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امللخص
ييدف البحث إلى الكشف عن العالقة االرتباطيةة بةين درجةات تقةويم المشةرف التربةوي
ودرجات اختبار كفايات المعممين العام لمطمبة المعممين في كمية العموم واآلداب بشةرورة جامعةة
نجران ،ولتحقيق أىةداف الدراسةة اتبة الباحةث المةنيل الو ةفي ،مسةتخدماً عةدة أدوات بطاقةة

تقويم المشةرف التربةوي وقةوامم درجةات الطمبةة المعممةين ،كمةا قةام بتطبيةق أدوات الدراسةة عمةى
عينةة ق ةةدية حجميةةا  )121طالبةاً وطالبةةة مةةن طمبةة برنةةامل التربيةةة العمميةة المةةوزعين عمةةى
مةةدارس محافظةةة شةةرورة فةةي العةةام الدراسةةي  .2019 – 2018وبعةةد تحميةةل بيانةةات الدراسةةة

إح ةامياً .كانةةت أىةةم النتةامل التةةي تو ةةمت إلييةا الدراسةةة وجةةود عالقةة ارتباطيةةة دالةةة إح ةةامياً
عند مستوى  )0.01بين متوسطات درجات تقةويم المشةرف التربةوي ودرجةات اختبةار كفايةات

المعممين العام لمطمبة المعممين ،كما بينت الدراسة إلةى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إح ةامية
بين درجةات تقةويم المشةرف التربةوي لمطمبةة المعممةين ،ودرجةاتيم فةي اختبةار كفايةات المعممةين

العام تعزى إلةى الجةنس بنةين ،بنةات) والتخ ةم عممةي ،أدبةي) ،وبينةت الدراسةة بننةو يمكةن
التنبُّؤ بدرجات اختبار كفايات الطمبة المعممين العةام مةن خةالل درجةات تقةويم المشةرف التربةوي

ليم .ومن أىم تو يات الدراسة تدريب الطمبةة المعممةين عمةى النمةاذج المماالمةة الختبةارات

مركز القياس والتقويم الممحقة بالحقامب التدريبية بالمركز.
الكممات المفتاحية اختبار قياس كفايات المعممين العام ،المشرف التربوي ،الطالب
المعمم ،التقويم التربوي ،التربية العممية.
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The correlation between the educational supervisor’s scores and the
teachers ’competency test scores for teacher students at the College of
Science and Arts in Sharorah
Asst. Prof. Dr. Mohammed Hafez Mohammed Saleh Abdullah
College of Arts and Science - Sharourah University of Najran\ Kingdom
Saudia Arabia

Abstract
The research aims to reveal the correlation between the educational supervisor
evaluation degrees and the general teacher competency test degrees for the
student teacher in the College of Science and Arts in Sharorah the University
of Najran. To achieve the aims of the study, the researcher followed the
descriptive approach, using several tools: the educational supervisor evaluation
card and lists of students ’teacher scores, as well he applied the study tools to
an intentional sample of (121) male and female students from the practicum
program distributed to schools in Sharurah Governorate in the academic year
2019-2018. After analyzing the study data statistically, The most important
results of the study were the presence of a statistically significant correlation
relationship at the level (0.01) between the averages of the educational
supervisor’s degrees and the general teacher competency test degrees for
teacher students, the study also showed that there were no differences
Statistical significance between the degrees of the educational supervisor’s
evaluation of teachers ’students, and their grades in the general teachers’
competency test due to gender (boys, girls) and specialization (scientific,
literary), and the study showed that predictions of general student’s proficiency
test degrees can be predicted through the degrees of the educational
supervisor’s evaluation of them. The most important recommendations of the
study is to train teachers in similar models to the tests of the Center for
Measurement and Evaluation attached to the training bags at the center.
Key words: General Teacher Competency Test, Educational
Supervisor, practicum, Educational Evaluation.
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أوالً :اإلطار العام للدراسة
املكدمة:
تُعد مرحمة التربية العممية في الوقت الحاضر من المرتكزات األساسية التي تعتمد
عمييا المؤسسات التربوية والتعميمية ،وليذا السبب تنتي أىمية التدخل المبكر لتعريض الطمبة
المعممين لخبرات تربوية وتدريسية تساعدىم في تنمية وتطوير قدراتيم ومياراتيم التدريسية.
وفي ظل التطورات العممية التي حدالت في مجال العموم التربوية ،فاألمر يتطمب إحداث نقمة
نوعية في قدرات وميارات المعمم وال تتحقق ىذه النقمة أو تنخفض بتدني المعدالت التراكمية
لمطمبة المعممين متمالمة في تح يميم الدراسي .وتعد مشكمة تقويم الطالب المعمم من أىم
المشكالت التي تعوق برنامل التربية العممية .والمعمم في أدامو لميامو المينية ،وفي تعاممو
ال
م تالميذه ،ييتم بسموكيم وميوليم واتجاىاتيم وانجازاتيم الحالية وما يمكن إنجازه مستقب ً

ول كي تحقق العممية التعميمية أىدافيا المرجوة وفي مالل ىذه الحاالت ينبغي اتخاذ ق اررات ال
يشوبيا الحدس ،أو الذاتية أو التحيز وانما يجب أن تستند إلى األساليب العممية .ومن ىنا
تبرز أىمية إكساب المعممين المعارف األساسية والميارات اإلجرامية المتعمقة بالقياس والتقويم
التربوي

الح الدين عالم ٕٓٓٓ .)ٕٔ ،وتقويم الطالب المعمم يساعده عمى معرفة مدى

درجة تحقيق األىداف التدريسية ،وعمى فيم المتعممين من خالل تشخيم قدراتيم والتعرف
عمى اتجاىاتيم وميوليم والمشكالت وال عوبات التي تواجييم في العممية التعميمية.

مصهلة الدراسة:
تقوم لجنة التربية العممية بقسم التربية ورياض األطفال في كمية العموم واآلداب
بشرورة بجامعة نجران بتنفيذ نظام تقويم طمبة التربية العممية منذ تنسيسيا في العام ٕٔٗٚ
ىجرية ،حيث تقوم لجنة التربية العممية بتطوير أساليب وأدوات تقويم الطمبة المعممين
باستمرار ،ذلك لضمان الحكم عمى مخرجات األداء التدريسي لمطمبة المعممين .وقد أو ى
المركز القومي لممناىل والبحث التربوي بتطوير نظم التقويم التربوي في التعميم باستخدام
أساليب وأدوات تقويمية حديالة مالل سجل الطالب وبنك األسممة المركز القومي لممناىل
والبحث التربوي ٕٓٓٓم) .ويرى الباحث أن األساليب التقويمية المتبعة في مجال تقويم
الطمبة المعممين تحتاج الى تطوير وتنقيح كي تتناسب م التطورات العممية الحديالة في مجال
القياس والتقويم التربوي وأن تيتم بالتشخيم والعالج لجوانب الضعف ،لتحقيق جودة التربية
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العممية .ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة في لجنة التربية العممية ،وزياراتو اإلشرافية
ال فية لمطمبة المعممين واطالعو عمى األدبيات والدراسات السابقة  ،الحظ ضعف االرتباط
بين مستوى تنىيل الطمبة المعممين وقدراتيم ،من واق درجاتيم في اختبار قياس كفايات
المعممين العام الذي وضعت لو معايير دقيقة لتوظيف المتقدمين لمينة التدريس لضمان
مستوى عال من الكفاية ،ويرى

الح الدين عالم ٕٗٔٓ م  )ٜٙ،أن معامل االرتباط ىو

المقياس ا الح امي الذي يستخدم في التنبؤ وتفسير العالقات بين الظواىر التربوية والنفسية
مما يجعمو مقياساً ضرورياً لدراسة الفروق الفردية وكشف العالقة بين المتغيرات .والدراسة

الحالية ستساعد في الكشف عن العالقة االرتباطية بين درجات تقويم المشرف التربوي
لمطالب المعممين ودرجاتيم في اختبار كفايات المعممين العام .كل ما تقدم ذكره دف الباحث
إلى

ياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرميسي التالي

 ما العالقة اال رتباطية بين متوسطات درجات تقويم المشرف التربوي ومتوسطات درجاتاختبار كفايات المعممين لمطمبة المعممين بكمية العموم واآلداب بشرورة؟
وتتفرع عن ىذا السؤال الرميسي األسممة الفرعية التالية
 ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين ،وبيندرجات الطمبة المعممين في اختبار كفايات المعممين العام؟
 ىل ىناك فروق ذات داللة إح امية بين متوسطات درجات تقويم المشرف التربوي لمطمبةالمعممين ومتوسطات درجات تقويميم في اختبار كفايات المعممين العام تعزى إلى الجنس
بنين ،بنات) والتخ م عممي ،أدبي)؟
 ىل يمكن التنبُّؤ بدرجات اختبار كفايات الطمبة المعممين العام من خالل درجات تقويمالمشرف التربوي ليم في كمية العموم واآلداب بشرورة ؟

فروض الدراسة:
ٔ  .ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين ،وبين درجات
الطمبة المعممين في اختبار كفايات المعممين العام.
ٕ .ال توجد فروق ذات داللة إح امية بين درجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين،
وبين درجات تقويميم في اختبار كفايات المعممين العام تعزى إلى الجنس بنين ،بنات)
والتخ م عممي ،أدبي).
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ٖ .يمكن التنبُّؤ بدرجات اختبار كفايات الطمبة المعممين العام من خالل درجات تقويم المشرف
التربوي في كمية العموم واآلداب بشروره.

أهنية الدِّراسة:

قطاعا ُيمالِّل جزءاً ميماً من مجتم الدراسة ،وىم
تناوليا
ً
ٔ .تنب أىمية ىذه الدراسة من ُ
طمبة التربية العممية بكمية العموم واآلداب بشروره.
ٕ .االسيام في اتخاذ الق اررات المتعمقة بت حيح مسار التربية العممية بكمية العموم واآلداب
بشرورة.
الدراسة في معرفة طبيعة العالقة بين درجات تقويم المشرف التربوي
أن تفيد ىذه ِّ
ٖ.يمكن ْ
ودرجات تقويم اختبار كفايات المعممين لطمبة التربية العممية بكمية العموم واآلداب
بشروره.

الدراسة في لفت نظَر الطمبة المعممين نحو االىتمام بالتربية العممية التي
ٗ .قد تُس ِي ُم ىذه ِّ
ليا أالرىا عمى تح يميم الدراسي.

أهداف الدِّراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى اآلتي
-

التعرف إلى العالقة االرتباطية بين درجات تقويم المشرف التربوي ودرجات الطمبة
المعممين في اختبار كفايات المعممين العام.

-

تقديم بعض المقترحات في ضوء نتامل الدراسة لمعالجة تدني درجات الطمبة المعممين في
اختبار كفايات المعممين العام.

حدود الدراسة:
تمالمت الحدود المكانية ليذه الدراسة في كمية العموم واآلداب بشرورة – جامعة
نجران ،وتتمالل الحدود الزمانية التي أجريت فييا الدراسة في الف ل الدراسي األول من العام
الجامعي  ٔٗٗٓ / ٖٜٔٗىجرية.
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التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
ٔ .التربية العممية ىي الممارسة الفعمية لمطمبة المعممين لمينة التدريس في مدارس وزارة
التعميم بيدف إعطاءىم فر ة التدريب تحت توجيو واشراف أكاديميين وتربويين
متخ

ين.

ٕ .الطالب المعمم ىو الطالب المنتظم أو المنتسب في أحد أقسام كميات التربية واجتاز جمي
وينفذ برنامل التربية العممية في إحدى مدارس التعميم
مقررات البرنامل التاب لو بنجاحُ ،
العام.
ٖ .المشرف التربوي ىو من يقوم باإلشراف التربوي الفني لمطالب المعمم ،وىو عضو ىيمة
التدريس بقسم التربية ورياض األطفال بكمية العموم واآلداب بشرورة.
ٗ.اختبار قياس كفايات المعممين العام ىو االختبار الذي يغطي المجاالت التربوية العامة
التي تشترك فييا جمي التخ

ات التدريسية ،ويتضمن المعرفة المينية ،تعزيز التعمم،

دعم التعمم ،المسؤولية المينية ال فحة اإللكترونية لممركز الوطني لمقياسٕٓٔٛ،م).

ثانياً :اإلطار الهظري والدراسات السابكة
مفووم الرتبية العنلية:
يطمق البعض عمى التربية العممية اسم التربية الميدانية أو التدريب الميداني أو
التطبيقات المسمكية ،وميما كانت التسمية فإن مفيوم التربية العممية ينح ر في كونيا
عممية تربوية منظمة ىادفة تتيح لمطمبة المعممين من خالل مجموعة من األنشطة والفعاليات
تطبيق معظم المفاىيم والمبادئ والنظريات التربوية تطبيقاً سموكياً بالشكل الذي يؤدي إلى

اكتساب الطالب المعمم الكفايات التربوية المطموبة بعد التخرج ،الخبرة الواقعية والحقيقية التي

تتنتى من خالل التدريب عمى التدريس ،واالحتكاك المباشر بالبيمة المدرسية ومكوناتيا في
خال ل مدة زمنية محددة فرح سميمان ٕٓٔٓم .)ٙٗٓ ،ويمكننا القول بنن التربية العممية
ىي مجموعة األنشطة والممارسات والخبرات التي يتم تنظيميا وتنسيقيا في برنامل التربية
العممية ،التي تعمل عمى مساعدة الطالب المعمم في اكتساب الميارات التدريسية الالزمة
لعممية التدريس داخل ال ف الدراسي.
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أهنية الكياس:
يعد القياس أم ارً عمى جانب كبير مةن األىميةة فةي أي عمةم مةن العمةوم ،فجمية العمةوم

تسةةعى لتطةةوير أسةةاليب موضةةوعية لقيةةاس الظ ةواىر المتعمقةةة بيةةا مةةن أجةةل فيةةم ىةةذه الظ ةواىر
وتفسةةيرىا ،والتنبةةؤ بالعالقةةات القاممةةة بةةين متغيراتيةةا ومحاولةةة ضةةبطيا والةةتحكم فييةةا

ةةالح

الةةةدين عةةةالم ٖٕٓٓم .)ٖٔ ،والقيةةةاس فةةةي عمةةةم الةةةنفس شةةةننو شةةةنن القيةةةاس فةةةي المجةةةاالت
األخةرى ييةةدف إلةى الو ةةول إلةى تقةةديرات كميةة دقيقةةة لمظةاىر السةةموك التةي ندرسةةيا فةي عمةةم
الةةةنفس .ويعتبةةةر القيةةةاس أمةةةر أساسةةةي لمتقةةةدم العممةةةي بةةةدر محمةةةد ٕٓٓٓم.)ٖٚ ،ٖٕ ،
فالقيةةاس إذن مةةن الوسةةامل الضةةرورية ألي دراسةةة عمميةةة .وتكمةةن أىميةةة القيةةاس فةةي تحقيةةق
أىدافو ،وفي أنو يسةتخدم فةي المؤسسةات ال ةناعية والتجاريةة فةي عمميةات االختبةار والتوجيةو
المينةةةةي .كمةةةةا يسةةةةتخدم فةةةةي معرفةةةةة مةةةةا تحقةةةةق مةةةةن أىةةةةداف تربويةةةةة باسةةةةتخدام االسةةةةتبانات
واالستفتاءات وغير ذلك إبراىيم محمةد ٕٓٓٛم )٘ ،وتطبيقيةا بكةل عنايةة ودقةة دون التةنالير
بالعوامةةل األخةةرى .والعوامةةل المةؤالرة فةةي القيةةاس كمةةا ذكرىةةا جبةةر ام محمةةد ٕٓٓٙم)ٔ٘ٗ ،
ىي
ٔ .الخطن في األداة المستخدمة.
ٕ .الخطن الناجم من عدم البات الخا ية المقاسة.
ٖ .الخطن من اإلنسان الذي يقوم بالقياس.
ٗ .الخطن الناجم عن النقم في الخبرة والتدريب.
تختمف طبيعة القياس باختالف مجاالتو وأدواتو واجراءاتو .وتتوقف دقةة القيةاس عمةى
نوع السمة وال فة المقاسة بجانب دقة أدوات القياس المسةتخدمة .ففةي المجةال العممةي يتسةم
القيةةةةاس بدقةةةةة أدواتةةةةو ووسةةةةاممو ومةةةةن الةةةةم دقةةةةة نتامجةةةةو تةةةةاج السةةةةر عبةةةةد ام ،وآخةةةةرون
ٕٗٓٓم .)ٕٗٓ،وبشكل عام ليس من السيل قياس الخ امم اإلنسانية لمتو ةل إلةى حوحةدة
قيةةةاسح تتمالةةةل كميةةةة محةةةدودة مةةةن الخا ةةةية أو ال ةةةفة كمةةةا ىةةةو األمةةةر فةةةي قيةةةاس ال ةةةفات
الفيزيامية مالل الطول والوزن عبدام الكيالني ،وفاروق الروسان ٕٓٓٙم.)ٕٓ ،
قامت المممكة العربية السعودية بإنشاء مركز القياس والتقويم الوطني ،لمقيام بإجراء
اختبارات موحدة لقياس التح يل العممي لمطالب والطالبات المتقدمين لمدراسة الجامعية،
ومساعدة القاممين عمى التعميم والمخططين لو في اكتشاف الطمبة ذوي القدرات والميارات
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واإلبداعات الم توجيييم حسب ميوليم وامكاناتيم نحو التخ

ات المناسبة ليم في المرحمة

الجامعية ،واعدادىم ليكونوا وسامل فعالة إلحداث التطوير المنشود وركامز داعمة لمتنمية
الشاممة المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العاليٕٓٔٗ ،م).
وتحرم مؤسسات إعداد االختبارات ومن بينيا المركز الوطني لمقياس والتقويم
بالمممكة العربية السعودية عمى إتباع الخطوات العممية في بناء االختبارات وفي تطبيقيا
وت حيحيا ومعايرتيا بالطرامق العممية ،والتي تزيد من تشابو التوزيعات التكرارية
واإلح اءات الو فية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) لمدرجات الخام والدرجات
المعيارية لمطمبة في النماذج المختمفة لالختبارات راشد سيف ٖٕٔٓم.)ٗٓٗ ،
ويرى البعض أن أغمب الطالب يواجيون

عوبات في اختبارات المركز الوطني

لمقياس والتقويم ،وأن أسباب اإلخفاق ترج إلى طبيعة أسممة اختبارات المركز وبعدىا عن
مضمون المنياج عبدالمطيف آل مري  ،وعمي كداي ٕٗٔٓم.)ٕٕٔ ،
اختبار قياس كفايات المعممين والمعممات ىو اختبار خام بقطاع الييمة التدريسية
من المعممين والمعممات من قبل المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العالي قياس)،
يقيس مدى قدرتيم في تحقيق المعايير التي يجب توفرىا من عموم وميارات تقوم عمى تغطية
كافة الجوانب األساسية لمينة المعمم ،يساعد االختبار الجيات المخت ة في وزارة التربية
والتعميم باختيار الوظامف التعميمية المناسبة لألشخام المناسبين المركز الوطني لمقياس
والتقويم في التعميم العاليٕٓٔٗ ،م) .وميمة اختبار كفايات المعممين والمعممات ىي قياس
مدى تحقق الحد األدنى من المعايير التي ينبغي توفرىا في المتقدمين لمينة التدريس ،بما
تشتمل عميو من معارف وعموم وميارات تغطي الجوانب األساسية لممينة ،وتستخدم نتامل
االختبار ألغراض عدة؛ منيا استخداميا في عمميات االنتقاء والمفاضمة لموظامف التعميمية
من قبل الجيات المخت ة بوزارة التعميم المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العالي،
ٕٗٔٓم).

أهنية اختبار قياس نفايات املعلنني:
التدريس مينة متخ

ة تحتاج إلى متطمبات وميارات عالية ،وعمى كل من يقوم

بالتدريس أو يرغب في تحمل مسؤوليتو أن يتمت بيذه ال فات واإلمكانات لتحقيق اليداف
من العممية التعميمية ،أدت نتامل الدراسات واألبحاث العممية التي أكدت عمى أىمية دور
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المعمم في العممية التعميمية ،وقوة االرتباط بين مستوى تنىيمو والتح يل الدراسي لطالبو؛ إلى
إعطاء مزيد من االىتمام لمرف من مستوى كفاية المعمم ،وأ بح ذلك من أولويات القاممين
عمى تطوير وتحسين جودة التعميم؛ لذلك ركزت العديد من النظم التربوية عمى فرض شروط
لممتقدمين لمينة التدريس ،لضمان مستوى معين من الكفاية ،والنظر إلى التدريس كمينة
ة تحتاج إلى متطمبات وميارات عالية .ويسيم اختبار المعممين والمعممات في

متخ

تحسين األداء التعميمي من خالل انتقاء المعممين والمعممات الجدد باستخدام أدوات تقويم

عمى مستوى ٍ
عال من الموضوعية والم داقية ،تستند عمى معاير مبنية عمى أحدث التوجيات
العالمية المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العاليٕٓٔٗ ،م).

أنواع اختبار قياس نفايات املعلنني:
يذكر المركز الوطني لمقياس والتقويمٕٓٔٗ ،م ) بنن اختبارات قياس كفايات
المعممين تتنلف من اختبارين أساسيين ىما اختبار عام واختبار تخ م .وكل واحد منيما
يتكون من ٘ )ٚسؤا ًال ،عدا تخ

ي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منيما من ٓ)ٙ

سؤاالً.

االختبار العام :يغطي المجاالت التربوية العامة التي تشترك فييا جمي التخ

ات

التدريسية ،ويتضمن المعرفة المينية ،تعزيز التعمم ،دعم التعمم ،المسمولية المينية .وتقاس
ىذه المجاالت وفقاَ لمعايير ونسب محددة تتكون من إحدى عشرة معيا ارً ىي
ٔٔ %

-

المعرفة بالطالب وكيفية تعممة

-

اإللمام بالميارات المغوية والكمية .% ٔٙ

-

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة ٘ٔ.%

-

معرفة كيفية إعداد برامل تعمم متكاممة .%ٚ

-

تييمة فرم لتعزيز تعمم الطالب ٔٔ.%

-

تقويم تعمم الطالب وتزويدىم بتغذية راجعة وبناءة ٖٔ.%

-

بناء بيمة تعمم آمنة وداعمة لمتعمم .%ٛ

-

تنسيس توقعات عالية والقافة داعمة لمتعمم ٘.%

-

العمل بفاعمية م اآلخرين ،وتطوير عالقة م اآلباء وأولياء األمور والمجتم ٘.%

-

التطوير المستمر لممعارف والممارسات المينية ٗ.%
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-

اإللمام بالمتطمبات المينية لممعمم السعودي ٘.%

اختبار التخصص :ويغطي اختبار التخ م المجاالت األساسية لكل تخ م.
وتنسيسةاً لمةةا سةبق يةةرى الباحةث مةةن خةةالل اطالعةو عمةةى الدراسةات الخا ةةة باألسةةممة

الموضةةوعية ذات االختيةةار مةةن متعةةدد التةةي دأب المركةةز الةةوطني لمقيةةاس والتقةةويم فةةي المممكةةة

العربية السعودية باسةتخداميا ،تتناسةب مة النسةب الممويةة لمعةايير المجةاالت التربويةة العامةة
التةةي اعتمةةد عمييةةا المركةةز ،لةةذا البةةد مةةن إحةةداث إ ةةالحات جزريةةة فةةي أسةةاليب اختيةةار وتقةةويم
المعمم وفقاً لمتطمبات النظام التربوي واالىتمام بالمعايير العممية والفنية التي يتم عمةى أساسةيا
بنةةةاء االختبةةةارات الموضةةةوعية .وفةةةي ظةةةل التطةةةورات العمميةةةة التةةةي حةةةدالت فةةةي مجةةةال العمةةةوم

التربوية ،فاألمر يتطمب إحداث نقمة نوعية في قدرات وميارات المعمم باسةتخدام أسةاليب وأدوات
القياس والتقويم إلالراء المنظومة التربوية ،إن التنوع في أسممة اختبارات قياس المعممةين سةواء
كانت اختبار كفايات المعممةين أو اختبةار التخ ةم ،يفيةدنا فةي الح ةول عمةى معمومةات أكالةر
مةةةن الموضةةةوع الةةةذي نحةةةن ب ةةةدد تقويمةةةو ،كمةةةا يجةةةب أن تكةةةون ىةةةذه االختبةةةارات متقنةةةة فةةةي
ت ةةميميا واعةةدادىا حتةةى يمكننةةا الح ةةول عمةةى معمومةةات دقيقةةة ،وينمةةل الباحةةث فةةي تكاليةةف
الجيود لتطوير أساليب وأدوات اختبارات كفايات المعممين بحيث تسةتند إلةى االتجاىةات العمميةة
الحديالة في التقويم التربةوي والتةي تراعةي كافةة جوانةب العمميةة التربويةة  ،والةى زيةادة االىتمةام
في معاىد إعداد وتنىيل المعممين وكميات التربية بتزويد الدارسين بالمعرفة والكفةاءة مةن خةالل
زيادة عدد البرامل المتخ

ة في مجال القياس والتقويم.

ماهية االشراف الرتبوي يف الرتبية العنلية:
ُيعد اإلشراف التربوي من أىم أركان العممية التربوية والتعميمية ،لما لو من دور فاعل
في نجاحيا وتطويرىا ،بغياً إلى تحقيق أىدافيا وغاياتيا المنشودة .ال سيما أن اإلشراف
التربوي يعمل عمى تنمية وتطوير ميارات الطالب المعمم واكتشاف مواىبو وقدراتو في العممية
التدريسية ،كما يسعى اإلشراف التربوي إلى اكتشاف مواطن القوة وتعزيزىا ،ومواطن الضعف
وايجاد العالج الناج ليا مستخدماً في ذلك األساليب التقويمية المناسبة ليا .والمشرف

التربوي ىو شخم ُعين من قبل وزارة التربية والتعميم العالي لإلشراف عمى المعممين
و العممي ،ويؤالر في أداء المعمم نحو األفضل فراس فواز
والمعممات في إطار تخ
ٕٓٔٓم .)ٙ ،ويضيف الباحث بنن أىمية اإلشراف التربوي تكمن من خالل الخدمات الفنية
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التي يقدميا المشرف التربوي لمطالب المعمم ،ومتابعة سير العممية التدريسية ،والعمل عمى
تشخيم المشكالت التي تواجيو ،وايجاد الحمول المناسبة ليا بالتعاون م مدير المدرسة
التي يتدرب فييا الطالب المعمم.

الدراسات السابكة:
لم يعالر الباحث عمى دراسات سابقة أو أبحاث متعمقة ب ورة مباشرة بموضوع ىذه
الدراسة نسبة لحداالة الموضوع عمى حسب عمم الباحث .ومن أىم الدراسات المرتبطة
بموضوع الدراسة الحالية ما يمي
ٔ .دراسة فؤاد عمى العاجز ٕٕٓٓ م ) ىدفت إلى التعرف عمى العوامل الكامنة وراء ظاىرة
تدني المعدالت التراكمية لبعض الطمبة بكميات الجامعة اإلسالمية بغزة ،ومن الم تحديدىا
ومحاولة إيجاد السبل الكفيمة لمعمل عمى رف المعدالت التراكمية ،لمطمبة ،وقد استخدم
الباحث المنيل الو في التحميمي ،وبمغت عينة الدراسة ٖ )ٕٛطالباً وطالبة ممن ح موا

عمى ممن ح موا عمى معدالت تراكمية أقل من ٓ )%ٚوىي تمالل نسبة ٖ٘)% ٔٗ.
من مجتم الدراسة البالغ

ٕ )ٜٔٚطالباً وطالبة من كميات أ ول الدين والشريعة

واآلداب والتربية والتجارة ،واستخدم الباحث استبانة اشتممت عمى  )ٖٜفقرة موزعة عمى
الالالة مجاالت ىي العوامل الشخ ية ٖٔ) فقرة ،العوامل التربوية ٖٔ) فقرة ،والعوامل
االجتماعية واالقت ادية ٖٔ)  ،وتو مت الدراسة إلى أن العوامل االجتماعية واالقت ادية
أكالر تنالي ارً في تدني المعدالت التراكمية لمطالب والطالبات ،تمييا العوامل الشخ ية ،وأخي ارً
العوامل  ،كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إح امية بين الطمبة تعزى لمتغير

المعدل التراكمي المتدني ،وأو ت الدراسة بضرورة فتح فرع لمجامعة في المنطقة الجنوبية
لمتخفيف من معاناة الطمبة باإلضافة إلى النظر في كيفية قبوليم ومحاولة تحقيق رغباتيم.
ٕ .محمود عايد الرشدان ٕٕٓٓم) ىدفت إلى تحديد أنواع االرتباطات بين معدالت الطمبة
التراكمية في الجامعات األردنية ،ومعدالتيم في الالانوية العامة ،والى تحديد القدرة التنبؤية
لمعدالت الالانوية العامة بالمعدالت التراكمية ،واكتشاف الفروق في ىذا المجال بين
التخ

ات المختمفة ،وكذلك الفروق بين الجامعات الحكومية والخا ة .تنلفت عينة

الدراسة من ٖٗٓ )ٛطالباً وطالبة من تس جامعات أردنية حكومية وأىمية .أشارت
الدراسة إلى تفاوت قيم معامالت االرتباط بين المعدالت التراكمية ،ومعدالت الالانوية
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بمستوى كبير في الكميات المختمفة بين  ٓ ,ٔٙو ٕ٘ ،) ٓ ,كما بمغت نسبة التباين
بين في المعدالت التراكمية التي يفسرىا التفاوت في المعدالت الالانوية بين ٘ %ٗ,إلى
ٗ. %ٜٔ,
ٖ .دراسة كاشف نايف زايد ٕٗٓٓ م) ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين النتامل التي
ح ل عمييا طمبة قسم التربية الرياضية في اختبارات القبول من جية ومستوى تح يميم
األكاديمي أالناء دراستيم الجامعية من جية أخرى .استخدمت الدراسة استمارات نتامل
اختبارات قبول الطمبة ،ومعدالتيم التراكمية ،ومجموع النقاط التي ح ل عمييا الطمبة في
كل مقرر دراسي كندوات لمدراسة ،وقد تم استخدم اإلح اء الو في واختبار

ت )،

وكذلك معامالت ومعامالت االرتباط كنساليب معالجة إح امية لتحديد مدى االرتباط بين
متغيرات الدراسة .وأسفرت نتامل الدراسة أن مستويات أداء الطالب في اختبارات القدرات
التي يجرييا القسم الختيار طمبتو ليس ليا أي قيمية تنبمية بمستوى تح يميم األكاديمي
سواء بكل المقررات التي يدرسونيا أو بالمقررات العممية المختارة .وأو ت الدراسة
باإلضافة إلى اختبار القدرات

 ) Motor Educabilityبضرورة إعادة النظر في

اختبارات القبول ب ورتيا الحالية وتعديميا بحيث يتم التركيز عمى اختبارات لقياس القابمية
لتعمم الميارات الحركية البدنية.
ٗ .دراسة حسين عبد الرحمن الغامدي ٕٓٔٓ م) ىدفت إلى الوقوف عمى ال دق التنبؤي
الختبارات القدرات العامة ومعدل الالانوية العامة في النجاح في الجامعة دراسة عمى عينة
من طالب جامعة أم القرى .وقد تناولت ىذه الدراسة مدى إمكانية التنبؤ بمستوى النجاح
المتوق لمطالب في ال مرحمة الجامعية انطالقا من العالقة بين معدل الالانوية العامة واختبار
القدرات العامة ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة من طالب جامعة أم القرى م

تتب

معدالتيم الف مية والتراكمية خالل األرب سنوات األولى في الجامعة وقد تو مت الباحث
إلى أىمية معدل الالانوية العامة كنىم متغير مستقل في الدراسة الحالية وذلك في قدرة
الطالب عمى النجاح أكاديمياً في المرحمة الجامعية .كما أكدت الدراسة وجود فروق ذات
داللة إح امية حسب نوع الكمية ،حيث تميزت الكميات العممية بوجود عالقة قوية دالة

إح امياً م جمي المعدالت التراكمية أكالر من باقي الكميات األخرى ،وان القوة التنبؤية
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يمكن االعتماد عمييا كعيار لمدى النجاح واالستمرار في المرحمة الجامعية بالنسبة
لمتخ

ات العممية.

٘.دراسة راشد سيف المحرزي ٖٕٔٓ م) ىدفت إلى مقارنة الدرجات المكافمة لنماذج اختبار
القدرات العامة في ت ميم المفردات المشتركة بجماعات غير متكافمة حسب الطرامق
اإلح امية لممعادلة وفقاً لمنظرية الكالسيكية لالختبار .طُبقت الدراسة من خالل إجراء
معادلة لدرجات نموذجين جديدين م نموذج مرجعي في اختباري القدرة المفظية والقدرة

الكمية في اختبار القدرات العامة.

استخدمت في الدراسة خمس طرامق لممعادلة

وىي المعادلة الخطية ،والمعادلة غير الخطية الممينية والممينية المميدة بعدياً) أظيرت

نتامل الدراسة أن الدرجات المكافمة الناتجة من الطرامق الممينية تتشابو م

طرامق

المعادالت الخطية عند أغمب درجات االختبار ،ويتمركز االختالف بينيا عند الدرجات
الطرفية المنخفضة والمرتفعة).
.ٙدراسة عبد المطيف آل مري  ،وعمى كداي ٕٗٔٓ م) ىدفت إلى الوقوف عمى أسباب
التباين في نتامل الطمبة بين اختبارات مركز القياس والتقويم مقارنة بنتامل الالانوية العامة
من وجية نظر المعممين والطمبة .وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوامية من طالب
المستوى الالالث الانوي بمغت  ٛٛطالباً .إضافة إلى عينة عشوامية من معممي المستوى

الالالث الانوي شممت ٖ٘ معمماً .استخدم الباحث المنيل الو في التحميمي ،واالستبيان
أداةً ليا .ومن أىم النتامل التي أشارت إلييا الدراسة أن ٖ )% ٖٓ.من المعممين يرون
أن المسؤولية مشتركة بين مركز القياس والتقويم والمعمم والطالب في أسباب اخفاق

الطمبة في اختبارات مركز القياس والتقويم .وأن طبيعة أسممة االختبارات التي يقدميا
المركز ح مت عمى أعمى نسبة مموية بواق

 .)ٖ٘.ٛوأشارت عينة الطالب إلى أن

استحقاق الطالب الفعمي لمدرجة التي ح ل عمييا قد جاء في المرتبة األولى بنسبة ٘ٛ
 )%ضمن أسباب ح ول الطمبة عمى معدالت مرتفعة في اختبارات الالانوية العامة .ومن
أىم تو يات الدراسة تدريب الطمبة عمى النماذج المماالمة الختبارات مركز القياس والتقويم
الممحقة بالحقامب التدريبية لممركز .وضرورة التعامل م الطالب بموضوعية أالناء االختبار
والتقييم.
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التعليل على الدراسات السابكة:
بعةةد االطةةالع عمةةى الدراسةةات السةةابقة واستعراضةةيا نالحةةظ أن كةةل الدراسةةات السةةابقة
اتبعت المةنيل الو ةفي واسةتخدمت االسةتبانة كةنداة لجمة بيانةات الدراسةة؛ كمةا أجريةت جمية
الدراسات السابقة في المرحمة الجامعية بالتعميم العالي ،مةا عةدا دراسةة عبةد المطيةف آل مرية ،
وعمى كداي ٕٗٔٓ م) التي أجريةت فةي المرحمةة الالانويةة بةالتعميم العةام .وتو ةمت الدراسةات
السابقة إلى نتامل متباينة ،وبالتةدقيق فةي النتةامل التةي أشةارت إلييةا الدراسةات السةابقة نالحةظ
وجةةود بعةةض جوانةةب االتفةةاق فةةي نتامجيةةا  ،حيةةث بينةةت دراسةةة فةؤاد عمةةى العةةاجز ٕٕٓٓ م )
عدم وجود فروق ذات داللة إح امية بين الطمبةة تعةزى لمتغيةر المعةدل التراكمةي المتةدني ،كمةا
أالبتةةت دراسةةة عبةةدالمطيف آل مريةة  ،وعمةةى كةةداي ٕٗٔٓ م) عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةةة
إح ةةامية بةةين الطمبةةة تعةةزى لمتغيةةر المعةةدل التراكمةةي المتةةدني وأو ةةت بضةةرورة التعامةةل م ة
الطالب بموضةوعية أالنةاء االختبةار والتقيةيم و تتفةق مة الدراسةة الحاليةة  ،فيمةا أشةارت دراسةة
كاشةةف نةةايف زايةةد ٕٗٓٓ م) أن مسةةتويات أداء الطةةالب فةةي اختبةةارات القةةدرات التةةي يجرييةةا
القسم الختيار طمبتو ليس ليا أي قيمية تنبمية بمستوى تح يميم األكاديمي والتي تختمةف مة
الدراسةةة الحاليةةة  ،وقةةد أظيةةرت دراسةةة راشةةد سةةيف المحةةرزي ٖٕٔٓ م) أن الةةدرجات المكافمةةة
الناتجة من الطرامق الممينية تتشابو م طرامق المعادالت الخطيةة عنةد أغمةب درجةات االختبةار،
ويتمركز االختالف بينيا عند الدرجات الطرفية المنخفضة والمرتفعة) ،أما دراسةة محمةود عايةد
الرشةةدان ٕٕٓٓم) أشةةارت إلةةى وجةةود تفةةاوت قةةيم معةةامالت االرتبةةاط بةةين المعةةدالت التراكميةةة،
ومعدالت الالانوية بمستوى كبير في الكميات المختمفة بين  ٓ ,ٔٙو ٕ٘.) ٓ ,

ثالجاً :اإلجراءات املهوجية للدراسة
لتحقيق ىدف الدراسة في التعرف عمى العالقة االرتباطية بين درجات تقويم المشرف
التربوي ودرجات اختبار كفايات المعممين لمطمبة لطمبة التربية العممية ،كان البد من تحديد
منيل لمدراسة ومجتم الدراسة وعينتيا وكيفية اختيار عينة الدراسة ،ومن الم األدوات التي
استخدمت في الدراسة وخطوات المنيل الو في.
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جمتنع الدراسة:
تكون مجتم

الدراسة الحالية من ٖ )ٕٔٙطالباً وطالبة بكمية العموم واآلداب

بشرورة ،منيم ٕٔٔ) يمالمون الطمبة المعممين الممتحقين ببرنامل التربية العممية بكمية
العموم واآلداب بشرورة جميعاً لمعام الدراسي  ٕٓٔٛة ٕٜٓٔم .والجدول رقم ٔ) يوضح
توزي مجتم الدراسة من الطمبة المعممين .وبمغ عدد الطالب ٗ٘) طالباً ،وعدد الطالبات،
 )ٙٚطالبة.

خذول رقى ()1
روزيع يدزًع انذراضخ نهطهجخ وانطهجخ انًعهًيٍ ثكهيخ انعهوو واآلداة –ثشرورح
انًدًوع
طبنجبد
طالة
انجيبٌ
2163
1319
844
انطهجخ
121
67
54
انطهجخ انًعهًيٍ
5.59
% 5.07
% 6.39
انُطجخ انًئويخ
⃰ انقجول وانزطدم ،كهيخ انعهوو واآلداة ثشرورح.
شكم رقى ()1
يوضح روزيع يدزًع انذراضخ يٍ انطهجخ وانطهجخ انًعهًيٍ
3000
2000
1000
0
الطلبة المعلمين
المجموع

طالبات

الطلبة

طالب

عيهة الدراسة:
تم تطبيق أداة الدراسة عمةى عينةة ق ةدية والبةالغ عةددىا ٕٔٔ) طالبةاً وطالبةة وىةم

جميةةة طمبةةةة التربيةةةة العمميةةةة لمعةةةام الجةةةامعي  ٕٜٓٔ - ٕٓٔٛم  ،وذلةةةك لمعرفةةةة الباحةةةث

بمجتم الدراسة  ،ولكونو أحد أعضاء فريق لجنة التربية العممية بكمية العموم واآلداب بشةرورة
الةةذي سةةاعده فةةي تطبيةةق أداة الدراسةةة ،والجةةدول رقةةم ٕ ) يوضةةح توزي ة أف ةراد العينةةة حسةةب
متغير الجنس.
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خذول رقى ()2
روزيع أفراد عيُخ انذراضخ حطت يزغير اندُص
رقى
1
2

انزكراراد
54
66
121

انُوع
طالة
طبنجبد
يدًوع انعيُخ

انُطجخ انًئويخ
%44.63
%55.36
%111

شكم رقى ( )2يوضح روزيع عيُخ انذراضخ يٍ انطهجخ وانطهجخ انًعهًيٍ

الطالب
الطالبات

الطالب :
%44.63

الطالبات :
% 55.37

أدوات الدراسة:
اعتمةةد الباحةةث فةةي جم ة البيانةةات والمعمومةةات الالزمةةة والتةةي سةةتعينو لإلجابةةة عمةةى
أسممة الدراسة عمى األدوات التي اعتمدتيا لجنة التربية الميدانية بكمية العمةوم واآلداب بشةرورة
لمعام  ٕٓٔٛة ٕٜٓٔم وىي
-

بطاقةةة تقةةويم المشةةرف التربةةوي لمطالةةب المعمةةم ،وق ةوامم درجةةات الطمبةةة المعممةةين ،وق ةوامم
درجات الطمبة المعممين في اختبار كفايات المعممين العام.

صدم احملهنني ألداة الدراسة:
قةةام الباحةةث بت ةةميم اسةةتمارة تتكةةون مةةن ٖٗ ) عبةةارة  ،تيةةدف إلةةى الكشةةف عةةن
العالقة االرتباطية بين درجةات تقةويم المشةرف التربةوي ودرجةات اختبةار كفايةات المعممةين العةام
لمطمبةةة المعممةةين ،ولمتنكةةد مةةن

ةةالحيتيا تةةم عرضةةيا عمةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين والبةةالغ

عةةددىم المانيةةة محكمةةين) مةةن ذوي االخت ةةام والخبةةرة فةةي مجةةال اإلش ةراف التربةةوي ،وعمةةم
الةةنفس التربةةوي ،والقيةةاس والتقةةويم التربةةوي ،والمنةةاىل وطةةرق التةةدريس ،وذلةةك لمعرفةةة آراميةةم
ومالحظاتيم عمى كةل عبةارة مةن عبةارات المقيةاس مةن حيةث سةالمة ووضةوح المعنةى المضةمن
فةةي العبةةارة وشةةموليتيا وانتماميةةا لممجةةال الةةذي وضةةعت لقياسةةو لمتنكةةد مةةن

ةةدق االسةةتمارة

ومالممتيا لمحتوى الدراسة .واقترح المحكمون بعض التعديالت ،حيث تةم حةذف واضةافة بعةض
- ٖٚ٘ -
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ةةياغة بعضةةيا اآلخةةر .وفةةي ضةةوء تعةةديالت المحكمةةين تو ةةل الباحةةث إلةةى

الفقةرات ،واعةةادة

 ) ٕٛعبةةارة وىةةي العبةةارات التةةي أجمة المحكمةةون بننيةةا ستكشةةف العالقةةة بةةين درجةةات تقةةويم
المشةةرف التربةةوي ودرجةةات اختبةةارات كفايةةات المعممةةين العةةام لمطمبةةة المعممةةين فةةي كميةةة العمةةوم
واآلداب بشةةرورة جامعةةةة نجةةران .إضةةةافة إلةةى قةةةوامم درجةةات تقةةةويم المشةةرف التربةةةوي لمطمبةةةة
المعممين.

ثبات أداة الدراسة:
تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من (  ) 03طالبا ً معلما ً بكمية
العموم واآلداب بشرورة ،كما قام الباحث بحساب داللة ثبات االتساق الداخلي للمقياس
باستخدام معامل ارتباط بيرسون لمتجزمة الن فية  Split - halfوبمغ معامل الالبات
 ،%81.0مما يؤكد

الحية االختبار لمتطبيق .

رابعاً :عرض الهتائج:
يتناول ىذا البحث عرضاً لنتامل البحث ،التي ىدفت إلى الكشف عن العالقة

االرتباطية بين درجات تقويم المشرف التربوي ودرجات الطمبة المعممين في اختبار كفايات
المعممين العام في كمية العموم واآلداب بشرورة – جامعة نجران .وفيما يمي نتامل الدراسة تبعاً
لتسمسل فروضيا.

الفرض األول والذي ينم عمى ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات تقويم المشرف
التربوي لمطمبة المعممين ،وبين درجات الطمبة المعممين في اختبار كفايات المعممين العام.
ولمتحقق من مدى

حة ىذا الفرض استخدم الباحث معامل االرتباط بين متوسطات درجات

اختبار كفايات المعممين العام لمطمبة المعممين ودرجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعمم
خذول رقى ( )3
يوضح َزيدخ يعبيم االررجبط ثيٍ يزوضطبد درخبد اخزجبر كفبيبد انًعهًيٍ انعبو ودرخبد انًشرف
انزرثوي نهطهجخ انًعهًيٍ
انجيبٌ
درخبد كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد
انًشرف
انزرثوي

حدى انعيُخ

انًزوضطبد
انحطبثيخ

االَحراف
انًعيبري

يعبيم االررجبط

121

50.33

10.35

365

121

90.62

5.27

365

يطزوى انذالنخ

0.01

⃰ دالة إح امياً عند مستوى ))0.01
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يتضح من الجدول رقم ٗ) أن المتوسطات الحسابية لدرجات اختبار كفايات
المعممين العام بمغت  )50.33وبانحراف معياري بمغ  . ) 10.35ومعامل ارتباط بيرسون
يساوي

 )365وىو معامل ارتباط دال إح امياً عند مستوى داللة  ) 0.01وبيذه النتيجة

يتم رفض الفرض األول ،ويتم قبول الفرض البديل الذي يدل عمى وجود عالقة ارتباطية عند
مستوى  ) 0.01ل الح درجات المشرف التربوي.

مهاقصة وتفسري الهتائج اخلاصة بالفرض األول:
أظيةةرت الدراسةةة فةةي نتةةامل الفةةرض األول وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة بةةين درجةةات تقةةويم
المشرف التربوي لمطمبة المعممين ،وبين درجات الطمبةة المعممةين فةي اختبةار كفايةات المعممةين
العام ،وقد تم التحقق من ذلك ،من خالل حساب معامل االرتبةاط بةين متوسةطات درجةات تقةويم
المشرف التربوي لمطمبةة المعممةين ودرجةاتيم فةي اختبةار كفايةات المعممةين العةام ،وكةان معامةل
ارتباط بيرسون يساوي  )36.5وىو دال إح امياً عند مستوى داللة  .)0.01ويعزو الباحةث
ذلك إلى أن أساليب تقييم الطالب في التربيةة العمميةة تعتمةد عمةى مالحظةة الميةارات التدريسةية
داخل ال ف الدراسي ومن خالل عدة زيارات يقوم بيا المشرف التربوي بواق الالث زيةارات فةي
الف ل الدراسي ،ما أدى إلى إالةارة دافعيةة الطمبةة المعممةين فةي إظيةار وتقةديم أفضةل مةا لةدييم
فةةةي العمميةةةة التدريسةةةية مةةة إتقةةةان الميةةةارات التدريسةةةية إلحةةةراز درجةةةات عاليةةةة فةةةي التح ةةةيل
الدراسةةي .ويةةرى الباحةةث أن اختبةةار قيةةاس كفايةةات المعممةةين يعتمةةد عمةةى أفضةةل أن ةواع األسةةممة
الموضةةوعية وىةةي حأسةةممة االختيةةار مةةن متعةةددح التةةي تحتةةاج إلةةى التركيةةز والتمحةةيم الةةدقيق
الختيار اإلجابة ال حيحة ،والطمبة المعممين لم يعتادوا عمةى أن تكةون كةل أسةممة االختبةار مةن
ىةةذا النةةوع مةةن األسةةممة الةةذي يركةةز عمةةى ميةةارات التفكيةةر العميةةا ،وال بةةد مةةن تةةدريب الطمبةةة
المعممةةين عمةةى ىةةذا الةةنمط مةةن األسةةممة .وأضةةاف كةةل مةةن محمةةد شةةعبان ،وعفةةاف عبةةد الةةاله
ٕٕٔٓ )ٔٛٔ،أن أسممة االختيار من متعدد من أفضل أنةواع األسةممة الموضةوعية فةي قياسةيا
لجوانب عقمية عميا ،لةذا يكالةر اسةتخداميا عةن األنةواع األخةرى مةن األسةممة الموضةوعية .ومةن
ناحية أخرى ربما لقمق االختبارات تنالير عمى دافعية إنجاز التح ةيل لةدى الطمبةة المعممةين فةي
اختبةار قيةاس كفايةات المعممةين ،ويتفةق ذلةك مة مةن وليةامز وجةانيس Williams )ٜٜٔٛ
 and Janiceأن القمق يؤالر عمى الدافعية لإلنجاز األكاديمي لدى الطالب وبالتةالي البةد مةن
تخفيف القمق حتةى يكةون لةدى الطالةب قةدرة عمةى الةتعمم الةذاتي ويةنتي ذلةك مةن خةالل التحةدث
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عمةةا يقمةةق الطالةةب سةةواء فةةي الدراسةةة أو االمتحةةان مةة األ ةةدقاء أو المعمةةم الخ و ةةي أو
المرشد النفسي وذلك لمتغمب عمى ىةذا القمةق ،وتتفةق الدراسةة الحاليةة مة دراسةة عبةد المطيةف
آل مرية  ،وعمةةى كةةداي ٕٗٔٓ م) التةةي أكةةدت عمةةى ضةةرورة التعامةةل مة الطةةالب بموضةةوعية
أالنةةةاء االختبةةةار والتقيةةةيم .وأو ةةةت بتةةةدريب المعممةةةين عمةةةى كيفيةةةة

ةةةياغة االختبةةةارات وفةةةق

المقاييس العممية.
الفرض الالاني والذي ينم عمى ال توجد فروق ذات داللة إح امية بين درجات
تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين ،وبين درجات تقويميم في اختبار كفايات المعممين
العام تعزى إلى الجنس بنين ،بنات) والتخ م عممي ،أدبي).
خذول رقى ( ) 4
يوضح َزبئح رحهيم انزجبيٍ انثُبئي انًزعذد نذالنخ انفروق ثيٍ درخبد رقويى انًشرف انزرثوي
ودرخبد اخزجبر كفبيبد انًعهًيٍ انعبو نطهجخ انزرثيخ انعًهيخ ثحطت اندُص وانزخصص.
يصذر
انزجبيٍ
اندُص

انزخصص

انزخصص
واندُص

انخطأ

انًدًوع

يصذر انزجبيٍ
درخبد اخزجبر
قيبش كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد رقويى
انًشرف انزرثوي
درخبد اخزجبر
قيبش كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد رقويى
انًشرف انزرثوي
درخبد اخزجبر
قيبش كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد رقويى
انًشرف انزرثوي
درخبد اخزجبر
قيبش كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد رقويى
انًشرف انزرثوي
درخبد اخزجبر
قيبش كفبيبد
انًعهًيٍ
درخبد رقويى
انًشرف انزرثوي

يدًوع انًرثعبد

درخبد
انحريخ

يزوضط
انًرثعبد

قيًخ "
ف"

74.611

1

74.611

0.727

Sig
0.396

يرثع إيزب
اندسئي
0.006

20.911

1

20.911

0.799

0.373

0.007

376.883

1

376.883

3.672

0.030

0.058

0.005

0.066

0.027

215.752

1

215.752

8.245

331.831

1

331.831

3.233

0.075

61.093

1

61.093

2.335

0.129

0.020

12007.276

117

102.626

-

-

-

3061.434

117

26.166

-

-

-

319380.000

121

-

-

-

-

12866.777

121

-

-

-

-

⃰ راد دالنخ إحصبئيخ عُذ يطزوى ( ) 0.05
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يتبين من الجدول رقم ٗ) إلى عدم وجود فروق ذات دالة إح امياً عند مستوى

 )0.05بين متوسطات درجات اختبار كفايات المعممين العام ومتوسطات درجات تقويم
المشرف التربوي لمطمبة المعممين بحسب الجنس ،كما تبين في جانب التخ م أيضاً عدم

وجود فروق ذات داللة إح امية عند مستوى  ،)0.05أما في جانب التفاعل بين الجنس
وضحت النتامل عدم وجود فروق ذات داللة إح امية عند مستوى .)0.05
والتخ م فقد ّ

مهاقصة وتفسري الهتائج اخلاصة بالفرض الجاني:

أشارت الدراسة في نتامل الفرض الالاني إلى عدم وجود فروق ذات دالة إح امياً عند

مستوى  )0.05بين متوسطات درجات اختبار كفايات المعممين العام ومتوسطات درجات
تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين بحسب الجنس ،والتخ م ،وتعود ىذه النتيجة في
الدراسة الحالية إلى أن خبرات الطالب والطالبات متشابية نسبة إلعدادىم وفقاً لبرامل

أكاديمية موحدة يقوم بتدريسيا أعضاء ىيمة تدريس ينتمون إلى مؤسسة تعميمية واحدة،
ولتقارب عدد مرات جموس الطمبة المعممين الختبار قياس كفايات المعممين فقد بينت الدراسة

أن ٕ %ٛمن الطمبة المعممين جمسوا الختبار قياس كفايات المعممين مرة واحدة ،وأن %ٔٛ
من الطمبة المعممين جمسوا الختبار قياس كفايات المعممين أكالر من مرة ،مما يؤكد تشابو
أما بالنسبة لمتغير التخ م ،يعزو الباحث ذلك إلى التشابو في
خبراتيم في أداء االختبارّ .
طبيعة بعض المقررات الدراسية في المساق العممي الذي يعتمد عمى الجانب التطبيقي
والمساق األدبي الذي يعتمد عمى الجانب النظري ،إضافة إلى االىتمام الذي يعطيو الطمبة
المعممين لمقررات المساقين العممي واألدبي ،ومحاولة تطوير استراتيجيات وميارات الحكمة
االختبارية لدييم التي قد تسيم في أداميم في اختبار قياس المعممين ،وكذلك الجيد والوقت
المبذولين في تطوير ىذه االستراتيجيات والميارات.
الفرض الالالث والذي ينم عمى يمكن التنبُّؤ بدرجات اختبار كفايات الطمبة
المعممين من خالل درجات تقويم المشرف التربوي في كمية العموم واآلداب بشروره .تم إيجاد
معامل االنحدار بين درجات اختبار كفايات المعممين العام ودرجات تقويم المشرف التربوي
لمطمبة المعممين والبالغ عددىم ٕٔٔ) طالباً وطالبة ،وكانت النتيجة كما ىو موضح في

الجدول التالي
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انًُورج

خذول رقى ()5
يوضح يعبيالد االررجبط وانزجبيٍ انًفطر
يرثع يعبيم االررجبط ( انزجبيٍ
يعبيم االررجبط
انًفطر)
0.133225
0.365

يتضح من الجدول رقم ٘) أن معامل االرتباط بين درجات اختبار كفايات المعممين
ودرجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين قيمتو  ) 365وىو ارتباط متوسط ،كما أن
التباين المفسر لمتغير درجات تقويم المشرف التربوي لمطمبة المعممين يفسر التغيرات في
درجات اختبار كفايات المعممين العام لمطمبة المعممين  )0.133225وىي قيمة متوسطة،
والختبار الداللة اإلح امية لنموذج االنحدار أجرى تحميل التباين والنتامل موضحة في الجدول
التالي
انًُورج

يدًوع
انًرثعبد

خذول رقى ()6
يوضح رحهيم رجبيٍ االَحذار
يزوضط انًرثعبد
درخبد
انحريخ

االَحذار

1713.167

1

1713.167

انًزجقي
انًدًوع

11153.610
12866.777

119
120

93.728

قيًخF

انذالنخ

18.278

000b

خذول رقى ( ) 6
يوضح يعبيالد االَحذار نهثبثذ ودرخبد انزرثيخ انعًهيخ
قيًخ T
ثيزب
انخطأ
B
انًُورج
انًعيبري
.957
15.202
14.554
انثبثذ
4.275
.365
167
.716
درخبد انزرثيخ انعًهيخ
120
12866.777
انًدًوع

انذالنخ
.340
.000

يتبين من الجدول رقم  )ٙأن قيمة التباين بمقت  ) 18.28وىي دالة عند مستوى
 ،)0.05كما تبين أن مجموع ما تفسره درجات التربية العممية من تباين في درجات اختبار
كفايات المعممين  ، (13وىذه القيمة دالة عند مستوى عند مستوى  .)0.05كما تبين من
قيمة إيتا في الجدول

 ) ٚبمغت  (0.37وىي دالة عند مستوى

 .)0.05وىذا يعني

أنو يمكن التنبؤ بدرجات اختبارات كفايات المعممين العام لطمبة الكمية من خالل درجاتيم في
مقرر التربية العممية.
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مهاقصة وتفسري الهتائج اخلاصة بالفرض الجالح:
الحية نموذج االنحدار بالتنبؤ بدرجات

أشارت نتامل الدراسة في الفرض الالالث إلى

اختبار كفايات المعممين العام من خالل درجاتيم في مقرر التربية العممية ،حيث تبين أن قيمة
التباين  ) 18.28وىي دالة عند مستوى أقل من

 ،)0.05كما تبين أن مجموع ما تفسره

درجات التربية العممية من تباين في درجات اختبار كفايات المعممين بمقت  ، (13وىذه
القيمة دالة عند مستوى

 . )0.05ويعزو الباحث ذلك إلى التشابو الكبير بين المحتوى

العممي لممقررات التربوية التي يدرسيا الطمبة المعممين في تخ

اتيم المختمفة والمحتوى

العممي الختبار قياس كفايات المعممين ،ويمكن تفسير ذلك إلى أن القدرة المعرفية لدى الطمبة
المعممين في مقرر التربية العممية عالية جداً ،من أجل الح ول عمى معدالت مرتفعة في

دراستيم الجامعية ،وقد تكون ىناك عوامل أخرى مالل ح دافعية الطمبة المعممينح ولدى الطمبة

المعممين دافعية عالية لمح ول عمى درجات ممتازة في مقرر التربية العممية ،لذلك يمجمون
أن لمعوامل
إلى تنظيم وقتيم والى عادات استذكار جيدة لمقرراتيم الدراسية السابقة ،كما ّ
النفسية واالجتماعية دور كبير في ذلك ،األمر الذي أكدتو العديد من الدراسات التربوية
كدراسة

سوسن إبراىيمٕٖٓٔ ،م) .إضافة حضورىم دورات تدريبية عمى نماذج اختبار

قياس كفايات المعممين ،ودورات تدريبية في استراتيجيات الحكمة االختبارية ،التي ستساعد
الطمبة المعممين في التعامل م الموقف االختباري بفاعمية ،والسيطرة عمى القمق والتوتر
والخوف واإلدارة الجيدة الختبار .وقد اختمفت الدراسة الحالية م د ارسة زايد نايف كاشف
ٕٗٓٓ م) أن مستويات أداء الطالب في اختبارات القدرات التي يجرييا القسم الختيار طمبتو
ليس ليا أي قيمية تنبمية بمستوى تح يميم األكاديمي.

التوصيات:
في ضوء نتامل البحث يو ي الباحث بما ينتي
-

التنكيد عمى أىمية دور أعضاء ىيمة التدريس بالكمية في إعداد وتقديم الدورات التدريبية
لمطمبة المعممين في مجال اختبار كفايات المعممين العام وفقاً لمنماذج المماالمة الختبارات
مركز القياس والتقويم الوطني.

-

تدريب الطمبة المعممين عمى النماذج المماالمة الختبارات مركز القياس والتقويم الممحقة
بالحقامب التدريبية بالمركز.
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-

تشجي

ودعم األبحاث العممية في مجال قياس اختبار كفايات المعممين العام ،نظ ارً

ألىميتو في تشخيم قدرات وميارات الطمبة المعممين قبل التحاقيم بمينة التعميم.
المقترحات استكماال لمبحث الحالي يقترح الباحث بما ينتي
-

إجراء دراسة لمكشف عن مدى ارتباط ما يدرسو الطالب المعمم من مقررات دراسية في
الكميات التربوية بما يحتاج إليو فعالً في اختبار قياس كفايات المعممين العام والخام.

-

استحداث دورات تدريبية في اختبار كفايات المعممين العام والخام ،التي تتفق م

مستجدات الع ر الحديث واإلعداد لممستقبل.
-

إجراء دراسة ميدانية لمعرفة أالر اختبار كفايات المعممين العام والخام في اتجاىات
الطمبة المعممين نحو مينة التدريس.
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