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دراسة تقويمية لمقررات التقويم التربوي في كليات التربية في ضوء المعايير الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية

قدم

عبداهلل بن صالح السعدوي
جامعة امللك سعود
املركز الوطين للقياس والتقومي

للنشر 7347/7/22هـ  -وقبل 7347 /9/ 22هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى املواءمة بني معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة العربية السعودية ،ومقرر
التقومي الرتبوي باجلامعات السعودية ،والتحقق ممّا إذا كان مستوى تغطية املقرر ملعيار التقومي يرتبط بدرجات املرشحني للتدريس على اختبار املعلمني
الرتبوي العام ،والقدرة التنبئية للتغطية على درجات املرشحني على معيار التقومي الذي ميثل أحد مكونات االختبار .وقد استخدم جلمع بيانات الدراسة
ثالث أدوات وهي معيار التقومي يف معايري  ، InTASCواختبار املعلمني الرتبوي العام  ،باإلضافة إىل قائمة حمتوى معيار التقومي يف املعايري املهنية
للمعلمني اليت أعدها الباحث .وتضمنت عينة الدراسة توصيف حمتوى مقرر التقومي الرتبوي من ( )16جامعة سعودية ،وخرجيي تلك اجلامعات البالغ
عددهم ( )48767مرشحا للتدريس ممن أدوا اختبار املعلمني .وقد أشارت النتائج بناء على استخدام املنهج الوصفي التحليلي املتضمن حتليل حمتوى
مقرر التقومي إىل متثيله فقط  % 42من حمتوى املعيار ،ومتثل االجتاهات احلديثة يف التقومي ،مثل :التقومي البنائي ،والتقومي من أجل التعلم أهم اجلوانب
اليت تفتقر إليها مقررات التقومي الرتبوي ،كما اتضح وجود عالقة ارتباطية بني درجات املرشحني للتدريس على معيار التقومي يف اختبار املعلمني الرتبوي
العام وبني مستوى تغطية املقررات للمعيار ،وكان هلا قيمة تنبئية بالدرجات على االختبار .وقد قدمت الدراسة يف ضوء نتائجها عدد من التوصيات؛
تضمنت مراجعة مقرر التقومي الرتبوي يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وإعطائه األمهية اليت يستحقها سواء من حيث متثيله يف برامج اإلعداد أو من
حيث حصر تدريسه على املتخصصني.
الكلمات المفتاحية :املعايري املهنية للمعلمني ،اختبارات املعلمني ،التقومي الرتبوي ،برامج إعداد املعلمني.
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واخلتامي ( ،) Stiggins & Conklin, 1992فيما يقدر بليك
) (Plake, 1993قضاء املعلم نصف وقته تقريبا يف مهام تتعلق
بالتقومي.
وبغض النظر عن الوقت الفعلي الذي يقضيه املعلم يف
التقومي فإن التقومي الصفي أصبح عملية حمورية ترتبط جبميع
جوانب عملية التدريس مما يتطلب القيام به على حنو
مستمر ،فعلى سبيل املثال تنص الئحة التقومي يف اململكة
العربية السعودية على أن "أداء الطالب يف املرحلة االبتدائية
يقوم أداء الطالب يف املرحلتني
يقوم بشكل مستمر ،كما ّ
ّ
املتوسطة والثانوية بطريقيت التقومي املستمر واالختبارات"
(وزارة الرتبية والتعليم6002 ،ـ ،ص .)4ويلعب املعلم يف كال
الطريقتني دورا حموريا يف تقومي الطالب؛ إذ ميثل املرجع الوحيد
للحكم على أداء الطالب يف الصفوف الدراسية كافة.
والشك أن دور املعلم للقيام اهذا الدور فضال عن استخدام
التقومي ألغراض بنائية يتأثر بدرجة كبرية مبستوى إعداده
الرتبوي ومستوى التدريب املهين الذي يتلقاه على رأس العمل
يف أساليب التقومي وتطبيقاته .وتعتمد جودة برامج اإلعداد
والتدريب بدورها على مدى متثيلها ملعايري التقومي الرتبوي
الصفي مبا تشمل من علوم ومعارف ومهارات.
وقد تدرجت ـ ـ خالل العقود اخلمسة املاضية ـ ـ نوعيةق
الكفايات واملعايري املهنية للمعلمني يف جمال التقومي الرتبوي
لتتحول من الرتكيز على مهارات تطبيق االختبارات وإعدادها
إىل تناول طائفة واسعة من املعارف واملهارات تعكس مدى
تداخل التقومي الرتبوي مع العمليات الرتبوية األخرى
كعمليات التعليم والتعلم .ويعد قانون املمارسات العادلة
لالختبارات الرتبوية (the Code of Fair Testing Practices in
) Education, 1988من أوائل اجلهود اليت عملت لتنظيم إعداد
االختبارات وتطبيقها ،وعلى الرغم من أن هذه القواعد
وضعت لضمان املهنية والعدالة يف بناء االختبارات فإهنا مل
تكن موجهة للمعلم ،وإمنا يوصى باستخدامها كدليل
لتحسني ممارساته يف إعداد االختبارات ،ويرى استيقنز

مقدمة
ميثل التقومي الرتبوي أحد أهم أركان العملية التعليمية
ذات الوظائف املتعددة ،إذ ميكن استخدامه لتعزيز تعلم
الطالب وتطوير أداء املعلم ،واحلكم على مستوى إجناز
الطالب خالل فرتة دراسية معينة ،وإصدار قرار بناء على
ذلك بنقله أو إبقائه يف صفه .وألمهية التقومي كمكون حموري
يف عمليات التعليم والتعلم ،يشري بود ) (Boud,1995إىل أنه:
"ميكن للطالب بقدر من الصعوبة جتاوز تأثري التدريس
السيء ،إال أهنم ال يستطيعون جتاوز تأثري التقومي السيء"
(ص )cited in Harris & Brown, 2008( )53كما يشري
بيقز وانتوستل ) (Biggs and Collis, 1982إىل أن اهتمام
قومون اها،
الطالب ينصب أوال على الطريقة اليت سوف يق ّ
ومن مث يكيف الكثري منهم مداخل خمتلفة للتعلم قائمة على
الطريقة اليت يعتقدون أهنم سيقومون اها ( cited in Entwistle,
قّ
.)2000

وبتزايد أمهية التقومي الرتبوي يف العملية التعليمية واتساع
تطبيقاته وتنوع أغراضه ،تضاعف دور املعلم يف القيام مبهام
التقومي ،وازدادت حاجته إىل املعارف واملهارات املهنية
الالزمة .فقد حتول االهتمام يف معظم النظم الرتبوية من
الرتكيز على التقومي اخلارجي القائم على االختبارات املعيارية
إىل التقومي الصفي الذي يعده وينفذه املعلم ،ويشري ستيقنز
إىل هذا بالقول" :تارخييا عملنا يف اجمللس القومي للقياس يف
الرتبية على تركيز اجلهود على االختبارات عالية املخاطر
واالهتمام جبودهتا سواء على مستوى املنطقة ،الوالية ،الوطن،
أو على املستوى العاملي ،ولكن حان الوقت اآلن ألعضاء
اجمللس لرتكيز جهودهم على بقية الـ  %99.9من التقومي
الذي حيدث يف حياة الطالب؛ ذلك التقومي الذي ينفذه
املعلم يف الصف" ( .)Stiggins, 1999,p.2ونتيجة هلذا التحول
أصبح املعلم يقضي من ربع وقته إىل ثلثه يف أنشطة تتعلق
بالتقومي إثر حتول الكثري من األنظمة التعليمية إىل االعتماد
على املعلم بدرجة كبرية يف مهام التقومي بنوعيه البنائي
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ومكملن ) (McMillan, 2000; Stiggins, 2000أهنا غري كافية
للرتكيز على اإلعداد والتطوير املهين للمعلمني ،فيما أوصت
بروكهارد ) (Brookhart, 2011بتنقيحها لتستوعب التوجهات
احلديثة للتقومي البنائي وكذلك متطلبات احملاسبية.
وقد أسهمت االنتقادات املوجهة لالختبارات املعيارية اليت
تعدها وتطبقها شركات متخصصة ،وكذلك الدعوة إىل
أساليب تقومي بديلة إىل إبراز أمهية التقومي الصفي الذي
يضطلع فيه املعلم بالدور األكرب .وكان من أوائل اجلهود يف
هذا الشأن ،ما قام به احتاد منظمات املعلمني األمريكيني
 ،AFTواجمللس القومي للقياس الرتبوي  ،NCMEواجلمعية
القومية الرتبوية  ،NEAمن جهد مشرتك إلعداد معايري
كفايات املعلمني يف التقومي الرتبوي (Standards for Teacher
of

Assessment

Educational

in

تقومي الربامج واعتمادها .وميثل التقومي املعيار اخلامس ضمن
عشرة معايري تتناول أربعة أبعاد رئيسة ،وهي :التعليم والتعلم،
واحملتوى املعريف ،واملمارسات التدريسية ،واملسؤولية املهنية
) .(Council of Chief State School Officers, 2013كما
صدر مؤخرا للجنة املشرتكة ملعايري التقومي الرتبوي Joint
 Committee on Standards for Educational Evaluationمعايري
التقومي الصفي تتناول ثالثة جماالت عامة ،وهي األساسيات،
واالستخدام ،واجلودة .ويتضمن اجملال األول ( )6معايري
تتناول أساسيات تصميم وتطبيق التقومي الصفي ،فيما يتناول
اجملال الثاين ( )5معايري تتبع الرتتيب املنطقي لتطوير واختيار
التقومي الصفي وتبليغ نتائج التقومي ،ويتناول اجملال الثالث
( )5معايري توجه املعلم لتقدمي تقومي صفي يتسم بالدقة
والثبات والعدالة لكل طالب (Klinger, McDivitt, Howard,

Competence

) ،Students,1990اليت احتوت على سبعة معايري أساسية.
وقد أدت التطورات املتالحقة يف التقومي الرتبوي خالل
الثالثني سنة املاضية إىل الدعوة لتوجيه املزيد من االهتمام
مبعارف ومهارات التقومي الصفي وجعلها من املعايري الالزمة
للقبول يف مهنة التدريس والرتخيص املهين فضال عن ضرورة
اعتمادها يف برامج إعداد املعلمني وتدريبهم على رأس
العمل .لذلك أصبحت معايري التقومي من املكونات األساسية
للمعايري املهنية للقبول يف مهنة التدريس ،وكذلك ملعايري
االعتماد األكادميي لربامج اإلعداد ومعايري الرتخيص املهين
للمعلمني ،من ذلك معايري كاليفورنيا ملهنة التدريس

).Munoz, Rogers& Wylie, 2015

وقد تضمنت املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة
العربية السعودية اليت أعدها املركز الوطين للقياس والتقومي
لصاحل مشروع تطوير ( )12معيارا ،صممت وفقا ملا أوردته
الوثيقة بناء على" :مراجعة املصادر العلمية والرتبوية
والدراسات احلديثة املتعلقة بربامج تأهيل املعلمني والدراسات
واألحباث املتعلقة بالتعليم والتعلم باإلضافة إىل مراجعة وحتليل
أكثر من عشرين عمال على مستوى العامل (املركز الوطين
للقياس والتقومي ،2111 ،ص .)11ويتناول التقومي املعيار
السابع ،حتت عنوان" :تقومي تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية
راجعة وبناءة" .ويندرج حتت هذا املعيار مخسة معايري فرعية،
هي:
 .1يشرح املعلم مفاهيم التقومي وأنواعه وأغراضه املختلفة
وأخالقيات استخدامه.
 .6يطبق املعلم التقومي بفاعلية ملراقبة تقدم الطالب وتعزيز
تعلمهم.
 .5يشرك املعلم الطالب يف عمليات التقومي وتقومي أدائهم.

)California Standards for the Teaching Profession (2009

واملعايري املهنية الوطنية للمعلمني يف أسرتاليا
) .Professional Standards for Teachers(2011ويعد منوذج
املعايري األساسية للتدريس والنمو التعليمي للمعلمني Model
National

Core Teaching Standards and Learning Progressions for
Teachers

ودعمهم

الذي أعده احتاد ما بني الواليات لتقومي املعلمني
Interstate Teacher Assessment and Support

)( Consortium (InTASCسوف يشار إليها الحقا مبعايري
 )InTASCمن أكثر النماذج املرتبطة بإعداد املعلمني وقد
اعتمدته هيئة تقومي الربامج الرتبوية  NCAETضمن حمكات
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املاجستري من نقص حاد يف متطلبات هذا احملور ،ومل يكن
مستوى الربامج يف احملور الثالث أحسن حاال حيث حقق
أقل من  %6من برامج هذا احملور بدرجة عالية فيما كانت
 %65من الربامج تعاين من نقص حاد يف هذا احملور

 .4يصحح املعلم بدقة أدوات التقومي وحيلل بياناته ملراقبة
تقدم الطالب وتوظيفها لتحسني عمليات التعليم والتعلم.
 .3يوثق املعلم نتائج التقومي ويعد تقاريره وفقا لألنظمة
التعليمية املتبعة.
ولكون حتقيق املعلمني اجلدد ملعايري التقومي يتوقف إىل
درجة كبرية على مستوى تأهيلهم يف برامج اإلعداد ومدى
تغطية تلك الربامج للمعارف واملهارات والقيم اليت تتضمنها
املعايري ،فقد اختذت برامج إعداد املعلمني مداخل خمتلفة
لتحقيق تلك املعايري تضمنت طرقا مستقلة ومدجمة وخليطا
من املدخلني .ويتضمن املدخل املستقل تدريس مقررات يف
ضم قن التقومي يف
التقومي الرتبوي ،وأما يف املداخل املدجمة فيق َّ
جمموعة من املقررات يف املناهج واإلعداد املهين ،فيما يتضمن
املدخل املختلط موادا تقوي مستقلة وأخرى مدجمة كجزء من
متطلبات حتقيق تلك املعايري). (DeLuca & Bellara, 2013
ومع ذلك فإن الدراسات تشري إىل أن املعلمني اجلدد اليزالون
يشعرون بأهنم غري معدين على حنو جيد لتقومي الطالب
ومستوياهتم متدنية يف املعرفة بالتقومي ( ;MacLellan, 2004
) .Zhang & Burry-Stock, 2003مما دفع بالباحثني واملهتمني
إىل تقصي أسباب ذلك ،واجته اهتمام معظم الدراسات إىل
حتليل حمتويات برامج إعداد املعلمني وتدريبهم للتحقق من
مدى تغطية حمتواها ملعايري التقومي ،من ذلك دراسة أعدها
اجمللس القومي جلودة املعلم لتحليل مفردات مواد التقومي لعدد
 180برناجما إلعداد املعلمني لدرجيت البكالوريوس واملاجستري
تنتمي لعدد  98مؤسسة بالتعليم العايل يف  50والية
أمريكية .وقد قحللت وفق ثالثة حماور ،وهي املعرفة بالتقومي،
ومهارات التحليل ،واختاذ القرارات املتعلقة بالتدريس بناء
على بيانات التقومي ،وكشفت النتائج عن نقص يف تغطية
تلك احملاور ،إذ حقق  %61فقط من الربامج متطلبات احملور
األول بدرجة عالية ،يف حني حقق برنامج واحد متطلبات
احملور الثاين بدرجة عالية ،فيما عانت  %69من برامح
اإلعداد ملرحلة البكالوريوس و %43من برامج مرحلة

).(Greenberg & Walsh, 2012

ويف دراسة قام اها كاهل وآخرون
) Bryant, 2013هليئة اعتماد إعداد الرتبويني ) (CAEPأشارت
النتائج إىل أن تغطية بعض برامج إعداد املعلمني اجلدد
ملعارف التقومي يف مقرراهتا غري مكتمل وسطحية ،مما يفضي
يف النهاية إىل ختريج مرشحني للتدريس غري معدين على حنو
فاعل لتحقيق املتطلبات املعاصرة لطالب التعليم العام .وقد
أظهرت نتائج دراسة (األشقر )6011 ،اليت هدفت إىل
الكشف عن الصعوبات اليت تواجه معلم املستقبل من طالب
كلية الرتبية جبامعة حلوان ،وجود صعوبات تتعلق بتطبيق
التقومي لنقص معريف ومهاري يف طرائق التقومي وتوظيفها يف
الصف الدراسي .وتؤيد هذه النتائج دراسة منر والرتتوري
( )6015اليت طبقت على أعضاء هيئة التدريس بكليات
العلوم الرتبوية باجلامعات الرمسية األردنية ،إذ تشري النتائج إىل
اقتصار الربامج يف إطارها العام على اجلوانب النظرية دون أن
تقدم للطالب قدرا كبريا من التطبيق العملي .فيما أشارت
دراسة نوافله وجنادات ( )6014إىل أن حتقيق برامج إعداد
معلم املرحلة االبتدائية للمعايري املهنية لتنمية املعلم وخاصة
فيما يتعلق مبعيار تقومي تعلم الطالب من وجهة نظر الطالب
كانت متوسطة ،وجاء يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث
الفاعلية.
ويف دراسة طولية أعدها بيزيت وكلمان & (Beziat
Teacher
) Coleman, 2015طبقا فيها استبانة املعلم
 Assessment Literacy Questionnaireعلى جمموعة من
الطالب عند بدء االلتحاق بربنامج اإلعداد وعند هنايته ،وقد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة يف مستوى العينة بني
حيسن من
التطبيقني مما يشري إىل أن االلتحاق بالربنامج مل ّ
& (Kahl, Hofman
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واملراكز العلمية يف إبراز أمهية التقومي وإعطائه وزنا يوازي دوره
يف العمليات الرتبوية ويضمن مستوى مقبوال من املهنية
ملمارسته وتناول خمتلف جوانبه مع عدم إغفال إحداها على
حساب األخرى( .)1وعلى الرغم من كل هذا االهتمام فإن
الدراسات ،كما اتضح من العرض السابق تشري إىل أن
ؤهلون على النحو املطلوب لتقومي تعلم
املعلمني اجلدد ال يق َّ
الطالب ،ويعانون من نقص واضح يف اجلوانب املعرفية
واملهارية الالزمة ،مما يعين أن برامج إعداد املعلمني يف
كليات الرتبية فشلت يف العقود املاضية يف إعطاء التقومي
الصفي األمهية اليت يستحقها يف سياق تأهيل املعلمني قبل
اخلدمة ) ،(Heafner, 2004; Stiggins 2002وإعطائه ساعات
حمدودة ضمن بنية الربامج لتناول حمتوى واسع يصعب عمليا
تغطيته ،فيما تعطى األولوية ملواد املناهج وطرق التدريس،
وبالنتيجة ال يتمكن املعلمون اجلدد من استيعاب دور التقومي
يف عمليات التعليم والتعلم فضال عن إتقان مهارات
استخدامه ،ومن مث يرتك للمعلم اجلديد بعد التحاقه باخلدمة
التعلم من جتاربه املدرسية مبا يكتنف ذلك من إشكاالت
& (Mertler
تتعلق بتوارث اخلربات الرتبوية الضعيفة
) .Campbell, 2005; Sigel & Wissehr, 2011وترى بلشر
والرقيو ( )Pilcher & Largue, 2007أنه نتيجة لذلك فقلة فقط
من املعلمني قادرون على استخدام أساليب تقومي فعالة يف
ممارساهتم الصفية اليومية .وقد أدى مجود تلك الربامج عند
مستويات االجتاهات الرتبوية السائدة يف ستينات القرن
امليالدي املاضي وغياب الرؤية لتطويرها من جهة ،والتطورات

املعرفة بالتقومي ،وخاصة ما يتعلق مبمارسات التقومي الصفي.
ويف دراسة مشااهة قام اها مكجي وكوليب (McGee & Colby,
) 2104طبقا فيها األداة السابقة الختبار فعالية تدريس
مقررات مطورة يف التقومي الرتبوي تتضمن حماور أساسية حول
املفاهيم النظرية والفنية للتقومي ،ونظرياته وإجراءاته ،وتطبيقها
عمليا من خالل مهام ينفذها الطالب خالل الدراسة.
أظهرت النتائج فروقا دالة بني االختبار القبلي والبعدي.
ويف دارسة قام اها سيجل وويسه (Siegel & Wisseh,
) 2011للتعرف على املعرفة بالتقومي لعينة من  11معلما قبل
اخلدمة تتضمن مدى معرفتهم بأدوات التقومي ودواعي
استخدامهم للتقومي ،ودمج التقومي مع علميات التدريس
وأهداف التعلم .ومع أن النتائج تشري إىل فهم املعلمني
لالستخدامات املتعددة للتقومي ،فقد أظهرت ضعف قدرهتم
على تضمينها يف وحدات املنهج ،فبدال من استخدام أدوات
تقومي متنوعة تعكس التطورات احلديثة يف تدريس العلوم ،عاد
املعلمون الستخدام أساليب التقومي التقليدية ،لذا أوصت
الدراسة برامج إعداد املعلمني بالرتكيز على تطوير املعرفة
بالتقومي لدى املعلمني؛ حبيث يكونون قادرين على اختيار
أدوات التقومي املناسبة وتطبيقها لتنمية تعلم الطالب.
ومما سبق ميكن التوصل إىل أن ضعف حمتوى مقرر
التقومي الرتبوي يف برامج إعداد املعلمني وعدم تغطيته
للمتطلبات املعاصرة للتقومي يف ضوء ما تعرب عنه املعايري
املهنية للمعلمني ،ميثل أحد مصادر ضعف إعداد املعلمني يف
املعرفة بالتقومي ومهارات تطبيقه وهو ما ميثل استهالال ملشكلة
الدراسة احلالية.

( )1من تلك املؤسسات اليت أفردت معايري للتقومي الصفي ضمن إعداد
املعلمني اجلدد أو التطوير املهين للمعلمني على رأس اخلدمة:

مشكلة الدراسة

American Federation of Teachers, National Council on
Measurement in Education, & National Education Association
[AFT, NCME, & NEA], 1990; Joint Committee for Standards in
Educational Evaluation, 2003; National Board for Professional
Teaching Standards [NBPTS], 2002; National Council
Accreditation of Teacher Education

يركز اهتمام الباحثني الرتبويني منذ عدة عقود على تأكيد
أمهية التقومي الصفي ودوره احملوري يف عمليات التعليم والتعلم
) ، (Perry, 2013; Popham, 2009; R. Stiggins, 2006وقد
انعكس ذلك االهتمام على املستوى املؤسسايت للهيئات

[NCATE], 2008). In 2001, The Committee on the
Foundations of Assessment of the National
Research Council (Pellegrino, Chudowsky, & Glaser,
(2001
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مهنية للمعلمني ،غري أن الربامج األكادميية إلعداد املعلمني
مل تستفد من تلك املعايري يف تطوير حمتواها وتلبية حاجات
وزارة التعليم اليت تعد سوق العمل الوحيد خلرجيي الربامج
الرتبوية مما أوجد فجوة بني برامج اإلعداد ومتطلبات امليدان
الرتبوي .ويف ضوء ما سبق تطرح الدراسة احلالية التساؤالت
اآلتية:
 .1هل معيار التقومي يف املعايري الوطنية املهنية للمعلمني
يف اململكة العربية السعودية متوائم فعليا مع معيار التقومي يف

السريعة يف أساليب التقومي الرتبوي وتطبيقاته من جهة أخرى
إىل اتساع الفجوة بني واقع اإلعداد املهين للمعلمني
واملستويات املأمولة اليت متكن املعلم من استخدام التقومي وفق
األغراض احلديثة لدعم تعلم الطالب ،وتعزيز فرصه
(درندري6011 ،؛ أنس؛ 6011؛ صفحي6013 ،ـ).
وإذا مل يكن التقومي الرتبوي الصفي من أولويات برامج
إعداد املعلمني وبرامج التطوير الرتبوي خالل العقود املاضية،
فقد يكون ذلك مربرا يف النظم الرتبوية الغربية العتمادها
اعتمادا شبه كلي على التقومي اخلارجي واالختبارات املعيارية
 ،standardize testsمع إعطاء املعلم دورا أكرب يف تصميم
حمتوى املناهج وطرق التدريس .غري أن شيوعه يف النظم
الرتبوية احمللية وبرامج إعداد املعلمني على الرغم من اختالفها
الواضح عن النظم الرتبوية الغربية من حيث البنية والوظيفة مل
يكن له ما يربره .فمعظم النظم الرتبوية العربية ال خيضع
معظم طالاها ألي نوع من التقومي اخلارجي الفاعل الذي
يوجه السياسات واملمارسات الرتبوية ،فيما يفرض تدريس
مناهج حمددة يتقيد املعلمون بتدريسها مع االلتزام بكتب
املقررات الدراسية وأدلة التدريس.
وقد تأثرت اجلامعات السعودية بذلك ،إذ ركزت على
املناهج وطرق التدريس ،يف حني مهشت مقررات التقومي
بشكل عام والصفي بشكل خاص؛ فأصبحت مقررات
التقومي الرتبوي مع قلة عدد ساعاهتا يدرسها عادة متخصصو
اإلحصاء ،أو تسند إىل من لديه نصاب أقل بغض النظر عن
ختصصه ،وقد أدى هذا إىل ضعف اإلعداد املهين للمعلمني
وافتقارهم ملعارف ومهارات التقومي الرتبوي ،فقد أظهرت
دراسة (السعدوي )6016 ،أن نتائج املتقدمني للتدريس
على اختبار املعلمني يف حمور التقومي كانت أقل مقارنة باحملاور
األخرى ،فيما أشارت عدد من الدراسات إىل ضعف
مهارات املعلمني يف التقومي.
وقد سعت وزارة التعليم جراء الضعف امللحوظ يف إعداد
املعلمني منذ عام 1464هـ إىل إعداد كفايات ومن مث معايري

InTASC؟

 .6ما درجة تغطية مفردات مقررات التقومي الرتبوي يف
كليات الرتبية متطلبات معيار التقومي يف املعايري الوطنية؟
 .5ما مستويات املرشحني للتدريس على معيار التقومي يف
اختبار املعلمني الرتبوي العام؟
 .4هل يوجد عالقة بني مستوى تغطية مقررات التقومي
الرتبوي يف كليات الرتبية ملعيار التقومي يف املعايري الوطنية
ودرجات الطالب على املعيار نفسه يف اختبار املعلمني
الرتبوي العام؟
 .3هل ميكن التنبؤ بدرجات املرشحني على معيار التقومي
يف اختبار املعلمني بناء على مستوى تغطيته يف مقرر التقومي
الرتبوي مع األخذ باالعتبار البناء اهلرمي للبيانات وإدراج
املرشحني حتت متغري اجلامعة؟
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -1التحقق من مواءمة حمتوى معيار التقومي يف املعايري املهنية
الوطنية للمعلمني الذي أعدها املركز الوطين للقياس والتقومي
لصاحل مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام ،مع معيار
التقومي يف معايري  ،InTASCبوصفها معايري عاملية مرجعية.
 -6الكشف عن مستوى املواءمة بني حمتوى مادة التقومي
الرتبوي اليت تدرس يف كليات الرتبية باجلامعات السعودية
ومعيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني.
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منهج الدراسة

 -5معرفة مستوى املرشحني للتدريس على معيار التقومي وفقا
لنتائجهم على اختبار املعلمني الرتبوي العام الذي يعده
وينفذه املركز الوطين للقياس والتقومي.
 -4تبيان العالقة بني مستوى تغطية مقررات التقومي الرتبوي
يف كليات الرتبية ملعيار التقومي يف املعايري الوطنية ودرجات
الطالب على املعيار نفسه يف اختبار املعلمني العام.
 -3حساب درجة التنبؤ بدرجات املرشحني على معيار
التقومي يف اختبار املعلمني بناء على مستوى تغطيته يف مقرر
التقومي الرتبوي مع األخذ بعني االعتبار متغري اجلامعة.

استخدم الباحث يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك اهدف التوصل إىل تصور شامل للظاهرة
موضوع الدراسة .وقد استخدم حتليل احملتوى للجانب
الكيفي باستخدام حتليل املوضوعات Thematic Analyses
من خالل حتديد املوضوعات اليت يتناوهلا كل مؤشر وترميزها.
وقد قسمت مستويات تغطية احملتوى إىل ثالثة مستويات،
وهي :تغطية كاملة ،وتشري إىل تغطية مفردات املقرر
للموضوع بعبارات تامة املعىن وبأسلوب صريح ،وتغطية
جزئية ،تشري إىل تغطية مفردات املقرر للموضوع على حنو
جزئي وبشكل صريح ،وتغطية ضمنية تشري إىل تناول
مفردات املقرر للموضوع بشكل غري ظاهر ولكن ميكن
اشتقاقها من خالل سلسلة من العبارات املتعاقبة .ويف
اجلانب الكمي استخدم مقاييس النزعة املركزية حلساب
متوسط أداء طالب كل جامعة يف معيار التقومي ،ومعامل
ارتباط بريسون ،ومنوذج التحليل اهلرمي .HLM

أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضوع املواءمة بني
التعليم العام والتعليم العايل الذي شغل حيزا من اهتمام
املتخصصني واملعنيني بالشأن العام على حد سواء ،وتقدميها
مثاال ميكن تعميمه للكشف عن مقدار الفجوة بني إعداد
املعلمني يف كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي ،مما يتوقع
أن يكون له أثر ملموس يف احلد من ضعف خمرجات التعليم
العام وجتويدها.

مجتمع الدراسة وعينتها
استندت الدراسة احلالية يف جانب التحليل الكيفي على
توصيف مفردات مقرر التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية
باجلامعات السعودية .وقد قام الباحث مبراسلة ( )63كلية
ممن توفر هلم بيانات على املوقع اإللكرتوين للجامعة أو مت
التواصل شخصيا مع منسوبيها ،وأمكن مجع توصيف
مفردات مقررات التقومي الرتبوي من ( )60كلية تربية
باجلامعات السعودية ،استبعد منها ( )5نظرا لعدم حتقيقها
لالشرتاطات املطلوبة ،وهي :أن يكون املقرر يدرس على
مستوى البكالوريوس أو الدبلوم الرتبوي ،وأن يكون متطلبا
عاما ال يرتبط بتخصص معني ،وبذلك تبقى مفردات ()16
مقررا من مقررات التقومي الرتبوي لكليات تربية متثل اجلامعات
اآلتية :جامعة امللك سعود ،وجامعة األمرية نورة ،وجامعة

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج الدراسة مع األخذ بعني االعتبار
احملددات اآلتية:
احملددات البشرية :خرجيو كليات الرتبية ملرحلة البكالوريوس
املعدون للتدريس.
احملددات املكانية :كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية
احلكومية.
احملددات الزمانية :خرجيو كليات الرتبية لعام -1453
1452ه.
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امللك فيصل ،وجامعة أم القرى ،وجامعة اجملمعة ،وجامعة
القصيم ،وجامعة الدمام ،وجامعة الباحة ،وجامعة األمري
سطام ،وجامعة حائل ،وجامعة جنران ،وجامعة الطائف،
وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود،
وجامعة تبوك ،وجامعة طيبة.
ومثل جمتمع الدراسة يف اجلانب الكمي الراغبني يف
االلتحاق بالتدريس من خرجيي عام 1452-1453ه وأدوا
اختبار املعلمني الرتبوي العام يف عام 1452هـ البالغ عددهم
( ،)30822وسحبت عينة الدراسة بطريقة عمدية لالقتصار
على خرجيي كليات الرتبية يف اجلامعات اليت حصل الباحث
على توصيف موادها يف التقومي الرتبوي ،وبلغ حجم العينة
( )52383خمتربا ميثلون ما نسبته ( )%36من جمتمع
الدراسة ،منهم ( )13385ذكرا ،و( )19604إناث.

نسختها النهائية ( )31عنصرا مت التحقق من ثباهتا بتحليل
حمتوى مواد التقومي الرتبوي مرتني بفارق ثالثة أسابيع ،وتطبيق
معادلة هولسيت ) ،(Holstiوكان معامل الثبات ( .)0.93وقد
أعطيت ( )5درجات للتغطية الكاملة ،ودرجتان للتغطية
اجلزئية ،ودرجة للتغطية الضمنية ،فيما أعطي صفر لعدم
التغطية .ولإلجابة عن بقية أسئلة الدراسة استخدمت بيانات
اختبار املعلمني الرتبوي العام الذي يعد اجتيازه أحد
املتطلبات األساسية لاللتحاق مبهنة التدريس ،مع االقتصار
على أسئلة حمور التقومي يف اختبارات املعلمني اليت متثل حوايل
( )%15من اجملموع الكلي ألسئلة االختبار وعددها ()33
سؤاال .وتؤكد التقارير اليت يصدرها املركز الوطين للقياس
والتقومي متتع االختبار بدرجات صدق وثبات جيدة ،بلغ
معامل الثبات بطريقة منذجة املتغري الكامن )،)0889( (LVM
فيما أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي )(CFA
مؤشرات حسن مطابقة على النحو اآليت:

اعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على عدد من
األدوات لإلجابة عن تساؤالهتا ،فقد استخدم لإلجابة عن
السؤال األول حمتوى معيار التقومي يف منوذج املعايري األساسية
للتدريس والنمو التعليمي للمعلمني ) (inTASCالصادر عن
) (Council of Chief State School Officers, 2013بعد ترمجته
والتحقق من صدق الرتمجة من ( )5حمكمني حيملون درجة
الدكتوراه أحدهم متخصص يف اللغة اإلجنليزية واثنان من
متخصصي قياس وتقومي مع إملامهم باللغة اإلجنليزية،
ونقحت النسخة اليت استخدمت يف الدراسة بعد األخذ
بامللحوظات اليت نتجت عن عملية التحكيم .فيما استخدم
لإلجابة عن السؤال الثاين أداة أعدت بناء على حتليل
مؤشرات معيار التقومي يف املعايري الوطنية ومراجعتها للتحقق
من الصدق الظاهري وصدق احملتوى من قبل ()2
متخصصني حيملون درجة الدكتوراه يف الرتبية والقياس
والتقومي ،وأجريت التعديالت الالزمة يف ضوء ما أفاد به
احملكمون من ملحوظات واقرتاحات .وتضمنت األداة يف

)( (RMSEA=0.016,TLI=0.923,CFI=0.925المركز
الوطني للقياس والتقويم ،)5105 ،ومتثل قيما مقبولة وفقا

أداة الدراسة

حملكات

مارش

وآخرين

(.)Marsh, Wen, & Hau, 2004

نتائج الدراسة
نتائج السؤال األول
ينص السؤال األول على" :هل معيار التقومي يف املعايري
الوطنية املهنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية متوائم
فعليا مع معيار التقومي يف  InTASC؟"
لكون معيار التقومي يف املعايري الوطنية املهنية للمعلمني
يف اململكة سوف يستخدم للمقارنة املرجعية Benchmark
يف حتليل مفردات مواد التقومي الرتبوي بكليات الرتبية ،كان
من الضروري التحقق من مدى مالءمة ذلك املعيار مع
املعايري الدولية اليت تستخدم على نطاق واسع من قبل برامج
إعداد املعلمني ومن ذلك معايري  .InTASCلذلك جرت
املقارنة بني حمتوى معيار التقومي يف معايري  InTASCومعيار
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ال يوجد هلما مقابل يف مؤشرات معيار التقومي يف املعايري
الوطنية ،ومرد ذلك يف جزء منه إىل أن هتيئة الطالب
لالختبارات وخاصة املقننة منها ال يستخدم على نطاق واسع
يف بيئتنا التعليمية ،وكذلك الطالب ذوي الصعوبات اللغوية
الذين يتحدثون بلغات أخرى يندر وجودهم يف املدارس
العامة ،وبقيت جزئية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة،
وهي وإن كانت حمدودة جدا مبدارس الدمج اليت يتدخل فيها
إخصائي الرتبية اخلاصة فإهنا تستحق أخذها بعني االعتبار
يف مرحلة تطوير املعايري.

التقومي يف املعايري الوطنية .ويتكون معيار التقومي يف
من ثالثة حماور أساسية وهي املعارف األساسية ،واملمارسة،
والسمات املهمة اليت تعرب عن املسؤوليات املهنية واألخالقية،
ولكون احملور األخري ميثل التزام املعلم مبا تناوله احملوران
األوالن ،وخاصة املمارسة ،فلم يدخل يف املقارنة واكتفي منه
باملؤشر الذي يتناول اجلانب األخالقي .وتشري نتائج املقارنة
املوضحة جبدول ( )1إىل تطابق بني حمتوى املعيارين بشكل
كلي يف ( )3مؤشرات وتطابق جزئي يف ( )3مؤشرات
وتطابق ضمين يف مؤشر ( ،)1متثل يف جمملها  %83من
العدد الكلي للمؤشرات ،فيما بقي مؤشران ميثالن ()%15
InTASC

جدول 1

المقارنة بين معيار التقويم في  InTascومعيار التقويم في المعايير الوطنية
InTasc

معيار التقويم في المعايير الوطنية

مستوى المواءمة

 (j) 2يفهم املعلم االختالفات بني تطبيقات التقومي البنائي  3,1,5مييّز بني أغراض التقومي النهائي والبنائي ،ويعرف (اسرتاتيجيات) كلي

واخلتامي ويعرف كيف ومىت يستخدم كال منهما.

كل منها.
ٍّ

) 6(aيوازن املعلم بني استخدام التقومي البنائي واخلتامي  3,6,1يوازن بني استخدام التقومي ألغراض بنائية وهنائية مستخدما كلي
أساليب تقومي متنوعة ،يراعي يف استخداماهتا مزايا وعيوب كل
حبسب مقتضى الدعم ،التحقق ،وتوثيق التعلم.
أسلوب.
 (k) 2يفهم املعلم األهداف املتنوعة للتقومي وكيفية تصميم7.1.2 ،يفرق بني األنواع املختلفة للتقومي كاالختبارات املوضوعية ،جزئي
وحيدد مميّزات وعيوب كل نوع ،وطرق إعداد
تكييف ،أو اختيار التقومي املناسب لقياس أهداف تعلم والتقومي املعتمد على األداء ،ق
أدواهتا.
حمددة ،والفروق الفردية ،وتقليل مصادر التحيز.
) 6(bيصمم املعلم التقومي الذي يربط أهداف التعلم بطرق  3,6,4يعِ ّد أو يكيف أدوات تقومي تناسب طبيعة أهداف التعلم ،كلي
التقومي ،ويقلل مصادر التحيز الذي ميكن أن يشوه نتائج كاحلقائب ،وتسجيالت الفيديو ،وملفات التقومي ،ومناذج املالحظة،
ومعارض أعمال الطالب ،ويتحقق من جودهتا.
التقومي
) 6(lيعرف املعلم كيف حيلل بيانات التقومي لفهم أمناط  3,1,1يبني املفاهيم األساسية يف التقومي والقياس الرتبوي ،ومن ذلك كلي
التعلم ومعوقاته اهدف توجيه التخطيط والتدريس ،وتقدمي الثبات والصدق ،وأساليب اإلحصاء الوصفي ،وكيفية حتليل أنواع خمتلفة
من البيانات حول حتصيل الطالب وكيفية دمج هذه املفاهيم يف خططه
تغذية راجعة ذات معىن للمتعلمني
التدريسية.
 3,4,4يقدم وفقا لنتائج التقومي تغذية راجعة فورية للطالب تساعدهم
على التعرف على نواحي القوة والضعف يف أدائهم.
) 6(cيعمل املعلم باستقاللية وكذلك بالتعاون مع اآلخرين  3,4,1يراعي تصحيح أعمال الطالب بدقة وموضوعية معتمدا على جزئي
لفحص االختبار وبيانات األداء األخرى لفهم تقدم كل متعلم حمكّات تقومي واضحة ،سبق التحقق من خصائصها.
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InTasc

معيار التقويم في المعايير الوطنية

مستوى المواءمة

 3,3,1يوثق نتائج تقومي الطالب وفق آلية واضحة ،تتيح التحقق من
وتوجيه التخطيط
صدق إجراءات التقومي وعدالته.
)6(mيعرف املعلم كيفية إشراك املتعلمني يف حتليل نتائج  3,5,1يقشرك طالبه يف بناء أهداف التعلم أو يشرحها هلم ويشجعهم كلي
على تبنيها.
تقوميهم ومساعدهتم على وضع أهداف لتعلمهم
) 6(eيشرك املعلم املتعلمني بطرق متعددة إلبراز معارفهم  3,6,2يستخدم أدوات تقومي متنوعة جلمع شواهد على تعلم الطالب جزئي
تراعي التنوع يف أنواع املعارف واملهارات اليت تتضمنها أهداف التعلم .
ومهاراهتم كجزء من عمليات التقومي

)6(nيفهم املعلم األثر اإلجيايب للتغذية الراجعة الوصفية على  3,4,3يوجه الطالب لالستفادة من التغذية الراجعة ومتابعة تفعيلها،
املتعلمني ،ويعرف اسرتاتيجيات متنوعة للتواصل بشأن هذه مع تكييفها ليستفيد منها كل طالب مبا يتالءم مع قدراته وإمكاناته.
التغذية.
) 6(fينمذج املعلم ويبين العمليات اليت تقود املتعلمني  3,5,5يستخدم (اسرتاتيجيات) خمتلفة للتقومي الذايت للطالب مع تعزيز كلي
تسهل على الطلبة ممارسة ذلك.
لفحص تفكريهم وتعلمهم باإلضافة إىل أداء اآلخرين.
ذلك بأدوات تقومي ذايت ّ
 3,5,4يشجع الطالب على تطبيق أساليب تقومي األقران ،ويدراهم
على استخدامها واالستفادة من نتائجها.
) 6(oيعرف املعلم كيف ومىت يقوم بعملية التقومي ،ويرصد  3,3,6يصمم مناذج متنوعة ترصد باستمرار إجنازات الطالب ونتائجهم جزئي
الرتاكمية ومدى التقدم الذي أحرزوه خالل الفصل أو العام الدراسي.
تقارير عن تقدم املتعلمني وفقا للمعايري.

) 6(gيستخدم املعلم بفاعلية أنواعا متنوعة ومناسبة من يستخدم أساليب التقومي الرمسي واالعتيادي ألغراض تقومي التعلم ،ضمين
بيانات التقومي لتحديد االحتياجات التدريبية لكل طالب والتقومي من أجل التعلم ،والتقومي بوصفه عملية تعلم.
وتطوير خربات تعليمية خمتلفة
) 6(pيفهم املعلم كيفية هتيئة املتعلمني للتقومي وإجياد
الظروف املناسبة للتطبيق ،وخاصة لذوي اإلعاقات
واحتياجات التعلم اللغوية.
-

) 6(hيعد املعلم كل املتعلمني ملتطلبات صيغ حمددة من
التقومي وخلق البيئة املناسبة لظروف التقومي أو االختبار،
خاصة للمتعلمني ذوي اإلعاقات أو احتياجات تعلم اللغة

) 6(iيبحت املعلم باستمرار الطرق املناسبة لتطبيق التقنية  3,4,5يستخدم بعض الربامج التقنية لتدوين بيانات الطالب وحتليلها كلي
بغرض دعم ممارسات التقومي إلشراك املتعلمني إشراكا كامال واستخالص املؤشرات والرسوم البيانية عن مستوياهتم التحصيلية.
وتقومي حاجات املتعلمني ودراستها.
ويسهل الوصول إليها،
 3,3,4حيتفظ بسجالت صحيحة وموثوق اها
ق
تظهر مراقبتهم لتحصيل الطالب ،وتتضمن استخدام التقنية الرقمية
والتقنيات (اإللكرتونية) املساعدة.
يلتزم املعلم بأخالقيات استخدام أنواع التقومي وبياناته لتحديد يلم باملعايري األخالقية املطلوب االلتزام اها عند ممارسة التقومي واستخدام كلي
نتائجه.
نواحي القوة والضعف لدى املتعلم لتعزيز تقدمه التحصيلي.
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نتائج السؤال الثاني

أوال :نتائج حتليل احملتوى ملواد التقومي وفقا ملعيار التقومي
ومعايريه الفرعية

ينص السؤال الثاين على" :ما درجة تغطية مفردات
مقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية متطلبات معيار
التقومي يف املعايري الوطنية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى تفصيل التحليل وفقا
ملعيار التقومي ومعايريه الفرعية ،وكذلك حبسب اجلامعة ،وذلك
على النحو اآليت:

يتضح من بيانات شكل ( )1أن مقررات التقومي الرتبوي تغطي
حمتوى معيار التقومي حبسب مستويات التغطية الثالثة (كليا ،جزئيا،
ضمنيا) بنسبة  %56مما يعين أن  %28من حمتوى املعيار غري مغطى
ومن مث ال يتم تناوله يف تدريس مقرر التقومي باجلامعات السعودية.

شكل ( )1نسب تغطية محتوى مقررات التقويم التربوي لمعيار التقويم

املعيار الفرعي اخلامس الذي يتناول توثيق نتائج التقومي يف
تقارير ،فيما كان املعيار الرابع الذي تناول مهارات املعلم
يف تصحيح أدوات التقومي وحتليلها وتقدمي تغذية راجعة
للطالب أقلها متثيال.

ولبحث هذه النسب على حنو تفصيلي وفقا للمعايري
الفرعية ملعيار التقومي يتضح أن املعايري الفرعية غقطيت بنسب
متفاوتة تراوحت بني ( )%14 -%33وكان املعيار الفرعي
األول أكثر املعايري الفرعية متثيال يف مقررات التقومي؛
وذلك لتناوله املعرفة باملفاهيم األساسية للتقومي ،يليه
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شكل ( )2مستويات تغطية مقررات التقومي الرتبوي للمعايري الفرعية ملعيار التقومي

ثانيا :نتائج حتليل حمتوى مقررات التقومي وفقا ملعيار التقومي
ومعايريه الفرعية حبسب اجلامعة.
حلساب تغطية مقرر التقومي الرتبوي حبسب اجلامعة ملعيار
التقومي ومعايريه الفرعية قمجعت درجات التغطية لكل معيار
وفقا ملا سبق إيضاحه يف أداة الدراسة ،ومن مث للمعيار كامال
جبمع درجات املعايري الفرعية مع األخذ باالعتبار الوزن
النسيب لكل منها .وتشري النتائج املوضحة جبدول ( )6أن
أعلى تغطية ملعيار التقومي (معيار  )3كان للجامعات (،6
 )5 ،1بنسب (  )34.26 ،38.46 ،45.04على التوايل،
فيما كان أقل تغطية يف اجلامعات ( )3 ،2 ،13بنسب
على التوايل (.)18.29 ،13.6 ،12.67
أما على مستوى املعايري الفرعية فكان أعلى تغطية للمعيار
الفرعي األول للجامعات ( )1 ،5 ،6بنسب (،73.91
 )59.42 ،68.12على التوايل ،فيما كان أقل تغطية يف

ويالحظ أن عناصر التقومي البنائي على حنو عام مل
تأخذ نصيبها من التمثيل ،بل إن بعض تلك العناصر اليت
تناولتها املعايري الفرعية مل متثل إطالقا يف أي من مقررات
التقومي الرتبوي يف عينة الدراسة من ذلك :التمييز بني األنواع
الثالثة للتقومي :تقومي التعلم ،التقومي من أجل التعلم ،التقومي
كعملية تعلم ،وكيفية طرح أسئلة فاحصة ،لتكون أداة تقومي
للتحقُّق من فهم الطالب أثناء عملهم يف جمموعات أو
بصورة فردية ،وتعريف الطالب باسرتاتيجيات التقومي الذايت
وتقومي األقران ،و التغذية الراجعة ،وكذلك استخدام نتائج
التقومي لتحديد احتياجات املعلم التدريبية .فيما كانت
قضايا التقومي األدائي (البديل) مثل إعداد مهام التقومي وبناء
احملكات بأنواعها ذات متثيل ضعيف.
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تسع جامعات أقل من ( .)%10وكانت أعلى تغطية
للمعيار الفرعي الرابع (  )31.25 ،39.58للجامعتني (،1
 )11فيما كان مستوى التغطية يف عشر جامعات أقل من
( )%10ويعد بذلك هذا املعيار أقل مستوى تغطية مقارنة
باملعايري الفرعية األخرى .أما املعيار الفرعي اخلامس فقد
بلغت أعلى نسبة للتغطية ( )45.83للجامعة ( )6فيما كان
مستوى التغطية يف مثان جامعات أقل من ( .)%10ويقدم
الشكل ( )5متثيال لبيانات التغطية حبسب اجلامعة.

اجلامعات ( )4 ،11 ،2 ،13بنسب متكررة لكل جامعتني
على التوايل ( )33.33 ،26.09فيما تركزت نسب التغطية
يف معظم اجلامعات يف األربعينات .وتدنت بعد ذلك نسب
التغطية للمعيار الفرعي الثاين لتصل أعلى نسب تغطية
( )41.03 ،46.15للجامعتني ( )4 ،6على التوايل ،فيما
كانت أقل نسب تغطية ( )5.13 ،0للجامعتني ()15 ،13
على التوايل .وقريبا من هذه النسب كان مستوى تغطية
املعيار الفرعي الثالث إذ بلغت أعلى نسب تغطية (،42.42
 )33.33للجامعتني ( )8 ،4على التوايل فيما كان تغطية
جدول 2

نسب تغطية المعايير الفرعية للتقويم بحسب الجامعة
الجامعة
ج1
ج6
ج5
ج4
ج3
ج2
ج3
ج8
ج9
ج 10
ج 11
ج 16
ج 15
ج 14
ج 13
ج 12
ج 13

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7

59.42

12.82

24.24

39.58

37.5

38.46

73.91

46.15

30.3

12.5

45.83

45.04

68.12

28.21

27.27

4.17

16.67

34.26

33.33

41.03

42.42

6.25

12.5

27.69

34.78

38.46

24.24

8.33

37.5

28.14

26.09

10.26

6.06

0

20.83

13.6

36.23

17.95

0

4.17

20.83

18.29

36.23

15.38

33.33

6.25

20.83

23.46

40.58

17.95

9.09

6.25

4.17

19.71

49.28

15.38

9.09

8.33

20.83

24.4

33.33

25.64

9.09

31.25

8.33

24.87

50.72

23.08

27.27

12.5

16.67

29.56

56.52

5.13

9.09

6.25

4.17

22.53

44.93

25.64

24.24

2.08

8.33

24.41

26.09

0

9.09

10.42

4.17

12.67

37.68

10.26

6.06

16.67

8.33

19.71

46.38

7.69

6.06

4.17

4.17

18.78
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شكل ( )5نسب تغطية املعايري الفرعية حبسب اجلامعة

نتائج السؤال الثالث:

باململكة العربية السعودية ،وقد حولت الدرجات إىل نسب
مئوية الختالف عدد األسئلة لكل معيار ،وتشري النتائج
املوضحة جبدول ( )5إىل أن متوسط أداء املختربين على
معيار التقومي (معيار  )3كان ( )41,32باحنراف معياري
(.)4,48

ينص السؤال الثالث على" :ما مستويات املرشحني
للتدريس على معيار التقومي يف اختبار املعلمني الرتبوي
العام؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب متوسط درجات
املرشحني للتدريس يف االختبار الرتبوي العام (ن=)50201
الذي يقيس ( )11معيارا من املعايري املهنية الوطنية للمعلمني

جدول 3

متوسط أداء المرشحين للتدريس على مكونات االختبار التربوي العام
المعيار

االنحراف المعياري

المتوسط

1

5.12

44.32

2

3.78

47.84

4

5.08

43.68

5

5.38

42.54

6

5.17

46.15

7

4.48

41.56

8

3.96

69.71

9

4.27

49.95

10

5.12

53.79

11

5.11

51.67

12

3.15

71.95
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نتائج السؤال الرابع:

وذلك باستخدام املعادالت اآلتية للتحقق من عدم االشرتاط
الكلي للنموذج :fully unconditional HLM

ينص السؤال الرابع على" :هل يوجد عالقة بني مستوى
تغطية مقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية ملعيار التقومي
يف املعايري الوطنية ودرجات املرشحني على املعيار نفسه يف
اختبار املعلمني الرتبوي العام؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب معامل ارتباط بريسون
بني درجات املرشحني على معيار التقومي يف االختبار الرتبوي
العام وبني درجة تغطية مقرر التقومي الرتبوي حبسب اجلامعة
حملتوى املعيار (عدد اجلامعات= .)12وتشري النتائج إىل أن
قيمة معامل االرتباط بني املتغريين ( )0838متوسطة ودالة
إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0803مما يشري إىل
أمهية العالقة بني مستوى تغطية مقرر التقومي الرتبوي ومتوسط
درجات املرشحني على معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية
للمعلمني باململكة العربية السعودية.

)
).

N(0,
N(0,

, where

+

=

Level 1:

, where

+

=

Level 2:

أما النموذج املستخدم للتحليل اهلرمي فيتضمن مستويني،
ميثل املستوى األول املرشحني ،واملستوى الثاين اجلامعات،
وذلك وفق املعادالت اآلتية:
, where

N(0,

+

+

=

Level 1 (Within):
), and
Level 2 (Between):

علما أن:
المتغير التابعY

= درجة املرشح  iيف اجلامعة  jعلى
(الدرجة على معيار التقومي)
= درجة املرشح  iيف اجلامعة  jعلى املتغري ( )xللتنبؤ
بـ()y
= درجات اجلامعة  jللتباين بني اجملموعات على املتغري
املستقل (نسبة تغطية مقرر التقومي ملعيار التقومي)
= التقاطع على احملور الصادي للتنبؤ بـ( )yمن ( )xمن
خالل جمموعات (اجلامعة) j
 u0 jاألثر اخلاص للجامعة  jيف متوسطة الدرجة  ،yمع
عند مستوى اجلامعة
التحكم يف
= ميل االحندار للتنبؤ بـ( )yمن ( )xمن خالل جمموعات
(اجلامعة)

نتائج السؤال الخامس:
ينص السؤال اخلامس على" :هل ميكن التنبؤ بدرجات
املرشحني على معيار التقومي بناء على مستوى تغطيته يف
مقرر التقومي الرتبوي مع األخذ باالعتبار البناء اهلرمي
للبيانات وإدراج الطالب حتت متغري اجلامعة؟"
قبل استخدام منوذج متعدد املستويات ) (HLMلإلجابة
عن السؤال ،كان من املستحسن استخدام حتليل التباين
األحادي للحصول على معلومات حول التباين داخل
اجملموعات وبني اجملموعات للمتغريات موضوع الدراسة .
جدول 4

تحليل مستوى ثنائي ) (HLMللتنبؤ بأداء المرشحين ضمن الجامعات على محور التقويم في االختبار التربوي العام بناءً على نسب تغطية مقرر
التقويم التربوي.
مستوى التحليل

النموذج /التأثير

التقدير

الخطأ المعياري SE

قيمة الداللة p-value

حتليل التباين املبدئي (غري
املشروط لـ )HLM

التباين داخل اجملموعات،
Mean intercept ،
التباين بني
Unique variance,
اجملموعات

316.872
45.848
13.005

2.834
0.904
3.326

.001
.001
.001
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مستوى التحليل

النموذج /التأثير

التقدير

الخطأ المعياري SE

قيمة الداللة p-value

حتليل املستوى الثاين املشروط بـ
HLM

التباين داخل اجملموعات،
Regression slope,
التباين بني
اجملموعات
Mean of intercepts,

316.872
0.119

2.834
0.029

.001
.001

39.700

1.913

.001

Unique variance of
the regression,
) (VAR

يتضح من نتائج اجلدول ( )4أن قيمة =

قاعدة معتربة للمقارنة يف ظل التوجهات العاملية ،كما تساعد
على تكوين تصور مبدئي عن مدى حتقيق الربامج األكادميية
ملتطلبات هيئة االعتماد العاملية اليت تدخل معايري احملتوى
ومنها معيار التقومي وكذلك نتائج التقومي اخلارجي ضمن
حمكات تقومي الربامج .ووفقا لنتائج سؤال الدارسة الثاين
يتضح أن معيار التقومي مغطى يف حمتوى مقررات التقومي
الرتبوي يف اجلامعات السعودية فقط بنسبة  %56وهي نسبة
متدنية جدا تعكس مجود املادة ملدة طويلة من الزمن ،وتزداد
خطورة هذه النسبة يف كون مادة التقومي الرتبوي تدرس مرة
واحدة يف برامج اإلعداد بواقع ساعتني ،وهي بذلك متثل أقل
من  %6من حمتوى الربنامج .ويعزى هذا التجاهل ملادة
التقومي الرتبوي يف نظر الباحث إىل ندرة املتخصصني يف
القياس والتقومي الذين ميكن أن ينافحوا عن أمهية التقومي يف
عمليات التعليم والتعلم ويطالبوا حبيز يف الربامج يعكس تلك
األمهية ،ويرتبط بذلك أيضا تدريس غري املتخصصني الذين
ال جيهدون أنفسهم لالطالع على التطورات احلديثة يف
التخصص ومن مث يدرسونه بناء على التوصيف السابق
للمقرر ،ووفقا خلرباهتم السابقة اليت قد متتد للمراحل الدراسية
املبكرة .وهذا ما ميكن استشفافه من نسب التغطية على
مستوى املعايري الفرعية إذ أشارت النتائج إىل أن أعلى نسبة
للتغطية البالغة ( )%33كانت على املعيار الفرعي األول
الذي يتناول املفاهيم األساسية للتقومي وخاصة التقليدية مثل:
تعريف القياس والتقومي ،وكيفية إعداد األسئلة املوضوعية

) ( VARدالة إحصائيا مما يعد مؤشرا على وجود تباين بني
اجلامعات يدعم احلاجة الستخدام ) ،(HLMوهذا ما حتقق
فعال إذ كانت النتيجة دالة إحصائيا = VAR( )=13.0
 .وتشري النتائج للمستوى الثاين من التحليل ضمن
اجلامعات أن معامل االحندار للتنبؤ بدرجات املرشحني يف
معيار التقومي من خالل مستوى تغطيته يف مقررات التقومي
الرتبوي بلغت  0.119وهي دالة إحصائيا عند  ،08001مما
يشري إىل أن درجة التنبؤ بدرجات الطالب على معيار التقومي
ختتلف باختالف مستوى التغطية وبتغري اجلامعة ،وميكن من
البيانات املوضحة جبدول ( )4استخالص معادلة التنبؤ
اآلتية:
u0 j

إذ يشري

8.774

3.692

0.017

Level 2

إىل مستوى تغطية اجلامعة ملعيار التقومي

مناقشة النتائج
استهلت الدراسة احلالية تساؤالهتا بالتحقق من مستوى
املواءمة بني معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني
ومعيار التقومي يف معايري  InTASCوقد أكدت النتائج ما
أشارت إليه وثيقة املعايري املهنية الوطنية للمعلمني يف اململكة
العربية السعودية من مواءمة املعايري الوطنية ملثيالهتا العاملية
واسعة االنتشار وخاصة معايري  InTASCبنسبة تطابق تبلغ
تقريبا  %90وبذلك فإن معيار التقومي يف املعايري الوطنية يعد
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)2012من ضعف مستوى متثيل معيار التقومي ضمن املعايري
املهنية للمعلمني يف مادة التقومي الرتبوي .وكذلك العديد من
الدراسات)Yamtim & Wongwanich, 2014؛ األشقر،
6011؛ منر والرتتوري )6015 ،اليت أشارت نتائجها إىل
تركيز مواد التقومي الرتبوي على املفاهيم األساسية التقليدية
وإغفاهلا للجوانب التطبيقية ولفنيات التقومي البنائي ومتطلبات
امليدان الرتبوي وعدم ربط أساليب التقومي بنظريات التعلم
احلديثة.
وتشري نتائج السؤال الثالث إىل أن أقل مستوى أداء
للمختربين على االختبار الرتبوي العام كان على حمور التقومي
وتعد هذه نتيجة متوقعة يف ضوء النتائج السابقة .وتقدم
نتائج السؤال الرابع تفصيال لذلك إذ تشري إىل وجود ارتباط
عال دال بني درجات املرشحني على معيار التقومي يف
االختبار الرتبوي العام ومستوى تغطية مقرر التقومي بني
املتغريين ( )0.38مما يؤكد وجود عالقة إجيابية دالة مفادها
أن ارتفاع نسبة متثيل معيار التقومي يف مقرر التقومي يرتبط به
زيادة درجات املرشحني يف االختبار ،وميكن االستنتاج من
ذلك وفقا لقيمة ) ) r2 =0.34أن  0.54من التباين يف
درجات املرشحني ميكن تفسريها مبتغري التغطية .واتساقا مع
هذه النتيجة أظهرت نتائج السؤال الرابع قدرة تنبئية ملتغري
تغطية حمتوى مقرر التقومي الرتبوي ملعيار التقومي بنتائج
املرشحني على حمور التقومي يف االختبار الرتبوي العام وبنسبة
دالة إحصائيا.

واملقالية ،وحساب مقاييس النزعة املركزية والتشتت وحساب
معامل الصعوبة والتمييز ،وشرح مفهوم اإلحصاء وأنواعه.
فيما كان أقل تغطية للمعايري الفرعية اليت تعكس االجتاهات
احلديثة يف التقومي وكذلك املرتبطة باجلانب التطبيقي إذ كانت
نسب تغطيتها مرتبة من الثاين إىل اخلامس ،على النحو
اآليت )%53 ،%14 ،%62 ،%68( :وهي يف جمملها
تدور حول التقومي األدائي والتقومي البنائي والتقومي من أجل
التعلم .والشك أن ضعف أو عدم متثيل هذه اجلوانب يف
مقرر التقومي الرتبوي يؤثر سلبا على كفاية املعلم الذي يتوقع
منه توظيف معارفه ومهاراته يف التقومي بتناغم مع بقية
العناصر اليت تتطلب تطبيق أساليب التعلم املتمركز حول
الطالب وتفعيل دور الطالب يف املشاركة النشطة والفاعلة يف
مجيع عمليات التعلم بدءا من بناء األهداف وانتهاء بتقومي
أدائه أو أداء أقرانه.
من جهة أخرى أشارت النتائج إىل تفاوت كبري بني
اجلامعات يف تغطية مقرر التقومي الرتبوي ملعيار التقومي
تراوحت وفقا ملتوسط درجات التغطية بني ( -45.04
 )18.29للمعيار العام ،و ( )26 -73.91للمعيار الفرعي
األول ،و( )0 -46.15للمعيار الفرعي الثاين ،و(-42.42
 )0للمعيار الثالث ،و( )0-39.58للمعيار الرابع ،وأخريا
( )4.17 -45.83للمعيار اخلامس .وال شك أن هذا
التفاوت الكبري يعكس افتقار الربامج الرتبوية وليس فقط
مقرر التقومي الرتبوي للمرجعية اليت حتتكم إليها الكليات يف
بناء براجمها سواء على مستوى وزارة التعليم أو هيئة
االعتماد ،أو املؤشرات املرجعية  benchmarksاليت هتتدي اها
للتحقق من التزامها مبا ينبغي أن تكون عليها الربامج
األكادميية الناجحة ،وكذلك للمحاسبية اليت تتحقق من التزام
تلك الربامج بتأهيل خرجييها مبا يضمن حدودا دنيا من
متطلبات امليدان الرتبوي كما تعرب عنها املعايري املهنية .وتتفق
هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كاهل وآخرين (Kahl et
) al., 2013ودراسة قرينربق وولش (Greenberg & Walsh,

والشك أن هناك بعض املتغريات ال تقل أمهية عن حمتوى
املقرر يف ارتباطها أو تأثريها على مستوى تأهيل املعلمني
اجلدد منها ختصص أستاذ املادة وكفايته يف تدريس حمتواها،
فمن واقع تواصل الباحث جلمع توصيف مقرر التقومي مع
اجلامعات اتضح أن غالبية أساتذة املادة غري متخصصني
وهذا ما تأكد أيضا خالل ورش العمل اليت عقدها املركز
الوطين للقياس والتقومي يف جامعة الباحة ملناقشة الفجوة بني
معيار التقومي وحمتوى مقرر التقومي الرتبوي .ويعد هذا العامل
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ويف ضوء نتائج الدراسة ،توصي الدراسة مبا يأيت:

_وإن مل يكن ضمن متغريات الدراسة احلالية_ من العوامل
املؤثرة يف ضعف مستوى اخلرجيني وتكريسها حىت وإن
ازدادت نسبة املواءمة بني حمتوى املادة واملعايري ومن مث تواصل
حالة الضعف الشديد للخرجيني يف التقومي  .ولذلك فإن
ِ
تكتف
التجارب الناجحة يف تطوير مادة التقومي الرتبوي مل
بزيادة حمتوى املادة وإمنا تعاملت بشمولية مع تطوير احملتوى
وتدريب أساتذة املادة وإشراك املسؤولني واملعلمني من إدارة
التعليم احمللية ومدارسها يف ذلك ( & Colby, Smith,
.)Jacobson, 2010; McGee & Colby, 2014
ومع أمهية االختبارات املهنية للمعلمني يف عمليات
االختيار والرتخيص املهين فإهنا ال تكفي حلجب ذوي
الكفاية املتدنية يف التقومي من الرتشح للتدريس؛ وذلك
حملدودية متثيله يف االختبار ولكون الضعف مسة عامة عند
معظم اخلرجيني املرشحني للتدريس ،فضال عن أن املفردات
اليت تقيس جوانب ليس لدى معظم املختربين خلفية عنها ال
ميكنها اجتياز مراحل ضبط اجلودة اليت ختضع هلا األسئلة
وخاصة ما يتعلق خبصائص معامل املفردة (الصعوبة ،التمييز،
التخمني) .وبذلك فإن املعلمني اجلدد اجملتازين لالختبار
الرتبوي العام سوف تظل معاناهتم من ضعف التأهيل يف
جمال التقومي الرتبوي قائمة ،وميكن تلمس آثار هذا الضعف
فيما أبان عنه الكثري من الدراسات (الشهري6003 ،؛
البقعاوي6011 ،؛ الداوود )6004 ،يف ضعف مهارات
املعلمني لتطبيق التقومي املستمر وكذلك ضعف خمرجات
املرحلة املتوسطة والثانوية مع تضخم درجات الطالب اليت
ال تعكس مستوياهتم الفعلية ،وهذا ما ميكن مالحظته من
الفجوة الكبرية بني نتائج الطالب على االختبارات املدرسية
ونتائجهم على االختبارات الدولية مثل االختبار الدويل
للعلوم والرياضيات  TIMSSواالختبارات احمللية اليت ينفذها
املركز الوطين للقياس والتقومي ،مما أدى إىل تدين ثقة اجلامعات
يف نتائج التقومي املدرسي وقلة االعتماد عليها يف عمليات
القبول للمرحلة اجلامعية.

 .1إعطاء التقومي الرتبوي األمهية اليت يستحقها يف ظل
التطورات الرتبوية املعاصرة اليت برز فيها التقومي كعنصر حموري
يف حركات اإلصالح الرتبوي وتطبيقاته ،وذلك من خالل
زيادة ساعات تدريسه مبواد مستقلة ،وتضمينه يف املواد اليت
أصبح التداخل بني موضوعاهتا والتقومي السمة الغالبة.
 .6املراجعة الشاملة ملقرر التقومي الرتبوي وتطوير حمتواه يف
ضوء املعايري الوطنية والعاملية ،ومبا يليب احتياجات امليدان
الرتبوي وخاصة ما يتعلق بتطبيقات التقومي املستمر،
وتطبيقات التعلم النشط والتعلم املتمركز حول الطالب.
 .5االهتمام باجلوانب التطبيقية ملمارسات التقومي الرتبوي
سواء على مستوى املادة أو خالل فرتة التطبيق امليداين،
واستحداث مهام تقوميية يعمل عليها الطالب خالل الفصل
الدراسي الكتساب املهارات التطبيقية والتحليلية للتقومي.
 .4تبين مشاريع تطويرية مشرتكة بني كليات الرتبية والتعليم
العام اهدف تطوير حمتوى مادة التقومي وطرق تدريسها،
وتسمح للطالب اجلمع بني اجلوانب النظرية اليت يتلقوهنا من
تعلم املادة واجلوانب التطبيقية اليت يتدربون على ممارستها يف
امليدان واملشاركة يف حتليل النتائج وتفسريها.
 .3حصر تدريس مقرر التقومي الرتبوي على املتخصصني،
ويف حال تعذر ذلك يؤهل غري املتخصصني من خالل
الدورات والربامج التخصصية ،والتحقق من مدى كفايتهم
لتدريسها.
 .2إجراء مزيد من الدراسات على أثر بعض املتغريات
املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية مثل التخصص العلمي
ألستاذ مادة التقومي الرتبوي ،وطرق تدريسها ،واملراجع
املعتمدة على تدريسها ،واجلنس ،واخللفيات األكادميية
للخرجيني.
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the alignment between the assessment standard in the National Professional
Teacher Standards in Saudi Arabia and educational assessment courses in Colleges of Education in 16 Saudi universities. The
study methodology involves analyzing curriculum syllabus and examining correlation between candidates scores for (36787)
examinees on the Teacher Test for Assessment Standard and the level of alignment. The HLM was used to study the effect of
level of university coverage of Standard Assessment content on the candidates' performance on Teacher Test. The result
reveals that the educational assessment courses cover just 32% of assessment standard, and most of new trends in assessment
such as formative assessment and assessment for learning are not covered. The study concludes with recommendations for
enhancing teacher preparation in educational assessment, including review of educational assessment courses in the light of
new educational trends, and giving these courses the importance they deserves.
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