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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم
د.عيسى فرج عوض العزيزي املطريي
أستاذ القياس والتقومي املشارك ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ،جامعة شقراء

املستخلص:
اســتهدف البحــث احلــايل الكشــف عــن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه ،ولتحقيــق أهــداف البحــث؛ مت اســتخدام املنهــج
الوصفــي ،ومتثلــت أداة البحــث يف اســتبانة للكشــف عــن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم ،وتضمنــت فق ـرات خاصــة مبحــور اخلريــج ونظرتــه
لالختبــار ،وحمــور اإلعــداد األكادميــي ابجلامعــات الســعودية ،وحمــور االختبــار وطريقــة إعــداده ،وحمــور طريقــة تطبيــق االختبــار وتصحيحــه ،وحمــور ضعــف العالقــة وعــدم التنســيق بــن اجلامعــات
الســعودية ومركــز القيــاس والتقــومي واختالفهــم يف الرســالة والرؤيــة ،وتكونــت عينــة البحــث مــن ( )400خريــج مــن إدارة التدريــب الرتبــوي يف منطقــة الـرايض ،وبعــد ضبــط االســتبانة والتأكــد
مــن صدقهــا وثباهتــا ،أثبتــت نتائــج البحــث أن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف (مجيــع احملــاور) جــاء بدرجــة (متوســطة) ،ومبتوســط
حســايب ( ،)3.54وجاء يف املرتبة األوىل حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه مبتوســط ( )4.024مبســتوى (مرتفع) ،وأشــارت نتائج البحث إىل أن ضعف التنســيق بني مركز القياس
والتقــومي واجلامعــات الســعودية هــو الســبب األساســي لتــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم ،ويف ضــوء تلــك النتائــج قــدم البحــث احلــايل عــدداً مــن التوصيــات
أمههــا ضــرورة عقــد دورات تدريبيــة نوعيــة يف جمــال اجتيــاز اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة خلرجيــي اجلامعــات لرتســيخ العالقــة التكامليــة بينهــم.
الكلمات املفتاحية :الكفاايت املهنية ،املعلمون ،االختبار ،الرخصة املهنية ،التدريب الرتبوي.
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The Reasons For The Low Scores Of Graduates In The Professional License
Competency Test For Education From Their Point Of View
Dr. Issa Faraj Awad Al-Azizi Al-Mutairi
Associate Professor of Measurement and Evaluation at the College of Science and
Humanities , Department of Psychology; Shaqra University.

Abstract:
The current research aimed to reveal the reasons for the low grades of graduates
in the professional license competency test for education 1441 AH. The axis of
academic preparation in Saudi universities, the axis of the test and its preparation
method, the axis of the method of applying and correcting the test, the axis of
weak relationship and lack of coordination between Saudi universities and the
Center for Measurement and Evaluation and their differences in the message and
vision. The research sample consisted of (400) graduates from the Department
of Educational Training in the Riyadh region. After adjusting the questionnaire
and ensuring its validity and reliability, the results of the research proved that
the reasons for the low grades of graduate students in the professional license
competency test for education 1441 AH in (all axes) were in the degree of (medium)
and with an arithmetic mean (3.54). (4.024) at a (high) level, the results of the
research indicate that poor coordination between the Center for Measurement and
Evaluation and Saudi universities is the main reason for the low grades of students.
For graduates in the professional license competency test for education, and in
light of these results, the current research made a number of recommendations,
the most important of which is the need to hold qualitative training courses in the
field of passing the professional license competency test for university graduates
to consolidate the complementary relationship between them.
key words: Professional competencies , Teachers - professional license
competencies test - educational trainin
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مقدمة البحث:
تواجه الدول يف العصر احلديث العديد من التحدايت اليت تشكل ضغوطًا على خمتلف قطاعاهتا ،ومن أبرز هذه التحدايت مواكبة
أتثرا
التطورات العلمية والتقنية املتسارعة يف كافة اجملاالت ،وعلى مجيع األصعدة ،وابألخص قطاع التعليم؛ كونه من أكثر اجملاالت ً
فضل عن أتثريه على غريه ،فهو عمود بناء الفرد واجملتمع ،وبه تتقدم الدول وتزدهر؛ ونتيجة لذلك أضحى التعليم
هبذه التحدايتً ،
أولوية وطنية تتسابق الدول إىل االهتمام به وإصالحه والعمل على تطوير كافة عناصره؛ ليواكب متطلبات العصر.
«وال شك أن املعلم يعد من أهم عناصر العملية التعليمية ،فهو الركيزة األساسية يف النظام التعليمي ،ومبقدار صالحه يكون صالح
التعليم كله ،فاملناهج املطورة واملدارس احلديثة والتقنيات الذكية تكون قليلة النفع إذا مل يتوفر املعلم الكفو الراضي عن مهنته واملستقبل
هلا ،بل إن وجود هذا املعلم يعرض يف كثري من األحيان النقص احلاصل يف هذه النواحي» (سويلم ،2011 ،ص.)65
تبعا الختالف الغاايت واألهداف الرتبوية يف ظل التحدايت املعاصرة ،فاملعلم اليوم ليس كمثله
كما أن أدوار املعلم اختلفت ً
ابألمس؛ حيث كانت مهمته تقوم على حشو أذهان الطلبة ابملعلومات واملعارف عن طريق احلفظ فقط؛ لذا كان من السهل جلب
العديد من األفراد إىل مهنة التعليم دون اخلضوع إىل اختبارات أو معايري ،واستمرارهم فيها كوظيفة أبدية دون تطويرهم أو تنميتهم
وتعقيدا؛ «لذا لزم األمر إجياد معلم كفء ،قادر على القيام أبدواره املتعددة بفاعلية؛
مهنيًا ،أما مهمة معلم اليوم يف أكثر صعوبة
ً
حبيث يساهم يف رفع كفاءة النظام التعليمي وحتقيق أهدافه» (اجلميل ،2017 ،ص.)262
ويؤكد ذلك التقرير العاملي لرصد التعليم الصادر عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ( ،)2014أبن جودة
أي نظام تعليمي تقاس مبستوى معلميه ومدى فاعليتهم يف أداء أدوراهم املتعددة؛ لذا جيب على الدول أن تكثف جهودها من أجل
توفري أفضل املعلمني لتزويد الطالب بتعليم عايل اجلودة  ،كما بدأ االهتمام خبصائص املعلمني اجلدد وكفاايهتم املهنية والتحقق من
توافرها عرب مراحل متعددة كما هو احلال يف سنغافورة وفلندا؛ نتيجة احلاجة لتوفري املتطلبات املهنية للمدرسة احلديثة الضرورية ملواجهة
زايدة وتعقيد احتياجات الطالب التعليمية اليت تتطلب خصائص ومعارف ومهارات توعية ،وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات اليت
اتفقت نتائجها بوجه عام على أن كفاية املعلم من أهم املصادر املدرسية املؤثرة على التحصيل الدراسي للطالب ،فقد أشارت نتائج
دراسة حتليلية اهليتشك ( )Hanushek, 2013اليت تناولت أثر كفاايت املعلمني على التحصيل الدراسي للطالب ،إىل أن احنراف
معیاري واحد يف كفاية املعلمني يؤدي إىل زايدة يف مستوى التحصيل لطالهبم مبقدار کبری.
ولكي تستطيع اململكة العربية السعودية اللحاق بركب الدول املتقدمة؛ عليها النهوض بنظامها التعليمي من خالل إعادة النظر يف
سياسات تطوير التعليم ،وتبين فلسفات واجتاهات جديدة حتقق حسن اختيار األفراد امللتحقني مبهنة التعليم ابتداء ،وحسن إعدادهم
وأتهيلهم قبل اخلدمة ،وذلك ابلتوازي مع برامج التطوير املهين أثناء اخلدمة ،مبا يضمن استمرار منوهم املهين ،ومما يؤكد ذلك ويدعمه
دراسة الذبياين ( )2014اليت أوصت بضرورة أخذ النظام التعليمي السعودي ابالجتاهات العاملية املعاصرة يف البالد املتقدمة يف جمال
تطوير املعلم ،كما أوصت إبعادة النظر يف معايري قبول الطالب يف برامج إعداد املعلم ،وبضرورة انتقاء أفضل املتقدمني ،وإبصدار
تشريعات مناسبة تلزم املعلمني أثناء اخلدمة مبتابعة التدريب املستمر.
ولعل من أبرز هذه االجتاهات احلديثة االجتاه العاملي إىل متهني التعليم ،الذي يقضي بتغيري النظرة السائدة أبن التعليم مهنة من
ال مهنة له؛ حيث يعد التعليم مهنة مرموقة كالطب واهلندسة اليت يتطلب االعرتاف هبا وجود املعايري والشروط الالزمة ملمارستها
واالستمرار فيها ،وتقدمي الكفاايت األساسية هلا والضوابط املناسبة لسلوكياهتا وأخالقياهتا (البشري ومصطفى ،2012 ،ص.)160
فقد أوصى جملس التعاون اخلليجي ( )2014يف دورته اخلامسة والثالثني ،بتوفري الضوابط والتشريعات التنظيمية واآلليات اإلجرائية
إلعطاء مهنة التعليم مكانتها املستحقة يف اجملتمع ،وذلك من خالل وضع منوذج تطبيقي حنو متهني التعليم يف دول اجمللس ،تتضمن
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حماوره األساسية جمالني؛ أوالمها :وضع مواصفات ومعايري إعداد املعلم وأتهيله يف كليات الرتبية ،ويشمل ذلك تبين معايري مقننة توجه
سياسات القبول يف التعليم العايل ،وتساعد يف انتقاء العناصر الطالبية املتميزة وإحلاقهم بكليات الرتبية ،واآلخر :بناء معايري وأدوات
اختبار املعلمني عند توظيفهم ،والتقومي والتطوير املستمرين ألدائهم طوال حياهتم املهنية ،وذلك من خالل تطبيق نظام الرخصة املهنية
للمعلمني (الصراف2014 ،م).
وقد بدأت اململكة فعلياً بدراسة معايري رخصة املعلم يف عام 2008م ۲۰۰۸م .ويف عام 2011م قام مشروع امللك عبدهللا لتطوير
التعليم تطوير بتبين معايري مهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ «حيث شهدت العاصمة الرايض جتمعاً عاملية دولية مشل عدداً من
اخلرباء السعوديني والعرب واألجانب من الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا وتشيلي ملناقشة إعداد معايري مهنية للمعلمني ابلتعليم
العام ،وذلك ضمن أعمال ندوة علمية عقدها مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) حتت عنوان (املعايري
املهنية للمعلمني..متطلبات وطنية وجتارب عاملية ابلرايض) .خالل الندوة متت مناقشة إعداد معايري مهنية للمعلمني ابلتعليم العام يف
اململكة ،وجتربة اململكة يف ذلك ،واستعراض التجارب الدولية ذات العالقة .وقد مت إشراك اجلهات املعنية ابملعلم سواء جهات اإلعداد
کاجلامعات ،أو جهات التوظيف املتمثلة يف وزارة التعليم والقطاع اخلاص (جريدة الرايض 22 ،أكتوبر .)2013
ويف عام 1433ه ،2013/مت إنشاء هيئة مستقلة حتت مسمى هيئة تقومي التعليم العام بقرار من جملس الوزراء ،كما مت صدور
وإداري ،وتكون اهليئة
قرار آخر بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقومي التعليم العام ،تكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالية ً
اجلهة التنظيمية القائمة على عمليات تقومي التعليم العام احلكومي واألهلي يف اململكة .وقد أطلقت اهليئة برانمج ورش العمل اخلاصة
بتحكيم املعايري املهنية للمعلمني ،واليت تبلغ ( )50معیاراً ،وبدأت تنفيذ الورشة األوىل يف الدمام مبشاركة أكثر من ( )۱۰۰معلم من
إدارات التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم ابملنطقة الشرقية ،والورشة الثانية يف مدينة الرايض مبشاركة أكثر من ( )۲۰۰معلم من
إدارات التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرايض ،واهلدف األبرز ملنظومة الورش اليت ستغطي إدارات التعليم ( )45يف مناطق
ومدن اململكة ،هو حرص هيئة تقومي التعليم على مساع صوت املعلم يف حتكيم مسودة املعايري املهنية اخلاصة هبم.
شعورا
وابلرغم من اإلسهامات الكبرية للتعليم اجلامعي واحملاوالت اجلادة اليت بذلت لتطوير التعليم واالرتقاء مبستواه ،فإن هناك ً
عاما أبن التعليم يعاين يف الوقت احلاضر من مشكالت عديدة ،وأوجه قصور شىت ،ومن أمهها تدين مستوى خمرجاته ،ابإلضافة إىل
ً
التوصية اليت جاءت من اللجنة التعليمية يف جملس الشورى السعودي ،واليت طالبت فيها وزارة الرتبية والتعليم بزايدة االهتمام بربامج
تدريب ورفع أتهيل املعلمني واملعلمات سنوايً ،وتعزيز البنود اخلاصة بذلك يف ميزانية الوزارة ،واليت جاءت نتيجة ضعف وقصور
مستوايت اخلرجيني املتقدمني الختبار الرخصة املهنية للمعلمني (السعدوي.)2016 ،
كما أعلنت جريدة الرايض بتاريخ  31ديسمرب  ،2019أن نسب نتائج اختبارات الكفاايت (العام والتخصص) خلرجيي
اجلامعات املتقدمني على الوظائف التعليمية خالل العامني املاضيني ،جاءت أقل من املتوسط ،وأن نتائج طالب اجلامعات يف مجيع
التخصصات آخر سنتني كانت دون املتوسط العام احملدد بـ  50درجة ،ومن هذا املنطلق سعى البحث احلايل إىل الكشف عن أسباب
تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه من وجهة نظرهم.
مشكلة البحث:
إن تعيني املعلمني دون اخلضوع ملعايري علمية دقيقة وصارمة يعد من أهم األسباب اليت أدت إىل تدين كفاءة النظام التعليمي يف
اململكة العربية السعودية ،وابلتايل إىل ضعف خمرجاته ،فقد أثبتت نتائج االختبارات الدولية يف الرايضيات والعلوم تيمز (TIMSS,
 ،)2015وهي أحد مؤشرات كفاءة النظام التعليمي السعودي ،اخنفاض األداء الوطين العام عن الدورة السابقة ()2011؛ حيث
اخنفض مستوى أداء اململكة يف الرايضيات والعلوم على حد سواء من منخفض إىل أقل من منخفض ،وصنفت من ضمن الدول
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األكثر اخنفاضة عاملية يف معدالت اإلجناز يف الرايضيات والعلوم ما بني دوريت ( ،)2015-2011وقد مت ربط هذه النتائج ابملمارسات
التدريسية للمعلمني وأثرها على مستوى حتصيل الطالب (هيئة تقومي التعليم والتدريب.)2019 ،
وعلى املستوى العاملي ،أكدت عدد من الدراسات ارتباط املمارسات التدريسية للمعلمني بتطبيق نظام الرخصة املهنية ،فقد
أوضحت نتائج دراسة شولس ( )Shuls, 2017أن املعلمني اجملتازين الختبار الرخصة املهنية كان أدائهم أفضل من أداء أقراهنم الذين
مل خيتربوا ،وأن حصول املعلم على الرخصة املهنية يسهم يف تطوير أداء طالبه؛ حيث توصل إىل وجود عالقة إجيابية بني أداء املعلم
احلاصل على الرخصة وأدائه ابلصف ،وأضاف شرطًا لتحقيق ذلك ،وهو حتديد درجة جناح مرتفعة ،وليس جمرد اجتياز االختبار،
وهذا يتوافق مع نتائج دراسيت غوستافسون ( ،)Gustafsson, 2018ورايس ( )Rice, 2015اللتني أظهرات أن حتصيل الطالب يرتفع
مع املعلمني الذين حيققون درجات عالية يف االختبارات املهنية.
كما أوضحت دراسة دولية أجرهتا وكالة الطاقة الدولية ( )IEA, 2013مبشاركة ( )17دولة و( )22000ألف معلم ،يف ()750
برانجمًا من ( )500مؤسسة تعليمية ،أن مجيع النظم الرتبوية ذات األداء املرتفع يف االختبارات الدولية تطبق نظام الرخص املهنية كوسيلة
النتقاء أفضل اخلرجيني للعمل مبهنة التعليم .فعلى سبيل املثال ،يتم اختيار أفضل ( )5%من اخلرجيني يف كوراي اجلنوبية للتدريس،
وأفضل ( )10%يف فنلندا ،وأفضل ( )30%يف سنغافورة.
واململكة العربية السعودية ليست مبنأى عن ذلك ،فقد قامت وزارة التعليم ابلتعاون مع هيئة تقومي التعليم والتدريب ووزارة املوارد
البشرية وزارة اخلدمة املدنية ساب ًقا بعدد من اخلطوات املهمة اليت تسهم يف تطوير نظام اختیار معلميها وإعدادهم وتنميتهم مبا يتناسب
مع متطلبات الرخص املهنية .وقد كان أوالها يف عام ()2009؛ حيث مت إقرار میثاق أخالقي ملهنة التعليم ،تالها يف عام ()2013
إقرار اختبار كفاايت املعلمني بنوعيه الرتبوي والتخصصي كشرط رئيس ملزاولة املهنة مع اشرتاط احلصول على نسبة ( )50%على
األقل ،ويف عام ( )2017مت إعداد معايري ومسارات مهنية خاصة ابملعلمني ،ويف عام ( )2018صدر قرار وزير التعليم إبيقاف القبول
يف كافة برامج إعداد املعلمني ملرحلة البكالوريوس  -ابستثناء رايض األطفال -حلني انتهاء اللجنة املكلفة بتطوير برامج إعداد املعلم،
وإنشاء اجمللس االستشاري للمعلمني .ويف عام  2019متت إعادة تنظيم املعهد الوطين للتطوير املهين التعليمي ،ومؤخراً صدر اإلطار
الوطين لتطوير برامج إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية ،وذلك ابلتزامن مع حتديث الئحة الوظائف التعليمية ،وقرار إلغاء اختبار
كفاايت املعلمني واستبداله بنظام الرخصة املهنية للمعلمني املقرر تنفيذه يف (.)۲۰۲۰
وكنتيجة هلذه الظروف؛ عمدت وزارة املوارد البشرية واخلدمة االجتماعية (اخلدمة املدنية سابقاً) إىل ختصيص ( )20%من نقاط
املفاضلة إىل سنوات االنتظار بواقع نقطتني عن كل سنة ،و( )40%للمعدل الرتاكمي .ومع سعي هذا اإلجراء إىل حتقيق العدالة يف
توزيع الفرص الوظيفية بني اخلرجيني واخلرجيات الراغبني يف االلتحاق ابلتدريس ،فإن طول سنوات االنتظار قد يفضي إىل إضعاف
االرتباط ابلتخصص التدريسي ،ونسيان املعارف واملهارات اليت سبق تعلمها ،وتزداد بذلك فرص األقل كفاية تدريسية ابلتوظيف
وتقليل فرص حديثي التخرج .ليس ذلك فحسب ،بل إن قوائم االنتظار سوف تتضاعف يف ظل التوسع الكبري يف قبول الطالب
لاللتحاق ابلربامج األكادميية يف اجلامعات الناشئة وقبوهلم للرتشح للتدريس دون التحقق من جودة تلك الربامج وحصوهلم على ميزتني
قد ال ترتبط ابلضرورة بكفاايهتم التدريسية ،ومها احلصول على نقاط املفاضلة أثناء فرتة االنتظار ،وحصوهلم على معدالت عالية مقارنة
بزمالئهم خرجيي اجلامعات القدمية.
ومن هنا كان من األمهية مبكان تشخيص الواقع والكشف عن مواطن القصور والضعف اليت ميكن أن تؤدي إىل تدين درجات
اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه من وجهة نظرهم يف عدد من األبعاد اليت تشكل عدداً من املعوقات من
وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني.
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أسئلة البحث:
حياول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية:
	-ما أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم؟
	-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة
نظرهم تعزي ملتغريات (النوع  -التخصص)؟
أهداف البحث:
هدف البحث احلايل إىل الكشف عن:
	 -أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم.
	 -داللة الفروق اإلحصائية اليت ترجع إىل أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة
نظرهم تعزي ملتغريات (النوع  -التخصص).
أمهية البحث:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية دور املعلم ومكانته؛ حيث يعد أحد أهم أقطاب املنظومة الرتبوية ،وحجر الزاوية يف أي
تطور تربوي ،فاالهتمام إبعداد املعلم وحني أتهيله وتطويره بعترب من أهم مداخل تطوير التعليم والسبيل إىل إصالحه.
األمهية النظرية:
تقدم الدراسة قراءة متبصرة لنظام الرخصة املهنية للمعلم ،يؤمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية؛ من حيث
كوهنا تستعرض موضوعيني حيويني (متهني التعليم ،والرخص املهنية) وأسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة
املهنية للتعليم.
األمهية التطبيقية:
	-هذه الدراسة تتماشى مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030م وتطلعاهتا لتطوير قطاع التعليم وضرورة تذليل الصعوابت اليت
توجه تطوير منظومة التعليم مبا تتضمنه من جتهيزات وقوی بشرية وعلى رأسها املعلم  -تتزامن مع جهود وزارة التعليم وهيئة
تقومي التعليم والتدريب الساعية لتحقيق اهلدف التعليمي الثاين لربانمج التحول الوطين  ،2020وهو حتسني استقطاب املعلمني
وإعدادهم وأتهيلهم وتطويرهم.
	 -تساعد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار يف وزارة التعليم وهيئة تقومي التعليم والتدريب على معرفة أهم أسباب تدين درجات
اخلرجيني يف اختبار الرخصة املهنية ملعلم التعليم العام ،وسبل التغلب عليها.
	-ميكن أن يسهم البحث احلايل يف اقرتاح ٍ
عدد من احللول واملقرتحات اليت تسهم يف حل مشکالت تدين مستوى اخلرجيني يف
اختبار كفاايت الرخصة املهنية.
حدود البحث:
يقتصر تعميم نتائج البحث احلايل على احملددات التالية:
احلدود الزمانية :مت تطبيق أداة البحث احلايل يف العام 1442ه2021/م.
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احلدود املكانية :أعتمد الباحث على أماكن إجراء االختبارات وهي إدارة التدريب الرتبوي يف منطقة الرايض ،حيث التعاون بني
مركز القياس ومركز التدريب؛ مما سهل على الباحث التواصل مع العينة.
احلدود البشرية :اقتصر هذا البحث على املعلمني واملعلمات حديثي التخرج من خرجيي 2017م وما بعدها من الذين التحقوا
ابختبار كفاايت الرخصة املهنية عام 1441ه .يف املركز املذكور أعاله.
مصطلحات البحث:
تدين درجات الطالب :ويقصد هبا نقص أو اخنفاض الدرجة لدى اخلرجيني يف الكفاايت والقدرات املعرفية واملهارية مبا ينعكس
سلبًا على أدائهم التدريسي؛ حبيث تنخفض نسبة األداء إىل مادون املتوسط بفعل أسباب متنوعة.
اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم :املعىن اللغوي للرتخيص :يعرفه ابن منظور ( )۱۹۹۷بقوله" :رخص يف األمر أذن له بعد
النهي عنه» (ص .)۱۷۸ويف املعجم الوسيط ( )2004تبني أن كلمة (ترخيص) مشتقة من الفعل (رخص) .يقال :رخص له يف األمر:
سهله ويسره ،ويقال :رخص له يف كذا ،ورخصه فيه :أذن له فيه بعد النهي عنه.
ترخص يف األمور :أخذ فيه ابلرخصة( .والرخصة :التسهيل يف األمر والتيسري) .ويعرف املعجم العريب ( )1998الرتخيص لغوايً هو
« اإلذن ملمارسة عمل ما» (ص .)513ويف الشرع ما يغري من األمر إىل يسر وختفيف ،والرخصة :هي أذن تبيح به احلكومة حلامله
مزاولة عمل ما او استعمال شيء ما کرخصة السيارة وحنوها (جممع اللغة العربية ،2004 ،ص.)336
املعىن االصطالحي للرتخيص املهين :يشري مفهوم الرتخيص املهين  Professional licenseإىل «اآللية اليت يضمن مبقتضاها
النظام التعليمي امتالك املعلمني احلد األدىن من املهارات واملعارف واملواصفات املطلوبة للعمل يف مهنة التعليم « (الكندري ،جاسم،
وفرج ،2001 ،ص.)28
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد موضوع تطوير إعداد املعلم وتدريبه من أهم املوضوعات اليت كانت والزالت حمور اهتمام أية عملية تطوير وإصالح؛ وهلذا
الغرض جاء االهتمام إبعداد املعلم إعداداً شامالً؛ لتأهيله علمياً وتربوايً بربامج متنوعة؛ ليمتلك املهارات التدريسية الالزمة ألداء
دوره على النحو املطلوب ،ومتكنه أيضاً من تصميم إسرتاتيجيات التعليم والتعلم ،وهتيئ له البيئة التدريسية الرتبوية املالئمة لتحقيق
األهداف املنشودة (مطر ،2010 ،ص.)41
وميكن القول إن «قضية إعداد املعلم وتطوير أدائه ومنوه املهين يف أثناء العمل من القضااي املهمة اليت شغلت املهتمني بشؤون
الرتبية والتعليم؛ وذلك ألن املعلم هو عصب العملية التعليمية ،ومن العوامل احلامسة اليت يتوقف عليها جناح عملية الرتبية والتعليم يف
حتقيق أهدافها .ويتضمن التطوير والنمو املهين للمعلم مجيع الفرص املناسبة للتعليم والتعلم ،واليت سيحتاجها املعلمون لتطوير فهمهم
وتدريسهم جملاالت ختصصاهتم ،وهي عملية مستمرة مدى احلياة تساعد يف تنمية معارفهم وأفكارهم وقدراهتم ،ومتتد من خربات وبرامج
اإلعداد قبل اخلدمة وحىت خربات التعلم الذايت واملستمر وبرامج التدريب يف أثناء اخلدمة» (صيام ،2007 ،ص.)43
كما أشارت كل من كانرتل وهوجز ( )Cantrell & Hughes, 2008,p 96إىل أن تطوير املعلم وتعليمه واستمرارية منوه العلمي
واملهين البد أن يكون من األمور األساسية املهمة للرتبويني؛ لكي يتم تطوير وتقدم العملية التعليمية .فتطوير املعلم وتدريبه املستمر
له ارتباط وثيق بتحسني خمرجات التعليم وهي الطالب.
نشأة الرخصة املهنية للمعلم:
يرجع اتريخ االهتمام ابلرتخيص ملمارسة مهنة التعليم إىل العام

1825م ،حينما بدأت الوالايت املتحدة األمريكية يف وضع
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الضوابط الالزمة للعمل مبهنة التعليم ،وكان ذلك نتيجة حلدوث عجز كبري يف معلمي الرايضيات ،اضطرت معه بعض اإلدارات
جديدا إلعداد املعلمني
نظاما ً
التعليمية إىل التغاضي عن املعايري الواجب توافرها يف املتقدمني للتدريس ،فقد استحدثت ( )46والية ً
عرف إبجازة التدريس البديلة  AlternativeCertificateللطالب الذين يرغبون مبزاولة مهنة التعليم بعد خترجهم من اجلامعة -
مباشرة قبل التحاقهم بربامج اإلعداد املهين ،بل تعدى األمر ذلك يف بعض الوالايت مبنح إجازة التدريس ألانس ال حيملون حىت
درجة البكالوريوس! إال أن هذا النظام القى انتقادات حادة من املختصني ،فقد أشارت نتائج الدراسات املقارنة ما بني خرجيي
النظام التتابعي -املعمول به مسب ًقا ،وخرجيي برامج إجازة التدريس البديلة ،إىل أن الفئة الثانية قد صنفت من قبل املديرين واملعلمني
على أهنا األدين يف مهارات االتصال ،ومهارات التدريس ،ومهارات العالقات اإلنسانية ،والقدرة على إقامة بيئة إجيابية للتعلم .كما
واجهت ضغوطًا شعبية من أولياء األمور؛ الستيائهم من اخنفاض مستوى حتصيل أبنائهم؛ مما دعا اجمللس الوطين ملعلمي الرايضيات
 National Council of Teachers of Mathematicsإىل وضع سياسة هتدف إىل جعل تدريس الرايضيات مهنة حقيقية .وقد
مثل هذا التوجه بداية التفكري الفعلي يف وضع الضوابط الصارمة لرخصة التدريس (الكندري ،جاسم ،وفرج.)2001 ،
مربرات الرخصة املهنية للمعلم:

شرف املهنة وجدارهتا ،فمهنة التعليم من أثيل املهن ،واألجدر أن يكون هلا ترخيص مين معتمد يضمن عدم اخنراط أي فرد غري
كفؤ فيها ،وابلتايل القضاء على مقولة «التعليم مهنة من ال مهنة له».
أمهية املعلم ودوره املباشر يف رفع كفاءة النظام التعليمي وجتويد خمرجاته ،والتأكد من إعداده قبل اخلدمة وتطويره أثناء اخلدمة.ضمان حق الطالب يف توفري نظام تعليمي ذي جودة وكفاءة؛ كونه املســتفيد األول .وحمور العملية التعليمية ،وللقصور احلاصليف برامــج إعــداد املعلــم؛ إذ ليــس كل مــن يتخــرج منهــا يكــون صاحلـًـا ملمارســة املهنــة؛ لــذا البــد مــن وجــود اختیــارات تثبــت مــدى
كفايتــه ملمارســة املهنــة.
يومــا بعــد يــوم،
األخــذ مببــدأ التعلــم مــدى احليــاة املهنيــة كأحــد املبــادئ املهمــة للمعلــم؛ نظ ـراً لالنفجــار املعــريف والتقــي املتزايــد ًواســتمرار تطويــر مهنــة التعليــم واالرتقــاء هبــا وفــق التوجهــات العامليــة احلديثــة.

ولقد أسهمت التغريات االجتماعية واالقتصادية والتقنية اليت يشهدها اجملتمع السعودي يف بروز أدوار مهنية جديدة للمعلم؛
لذلك رفعت وزارة التعليم متطلبات ومستوايت اجلودة اليت تليب احتياجاهتا ،وتسهم يف حتقيق رسالتها ،وسنت لذلك نظم اختيار
وانتقاء املعلمني اجلدد ،واليت تكفل استقطاب أكفأ املتقدمني من خرجيي اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،وطورت هلذا الغرض،
ابلتعاون مع مشروع تطوير وتعاون ومع املركز الوطين للقياس والتقومي ،معايري مهنية جديدة؛ لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه املعلم
قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار ،ابإلضافة إىل املعايري العامة اليت متثل قاعدة
اجلديد؛ ليكون ً
مشرتكة جيب على كل املعلمني أو املعلمات إتقاهنا (املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل.)2013 ،
و»يف عام  ،2016حدث بعض التغيريات اهليكلية اليتكان أساسها األمر امللكي الكرمي القاضي ابندماج مؤسسات التقومي والقياس
يف هيئة واحدة تسمى «هيئة تقومي التعليم» ،وصدور قرار جملس الوزراء ابعتماد الرتتيبات التنظيمية للهيئة ،واليت نصت على مسؤوليات
ومهام املركز الوطين للقياس يف منظومة اهليئة ،وإعطائه االستقاللية املالية ،وإسناد مجيع املقاييس واالختبارات اخلاصة ابهليئة له ،وكذلك
بناء وتنفيذ وسائل القياس يف التعليم والتدريب ،واإلشراف على تنفيذ االختبارات الدولية يف اململكة العربية السعودية اليت تشرتك فيها
اهليئة ،ويكون له تقدمي االستشارات واخلدمات للجهات احلكومية واخلاصة وغريها داخل اململكة وخارجها» (جرادات ،2019 ،ص.)95
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أهداف الرخصة املهنية للمعلم:
أشار (حسني واملصري ،2017 ،ص)321؛ (صادق وآخرون ،2016 ،ص )153إىل عدد من األهداف ،من أبرزها مايلي:
محاية املهنة واجملتمع من املعلمني غري األكفاء.تنظيم عمليات اختيار الطالب امللتحقني بربامج إعداد املعلمضمان امتالك املعلم للحد األدىن من الكفاايت الالزمة للحفاظ على مستوى املعلم وصون هيبته وكرامة مهنته.وضع املعايري املهنية وضمان حتققها داخل امليدان التعليمي.تطوير آليات تقومي األداء الوظيفي.توجيه املعلم ألوجه الضعف يف أدائه.تشجيع املعلم على االطالع املستمر مبستجدات املهنة.حتفيز املعلم لاللتحاق أبنشطة التطوير املهين.التأصيل القانوين لعمل املعلم.زايدة جاذبية مهنة التعليم.مميزات الرخصة املهنية للمعلم:
تشري الدراسات والبحوث السابقة مثل (احلريب ،8102 ،ص)101؛ (أمحد ،8102 ،ص)831؛ (غامن ،4102 ،ص )321إىل

العديد من املزااي للرخصة املهنية للتعليم كما يلي:
اضحا آبليات وإجراءات واضحة ،وكفاايت حمددة ،ومعايري وشروط حمكمة ومناسبة ملراحل النمو املهين
مسارا وظيفيًا و ً
ختلق ً
وصول إىل االحرتاف واملهنية.
للمعلم؛ لينتقل من مرحلة اإلعداد للمهنة إىل ممارسة املهنة ً
تضمــن اختيــار أفضــل اخلرجيــن لاللتحــاق بربامــج إعــداد املعلــم ،والتأكــد مــن أهنــم ميتلكــون الكفــاءة املهنيــة املطلوبــة لالنضمــامملهنــة التعليــم ،وليــس ألجــل ســد االحتيــاج التعليمــي فحســب.
تفــرض حزمــة مــن السياســات التطويريــة املصاحبــة هلــا ،مثــل :تطويــر اللوائــح واألنظمــة ،وحتديــث نظــام األجــور والرواتــب ،ونظــاماملســارات املهنيــة ،وآليــات التطويــر املهــي ،وتطويــر برامــج إعــداد املعلــم ،وإنشــاء النقــاابت التعليميــة.
نظرا لتجدد معرفته ابستمرار.
متكن املعلم من مواجهة احتياجات الطالب املتجددة؛ ًتوفــر فــرص حقيقيــة للنمــو املهــي والرتقــي الوظيفــي للمعلــم دون احلاجــة إىل وجــود وظيفــة شــاغرة ،فاملعلــم املتميــز ال يــرك صفــةإداري ،كأن يصبــح مشــرفًا أو وكيـ ًـا ،بــل يبقــى داخــل حجــرة الصــف ،ويرتقــی مــن رتبــة معلــم ممــارس إىل متقــدم إىل
كــي يرتقــى ً
خبــر ،مــع التمتــع مبمي ـزات كل رتبــة.
 تســاهم يف حتقيــق فــرص التمايــز العــادل والتنافــس اإلجيــايب مــا بــن املعلمــن؛ حيــث يرتبــط التــدرج املهــي ابألداء ،وابلتــايل حتفيزهــمعلــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجيع األقــل جهــداً علــى العمــل واإلجنــاز.
 تزود اجملتمع مبؤسساته املختلفة أبسس واضحة ملهنة التعليم. تســاعد صنــاع القـرار وواضعــي السياســات التعليميــة علــى إجـراء عمليــات التقــومي الــذايت واملؤسســي؛ نظـراً لكوهنــا توفــر بيــاانتكميــة ونوعيــة تســمح هلــم ابختــاذ القـرارات الفعالــة.
 -تساعد يف حتقيق مطالب اجملتمع بضرورة جتويد خمرجات التعليم؛ مما يرفع من رضا اجملتمع عن تعليم أبنائه.

150

د.عيسى فرج عوض العزيزي املطريي :أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية ...

 تسهم يف تشكيل فهم اجتماعي عام عن مكانة املعلم ،ودوره القيادي يف إعداد جيل املستقبل.قائمــا علــى معايــر واش ـراطات حمــددة ،كمــا ختضــع املعلمــن لعمليــات تقــومی متنوعــة
صارمــا ومسـ ً
نظامــا ً
تضــع ًـتقل للتقييــم ً
ومســتمرة؛ حبيــث تضمــن حتقــق الكفــاءة ابلعمــل ،وتوفــر تغذيــة راجعــة لربامــج إعــداد املعلــم عــن مــدى جــودة براجمهــا ،ومــا حتتــاج
إليــه مــن تطويــر وحتســن ،وبذلــك تزيــد مــن فــرص التكامــل مــع برامــج اإلعــداد قبــل اخلدمــة.
تعمل على تقليص الفجوة بني النظرية والتطبيق من خالل ربط برامج التطوير املهين أثناء اخلدمة ابحتياجات املعلمني الفعلية.مشكالت تطبيق الرخصة املهنية للمعلم:
حتتاج الرخص املهنية لسنوات طويلة حىت تؤيت مثارها على أرض امليدان ،وقد يؤدي بطء ظهور النتائج إىل سخط املعلمني.حتتــاج العمليــات تقوميـًـا وحتديثًــا مســتمرين؛ نظـ ًـرا لســرعة املتغـرات املعرفيــة والتقنيــة ،وضــرورة حتديــث آليــات الرخــص ملواكبــة هــذاالتســارع اهلائــل.
حتتاج ملهارة عالية يف إعدادها وتصميها وبنائها ،وخربة واسعة لتطبيقها وتقومي فعاليتها.حكمــا
قــد تقيــس اختبــارات الرخصــة املهنيــة مــا ميتلكــه املعلــم مــن معرفــة ،وتغفــل أداءه داخــل حجــرة الصــف ،ابلتــايل قــد ال توفــر ًجيـ ًـدا علــى مجيــع جوانــب القصــور وســبل عالجهــا ،كمــا قــد تركــز علــى جوانــب الضعــف ،وتغفــل تعزيــز جوانــب القــوة.
قد تؤثر على توافر املعلمني خباصة مع العجز احلاصل يف بعض التخصصات العلمية.قــد ال تراعــي االختــاف بــن معلــم املدينــة ومعلــم القريــة ،فتفــرض علــى اجلميــع اش ـراطات موحــدة بغــض النظــر عــن املنطقــةاجلغرافيــة ،واإلمــكاانت املتوافــرة.
املتطلبات املهنية للمعلم:
حيتل املعلم املركز األول من حيث األمهية بني مخسة عشر عامالً أساسيًا ذكرت من قبل خرباء التدريس ،وإذا كانت أدوار املعلم
التقليدية تنحصر يف نقل املعلومات من مصادر حمددة للطلبة ،وأتكيد حفظهم هلا ،ومع توجيههم على أمناط من السلوك املتوارثة
(احليلة ،2002 ،ص ص ،)41– 33فإن عبد املعطي ( ،2008ص ص  ،)208 – 189والعتييب ( ،2016ص ص )40-39يتفقان
على جمموعة من املتطلبات املهنية املعاصرة اخلاصة ابجلوانب األكادميية والرتبوية والثقافية للمعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،يف:
امتالك املعرفة وإملامه أبساسياهتا ،وامتالك قاعدة متعمقة من املعرفة يف جمال ختصصه ويف مجيع اجملاالت املعرفية األخرى.القدرة على االهتمام ابلدراسات البينية جملاالت املعرفة املختلفة اليت تربط بني أكثر من ختصص يف وقت واحد.القــدرة علــى االختيــار واالنتقــاء مــن بــن البدائــل املعلوماتيــة املتاحــة ،والقــدرة علــى إصــدار األحــكام علــى بعــض القضــااي املطروحــة،وفهمــه للطبيعــة املعقــدة للعالقــات املتبادلــة بــن املعلوماتيــة وبــن القطاعــات اجملتمعيــة األخــرى.
القدرة على إجادة معاجلة املعلومات والرقابة الذاتية ،واحلكم على نوعية املعلومات وتقوميها أبسلوب نقدي.القدرة على التوجيه واإلرشاد النفسي املناسب.القــدرة علــى التعامــل مــع العـوامل االفرتاضيــة ،ويتطلــب هــذا اكتســاب بعــض املهــارات واملعــارف منهــا :مهــارات احلـوار عــن بعــد،ومهــارات التفاعــل مــع نظــم الواقــع االفرتاضــي.
اإلملام بقدر مناسب من الثقافة املعلوماتية للتعامل مع احلاسب وتقنية املعلومات.اكتساب املهارات املرتبطة بكيفية تنظيم الوقت وإدارته.-امتــاك مهــارة اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت واالســتفادة منهــا بتفعيــل الربيــد اإللكــروين للتواصــل مــع طالبــه ،وتشــجيع الطــاب علــى
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تصميــم صفحــات تعليميــة خاصــة هبــم علــى الشــبكة لعــرض الربامــج التعليميــة واملعلوماتيــة.
كما يذكر املعايطة واحللييب ( )84 ،2015أن هناك صفات مزاجية واجتماعية يتصف هبا املعلم وتساعده يف العملية التعليمية ،وهي:
العمــل علــى نشــر األجـواء املرحيــة يف الصــف واملدرســة لضبــط النفــوس ،وإشــاعة جــو مــن االطمئنــان؛ أتمينًــا حلســن ســر العمــلالدراســي ،مــع إقامــة عالقــة حســنة مــع التالميــذ لتحقيــق األهــداف الرتبويــة والتعليميــة أبفضــل الطــرق واألســاليب ،وذلــك
ابالســتخدام األمثــل حلســن مشــاعره وعواطفــه وانفعاالتــه ،وهــذا دليــل علــى جناحــه يف عملــه ،وعندهــا يســتحق لقــب املعلــم الناجــح.
االنضبــاط يف الســلوك ،فاملعلــم هــو القــدوة واملثــل احملتــذى بــه يف إطــار التزامــه ابألداء إلجنــاز األهــداف ابلصــر والعمــل الــدؤوبمــع املرونــة يف التطبيــق؛ ممــا يولّــد حيويــة ونشــاطًا وفعاليــة.
ـوي وعقليًــا ونفســيًا واجتماعيًــا.
التعليــم يف حــد ذاتــه عمليــة تفاعــل اجتماعــي؛ فاملعلــم يعمــل علــى تكويــن شــخصية ذاتيــة للمتعلــم تربـ ًوأمــا كوهنــا عمليــة اجتماعيــة فهــي تعتمــد علــى العمــل اجلماعــي ،واالبتعــاد عــن هــذه املزيــة إمنــا تــؤدي إىل الفشــل والقطيعــة بــن
املعلــم واملتعلــم ،فالعمــل اجلماعــي حباجــة إىل قــدرات نفســية وعقليــة متيــل إىل العمــل بــروح الفريــق ،وتســعى إليــه وتســتمتع بــه.
ابإلضافــة إىل قدرتــه علــى التواصــل املســتمر مــع التالميــذ واملعلمــن واإلدارة وأوليــاء األمــور ،وذلــك يف إطــار احل ـوار والتفاعــل
االجتماعــي مــع اآلخريــن.
والعتماد اكتساب الكفاية املهنية للمعلمني على عدد من العوامل منها مستوى التأهيل األكادميي التخصصي والرتبوي والتدريب
املهين واخلربة العملية ،فقد كانت هذه العوامل وخباصة املقاسة منها جمال اهتمام كثري من الباحثني ،يف حماولة حتديد أتثريها منفردة أو
جمتمعة على الكفاية التدريسية ،ومن مث على التحصيل الدراسي للطالب.
طرق لتقدير أداء املتقدمني ملهنة التدريس:

توجد عدة طرق لتقدير أداء املتقدمني ملهنة التدريس ونتاجاته لعل أمهها (عالم ،2009 ،ص:)210
الطريقــة الكليــة :والــي تعتمــد علــى تقديــر مجيــع جوانــب حمــكات األداء أو االســتجابة دون فصــل بينهــا ،وإعطــاء تقديــر أودرجــة كليــة واحــدة هلــذه اجلوانــب جمتمعــة علــى اعتبــار أن مكــوانت مهمــة معينــة تكــون مرتابطــة ،وال داعــي حملاولــة الفصــل بــن
عناصرهــا ،ويفضــل عــادة كتابــة خمتصــر لــأداء أو متثيــل للنتاجــات لــكل نقطــة مــن نقــاط ميـزان التقديــر.
الطريقــة التحليليــة :تعتمــد هــذه الطريقــة علــى جتزئــة الوصــف العــام للعمليــة أو النتــاج الكلــي إىل عناصــر أو مكــوانت منفصلــة،ويعطــي تقديـًـرا لــكل عنصــر أو مكونــة منهــا ،وهــذا يتطلــب إجـراء حتليــل ســلوكي للعمليــة أو للنتــاج املـراد تقييمــه ،وذلــك مــن
أجــل حتديــد مكــوانت املهمــة وصياغتهــا صياغــة وصفيــة واضحــة يف مســتوايت متدرجــة وف ًقــا مليـزان تقديــر قيمــي لــكل مــن
هــذه املكــوانت .هنــاك أنـواع خمتلفــة مــن املوازيــن لعــل أمههــا:
قوائم املراجعة ،وموازين التقدير ،ومن أنواعها( :موازين التقدير الرقمية ،موازين التقدير البيانية ،موازين التقدير الوصفية).وتتمثل األمهية للقيمة الرتبوية للتقومي فيما أييت (عمرية ،2015 ،ص:)437وقــوف املتعلــم علــى مركــزه العلمــي ومــدى تقدمــه الرتبــوي وفاعليتــه يف حتمــل املســؤوليات الرتبويــة ومــدى قربــه أو بعــده مــنحتقيــق األهــداف.
مساعدة اآلابء يف التعرف على منو أبنائهم والوقوف على نقاط الضعف فيهم؛ كي يبذلوا مع املدرسة جهداً مناسباً لالرتفاعمبســتوى هــذا النمــو ،وكذلــك الوقــوف علــى نقــاط القــوة مبــا ينهضــون بــه مــن مســؤوليات جتــاه أبنائهــم مــع املدرســة واملعلمــن.
-وضــع األســاس الســليم للتعامــل الرتبــوي مــع الطــاب؛ مــن حيــث تنظيمهــم يف جمموعــات ،ومعرفــة مــدى التقــارب والتباعــد بــن
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مســتوايهتم يف مجيــع النواحــي؛ ممــا يســهل التعامــل معهــم تربــوايً ،ووضــع القواعــد الــي يبــي عليهــا النقــل مــن صــف إىل صــف.
الوقــوف علــى مواطــن الضعــف والقــوة أو النجــاح والفشــل يف املناهــج التعليميــة مبــا يوجــه إىل أســاس العــاج الرتبــوي الناجــح،ويــؤدي إىل تطويــر املناهــج وحتســينها يف حتقيــق أهدافهــا.
الكشف عن مدىكفاءة طرق التدريس املتبعة واألساليب اإلدارية أو التوجيهية يف أداء وظائفها الفنية لتحقيق األهداف الرتبوية.حتديــد نواحــي القــوة والضعــف ذات الصلــة ابإلدارة واإلشـراف الفــي أو التوجيــه الوظيفــي يف اجملتمــع الكبــر؛ ممــا يعمــل علــىجنــاح املناهــج الدراســية يف حتقيــق األهــداف.
واقع درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم:
املالحظ ووفق التقارير الرمسية ملركز القياس والتقومي ضعف أداء اخلرجيني ،وأتكيداً ضعف مستوايت اخلرجيني يف الكفاايت
السابقة ،وضعف قدراهتم على التخطيط الفعلي لالجتياز من خالل تطوير معارفهم ومهاراهتم .تشري نتائج الدراسة إىل اخنفاض نسب
جمتازي االختبار ،وخباصة عندما تزداد املدة بني خترجهم وإعادة االختبار؛ حيث تتناقص من ( )45.5%يف املرة األوىل ،إىل ()5%
فقط يف املرة الثانية ،ومل تتجاوز نسبة من اجتاز االختبار يف اخلمس احملاوالت التالية ( )% 4.18فقط.
ويؤكد ذلك عدم جدوی تکرار أداء االختبار ألكثر من ثالث مرات على أكرب تقدير ،السيما أن االختبارات تطبق بني مرة إىل مرتني
يف العام الدراسي الواحد ،ما مل خيطط املخترب لتطوير أدائه .وتتعارض هذه النتائج وخباصة فيما يتعلق بنسب اجتياز االختبار ألول مرة مع
نسب اجتياز اختبار پراکسس Praxis II 2؛ حيث تراوحت بني عامي 2014 2011-بني (.)Holmes, J, 2015,7( )83%-89%
ويف هذا البحث يتم حماولة رصد األسباب الواقعية اليت ميكن أن تسبب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.
الدراسات السابقة:
على حد علم الباحث يوجد ندرة يف الدراسات اليت تناولت تقييم أداء اخلرجيني يف ضوء اختبارات وطنية مقننة ،ومنها الدراسة
اليت أجراها املطريي ( ،)2017واليت استهدفت الكشف عن آراء املعلمني جتاه رخصة مزاولة مهنة التدريس ،واعتمد البحث على
املنهج الوصفي ،ومتثلت أداة البحث يف استبانة مت تقسيمها إىل ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي القيمة الرتبوية لرخصة مزاولة املهنة للمعلم،
وتتكون من مخس عبارات ،والفائدة املرجوة من الرخصة ،وتضمنت مخس عبارات ،واهلواجس واملخاوف من تطبيق رخصة املهنة،
معلما ومعلمة
وتتكون من أربع عبارات ،واعتمدت هذه العبارات على نظام ليكرت اخلماسي .وتكونت عينة البحث من ً 834
من معلمي املراحل الدراسية االبتدائية واملتوسطة والثانوية بثالث حمافظات هي العاصمة ،ومبارك الكبري ،واألمحدي بدولة الكويت،
وتوصل البحث إىل عدة نتائج منها أنه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني الذكور واإلانث فيما يتعلق ابلقيمة
الرتبوية املرجوة من الرخصة املهنية وبني آراء املعلمني وفقاً لتوزيع املناطق التعليمية أو حسب اختصاص املعلم ،وبني آراء املعلمني وفقاً
للمراحل التعليمية سواء االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية ،وأوصت الدراسة بضرورة اإلسراع يف تطبيق رخصة مزاولة املهنة للمعلم؛ ملا
هلا من دور مهم يف تطوير العملية التعليمية.
ودراسة غامن ( )2014اليت استهدفت الكشف عن بناء برانمج تدرييب يف التأهيل املهين لرخصة معلم علوم يف املرحلة اإلعدادية
يف ضوء متطلبات اجلودة ومعايري اإلداء .واعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي .وتكونت جمموعة البحث من خرباء الرتبية،
وأساتذة اجلامعات ،وخرباء وزارة الرتبية والتعليم ،وموجهي العلوم ،ومديرى املدارس ،ومعلمي العلوم مبحافظة القاهرة .ومتثلت أدوات
البحث يف استبانة ألراء اخلرباء واملعلمني يف الربانمج التدرييب يف التأهيل املهين .وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إمكانية تطبيق
الربانمج وقدرته على إثراء العملية الرتبوية وأتهيل املعلمني .وأوصى البحث بضرورة االهتمام بربامج التأهيل املهين إلعداد املعلم
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للحصول على رخصة مزاولة مهنية التدريس وربط احلصول على رخصة معلم مبستوي املعلم املتقدم مهنيًا وف ًقا ملتطلبات اجلودة ومعايري
األداء ،واالهتمام بتصميم وتطبيق برامج تنمية مهنية وأتهيل متكاملة ملعلمي العلوم.
ودراسة ( )Cherif&Romanowski & Na, 2012اليت هدفت إىل حتليل وجهات نظر قادة املدارس يف املعايري الوطنية املهنية
يف قطر ،ويف نظام الرتخيص .واستخدم الباحثون املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وقد مت تطبيقها على ()74
من قادة املدارس بقطر ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن ( )۷۱%من عينة الدراسة يعتقدون أن النظام مت تبنيه ابلكامل من النموذج
الغريب دون مراعاة الحتياجات املعلمني احملليني ،وال لثقافة اجملتمع احمللي .كما أن املعايري املهنية الوطنية ال تتالءم مع واقع امليدان
التعليمي القطري؛ مما أدى إىل مقاومة شديدة من جانب املعلمني .ابإلضافة إىل وجود إشكاليات تتعلق بسياسات التطبيق؛ حيث
مت استخدام مصطلحات وإجراءات غامضة .وأوصت الدراسة بضرورة ربط املعايري ابلواقع الفعلي للمعلمني احملليني ،ومراعاة الثقافة
احمللية عند استرياد النماذج التعليمية الغربية.
كذلك دراسة ( )Libman, 2012اليت هدفت إىل مناقشة األساس املنطقي للرتخيص ،والكشف عن مربرات اختبارات الرتخيص
ملزاولة مهنة التعليم يف األراضي احملتلة ،والنتائج املرتتبة على تطبيق تلك االختبارات ،وإىل حتليل متطلبات الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم يف
كل من :بريطانيا ،فرنسا ،الوالايت املتحدة ،نيوزيلندا .واستخدم الباحث منهج البحث املكتيب ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن وضع
املعايري يسهم يف حتسني أداء املعلم ،وحتسني صورة مهنة التعليم ،كما أن اخنفاض مستوى املدارس عائد إىل الضعف يف مستوى املعلمني
الناتج عن ضعف برامج التنمية املهنية ،وأن الرتخيص املهين يساعد على حتسني األداء ،وجذب أفضل العناصر للعمل يف مهنة التعليم.
ودراسة السعدوي ( )2016اليت هدفت إىل تقومي املتغريات الداخلة يف عمليات االنتقاء املهين للمرشحني للتدريس ومدى أتثريها
على كفاايهتم املهنية يف ضوء نتائج املتقدمني الختبارات املعلمني العامة والتخصصية ،واعتمدت الدراسة على حتميل نتائج 118108
خمتربين ممن تقدموا لالختبار يف عام 1436ه من اجلنسني ،ميثلون خرجيي ( )22ختصصاً تدريسياً .وقد تناولت الدراسة متغري سنة
التخرج ،ونوع اجلامعة ،ومدى تفاعلها مع متغريات أخرى للتأثري على درجات املختربين .كما تناولت الدراسة االرتباط بني درجات
املختربين على االختبار العام ،واالختبارات التخصصية ،ونسب االجتياز ملعيدي االختبار خالل ( )7سنوات ،ومستوايت االجتياز
وفقاً ملقياس مخاسي من ضعيف إىل ممتاز .وأسفرت نتائج الدراسة عن إيضاح أتثري دال ملتغري سنة التخرج يشري إىل أن األقدمية تؤثر
سلباً على درجة املخترب على االختبارين ما مل تقرتن خبربة عملية وتدريب ،وأن نسبة اجملتازين من تكرار أداء االختبارات تقل على حنو
كبري لتصل إىل  0.03يف احملاولة السابعة ،فيما كانت مستوايت  90%من جمتازي كال االختبارين؛ الرتبوي ،والتخصصي ترتاوح بني
ضعيف ومقبول .وقد قدمت الدراسة يف ضوء نتائجها توصيات لتحسني شروط قبول املعلمني اجلدد ابلتعليم العام.
ودراسة حسني واملصري ( )2017اليت هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم بفلسطني يف
ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة ،من اجل ضمان اختيار أفضل العناصر ومحاية املهنة من العناصر متدينة الكفاءة
األكادميية واملهنية ،وذلك يف إطار دراسة شاملة تتناول التأصيل والتحليل التارخيي والفلسفي لقضية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم،
والقراءة املتبصرة لبعض التجارب واخلربات اإلقليمية والعاملية يف هذا اجملال ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وخلصت إىل
تقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم بفلسطني ،متضمناً فلسفة ومنطلقات وأهداف وآليات تطبيق ،وكذلك
ضوابط وتوصيات ينبغي مراعاهتا لنجاح التطبيق.
ودراسة اهلامشي ( )2018اليت هدفت إىل الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته ابستقصاء نظرهتم إىل مساته الشخصية
وكفاايته املهنية ،وأثر نوع الطالب يف تقديرهم هلذه السمات .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واعتمدت يف مجع البياانت على
استبانة مكونة من ( )30مسة ،قسمت على حمورين؛ أوهلما السمات الشخصية ،واآلخر الكفاايت املهنية .وترك اجملال للطلبة يف هناية
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االستبانة إلبداء وجهات نظرهم حول صورة املعلم ،وأجريت كذلك مقابلة مجاعية مركزة مع عدد ( )50طالبا وطالبة .وقد أجاب
على بنود االستبانة ( )1054طالبا وطالبة من سبع حمافظات من حمافظات سلطنة عمان .وخلصت الدراسة إىل امتالك املعلمني
العمانيني السمات الشخصية بدرجة عالية ،والكفاايت املهنية بدرجة معتدلة ،وحازت مسة «األانقة يف امللبس» على أعلى املتوسطات
يف السمات الشخصية ،وحصلت مسة «التمكن من املادة الدراسية» على أعلى املتوسطات يف الكفاايت املهنية .أما أقل املتوسطات
فكان من نصيب «احللم والعفو عند املقدرة» يف السمات الشخصية ،والقدرة على «حتديد نقاط القوة والضعف لدى طالبه ،ووضع
اخلطط العالجية هلا» يف الكفاايت املهنية .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني استجاابت الطلبة الذكور واإلانث يف تقديرهم
للسمات الشخصية والكفاايت املهنية اليت يتمتع هبا املعلم العماين لصاحل اإلانث .ويف ضوء هذه النتائج ،أوصت الدراسة بتنظيم
الربامج والدورات التدريبية للمعلمني يف جماالت بناء العالقات اإلجيابية مع الطلبة ،واالستفادة من نتائج التقومي يف حتسني التدريس،
والكشف من أسباب تفاوت استجاابت الطلبة يف نظرهتم للمعلم ،وإجراء دراسات متنوعة يف الكشف عن صورة املعلم لدى الطلبة.
ودراسة جرادات ( )2019اليت استهدفت التعرف على مستوى األداء التدريسي لدى الطلبة بكلية اآلداب والعلوم مبحافظة
وادي الدواسر فرع جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ابململكة العربية السعودية ،يف ضوء اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،وعالقته
ببعض املتغريات ،كاجلنس ،والتخصص ،واملستوى الدراسي ،واملعدل الرتاكمي .تكونت عينة الدراسة من ( )140طالباً وطالبة ممن
تقدموا الختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،وقد توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها :ضعف مستوى أداء الطلبة على اختبار
كفاايت املعلمني واملعلمات بشكل عام ،ووجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات
تبعاً للجنس ،كما أوضح البحث وجود ارتباط متوسط ذي داللة إحصائية بني أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات
واملعدل الرتاكمي ،يف حني أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني
تبعا ملتغري التخصص واملستوى الدراسي ،ويف ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات أمهها إنشاء بنك لألسئلة يتبع
واملعلمات ً
وحدة التقييم واالختبارات يف اجلامعة ،مع هتيئة الطلبة الختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،ومعاجلة الضعف يف األداء األكادميي من
خالل مراجعة اجلامعة لرباجمها األكادميية وتطويرها.
من خالل العرض أعاله للدراسات السابقة ميكن استخالص ما أييت:
أشــارت دراســة كل مــن :ج ـرادات ( ،)2019و(اهلامشــي )2018 ،لنواحــي قصــور متعــددة تعــاين منهــا برامــج إعــداد املعلمــنواملعلمــات مــن حيــث تقليديتهــا وعــدم مواكبتهــا لالجتاهــات املعاصــرة .وىف الوقــت ذاتــه ،كشــفت الدراســات أن هنــاك اجتاهــات
معاصــرة يف تقــومي مهــارات املعلمــن مــن أجــل تقلدهــم مهنــة التدريــس.
أظهــرت نتائــج دراســة الســعدوي ( ،)2016وغــامن ( )2014أمهيــة توظيــف التقنيــة يف برامــج إعــداد املعلمــن والتنميــة املهنيــة مــنخــال التدريــب ،وضــرورة توفــر البنيــة التحتيــة والبيئــة التنظيميــة الــي تزيــد مــن فاعليتــه ،كمــا أبــرزت نتائــج دراســة (Lipman,
 )2012أمهيــة وجــود مراكــز متخصصــة أو أكادمييــة خاصــة تعــى بتقــدمي برامــج التنميــة املهنيــة املســتدامة للمعلمــن يف ظــل
اخنفــاض معــدالت أداء املعلمــن.
أن هنــاك وعيـاً وإدراكاً لطبيعــة متغـرات العصــر احلــايل ،واملســتجدات ،وضــرورةمواكبتهــا مــن خــال تبــي مفهــوم التقــومي الشــامللــأداء؛ مبــا حيقــق مفهــوم التعلــم مــدى احليــاة ،ويضمــن جتــدد وتطــور املعلمــن.
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إجراءات البحث امليدانية:
أوالً :منهج البحث:
يعتمد البحث احلايل املنهج الوصفي الذي يعد أكثر طرق البحوث شيوعاً بني املشتغلني ابلرتبية ،واملنهج املالئم هلذا البحث ،فهو
عرف أبهنا «هتدف إىل اكتشاف الواقع ووصف الظواهر وصفاً دقيقاً وحتديد
يقع ضمن الدراسات الوصفية املسحية التحليلية ،واليت تُ َّ
خصائصها حتديداً كيفياً أو كمياً كما تقوم ابلكشف عن احلالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إىل صورهتا احلالية وحتاول التنبؤ مبا
ستكون عليه يف املستقبل»(إبراهيم ،2013 ،ص.)40
لذا استخدم البحث احلايل هذا املنهج جلمع املعلومات والبياانت الالزمة حول موضوع هذه الدراسة (أسباب تدين درجات
اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم) من مصادرها املكتبية وواثئقها الرمسية ،فضالً عن مجع املعلومات
والبياانت الالزمة من خالل البحث امليداين القائم على بياانت ومعلومات مت مجعها من عينة البحث ،ابستخدام االستبانة اليت تعد
من أكثر أدوات البحث شيوعاً واستخداماً يف جمال العلوم اإلنسانية ،كما أهنا تعد األداة املناسبة لتحقيق أهداف البحث واإلجابة
عن تساؤالهتا ،فضالً عن إاتحة احلرية ألفراد العينة يف اختيار الوقت واملكان املناسبني لإلجابة عن فقراهتا ،وقد قام الباحث بتصميمها
وإجراء اختبارات الصدق والثبات عليها يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا.
أوالً :عينة البحث:
العينة االستطالعية :متّ تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بعدد ( )45خرجيًا ،بواقع ( )20خرجيًا ،و( )25خرجية ممن التحقوا
ابختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من قبل ،وذلك من خارج عينة البحث األساسية؛ وذلك لغاايت التحقق من صدق أداة
البحث وثباهتا.
وقد متّ حساب حجم العينة ابستخدام معادلة ستيفن اثمبسون ،وهي:
حجم العينة =
حيث إن:

)N × P (1-P
)(N-1× (d2 ÷ z2 ) + P (1-P

N

حجم اجملتمع

Z

الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى املعنوية  0.05ومستوى الثقة  0.95وتساوي 1.96

d

نسبة اخلطأ وتساوي 0.05

p

االحتمالية وتساوي 0.50
القيمة
ّ

العينة األساسية
1وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري التخصص:
.

اجلدول رقم ( )1وصف عينة الدراسة وف ًقا ملتغري التخصص
التخصص

التكرار

التكرار

علمي

121

3.03

أديب

972

8.96

اجملموع

004

0.001

وميكن عرض عدد أفراد عينة البحث وفقاً ملتغري التخصص كما يف الشكل التايل:
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شكل رقم ( )1النسبة املئوية ألعداد عينة البحث وفق متغري التخصص

.

2وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري النوع:
اجلدول رقم ( )2وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري النوع
التخصص

التكرار

التكرار

ذكر

592

8.37

أنثى

501

3.62

اجملموع

004

0.001

وميكن عرض عدد أفراد عينة البحث وفقاً ملتغري النوع كما يف الشكل التايل:

شكل رقم ( )2النسبة املئوية ألعداد عينة البحث وفق متغري النوع
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أدوات البحث:
متثلت أداة مجع البياانت يف البحث امليدانية من االستبانة الىت قام الباحث إبعدادها .وفيما أييت وصف خلطوات إعداد أداة
البحث ومراحل إعدادها ،ونتائج حساب الصدق والثبات.
وصف أداة البحث:
تكونت أداة البحث من قسمني:
القسم األول :يهدف إىل استقصاء البياانت الدميوغرافية ألفراد عينة البحث ،وهي :التخصص ،والنوع.
القسم الثاين :استبانة للكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم ،ويتضمن فقرات
خاصة مبحور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار ،وحمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية ،وحمور االختبار وطريقة إعداده ،وحمور
طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه ،وحمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية.
الصدق اخلارجي (الظاهري) Face Validity
مت حساب صدق االستبانة اخلارجي من خالل عرضها على عدد ( )12من احملكمني ذوي االختصاص واخلربة يف جمال البحث؛
وذلك للقيام بتحكيمها بعد اطالع هؤالء احملكمني على عنوان البحث ،وتساؤالته ،وأهدافه ،وأبدى احملكمون آراءهم ومالحظاهتم
حول فقرات االستبانة من حيث مدى مالءمة الفقرات ملوضوع البحث ،وصدقها يف الكشف عن املعلومات املرغوبة للبحث ،وكذلك
من حيث ترابط كل فقرة ابحملور الذي تندرج حتته ،ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها ،واقرتاح طرق حتسينها ،وذلك ابإلشارة
ابحلذف أو اإلبقاء أو التعديل للعبارات ،والنظر يف تدرج عبارات االستبانة ومدى مالءمتها ،وغري ذلك مما يراه مناسباً ،وقد كانت
عدد العبارات ( )47عبارة.
وبناء على آراء احملكمني ومالحظاهتم؛ مت التعديل لبعض العبارات ،وكذلك إضافة وحذف بعض العبارات؛ وأصبح عدد فقرات
االستبانة ( )44فقرة صاحلة للتطبيق يف الصورة النهائية اليت مت التوصل إليها بعد عملية التحكيم ،ومت استخدامها يف عملية مجع
البياانت من عينة البحث.
صدق االتساق الداخلي لالستبانة :متّ تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بعدد ( )45خرجيًا ،بواقع ( )20خرجيًا ،و()25
خرجية ممن التحقوا ابختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من قبل من خارج عينة البحث األساسية ،ومتّ من خالل نتائجهم حساب
صدق االتساق الداخلي ،وذلك:
ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
ينتمي إليه.
ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية للمقياس الذي ّ
تنتمي إليه
اجلدول رقم ( )3معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ّ

الرقم

الطالب
اخلريج ونظرته
لالختبار

الرقم

اإلعداد األكادميي
ابجلامعات
السعودية

الرقم

االختبار
وطريقة إعداده

الرقم

طريقة تطبيق
االختبار وتصحيحه

الرقم

ضعف العالقة وعدم التنسيق
بني اجلامعات السعودية ومركز
القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

1

**776.

11

**779.

19

**758.

27

**730.

37

**882.

2

**836.

12

**809.

20

**724.

28

**696.

38

**888.
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الرقم

الطالب
اخلريج ونظرته
لالختبار

الرقم

اإلعداد األكادميي
ابجلامعات
السعودية

الرقم

االختبار
وطريقة إعداده

الرقم

طريقة تطبيق
االختبار وتصحيحه

الرقم

ضعف العالقة وعدم التنسيق
بني اجلامعات السعودية ومركز
القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

3

**801.

13

**842.

21

**845.

29

**865.

39

**835.

4

**791.

14

**824.

22

**903.

30

**825.

40

**756.

5

**739.

15

**843.

23

**790.

31

**869.

41

**824.

6

**599.

16

**933.

24

**850.

32

**855.

42

**823.

7

**825.

17

**845.

25

**891.

33

**847.

43

**943.

8

**869.

18

**825.

26

**739.

34

**913.

44

**849.

9

**855.

35

**780.

10

**825.

36

**851.

** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من اجلدول ( )3السابق أن معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،دالة إحصائيًا
عند مستوى داللة أقل من ()0.01؛ مما يدل على متاسك هذه العبارات وصالحيتها للتطبيق على عينة البحث.
اجلدول رقم ( )4معامل االرتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة الكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة
املهنية للتعليم 1441ه
الرقم

معامل االرتباط

احملور

1

حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

**837.

2

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

**935.

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

**936.

4

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

**961.

5

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس
والتقومي واختالفهم يف الرسالة والرؤية

**902.

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 10.0

يتضح من اجلدول ( )4أعاله أن معامل االرتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة الكشف عن أسباب تدين
درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه ،دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ()0.01؛ مما يدل على
متاسك هذه احملاور وصالحيتها للتطبيق على عينة البحث.
ثبات االستبانة:
متّ التحقق من ثبات االستبانة بطريقتني مها :معادلةكرونباخ ألفا ،وطريقة التجزئة النصفية .واجلدول ( )5يوضح النتائج اخلاصة بذلك.
اجلدول رقم ( )5معامل ثبات االستبانة مبعادلة كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية
الرقم
1

احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

عدد العبارات
الكلي
10

النصف
األول

النصف
الثاين

كرونباخ ألفا

االرتباط بني
النصفني

5

5

842.

888.

سبريمان
براون
941.
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النصف
األول

النصف
الثاين

كرونباخ ألفا

االرتباط بني
النصفني

2

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

8

4

4

914.

899.

947.

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

8

4

4

892.

861.

926.

4

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

10

5

5

907.

844.

917.

5

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات
السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة
والرؤية

8

4

4

855.

804.

892.

44

االستبانة ككلل

22

22

969.

967.

983.

الرقم

عدد العبارات
الكلي

159

احملور

سبريمان
براون

يتضح من اجلدول ( )5أن قيم الثبات سواء مبعادلةكرونباخ ألفا أو بطريقة التجزئة النصفية جلميع احملاور واالستبانةككل مقبولة إحصائيًا؛
مقبول إحصائيًا إذاكانت قيمته أعلى من ()0.60؛ مما يشري إىل صالحية االستبانة للتطبيق على عينة البحث.
حيث يُعد معامل الثبات ً
وقد اعتمد الباحث على املعايري التالية الستبانة الكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441هـ ،ودرجة التحقق من الواقع لعبارات االستبانة ،وهي:
.١درجة منخفضة.
.٢درجة متوسطة.
.٣درجة مرتفعة.
وذلك ابعتماد املعادلة اآلتية:
(القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل)  /عدد املستوايت = (.33.1= ٣ /)١-٥
واستناداً إىل هذه النتيجة:
املنخفضة من  ١إىل أقل من .2.33
املتوسطة من  2.33إىل أقل من .3.66
أما الدرجة املرتفعة فتكون من  3.66إىل .5
نتائج البحث:
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على :ما أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم
1441ه؟ متّ استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة ،واجلداول ( )6إىل ( )9توضح نتائج ذلك.
أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (أسباب متعلقة ابلطالب اخلريج ونظرته
لالختبار).
اجلدول رقم ( )6املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور األول( :الطالب اخلريج ونظرهتما لالختبار)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

6

افتقاد الدافعية حنو االستعداد الختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

3.74

1.306

1

مرتفعة

3

يتطلب االختبار االستعداد النفسي اجليد أكثر من كونه يرتبط ابالستعداد املهين واألكادميي.

2.81

1.054

2

متوسط

7

عدم معرفة آليات التخمني يف االختبار يف أسئلة الصواب واخلطأ واالختيار من متعدد.

2.78

1.041

3

متوسط
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الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

2

يتطلب اختبار الكفاايت املهنية حتضرياً مكثفاً من اخلريج؛ لكي حيقق إمكانية جناحه فيه.

2.77

1.248

4

متوسط

5

القلق قبل وأثناء أتدية االختبار يعوق احلصول على نتيجة أفضل.

2.74

1.262

5

متوسط

10

التحاق الطالب بدورات تدريبية ومهية تومهه جباهزيته لتخطي االختبار.

2.68

1.541

6

متوسط

9

عدم وعي اخلريج أبمهية اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

2.66

0.984

7

متوسط

8

ضعف القدرة على القراءة والتذكر والربط بني األشياء وتنظيم الوقت أثناء االختبار.

2.58

1.189

8

قليلة

1

اعتقاد اخلريج أن درجته يف االختبار ال تعكس قدراته الفعلية.

2.30

1.086

9

منخفضة

4

سقف النجاح املطلوب يف االختبار أعلى من قدرات اخلرجيني.

2.22

1.248

10

منخفضة

احملور الكلي

2.648

1.1959

متوسط

يتضح من اجلدول ( )6اخلاص أبسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (الطالب
اخلريج ونظرته لالختبار) ،ما يلي:
أن واحدة من العبارات جاءت يف درجة (مرتفعة)؛ حيث جاء املتوسط احلسايب يف فئة التقدير ( ،)3.74وهي« :افتقاد الدافعية
حنو االستعداد الختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم».
لقد جاء احملور ككل واخلاص مبحور (الطالب ،اخلريج ونظرهتما لالختبار) بدرجة (متوسط) ومبتوسط حسايب (.)2.648
ظ وأهنم غري حمظوظني وهلذا يرسبون ،وعلّق
وقد يعزي حصول الفقرة السادسة إىل اعتقاد اخلرجيني أن النجاح ىف االختبار مسألة ح ٍّ
قائل« :ىل زمالء ال يذاكرون كثرياً ومستواهم أقل مىن ولكن حظهم وافر ىف النجاح ىف االختبار ،وحيصلون على عالمات
أحد اخلرجيني ً
مرتفعة» 0وكان البد من التوضيح للخريج أن االعتماد يف التحصيل واالختبار يكون على االستعداد والكفاءة واملراجعة الفعالة مع
التوفيق من هللا -سبحانه وتعاىل -ويكون للحظ حد أدىن ىف سهولة األسئلة أو صعوبتها ،ولكن هذا ال يعىن االعتماد عليه كلياً.
كما تعزى النتيجة إىل اعتقاد اخلرجيني أن االختبارات أتيت صعبة جداً ،وهذا يقلل من فرص النجاح لديهم ،وانقش الباحث
اخلرجيني ىف أن صعوبة األسئلة أو سهولتها مسألة نسبية طاملا أن البعض حيصلون على درجات مرتفعة ىف هذه االختبارات ،ولكن
التعميم هنا خطأ؛ ألن االختبارات تتطلب االستعداد اجليد والفهم واخلربة واملعرفة ،وأيتى دور الفروق الفردية ومستوايت الطالب
العقلية ،ولكن الصعوبة هنا قد تعود إىل عدم تغطية معظم املهارات املهنية والرتكيز على بعض األبواب دون األخرى.
كما يعتقد اخلرجيون أن سقف النجاح ال ميكن حتقيقه إال إذا ماكان هناك اهتمام ومراجعة وتركيز والتخلص من املخاوف وقلق
االختبارات ،ولذلك جاءت العبارة الرابعة ،وهي»سقف النجاح املطلوب يف االختبار أعلى من قدرات اخلرجيني» بدرجة منخفضة.
)1أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف حمــور (اإلعــداد األكادميــي
ابجلامعــات الســعودية).
اجلدول رقم ( )7املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثاين( :اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

12

أساليب التدريس يف اجلامعة هتتم ابجلانب النظري أكثر من اجلانب التطبيقي.

4.29

1.196

1

مرتفعة

14

تعويد الطالب يف اجلامعة على امللخصات واملذكرات وإمهال أجزاء من املنهج الدراسي.

4.12

1.243

2

مرتفعة

13

أساليب التقومي يف اجلامعة تعتمد على احلفظ والتلقني ،وهتمل الفهم واالستنتاج.

3.92

1.205

3

مرتفعة
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الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

15

عدم عقد ورش تدريبية ودورات تستهدف صقل قدرات الطالب واستعدادهم ألداء
اختبارات كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

3.83

1.217

4

16

ضعف التواصل بني اجلامعات ومسؤويل مركز قياس املسؤول عن اختبار الكفاايت.

3.49

1.168

5

17

عدم إجراء اختبارات جتريبية دورية للطالب خالل العام للتدريب على اختبار
الكفاايت.

3.28

1.259

6

11

عدم كفاية املقررات الدراسية يف إكساب الطالب املهارات املعنية الالزمة ملعلم املستقبل.

3.24

1.054

7

متوسط

18

عدم إدراج مناذج الختبار الكفاايت يف مقررات التعليم اجلامعي.

3.18

1.740

8

متوسط

3.669

1.260

احملور
الكلي

الدرجة
مرتفعة
متوسط
متوسط

مرتفعة

يتضح من اجلدول ( )7اخلاص مبحور (اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية) أن العبارات  15 ،14 ،14 ،12جاءت بصورة
مرتفعة؛ حيث حصلت على متوسطات ( )3.83 3.92--4.12 4.29-على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل أن اخلرجيني يلقون
ابملسؤولية على اجلامعات يف إخفاقهم يف االختبار ،وأهنم يعدون أن اإلعداد األكادميي يف اجلامعات وحمتوى يف املقررات الدراسية
ال يتناسب مع ما يرد يف اختبارات الكفاايت املهنية للرتكيز على اجلانب النظري يف عرض احملتوى ،والبعد عن التطبيقات واملواقف
احلياتية والتدريسية داخل الفصول ،وعدم وجود ملخصات أو حمتوى حمدد ميكن مذاكرته كما كان حيدث يف اجلامعة ،كما أن األسئلة
قليل من اجلهد يف حلها ،خبالف
قدرا ً
اليت كانت ترد يف اجلامعة واضحة وحمددة ،وأتيت يف الغالب يف صورة أسئلة مقالية تتطلب ً
أسئلة اختبار الكفاايت املهنية.
كما جاء احملور ككل واخلاص بـ(اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية) يف درجة (مرتفعة) ،ومبتوسط حسايب (.)3.669
وهذا يعين اعتقاد اخلرجيني أن سبب عدم اجتياز االختبار يرجع إىل عدم القدرة على تغطية معظم مقررات املنهج يف اجلامعات،
وعدم إدراج مناذج الختبار الكفاايت يف مقررات التعليم اجلامعي بصفة عامة ،وهنا كان الرتكيز على أنه من غري املعقول االعتماد
على املخاطرة واملغامرة ابلرتكيز على بعض املقررات الدراسية يف اجلامعة دون األخرى أو الرتكيز على بعض األبواب دون األخرى؛
مما يقلل فرص النجاح.
)2أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (االختبار وطريقة إعداده).
اجلدول رقم ( )8املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثالث( :االختبار وطريقة إعداده)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

22

عدم بناء اختبار الكفاايت على معايري دقيقة تركز على الفهم واالستيعاب والقدرات
العليا للطالب اخلرجيني.

4.56

1.270

1

مرتفعة

23

عدم مشول أسئلة االختبار ملهارات التفكري العلمي وتعميق روح البحث والتجريب لدى
اخلرجيني.

4.17

1.295

2

25

عدم وجود حمتوى حمدد يتم يف ضوءه إعداد جداول مواصفات الختبار الكفاايت.

3.69

1.164

3

مرتفعة

19

الزمن املخصص لالختبار غري كايف.

3.51

1.257

4

متوسطة

21

اختالف طبيعة األسئلة عما هو متعارف عليه يف االختبارات اجلامعية وعدم توقع
أنواعها.

3.48

1.291

5

20

طول أسئلة االختبار وعدم وضوحها يقلص من احتمالية جناح اخلرجيني فيه.

3.36

1.190

6

متوسطة

تشابه إجاابت الفقرات جيعل الطالب اخلريج يفقد الرتكيز ويلجأ إىل التخمني.

3.33

1.054

7

متوسطة

مرتفعة

متوسطة
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الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

26

عدم حتليل مفردات االختبارات لتمييز العبارات السهلة والصعبة على اخلرجيني.

3.28

1.57

8

متوسطة

احملور الكلي

مرتفعة

1.261375 3.6725

يتضح من اجلدول ( )8واخلاص مبحور (االختبار وطريقة إعداده) أن العبارات 25 ،23 ،22جاءت بصورة مرتفعة حيث حصلت
على متوسطات( )3.69 4.17- 4.56-على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل اعتقاد اخلرجيني أن االختبار ال يقيس املهارات العقلية
املطلوبة ملهارات التدريس ،وإمنا األسئلة حتتمل أكثر من إجابة لعدم وجود إجاابت منوذجية توزع مع االختبار كتدريب عليه ،وحاجة
االختبار للرتكيز على مهارات التحليل والتفسري والربط واالستنتاج ومهارات حل املشكالت ،وليست مواقف غامضة ،هذا ابإلضافة
إىل عدم وجود حمتوى حمدد يتم يف ضوءه إعداد جداول مواصفات الختبار الكفاايت.
أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه).
اجلدول رقم ( )9املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الرابع( :طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

35

طريقة طرح أسئلة اختبار الكفاايت واإلجابة مل يتعود عليهما الطالب.

4.85

1.210

1

مرتفعة

27

مركز القياس ال يبث توعية إرشادية كافية الختبار الكفاايت.

4.81

1.198

2

مرتفعة

28

مواعيد اختبار الكفاايت العامة أتيت يف أوقات غري مناسبة ألغلب اخلرجيني.

4.64

1.252

3

مرتفعة

30

عدم إدراج عناوين لبعض املواقع اإللكرتونية املفيدة الختبارات الكفاايت حتاكي االختبار
األساسي.

4.15

1.169

4

مرتفعة

31

مل يسهم دليل اختبار الكفاايت الصادر عن مركز القياس والتقومي على معرفة تعليمات وإرشادات
حول االختبار ابلشكل الكايف.

4.07

1.247

5

مرتفعة

33

كثرة اإلجراءات والتعليمات تتسبب يف الضغط النفسي على اخلريج.

3.91

1.143

6

مرتفعة

32

غياب التهيئة النفسية للخريج قبل بدء االختبار مباشرة.

3.80

1.230

7

مرتفعة

34

عدم وجود اسرتاحة بني فقرات االختبار يبعث على امللل ،ويفقد الطالب اخلريج الرتكيز.

3.55

1.051

8

متوسطة

36

اإلجابة يف ورقة مستقلة تتسبب يف هدر مزيد من الوقت.

3.42

1.052

29

قاعة االختبار غري جمهزة إلجراء اختبار الكفاايت.

3.04

1.510

10

4.024

1.2062

مرتفعة

احملور الكلي

9
متوسطة
متوسطة

يتضح من اجلدول ( )9اخلاص مبحور (طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه) أن العبارات السبع األوىل جاءت بصورة مرتفعة؛
حيث حصلت على متوسطات ( )3.80-3.91-4.07-4.15-415-4.64-4.81-4.85على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل
اختالف طبيعة االختبار اخلاص ابلكفاايت؛ إذ خيتلف عن االختبارت اليت يتعرض هلا اخلرجييون يف اجلامعة،كما يؤكد اجلدول السابق
ضرورة توفري دليل اختبار الكفاايت الصادر عن مركز القياس والتقومي على معرفة تعليمات وإرشادات حول االختبار ابلشكل الكايف؛
ألن درجة استجاابت أفراد العينة جاءت مرتفعة؛ حيث يعدها اخلرجيون من األسباب الرئيسة لتدين درجاهتم يف اختبار كفاايت
الرخصة املهنية للتعليم 1441ه.
)3أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف حمــور (ضعــف العالقــة وعــدم
التنســيق بــن اجلامعــات الســعودية ومركــز القيــاس والتقــومي واختالفهــم يف الرســالة والرؤيــة).
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اجلدول رقم ( )10املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور اخلامس( :ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية
ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة والرؤية)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

37

عدم حتديد أولوايت مستوايت التفكري املعرفية واملهارية بني اجلامعة ومراكز
القياس.

4.50

1.159

1

مرتفعة

38

تركيز مركز القياس والتقومي على القدرة على االتصال الشفهي والقدرة على
التكيف واملرونة يف حني تركيز اجلامعات على التحصيل واألداء العملي.

4.12

1.266

2

مرتفعة

39

عدم تكامل دور مراكز القياس من خالل التدريب بعكس اجلامعات اليت تقدم
اخلدمات املتكاملة للطالب.

3.96

1.284

3

مرتفعة

40

استخدام مركز القياس والتقومي االختبارات ألغراض ختطيط املسار املهين يف حني
تركيز اجلامعات على الكفاايت املعرفية.

3.66

1.311

4

مرتفعة

41

عدم االتفاق بني مركز القياس والتقومي واجلامعات على حتديد أسس وأسلوب
االختيار املتبع من بني اخلرجيني.

3.51

1.210

5

متوسطة

42

عدم اتفاق بني مركز القياس والتقومي واجلامعات يف الرؤية فيما يتعلق ابألبعاد
املطلوب تقوميها ،وعالقة كل منها أبداء الفرد يف عمله.

3.41

1.02

6

متوسطة

43

عدم وجود رؤية مشرتكة ملواصفات اخلريج املعرفية والسلوكية بني مركز القياس
والتقومي واجلامعات السعودية.

3.29

1.578

7

متوسطة

44

االختالف يف طريقة مالحظة السلوك وتسجيل املالحظات ،واستخدام النماذج
اخلاصة ابلتقومي بني مركز القياس والتقومي اجلامعات.

3.05

1.351

8

متوسطة

3.6875

1.272375

احملور الكلي

مرتفعة

يتضح من اجلدول ( )10اخلاص مبحور (ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية) أن اخلمس العبارات األوىل حصلت على متوسطات مرتفعة ،وهي( )3.66 3.96- 4.12- 4.50-على الرتتيب،
وتعزى تلك النتيجة إىل أن اهلدف من إنشاء هذه املراكز والوحدات هو تطوير نظم االختبارات النظرية والعملية والشفهية؛ ضماانً
لتحقيق نواتج التعلم املستهدفة من خالل تطبيق منظومة بنوك األسئلة واالختبارات اإللكرتونية ،وميكنة االختبارات ،وتوفري البنية
التحتية ،وحتليل نتائج االختبارات؛ لضمان العدالة والشفافية يف عملية القياس والتقومي ابجلامعات ،وإعداد األدلة اخلاصة بنظم التحول
الرقمي يف جمال القياس والتقومي .ودور اجلامعة هو اإلعداد .وتشري نتائج البحث إىل أن ضعف التنسيق هو السبب األساسي لتدين
درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه.
)4أسباب ضعف اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور).
اجلدول رقم ( )11املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة أسباب اخلرجيني يف اختباركفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور)
الرقم

احملور

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

1

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

4.024

1.2062

1

مرتفعة

2

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

3.6875

1.272375

2

مرتفعة

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

3.6725

1.261375

3

مرتفعة
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الرقم

احملور

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

4

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

3.669

1.260

4

مرتفعة

5

حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

2.648

1.1959

5

متوسطة

أسباب اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف مجيع احملاور

3.5402

1.23917

متوسطة

يتضح من خالل اجلدول ( )11السابق أن أسباب اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور) يف
درجة (متوسطة) ،ومبتوسط حسايب (.)3.54
1 .لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثــاين الــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )α≥ 05.0ف ــي
أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه تعــزى ملتغري(النــوع)؟ بــي اجلــدول اآليت:
اجلدول رقم ( )12نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (النوع)
احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار
حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية
حمور االختبار وطريقة إعداده
حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه
حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات
السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة
والرؤية
الكلي

النوع

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ذكر

295

14.85

5.189

أنثى

105

14.38

4.913

ذكر

295

19.99

5.801

أنثى

105

18.75

5.692

ذكر

295

18.41

6.269

أنثى

105

17.15

ذكر

295

23.45

6.518

أنثى

105

22.34

5.799

ذكر

295

12.93

4.370

أنثى

105

12.56

4.128

ذكر

295

17.926

5.6294

أنثى

105

17.036

5.2366

قيمة T

مستوى
الداللة

829.

406.

1.903

660.

1.897
5.651

322.

1.631

091.

770.

583.

1.406

0.4124

يتضح من اجلدول ( )12أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني
يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (النوع) ،وذلك يف مجيع احملاور ويف االستبانة ككل؛ حيث أن مجيع قيم
اختبار (ت) غري دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من (.)0.05
ويعزو البحث ذلك إىل أن اختبارات القبول تكاد تكون موحدة ،وال توجد بينها فروق مميزة للنوع ،فاألسباب اليت يعاين منها
اخلرجيون تعد مشرتكة ،وتعد هذه النتيجة منطقية؛ ألن القدرة على اجتياز االختبار واحلصول على درجات عالية مرتبطة بعوامل أخرى
خمتلفة عن نوع اخلريج.
2لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث الــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()α≥ 05.0
.
ف ــي أســباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه تعزى ملتغري(التخصص)؟ بين اجلدول اآليت:
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اجلدول رقم ( )13نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (التخصص)
احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار
حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية
حمور االختبار وطريقة إعداده
حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه
حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني
اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي
واختالفهم يف الرسالة والرؤية
الكلي

العمل احلايل

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

علمي

121

15.18

4.886

نظري

279

14.59

5.185

علمي

121

20.29

5.240

نظري

279

19.47

5.946

علمي

121

18.66

5.641

نظري

279

17.90

6.271

علمي

121

23.55

5.978

نظري

279

23.04

6.463

علمي

121

13.06

4.183

نظري

279

12.76

4.347

علمي

121

90.74

25.92738

نظري

279

87.76

28.21248

قيمة T

مستوى الداللة

1.014

312.

1.274

204.

1.113

267.

711.

478.

607.

545.

0.9262

0.361

يتضح من اجلدول ( :)13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني
يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه ،وف ًقا ملتغري (التخصص) ،وذلك يف مجيع احملاور ويف االستبانة ككل؛ حيث
إن مجيع قيم اختبار (ت) غري دالة إحصائيًا عند مستوى ( )0.05برغم أن الفروق كانت يف االجتاه العلمي ذي املتوسط احلسايب
األعلى؛ مما يعين أهنم يرون أن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه هي أعلى مما يراه
ذوو التخصصات النظرية ،ولكن بنسبة غري دالة إحصائياً.
موحدا بني مجيع التخصصات ،وتتفق املهارات اليت يتم
ويعزو الباحث هذه الفروق إىل أن اختبار الكفاايت يف الغالب يكون ً
إعداد االختبارات يف ضوئها على أهنا مهارات مهنية ختصص طرق التدريس واإلسرتاتيجيات وأساليب التقومي وغريها ،دون املهارات
التخصصية األكادميية.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يوصى البحث احلايل مبا أييت:
	-عقد دورات تدريبية نوعية يف جمال اجتياز اختبار كفاايت الرخصة املهنية خلرجيي اجلامعات لرتسيخ العالقة التكاملية بينهم.
	-حث اخلرجيني على االهتمام بكل ما هو جديد ،سيما مبا يتعلق ابلكفاايت التعليمية وتوظيفها يف العملية التدريسية.
	-دراســة تقومييــة لربانمــج إعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء مهــارات التفكــر املســتقبلي ومتطلبــات مراكــز
القيــاس والتقــومي.
	-العمــل علــى تطويــر برانمــج الرتبيــة العمليــة يف برانمــج إعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة ومــا يعادهلــا؛ ليســاير املســتجدات يف جمــال
الكفــاايت ومهــارات التدريــس.
	-إجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجملال وفق متغريات أخرى مثل :اجلنس ،والتخصص ،والشهادة العلمية.
	-الوقــوف علــى املشــكالت الــي تواجــه إعــداد الطــاب املعلمــن والتوصــل حللــول هلــا قبــل تفاقمهــا مثــل االهتمــام ابجلانــب املهــارى
عنــد إعــداده ،وعــدم الرتكيــز فقــط علــى اجلانــب النظــري املعــريف فقــط.
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املقرتحات:
إجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول الكفاايت املهنية للخرجيني اليت مل يتناوهلا البحث احلايل.
عقد ورش عمل وندوات؛ هبدف إكساب هؤالء اخلرجيني الكفاايت الالزمة ملهنة التدريس واجتياز االختبارات املقررة.
تقومي الربامج التدريبية يف ضوء الكفاايت.
بناء أدوات منهجية لتقدير االحتياجات التدريبية للخرجيني ،على أن يكونوا شركاء أساسيني فيها.
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