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دائیة في مجال االختبارات التحریریة في االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبت
 المدارس الحكومیة بمدینة الریاض
 نوف بنت مناحي عوض العتیبي 

  .السعودیة قسم أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة شقراء، المملكة العربیة
  nmalotibi@su.edu.sa: البرید االلكتروني

الحالي التعرف على اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائیة  استهدفت الدراسة: المستخلص
نحو تطبیق االختبارات التحریریة الختامیة، وتحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة 

على المنهج الوصفي  وقد اعتمدت الدراسة. االبتدائیة في مجال االختبارات التحریریة
تم تصمیم استبانة، ثم قننت وطبقت على عینة من  لدراسةالمسحي، ولتحقیق أهداف ا

وخلصت . معلمة) 373(معلمات المرحلة االبتدائیة في مدارس الریاض الحكومیة بلغت 
 التحریریة االختبارات تطبیق نحو نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائیة

كانت بیة في مجال االختبارات التحریریة التدریات حتیاجوأن اال ًالختامیة كان ایجابیا،
 كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول االحتیاجات التدریبیة في مجال ،عالیة

 لصالح أفراد عینة ُاالختبارات التحریریة تعزى لمتغیر سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیة
 فروق ذات داللة إحصائیة ، بینما ال توجد سنوات5الدراسة ذوي سنوات الخدمة أقل من 

  .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي والدورات التدریبیة في مجال االختبارات التحریریة
  .االحتیاجات التدریبیة، المرحلة االبتدائیة، االختبارات التحریریة: الكلمات المفتاحیة
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Training Needs of the Primary School Teachers in the Field of 
Written Tests in the Government Schools in Riyadh 
Nouf bint Menahi Awad Al-Otaibi 
Department of Foundations of Education, Faculty of Education, 
Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia 
Email: nmalotibi@su.edu.sa 
Abstract: 
The present study aimed to identify the trends of primary stage 
teachers towards the administration of final written tests, and to 
identify training needs among primary stage teachers in the field 
of written tests. The study utilized the survey descriptive 
method to achieve the objectives of the study. Furthermore, a 
questionnaire was designed and administered to a sample of the 
primary school teachers in Riyadh government schools (totaling 
373 female teachers). The results of the study concluded that 
the attitudes of the primary school teachers towards 
administering the final written tests were positive, and the 
training needs in the field of written tests were high. More than 
that, there were statistically significant differences concerning 
the training needs in the field of written tests due to the variable 
of years of service in the primary stage in favor of the study 
participants who has less than five years of service. However, 
there are no statistically significant differences attributable to 
the variable of academic qualification and training courses in 
the field of written tests. 
Keywords: training needs, primary level, written tests. 
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  : مقدمة
نجاح العملیة التعلیمیة وركیزة أساسیة فـي أي یؤدي التقویم التربوي دورا مهما في 

نظام تعلیمي، وهو بمثابة األداة الموجهة لمنظومة التعلیم، حیث یربط بین عناصر العملیة 
التربویة ومكوناتها، ویدیرها بإتقـان ویوجههـا نحـو بلـوغ أهـدافها، ومـن خاللـه یـتم اصـدار 

لم دور فعال في نجاح عملیة التقویم  على كافة مكونات المنظومة التعلیمیة، وللمعاالحكام
  . التربوي بما یمتلكه من مهارات وكفایات تمكنه من ممارسة دورة بكفاءة وفعالیة

ــداد طبیعیــا لإلعــداد قبــل الخدمــة، وهــذا یعنــي أن  ــم امت ًوتعــد التنمیــة المهنیــة للمعل
 طیلة عمله من عملیة إعداده، ویجب أن یستمر هذا اإلعدادالتعلیم المستمر جزء ال یتجزأ 

في التدریس بهدف الحـصول علـى معرفـة جدیـدة، واكتـساب ممارسـات وخبـرات ضـروریة؛ 
، 1996عــدس، (لیلحــق بكــل مــا هــو جدیــد ویعــوض مــا فاتــه أثنــاء إعــداده قبــل الخدمــة 

 ). 53ص
تبلـور بـصورة دقیقـة ویمكن القول إن التدریب أثناء الخدمة نشاط هادف ومخطط، ی

ن الفعلیــة والتــي تحــددت فــي ضــوء متطلبــات األداء الفعــال وواضــحة مــن حاجــات المتــدربی
ٕألعمالهم وامكاناتهم الفعلیة في الواقع الممارس، ویسعى هذا النشاط إلى تنمیة المتـدربین 

ًمعرفیا ووجدانیا في جو تسوده روح التعاون والمساعدة والثقة بالنفس واآلخرین  ى، موسـ(ً
 ). 8ص: 1997

ــم ولیــؤدي ــرامج إخــضاعه مــن البــد مهاراتــه، ویطــور فاعلیــةو بكفــاءة دوره المعل  لب
 التدریبیـة، حاجاتـه تـم تحلیـل إذا إال مثمـرا تدریبه یكون وال الخدمة، أثناء مستمرة تدریبیة

 البـرامج تـصمم التـدریب مـسلمات مـن أن) "29ص: 2009 الطعـاني،(إلیه  أشار ما وهذا
  ".التدریبیة االحتیاجات لمواجهة التدریبیة

زارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة منذ وقت مبكر أهمیة التدریب وقد أدركت و
ه بهدف تنمیة 1394أثناء الخدمة؛ فأنشأت اإلدارة العامة للتدریب التربوي واالبتعاث عام 

قــد العدیــد مــن مهــارات جمیــع العــاملین فــي قطــاع التعلــیم وعلــى رأســهم المعلمــین، وتــم ع
عـة عقــود، وعلـى الــرغم مـن أهمیــة التـدریب المبنــي علــى البـرامج التدریبیــة علـى مــدى أرب

أساس الحاجات الفعلیة للمعلمین لرفع مستوى األداء ومن ثم تطویر العملیة التعلیمیة، إال 
وأن ). 110ص: 2017شــنین، (أن هنــاك قــصورا فــي تلبیــة الحاجــات الفعلیــة للمتــدربین 

تدریبیــة للمتــدربین وحــصرها رنــامج تــدریبي یقــاس بمــدى معرفــة االحتیاجــات النجــاح أي ب
ّوتجمیعهـا، وأن أفـضل مـن یقـوم بهـذا الـدور هــو المعلـم، مـن منطلـق أنـه إذا قـدر حاجتــه 

  ). 51ص: 2008الخطیب والغول، (التدریبیة فإنها ستكون أقرب للواقع 
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ًل بإعداد المعلم، وتطویره مهنیا وعلى الرغم من االهتمام المتزاید في العدید من الدو
 الخدمة، إال أن البحوث والدراسات تؤكد عدم رضا المعلمین بمثـل هـذه البـرامج، قبل وأثناء

وأن هناك فجوة بین النظریة والتطبیق، أو بین البرامج المعدة مـن قبـل الخبـراء سـواء قبـل 
  ).397 :2014شهري،باجبیر وال(الخدمة أو أثنائها وبین رؤیة المعلمین في المیدان 

لقـصور وعجـز فـي األداء الحـالي أو ظهـور احتیاجـات وتظهر الحاجة للتـدریب إمـا 
ِجدیدة نتیجة التغیرات المخططة أو غیر المخططـة سـواء مـن قبـل المنظمـة أو مـن القـوى 
ّالخارجیـة التــي ولــدت الحاجــة للتغییــر، لــذا كــان إقــرار االختبــارات التحریریــة الختامیــة فــي 

  .ةالبتدائیة من أهم دواعي التدریب أثناء الخدمالمرحلة ا
وعلى الرغم من أهمیة تدریب المعلمین أثناء الخدمة في ضوء احتیاجاتهم التدریبیة 
إال أنــه یعــاني فــي نظامنــا التعلیمــي مــن مــشكالت التخطــیط حیــث یــتم علــى أســاس خطــط 

یبیـة الحقیقیـة وال قصیرة األجل، ویقوم على أسـس غیـر واقعیـة ال تعنـى باالحتیاجـات التدر
لعملیة التربویة، وال یتعدى محتواها الجانب النظـري الـذي یكـون تأخذ في اعتبارها أهداف ا

  ).109: 2010القصیبي، (ًفیه دور المعلم متلقیا سلبیا 
وبمـا أن التقیـیم فــي المرحلـة االبتدائیــة فـي المملكــة العربیـة الــسعودیة یعتمـد علــى 

 ةرحلة االبتدائی من الزمن، فإن االختبارات التحریریة في المالتقویم المستمر ألكثر من عقد
ٌتعـد جدیـدة علـى كـل مـن اإلدارة والمعلـم والطالــب، ولمـا كـان المعلـم هـو حجـر الزاویـة فــي 
العملیة التعلیمیة، تأتي ضرورة الوقوف على احتیاجاته التدریبیة لمواجهة المشكالت التي 

ة لمرجو من عودة االختبـارات التحریریـة مـن ناحیـقد تظهر من ناحیة، ولتحقیق األهداف ا
  .أخرى

  : مشكلة الدراسة
تعـد االختبـارات التحریریـة مــن وسـائل التقـویم األكثـر اســتخداما وانتـشارا فـي معظــم 
الـدول، حیــث كانــت فــي الماضـي الوســیلة الوحیــدة للحكــم علـى مــستوى التحــصیل العلمــي 

عد في الوقت الحالي مقیاس مهما للحكـم علـى للتالمیذ، ومستوى أداء المعلمین، إال أنها ت
توى أداء الطلبة ومعلمیهم، وتتضح أهمیتها في الدور المهم الذي تقوم به في العملیة مس

التعلیمیة، مما یتطلب تطبیقها وفق معاییر واضحة ومحددة وبدقـة وموضـوعیة لقیـاس مـا 
  .أعدت من أجله

ًحیث تؤدي دورا فعاال في توجیه عملیة التعلیم ً والتعلم، وتلعب دورا مهما في تحدید ً ً
ل الطالب، بل ومستقبل الوطن؛ ولكي تؤدي االختبارات األدوار المطلوبة منها بكفاءة مستقب
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وفعالیة، ال بد أن یتم التخطیط لها وتنفیذها وفق أسس علمیة، وفي ضوء نظریة تطویریة 
  ).166: 2009النعیم،(شاملة للعملیة التعلیمیة 
رحلــة االبتدائیـة فــي حتیاجــات التدریبیـة لمعلمـات المورة تحدیـد االوممـا یفـرض ضــر

مجال االختبارات التحریریـة مـا قامـت بـه وزارة التعلـیم فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة مـن 
تطویر المادة الخامسة من الئحة تقویم الطالب المتضمنة عودة االختبـارات التحریریـة فـي 

ة تقویم طوة إصالحیة لنظام التعلیم بعد ان اعلنت هیئعدد من المواد الدراسیة، وجاءت كخ
، وما )ه1441وزارة التعلیم، ( التعلیم والتدریب ضعف أداء الطالب في االختبارات الوطنیة

من ضعف التحصیل الدراسي )  2015التمیمي، (دراسة : أثبتته العدید من الدراسات منها
  .ویم المستمرللطالبات في المرحلة االبتدائیة إثر تطبیق التق

لدراسـات علـى ضـرورة أن یكـون للتـدریب خطـة ومن جهة أخـرى أكـدت العدیـد مـن ا
: واضحة مبنیة علـى االحتیاجـات التدریبیـة للمعلمـة، وأن تـشارك فـي تحدیـدها مثـل دراسـة

البكـــر، (، )2016القاضـــي،(، )2015التمیمـــي،(، )2010القـــصیبي،(، )2010أحمـــد، (
ذي عقـد وبناء على توصیة المـؤتمر الـدولي الـ). 2017، البكر، الفایز، التمیمي، عسیري

أكتـــوبر 7-6فـــي " اعـــداده وتطــویره: معلــم المـــستقبل" فــي جامعـــة الملــك ســـعود بعنـــوان 
ــذي أكــد علــى ضــرورة تطــویر المهــارات لــدى المعلــم، واشــراك المعلمــین فــي 2015 ٕم، ال

ــي التطــویر، ــي، وتلمــس احتیاجــاتهم ف ُّالتخطــیط لبــرامج التطــویر المهن ــات َ  وتحدیــد األولوی
ــارات ). 514ص: 2015النجــار، (امج المناســبة لهــم فــي هــذه البــر ــا فــي مجــال االختب أم

إلـى تـدني مـستوى الـدورات التدریبیـة ) 112: 2018(التحریریة فقد أكدت دراسـة الخبـاز 
التي تتلقاها معلمات المرحلة االبتدائیة، وما یصاحبها من ضعف في اإلعداد والتقویم، مما 

فیة، وبالتالي تبقى حاجتها التدریبیة كبیرة تیح للمعلمة نقل أثر التدریب إلى الغرفة الصال ی
في هذه المجاالت، وخاصة في أبعـاد بنـاء االختبـارات، واسـتخدام أنـواع التقـویم المختلفـة، 

لتؤكــد علــى تــدني امـــتالك المعلمــین لمهــارات إعـــداد )2011(وجــاءت دراســة أبــو جـــراد 
كمـا أكـدت دراسـة . جیـدنتائجها، وضعف معرفتهم بمواصفات االختبار الاالختبارات وتحلیل 

أنه على الرغم من تزاید االختبارات التي تقـدمها وزارة التعلـیم، ) " 170ص: 2009(النعیم
، بینمـا أكـدت "ٕإال أن المعلمین لم یتلقوا التدریب الكافي فـي كیفیـة بنـاء واعـداد االختبـارات

ارات  على أن أهم أسباب ضعف مصداقیة وثبات االختبـ)400ص: 2002(دراسة الثبیتي 
وعدم توفر الجوانب الفنیة عنـد بنـاء االختبـارات وتنفیـذها یعـود إلـى عـدم االهتمـام بإعـداد 
المعلم أو تدریبه في هذا المجال بصورة جدیة، حیث یؤكل بناء االختبارات إلى معلمـین لـم 

ًینالوا قدرا كافیا من التدریب والخبرة یمكنه ًم مـن إعـداد هـذه األدوات إعـدادا علمیـا سـلیمً ًا، ً
مـن جهـة أخـرى أكـدت دراسـة رضـوان . وتفسیر نتائجها في ضوء معـاییر ومحكـات محـددة

أن نظامنا التعلیمي ما زال یعـاني مـن نقـص كفـاءة المعلمـین ) " 220: 2011(ودرویش 
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شــارت الزهرانــي وأ". ٕمــن حیــث قــدرتهم علــى القیــام ببنــاء واعــداد االختبــارات التحــصیلیة
الجهـود التـي بـذلتها وزارة التعلـیم فـي المملكـة العربیــة إلـى أنـه علـى الـرغم مـن ) 2019(

اللقــاءات التـي تحـرص علـى تجویــد نـواتج الـتعلم ورفـع مــستوى الـسعودیة مـن خـالل عقـد 
حـضور ورش ، والتحصیل الدراسي ونشر ثقافـة االختبـار وبنائهـا وفـق جـداول المواصـفات

رحلة االبتدائیـة یلیهـا مرحلـة لتوجیهات الخاصة بالمبناء االختبار الجید واعمل تهدف إلى 
ّهــذا الــضغط ولــد لــدى المعلــم حالــة مــن ، إال أن إعــداد أســئلة االختبــارات فــي عــدة نمــاذج

االستنفار تجاه التوفیق ما بین حضور هذا الكم الهائـل مـن الـورش، وبـین تهیئـة الطـالب 
ذه  الثالــث إلــى هــضــم الــصفحــول مــن المعلمــین لكثیــر  تبــع ذلــك قلــق اكمــالالختبــارات، 

 . التجربة التي تبدو جدیدة
ــة  ًوجــاءت هــذه الدراســة نظــرا ألهمیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة لمعلمــات المرحل
ٌاالبتدائیة في مجال االختبـارات التحریریـة التـي تعـد أداة تقویمیـة لقیـاس مـستوى أداء كـل 

هـا قـرارات دى تحقـق األهـداف التعلیمیـة، وتبنـى علـى نتائجمن الطالب والمعلم، ولمعرفة م
وبالتـالي یمكـن . تربویة مهمة في ضوء االصالحات التربویة التي یشهدها النظام التعلیمي

ــاليصــیاغة ــرئیس الت مــا االحتیاجــات التدریبیــة لمعلمــات :  مــشكلة الدراســة فــي الــسؤال ال
  ة في المدارس الحكومیة بمدینة الریاض؟المرحلة االبتدائیة في مجال االختبارات التحریری

  : الدراسةأسئلة
ما اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائیة نحو تطبیق االختبارات التحریریة  .1

  الختامیة؟ 
ما االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال االختبارات  .2

  التحریریة؟
حول لعینة جابات أفراد ابین متوسط استهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  .3

ة في مجال االختبارات التحریریة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، االحتیاجات التدریبی
  سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیة، الدورات التدریبیة في مجال االختبارات؟ 

  : أهداف الدراسة
 التعرف على اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائیة نحو تطبیق االختبارات .1

  .التحریریة الختامیة
ریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال االختبارات تحدید االحتیاجات التد .2

 .التحریریة
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  :الدراسة أهمیة
 یؤمل الوصول إلى نتائج تساعد صناع القرار ومخططي البرامج التدریبیة على تلبیة -

  . ختبارات التحریریةاالحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال اال
 الوقت الذي یشهد فیه التعلیم في المملكة العربیة السعودیة جملة  تأتي هذه الدراسة في-

من االصالحات التربویة بناء على نتائج االختبارات الدولیة، حیث تم تعدیل المادة 
الخامسة من الئحة تقویم الطالب في المرحلة االبتدائیة؛ مما یتطلب ضرورة تحدید 

  .تبارات التحریریةاالحتیاجات التدریبیة للمعلمات في مجال االخ
 قلة الدراسات التي تناولت تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلمات في مجال االختبارات -

  . التحریریة على حد علم الباحثة
  : حدود الدراسة

 تلمالمع االحتیاجات التدریبیة تحدید على الدراسة تقتصر: الموضوعیة الحدود  -
  .الحكومیة بمدینة الریاض المدارس في التحریریة االختبارات مجال في االبتدائیة المرحلة

معلمات المرحلة االبتدائیة  من ممثلة عینة الدراسة هذه أجریت: البشریة الحدود   - 
  .في المدارس الحكومیة بمدینة الریاض

 العام من ثانيلا الدراسي الفصل في الدراسة أداة طبقت: الزمانیة الحدود  -
  .هـ1441/ 1440 الجامعي
  : ات الدراسةمصطلح

  :االحتیاجات التدریبیة: ًأوال
ــنقص الــذي یعــاني منــه معلمــو " أنهــا ) 111ص: 2017(یعرفهــا شــنین  ــد ال تحدی

المدرسـة االبتدائیـة فیمـا یخـص المعـارف والمهــارات الالزمـة للقیـام بعملیـة التـدریس علــى 
  "  مستوى التخطیط للدرس وتنفیذه وتقویمهأكمل وجه داخل غرفة الصف على

مجموعة التغیرات المطلـوب إحـداثها " أنها ) 540ص: 2010(فتها وفاء أحمد وعر
في معلم التعلیم العام، والمتعلقة بمعارفه، ومهاراتـه، وخبراتـه، وسـلوكه، واتجاهاتـه لجعلـه 

لیــة بكفــاءة عالیــة ًالئقــا ألداء وظیفــة أعلــى، أو ألداء اختــصاصات وواجبــات وظیفتــه الحا
  . والمستقبلیةولمواجهة التحدیات الحالیة
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مؤشـرات تكـشف " االحتیاجـات التدریبیـة بأنهـا) Shah,2017: p21(ُویعرف شاه 
عــن وجــود فــرق بــین األداء الحــالي واألداء المرغــوب بــسبب نقــص فــي مهــارات ومعــارف 

  " وقدرات األفراد، وما یعتري سلوكهم واتجاهاتهم من قصور
ّوتعر عة التغیرات المطلـوب إجراءهـا عنـد مجمو: ًتیاجات التدریبیة إجرائیا أنهاف االحُ

معلمة المرحلة االبتدائیة من حیث معارفها، ومهاراتهـا، واتجاهاتهـا لرفـع جـودة أدائهـا فـي 
  . مجال االختبارات التحریریة

   :االختبارات التحریریة: ًثانیا
بأنهـا وسـیلة ) 208ص: 2000(ش ویعرفها حمیدة والنجدي وراشـد ومحمـود والقـر

ب التالمیـذ للمعـارف والمفـاهیم والمـصطلحات المرتبطـة بمحتـوى المـادة سالقیاس مدى اكت
  . ًالدراسیة وفقا ألهداف تعلمها

ـــة أنهـــا  ـــارات التحریری ـــصیلیة، " ُوتعـــرف االختب ـــب مواصـــفات تف ـــة تتطل أداة تقویمی
ــار أهــداف المــنهج وتــستخدم لقیــاس مــدى تحقــق األهــداف الموضــوعة، وتأخــذ فــي  االعتب

ــذ الدراســي، ومــستویات ا ــة عــن أداء التالمی ــة الراجع ــوع األســئلة وعــددها، والتغذی ــتعلم، ن ل
  ).14ص: 2006الغساني وقندیل وفرج، (

أداة تقــویم تهــدف لتقــدیم صــورة دقیقــة عــن مــستوى : ًوتعرفهـا الباحثــة إجرائیــا أنهــا
ــاهیم و ــارف والمهــارات والمف ــرتبط تحــصیل الطــالب مــن المع ًفقــا ألهــداف محــددة ســلفا، وت

ًررات الدراسیة، وتعقد في نهایة الفصل الدراسي وقد أقرتها وزارة التعلیم مؤخرا بمحتوى المق
  .في المرحلة االبتدائیة

  :اإلطار النظري
ّالتنمیة المهنیة للمعلم: ًأوال َّ َّ:  

ِّیعرفها عبد السالم  اة تساعد في َّعملیة مستمرة مدى الحی"بأنها ) 45م، ص2000(ُ
 ومعتقـداتهم وفهمهـم وقـدراتهم، وتمتـدُّ مـن خبـرات وبـرامج ّتنمیة معارف المعلمین وأفكارهم

َّاإلعداد قبل الخدمة وحتى خبرات التعلم الذاتي والتعلیم المستمر وبرامج التدریب فـي أثنـاء  َّ َّ
 ".َّالخدمة إلى نهایة الحیاة المهنیة

ــ ــساعد الع ــة أســالیب ت ــساب مهــارات العمــل، وتطــَّللتنمیــة المهنی ویر املین علــى اكت
ة اإلدارة، وتحسین المهارات والقدرات، وقد تتنوع وتتعدد لتواكب األهداف وتتماشى مع َّعملی

َّالتدریب أثناء الخدمة حیث یعد التـدریب : َّالتطورات التي تحدث في مجاالت المهنة، ومنها َّ
َّدعامة قویـة مـن دعـائم التنمیـة االجتماعیـة  َّواالقتـصادیة فـي المجتمعـات المختلفـة؛ وأحـد ََّّ
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ــنظم  ــادة فاعلیــة النظــام، باإلضــافة إلــى أنــه یــؤدي إلــى إصــالح ال َّالعوامــل المهمــة فــي زی َّ
َّالتعلیمیة وتطویرها َّ.  

ـــي  ــــ، ص 1430(ویؤكـــد الروم ـــدریب ) 28ه ـــالمي بت ـــام الع ـــد االهتم أن ســـبب تزای
َّالـذي نعـیش فیـه بـالتغیرات الـسریعة التـي تمیـز العـصر "ّالمعلمین أثناء الخدمة یعـود إلـى 

َّل جمیع المجاالت، ومنها المجال التربوي، كتطور طـرق التـدریس والمنـاهج الدراسـیة، تمث َّ َّ
َّوتقنیات التعلیم، والتدفق المعرفي الهائل، وتغیـر دور المعلـم نتیجـة التغیـرات، األمـر الـذي  َّ َّّ

ّیتطلب تدریبا مناسبا للمعلمین لمواكبة  ً دریب َّتلك التطورات الـسریعة، فـإذا لـم یكـن هنـاك تـً
َّأثناء الخدمة فإن المعلم فـي الغالـب یكـرر ممارسـاته التعلیمیـة مـن سـنة إلـى أخـرى، دون  َّ ّ

َّاالستفادة من التغیرات الحادثة في المجاالت المختلفة، ومنها المجال التربوي َّ."  
هـدف إحـداث تغییـرات فـي األفـراد نـشاط مخطـط ب"َُّویعرف التدریب أثناء الخدمـة أنـه 

اول معـارفهم وأداءهـم وسـلوكهم واتجاهـاتهم، بحیـث یجعلهـم الئقـین لــشغل والجماعـات تتنـ
  ). 17: 2011العدواني،" (ٕوظائفهم بكفاءة وانتاجیة عالیة

أهــداف تــدریب المعلمــین أثنــاء الخدمــة علــى النحــو ) 137: 2006(وحــدد طعیمــة 
  : اآلتي

  .لخدمةإعداد المعلمین أثناء اتالفي القصور في برامج  .1
تیعاب التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والتي یمتد القدرة على اس .2

  .تأثیرها على النظم التعلیمیة
  .یساعد على اكتساب مهارات جدیدة تتطلبها مهنة التدریس .3
  .مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت التي تعترض أداءه .4
 .ة للمعلمینتلبیة الحاجات التدریبی .5

مة في مجال التعلیم من خالل عدد من المسلمات، حددها وتبرز أهمیة التدریب أثناء الخد
  :على النحو اآلتي) 13: 1997(موسى 
أن اإلعداد للخدمة التعلیمیة والتدریب أثناءها في المدارس تشكل عناصر  .1

  .مترابطة ومتداخلة متفاعلة، لذا فإن استمراریة اإلعداد ضرورة حتمیة
ومع تغیر المتطلبات البد من فاعلیة أصحاب المهن تحدد بمتطلبات المهنة،  .2

  .تطویر األداء لرفع فاعلیة المعلمین
تطویر كافة المنظومة التعلیمیة یتطلب تطویر المعلمین، حیث تتولد لدیهم  .3

  .احتیاجات تدریبیة جدیدة
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مسؤولیات جدیدة تفرض التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والتكنولوجیة  .4
 مما یستدعي ضرورة تدریبهم على أدائها على جمیع العاملین بالمدرسة،

  .بالصورة المطلوبة
ومن هنا تبرز أهمیة التدریب أثناء الخدمة في الوقت الذي یمر به نظامنا التعلیمي 
بمجموعة من االصـالحات والتغییـرات الهادفـة لرفـع جـودة أداء النظـام التعلیمـي؛ اسـتجابة 

ى المـستوى المحلـي والعـالمي؛ ممـا یولـد تغیرات االجتماعیـة واالقتـصادیة والـسیاسیة علـلل
  .  احتیاجات جدیدة لدى العاملین في قطاع التعلیم تتطلب ضرورة العمل على تلبیتها

  : االحتیاجات التدریبیة ونظام االختبارات التحریریة: ًثانیا
للمعلمــین وتطــویر العملیــة التعلیمیــة تعــد العالقــة بــین تلبیــة االحتیاجــات التدریبیــة 

دیــة، فــي ضــوء التغییــرات التربویــة التــي یــشهدها النظــام التعلیمــي، ممــا یتطلــب عالقــة طر
ضرورة إعادة النظر في كافة أطراف العملیة التعلیمیة؛ وعلى رأسهم المعلم وما یمتلكه من 

  . حریریةمهارات في أسالیب وأدوات التقویم المختلفة ومنها االختبارات الت
ریبیة في الحد من الهدر في البرامج التدریبیة، وتظهر أهمیة تحدید االحتیاجات التد

وترشید االنفاق علیها، من خالل اسـتطالع آراء المعنیـین مـن األفـراد؛ لـضمان نجـاح هـذه 
. البرامج وبالتالي رفع مستوى أداء العاملین، ومـن ثـم رفـع كفـاءة وجـودة النظـام التعلیمـي

أهمیـة تحدیـد ) 549، ص2010(وأحمـد ) 103، ص 2010(الكبیـسي :  منٌویوضح كل
  : االحتیاجات التدریبیة على النحو اآلتي

تمكن األفراد من تحدید نقاط القوة والضعف في مستوى أدائهم، والوصول إلى  .1
  .مستوى اإلتقان المطلوب، في ضوء التغیرات والتحدیات المعاصرة

حدید متابعة أداء العاملین لدیهم، وتإعطاء فرصة للرؤساء والمشرفین ل .2
  . جات التدریبیة المناسبةاالحتیا

تحدید االحتیاجات الفعلیة للعاملین یسهم في تنمیة الموارد البشریة، وتوفیر  .3
  .     الحاجات الضروریة للتدریب في ضوء خطط مستقبلیة واضحة

 للبرامج أن تحدید االحتیاجات التدریبیة یعمل على تخفیض النفقات المالیة .4
  . برامج التدریبیة المطروحةالتدریبیة، ویضمن تغطیة النفقات لل

یعد تحدید االحتیاجات الخطوة األولى في التخطیط للتدریب، من خالل المقارنة  .5
بین واجبات ومهام الوظیفة بمهارات ومؤهالت الموظف، وعلیه یتم تحدید األفراد 

  . الذین یحتاجون إلى تدریب
 والتخبط ریقة علمیة یحد من االرتجالجات التدریبیة بطإن تحدید االحتیا .6

  .والعشوائیة في طرح برامج تدریبیة مكلفة وغیر مناسبة للعاملین
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مساعدة المراكز والمعاهد التدریبیة المتعاونة مع الجهات المستفید على اتخاذ  .7
 . ٕالقرارات التدریبیة واعداد خططها المشتركة مع الجهات األخرى

ًه لـیس أمـرا سـهال، فهـو یـد االحتیاجـات التدریبیـة إال أنـمـن أهمیـة تحدّوعلى الرغم 
جهد تعاوني یضطلع به كافة أطراف المنظمة، بهدف فحص الفجوة بین األهـداف المحـددة 
ًوالوضع القائم فعال، ویكون هذا الجهد في صورة برنامج مـنظم غرضـه تحدیـد االحتیاجـات 

تیـاجهم الفعلـي فـي الجوانـب التـي یـشعرون بـنقص التدریبیة للمتدربین، والتي تنبع من اح
فـي معــرفتهم واتقـانهم لهــا، وقـد یــشترك فـي تحدیــدها عـدد مــن الجهـات ذات العالقــة وفقــا 

ــا للهــدف المــراد تحقیقــه ــدربین المــستهدفین، وتبع ــد، ( لموقــع ومــستوى المت العایــد والعای
 ). 232ص: 2015

باجبیر والشهري، (لعدید من الدراسات  أما عن طرق تحدید االحتیاجات التدریبیة تتفق ا
على أن أفضل األسالیب لتحدید االحتیاجات التدریبیة یتمثل ) 2016القاضي،) (2014

  : في اآلتي
ًتحلیل النظم التعلیمیة بدءا من األهداف إلى خرائط التنظیم، وما یجري فیها من  .1

  . عملیات مختلفة وما تقدمه للمجتمع من مخرجات
للمعلم داخل الصف اجبات التدریسیة واإلداریة تشمل المهام والوتحلیل العملیات و .2

  .وداخل المنظومة التعلیمیة
تحلیل الفرد من حیث قیاس مستوى أداه وتحدید حاجاته وقدراته ومهاراته  .3

  .وعالقاته داخل منظومة التعلیم
 .استخدام المقابالت واالستبانات وتقاریر تقویم األداء .4

م أن أسـلوب تحلیـل الـنظ) 5: 2010( أورده بركـات ویتضح ما سـبق مـن خـالل مـا
یعنــي العمــل علــى تحقیــق األهــداف العامــة المعلنــة لمنظومــة التعلــیم، أمــا ) نظریــة الــنظم(

تحلیل األفراد وتحلیـل العملیـات یعنـي العمـل علـى تحقیـق هـذه األهـداف مـن خـالل أهـداف 
ى أن المعلمــین أنفــسهم هــم إال الباحثــة تــر. قــصیرة تعــد أهــداف ســلوكیة للبــرامج التدریبیــة

حتیاجاتهم الفعلیة للتدریب في مجال االختبارات التحریریـة التـي أقرتهـا األقدر على تحدید ا
ًالوزارة مؤخرا، سـواء مـن ناحیـة الجوانـب المتعلقـة بنـوع وطبیعـة األسـئلة والتأكـد مـن أنهـا 

التحریریـة، حیـث تقیس ما أعدت من أجلـه أو مـن النـواحي التنظیمیـة والفنیـة لالختبـارات 
ّاط القوة والضعف، ومن ثم توجیه البرامج التدریبیة بما یرفع استخدمت االستبانة لتحدید نق

  . مستوى أداء المعلمین في مجال االختبارات التحریریة
وتظهـــر أهمیـــة االختبـــارات التحریریـــة أن المعلـــم یـــستطیع باســـتخدام االختبـــارات 

ِّالتحریریـة أن یكــون صــورة واضــحة عــن  طالبــه علــى المــستوى الفــردي والجمــاعي، األمــر ُ
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ــة مناســبة ا ــة، وصــیاغة أهــداف تعلیمیــة واقعی ــد حاجــاتهم التربوی ــساعده فــي تحدی ــذي ی ل
ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في رفـع ). 5: 2006الغساني وقندیل وفرج، (

ٕة فـي صـیاغة واعـداد مستوى تحصیل الطالب؛ لذا ال بد أن یمتلـك المعلـم المهـارات الالزمـ
ث تنسم بالدقة والـصدق والموضـوعیة والـشمول والثبـات والتـدرج االختبارات التحریریة بحی

فــي الـــصعوبة والـــسهولة ویراعــي جمیـــع مـــستویات االهــداف التعلیمیـــة والجوانـــب الفنیـــة 
  .   والتنظیمیة لالختبارات

علـى فاعلیـة أداء وتتعدى أهمیة االختبارات الحكم على مستوى أداء الطالـب للحكـم 
أن درجـات ) "75: 2017(ر الیونسكو العالمي لرصـد التعلـیم المعلم وهذا ما جاء في تقری

الطالـب فـي االختبـارات تعـد أحـد المقـاییس التـي تعتمـد علیهـا الكثیـر مـن الـنظم التعلیمیـة 
للحكــم علــى فاعلیــة وجــودة أداء المعلــم، علــى الــرغم مــن مــشكالت القیــاس وتعقــد عملیــة 

  ".یم والتعلمالتعل
 أهــداف الــنظم التعلیمیــة ورفــع مــستوى األداء ومــن هنــا یمكننــا القــول إن تحقیــق

التحصیلي لطـالب المرحلـة االبتدائیـة، وتحقیـق مـستویات متقدمـة فـي االختبـارات الوطنیـة 
ًوالتحصیلیة، تتطلب من المعلم أن یمتلك المهارات التي تجعله قـادرا علـى أن یـؤدي عملـه 

ت التحریریـة، وبالتـالي تحقیـق مهـارة إعـداد وتنفیـذ االختبـارا: عالیة، ومنهـابكفاءة وجودة 
  .  األهداف المرجوة من عودة هذا النوع من التقویم في مدارس المرحلة االبتدائیة

 :أسس بناء االختبارات: ًثالثا
تقــوم االختبــارات علــى عــدة مبــادئ بــصفتها مــن أهــم أدوات التقــویم فــي العملیــة 

ـــة، حـــ ـــل وجـــاموس التعلیمی میـــدة وآخـــرون وح) 121ص: 2006(ٌددها كـــل مـــن میخائی
  :  على النحو اآلتي) 226ص: 2000(

  الدقة في قیاس مخرجات التعلیم، بحیث تتفق مع األهداف التربویة في
  ).معرفي، وجداني، نفس حركي(المجاالت الثالث 

  اختبارات القبول، اختبارات (أن یتناسب مع الغرض المحدد من أجله
هائیة في نهایة كل فصل ترات، االختبارات التشخیصیة، االختبارات النالف

  ). دراسي
 ثبات االختبارات ووضوحها.  
 أن یهدف لرفع مستوى األداء وجودة عملیة التعلم.  
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   : خطوات بناء االختبارات: ًرابعا
حو ومن خالل المبادئ السابقة یمكن تحدید الخطوات األساسیة لبناء االختبارات على الن

  : التالي
ى المعلم قبل البدء بإعداد االختبار أن یحدد الغرض ینبغي عل:  تحدید غرض االختبار-

منه والهدف الالزم منه، لما سیترتب على هذا الهدف من نتائج، فقد یكون الغرض منه 
قیاس تحصیل الطالب بعد االنتهاء من جزء محدد من المنهج الدراسي، وقیاس تحصیله 

ب الضعف الدراسي في  نهایة الفصل، وقد یكون تشخیصیا لتحدید جوانلنصف الفصل أو
موضوعات محددة، ومن خالل تحدید الغرض من االختبار یتحدد زمن االختبار ونوع 

  ). 154: 2010العبسي، (األسئلة وعددها 
یتعین على المعلم فبل البدء في التدریس صیاغة األهداف :  تحدید األهداف التعلیمیة-

موض والتعمیم، وتأتي هذه یة صیاغة إجرائیة واضحة ومحددة بعیدة عن الغالتدریس
الخطوة لترتبط بالنواتج التعلیمیة التي یقیسها االختبار، والتي یتم تحدیدها من خالل 

عرفات (أهداف سلوكیة تعكس بدقة المطلوب تحقیقه من خالل هذا االختبار 
  ).1059، 2015وجعفور،

صنیف وتبویب  الدراسیة من خالل تویقصد به تحلیل المادة:  تحدید المحتوى الدراسي-
عناصر مادة التدریس، فمن خالل تحدید المحتوى یمكن تحقیق االهداف التعلیمیة؛ لذا 
یحتاج المعلم إلى تحلیل المحتوى بشيء من التفصیل إلى وحدات وعناصر تسهل اختیار 

م تحدید األهداف السلوكیة ثم عینة ممثلة لجمیع جوانب المحتوى، ومن هذه العینة یت
تبار لقیاس تحقیقها، وتخضع عملیة تحدید المحتوى لالجتهادات وضع أسئلة لالخ

الشخصیة للمعلمین، إال أن أفضل الطرق لتحدید محتوى المادة الدراسیة االستعانة بفهرس 
  ).125: 2006میخائیل وجاموس، (الكتاب المقرر 

 محتوى  المواصفات بین الهدف وجزء محدد منیربط جدول:  إعداد جدول المواصفات-
مادة الدراسیة بشكل متكامل، ومن خالل الجدول یتحدد عدد األسئلة التي تحدد كل جانب ال

من جوانب المحتوى بناء على األهمیة النسبیة لكل موضوع من موضوعات المقرر، كما 
ق جدول المواصفات یحدد مستویات النواتج التعلیمیة والوزن النسبي لكل مستوى، ویحق

: 2010العبسي،(ي كافة مستویات األهداف التدریسیة الشمولیة والمصداقیة، ویغط
163 .(  
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ینبغي على المعلم أن یحدد نوع االختبار مقالي أو موضوعي بما :  اختیار نوع االختبار-
یتالءم مع الهدف من جهة والمحتوى من جهة أخرى، ویمكن أن یضم كال النوعین، وهنا 

  ). 127: 2006موس، میخائیل وجا(ي دور المعلم في اختیار األفضل یأت
وهذا یتطلب النظر في نوع االختبار، والغرض منه، أعمار التالمیذ، :  تحدید عدد األسئلة-

  .درجة الثبات المطلوبة، نوع العملیات العقلیة التي تتطلبها األسئلة
 االختبار، ویفضل التدرج في ویتحدد حسب الغرض من:  تقدیر مستوى صعوبة األسئلة-

  . الفروق الفردیة بین المتعلمینالصعوبة لمراعاة
ویتطلب من المعلم إعداد أسئلة أكثر من العدد الذي حدده في جدول :  إعداد االختبار-

  .المواصفات، لیتمكن من انتقاء األفضل للصورة النهائیة لالختبار
ٍمیل له قبل االختبار بوقت كاف؛ للتأكد من ِوتتم من قبل المعلم أو ز:  مراجعة االختبار-
الءمتها لألهداف الموضوعة من جهة وتغطیتها لمفردات المقرر من جهة أخرى، والتأكد م

من خلوها من الغموض والتلمیحات، ومدى مناسبتها للوقت المحدد لالختبار، والبد من 
  ).130: 2006میخائیل وجاموس،(مراعاة ترتیب األسئلة ووضع التعلیمات 

ر الظروف الفیزیقیة والنفسیة المناسبة، بحیث یتطلب من المعلم توفی:  تطبیق االختبار-
ینخفض قلق الطالب قبل وعند دخول االختبار الذي یؤثر بدوره على مستوى أدائهم 

  ).528، ص2015عرفات وجعفور،(
ضع بعد االنتهاء من االختبار تبدأ عملیة تصحیح االختبار وو:  تصحیح االختبار-

وأي كانت نوعیة االختبار البد للمعلم أن العالمات، وهذا یتوقف على نوع االختبار، 
یتخلص من ذاتیته عند التصحیح، ویمكنه تحقیق ذلك من خالل توفیر مفتاح تصحیح 

  ).529، ص2015عرفات وجعفور، (االختبار الذي یعده 
، وأهمیــة إتقانــه ّوعلــى الــرغم مــن أهمیــة هــذه الخطــوات وضــرورة إلمــام المعلــم بهــا

بارات، الذي یضمن توفر كافـة شـروط االختبـارات الجیـدة مـن لمهارات إعداد وتصمیم االخت
الشمول والدقة والموضوعیة؛ مما یتطلب التدریب على صـیاغة االهـداف التدریـسیة : حیث

بصورة دقیقة، وتحلیل المحتوى الدراسي، والتـدریب علـى إعـداد جـدول المواصـفات وربطـه 
لیمیة، وتحقیق الهدف الذي وضـعت االختبار، بما یضمن تحقیق جودة العملیة التعبأسئلة 

االختبار من أجله وهو رفع مستوى األداء، إال أن الباحثة ترى أن الخطوة المهمة واألخیـرة 
في بناء االختبارات هو تقدیم تغذیة راجعة لكل من الطالب والمعلم علـى حـد سـواء، بحیـث 

قیـق األهـداف اسـي عنـد الطالـب ومـن ثـم تقـدیم خطـط عالجیـة لتحتحدد نقـاط الـضعف الدر
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التعلیمیة، أما المعلم ففي ضوء نتائج االختبارات ینبغـي علیـه تطـویر طـرق واسـتراتیجیات 
 . التدریس بما یتالءم مع مستویات أداء الطالب التي كشفت عنها االختبارات

  : الدراسات السابقة
ً عرضــا المحــورَلهــا الدِّراســة، تــضمن هــذا ّفــي ضــوء األهــداف التــي ُأعــدت مــن أج

َّقــشة للدِّراســات الــسابقة ذات الــصلة بموضــوع الدِّراســة الحالیــة ومنا َ حتیاجــات التدریبیــة اال"َ
 الباحثـة تستعرضـاَّوالتي تمیزت بالتنوع واالختالف من حیث زاویة تناولها؛ لـذا " ّمعلماتلل

  : قدم فاألحدث، على النحو اآلتي من األ، مرتبةَالدِّراسات التي ارتبطت بموضوع دراستها
هدفت إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة لمعلمي التعلیم في ) 2010(ة أحمد دراس

ضوء بعض التحدیات المعاصرة من وجهة نظرهم، والكشف عن واقع تدریب معلمي التعلیم 
نة من معلمي التعلیم العام للقیام بأدوارهم وتلبیة احتیاجاتهم، وتم تطبیق استبانة على عی

معلما ومعلمة، اعتمد الباحث على ) 279(سكندریة بلغ عددهم في بمحافظة البحیرة واإل
 أن احتیاج معلمي التعلیم :ومن أهم النتائج التي توصلت لهاالمنهج الوصفي التحلیلي، 

رت العام إلى التزود بالمعرفة والمهارات الالزمة ألدوارهم في ظل بعض التحدیات قد تصد
لتكنولوجي، مجتمع المعرفة، مجتمع التعلم، ا: قائمة االحتیاجات في المجاالت األربعة

الجودة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس والمرحلة 
وعدد سنوات الخبرة، بینما توجد فروق تعزى للمؤهل العلمي، وأن هناك قصور في واقع 

یبیة عند التخطیط للبرامج لعام، یعود إلى عدم مراعاة احتیاجاتهم التدرأداء معلمي التعلیم ا
             . التدریبیة

هدفت إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في ) 2010(دراسة بركات 
المدارس الحكومیة للصفوف األربعة األولى من التعلیم األساسي وتم تطبیق استبانة على 

لكرم بلغ عددهم لة األساسیة في المدارس الحكومیة بمحافظة طوعینة من معلمي المرح
نتائج أظهرت ومعلما ومعلمة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، ) 165(

أن هناك حاجات تدریبیة كبیرة وضروریة تلزم لمعلمي المراحل األساسیة الدنیا : الدراسة
لتكنولوجیة والوسائل المتعلقة بالمشكالت في المجاالت المتعلقة باستخدام التقنیات ا

ربویة والسلوكیة، كما أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الت
  . الجنس والتخصص، بینما توجد فروق تعزى للمؤهل العلمي، ولمتغیر عدد سنوات الخبرة

لمعلمات التعلیم هدفت إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة ) 2010(دراسة القصیبي 
دت على المنهج الوصفي التحلیلي، وتم اختیار عینة العام من وجهة نظرهن، واعتم

معلمة من مختلف المراحل الدراسیة بالمنطقة الشرقیة في المملكة ) 103(عشوائیة بلغت 
أن هناك حاجة : العربیة السعودیة، وتم تطبیق استبانة، وقد أسفرت عن عدة نتائج منها
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ریبیة متوسطة للتعامل مع ذوي رتفعة على عامل استراتیجیات الدرس، وحاجة تدتدریبیة م
االحتیاجات الخاصة، وحاجة تدریبیة منخفضة للتوافق النفسي واالجتماعي للمعلم، أظهرت 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر نوع المدرسة والمرحلة الدراسیة وعدد 

  . الحصص وعدد الدورات التدریبیة
دى وعي معلمات المرحلة االبتدائیة هدفت إلى التعرف على م) 2015(دراسة التمیمي 

بمفاهیم وأسس ومبادئ التقویم المستمر، وتحدید موقف المعلمات من استخدام أدوات 
وأسالیب التقویم المستمر، یلیه تحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة 

 التحلیلي، وتم التقویم المستمر، واعتمدت على المنهج الوصفيبمحافظة الخرج في مجال 
مشرفة تربویة بمحافظة الخرج، وتم ) 42(معلمة و) 405(اختیار عینة عشوائیة بلغت 

أن وعي المعلمات بأسس ومبادئ التقویم : تطبیق استبانة، وقد أظهرت النتائج ما یلي
سالیب وأدوات التقویم المستمر كان ًالمستمر كان عالیا، وموقف المعلمات من استخدام أ

 وجاءت االحتیاجات التدریبیة للمعلمات في مجال التقویم المستمر بدرجة عالیة، ًإیجابیا،
وظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للمؤهل العلمي والتخصص وعدد 

  . سنوات الخبرة والدورات التدریبیة
ة ن االحتیاجات التدریبیة لمعلمي المرحلهدفت إلى الكشف ع) 2016(دراسة القاضي 

اسیة من وجهة نظر المشرفین في محافظة المفرق، واعتمدت على المنهج الوصفي األس
ًمشرفا ومشرفة، وتم تطبیق استبانة ) 58(التحلیلي، وتم اختیار عینة عشوائیة بلغت 

: نتائج الدراسةاالحتیاجات المهنیة، االحتیاجات األدائیة، وقد أظهرت : موزعة في بعدین
ت عالیة في البعدین االدائي والمهني، أن أهم االحتیاجات أن االحتیاجات التدریبیة كان

تطویر الخبرات والمعارف المختلفة المتعلقة بالمنهج، متابعة التغیرات التي تحدث : المهنیة
ضوء تصمیم الخطط الدراسیة في : في مجال التعلیم والتعلم، وأهم االحتیاجات األدائیة

 تفاعلیة مرتبطة بأهداف الدرس ومحتواه مبادئ تعلم الطلبة ونموهم، تصمیم نشاطات
  . التعلیمي

هدفت إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة لمعلمي ) 2017(دراسة البكر وآخرین 
ومعلمات المرحلة المتوسطة في مجال تكنولوجیا التعلیم وتقنیة االتصاالت في مدارس 

یق استبانة وبطاقة ، واستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي، وتم تطبالریاض الحكومیة
معلم ومعلمة، وتوصلت إلى عدة نتائج ) 710(مالحظة وزعت على عینة بلغ عددها 

أهم االحتیاجات التدریبیة لمعلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في مجال تكنولوجیا : أهمها
تخدام تكنولوجیا المعلومات وتقنیة التدریب على اس: التعلیم وتقنیة االتصاالت هي

 في التدریس، كیفیة دمج أدوات وأجهزة التكنولوجیا الحدیثة بالوسائل التقلیدیة االتصاالت
الداتا شو، السبورة الذكیة، (في التدریس، مهارات استخدام أجهزة تكنولوجیا المعلومات 
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ف متغیر الجنس، ، واظهرت فروق ذات داللة إحصائیة باختال)برمجیات الحاسب اآللي
بیة، بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر التخصص، عدد الدورات التدری

 . نوع المدرسة، عدد سنوات الخبرة
والتي هدفت إلى تحدید أهم االحتیاجات التدریبیة لمعلمي المرحلة ) 2017(دراسة شنین 

تم اختیارها بطریقة عنقودیة االبتدائیة من وجهة نظرهم، وطبقت استبانة على عینة 
ومن أهم علما، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، م) 64(تكونت من 

 أن هناك احتیاجات تدریبیة ماسة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة :النتائج التي توصلت لها
التقویم ، یلیها الكفاءات المتعلقة ب %)60.16(في الكفاءات المتعلقة بالتخطیط بنسبة 

   %).47.19(لقة بالتنفیذ بنسبة ، ثم الكفاءات المتع %)58.40(بنسبة 
وهدفت إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة ) 2018(دراسة الخباز

االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت، وتم اختیار عینة عشوائیة بلغت 
، تنفیذ تخطیط الدروس: ستبانة موزعة على أربع مجاالتمعلمة، وتم تطبیق ا) 100(

الدروس، إدارة الصف، والتقویم، واعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي، وقد أظهرت 
أن تقدیرات المعلمات الحتیاجاتهن التدریبیة جاءت بدرجة كبیرة، حیث احتل : نتائج الدراسة

لدروس، ثم مجال تخطیط الدروس، بینما مجال التقویم المرتبة األولى، یلیه مجال تنفیذ ا
ل إدارة الصف في المرتبة األخیرة، وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائیة جاء مجا

تعزى للمؤهل العلمي لصالح بكالوریوس، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى 
دورة سنوات ولعدد الدورات التدریبیة لصالح 10سنوات إلى 5لمتغیر الخبرة لصالح فئة 

  . واحدة
ى التعرف على االحتیاجات التدریبیة للتدریس في هدفت إل) Almadani,2017(دراسة 

المدارس االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة، استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي، وتم 
، )50(تطبیق استبانة على عینة من معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائیة بلغ عددها 

یة في مجالي التخطیط والتقویم، أن االحتیاجات التدریبیة كانت عال:  الدراسةواظهرت نتائج
  . واظهرت وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزي لمتغیر الجنس وعدد الدورات التدریبیة

من خالل تحلیل الدراسات السابقة یتضح أنها : تعلیق عام على الدراسات السابقة
تدریبیة تي ركزت على تحدید االحتیاجات الالمتوسط والاالبتدائي ومرحلتي التعلیم  تناولت

للمعلمین والمعلمات، والتي توصلت إلى أن االحتیاجات التدریبیة للمعلمین كانت مرتفعة 
في جمیع المجاالت، وذلك من خالل استطالع وجهات نظر المعلمین أنفسهم باستثناء 

 للمعلم من خالل استطالع والتي حددت االحتیاجات التدریبیة) 2016(دراسة القاضي 
  .  والمشرفات التربویاتوجهات نظر المشرفین
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دراسة التمیمي :  بعضها ركز على تحدید االحتیاجات التدریبیة في مجال التقویم مثل-
، والتي توصلت أن االحتیاجات )2018(، دراسة الخباز )2017(، دراسة شنین )2015(

 عالیة، مما یستدعي ضرورة توجیه البرامج التدریبیة للمعلمین في مجال التقویم كانت
إال أن الدِّراسة الحالیة تختلف في أهدافها عن الدراسات . دریبیة في مجال التقویمالت

 على تحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة  تركزإنهاالسابقة من حیث 
  .في مجال االختبارات التحریریة

 المرحلة ماتلمعل التدریبیة االحتیاجات تحدید هو البحث فهد أن بما: الدراسة منهج
 فإن الحكومیة بمدینة الریاض؛ المدارس في التحریریة االختبارات مجال في االبتدائیة
 وتحلیلها والمعلومات البیانات وتصنیف جمع خالله من یتم الذي التحلیلي الوصفي المنهج

 .أهدافه وتحقیق البحث تساؤالت نع لإلجابة مالءمة األكثر المنهج هو وتفسیرها
معلمات المرحلة  جمیع من للدراسة األصلي المجتمع یتكون: وعینتها سةالدرا مجتمع

تعلیم العام وتم استبعاد مدارس تحفیظ القرآن ( االبتدائیة في مدارس الریاض الحكومیة
 في) االكریم والمدارس المتخصصة في برامج معینة مثل العوق السمعي والفكري وغیره

 وزارة (معلمة) 12152 (عددهم والبالغ ـه1440/1441 لعام الثاني الدراسي الفصل
 عددها بلغ منهم عشوائیة عینة اختیار تم ،)ه1441 التعلیم، إدارة التخطیط والمعلومات

 الدراسة عینة وصف یمكن العینة على االستبانة توزیع عملیة إتمام وبعد. معلمة) 373(
 :یلي كما لخصائصها وفقا

 )1(جدول 
  المؤهل العلمير  الدراسة وفق متغیعینةتوزیع  

  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي
  20.9  78  دبلوم

  59.0  220  بكالوریوس تربوي
  11.0  41  بكالوریوس غیر تربوي

  9.1  34  دراسات علیا
  %100  373  المجموع

ـــسبته و یمثلـــعینـــة الدراســـةمـــن ) 220(أن الـــسابق یتـــضح مـــن الجـــدول  ن مـــا ن
 الفئـة م، وهـمون مؤهل البكالوریوس التربـويیحل  من إجمالي أفراد عینة الدراسة،%)59(
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، %)9.1(ن مـا نـسبته ومن أفراد العینة یمثل) 34(، في حین أن عینة الدراسةاألكبر في 
من إجمالي أفراد عینة الدراسة یحملون مؤهل الدراسات العلیا، وهـم الفئـة األقـل فـي عینـة 

  سةالدرا
 )2(جدول 

   الدراسة وفق متغیر سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیةعینةتوزیع 
سنوات الخدمة في المرحلة 

  االبتدائیة
  النسبة  التكرار

  19.3  72   سنوات5أقل من 
  26.0  97   سنوات10 إلى 5من 

  13.9  52   سنة15 -11من 
  40.8  152   سنة 15من أكثر 

  %100  373  المجموع
ـــسبته و یمثلـــعینـــة الدراســـة مـــن) 152(أن الـــسابق دول یتـــضح مـــن الجـــ ن مـــا ن

 15سنوات خدمتهم في المرحلة االبتدائیة من   من إجمالي أفراد عینة الدراسة،%)40.8(
ن ومن أفراد العینة یمثل) 52(، في حین أن عینة الدراسة الفئة األكبر في م، وهسنة فأكثر

لمرحلــة راســة ســنوات خــدمتهم فــي امــن إجمــالي أفــراد عینــة الد، %)13.9(مــا نــسبته 
 . سنة، وهم الفئة األقل في عینة الدراسة15-11االبتدائیة من 

 ) 3(جدول 
   الدراسة وفق متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال االختبارات التحریریةعینةتوزیع 

  النسبة  التكرار  عدد الدورات التدریبیة في مجال االختبارات التحریریة
  45.0  168  دورتینمن دورة إلى 

  7.0  26   دورات4إلى  3من 
  22.5  84   دورات4أكثر من 

  25.5  95  لم أحضر أي دورة
  %100  373  المجموع
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ـــسبته و یمثلـــعینـــة الدراســـةمـــن ) 168(أن الـــسابق یتـــضح مـــن الجـــدول  ن مـــا ن
حـــصلوا علـــى دورة إلـــى دورتـــین فـــي مجـــال   مـــن إجمـــالي أفـــراد عینـــة الدراســـة،%)45(

مـن أفـراد ) 26(، فـي حـین أن عینـة الدراسـةكبـر فـي  الفئـة األم، وهـتحریریـةاالختبارات ال
 -3من إجمالي أفراد عینة الدراسة حصلوا على عدد من ، %)7(ن ما نسبته والعینة یمثل

  دورات في مجال االختبارات التحریریة، وهم الفئة األقل في عینة الدراسة4
لتعرف ل تصمیمها تمو االستبانة الدراسة ذهه في المستخدمة األداة كانت: الدراسة أدوات
،  تطبیق االختبارات التحریریة الختامیةنحو معلمات المرحلة االبتدائیة اتجاهاتعلى 

 ،تحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال االختبارات التحریریةو
 وثالبح: وهي مصادرها حدیدت ثم هدفها، تحدید: التالیة الخطوات وفق بناءها تم حیث

وتكونت االستبانة التي استخدمها الباحثة في الدراسة الحالیة من السابقة،  والدراسات
  :جزأین على النحو التالي

ویشتمل على البیانات األولیة ألفراد عینة الدراسة، ممثلة في المؤهل العلمي، : الجزء األول
  .سنوات الخدمة، الدورات التدریبیة

 متغیرات الدراسة، ومقسمة إلى محورین على بارة تقیسع) 46(ویتكون من : ثانيالجزء ال
  :النحو التالي

 تطبیق االختبارات نحو معلمات المرحلة االبتدائیة اتجاهات(ویقیس : المحور األول
  .عبارة) 22(ویشتمل على ) التحریریة الختامیة

جال لمرحلة االبتدائیة في ماالحتیاجات التدریبیة لمعلمات ا(ویقیس : المحور الثاني
  .عبارة) 24(ویشتمل على ) االختبارات التحریریة

 كبیرة - موافق بشدة: (ًوصیغت العبارات وفقا لمقیاس خماسي على النحو التالي
 -غیر موافق بشدة/  قلیلة-غیر موافق/ متوسطة-ما موافق إلى حد/ كبیرة-موافق/ ًجدا

  ).ًقلیلة جدا
 والتحقق الدراسة، ألهداف مالءمتها حیث من االستبانة صدق نم للتأكد: األداة صدق-أ  

  :اآلتي إجراء تم لقیاسه وضعت ما تقیس أنها من
 األولیة صورتها في االستبانة عرض تم): الظاهري الصدق (ِّالمحكمین صدق: ًأوال 

 استبعاد تم المحكمین آراء ضوء وفي التربیة، في والمتخصصین الخبراء من مجموعة على
  .بعضها صیاغة وتعدیل الفقرات بعض
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  :صدق االتساق الداخلي: ًثانیا
تم التحقق مـن صـدق االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة مـن أجـل التعـرف علـى مـدى 

بین كل فقرة ) بیرسون(االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط 
  :دول التالي یوضح ذلكمن فقرات محاور الدراسة والدرجة الكلیة لها، والج

  )4(دول ج
  محاور االستبانةالدرجة الكلیة لة وعباربین درجة كل معامالت ارتباط بیرسون 

  المحور الثاني  المحور األول

معامل   م
معامل   م  معامل االرتباط   م  االرتباط 

معامل   م  االرتباط 
  االرتباط 

1  0.533**  12  0.361*  1  0.702**  13  0.720**  
2  0.630**  13  0.736**  2  0.778**  14  0.876**  

3  0.720**  14  0.545**  3  0.771**  15  0.820**  
4  0.737**  15  0.545**  4  0.712**  16  0.868**  

5  0.752**  16  0.385*  5  0.756**  17  0.865**  
6  0.649**  17  0.523**  6  0.652**  18  0.863**  
7  0.381*  18  0.576**  7  0.718**  19  0.859**  
8  0.635**  19  0.564**  8  0.824**  20  0.879**  
9  0.711**  20  0.520**  9  0.439**  21  0.797**  

10  0.351*  21  0.332*  10  0.830**  22  0.852**  
11  0.662**  22  0.582**  11  0.755**  23  0.791**  
        12  0.746**  24  0.787**  
  01,0 عند مستوى دال **      05,0 دال عند مستوى  *
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رتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیـة َّق یتضح أن معامالت االَّمن الجدول الساب

وهــو مــا ) ∝≥0.05(و ) ∝≥0.01(للمحــور موجبــة، وجمیــع العبــارات دالــة عنــد مــستوى 

ِّیوضــح أن جمیــع الفقــرات المكونــة تتمتــع بدرجــة صــدق عالیــة، تجعلهــا صــالحة للتطبیــق 
  .المیداني

ثبات الفاكرونباخ، لدراسة باستخدام معامل تم حساب ثبات أداة ا: ثبات أداة الدراسة
  :والجدول التالي یوضح ذلك

  )5(جدول 
  معامل ألفاكرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات محاور الدراسة

 تطبیق نحو معلمات المرحلة االبتدائیة اتجاهات :المحور األول
  0.891  االختبارات التحریریة الختامیة

 في االبتدائیة المرحلة لماتلمع التدریبیة حتیاجاتاال: المحور الثاني
  0.971  التحریریة االختبارات مجال

  0.959  معامل الثبات الكلي
َّمن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثبات أداة الدِّراسـة مرتفـع؛ حیـث بلغـت  َّ

امــل  علــى التـوالي كمـا بلغـت قیمـة مع)0.971و 0.891(الدراسـة قیمـة الثبـات لمحـوري 
، وهـي قیمـة ثبـات مرتفعـة توضـح صـالحیة أداة الدِّراسـة للتطبیـق )0.959(الثبات الكلي 

  .المیداني
  :أسالیب المعالجة االحصائیة

وذلك لحساب ) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون  .1
 .االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي الیه

 . لقیاس ثبات أداة الدراسة) Alpha Cronbach(الفا كرونباخ معامل  .2
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التكرارات والنسب المئویة للتعرف على البیانات األولیة لمفردات الدراسة، ولتحدید آراء  .3
 . أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي سوف تتضمنها أداة الدراسة

 عن فاض آراء افراد الدراسةلمعرفة مدرى ارتفاع أو انخ) Mean(المتوسط الحسابي  .4
كل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئیسیة، وكذلك لترتیب 

 . العبارات من حیث درجة االستجابة حسب أعلى متوسط حسابي
وذلك للتعرف على مدى انحراف آراء ) Standard Deviation(االنحراف المعیاري  .5

كل محور من المحاور رات متغیرات الدراسة ولافراد الدراسة لكل عبارة من عبا
 . الرئیسیة عن متوسطها الحسابي

لتوضیح داللة الفروق في استجابات ) One Way ANOVA(تحلیل التباین األحادي  .6
عینة الدراسة نحو محاورها باختالف متغیراتهم الوظیفیة التي تنقسم إلى أكثر من 

 .فئتین
) Least Significant difference() LSD(اختبار أقل فرق دال تم استخدام  .7

لمعرفة صالح الفروق في استجابات عینة الدراسة باختالف متغیراتهم الشخصیة 
والوظیفیة التي تنقسم إلى أكثر من فئتین، في حالة إذا ما وضح وجود فروق من 

 .خالل اختبار تحلیل التباین األحادي
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ألسئلة الدراسة ًلنتائج وتفسیرها تبعا قامت الباحثة بتحلیل ا: نتائج الدراسة وتفسیرها
  : على النحو التالي

 نحو معلمات المرحلة االبتدائیة اتجاهاتما : والذي ینص علىنتیجة السؤال األول 
  التحریریة الختامیة؟ تطبیق االختبارات 

اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائیة نحو تطبیق االختبارات : المحور األول
  التحریریة الختامیة

  )6(جدول 
نحو  معلمات المرحلة االبتدائیة اتجاهات الدِّراسة على عبارات محور  عینةت أفراداستجابا

ِّ مرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي االختبارات التحریریة الختامیةتطبیق ًُ  
  درجة الموافقة

  العبارة  م
  

  غیر 
  موافق
  بشدة

  غیر 
  موافق

  موافق
   إلى 

  ما حد
  موافق  موافق

   بشدة

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  درجة
  الرتبة  الموافقة

  256  89  15  0  13  ك
15

نتائج االختبارات التحریریة 
تعطي أولیاء األمور صورة 

أدق وأكثر واقعیة عن 
  .مستوى أبنائهم

%  3.5  0.0  4.0  23.9  68.6  
  1موافق بشدة  0.865  4.54

  221  95  34  8  15  ك
8  

تم تدریب الطالبات على 
 ختبارات قصیرة لكل مادةا

بشكل مستمر قبل بدء 
  .االختبارات النهائیة

  2موافق بشدة  1.010  4.34  59.2  25.5  9.1  2.1  4.0  %

توفر االختبارات العدالة في 18  201  108  55  2  7  ك
  3موافق بشدة  0.879  4.32  53.9  29.0  14.7  0.5  1.9  %  .رصد درجات الطالبات

  190  126  44  4  9  ك
14

 روح تنمي االختبارات
التنافس الشریف بین 

  4موافق بشدة  0.895  4.30  50.9  33.8  11.8  1.1  2.4  %  .الطالبات

  189  112  51  13  8  ك
1  

تعكس االختبارات التحریریة 
األهداف التدریسیة للمقررات 

  5موافق بشدة  0.961  4.24  50.7  30.0  13.7  3.5  2.1  %  .الدراسیة

  189  112  47  10  15  ك
4  

تیب جدول االختبارات یتم تر
النهائیة وفقا لنوع وطبیعة 

  50.7  30.0  12.6  2.7  4.0  %  .المادة
  6موافق بشدة  1.031  4.21
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  
  غیر 
  موافق
  بشدة

  غیر 
  موافق

  موافق
   إلى 

  ما حد
  موافق  موافق

   بشدة

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  درجة
  الرتبة  الموافقة

  168  137  48  16  4  ك
12

یسهم االختبار التحریري في 
تحقیق مصداقیة الحكم على 

  7  وافقم  0.899  4.20  45.0  36.7  12.9  4.3  1.1  %  .مستوى أداء الطالبات

  177  128  42  14  12  ك
5  

یتم وضع االختبارات 
التحریریة وفق معاییر 

  8  موافق  0.997  4.19  47.5  34.3  11.3  3.8  3.2  %  .واضحة ومحددة

  169  141  31  26  6  ك
20

تدفع المعلمات للتعمق في 
  .محتوى المادة الدراسیة

  9  موافق  0.964  4.18  45.3  37.8  8.3  7.0  1.6  %  

  168  106  74  10  15  ك
2  

ترسل المدرسة نشرات دوریة 
لولي األمر لتعریفة بنظام 

االختبارات التحریریة 
  .وضرورة االستعداد لها

  10  موافق  1.056  4.08  45.0  28.4  19.8  2.7  4.0  %

  158  121  69  12  13  ك
7  

ینبغي تطبیق االختبارات 
بمصداقیة مع عدم االیحاء 

  11  موافق  1.024  4.07  42.4  32.4  18.5  3.2  3.5  %  .باألسئلةللطالبات 

یفضل البدء باالختبارات من 16  206  76  17  42  32  ك
  12  موافق  1.351  4.02  55.2  20.4  4.6  11.3  8.6  %  .الصف الرابع االبتدائي

  154  106  71  34  8  ك
3  

یتم تصمیم اختبارات 
تحریریة تقیس المهارات 

استنتاج، (العلیا العقلیة 
  .)، تركیبتحلیل

%  2.1  9.1  19.0  28.4  41.3  
  13  موافق  1.079  3.98

تنمي االختبارات التعاون 19  107  153  89  24  0  ك
  14  موافق  0.882  3.92  28.7  41.0  23.9  6.4  0.0  %  .بین الطالبات

  131  146  56  16  24  ك
13

یتم وضع خطة سنویة لرفع 
لبات في مستوى أداء الطا
تبارات ضوء نتائج االخ
  .التحریریة

  15  موافق  1.118  3.92  35.1  39.1  15.0  4.3  6.4  %

  138  110  81  41  3  ك
10

بعض المعلمات غیر ملمات 
بأنواع االختبارات ومواصفات 

  16  موافق  1.046  3.91  37.0  29.5  21.7  11.0  0.8  %  .االختبار الجید

  17  موافق  1.201  3.82  138  112  64  37  22  كي تم التواصل مع معلمات فی  9
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  
  غیر 
  موافق
  بشدة

  غیر 
  موافق

  موافق
   إلى 

  ما حد
  موافق  موافق

   بشدة

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  درجة
  الرتبة  الموافقة

نفس التخصص لتبادل 
الخبرات المتعلقة باالختبارات 

  .التحریریة
%  5.9  9.9  17.2  30.0  37.0  

  68  154  112  25  14  ك
11

تمتلك المعلمة القدرة على 
بناء اختبارات مرجعیة 

  .المحك
  

  18  موافق  0.979  3.64  18.2  41.3  30.0  6.7  3.8  %

  118  91  84  47  33  ك
22

تتبنى المدرسة مشروع بنوك 
األسئلة لكل مقرر دراسي 
.من بدایة تطبیق االختبارات

  
  19  موافق  1.290  3.57  31.6  24.4  22.5  12.6  8.8  %

  98  69  95  103  8  ك
21

یؤدي تطبیق االختبارات 
التحریریة الى انتشار 
حد موافق إلى   1.204  3.39  26.3  18.5  25.5  27.6  2.1  %  .الدروس الخصوصیة

  20  ما

  85  80  67  100  41  ك
6  

ُتناقش أسئلة االختبارات 
النهائیة مع المشرفة 

التربویة للمادة قبل االختبار 
  .بوقت كاف

%  11.0  26.8  18.0  21.4  22.8  
موافق إلى حد   1.344  3.18

  21  ما

  63  43  37  100  130  ك
17

إقرار كان الوقت مناسب بین 
یریة وبین االختبارات التحر

  22غیر موافق  1.482  2.49  16.9  11.5  9.9  26.8 34.9  %  .بدایة تطبیقها

  أوافق  0.559  3.93  المتوسط العام
  : یلي ما َّالسابق الجدول من یتبین

ــة  أن ــة االبتدائی ــدیهن معلمــات المرحل ــة اتجاهــات ل ــق نحــو إیجابی ــاراتاالخ تطبی  تب
 تبـین والتـي ،)3.93 (هـذا المحـور علـى مـوافقتهن متوسط بلغ حیث میة،الختا التحریریة

 تطبیـق نحـو االبتدائیـة المرحلة معلمات اتجاهات تجاه الدراسة عینة أفراد موافقة درجة أن
، والمتوســط الحـسابي لجمیــع العبــارات )موافـق (إلــى تــشیر الختامیـة التحریریــة االختبـارات

وتتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـة ). 2.49(وأقـل قیمـة ) 4.54(أعلـى قیمـة  بـین ما یتراوح
التـي توصـلت إلـى أن موقــف معلمـات المرحلـة االبتدائیـة مـن اســتخدام ) 2015(التمیمـي 

ــم نحــو  ــول إن اتجاهــات المعل ــا الق ــا، ویمكنن ــان إیجابی ــویم المــستمر ك ًأســالیب وأدوات التق
، حیـث یهـتم بهـا ویـسعى ت تطـویر هـذه االختبـاراتاالختبار تنعكس على ممارساته لمهـارا
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ٕلزیادة معلوماته عنها والى اكتساب المهارات الالزمة لتطویرها؛ لذا ینبغي أن یكون تكـوین 
اتجاهــات ایجابیــة نحــو تطبیــق االختبــارات النهائیـــة مــن أهــم أهــداف البــرامج التدریبیـــة 

  . للمعلمین
 االختبـارات تطبیـق نحـو االبتدائیة ةالمرحل معلمات  كما یتضح أن عبارات اتجاهات

جاءت في المرتبـة األولـى ) 15 (رقم عبارة :جاءت وفق الترتیب التالي الختامیة التحریریة
 واقعیـة وأكثر أدق صورة األمور أولیاء تعطي التحریریة االختبارات نتائج" التي نصت على

ــائهم مــستوى عــن ِّإذ حــصلت علــى متوســط "أبن تجابة حــول هــذه  واالســ).4.54 (حــسابي ُ
ــارة  ــارات العب ــى أن االختب ــة االبتدائیــة عل ــة بــشدة مــن معلمــات المرحل مؤشــر علــى الموافق

التحریریة الختامیة تعطي أولیاء األمور صورة واضحة عن مستوى ابنـائهم، ولعـل الـسبب 
في ذلك ثقة المعلمة بنتائج االختبارات ودقتها ومصداقیتها مقارنة بالتقویم المـستمر الـذي 

ًورا كبیرا في تقییم الطالباتعب فیه ذاتیة المعلمة دتل ً   .  
 مادة لكل قصیرة اختبارات على الطالبات تدریب تم" التي نصها) 8 (رقم یلیها العبارة

ِّبمتوسـط "النهائیـة االختبـارات بـدء قبل مستمر بشكل ٍ وهـذا مؤشـر عـال ).4.34(حـسابي  ُ
نهائیة التحریریة قبـل لبات على االختبارات العلى الجهود التي تبذلها المعلمة لتدریب الطا

  .انعقادها من خالل االختبارات القصیرة
) 17 (رقـم :وفي المقابل كان أدنى ترتیـب لمتوسـط عبـارات المحـور العبـارات اآلتیـة

فـي " كان الوقت مناسب بـین إقـرار االختبـارات التحریریـة وبـین بدایـة تطبیقهـا" التي نصها
 وهو مؤشر على اتجاه سـلبي لـدى معلمـات ).2.49(ِّسط حسابي بلغ ُالمرتبة األخیرة بمتو

ولعـل . المرحلة االبتدائیة نحو الوقت بین إقـرار االختبـارات التحریریـة وبـین بدایـة تطبیقهـا
السبب في ذلك هو تأخر وزارة التعلیم في إصدار وتعمیم القرار الخاص بتطبیق االختبـارات 

  .  شهر واحد فقط إلى ما قبل انعقادها بالتحریریة في المرحلة االبتدائیة
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مـا االحتیاجـات التدریبیـة لمعلمـات المرحلـة : نتیجة السؤال الثاني والذي ینص علـى
  ؟ االبتدائیة في مجال االختبارات التحریریة

االحتیاجــات التدریبیــة لمعلمــات المرحلــة االبتدائیــة فــي مجــال : المحــور الثــاني
  .االختبارات التحریریة

  )7(جدول 
االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة راد الدِّراسة على عبارات محور  استجابات أف

ِّمرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابياالبتدائیة في مجال االختبارات التحریریة  ًُ  
  العبارة  م  درجة االحتیاج  التكرار
ًكبیرة جدا  كبیرةتوسطةم  قلیلةًقلیلة جدا  %

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  الرتبةدرجة االحتیاج  المعیاري

  163  138  29  25  18  ك
9 

كیفیة استخدام نظام 
نور لرصد درجات 

  43.7  37.0  7.8  6.7  4.8  % .الطالبات
  1  كبیرة  1.102  4.08

  127  132  64  34  16  ك

16

كیفیة إعداد اختبارات 
تحریریة تغطي 

مستویات األهداف 
معرفي، (الثالث 

  ).مهاري، وجداني
  2  كبیرة  1.116  3.86  34.0  35.4  17.2  9.1  4.3  %

  131  117  77  24  24  ك
14

التدریب على طرق 
الصیاغة الجیدة 

لالختبارات التحریریة 
  ).مقالیة، موضوعیة(

  3  كبیرة  1.169  3.82  35.1  31.4  20.6  6.4  6.4  %

  123  129  64  29  28  ك
12

كیفیة إعداد اختبارات 
تحریریة تتناسب مع 

وق الفردیة الفر
  .للطالبات

  4  كبیرة  1.201  3.78  33.0  34.6  17.2  7.8  7.5  %

  118  124  75  30  26  ك
10

التدریب على كیفیة 
إعداد اختبارات تراعي 
الخصائص العمریة 

  .للطالبة
  5  كبیرة  1.185  3.75  31.6  33.2  20.1  8.0  7.0  %

  112  104  115  23  19  ك
1  

كیفیة اكتساب مهارات 
ٕم واعداد تصمی

  30.0  27.9  30.8  6.2  5.1  %  .جیدةاالختبارات ال
  6  كبیرة  1.112  3.72

التدریب على إعداد 20  102  138  78  35  20  ك
  7  كبیرة  1.124  3.72  27.3  37.0  20.9  9.4  5.4  %االسئلة التي تقیس 
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  العبارة  م  درجة االحتیاج  التكرار
ًكبیرة جدا  كبیرةتوسطةم  قلیلةًقلیلة جدا  %

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  الرتبةدرجة االحتیاج  المعیاري

المستویات العقلیة 
  .الدنیا والعلیا

  
  102  136  79  36  20  ك

2  

یم كیفیة تصم
ة االختبارات التحریری
ًوفقا للغرض منها 

 - فترات- تحصیلي(
  ). تشخیصي-نهائي

  8  كبیرة  1.128  3.71  27.3  36.5  21.2  9.7  5.4  %

  106  145  58  29  35  ك

13

كیفیة دمج االختبارات 
التحریریة مع طرق 
وأسالیب القیاس 

تقویم (والتقویم األخرى 
مستمر، مالحظة، 

 ملف االنجاز، انشطة،
  ).الخ

  9  كبیرة  1.226  3.69  28.4  38.9  15.5  7.8  9.4  %

  99  133  75  42  24  ك

15

كیفیة استخدام وتفعیل 
البرامج والتطبیقات 
التعلیمیة لتدریب 

الطالبات على اإلجابة 
على االسئلة المتنوعة 

  ).كتبي، حلول، الخ(

  10  كبیرة  1.172  3.65  26.5  35.7  20.1  11.3  6.4  %

  91  134  89  32  27  ك
18

ة الكشف عن كیفی
مدى تحقق األهداف 
التربویة وقیاس نواتج 

  .التعلم
  11  كبیرة  1.155  3.62  24.4  35.9  23.9  8.6  7.2  %

  81  141  92  43  16  ك

4  

التدریب على استخدام 
استراتیجیات التدریس 
الحدیثة المناسبة مع 

نظام االختبارات 
  .التحریریة

  12  كبیرة  1.078  3.61  21.7  37.8  24.7  11.5  4.3  %

  80  148  92  24  29  ك

5  

كیفیة تصمیم خطط 
عالجیة في ضوء 
نتائج االختبارات 

  .التحریریة
  

%  7.8  6.4  24.7  39.7  21.4  
  13  كبیرة  1.125  3.61



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: لتربیة، جامعة األزهر، العددمجلة كلیة ا
  

 -403-

  العبارة  م  درجة االحتیاج  التكرار
ًكبیرة جدا  كبیرةتوسطةم  قلیلةًقلیلة جدا  %

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  الرتبةدرجة االحتیاج  المعیاري

  92  141  70  38  32  ك

24

كیفیة اكتساب مهارات 
التعلم الذاتي في مجال 
االختبارات التحریریة 

ٕیم واعداد، تصم(
  ).لتصحیح، تحلی

  14  كبیرة  1.207  3.60  24.7  37.8  18.8  10.2  8.6  %

  84  121  109  39  20  ك
11

التدریب على كیفیة 
المحافظة على النظام 
في المواقف الطارئة 

  .وقت االختبارات
  15  كبیرة  1.109  3.56  22.5  32.4  29.2  10.5  5.4  %

  91  112  109  33  28  ك
19

اختیار وسائل كیفیة 
تناسب مع تعلیمیة ت

نظام االختبارات 
  .التحریریة

  16  كبیرة  1.169  3.55  24.4  30.0  29.2  8.8  7.5  %

  83  131  83  35  41  ك

17

التدریب على كیفیة 
إعداد جدول 

للمواصفات یربط بین 
مفردات المقرر 

وأهداف كل مفردة عند 
  .وضع االسئلة

  17  كبیرة  1.243  3.48  22.3  35.1  22.3  9.4  11.0  %

  94  116  69  60  34  ك
22

التدریب على كیفیة 
تحلیل نتائج االختبارات 
وتقدیم تغذیة راجعة 

  .للطالبة والمعلمة
  18  كبیرة  1.275  3.47  25.2  31.1  18.5  16.1  9.1  %

  80  112  107  50  24  ك

8  

كیفیة تصمیم اختبارات 
تحریریة مرجعیة 

المحك تقیس مستوى 
اء الفعلي االد

  .للطالبات
  19  كبیرة  1.156  3.47  21.4  30.0  28.7  13.4  6.4  %

  94  118  63  49  49  ك
23

التدریب على العمل 
مع فریق إلعداد 

االختبارات وتصحیها 
  .وتحلیلها

  20  كبیرة  1.343  3.43  25.2  31.6  16.9  13.1  13.1  %

  81  111  90  43  48  ك
21

التدریب على كیفیة 
ف عن المشكالت الكش

للطالبات في النفسیة 
  .أوقات االختبارات

%  12.9  11.5  24.1  29.8  21.7  
  21  متوسطة  1.293  3.36
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  العبارة  م  درجة االحتیاج  التكرار
ًكبیرة جدا  كبیرةتوسطةم  قلیلةًقلیلة جدا  %

المتوسط 
*الحسابي

االنحراف 
  الرتبةدرجة االحتیاج  المعیاري

  64  108  122  52  27  ك
3  

كیفیة ربط االختبارات 
التحریریة للطالبات 
  22  متوسطة  1.134  3.35  17.2  29.0  32.7  13.9  7.2  %  .باالختبارات الوطنیة

  88  89  99  53  44  ك
7  

مهارات كیفیة اكتساب 
التواصل مع معلمات 
في نفس التخصص 

  .لتبادل الخبرات
  23  متوسطة  1.300  3.33  23.6  23.9  26.5  14.2  11.8  %

  77  86  75  70  65  ك

6  

التدریب على استخدام 
برامج الحاسب اآللي 
في تنفیذ االختبارات 

إعداد وتنفیذ (للطالبات 
  ).وتصحیح االختبار

  24  متوسطة  1.391  3.11  20.6  23.1  20.1  18.8 17.4  %

  كبیرة  0.924  3.60  المتوسط العام
  :َّیتبین من الجدول السابق ما یلي

ـــة فـــي مجـــال  ـــى البـــرامج التدریبی  جمیـــع أفـــراد الدِّراســـة مـــن المعلمـــات یحـــتجن إل
لدراسـة حـسابي السـتجابات عینـة ااالختبارات التحریریة بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسـط ال

، وهــو مؤشــر عــال علــى درجــة احتیــاج أفــراد عینــة )3.60(علــى هــذا المحــور مــا نــسبته 
ــع  ــارات التحریریــة، والمتوســط الحــسابي لجمی الدراســة للبــرامج التدریبیــة فــي مجــال االختب

وتتفــق هــذه ). 3.11(وأقــل قیمــة ) 4.08(عبــارات هــذا المحــور یتــراوح بــین أعلــى قیمــة 
ــل مــنال ، دراســة )2017(، دراســة شــنین )2015( دراســة التمیمــي :ٌنتیجــة مــع دراســة ك

، والتي توصلت أن االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في مجال التقویم كانت )2018(الخباز 
 . عالیة، مما یستدعي ضرورة توجیه البرامج التدریبیة في مجال التقویم

بتدائیـة فـي مجـال اجها معلمات المرحلـة االتبین أن أكثر البرامج التدریبیة التي تحت
التـي نـصها ) 9(العبـارة رقـم  :االختبارات النهائیة بدرجة كبیـرة تمثلـت فـي الجوانـب التالیـة

مـن حیـث ) األولـى(جـاءت فـي المرتبـة " كیفیة استخدام نظام نور لرصـد درجـات الطالبـات"
ِّالموافقـة بمتوســط حــسابي بلـغ  ُ ) 2017(ة البكــر وآخــرون  وهــذا مــا أكدتـه دراســ).4.08(ُ

التــي توصــلت إلــى أن مــن أهــم االحتیاجــات التدریبیــة للمعلمــات مهــارات اســتخدام أجهــزة 
  ).الداتا شو، السبورة الذكیة، برمجیات الحاسب اآللي(تكنولوجیا المعلومات 

كیفیة إعداد اختبارات تحریریة تغطـي مـستویات "التي نصها ) 16(یلیها العبارة رقم 
ُمــن حیــث الموافقــة ) الثانیــة(فــي المرتبــة )" انيمعرفــي، مهــاري، وجــد(الث األهــداف الــث

ِّبمتوسط حسابي بلـغ  ّ علـى الـرغم مـن أهمیـة تـصمیم اختبـارات تغطـي مـستویات ).3.86(ُ
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ــده كــل مــن میخائیــل وجــاموس  ــثالث، وهــذا مــا أك وحمیــدة وآخــرون ) 2006(ٌاألهــداف ال
لــیم، بحیــث قـة فــي قیــاس مخرجـات التعأن مـن أهــم أسـس بنــاء االختبــارات الد) " 2000(

، إال أن )"معرفـي، وجـداني، نفـس حركـي(تتفق مع األهداف التربویة فـي المجـاالت الـثالث 
هذا مؤشر على ضعف مستوى أداء المعلم فـي إعـداد اختبـارات تغطـي مـستویات األهـداف 

  .الثالث؛ مما یطلب ضرورة التركیز على البرامج التدریبیة في هذا المجال
التي ) 3(رقم : ب لمتوسط عبارات المحور العبارات اآلتیة المقابل كان أدنى ترتیوفي

ــارات الوطنیــة"نــصها  ــارات التحریریــة للطالبــات باالختب ِّبمتوســط مقــداره " كیفیــة ربــط االختب ُ
، والتي جاءت بدرجة احتیاج متوسطة، ولعل الـسبب یعـود إلـى قـصور وعـي .) من3.35(

ارات الوطنیة، ممـا یـسهم فـي رفـع مـستوى بارات النهائیة باالختبالمعلمة بأهمیة ربط االخت
) 2016(وهذا ما أكدته دراسـة فخـرو والمـالكي . الطالبات على المستوى المحلي والعالمي

التي توصلت إلى أن االختبارات الوطنیة تتمتع بدرجة عالیة من الصدق والثبات والبـد مـن 
  .تقدیم اختبارات مدرسیة مشابهة لها

كیفیة اكتـساب مهـارات التواصـل مـع معلمـات فـي " نصها التي) 7(ا العبارة رقم یلیه
ِّإذ بلغ المتوسط الحسابي " نفس التخصص لتبادل الخبرات ولعل السبب في ذلـك ). 3.33(ُ

ــادل  یعــود إلــى أن المعلمــة تمتلــك مهــارات التواصــل مــع معلمــات مــن نفــس التخــصص لتب
األول حیث حصلت العبـارة رقـم ما أكدته نتائج المحور الخبرات المتعلقة باالختبارات، وهذا 

یــتم التواصــل مــع معلمــات فــي نفــس التخــصص لتبــادل الخبــرات " والتــي نــصت علــى ) 9(
ٍ، وهو مؤشر عال یدل على )3.82(على متوسط حسابي " المتعلقة باالختبارات التحریریة 

  . اتفاق عینة الدراسة حول هذه العبارة وممارستهم لها
التـدریب علـى اسـتخدام بـرامج الحاسـب "صت علـى التـي تـ) 6(العبارة رقـم وحصلت 

ِّعلـى أدنـى متوسـط )" إعداد وتنفیذ وتصحیح االختبـار(اآللي في تنفیذ االختبارات للطالبات  ُ
ــارة مؤشــر متوســط علــى ). 3.11(إذ بلــغ المتوســط الحــسابي  واالســتجابة حــول هــذه العب

 االختبارات االلكترونیة، علـى ٕتدریب على تنفیذ واعداداحتیاج معلمات المرحلة االبتدائیة لل
ٕالرغم من أهمیة التدریب على استخدام برامج الحاسب اآللي في تنفیـذ واعـداد االختبـارات،  ّ

التــي توصــلت إلــى أن أهــم االحتیاجــات ) 2017(وهــذا مــا أكدتــه دراســة  البكــر وآخــرون 
ــیم وتق ــا التعل ــى التــد: نیــة االتــصاالت هــيالتدریبیــة للمعلمــات فــي مجــال تكنولوجی ریب عل

استخدام تكنولوجیا المعلومات وتقنیة االتـصاالت فـي التـدریس، كیفیـة دمـج أدوات وأجهـزة 
التكنولوجیا الحدیثـة بالوسـائل التقلیدیـة فـي التـدریس، مهـارات اسـتخدام أجهـزة تكنولوجیـا 

ل الـسبب یعـود إلـى ولعـ). الداتا شو، السبورة الذكیة، برمجیات الحاسـب اآللـي(المعلومات 
وعي المعلمة بأهمیة تفعیل التقنیة في عقد االختبارات التحریریة، خاصة في أوقات قصور 
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ــار  األزمــات التــي تعیــق مواصــلة الدراســة فــي المــدارس ویكــون التعلــیم عــن بعــد هــو الخی
 . األمثل

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین : والــذي یــنص علــىنتیجــة الــسؤال الثالــث 
ینة حول االحتیاجات التدریبیـة فـي مجـال االختبـارات التحریریـة وسط استجابات أفراد العمت

تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیة، الدورات التدریبیـة فـي 
  مجال االختبارات؟  

 : الفروق باختالف متغیر المؤهل العلمي: ًأوال
  ) 9(جدول 

للفروق في استجابات عینة ) One Way ANOVA" (این األحادي تحلیل التب" اختبار 
 الدراسة باختالف متغیر المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباین  محور الدراسة
  مربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
الداللة   قیمة ف  المربعات

  اإلحصائیة
  2.166  3  6.499  بین المجموعات
  0.843  311.134369  داخل المجموعات

االحتیاجات التدریبیة 
لمعلمات المرحلة االبتدائیة 

في مجال االختبارات 
    317.633372  المجموع  ریةالتحری

2.569  
  
  

0.054  
  غیر دالة

  

یتـضح مـن الجــدول الـسابق عـدم وجــود فـروق ذات داللـة إحــصائیة فـي اســتجابات 
الف متغیــر أفـراد العینــة حــول االحتیاجــات التدریبیــة فـي مجــال االختبــارات التحریریــة بــاخت

، )0.05(، وهي قیمة أكبر من )0.054(ي، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة المؤهل العلم
ًوبالتـالي غیـر دالـة إحــصائیا، ممـا یوضـح عـدم وجــود تـأثیر دال إحـصائیا لمتغیـر المؤهــل  ً

. التحریریـةالعلمي في آراء عینة الدراسة نحو االحتیاجات التدریبیـة فـي مجـال االختبـارات 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2015(اسة التمیمي ذه النتیجة مع نتیجة دروتتفق ه

) 2018(بینما تختلف مع دراسة الخباز . ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للمؤهل العلمي، ولعل السبب یعود إلى 

  . اختالف مجتمع الدراسة
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  : متغیر سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیةالفروق باختالف: ًثانیا
  ) 10(جدول 

للفروق في استجابات عینة ) One Way ANOVA" (تحلیل التباین األحادي " اختبار 
 الدراسة باختالف متغیر سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیة

مجموع   مصدر التباین  محور الدراسة
  مربعات

درجات 
  ةالحری

متوسط 
الداللة   فقیمة   المربعات

  اإلحصائیة

  4.187  3  12.562  بین المجموعات
  0.827  369  305.071  داخل المجموعات

االحتیاجات التدریبیة 
لمعلمات المرحلة االبتدائیة 

في مجال االختبارات 
    372  317.633  المجموع  التحریریة

5.065  
  
  

0.002*  
  دالة
  

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى * 
ل الــسابق وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة یتــضح مــن الجــدو

ــي متوســط اســتجابات أفــراد العینــة حــول االحتیاجــات التدریبیــة فــي مجــال ) ∝≥0.05( ف

االختبارات التحریریة وفق متغیر سنوات الخدمة في المرحلة االبتدائیة، وتتفق هذه النتیجة 
 توصــلت إلــى وجــود فــروق تعــزى التــي) 2018(والخبــاز ) 2010(ٌمــع دراســة كــل بركــات 

ولتحدید صالح الفروق بین كـل فئـة مـن فئـات سـنوات الخدمـة . لمتغیر عدد سنوات الخبرة
  :والجدول التالي یوضح ذلك" LSD"في المرحلة االبتدائیة، استخدمت الباحثة اختبار 
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  )11(جدول 
  بتدائیة الخدمة في المرحلة االللفروق بین فئات سنوات " LSD" اختبار 

  محور الدراسة
سنوات الخدمة 
في المرحلة 

  االبتدائیة
  المتوسط  ن

 5أقل من 
 إلى 5من   سنوات

   سنوات10
 -11من 
   سنة15

 15من 
  سنة فأكثر

  5أقل من 
   سنوات

72  3.9485  
-  *  *  *  

 10 إلى 5من 
  سنوات

97  3.5885  
  -      

   15 -11من 
  سنة

52  3.5689  
    -    

االحتیاجات 
التدریبیة لمعلمات 
المرحلة االبتدائیة 

في مجال 
االختبارات 
  التحریریة

   سنة 15من 
  فأكثر

152  3.4427  
      -  

   فأقل0.05دالة عند مستوى * 
ــة  یتبــین مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى دالل

فـراد  سـنوات، وبقیـة أ5قـل مـن بین أفراد عینة الدراسة ذوي سـنوات الخدمـة أ) ∝≥0.05(

عینـة الدراسـة مـن ذوي فئـات سـنوات الخدمــة األكبـر مـن ذلـك نحـو االحتیاجـات التدریبیــة 
لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال االختبارات التحریریة، لصالح أفراد عینة الدراسة ذوي 

  .  سنوات5سنوات الخدمة أقل من 
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  : االختباراتورات التدریبیة في مجالالفروق باختالف متغیر الد: ًثالثا
  ) 12(جدول 

للفروق في استجابات عینة ) One Way ANOVA" (تحلیل التباین األحادي " اختبار 
 الدراسة باختالف متغیر الدورات التدریبیة في مجال االختبارات

  محور الدراسة
  مصدر 
  التباین

  مجموع
   مربعات

  درجات 
  الحریة

متوسط 
  قیمة ف  المربعات

  لداللةا
   اإلحصائیة

  0.587  3  1.761  بین المجموعات
  0.856  315.871369  داخل المجموعات

حتیاجات التدریبیة اال
لمعلمات المرحلة 

االبتدائیة في مجال 
    317.633372  المجموع  االختبارات التحریریة

0.686  
  
  

0.561  
  غیر دالة

  

ــة ــروق ذات دالل ــسابق عــدم وجــود ف ــي متوســط یتــضح مــن الجــدول ال  إحــصائیة ف
ابات أفراد العینة حول االحتیاجات التدریبیة في مجال االختبارات التحریریـة بـاختالف استج

، )0.561(متغیر الدورات التدریبیة في مجال االختبارات، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة 
ثیر ً، وبالتالي غیر دالـة إحـصائیا، ممـا یوضـح عـدم وجـود تـأ)0.05(وهي قیمة أكبر من 
ر الـدورات التدریبیـة فـي مجـال االختبـارات فـي آراء عینـة الدراسـة نحـو ًدال إحصائیا لمتغی

وتــرى الباحثــة أن هــذا یــشیر إلــى . االحتیاجــات التدریبیــة فــي مجــال االختبــارات التحریریــة
ضعف البرامج التدریبیة المقدمة في مجال االختبارات التحریریة؛ مما یتطلب ضرورة إعادة 

، وهـذا مـا  من حیث موضوعاتها وطرق إعدادها وتنفیـذها هذه الدورات التدریبیةالنظر في
من تدني مـستوى الـدورات التدریبیـة التـي تتلقاهـا معلمـات المرحلـة ) 2018(أكده الخباز 

االبتدائیة، وما یصاحبها مـن ضـعف فـي اإلعـداد والتقـویم، ممـا ال یتـیح للمعلمـة نقـل أثـر 
التدریبیـة كبیــرة فـي هــذه المجــاالت،  وبالتـالي تبقــى حاجتهــا التـدریب إلــى الغرفـة الــصفیة،

التـي ) 2015(وتتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـة التمیمـي وخاصة في أبعاد بناء االختبارات 
  . توصلت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة
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  : توصیات الدراسة
  : وصي الباحثة باآلتي        في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث ت

ــ .1 ــة االبتدائیــة بمدینــة الریــاض فــي ضــوء ت صمیم بــرامج تدریبیــة لمعلمــات المرحل
  . االحتیاجات التدریبیة الواردة في الدراسة

  .تدریب المعلمات على استخدام التقنیة في اعداد وتنفیذ االختبارات التحریریة .2
بـارات الجیـدة وتنفیـذها عقد دورات تدریبیة للمعلمـات لتنمیـة مهـارات إعـداد االخت .3

  .وتحلیل نتائجها
التعاون مع المختصین في المناهج وطرق التدریس لتنمیة مهارات المعلمات في  .4

  . صیاغة األهداف التدریسیة وربطها باالختبارات التحریریة
تنمیة مهارات التعلم الذاتي لـدى معلمـة المرحلـة االبتدائیـة لمواجهـة االصـالحات  .5

  . یها االختبارات التحریریةا وزارة التعلیم، بما فُالتربویة التي تقره
العمل على تنمیة وعي معلمات المرحلـة االبتدائیـة بأهمیـة االختبـارات التحریریـة  .6

 .وضرورة ربطها باالختبارات الوطنیة
  : مقترحات الدراسة

 :          یمكن اقتراح دراسات مكملة لهذه الدراسة في مجالها من أهمها
هنیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مجال تصور مقترح للتنمیة المإجراء دراسة ل .1

 . القیاس والتقویم في ضوء االصالحات التربویة
إجراء دراسة لتقییم مستوى أداء معلمـة المرحلـة االبتدائیـة فـي مجـال االختبـارات  .2

 .التحریریة
ــة فــي .3 ــة االبتدائی ــي المرحل ــة ف ــارات التحریری ــة لالختب  ضــوء إجــراء دراســة تقویمی

 .لجیدمعاییر االختبار ا
ـــرح لـــدور المعلمـــة فـــي تحـــسین مـــستوى أداء الطالبـــات فـــي  .4 تقـــدیم تـــصور مقت

 .االختبارات الوطنیة بالمدارس االبتدائیة في مدینة الریاض
االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة  برنامج تدریبي مقترح في ضوء .5

 .لریاض بمدینة ادارس الحكومیةمالفي مجال االختبارات التحریریة في 
تقییم أداء معلمات المرحلة االبتدائیة في المدارس الحكومیة بمدینة الریاض في  .6

  .ضوء تحلیل نتائج االختبارات التحریریة
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