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ة التخصصية الكفايات
َّ
 التعليم ملهنة للمتقذمني والرتبىي

 املتغريات بعض ضىء يف السعىدية العربية اململكة يف
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقويم المتغيرات الداخمة في  _ ممخصال

عمميات االنتقاء الميني لممرشحين لمتدريس ومدى تأثيرىا عمى 
كفاياتيم المينية في ضوء نتائج المتقدمين الختبارات المعممين العامة 

مختبرين  118108والتخصصية، واعتمدت الدراسة عمى تحميل نتائج 
ىـ من الجنسين، يمثمون خريجي 1436ممن تقدموا لالختبار في عام 

يًا. وقد تناولت الدراسة متغير سنة التخرج، ونوع ( تخصصا تدريس22)
الجامعة، ومدى تفاعميا مع متغيرات أخرى لمتأثير عمى درجات 
المختبرين. كما تناولت الدراسة االرتباط بين درجات المختبرين عمى 
االختبار العام، واالختبارات التخصصية، ونسب االجتياز لمعيدي 

ات االجتياز وفقًا لمقياس خماسي ( سنوات، ومستوي7االختبار خالل )
من ضعيف إلى ممتاز. وأسفرت نتائج الدراسة عن إيضاح تأثير دال 
لمتغير سنة التخرج يشير إلى أن األقدمية تؤثر سمبًا عمى درجة 
المختبر عمى االختبارين ما لم تقترن بخبرة عممية وتدريب، وأن نسبة 

نحو كبير لتصل إلى المجتازين من تكرار أداء االختبارات تقل عمى 
% من مجتازي 90في المحاولة السابعة، فيما كانت مستويات  0003

ِكال االختبارين؛ التربوي والتخصصي تتراوح بين ضعيف ومقبول. وقد 
قدمت الدراسة في ضوء نتائجيا توصيات لتحسين شروط قبول 

 .المعممين الجدد بالتعميم العام
 الميني الترخيص لممعممين، المينية المعايير: المفتاحية الكممات
 إعداد برامج المعممين، اختبارات المعممين، خصائص لممعممين،
 .المعممين

 مقدمة. ال1
يمثل المعمِّم الركيزة األساسّية لجودة النظام التربوي وتحسين      

مخرجاتو، لذلك حظيت عممية اختيار المعمِّمين الجدد وتوظيفيم 
باىتمام المنظَّمات التربويَّة والباحثين عمى حٍد سواء في محاولة 
لمبحث عن أفضل الطرق الختيار المعمِّمين األقدر عمى تحسين 

م. وقد أوضحت الدراسات المقارنة تباين مخرجات التعميم العا
النظم التربويَّة سواء أكانت مركزية أم غير مركزية في تمبية 

[. فقد أشارت 1احتياجاتيا من المعمِّمين وفي طرق اختيارىم ]

[ التي راجعت 2دراسة منظمة التعاون االقتصادية والتعاون ]
ة في ( دولة من الدول المشارك17السياسات التربويَّة في )

المنظمة، إلى أن العرض والطمب في توظيف المعمِّمين يّتِسم 
بالتباين الكبير. ففي حين تحّقق التوازن بينيما مع بعض أوجو 
النقص في بعض الدول مثل سنغافورا وألمانيا وكندا وتشيمي، 
عانت بقيَّة الدول التي شممتيا الدراسة من مشكالٍت كزيادة 

لندا، تايبيو، أو زيادة العرض في العرض مقارنًة بالطمب في بو 
المرحمة االبتدائية ونقصو في المرحمتين المتوسطة والثانوية 
وخاصة في الرياضيات كما ىو الحال في بستوانا وماليزيا 

سبانيا وجورجيا  .والنرويج وعمان والفمبين وتايمند وا 
ومع ىذا التباين في مدى توفير القوى العاممة في مجال      

فقد أكدت الدراسات أن وجود نظام اختيار يتسم التدريس، 
بالصرامة والدقة ويركز عمى ذوي المستويات العممية والميارية 
العالية، كان السمة الغالبة لممارسات النظم التربوية األعمى أداًء 
في االختبارات والدراسات الدولية. فقد أوضحت دراسة إنفرسون 

اليب العالمية في [ والتي ىدفت إلى رصد األس3وآخرون ]
ذات األداء  التربوية النظمتوظيف المعمِّمين الجدد أن جميع 

المرتفع تنتقى األفضل من الِخرِّيجين. فعمى سبيل المثال، يكون 
% 10لِخرِّيجين في كوريا الجنوبية، و% من ا5اختيار أفضل 

% في 30في فمندا، ويكون اختيار المعمِّمين من ضمن أفضل 
وسنغافورا. وفي كندا تختار مؤسسات تدريب  كل من ىونج كونج
% من المرشحين الحاصمين عمى معدالت 30المعمِّمين أعمى 

عالية لدخول البرنامج التدريبي. وينص قانون إعداد المعمِّمين 
في تايبيو عمى أن الطالب يجب أن يكون مسجاًل في الجامعة 

ر أو في السنة الثانية أو أعمى، أو مسجاًل بمرحمة الماجستي
الدكتوراه قبل قبولو في برنامج إعداد المعمِّمين، عمى أن يجتاز 

 .الُمتقدِّم االختبار الوطني لدخول الجامعة
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ويمثل اختيار المعمِّم الكفء ضرورة لنجاح العممية التربويَّة،      
ذلك أن االختيار غير الموفق لممعمِّمين، كما يشير باربر ومرشد 

قد يمتد ألربعين سنة. ولذا تنتيج  [ يفضي إلى تدريٍس سيء4]
الدول الممثمة ألفضل النظم التربويَّة في العالم استراتيجيات قائمة 
عمى االعتقاد بضرورة امتالك الُمرشَّح لمتدريس عدًدا من 

: التحقُّق من خالل أىمياالخصائص الضرورّية لممعمِّم الكفء، 
ف والميارات القياس العممي من امتالكو لمستوى عاٍل من المعار 

قبل التحاقو بمينة التدريس. فعمى سبيل المثال، تمر عمميات 
قبول المعمِّمين في سنغافورا وفمندا بعدٍد من المراحل تبدأ باختيار 
األفضل من ضمن أعمى الطالب تحصيميًا، ومن ثم إخضاعيم 
الختباراٍت تتناول الجوانب المعرفّية العامة والتخصُّصّية، ومن ثم 

مقابمٍة شخصّية قد تتضمَّن بعض األنشطة التطبيقّية، الخضوع ل
 ].5] يمتحق المجتازون بعدىا بمرحمة تدريبّية

وقد بدأ االىتمام بخصائص المعمِّمين الجدد وكفاياتيم      
المينيَّة والتحقُّق من توافرىا عبر مراحل متعدِّدة كما ىو الحال 

مَّبات المينيَّة في سنغافورا وفمندا، نتيجة لمحاجة لتوفر المتط
لممدرسة الحديثة الضرورّية لمواجية زيادة وتعقيد احتياجات 
الطالب التعميمّية التي تتطمَّب خصائص ومعارف وميارات 

[، وىذا ما أكدتو الكثير من الدراسات التي اتفقت 6] نوعّية
نتائجيا بوجو عام عمى أن كفاية المعمِّم من أىم المصادر 
المدرسية المؤثرة عمى التحصيل الدراسي لمطالب، فقد أشارت 

[ تناولت أثر كفايات المعمِّمين 7نتائج دراسة تحميمية ليينشك ]
راف معياري واحد عمى التحصيل الدراسي لمطالب، إلى أن انح

في كفاية المعممين يؤدي إلى زيادة في مستوى التحصيل 
 .من االنحراف المعياري 0.11لطالبيم بمقدار 

وُيعبَّر حديثًا عن كفاية المعمِّم بمدى امتالكو لمستوى       
معيٍَّن من المعارف والميارات المينيَّة تحدِّدىا في الغالب 

وتُقاس باالختبارات واألدوات  المعايير المينيَّة لممعمِّمين،
التقويمّية األخرى، مثل: المقابمة وتقويم األداء. وُتَعد المعايير 
المينيَّة لممعمِّمين في أغمب األنظمة التربويَّة إطاًرا عامِّا لتصميم 
واعتماد البرامج األكاديمّية إلعداد المعمِّمين، فضاًل عن كونيا 

لممعمِّمين وتقويم أدائيم.  مطمًبا لمحصول عمى الترخيص الميني
وقد مرَّ إعداد المعايير المينيَّة لممعمِّمين بالمممكة العربية 

م، كان آخرىا إعداد إطاٍر 2004السعودية بعدة مراحل منذ عام 
م، والذي جرى 2011وطنٍي لممعايير المينيَّة لممعمِّمين في عام 

ين بشقييا العامة االعتماد عميو في إعداد المعايير المينيَّة لممعمِّم
م في إعداد اختبارات 2014والتخصُّصّية، والمستخدمة منذ العام 

 2014الترخيص الميني لممعمِّمين التي أّداىا خالل عامي 
 ( ُمرشح لمينة التدريس من الجنسين400000حوالي ) 2015و
[8.[ 

وتعد اختبارات الترخيص الميني أحد السمات البارزة لطرق      
مين الجدد في النظم التربويَّة المعاصرة ذات الجودة انتقاء المعمِّ 

التربويَّة العالية، حيث لم يُعد الحصول عمى الدرجة الجامعية 
وحده كافًيا لمعمل في مينة التدريس، ففي إطار تميين التعميم 
والترخيص الميني لممعمِّمين، تشترط جميع الواليات األمريكية 

رات تتناول الميارات والمعارف تقريًبا اجتياز عدد من االختبا
التربويَّة العامة والمعرفة التخصُّصّية بالمواد التدريسّية، كما 
تتطمب اليابان اجتياز اختبار تأىيل المعمِّمين ضمن اشتراطات 
الترخيص الميني لممعمِّمين، وتشترط بريطانيا ثالثة اختبارات 

 ].9أساسية لمحصول عمى شيادة المعمِّم المؤىل ]
وفي تأكيٍد ألىمية الترخيص الميني، وقدرتو التنبُِّئية      

بتحصيل الطالب، باعتباره أحد متطمبات الجودة يؤثر عمى نحو 
إيجابي في تحسين مخرجات التعميم، أظيرت نتائج دراسة 

[ أن الطالب يزداد مستوى 10011كوستافسون ورايس ]
ت عالية تحصيميم الدراسي مع المعمِّمين الذين يحققون مستويا

عمى االختبارات المينيَّة. وىذا ما أيدتو دراسة الحقة لمتزلر 
[ حيث وجدت أن معرفة المعمِّم بالمادة التعميمّية 12ووتسمان ]

التي ُيدرسيا تؤثر عمى نحٍو داٍل عمى التحصيل الدراسي 
لمطالب، فبزيادة انحراف معياري واحد عمى درجات اختبار 

% من االنحراف 10الب بحوالي المعمِّمين تزداد درجات الط
المعياري، مما يعني أن الطالب إذا انتقل عمى سبيل المثال من 
معمم عند المئين الخامس من توزيع المعمِّمين عمى المعرفة 
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بالمادة إلى معمم عند متوسط ىذا التوزيع فإن تحصيمو الدراسي 
من االنحراف المعياري بنياية العام  16.6سوف يزداد بنسبة 

إلى أن  [13راسي. كما أشارت نتائج دراسة شولز وتريفت ]الد
الختبارات الترخيص الميني لممعمِّمين قدرة تنبُِّئية بجودة 

 .المعمِّمين
والعتماد اكتساب الكفاية المينيَّة لممعمِّمين عمى عدٍد من      

العوامل منيا مستوى التأىيل األكاديمي التخصصي والتربوي 
خبرة العممية، فقد كانت ىذه العوامل وخاصة والتدريب الميني وال

الُمقاسة منيا مجال اىتمام كثيٍر من الباحثين، في محاولة 
لتحديد تأثيرىا ُمنفردة أو ُمجتمعة عمى الكفاية التدريسّية، ومن ثم 
عمى التحصيل الدراسي لمطالب، وىو ما يساعد عمى تقدير 

تائجيا في الغالب أوزناىا النسبية في عمميات االنتقاء، إال أن ن
لم تكن متسقة في ىذا الجانب. ففي مجال التأىيل األكاديمي 

[ أن مستوى تأىيل المعمِّم يرتبط إيجابيِّا 14لممعمم، وجَد وبمان ]
بالتحصيل الدراسي لمطالب، وكان التأثير في العموم أعمى منو 

[ عالقًة 15في الرياضيات، بينما وجد جولدىابر وبروير ]
ن مؤىل المعمِّم في الرياضيات والتحصيل الدراسي إيجابيًة بي

لمطالب في الرياضيات وليس في العموم. وقد وجد ويمسن 
[ ارتباًطا إيجابيِّا بين تأىيل المعمم في مادتو 16] وزمالؤه

اسفيدوا  - التدريسّية وأداء الطالب. كما أظيرت دراسة كوكال
لمعموم [ باالعتماد عمى بيانات من الدراسة الدولية 17]

والرياضيات أن مستوى أداء معمم الرياضيات في مرحمة اإلعداد 
وفًقا لممعدل التراكمي وعدد الساعات الدراسّية كان عاماًل تنبِئيِّا 
لمستوى الطالب التحصيمي. وفي دراسٍة مشابيٍة وجد بودي 

[ تبايًنا بين برامج إعداد وتدريب المعمِّمين، وأن ىذه 18] وآخرون
أثرت عمى فعالية المعمِّمين، وأن البرامج المرتبطة االختالفات 

 .بالتطبيق العممي أكثر فائدة لممعمِّمين في السنة األولى
وتشير األدبيات إلى التأثير اإليجابي لمخبرة التربويَّة      

لممعمِّمين عمى التحصيل الدراسي لمطالب وفًقا لدرجاتيم في 
ر ليس بالضرورة خطيِّا، االختبارات التحصيمّية، وأن ىذا التأثي

[ إلى أن لجودة 19] فقد أشارت دراسة ريفكن وىنشك وكين

المعمِّم ــــ كما تفسر ببعض الخصائص المقاسة مثل التأىيل 
التربوي والخبرة ــــ أثرىا اإليجابي عمى التحصيل الدراسي لمطالب 
في مادتي القراءة والرياضيات. وىذا ما أكدتو دراسة كموتفيمتر 

[، حيث تبين من نتائجيا ارتباط الخبرة 20وفيقدور ] والد
التدريسّية والحصول عمى درجات عالية في اختبارات الترخيص 
الميني بالمستويات التحصيمّية العالية لطالب الصف الرابع 
  االبتدائي بوالية كارولينا. وقد أظيرت نتائج الدراسة التي أعدىا

Gitomer  [21]( اخ9مستخدما بيانات ) 2تبارات براكسس 
Praxis II  تتناول طرق التدريس والمحتوى المعرفي لعدد من

التخصصات التدريسية لصالح إدارة التربية بالواليات المتحدة أن 
المختبرين الذين كان لدييم خبرة تدريسية حصموا عمى درجات 

 .( اختبارات5أعمى مقارنة بمن لم يكن لديو خبرة في )
وانطالًقا مما سبق، وفي محاولٍة لتحسين عممية اختيار       

المعممين األكثر كفاية تحاول الدراسة تقويم مستوى أداء 
المرشحين لمينة التعميم في اختبارات المعممين التخصصّية 
والتربوّية، ومدى فاعمّية بعض المحّكات المعتمدة الختيار 

سنة التخرج ونوع  المعممين في المممكة العربية السعودية، وتشمل
الجامعة في تفاعميا مع كل من التأىيل التربوي والخبرة العممّية 
والدورات التدريبّية، وذلك عمى أمل االستفادة من النتائج في 
تحديد المحّكات األكثر فاعمية كأساس الختيار المعممين األكثر 

 .كفاية لمعمل في ىذا المجال
 مشكمة الدراسة. 2

لتعميم إلى تجويد مدخالت النظام التربوي التي تسعى وزارة ا     
ُيَعدُّ المعمِّم أىم عناصرىا، واتخذت في سبيل ذلك العديد من 
الخطوات منيا إعداد معايير مينّية لممعمِّمين وفرض الشروط 
المبنّية عمييا ومنيا اجتياز اختبارات المعمِّمين. وعمى الرغم من 

رة، فإنيا تمثل الحد األدنى أىمية ىذه الشروط التي تفرضيا الوزا
الشتراطات الجودة لاللتحاق بمينة التدريس مقارنة بالنظم 

[. 22] التربويَّة العالمّية وفًقا لما ذكرتو دراسة ىويمل وآخرون
ومع ذلك، فإنيا تواجو تحّديات مجتمعّية تضعف من فعالّيتيا 
نة متأثرة باتجاىات سائدة سابًقا في أن التدريس "مينة من ال مي
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لو". وتتَّخذ المشكمة ُبعًدا إضافيَّا عند النظر لتركيز برامج التعميم 
العالي النسائية عمى التخصصات التربويَّة، وىيمنة النظرة 
االجتماعّية بأن مينة التدريس ىي الخيار األمثل لموظائف 
النسوّية إن لم يكن الوحيدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، مما 

نتظرات سنويِّا لاللتحاق بيا حتى في تمك ضاعف من أعداد الم
التخصُّصات التي تتسم عالميِّا بشح في حاممييا مثل الرياضيات 

 .والفيزياء
وكنتيجة ليذه الظروف، عمدت وزارة الخدمة المدنية إلى      

%( من نقاط المفاضمة لسنوات االنتظار بواقع 20تخصيص )
مي. ومع سعي %( لممعدَّل التراك40نقطتين عن كل سنة، و)

ىذا اإلجراء إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفّية بين 
الِخرِّيجين والِخرِّيجات الراغبين في االلتحاق بالتدريس، إال أن 
طول سنوات االنتظار قد يفضي إلى إضعاف االرتباط 
بالتخصُّص التدريسي ونسيان المعارف والميارات التي سبق 

بالتوظيف وتقميل  تدريسّية كفاية األقلرص تعمُّميا، وتزداد بذلك ف
فرص حديثي التخرُّج. ليس ذلك فحسب، بل إن قوائم االنتظار 
سوف تتضاعف في ظل التوسُّع الكبير في قبول الطالب 
لاللتحاق بالبرامج األكاديمّية في الجامعات الناشئة وقبوليم 
 لمترشُّح لمتدريس دون التحقق من جودة تمك البرامج وحصوليم
عمى ميزتين قد ال ترتبط بالضرورة بكفاياتيم التدريسّية، وىما 
الحصول عمى نقاط لممفاضمة أثناء فترة االنتظار، وحصوليم 
 .عمى معدَّالت عالية مقارنة بزمالئيم خريجي الجامعات القديمة

ومن ناحية أخرى، فإن الخبرات العممّية التي يكتسبيا      
بعضيم من خالل العمل في التدريس وخاصة في المدارس 

 تحتسب الالخاصة أثناء مدة االنتظار، وكذلك الخبرات التدريبّية 
ضمن نقاط المفاضمة لمترشح لمتدريس في المدارس الحكومّية، 

تساب خبرات تدريسّية مما يقمِّل من دافعيَّتيم لتطوير أدائيم واك
ترفع من مستوى تأىيل وصقل ما لدييم من معارف وميارات 

 .أثناء مدة االنتظار
يضاف إلى ما سبق إصرار كثير من الُمرشَّحين ممن لم       

يجتازوا اختبارات المعمِّمين إلى االنتظار وتكرار أداء االختبار 

في إتاحة أداء  لعدٍد من السنوات في ظل سياسات القبول الُمتَّبَعة
اختبارات المعمِّمين لعدٍد غير محدوٍد من المرَّات، مما قد يمثِّل 
أعباًء ال منفعة منيا لممختبر ولمجيات القائمة عمى االختبارات 
والتوقُّف عن البحث عن فرص وظيفّية أخرى في حال كان نسب 

 .االجتياز في محاوالت تكرار االختبار متدنّية
سبق، تحاول الدراسة إلقاء الضوء عمى ىذه وانطالًقا مما      

القضايا لمتحقق من سالمة ىذه المحكات كأساس لممفاضمة بين 
المتقدمين لمينة التعميم، وذلك من خالل محاولة الكشف عن 
طبيعة الكفايات المعرفية والتربويَّة لممتقدمين والمتقدمات لمينة 

اين بعض التعميم في المممكة العربية السعودية في ضوء تب
المتغيرات التي تتضمن سنة التخرج، والتدريب، والخبرة العممية 

 .ونوع الجامعة، ونوع المؤىل الدراسي
 أسئمة الدراسةأ. 

في ضوء مشكمة الدراسة السابقة تحاول الدراسة الحالّية اإلجابة 
 :عن األسئمة اآلتية

ما مستويات اجتياز االختبار العام واالختبارات التخصصية . 1
 وفًقا لمقياس خماسي من ضعيف إلى ممتاز؟

 ما نسب اجتياز ُمعيدي االختبار خالل سبع محاوالت؟. 2
ىل يوجد ارتباط بين درجات المختبرين عمى االختبار العام . 3

ودرجاتيم في اختبار التخصُّص؟ وىل يختمف معامل االرتباط 
 باختالف التخصُّص؟

المختبرين عمى  ىل توجد فروق دالة بين متوسطات درجات. 4
االختبار التربوي العام واالختبارات التخصصية تعزى لمتغير 

 الجنس؟
ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات . 5

المختبرين عمى اختبار المعمِّمين التربوي العام تعزى إلى سنة 
ــ بكل من التدريب،  ــ إن وجدت ـ التخرج؟ وىل تتأثر ىذه الفروق ـ

 لعممّية، والمؤىل الدراسي؟والخبرة ا
 ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات . 6

المختبرين عمى اختبارات المعمِّمين التخصُّصّية تعزى إلى سنة 
 ب، ـــــالتخرج؟ وىل تتأثر ىذه الفروق ـــ إن وجدت ـــ بكل من التدري
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 والخبرة العممّية، والمؤىل الدراسي؟
ئيِّا بين متوسطات درجات ىل توجد فروق دالة إحصا. 7

المختبرين عمى اختبارات المعمِّمين التربوي العام تعزى إلى نوع 
الجامعة )قديمة، ناشئة(؟ وىل تتأثر ىذه الفروق إن ـــ وجدت ـــ 

 بكل من التدريب، والخبرة العممّية، والمؤىل الدراسي؟
ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات . 8

مى اختبارات المعمِّمين التخصُّصّية تعزى إلى نوع لمختبرين ع
ــ  الجامعة )قديمة، ناشئة(، وىل تتأثر ىذه الفروق ـــ إن وجدت ـ

 بكل من التدريب، والخبرة العممّية، والمؤىل التربوي؟
 أهداف الدراسةب. 

تيدف الدراسة الحالّية إلى تقويم السياسات الُمتبعة حاليِّا في 
لمتدريس ومدى تأثيرىا عمى كفاياتيم التدريسّية، قبول المرشحين 

في ضوء نتائج المتقدمين عمى اختبارات المعمِّمين العامة 
 :والتخصُّصّية. وينبثق عن ذلك األىداف الفرعية اآلتية

التعرُّف عمى مستويات ومعدَّالت اجتياز اختبارات المعمِّمين . 1
 .في ضوء تكرار أدائو لعدة مرات

مى مدى اتساق الخمفّية التربويَّة والتخصُّصّية التعرُّف ع. 2
 .كمطمبين متالزمين لممرشحين لمينة التدريس

التعرُّف عمى الفروق بين نتائج المرشحين لمتدريس في . 3
اختبارات الترخيص الميني لممعمِّمين وخصائصيم المتعمقة 
بسنوات االنتظار لمتعيين، ومدى تأثرىا بمتغّيرات الخبرة العممّية 

 .والتدريب والمؤىل الدراسي
التعرُّف عمى مستوى خريجي الجامعات القديمة والناشئة في . 4

 .ضوء نتائج اختبارات المعمِّمين العامة والتخصُّصّية
 :التحديد اإلجرائي لمتغيرات الدراسة

درجة االختبار التربوي العام لممعمِّمين: تمثل درجة اختبار . 1
معايير المينيَّة العامة لممعمِّمين في المعممين العام الذي يقيس ال

المممكة العربية السعودية، ويعد اجتياز االختبار أحد متطمبات 
 .الترشح لموظائف التعميمية لمجنسين

درجة االختبار التخصصي لممعمِّمين: تمثل درجة االختبار . 2
التخصصي في إحدى المواد التدريسية التي يتقدم إلييا المرشح، 

المعايير المينيَّة ألحد التخصُّصات التدريسية لممعمِّمين وتقيس 
في المممكة العربية السعودية، ويعد اجتيازه أحد متطمَّبات الترشح 

 .لتدريس التخصُّص بمراحل التعميم العام لمجنسَين
مستويات االجتياز: تحدد الدراسة مستويات االجتياز من . 3

؛ مقبول (60-50خالل خمسة مستويات تشمل: ضعيف )
(؛ وممتاز 90-81(؛ جيد جدا )80-71(؛ جيد )61-70)
(91-100.) 
الخبرة العممّية: تشير إلى العمل بمجال التدريس بمدارس . 4

القطاع الخاص أثناء مدة االنتظار لاللتحاق بالتدريس في 
القطاع الحكومي، وتحدد إجرائيِّا في ىذه الدراسة بوجود خبرة 

 .سابقة أو عدم وجودىا
التدريب: يشير إلى الدورات التدريبية التي يتمقيا المرشح في . 5

المجال التربوي قبل تقديمو لموظائف التعميمية في القطاع 
الحكومي، وتحدد إجرائيا في ىذه الدراسة الحصول عمى دورات 

 .أو عدم الحصول عمييا
التأىيل التربوي: يشير إلى طبيعة التأىيل التربوي لممتقدِّم . 6

ر. وقد حددت إجرائيِّا بتصنيفيا إلى )تربوي أو غير لالختبا
 (.تربوي

نوع الجامعة: ُصنِّفت الجامعات إلى نوعين؛ القديمة وىي . 7
الجامعات التي مضى عمى إنشائيا أكثر من عشرين سنة، 
وتمثل جامعة الممك سعود، جامعة أم القرى، جامعة الممك 

ة الممك فيصل، عبدالعزيز، جامعة اإلمام محمد بن سعود، جامع
والجامعة اإلسالمية، فيما تمثل الناشئة بقّية الجامعات وىي: 
جامعة تبوك، جامعة طيبة، جامعة القصيم، جامعة الطائف، 
جامعة نجران، جامعة الباحة، جامعة حائل، جامعة جازان، 
جامعة الحدود الشمالّية، جامعة األميرة نوره، جامعة األمير 

ة المجمعة، وجامعة شقراء، وال سطام، جامعة الجوف، جامع
يشمل التصنيف الجامعات غير الحكومية أو تمك التي ال 

 تستيدف لخريجييا المجال التربوي، مثل جامعة الممك فيد 
 .لمبترول والمعادن
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 الطريقة واإلجراءات. 3
 منهج الدراسةأ. 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بمختمف      
أنواعو )االستطالعي واالرتباطي، والعمي المقارن( لتحميل بيانات 
المرشَّحين لمتدريس في اختبارات المعمِّمين العامة والتخصُّصّية 
التي يعدىا وينفِّذىا المركز الوطني لمقياس والتقويم. وقد ُوظِّف 

عي لمكشف عن طبيعة أداء المتقدمين المنيج الوصفي االستطال
لالختبار، في حين ُوظِّف المنيج االرتباطي لمكشف عن مدى 
االرتباط بين أداء المختبرين في الجانب التربوي والتخصصي 
من االختبار، وجرى توظيف المنيج السببي المقارن لتحديد أثر 
 بعض المتغيرات عمى أداء المتقدمين شممت سنة التخرُّج ونوع 

 .الجامعة والتدريب والخبرة ونوع المؤىل الدراسي

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
تألف مجتمع الدراسة من جميع خريجي الجامعات السعودية      

الراغبين في االلتحاق بمينة التدريس، وتمثل عينة الدراسة 
ىـ ألداء اختبار المعمِّمين التربوي 1436المتقدمين منيم في عام 

واالختبارات التخصُّصّية لممعمِّمين في التخصُّصات العام 
حة بجدول ) ( والتي منيا تخصُّصات: التربية 1الموضَّ

اإلسالمّية، والرياضّيات، والحاسب اآللي، والجغرافيا، والتربية 
الفكرّية، والتربّية البدنّية ورياض األطفال. وتألفت عينة الدراسة 

( 145131ذكًرا و)( 42977( مختبًرا منيم )188108من )
أنثى، موزعة عمى التخصصات السابقة كما ىو موضح في 

 (.1الجدول )

 1 جدول
 خصائص عينة الدراسة

 اختبار معممي الجنس العدد اختبار معممي الجنس العدد
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 ابتدائي الرياضيات 1683 9857 11540 الجغرافيا 515 7454 7969
 وثانوي الرياضيات متوسط 3240 2221 5461 التعمم صعوبات 2496 2728 5224
 العموم 802 5604 6406 الفكرية التربية 1193 2101 3294
 الفيزياء 2068 4002 6070 السمعي العوق 231 765 996
 الكيمياء 2595 5380 7975 البصري العوق 76 118 194
 األحياء 2207 4429 6636 التوحد 192 371 563
 اآللي الحاسب 2490 3818 6308 السموكية التدريبات 216 443 659
 إسالمية التربية 9638 34366 44004 الفنية التربية 461 2000 2461
 عربية المغة 3847 24995 28842 البدنية التربية 1044 0 1044
 اإلنجميزية المغة 7633 11264 18897 األطفال رياض 0 6345 6345
 التاريخ 350 9536 9886 األسرية التربية 0 7334 7334

 أداة الدراسةج. 
اعتمدت الدراسة عمى نتائج المختبرين عمى اختبارات      

المعمِّمين بنوعييا العامة والتخصُّصّية التي أعدىا المركز 
الوطني لمقياس والتقويم بدعم من مشروع الممك عبداهلل لتطوير 
ن االختبار  التعميم العام ويطبِّقيا لصالح وزارة التعميم. ويتكوَّ

ن نوع اختيار من متعدد، تيدف ( سؤااًل م75التربوي العام من )
إلى قياس المعايير المينيَّة الوطنية لممعمِّمين في المممكة العربية 
السعودية ماعدا المعيار الثالث، وتتناول المجاالت اآلتية: 
المعرفة المينيَّة، تعزيز التعمُّم، دعم التعمُّم، والمسؤولة المينيَّة 

حة معاييرىا الفرعية كما ىو مو   (.2ضح في جدول )والموضَّ
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 2 جدول
 المجاالت والمعايير المهنيَّة لممعمِّمين

 عدد المعايير الفرعية المعيار العام المجال
 4 المعرفة بالطالب وكيفية تعممو .1 المعرفة المينيَّة

 6 اإللمام بالميارات المغوية والكمية .2
 بحسب التخصص تدريسوالمعرفة بالتخصص وطرق  .3
 5 المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة .4
 4 معرفة كيفية إعداد برامج تعمم متكاممة .5

الممارسة 
 المينية

 5 تييئة فرص لتعمم الطالب وتعزيزه .6 تعزيز التعمم
 5 تقويم تعمم الطالب وتزويدىم بتغذية راجعة بناءة .7

 4 لمتعممبناء بيئة صفيٍة آمنة وداعمة  .8 دعم التعمم
 2 تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة لمتعمم .9

 3 العمل بفاعمية مع اآلخرين وتطوير عالقات مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع .10 المسؤولية المينية
 3 التطوير المستمر لممعارف والممارسات المينيَّة .11
 2 اإللمام بالمتطمبات المينيَّة لممعمِّم السعودي .12

ن االختبارات التخصُّصّية من )      ( سؤااًل عدا 75كما تتكوَّ
تخصصات الرياضيات والفيزياء التي يشتمل كٌل منيا عمى 

( سؤااًل، وجميع األسئمة من نوع اختيار من متعدد تتناول 50)
ي المعيار الثالث في إطار المعايير المينية الوطنية لممعممين ف

المممكة العربية السعودية. وتغطي المعايير التخصصية لممعممين 
( تخصصا تدريسيا جرى نشر معاييرىا ورفعيا عمى الموقع 23)

 .اإللكتروني لممركز الوطني لمقياس والتقويم

وتشير الدراسات والتقارير التي يصدرىا المركز الوطني      
ت ثبات وصدق لمقياس والتقويم إلى تمتُّع االختبارات بدرجا

جيدة؛ فقد جرى حساب ثبات االختبارات باستخدام نمذجة 
مع  Latent Variable Modeling (LVM) المتغير الكامن

(، 1األخذ بعين النظر ثنائية الدرجة عمى أسئمة االختبار)صفر/
( فيما تراوحت 0.891وبمغت معامل ثبات االختبار العام )
(، 0.92 - 0.68بين ) معامالت ثبات االختبارات التخصُّصّية

 (.3كما يوضحيا جدول )
 3جدول 

 معامالت ثبات االختبارات
 التخصص معامل الثبات التخصص معامل الثبات

 التربية إسالمية 0.87 الجغرافيا 0.77
 المغة عربية 0.84 صعوبات التعمم 0.85
 ابتدائي الرياضيات 0.68 التربية الفكرية 0.92
 لرياضيات متوسط وثانوي 0.82 العوق السمعي 0.82
 العموم 0.82 العوق البصري 0.8
 الفيزياء 0.8 التوحد 0.92
 الكيمياء 0.84 التدريبات السموكية 0.82
 األحياء 0.87 التربية الفنية 0.84
 المغة اإلنجميزية 0.88 التربية البدنية 0.76
 الحاسب اآللي 0.85 رياض األطفال 0.9
 التاريخ 0.81 التربية األسرية 0.83

 [30]المرجع: المركز الوطني لمقياس والتقويم، 
 ولمتحّقق من صدق االختبار التربوي العام واالختبارات      

 التخصُّصّية، اسُتخدم النموذج المعتمد عمى البناء الموحد
Unified Construct-based Model ؛ وذلك عن طريق
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 Confirmatory Factor استخدام التحميل العاممي التوكيدي

Analysis  لمتحقق من أن كل اختبار يقيس مفيوًما نظريِّا واحًدا
، وىذا ما Unidimensional وفًقا لما تناولتو المعايير المينيَّة

لكل ( 4دعمتو مؤشرات حسن المطابقة المبينة في جدول )

اختبار، والتي تمثل قيًما مقبولة وفًقا لممحّكات التي اقترحيا 
 TLI [، حيث تعد القيم المقبولة لمؤشري27مارش وون ]

 CFI ≥.90, TLI ≥.90, and):كاآلتي RMSEAو

RMSEA ≤.08).  
 4جدول 

 مؤشرات حسن المطابقة لمصدق التكويني لالختبارات
90% CI for RMSEA RMSEA WRMR TLI CFI df χ2 اختبار معممي 

LL UL 

 العموم 3110.26 2210 0.877 0.872 1.188 0.015 0.016 0.013
الرياضيات  2920.82 1175 0.887 0.882 1.486 0.011 0.012 0.011

 ابتدائي
الرياضيات  2214.18 1175 0.945 0.942 1.27 0.013 0.013 0.012

 وثانويمتوسط 

 الحاسب اآللي 4851.83 2079 0.923 0.92 1.471 0.014 0.015 0.014
 األحياء 3342.36 2345 0.904 0.903 1.178 0.014 0.015 0.013
 الكيمياء 3034.65 2345 0.925 0.923 1.115 0.012 0.013 0.011
 الفيزياء 1418.2 945 0.822 0.814 1.17 0.016 0.018 0.014
 التاريخ 2763.33 2210 0.9 0.898 1.098 0.012 0.014 0.011
 الجغرافيا 2662.85 2345 0.885 0.881 1.039 0.01 0.012 0.008
 المغة العربية 3422.85 2144 927 .0 924 .0 1.22 012 .0 0.013 012 .0
المغة  12686.51 2277 0.926 0.924 2.208 0.015 0.016 0.015

 اإلنجميزية
 التربية الفنية 3502 2210 0.884 0.881 1.244 0.014 0.015 0.014
 التوحد 2129.81 1890 0.936 0.934 1.017 0.015 0.018 0.011
 رياض األطفال 3947.74 2345 0.944 0.942 1.26 0.014 0.015 0.014

التربية  5254.09 2345 0.933 0.931 1.44 0.014 0.015 0.014
 اإلسالمية

 التربية األسرية 3045.01 1710 0.903 0.9 1.291 0.014 0.015 0.013

 التربية الفكرية 3976.33 2414 0.94 0.938 1.252 0.014 0.015 0.013
صعوبات  3852.13 2015 0.944 0.942 1.327 0.013 0.014 0.012

 التعمم
 التربية البدنية 1975.2 1710 0.843 0.838 1.047 0.012 0.014 0.009
 العوق السمعي 5825.03 2278 0.948 0.946 0.992 0.009 0.012 0.006

التدريبات  2438.04 2210 0.887 0.884 1.019 0.012 0.015 0.009
 السموكية

 االختبار العام 24081.8 2555 0.925 0.923 2.889 0.016 0.016 0.016
 [30]المرجع: المركز الوطني لمقياس والتقويم، 
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 نتائجال .4
 عرض نتائج السؤال األول: مستويات اجتياز االختبار العام

 :واالختبارات التخصصية
 اتــمستويلإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص عمى: "ما 

اجتياز االختبار العام واالختبارات التخصُّصّية عمى مقياس 
خماسي من ضعيف إلى ممتاز؟ " تم استخراج النسبة المئوية 

يات اجتياز االختبار العام واالختبارات التخصصية كما لمستو 
 :ىو موضح في الجدولين التاليين

 5جدول 
 مستويات االجتياز في االختبار العام

 المستوى مدى الدرجات العدد النسبة
 ضعيف 50-60 60888 58.6
 مقبول 61-70 32831 31.6
 جيد 71-80 8967 8.6
 جيد جدا 81-90 1274 1.2
 ممتاز 91-100 22 0.

100.0 103982   
 6 جدول

 مستويات االجتياز في االختبارات التخصُّصّية 
 المستوى تصنيف الدرجة العدد النسبة
 ضعيف 50-60 59701 63.8
 مقبول 61-70 23570 2502
 جيد 71-80 7774 8.3
 جيد جدا 81-90 2131 2.3
 ممتاز 91-100 381 0.4
 اإلجمالي  93557 100

 1436ُصنِّفت درجات المجتازين في االختبار العام لعام      
%( من عدد 55.3( ويمثمون )103982البالغ عددىم )

المختبرين، إلى خمسة مستويات. وتشير البيانات في الجدول 
( الخاص بالجانب التربوي، إلى أن معظم المجتازين الذين 5)

%( من المجتازين يقعون ضمن مستوى 59بمغت نسبتيم )
%( من كان مستواىم مقبواًل، فيما لم 32يف" يمييم بنسبة )"ضع

%(. كما تشير البيانات في 10تتجاوز نسبة بقية المستويات )
( إلى أن الوضع أكثر سوًءا في جانب التخصص، 6جدول )

%(، وبمغت 6308حيث بمغت نسبة المجتازين بتقدير ضعيف )
أن نسبة  %(، وىو ما يعني2502نسبة المجتازين بنسبة مقبول )

%( اجتازت االختبار بتقديرات متدنية ال تكفي لقيام المعمم 89)
بميامو عمى النحو المطموب، ولم تتجاوز نسبة المجتازين بتقدير 

 (.%11جيد أو أعمى )
عرض نتائج السؤال الثاني: طبيعة أداء معيدّي االختبار خالل 

 :سبع محاوالت
عمى: ما نسب لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص 

اجتياز ُمعيدي االختبار خالل سبع محاوالت؟ تم تتبع البيانات 
وتحديد  1435-1429لممجتازين في كل محاولة بين عامي 

األعداد والنسب المئوية بحسب متغير الجنس، كما ىو موضح 
 :في الجدول التالي
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 7 جدول
 حسب الجنس 1435-1429كل محاولة ونسبهم بين عامي أعداد المجتازين في 

 الكل إناث ذكور 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحاولة
 %45.5 219,050 %43.6 155,394 %51.2 63,656 األولى
 %5.0 23,990 %3.0 10,810 %10.6 13,180 الثانية
   - - %3.3 4,162 الثالثة
   - - %1.1 1,363 الرابعة
   - - %0.5 600 الخامسة
   - - %0.15 187 السادسة
   - - %0.03 39 السابعة

لحساب نسب المختبرين الذين كّرروا أداء االختبار من      
( محاوالت خالل الفترة بين عامي 7غير المجتازين لعدد )

( ُمختبًرا أجتاز 249391، جرى تتبع بيانات )1429-1435
( نسبة 7منيم في المحاولة األولى وفًقا لبيانات الجدول )

%(، 5%(، وتناقصت النسبة في المحاولة الثانية إلى )45.5)
مع اإلشارة إلى أن نسبة االجتياز لمذكور في المحاولة الثانية 
أعمى من نسب اجتياز اإلناث الالتي بدأ تطبيق االختبار عميين 

، وتقل النسب في بقية المحاوالت لمذكور لتصل 1434من عام 
%(. ىذه النسب تؤكد استمرارية 0.3في المحاولة السابعة إلى )
ن، وضعف دافعيتيم وتخطيطيم األداء المنخفض لممتقدمي

لمدخول لمينة المستقبل، حيث يبدو أن من يعيد االختبار ال 
 .يستغل فترة االنتظار لتحسين كفايتو التخصصية والتربوية

عرض نتائج السؤال الثالث: العالقة بين أداء المتقدمين 
 :لالختبارات التربوي العام والتخصصي
ي ينص عمى: "ىل يوجد لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذ

ارتباط بين درجات المختبرين عمى االختبار العام ودرجاتيم في 
اختبار التخصُّص؟ وىل يختمف معامل االرتباط باختالف 
التخصُّص؟" تم استخراج معامل االرتباط بين االختبار العام 
واالختبارات التخصصية لممتقدمين كما ىو موضح في الجدول 

 :التالي
 8جدول 

 معامالت االرتباط بين االختبار العام واالختبارات التخصُّصّية لممتقدمين من تخصصات مختمفة
 معامل االرتباط التخصص معامل االرتباط التخصص

 0.428 الجغرافيا 0.552 إسالمية التربية
 0.707 التعمم صعوبات 0.519 عربية المغة

 0.756 الفكرية التربية 0.540 ابتدائي الرياضيات
 0.668 السمعي العوق 0.545 وثانوي الرياضيات متوسط
 0.582 البصري العوق 0.576 العموم
 0.731 التوحد 0.383 الفيزياء
 0.627 السموكية التدريبات 0.498 الكيمياء
 0.687 الفنية التربية 0.623 األحياء

 0.542 البدنية التربية 0.625 اإلنجميزية المغة
 0.760 األطفال رياض 0.655 اآللي الحاسب

 0.573 األسرية التربية 0.452 التاريخ
( بين 8تراوحت قيم االرتباط كما يتبّين من جدول )      

( الختبار 0.76االختبار العام واالختبارات التخصُّصّية )
( الختبار معممي الفيزياء، 0.383معممات رياض األطفال و)

إضافة إلى ذلك كانت أعمى قيم االرتباط كما يتضح من الجدول 
ل والتربية بين االختبار العام واختبارات معممي رياض األطفا

الفكرية والتوحد وصعوبات التعمم، بينما كانت أضعف معامالت 
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االرتباط بين االختبار العام واختبار الفيزياء والجغرافيا والتاريخ 
 .والكيمياء عمى التوالي

وتعكس قيم معامالت االرتباط بين االختبار العام      
ونيا واالختبارات التخصُّصّية طبيعة برامج اإلعداد ومدى ك

تربوّية أو غير تربوّية، فتخصُّصات التربية الخاصة وتخصُّص 
رياض األطفال ذات االرتباط العالي باالختبار العام ُتدرَّس 
جميعيا في كمّيات التربية، كما أن محتوى تمك البرامج في 
مجممو تربويِّا. في حين ٌتدرَّس التخصُّصات التي ليا قيم 

يزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ معامالت ارتباط أقل، مثل: الف

في الغالب في كميات غير تربوّية، مثل: كمّيات العموم، وكمّيات 
 .اآلداب، ويمتحق بعض خرّيجييا ببرامج الدبموم التربوي

عرض نتائج السؤال الرابع: الفروق بين الجنسين في االختبار  
 :العام واالختبارات التخصصية
الرابع الذي ينص عمى:" ىل توجد  لإلجابة عن سؤال الدراسة

فروق دالة بين متوسطات درجات المختبرين عمى االختبار 
التربوي العام واالختبارات التخصصية تعزى لمتغير الجنس؟" تم 
استخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين الجنسين في االختبار 
التربوي العام وفي االختبارات التخصصية كما ىو موضح في 

 :ين التاليينالجدول
 9جدول 

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين الجنسين في االختبار التربوي العام
 االختبار ن المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة )ت( مستوى الداللة

 التربوي العام إناث 110577 55.97 9.92 12.422 000.
 ذكور 30253 55.22 9.17

( إلى وجود فروق 9يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )
 دالة بين متوسطات المجموعتين لصالح مجموعة اإلناث في 

 .االختبار التربوي العام

 11جدول 
 االختبارات التخصصيةاختبار )ت( لداللة الفروق بين الجنسين في 

مستوى  لصالح
 الداللة

المتوسط  االنحراف المعياري قيمة )ت(
 الحسابي

 اختبار معممي ن

 إسالمية التربية .1 إناث 34366 49.97 9.01 19.67- 000. الذكور
 ذكور 9638 52.60 12.22

 عربية المغة .2 إناث 24995 47.88 8.90 20.41 000. اإلناث
 ذكور 3847 44.90 8.36

 ابتدائي الرياضيات .3 إناث 9857 43.92 10.46 2.14 0.03 اإلناث
 ذكور 1683 43.34 10.20

 وثانوي الرياضيات متوسط. 4 إناث 2221 45.11 12.80 1.77 0.08 -
 ذكور 3240 44.51 11.27

 العموم .4 إناث 5604 54.75 8.21 4.94 000. اإلناث
 ذكور 802 53.19 8.40

 الفيزياء .5 إناث 4002 42.26 7.63 5.87- 000. الذكور
 ذكور 2068 43.53 8.17

 6.912 000. اإلناث
 

 الكيمياء .6 إناث 5380 45.52 8.33
 ذكور 2595 44.20 7.87

 األحياء .7 إناث 4429 53.46 12.01 14.56 000. اإلناث
 ذكور 2207 49.13 11.14

 اإلنجميزية المغة .8 إناث 11264 49.27 13.81 32.25 000. اإلناث
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 ذكور 7633 43.21 11.83
 15.46 000. اإلناث

 
 اآللي الحاسب .9 إناث 3818 54.08 11.12
 ذكور 2490 50.04 9.48

 4.43- 000. الذكور
 

 التاريخ .10 إناث 9536 54.56 8.55
 ذكور 350 57.34 11.61

 5.31- 000. الذكور
 

 الجغرافيا .11 إناث 7454 50.67 7.19
 ذكور 515 52.64 8.22

 23.89 000. اإلناث
 

 التعمم صعوبات .12 إناث 2728 60.79 10.19
 ذكور 2496 54.29 9.46

 الفكرية التربية .13 إناث 2101 72.20 11.18 16.68 000. اإلناث
 ذكور 1193 65.58 10.81

 السمعي العوق .14 إناث 765 60.12 9.12 9.862 000. اإلناث
 ذكور 231 53.62 8.67

 البصري العوق .15 إناث 118 56.03 9.25 4.195 000. اإلناث
 ذكور 76 50.63 8.43

 التوحد .16 إناث 371 68.86 11.14 11.446 000. اإلناث
 ذكور 192 58.11 10.26

 السموكية التدريبات .17 إناث 443 63.02 8.81 9.223 000. اإلناث
 ذكور 216 56.18 9.02

- 0.94 .074 
 

 الفنية التربية .18 إناث 2000 51.37 11.52
 ذكور 461 51.33 10.27

( وجود فروق 10وتبين البيانات الموضحة في الجدول )     
دالة بين الذكور واإلناث في متوسطات جميع االختبارات 
التخصصية عدا تخصصي الرياضيات لممرحمة المتوسطة 
والثانوية والتربية الفنية حيث لم تكن الفروق دالة بينيما، وكانت 

فيما  مجموعة اإلناث، لصالح( اختبارا دالة 13الفروق في )
( اختبارات لصالح 4كانت الفروق بين المجموعتين في )

( اختبارات لم يشمميا التحميل 3، عمما أن )الذكور مجموعة
القتصارىا عمى جنس واحد، وىي اختبار معممي التربية البدنية 
لمذكور، واختباري معممات رياض األطفال والتربية األسرية 

 .لإلناث

سنة التخرج في تفاعميا مع كل  عرض نتائج السؤال الرابع: أثر
من التدريب والخبرة العممية والتأىيل التربوي عمى األداء في 

 :االختبار التربوي
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي ينص عمى: "ىل      

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المختبرين عمى درجة 
تتأثر ىذه االختبار التربوي العام تعزى لمتغير سنة التخرج، وىل 

الفروق ـــ إن وجدت ـــ بكٍل من التدريب والخبرة العممية والمؤىل 
)تربوي، غير تربوي(؟". تم استخدام تحميل التباين الرباعي 
لتحديد أثر الفروق بين متوسطات األداء عمى االختبار التربوي 
تعزى لمتغيرات التدريب والخبرة العممية والمؤىل )تربوي، غير 

 :و موضح في الجداول التاليةتربوي( كما ى
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 11 جدول
 قيم المتغيرات المستقمة لمسؤال الرابع

 المتغير قيم المتغير العدد المتغير قيم المتغير العدد
 سنة التخرج 1426/1427 5658 الدورات التدريبية ال 136061
 1427/1428 6715 نعم 4719

 1428/1429 7739 الخبرة العممية ال 132091
 1429/1430 9657 نعم 8689
 1430/1431 10906 التأىيل التربوي تربوي غير 56781
 1431/1432 9085 تربوي 83999

   11524 1432/1433 
   10240 1433/1434 
   23678 1434/1435 
   45578 1435/1436 

 12جدول 
 التخرج وكل من التدريب والخبرة والتأهيل عمى األداء التربويتحميل التباين: أثر سنة 

 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات ف الداللة اإلحصائية
 سنة التخرج 2823.559 9 313.729 2.246 017.
 الدورات التدريبية 5286.710 1 5286.710 37.850 000.
 الخبرة العممية 24474.219 1 24474.219 175.223 000.
 التأىيل التربوي 693.604 1 693.604 4.966 026.
 سنة التخرج* التدريب 1127.543 9 125.283 897. 527.
 سنة التخرج* العمل 3506.060 9 389.562 2.789 003.
 سنة التخرج* التأىيل 1720.803 9 191.200 1.369 196.
 الخطأ 19652213.155 140700 139.675  

 في بياناتيا الموضحة لممتغيرات الرباعي التباين تحميل اسُتخِدمَ  
حة التحميل نتائج وأشارت ،(11) جدول ( 12) جدول في الموضَّ
 درجات عمى( التخرج سنة) لمتغير إحصائيِّا دالٍ  تأثيرٍ  وجود إلى

 ف قيمة بمغت حيث العام، التربوي االختبار عمى المختبرين
 كما(. 0.001) من أقل مستوى عند دالة قيمة وىي( 2.246)

 التدريبية، الدورات من لكل دال أثرٍ  وجود التحميل من تبين
 ،370850) التوالي عمى( ف) قيم بمغت حيث العممية، والخبرة

 كما ،(00001) من أقل إحصائية بداللة وذلك ،(1750223
( ف) قيمة بمغت حيث التربوي، لمتأىيل تأثير وجود تبين

 أن ويتضح ،(00026) مستوى عند دالة قيمة وىي( 40966)
 العممية الخبرة متغير وىو المستقمة المتغيرات من واحًدا متغيًرا
 (.التخرج سنة) متغّير مع إحصائيِّا دال نحو عمى يتفاعل
 المختبرين درجات بين الفروق اتجاىات ولمعرفة     

 العام، التربوي االختبار في المختبرين درجات ومتوسطات
 حيث( 13) الجدول في نتائجو المبينة توكي اختبار استخِدم
 من ابتداءً  دراسية سنوات( 10) نتائج بين المقارنة إلى تشير
 .ىـ1436-1435 العام حتى 1427-1426 الدراسي العام
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 13 جدول
 التخرج لسنة تبًعا التربوي االختبار في المجموعات بين الثنائية لممقارنة توكي اختبار نتائج

 35-36 35-34 34-33 33-32  32-31 31-31 31-29 29-28 28-27 27-26 العام الدراسي
26-1427  -.1411 -.3297 -.0660 .3510 -.0227 -.0869 .3726 -1.4612* -1.8096* 
27-1428   -.1885 .0751 .4922 .1185 .0542 .5138 -1.3201* -1.6684* 
28-1429    .2636 .6807* .3070 .2427 .7023* -1.1315* -1.4799* 
29-1430     .4171 .0434 -.0209 .4387 -1.3952* -1.7436* 
30-1431      -.3737 -.4380 .0216 -1.8122* -2.1606* 
31-1432       -.0643 .3953 -1.4385* -1.7869* 
32-1433        .4596 -1.3743* -1.7227* 
33-1434         -1.8338* -2.1822* 
34-1435          -.3484* 
 0.05 > مستوى عند دالة* 

تبين النتائج أن متوسطات أداء حديثي التخرج وخاصة      
مقارنًة بخريجي آلخر عامين كانت أعمى وبفروٍق دالٍة إحصائيِّا 

السنوات الماضية، وأّن ىذه الفروق تزداد نسبيِّا بازدياد المدى 
بين السنوات الحديثة والقديمة، مع أخذ العوامل األخرى، مثل: 
الخبرة العممية والتدريب وتفاعميا مع متغير سنة التخرج بعين 

 .االعتبار
( متوسطات درجات المختبرين 1،2،4،3وتوضح األشكال )     

( إلى توزيع 1فًقا لمتغّيرات الدراسة، حيث يشير شكل )و 
متوسطات المختبرين عمى نحٍو عام وفًقا لسنة التخرج، ويعبر 
االتجاه عما سبق استعراضو في الجدول السابق مع مالحظة أن 

 1427مستويات خريجي بعض السنوات األقدم بين عامي 
ثالث كان أعمى من مستويات أقرانيم في السنوات ال 1431و

الالحقة. ويمكن تفسير ذلك في ضوء متغّيري الخبرة العممية 
والتدريب، حيث يالحظ ذلك من أثر تفاعل متغير التدريب رغم 
عدم داللتو مستقاًل مع متغير سنة التخرج، إال أن تأثيره كان 
أعمى في السنوات الدراسية األحدث مقارنة بتأثيره األضعف في 

ذلك إلى تزايد أثر التدريب مع امتالك السنوات األقدم، وقد ُيعزى 
المتدربين لمخمفّية العممّية عن موضوعات التدريب نظًرا لحداثة 
تخرجيم وقمَّة الفاقد المعرفي بتأثر عامل الوقت. وعمى عكس 

ىذا االتجاه، فإن أثر الخبرة العممّية عمى درجة االختبار وتفاعميا 
تزايد سنوات الخبرة، مع متغّير سنة التخرج من السنوات يتزايد ب

وىي بذلك تعكس التوقع المنطقي بأن ازدياد سنوات الخبرة ينّمي 
الكفاية المينيَّة، أما متغّير المؤىل الدراسي فغير دال في تفاعمو 

 .مع سنة التخرج لم يتَّخذ مساًرا واضًحا
: متوسطات درجات المختبرين وفًقا لمتغّيرات 4-1شكل: 
 الدراسة

 
 1شكل 

وفقا لسنة التخرج متوسط درجات المختبرين عمى االختبار العام
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 2 شكل

 التخرج لسنة وفقا العام االختبار عمى المختبرين درجات متوسط
 (ال = تدريب ودون نعم، = تدريب) والتدريب

 

 3 شكل
 التخرج متوسط درجات المختبرين عمى االختبار العام وفقا لسنة

 (ال = نعم، غير تربوي = والمؤهل )تربوي
 

 

 
 4 شكل

 التخرج لسنة وفقا العام االختبار عمى المختبرين درجات متوسط
 (ال = عمل دون نعم، = عمل) والعمل

 مع تفاعميا في التخرج سنة أثر: الخامس السؤال نتائج عرض
 في األداء عمى التربوي والتأىيل العممية والخبرة التدريب من كل

 :التخصصي االختبار
 توجد ىل: "عمى ينص الذي الخامس الدراسة سؤال عن لإلجابة
 عمى المختبرين درجات متوسطات بين إحصائيِّا دالة فروق

 تتأثر وىل التخرج، سنة لمتغير تعزى التخصُّصّية االختبارات
 ونوع العممية والخبرة التدريب من بكل ـــ وجدت إن ـــ الفروق ىذه

 الرباعي التباين تحميل استخدام تم" ؟(تربوي غير تربوي،) المؤىل
 االختبار عمى األداء في المتوسطات بين الفروق أثر لتحديد

 والمؤىل العممية والخبرة التدريب لمتغيرات تعزى التخصصي
:التالية الجداول في موضح ىو كما( تربوي غير تربوي،)
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 14جدول 
 قيم المتغيرات المستقمة لمسؤال الخامس

 المتغير العام الدراسي العدد المتغير العام الدراسي العدد
 سنة التخرج 1426/1427 7011 الدورات التدريبية ال 179991
 1427/1428 8479 نعم 8117

 1428/1429 10099 الخبرة العممية ال 175819
 1429/1430 12684 نعم 12289
 1430/1431 14768 التأىيل التربوي تربوي غير 74913
 1431/1432 12840 تربوي 113195

 18171 1432/1433 
21905 1433/1434 
35445 1434/1435 
46706 1435/1436 

 داللة لمعرفة Univariate الرباعي التباين تحميل استخدام جرى
 االختبارات في المجموعات درجات متوسطات بين الفروق

 العممية والخبرة والتدريب التخرج سنة لمتغير وفقا التخصُّصّية
 (.14) جدول في توصيفيا الموضح التربوي والتأىيل

 15 جدول
 التخصصي األداء عمى والتأهيل والخبرة التدريب من وكل التخرج سنة أثر: التباين تحميل

 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية مربع المتوسط قيمة ف الداللة
 سنة التخرج 42045.453 9 4671.717 37.048 000.
 الدورات التدريبية 2481.080 1 2481.080 19.676 000.
 الخبرة العممية 24778.833 1 24778.833 196.504 000.
 التأىيل التربوي 2050.321 1 2050.321 16.260 000.
 سنة التخرج * الدورات التدريبية 6480.970 9 720.108 5.711 000.
 سنة التخرج* الخبرة العممية 4942.339 9 549.149 4.355 000.
 سنة التخرج * التأىيل التربوي 4549.911 9 505.546 4.009 000.
 الخطأ 23709983.407 188028 126.098  

 وجود إلى( 15) جدول في الموضحة التحميل نتائج تشير     
 درجات متوسط في التخرُّج سنة لمتغير إحصائيِّا دالٍ  تأثيرٍ 

 ف قيمة بمغت حيث التخصُّصّية، االختبارات في المختبرين
(. 0.001) من أقل مستوى عند دالة قيمة وىي( 37.05)

 تشير الدراسة ومتغيرات التخرج سنة متغير بين التفاعل ولدراسة
  أقل مستوى عند إحصائيا دالة التفاعالت جميع أن إلى النتائج

 (.0.05) من
 المختبرين درجات متوسطات بين الفروق اتجاىات ولمعرفة     
 اختبار اسُتخِدم التخرج، لسنة وفًقا التخصُّصّية االختبارات عمى
 حيث ،(16) جدول في نتائجو المبينة البعدي لمتحميل توكي
 من ابتداءً  دراسية سنوات( 10) خريجي نتائج بين المقارنة جرت
 .ىـ1436-1435 عام إلى 1427-1426 عام
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 16 جدول
 التخرج لسنة تبًعا التخصصي االختبار في المجموعات بين الثنائية لممقارنة توكي اختبار نتائج

 36-36 35-34 34-33 33-32 32-31 31-31 31-29 29-28 28-27 27-26 السنة الدراسية
26-1427 - .173 .004 .279 .638* .636* .970* 1.442* -.665* -4.576* 
27-1428  - -.1688 .106 .466 .463 .797* 1.269* -.838* -4.749* 
28-1429   - .275 .634* .632* .966* 1.438* -.669* -4.580* 
29-1430    - .360 .357 .691* 1.163* -.944* -4.855* 
30-1431     - -.003 .331 .804* -1.304* -5.214* 
31-1432      - .334 .807* -1.301* -5.212* 
32-1433       - .473* -1.635* -5.546* 
33-1434        - -2.11* -6.02* 
34-1435         - -3.91* 

 .0.05دالة عند مستوى  *
( عمى نحو عام أن الفروق بين 16يالحظ من الجدول )     

متوسطات الِخرِّيجين تزداد عمى نحٍو داٍل بين السنوات الحديثة 
ىـ، 1434-1433لمتخرج والسنوات األقدم ماعدا العام الدراسي 

فمتوسط خرّيجيو منخفض، وبالتالي كانت الفروق في 
يعزى ذلك  المتوسطات لصالح خرّيجي السنوات السابقة ليا، وقد

ل من كمّيات المعمِّمين إلى كمّيات التربية  إلى فترة التحوُّ
بالجامعات الناشئة وما استمزم ذلك من تسوية أوضاع الطالب 
المتعثرين في أقسام كميات المعمِّمين إلقفاليا وتطبيق برامج 

 .دراسية جديدة
ولمتعرف عمى اتجاه التفاعل بين متغير سنة التخرج      

 التدريب والخبرة العممية ونوع المؤىل التربوي، والتيومتغيرات 
، 5( أنيا دالة، وتشير بيانات األشكال )16يتضح وفًقا لجدول )

( إلى أن أكبر تفاعل كان بين متغّيري سنة التخرج 8، 7، 6
والخبرة العممّية لصالح مجموعة العمل، وحافظ الفرق عمى 

األخيرة لقصر الفترة  مستواه تقريًبا في جميع السنوات عدا السنة
بين التخرج ومدة العمل. فيما سارت اتجاىات الفروق وفًقا 
لمتغّيري التدريب والخبرة التربوي عمى نحو متشابو؛ حيث كانت 
أكبر الفروق بين المجموعات في السنوات األخيرة بينما كانت 
الفروق في األعوام الوسطى لصالح المجموعات التي لم تتمقَّ 

 .تأىيال تربويِّاتدريًبا أو 
 : لمتفاعل بين متغير سنة التخرج ومتغيرات التدريب8-5شكل: 

 والخبرة العممية ونوع المؤىل التربوي 
 

 
 

 5شكل 
 متوسط درجات المختبرين وفقا لسنة التخرج

 

 
 6شكل 

 نعم،  = متوسط درجات المختبرين وفقا لسنة التخرج والعمل )عمل
 (ال = دون عمل
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 . 7 شكل
 = درجات المختبرين وفقا لسنة التخرج والتدريب )تدريبمتوسط 

(ال = نعم، دون تدريب  
 مع تفاعميا في الجامعة نوع أثر: السادس السؤال نتائج عرض
 في األداء عمى التربوي والتأىيل العممية والخبرة التدريب من كل

 :التربوي االختبار
 فروق توجد ىل: عمى ينص الذي السادس السؤال عن لإلجابة 

 الختبارا عمى المختبرين درجات متوسطات بين إحصائيِّا دالة
 
  

 
 8شكل 

 والمؤهل التخرج لسنة وفقا المختبرين درجات متوسط 
 ال( = تربوي غير نعم،=  تربوي)

 

 تتأثر وىل ،(ناشئة قديمة،) الجامعة نوع إلى تعزى العام التربوي
 المؤىل ونوع والخبرة التدريب من بكل ـــ وجدت إن ـــ الفروق ىذه

 الموضح لممتغيرات الرباعي التباين تحميل اسُتخِدم التربوي؟
 :التالية الجدول في بياناتيا

 17جدول 
 قيم المتغيرات المستقِّمة لمسؤال السادس

 المتغير قيم المتغير العدد المتغير قيم المتغير العدد
 الجامعات ناشئة 101733 الخبرة العممية ال 127906
 قديمة 34343 نعم 8170
 الدورات التدريبية ال 131567 التأىيل التربوي تربوي غير 55637
 نعم 4509 تربوي 80439

 
 18 جدول

 التربوي األداء عمى والتأهيل والخبرة التدريب من وكل الجامعة نوع أثر: التباين تحميل 
 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية المربعاتمتوسط  F الداللة
 نوع الجامعة 10805.035 1 10805.035 76.411 000.
 الدورات التدريبية 6143.407 1 6143.407 43.445 000.
 الخبرة العممية 13438.370 1 13438.370 95.033 000.
 التأىيل التربوي 608.171 1 608.171 4.301 038.
 نوع الجامعة * الدورات التدريبية 58.289 1 58.289 412. 521.
 نوع الجامعة * الخبرة العممية 24.884 1 24.884 176. 675.
 نوع الجامعة * التأىيل التربوي 1637.900 1 1637.900 11.583 001.
 الخطأ 19239829.168 136060 141.407  
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 وجود إلى( 18) جدول في الموضَّحة التحميل نتائج تشير     
 القديمة الجامعة نوع عمى بناءً  المختبرين درجات بين دالة فروقٍ 

 ف قيمة بمغت حيث ،(46025=  م) والناشئة( 49052=  م)
( 0.001) من أقل ثقة مستوى عند دالة قيمة وىي( 76.41)

 الجامعة نوع بين التفاعل أن كما القديمة، الجامعات لصالح
 المؤىل متغير عدا دالة غير األخرى الثالثة المستقمَّة والمتغّيرات
 .التربوي
 كل مع تفاعميا في الجامعة نوع أثر: السابع السؤال نتائج عرض
 االختبار أداء في التربوي والتأىيل العممية والخبرة التدريب من

 :التخصُّصي

 فروق يوجد ىل: عمى ينص الذي السابع السؤال عن لإلجابة
 اختبارات عمى المختبرين درجات متوسطات بين إحصائيِّا دالة

 ،(ناشئة قديمة،) الجامعة نوع إلى تعزى التخصُّصّية المعمِّمين
 والخبرة التدريب من بكل ـــ وجدت إن ـــ الفروق ىذه تتأثر وىل

 درجات متوسطات بين الفروق داللة ولمعرفة التربوي؟ والمؤىل
 الجامعة نوع لمتغير وفًقا التخصُّصّية االختبارات في المجموعات
 التباين تحميل استخدم األخرى، المستقمة المتغيرات مع وتفاعميا
 وتتضّمن خصائصيا التالية الجدول تبّين التي لممتغّيرات الرباعي
 عمى والحصول تدريبّية، دورات وتمقي العممّية، الخبرة متغّيرات
 تربوي تأىيل

 19 جدول
 السابع لمسؤال المستقمة المتغيرات قيم

 المغير قيم المتغير العدد المغير قيم المتغير العدد
 الجامعة ناشئة 138602 الدورات التدريبية ال 174375
 قديمة 43595 نعم 7822
 العمميةالخبرة  ال 170536 التأىيل التربوي تربوي غير 73481
 نعم 11661 تربوي 108716

 21 جدول
 تحميل التباين: أثر نوع الجامعة وكل من التدريب والخبرة والتأهيل في األداء التخصُّصي 

 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة
 نوع الجامعة 55189.129 1 55189.129 412.868 000.
 الخبرة العممية 5778.877 1 5778.877 43.232 000.
 الدورات التدريبية 2111.394 1 2111.394 15.795 000.
 التأىيل التربوي 311.692 1 311.692 2.332 127.
 نوع الجامعة * الخبرة العممية 1216.327 1 1216.327 9.099 003.
التدريبيةنوع الجامعة * الدورات  1441.797 1 1441.797 10.786 001.  
 نوع الجامعة * التأىيل التربوي 4921.124 36.815 4921.124  000.

 الخطأ 24352611.79  133.673  
( وجود تأثيٍر 20تشير نتائج التحميل المبّينة في جدول )     

 = ( أو ناشئة )م40.90 = داٍل لنوع الجامعة بكونيا قديمة )م
عمى متوسطات درجات المختبرين عمى االختبارات ( 36.79

وىي قيمة دالة  412.87التخصُّصّية، )حيث بمغت قيمة ف 
(، وذلك لصالح خرّيجي 0.001عند أقل من مستوى ثقة )

 .الجامعات القديمة
 مناقشة النتائج. 5

 بالنظر إلى النتائج، تجب اإلشارة بداية إلى تشابو اثنين من      

ة في الترشيح وىما: اختبار المعممين، المحكات المستخدم
والمعدَّل التراكمي الجامعي، فكمييما يركِّزان عمى مخرجات 
التعميم وما اكتسبو المتقدِّم من معرفة تخصصّية وتربوّية خالل 
إعداده الجامعي، وتغفل بقية الجوانب الشخصية واالجتماعية. 
 وىذا ربما يفرض طرح تساؤل عن مدى منطقية إعطاء وزنٍ 

%( ليذين المحكين. ومع ذلك، فإن النظر إلى النتائج 80)
يظير ضعف مخرجات التعميم وتدني مستويات المتقدمين 
لممستويين التربوي والتخصصي، فقد أظيرت النتائج أن نسبة 
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 1429%( فقط تمكَّنوا من اجتياز االختبار بين عامي 5108)
الية. ىـ، وذلك عمى الرغم من توفُّر الفرص المتت 1435و

%( من مجتازي 90وبالنظر إلى مستويات االجتياز، يتبين أن )
%( من االختبارات التخصُّصّية، 89االختبار التربوي، و)

-10اجتازوا االختبار بتقدير ضعيف أو مقبول، في حين أن )
%( فقط ىم من اجتاز بتقدير جيد أو أعمى مع الميل 11

. وبذلك فإن قبول النخفاض النسبة تدريجيِّا لممستويات األعمى
المرشحين لمتدريس وفًقا ليذا المستويات المتدنية لالجتياز لن 
يسيموا في تجويد مخرجات التعميم، بل وسيكونون عامل ضعف 
ال يمكن تجاوزه باالىتمام بالعناصر التربوية األخرى. فقد أشار 

[ أن جودة النظام التربوي ال يمكن أن يتجاوز جودة 28كواتس ]
 .معمميو
لذلك فإن قبول وزارة التعميم مجتازي اختبارات المعممين      

بنسب متدنية ـــ لن يخدم الخطط التطويرية التي تعمل عمييا، 
وسوف يكون من العوامل المعيقة إلحداث التغيير المنشود. 
ولكون تجربة المممكة في تطوير النظام التعميمي تستميم بعض 

الناجحة عالميا فإن قبول  مكوناتيا من تجارب النظم التربوية
المستويات المتدنية من المعممين يتعارض مع تمك التجارب 
الناجحة التي ترتكز عمى اختيار النخبة من المتقدمين كما سبقت 
اإلشارة إلى ذلك من تجارب بعض الدول، مثل: فمندا وكوريا 
وسنغافورا. من جية أخرى فإن كميات التربية التي تقبل الطمبة 

سب المتدنية في برامجيا ولم تعمل عمى تطوير تمك ذوي الن
البرامج تشترك في تحمل مسؤولية تبعات المستويات المتدنية 
لممعممين المتمثمة في تدني مخرجات التعميم العام وفًقا لما تشير 
إليو نتائج االختبارات الدولية لمعموم والرياضيات واختبارات 

ما تؤيده دراسة الربيع،  المركز الوطني لمقياس والتقويم، وىذا
 [26] حمدان [؛25[؛ كنعان، ]24[؛ برزنجي، ]23والفقيو، ]

التي تشير إلى قصور برامج إعداد المعممين عن الوفاء بحاجات 
معممي المستقبل، وضعف شروط القبول في برامج إعداد 
المعممين، وضعف محتواىا الذي يؤثر عمى جودة مخرجاتيا 

 .التربوي التي تمثل مدخالت لمنظام

وتأكًيدا لضعف مستويات المتقدمين، وضعف قدراتيم عمى      
التخطيط الفعمي لالجتياز من خالل تطوير معارفيم ومياراتيم، 
تشير نتائج الدراسة إلى انخفاض نسب مجتازي االختبار، 
عادة االختبار، حيث  وبخاصة عندما تزداد المدة بين تخرُّجيم وا 

%( فقط في 5)%( في المرة األولى، إلى 45.5تتناقص من )
المرة الثانية، ولم تتجاوز نسبة من اجتاز االختبار في الخمس 

%( فقط. ويؤكد ذلك عدم جدوى تكرار 4018المحاوالت التالية )
أداء االختبار ألكثر من ثالث مرات عمى أكبر تقدير، ال سيما 
أن االختبارات تطبق بين مرة إلى مرتين في العام الدراسي 

المختبر لتطوير أدائو. وتتعارض ىذه الواحد، ما لم يخطط 
النتائج وخاصة فيما يتعمق بنسب اجتياز االختبار ألول مرة مع 

حيث تراوحت بين  Praxis II 2نسب اجتياز اختبار براكسس 
 [29].( %89 -%83بين ) 2014 -2011عامي 
كما أوضحت النتائج وجود فروق بسيطة بين متوسطات      

ذكور في االختبار التربوي العام، مجموعة اإلناث ومجموعة ال
إال أنيا دالة، وكذلك توجد فروق دالة بين المجموعتين عمى 

( منيا لصالح مجموعة 13االختبارات التخصصية كانت في )
( لصالح مجموعة الذكور. وتتفق ىذه النتائج 4اإلناث مقابل )

مع عدد من الدراسات التي وجدت فروًقا بين الجنسين في بعض 
رات إال أنيا ال تتسق معيا في نوع االختبار، فعمى سبيل االختبا

فروًقا  Grant, Rupp & Kijula [31] المثال وجدت دراسة
بين المجموعتين في اختبارين لتدريس المرحمة االبتدائية لصالح 

( اختبارات 5مجموعة اإلناث، فيما كانت الفروق في )
 تخصصية لصالح مجموعة الذكور مقابل اختبار تخصصي

 [32]واحد لصالح مجموعة اإلناث، وقد أكدت دراسة الحقة
Pugh [21] ىذه النتائج، بينما وجدت دراسة Gitomer  فروًقا

في اختبارين من ثالث اختبارات لمتدريس لصالح مجموعة 
اختبارات تخصصية لصالح  (6اإلناث، فيما كانت الفروق في )

مجموعة الذكور. وتأتي أىمية دراسة الفروق بين الجنسين 
لمتحقق من عدالة محكات القبول، وتحديد درجات القطع في 
اختبارات الترخيص الميني، فمثل ىذه الفروق يجب أن تؤخذ 
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بعين االعتبار حتى ال يكون ىناك تحيز لمجموعة عمى حساب 
 .أخرى
الدراسة أن لطول الفترة الزمنية بين التخرج وأظيرت نتائج      

من الجامعة والترشح لمعمل في التدريس آثارىا السمبّية بشكل 
عام عمى الكفاية التدريسّية كما تقيسيا اختبارات المعمِّمين العامة 
والتخصُّصّية، وذلك في حال عدم الخضوع لمتدريب أو التعرُّض 

بمجالو الميني لخبرة عممّية تسيم في ارتباط المرشح 
والتخصصي. وتالقي مينة التدريس في المممكة العربية 
السعودية إقبااًل كبيًرا من الجنسين، وخاصة من اإلناث لعوامل 
اجتماعية وثقافية بالدرجة األولى. ويجري التعامل مع المرشحين 
لمتدريس من جيتين؛ ىما وزارة التعميم التي تسعى لتطبيق آليَّة 

الترخيص الميني بما يتضمَّنو من إعداد  لمقبول ضمن مسار
معايير وتطبيق أدوات تقويم متنوعة الختيار المعمِّمين والمعمِّمات 
الجدد، ووزارة الخدمة المدنّية التي تحرص عمى تطبيق آليَّة 
قديمة ُأدخل عمييا مؤخًرا تحسين جزئي باشتراط اجتياز اختبارات 

%( من درجة 40المعمِّمين لمترشح لمتدريس مع إعطائو )
بقاء ) %( لسنوات االنتظار والمعدل التراكمي. 60المفاضمة، وا 

%( من نقاط 20واستنادًا إلى نتائج الدراسة الحالّية فإن منح )
المفاضمة لسنوات االنتظار ال يخدم أىداف وزارة التعميم في 
االحتكام لعامل الكفاية لممفاضمة بين المرشحين، ال سيما في 

الخبرة والتدريب، حيث لم ُيقدَّر ليما أي وزن  ظل إىمال عامميّ 
 .في معيار المفاضمة

لذلك، فان إىمال عاممّي الخبرة العممّية والدورات التدريبّية،     
امر سمبي، فمثل ىذه الخبرات والدورات تدفع بالمرشحين عمى 
قوائم االنتظار إلى التخطيط الفعمي لرفع كفاياتيم، وىو ما يقمل 

سمبي لطول الفترة بين التخرُّج وااللتحاق بالعمل. وفي من األثر ال
ىذا الجانب، تؤكد نتائج الدراسة الحالية أثر ىذين المتغيرين 
عمى األداء في االختبار، وىو ما يبرز أىميتيا. لذلك فإن 
إجراءات قبول المعمِّمين الجدد وفًقا لألقدمّية ال يتعارض مع 

يتعارض أيًضا مع االتجاىات نتائج الدراسة الحالّية فحسب، بل و 
العالمّية التي سبق استعراضيا، ومع توصيات تقرير منظمة 

[ الداعية إلى االبتعاد عن 33التعاون االقتصادي والتنمية ]
عامل األقدمّية عند اختيار المعمِّمين الُجدد والتركيز عمى 
خصائص معرفّية وميارّية يمكن التحقُّق منيا من خالل عممّيات 

اء باألدوات المناسبة التي تتضّمن اختبارات ومقابالت االنتق
 .وتقويم ميداني

وبالرغم من تدني مستويات المرشحين الختبارات المعممين     
العامة والتخصصية عمى نحو عام، إال أن نتائج الدراسة أشارت 
أيضا إلى أن مستويات خريجي الجامعات الناشئة أدنى بفروق 

تويات خريجي الجامعات القديمة، وىذا دالة إحصائيا مقارنة بمس
يعني أن الجامعات الناشئة لم تقدم إضافة إيجابية لمدخالت 
النظام التعميمي، فالتوسُّع في افتتاح الجامعات الناشئة خالل 
السنوات العشر الماضية لم يرتبط بخطط لضمان الجودة أو 

ت النواة االعتماد األكاديمي، بل إن كمّيات المعمِّمين سابًقا مّثم
لمعظم كمّيات التربية؛ لذلك فإن االنخفاض في األداء ُيوجب 
عمى الجامعات، وبخاصة الناشئة التي كان أداؤىا أضعف، 
عادة النظر في مناىجيا وُسبل  البحث في أسباب ىذه الظاىرة، وا 
تقديميا وطرائق التقويم، والعمل عمى التركيز عمى الرفع من 

 .ُمخرجات التعميم فييا
 توصياتال. 6

بالرغم من أن تقويم أداء الجامعات خارج حدود أىداف      
الدراسة، إال أن النتائج تؤكد ضعف المخرجات لمجامعات 
القديمة والناشئة عمى حٍد سواء، في وقت تتسابق فيو الجامعات 
لتحقيق االعتماد األكاديمي لكمّياتيا وأقساميا المختمفة والسعي 

حقيق ذلك، فإن عمى الجامعات العمل لرفع جودة مخرجاتيا. ولت
عمى تطوير مخرجاتيا، والعمل عمى تطوير ُسبل وطرائق نقل 
المعرفة، وتحديد أساليب التقويم المناسبة والصادقة، وتبّني ثقافًة 
و طالبيا لتبّني أىداف اإلتقان والنظر لمدرجة  تؤكد أىمية توجُّ

جات وتحقيق والنجاح كاعتراف بذلك، بداًل من السعي لكسب الدر 
النجاح لمحصول عمى الدرجة )توجيات اليدف: اإلتقان مقابل 

 (.اإلنجاز
 ومن جانب آخر فإن الدراسة، وفي اتساٍق مع أىدافيا األساسية  
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المرتبطة بمدى فاعمّية المحّكات المستخدمة في ترشيح المتقدمين 
 :لممفاضمة عمى مينة التعميم، توصي بما يمي

ة لتشمل كالِّ من: المعّدل التراكمي، تعديل محّكات المفاضم. 1
واختبار المعممين، واستبدال عامل األقدمّية بمعيارّي الخبرة 
العممّية والدورات التدريبّية الحاصل عمييا المتقدِّم خالل فترة 
االنتظار؛ فعمى الرغم من اعتقاد الباحث بأن وزارة الخدمة 

بالمسؤولية  المدنية قد أدخمت ىذا المعيار من منطمق اإلحساس
االجتماعية نحو األفراد والبطالة، إال أن الدراسة أظيرت سمبيتو، 
حيث يبدو أن المتقدمين ينتظرون التقديم اآلخر لوظائف 
المعممين دون العمل عمى تطوير معارفيم أو مياراتيم خالل فترة 

 .االنتظار
تعاون وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعميم في وضع ضوابط . 2

صصات المقبولة في التعميم، وتفعيميا لمحد من توجو التخ
خريجي جميع األقسام والكميات لموظائف التعميمية من جية، 
وتوجيو الكميات التي تستيدف قطاع التعميم لما ينبغي عمييا 
االلتزام بو في برامجيا لتحقيق متطمبات اإلعداد األكاديمي 

 .والميني لممعممين
بار لغير المجتازين بثالث محاوالت تحديد مرات أداء االخت. 3

 .كحد أقصى
إعادة النظر في الوزن المعطى حاليِّا لممعدل التراكمي، وذلك . 4

 :وفق اآلتي
 100( نقطة من مجمل نقاط المفاضمة )30تخصيص ) •

نقطة( لممعدَّل التراكمي في البكالوريوس في حال كوِن برنامج 
 .اإلعداد تربويا

( نقطة لممعدل التراكمي في البكالوريوس لمبرامج 20يخصص ) •
( نقاط لدبموم اإلعداد التربوي عمى أن يكون 10غير التربوية، و)

 من جامعة معترف بيا، وال يقبل ترشيح غير التربوي ما لم يقترن 
 .مؤىمة الدراسي بدبموم اإلعداد التربوي

عدم جدوى  اعتماًدا عمى ما تبّين من نتائج الدراسة من .5
وفاعمّية سنوات االنتظار، وخاصًة في ظل عدم توظيفيا لمتطوير 
الذاتي، وأيًضا في ظل ما تبّين من أىمية الخبرة العممّية، 

والدورات التدريبّية. وىي ما تحدث في العادة خالل سنوات 
االنتظار، فان من المنطقي النظر إلى سنوات االنتظار ليس 

حل، بل كفرصة لمتطوير الذاتي.  كمشكمة لألفراد تحتاج إلى
وعمى ىذا األساس، توصي الدراسة باستبدال الدرجة المخّصصة 
لسنوات االنتظار بما يجب أن يفعمو الفرد لتطوير ذاتو، وتحديدًا 
بما يكتسبو من خبرات ذات عالقة وما يكتسبو من معارف 

 :وميارات من خالل الدورات، وذلك عمى النحو اآلتي
اط لخبرات التدريس في المدارس الخاصة نق 10يخّصص  •

أثناء فترة االنتظار، بواقع نقطتين عن كل عام عمى إال يتجاوز 
( نقاط، مع اشتراط ارتباط الخبرات بمينة التعميم 10المجموع )

 .وال يدخل في ذلك الخبرات اإلدارية
( نقاط لمدورات التدريبّية في مجاالت ترتبط 10يخّصص ) •

رة االنتظار، وتعطى نقطتين عن كل دورة معتمدة بالمينة أثناء فت
يتفق مع وزارة التعميم عمى الحد األدنى من ساعاتيا التدريبية 

 .( نقاط10عمى أال تتجاوز نقاط التدريب )
( نقطة، بحيث 30يخصص الجتياز اختبارات المعممين ). 6

( نقاط عن كل مستوى من المستويات الخماسية التي 6تعطى )
 .سبق ذكرىا

إضافة معيار المقابمة شبو المقنَّنة: ومن الجدير بالذكر ىنا . 7
اإلشارة إلى أن المركز الوطني لمقياس بالتعاون مع وزارة التعميم 
بإعداد ىذه المقابمة. ويأتي اقتراحيا كمعيار ألىمية كشف 
الجوانب الشخصية والميارات االجتماعية الضروري توفرىا في 

( 20المحكات األخرى. ويخصص ليا )المعمم، والتي ال تقيسيا 
 .نقطة
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ABSTRACT_ The present study evaluated some variables related to selecting processes of teacher 

candidates as well as their effects on teacher competences. Data from 118108 teacher candidates 

on the general and specialist exams which covered (22) teaching areas were analyzed.   The 

variables were addressed are graduation year and type of university, and their interaction with 

other variables to influence examinees’ scores on the exams. In addition, the study investigated the 

correlation between general and specialist exams, pass rate for repeaters within 7 years, as well 

as passing levels based on five levels range between “weak” and “excellent”. The study findings 

revealed that graduation year variable has significant negative effects on candidates’ scores on 

both exams; general and specialist unless coupled with training and practical experience.  The 

rate of passing exams were significantly dropped down as a result of repetition to reach 0.03 in 

the seventh attempt, while the levels of 90% of examinees who based the exams ranging between 

weak and acceptable.  In the light of the results, the study presented recommendations for 

improving the employability requirements in teaching. 

 KEYWORDS: professional standards for teacher Standards, Teachers Certification, Teachers 

Characteristics, Teacher exams, Teacher preparation. 

 

 

 

 


