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  معتقدات معلمي الحلقة الثانية للتعليم األساسي في سلطنة عمان حول التقويم املستمر
  وعالقتها بممارساتهم لكفاياته

 ** خليفة القصابيو  ربيع الذهلي ،*حسين الخروصي

Doi: //10.47015/18.4.4 
  
  

 3/8/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                      16/3/2021 :تاريخ تسلم البحث

ــى التعــرف   هــذه هــدفت  :ملخــص ــة    إلــىالدراســة إل ــة الثاني معتقــدات معلمــي الحلق
للتعليم األساسـي فـي سـلطنة عمـان حـول التقـويم المسـتمر وعالقتهـا بممارسـاتهم          

، حيث تم بناء استبانة مكونة مـن  االرتباطي المنهج الوصفي اسُتْخِدم وقد. لكفاياته
تـم تطبيـق االسـتبانة    وقـد  . األول حول المعتقدات، والثاني حـول الكفايـات  : نجزأي
جميـع التخصصـات    مـن ) 10-5( مـن معلمـي الصـفوف    معلمـا ومعلمـةً  ) 168(علـى  

دون أن للتقـويم المسـتمر   أفراد العينـة يعتقـ  بينت نتائج الدراسة أن وقد . الدراسية
باسـتثناء   ،يمارسون كفايات التقويم المستمر بدرجة مرتفعةو، درجة أهمية مرتفعة

ــويم المســتمر وتفســيرها     ــل نتــائج التق ــة بتحلي ــث جــاءت درجــة    ،الكفايــة المتعلق حي
أشارت النتائج إلى أن المعتقـدات حـول درجـة أهميـة التقـويم      و. ممارستها متوسطة

حصــائيا مــع درجــة ممارســة كفايــات التقــويم   إ باًطــا طرديــا داًالالمســتمر تــرتبط ارت
مـا  معتقدات المعلمـين حـول درجـة أهميـة التقـويم المسـتمر        وقد فسرت. المستمر
ــويم المســتمر      % 31.36نســبته  ــات التق ــاين فــي درجــة ممارســاتهم لكفاي . مــن التب

المســتمر وعيــة المعلمــين بأهميــة تطبيــق التقــويم   ت ضــرورةوخلصــت الدراســة إلــى  
وإجـراء المزيـد مـن الدراسـات ذات      ،لتحسين تعلم الطلبـة والممارسـات التدريسـية   

  . المستمرالعالقة بالتقويم 

، المعتقــدات، المسـتمر ، اسـتخدام التقــويم  المسـتمر التقــويم : الكلمـات المفتاحيـة  (
  )ثانية، الحلقة الالكفايات

منهج من أجل ا ال يتجزأ من كل يعتبر التقويم التربوي جزًء :مقدمة
 ذلكسواء كان  ،معرفة قيمته أو جدواه، وللمساعدة في اتخاذ قرار بشأنه

معلومات عن  يقدمتطويره، كما  وأالقرار يقضي بإلغائه أو االستمرار فيه 
ويعد التقويم المستمر  .الطلبة تساعد في عمليات توجيههم وإرشادهم

لية مستمرة خالل أحد أهم أنواع التقويم التربوي، حيث يتميز بأنه عم
عملية التعلم بطريقة منظمة ومحددة بإجراءات وضوابط، بهدف تقديم 
التغذية الراجعة للمعلم والطالب معا، وتشخيص جوانب الضعف والقوة 

)Bin Amer & Saeid, 2018(. 

أن االهتمام بالمعلم  )Abu Sheikh, 2013(شيخ الويؤكد أبو 
دور الذي يقوم به في العملية وتنميته وتأهيله هو انعكاس ألهمية ال

كد أن المعلم من أهم المحاور التي ال غنى أهذا الدور الذي  ؛التعليمية
ن االهتمام المتزايد بالدراسات أو .التعلمية-عنها في العملية التعليمية

المتعلقة باعتقادات المعلمين يمكن أن يؤدي إلى فهم الممارسات التربوية 
ن فهم هذه االعتقادات أا البحوث الشائعة، ووبلورتها بطرق قد ال تحققه

  .مدرسةالفي  ئهقد يكون وسيلة فاعلة لتحديد نوعية تفاعل المعلم وأدا

وقد نجحت  ،1970عام  سلطنة عمانبدأت مرحلة التعليم العام في 
ولكنها كانت تركز  ،ضمن الموارد المحدودة في توفير التعليم لكامل البالد

بشكل عام بحاجات  ِفعن نوعيته، كما أنها لم َت على كمية التعليم بدًال
المجتمع، وظل نظام التقويم يرتكز على تذكر المتعلمين للحقائق 

______________________  
    .، سلطنة عمانجامعة السلطان قابوس* 

    .، سلطنة عمانجامعة نزوى** 
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Abstract: This study aimed to identify the beliefs of the 
teachers of the second cycle of basic education in the 
Sultanate of Oman about the continuous assessment and their 
relationship with the practices of its competencies. A 
descriptive correlational research approach was employed. A 
questionnaire was constructed consisting of two parts: the 
beliefs and the competencies. It was applied to (168) male and 
female teachers of grades (5-10) in all academic majors. 
Results showed that the participants believed that continuous 
assessment has a high degree of importance and that they 
practiced its competencies with a high degree, except for the 
competency related to the analysis and interpretation of the 
results, where the degree of its practice was moderate. The 
results also indicated that beliefs about the importance of 
continuous assessment were positively related to the practice 
of its competencies, as teachers' beliefs explained (31.36%) of 
the variance in the practices. The study concluded the 
necessity of educating teachers about the importance of 
applying continuous assessment to improve student learning 
and teaching practices, as well as conducting more studies 
related to continuous assessment. 

(Keywords: Continuous Assessment, Use of Continuous 
Assessment, Beliefs, Competencies, Second Cycle) 

  

  

  

  

  

استجابت السلطنة  1989/1990 العام  الدراسيولكن في  .والمعلومات
يجب على جميع المجتمعات في العالم التي مفادها أنه  لدعوات اليونسكو

أساس المعرفة واالتجاهات والقيم  وضعيد الحاجات األساسية للفرد، لتحد
وفائدة  ة األفرادبحيث يمكن البناء عليه في الحياة الالحقة لفائد ،والمهارات
  .Al Swafi, 2014)( مجتمعاتهم
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الذي حل -وتضمن برنامج اإلصالح تطبيق التعليم األساسي 
الحلقة األولى من  :وهو عبارة عن حلقتين ،-محل نظام التعليم العام

 وقد .الصف األول للرابع والحلقة الثانية من الصف الخامس للعاشر
أثناء الخدمة في قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم التدريب 

للمعلمين والمشرفين على جميع الموضوعات، مع مجموعة واسعة 
 ليب التقويممن الدورات المتعلقة بالمناهج الدراسية وأسا

)Ministry of Education, 2018.( 

بدأ إدخال التقويم  2021/2022وفي العام الدراسي 
في مدارس التعليم ) Continuous Assessment(المستمر 
وكذلك في المدارس التي لم تطبق التعليم األساسي، وتم  ،األساسي

تعميمه على جميع المدارس في سلطنة عمان في العام الدراسي 
2004/2005 )As-Sulaimi, 2018 .(منظمة يوفر طريقة  هوو

لجمع المعلومات عن تعلم الطلبة طوال العام الدراسي، في المقام 
األول من خالل المالحظة والتقويم المتواصل ألداء الطلبة في 

حافظ هذا النظام على وقد . الظروف العادية في الفصول الدراسية
نهاية الفصل الدراسي، ولكنه االختبار الرسمي على شكل اختبار 

بديلة من التقييم كان من المتوقع أن تمكن  استحدث أيضا أشكاًال
يم المتعلمين استنادا إلى خبراتهم المهنية خالل يتقمن المعلمين 

  ).Al Nabhani, 2007(السنة الدراسية 

فإن وزارة التربية  ،ا مما أظهرته الدراسات الدوليةوانطالًق
نة عمان تولي التقويم المستمر أهمية كبيرة لما له والتعليم في سلط
التحصيل الدراسي ولما يقلله من الفاقد  تحسينمن دور كبير في 

ا في تحسين مستويات تعلم الطلبة، يؤدي دورا مهمفهو التربوي، 
حيث إن الوزارة قد عدلت عن طريقة الحفظ والتلقين، وعمدت إلى 

داد أسئلة االختبارات، باإلضافة تنفيذ ورش لتدريب القائمين على إع
إلى اعتماد نطاق واسع من أدوات القياس والتقويم، مع إعطاء وزن 

 .)Saif, 2014( أكبر للتقويم المستمر داخل الغرف الصفية

إلى أن عملية التقويم  )Al Swafi, 2014( ويشير الصوافي
في سلطنة عمان ال تختلف عما بجري تنفيذه في أغلب دول العالم، 

أدوات التقويم باستخدام يث تبدأ بالتخطيط للتعلم بوساطة المعلم ح
في عملية التقويم  المعلومات التي يتم جمعها تستخدمو .المختلفة

البنائي بغرض مساعدة المتعلمين على تحقيق نتائج التعلم ذات 
في الصلة من خالل الرصد المنتظم ألدائهم، وتقديم التغذية الراجعة 

علم، وكذلك في عملية التقويم الختامي ألغراض أثناء عملية الت
 .تحديد الرتب وإعداد التقارير

التقويم المستمر يعد جزًءا رئيسيا من اإلصالح  فإن لذا
، ومنذ )Al Swafi, 2014(عمان  ي سلطنةالتعليمي الحالي ف

ما فتئت وزارة التربية والتعليم تستثمره في نظامها  استحداثه
جاءت هذه الدراسة من هنا  .ا لتحسين أدائهالتعليمي وتبذل جهود

معتقدات معلمي الحلقة الثانية للتعليم األساسي في  إلىللتعرف 
  .ممارساتهمعالقتها بسلطنة عمان حول التقويم المستمر و

جمع المعلومات واألدلة ل مستمرة عملية فالتقويم المستمر هو
لى نقاط الضعف والقوة لديهم، إحول ماهية تعلم الطلبة، والتعرف 

ومساعدة المعلمين على قياس تقدم تعلم طلبتهم، وتحديد مستوى 
مؤسسية كل منهم في مجموعات التعلم الرئيسية بناًء على معايير 

)Chen, 2003, as cited in Chan 2008(.  وتكمن أهمية
لى مدى تقدم الطالب إمن خالله التعرف  بأنه يمكن التقويم المستمر

تطوره خطوة بخطوة، وقيادة تعلم الطالب وتوجيهه نحو االتجاه و
ا لربطه تعلمه، تمهيدالذي قد يواجه  الصحيح، وتحديد الخلل

بالمعلم أو المتعلم أو المنهاج، ومساعدة المعلم على تحسين 
تدريسه وايجاد طرق تدريس بديلة، وإعادة النظر في المنهاج، 

دى الطالب، باإلضافة إلى زيادة وتعديله، وتقوية دافعية التعلم ل
 .)Abu Libdeh, 2008( انتقال أثر التعلم

وقد ظهر التوجه نحو التقويم المستمر في الثمانينات من 
القرن الماضي من خالل التمييز بين نموذج التقويم من أجل التعلم 

)Assessment for Learning ( الذي يركز على تحسين عمليتي
ستمرة، ونموذج تقويم التعلم التعلم والتدريس بصفة م

)Assessment of Learning ( الذي يركز على الحكم على مدى
). Wiliam, 2011(تعلم الطالب في ضوء األهداف المنهجية 

وعليه، فإن التقويم المستمر ينطلق من مبدأ التقويم من أجل 
التعلم، وُتطلق عليه مسميات عدة كالتقويم البنائي والتقويم 

تمييزا له عن التقويم ) Formative Assessment(التكويني 
البنائي يزود فالتقويم ). Summative Assessment( الختامي

كَال من المعلم والطالب بمعلومات تفيد في توجيه العمليات اليومية 
الرسمي التقويم للتدريس والتعلم، وقد يتخذ إحدى صورتين هما 

فيتم على األغلب  الختامي، أما بالنسبة للتقويم .االعتياديالتقويم و
بصيغة رسمية، حيث يستخدم لتزويد الطلبة وأولياء أمورهم 
واإلدارة المدرسية بالمعلومات الالزمة للحكم على مستوى تحصيل 

 & Brookhart( على ذلك الطلبة واتخاذ القرارات الالزمة بناًء
Nitko, 2019.( 

ينبغي على المعلم تخطيط التعليم  ،ولتطبيق التقويم المستمر
لتحقيق أهداف واضحة ومحددة، ثم تقسيم الموضوع إلى مهمات 
تعلمية صغيرة، ثم تحديد المهارة التي ينبغي إتقانها، وتدريب 

المهارة، واختبارهم من أجل كشف إتقانهم لها،  تلكالطلبة على 
لبة إتقانها، حتى يتقن جميع الط يصل إلىومعاودة تدريب من لم 

 .االنتقال إلى المهمة التعلمية التالية يتم المهارة المطلوبة، ثم
وينبغي في هذه العملية االستفادة من التعلم التعاوني، وتشجيع 
التقويم الذاتي، وتقديم التغذية الراجعة الفورية للطالب، وتنويع 

 ).Wahba, 1993( البيئة التعليمية

لكفايات المهنية لتنفيذ وتنقسم كفايات التقويم المستمر إلى ا 
التي تبدأ من تحديد الغرض من التقويم المستمر وتنتهي  ،أهدافه

بتعديل استراتيجيات التدريس تبعا لتوظيف كفايات التقويم، 
التي تتعلق بتحديد األدوات والمهارات  ،وكفايات بناء أدواته

بإدارة والمعايير الالزم تطبيقها، وكفاية التفاعالت الصفية التي تتعلق 
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البيئة الصفية بما يكفل تطبيق أدوات وأساليب التقويم المستمر، 
وكفاية تحليل وتفسير النتائج والتغذية  ،وكفاية األسئلة االختبارية

  .)Al-Shuqifi & Al-Kassab, 2016( الراجعة

وقد حظي التقويم المستمر باالهتمام من قبل الباحثين، حيث 
دات المعلمين حول التقويم اهتمت العديد من الدراسات بمعتق

 أجرت بيداوفعلى سبيل المثال، . المستمر وممارساتهم لكفاياته
)Bedao, 2012(  دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة

وقد استخدمت  .ثيوبيافي إالتقويم المستمر في المدارس الثانوية 
تم  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

 )197(معلما و) 63( وقد تكونت عينة الدراسة من .استبانة إعداد
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة  .طالبا

توفير دليل إرشادي خاص بالتقويم المستمر يمكن من خالله قياس 
دراسة  )Al Swafi, 2014( وأجرى الصوافي .المهارات العملية

هدفت إلى الكشف عن معتقدات وممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية 
وقد استخدم  .فيما يتعلق بالتقويم المستمر في سلطنة عمان

تم  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وقد تكونت عينة الدراسة من  .إعداد استبانة وإجراء مقابالت

وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم  .يزيةغة االنجلمعلما لّل) 237(
من أن عينة الدراسة قد أظهرت معتقدات إيجابية حول التقويم 

قد تبين أن لها استيعابا محدودا في تطبيقه في الواقع ف ،المستمر
 .العملي

إلى الكشف  )Al Asmari, 2014( وهدفت دراسة األسمري
ول أهمية التقويم عن درجة التوافق بين معتقدات معلمي العلوم ح

 .المستمر وممارستهم ألساليبه في تقويم تعلم الطلبة بمكة المكرمة
ولتحقيق  .وقد استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي االرتباطي

وقد تكونت عينة الدراسة من  .تم إعداد استبانة ،أهداف الدراسة
وتوصلت الدراسة إلى أن معتقدات المعلمين حول  .معلما) 80(

هدفت دراسة و .ة التقويم المستمر جاءت بدرجة متوسطةأهمي
لى درجة ممارسة إإلى التعرف ) Abejehu, 2016(و ابيجيه

 .والية شاغني بإثيوبيافي التقويم المستمر في المدارس االبتدائية 
تم  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

 .معلما) 72(اسة من وقد تكونت عينة الدر .إعداد استبانة
يم ومارسة التقموتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن 

 .المستمر في المدارس االبتدائية تفتقر إلى االنسجام واالتساق

دراسة هدفت إلى  )Al-Mutawa, 2017( وأجرى المطوع
الكشف عن معوقات تطبيق التقويم المستمر على طلبة الصفوف 

مدارس محافظة القويعية في في ة اإلبتدائية الدنيا من المرحل
وقد استخدم  .المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين

تم إعداد  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .الباحث المنهج الوصفي
وتوصلت  .معلما) 284(وقد تكونت عينة الدراسة من  .استبانة

الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ضرورة االهتمام بالتقويم 
 .كلف بها المعلم غير التدريستي يالمستمر من خالل تخفيف ال

التعرف إلى ممارسة إلى  )Othman, 2018( وهدفت دراسة عثمان

ومعتقدات المعلمين حول اإلصالح في عملية التقويم في المدارس 
 .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وقد .الحكومية بماليزيا

وقد تكونت عينة  .تم اعداد استبانة ،ولتحقيق أهداف الدراسة
معلما، وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد عالقة ) 174(الدراسة من 

يجابية بين معتقدات المعلمين حول التقويم وممارستهم له إارتباط 
 .داخل الفصول الدراسية

دراسة هدفت إلى  )Al-Bishri, 2018( وأجرى البشري
الكشف عن معوقات تطبيق التقويم المستمر لمهارات اللغة العربية 
في الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية في منطقة القصيم في 
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المشرفين التربويين 

الوصفي  وقد استخدم الباحث المنهج المسحي .والمعلمين
وقد تكونت  .تم إعداد استبانة ،لتحقيق أهداف الدراسةو .االرتباطي

مشرًفا تربويا، وتوصلت ) 33(و ينمعلم) 207(عينة الدراسة من 
الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود صعوبات في تطبيق 

وأجرت  .التقويم المستمر لمهارات اللغة العربية للصفوف العليا
ت إلى الكشف عن مهارات دراسة هدف )Al-Yafei, 2018( اليافعية

التقويم المستمر لدى معلمات اللغة العربية في الحلقة األولى من 
وقد استخدمت الباحثة المنهج  .التعليم األساسي في سلطنة عمان

صممت الباحثة مقياس  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .المسحي الوصفي
 .العربيةالتقدير الذاتي لمهارات التقويم المستمر لدى معلمات اللغة 

 .مشرفات مقيمات) 9(معلمة و) 54(وقد تكونت عينة الدراسة من
وأوصى البحث بضرورة تدريب معلمات اللغة العربية على مهارات 
التقويم المستمر، وكذلك االستفادة من البرنامج التدريبي المقترح 
إليجاد منظومة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تساعد في 

 ,Al-Mutairi(وقام المطيري  .التقويم المستمرتطوير برامج 
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة ) 2019

العربية لكفايات التقويم المستمر في المرحلة المتوسطة في دولة 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق . الكويت

بكفايات التقويم  تتعلق. أهداف الدراسة، تم إعداد استبانة
. معلمين ومعلمات) 210(وتكونت عينة الدراسة من . المستمر

وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين يمارسون كفايات التقويم 
المستمر بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب 

 .المعلمين على استخدام كفايات التقويم المستمر

راسة هدفت إلى د )Al-Tubaigy, 2019( وأجرى الطبيقي
لى واقع التقويم المستمر في الصفوف األولية بمدينة إالتعرف 

ولتحقيق أهداف  .وقد استخدم الباحث المنهج النوعي .جازان
 .تم جمع معلومات حول األدب النظري الخاص بالدراسة ،الدراسة

دليل إعداد وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة 
بالتقويم المستمر يفيد المعلم، واإلدارة شامل عن كل ما يختص 

ي يجاأتناولت دراسة و .المدرسية، والمشرف التربوي، واألسرة
قياس كفايات التقويم المستمر  )Ajayi et al., 2020( نيواخر

وقد استخدم الباحثون  .بتدائية بنيجيريالدى معلمى المدارس اال
ام مقياس تم استخد ،ولتحقيق أهداف الدراسة .المنهج الوصفي
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خاص بالمهارات األساسية لعمليات التقويم المستمر، بينما تكونت 
وتوصلت الدراسة إلى  .من المعلمين) 102(عينة الدراسة من 

مجموعة من النتائج أهمها وجود درجة عالية من إلمام عينة الدراسة 
بالمهارات االساسية لتنفيذ عملية التقويم المستمر، مع ضرورة عقد 

 .ستمرة لهم لتحديث معلوماتهم حولهاورش عمل م

دراسة هدفت ) Al-Shammari, 2020( وأجرى الشمري
لى صعوبات تطبيق التقويم المستمر على طلبة المرحلة إإلى التعرف 

االبتدائية العليا من وجهة نظر المعلمين في المملكة العربية 
ولتحقيق  .وقد استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي .السعودية

 وقد تكونت عينة الدراسة من .تم اعداد استبانة ،هداف الدراسةأ
ن وجود صعوبات في تطبيق أوتوصلت الدراسة إلى  .معلما) 354(

وهدفت  .التقويم المستمر تعود لقلة الحوافز المقدمة للمعلمين
لى ممارسة إإلى التعرف ) Al-Harbi, 2020( دراسة الحربي

ألدوات التقويم  االبتدائيةلمرحلة معلمي الرياضيات ومعلماتها في ا
المستمر وأسباب تعديل الئحة التقويم من وجهة نظر مشرفي 

وقد استخدم الباحث المنهج المسحي  .الرياضيات ومشرفاتها
وقد تكونت  .تم إعداد استبانة ،ولتحقيق أهداف الدراسة .الوصفي

أن وتوصلت الدراسة إلى  .ا ومشرفةمشرًف) 30( عينة الدراسة من
درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألدوات التقويم المستمر تراوحت 

 .بين عالية وضعيفة

الحظ الباحثون  ،من خالل استعراض الدراسات السابقةو
وجود نقاط تشابه واختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

من الدراسة الحالية  ومن أبرز نقاط التشابه أن كًال .التي تم تناولها
وهو تناول واقع التقويم  ه،دراسات السابقة كان لها الهدف نفسوال

المستمر في المدارس، كما استخدمت الدراسة الحالية االستبانة 
 أغلب التي استخدمتها هاوهي األداة نفسلجمع البيانات، أداة 

أما وجه االختالف فتتمثل في أن الدراسة  .الدراسات السابقة
معلمين حول التقويم المستمر الحالية ربطت بين معتقدات ال

وممارساتهم لكفاياته، بينما الدراسات السابقة ربطت هذين 
  .المتغيرين بمتغيرات أخرى

  مشكلة الدراسة

أصبحت عملية التقويم مكوًنا حاسما للتعليم، وهي آخذة في 
التغير، مدفوعة بزيادة كثافة الطلبة في الفصول، وتغيير المناهج 

وظهرت . الدراسية، والحاجة إلى دعم المتعلمين بشكل أفضل
من التقويم الختامي  بدًال-أثناء التدريس في الحاجة إلى التقويم 

فالطلبة  .نحو متواصل وبصورة يوميةالذي يتم إجراؤه على  -فقط
ال يتعلمون بمجرد الجلوس في الصف واالستماع إلى المعلمين 
فقط، وإنما يجب تحديد العالقة بين ما يجب تحقيقه وما تحقق 

  (Uiseb, 2009).بالفعل من األهداف الدراسية

 Theory of Reasonedووفًقا لنظرية الفعل السببي 
Action وأجزين  لفيشباينFishbein and Ajzen’s, 1975)( ،

من خالل التجارب والتفاعالت  السلوكية تتشكل المعتقداتفإن 

الشخصية في الحياة اليومية وتفسيرات األحداث التي شارك فيها 
بدورها على تؤثر األفراد حتى تتحول هذه المعتقدات إلى مواقف 

 .العمل النوايا، حيث تصبح النوايا أساسا للقرارات التي تؤدي إلى
فإن نظام المعتقدات يتحكم في أساليب  ،وفي السياق التربوي

وعمليات تفكير المعلمين، وتصميم الدروس، واختيار  ،التدريس
 ,Bauch, 1984; Borg( المهام واألنشطة، وتقييم أداء الطلبة

1999; Chan, 2008; Rios, 1996( . الدراسات  بعضوتؤكد
السياق بين معتقدات المعلمين حول يجابية في هذا إوجود عالقة 

 ,Buyukkraci( اتمثل دراس ،التقويم ودرجة ممارستهم له
2014; Rea-Dickins, 2007; Yin, 2010 .(جاح لذا فإن ن

في السلطنة يعتمد  لنظام التقويم التربوي عملية اإلصالح التعليمي
إلى حد كبير على ماهية معتقدات المعلمين، وما يقومون به بالفعل 

ومن األهمية بمكان إدراك وجهة نظر  .أثناء عملية التنفيذفي 
إلى  وصوًال ،وهم المعلمون ،منفذي عملية اإلصالح التعليمي

 التحديات التي تواجههم في تطبيق آليات ومبادئ التقويم المستمر
)Al Swafi, 2014; Wedell, 2003.(  

ومن جانب آخر، تنطلق مشكلة الدراسة الحالية من األساس 
 Theory ofالنظري المتمثل في نظرية التنافر المعرفي لفستنغر 

Cognitive Dissonance  Festinger’s, 1957) ( التي ،
تركز على كيفية سعي األفراد لخلق حالة من االتساق الداخلي بين 

، حيث تشير األدبيات )Perlovsky, 2013(المعتقدات والسلوك 
الدراسات حول العالقة بين التربوية إلى وجود تناقض في نتائج 
فقد أشارت بعض الدراسات . معتقدات المعلمين وممارستهم الصفية

إلى أن معتقدات المعلمين تؤثر بطريقة متسقة على ممارساتهم 
الصفية المتعلقة بأساليب التدريس والتقويم واإلدارة الصفية 

 Czerniak & Lumpe, 1996; Fang, 1996; Vacc:مثل(
& Bright, 1999( في حين بينت دراسات أخرى أن ضعف ،

: االتساق بين معتقدات المعلمين وممارساتهم الصفية مثل
)Ertmer, Gopalakrishnan, & Ross, 2001; Farrell & 

Lim, 2005 (يعود إلى متغيرات السياق الصفي والمدرسي .
وعليه، فإن نظرية التنافر المعرفي تساعد في تفسير ضعف االتساق 

دات والممارسات من خالل العالقة المتبادلة بينهما، وهذا بين المعتق
ما تسعى إليه الدراسة الحالية في وصف وفهم معتقدات المعلمين 

 .حول أهمية التقويم المستمر وممارساتهم لكفاياته والعالقة بينهما

  أسئلة الدراسة

 :تتحدد أسئلة الدراسة فيما يلي

التعليم األساسي في  ما معتقدات معلمي الحلقة الثانية من. 1
 التقويم المستمر؟ أهمية سلطنة عمان حول

ما درجة ممارسة معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في . 2
 سلطنة عمان لكفايات التقويم المستمر؟
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ما العالقة بين معتقدات معلمي الحلقة الثانية من التعليم . 3
التقويم المستمر  أهمية األساسي في سلطنة عمان حول

 وممارساتهم لكفاياته؟

 أهداف الدراسة

معتقدات معلمي الحلقة  التعرف إلى هدفت الدراسة الحالية إلى
 درجة أهمية الثانية من التعليم األساسي في سلطنة عمان حول

تقصي  ، ودرجة ممارساتهم لكفاياته، كما هدفت إلىالتقويم المستمر
العالقة بين معتقدات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في 

 .تهم لكفاياتهاالتقويم المستمر وممارس أهمية سلطنة عمان حول

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كونها تمثل استجابة للجهود  
التطويرية في مجال التقويم التربوي التي تقوم بها وزارة التربية 

فإنه من المؤمل أن تساهم نتائج  ،وعليه .عليم في سلطنة عمانوالت
بيانات بالدراسة الحالية في تزويد المسؤولين عن التقويم التربوي 

حول المعتقدات التي تشكلت لدى المعلمين عن التقويم المستمر 
وارتباط تلك المعتقدات بمستوى المعلمين في كفايات التنفيذ 

ح التخطيط لتنفيذ برامج تساعد على مما يتي ،للتقويم المستمر
تحسين وزيادة فعالية الكفاءة الذاتية للمعلمين ودعم المهارات 

 . المتعلقة باستخدام أساليب التقويم المستمر

  التعريفات اإلجرائية

 )Thompson, 1992, p. 130( عرفها ثومبسون :المعتقدات
والتفضيالت تمثيل عقلي للواقع، وهي تتضمن المعاني " بأنها

والمواقف، مما يسمح بترشيد المفاهيم المعقدة ومختلف فئات 
 ".بما في ذلك التقويم ،الخبرة

معلومات معلمي مستوى ويعرفها الباحثون إجرائيا بأنها 
 أهمية وأفكارهم عن في سلطنة عمان الحلقة الثانية للتعليم األساسي

من منطلق أن التقويم المستمر، وقدرتهم على ممارسة كفاياته، 
ب عنه في هذه اويج ،المعتقدات تشكل آلية لتوجيه العقل الشخصي
حول أهمية التقويم  الدراسة بالدرجة التي يقدرها المعلمون

 .لمستخدم ألغراض الدراسةعلى المقياس ا المستمر

و التقويم المنظم خالل مسار عملية التدريس ه :التقويم المستمر
وتحديد  الطلبة،عف في أداء تشخيص مواطن القوة والض بهدف

واتخاذ ما يلزم من  ،أثناء عملية التعلمفي  تواجههمالصعوبات التي 
لى قدراته إفي التعرف الطالب ، ومساعدة إجراءات لعالجها

 وبالتاليتحسينها إلى أقصى حد ممكن،  طرقواقتراح  ،وإمكاناته
إصدار حكم واقعي يحدد مستوى أداء الطالب في نهاية كل صف 
دراسي، كما يساهم في الكشف عن جوانب القوة والضعف في 

 بغرض مراجعة مكوناته وتعديله وتطويره البرنامج التعليمي
)Ministry of Education, 2018(. 

ويعرفه الباحثون إجرائيا ا بأنه عبارة عن تقويم يكون مستمر
ة الفصل الدراسي إلى نهايته، ويعتمد على التقويم من بداي

 .المتواصل ألداء الطلبة واستخدام أدوات تقويم متنوعة

 بأنها) Zitun, 1996, p. 226( وقد عرفها زيتون :الكفاية
القدرة التي يحتاجها المعلم لتمكنه من القيام بعمله بفاعلية "

 ".واقتدار، ومستوى معين من األداء

الحالية على درجة ممارسة معلمي الحلقة  وتركز الدراسة
لكفايات التقويم المستمر  الثانية للتعليم األساسي في سلطنة عمان

 بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على فقرات التي تقاس
 .الدراسةلتحقيق أغراض قياس المعد الم

 حدود الدراسة 

 يالعينة المتاحة من معلمفي تتمثل حدود الدراسة الحالية 
مدارس التعليم األساسي  في) 10- 5(الحلقة الثانية للصفوف 

جنوب الباطنة في سلطنة عمان، وذلك خالل الفصل بمحافظة 
تتحدد  ذلكك. م2020/2021الدراسي الثاني من العام الدراسي 

نتائج هذه الدراسة بصدق وثبات االستبانة المعدة من قبل الباحثين 
معلمي الحلقة الثانية معتقدات  ألغراض الدراسة الحالية في قياس

لتقويم حول درجة أهمية ا في سلطنة عمانللتعليم األساسي 
 .ودرجة ممارساتهم لكفاياته المستمر

  الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

بسبب  االرتباطي المنهج الوصفي وّظفت الدراسة الحالية
باعتباره منهجا يهدف إلى تحديد أهداف الدراسة وطبيعة ل مناسبته

وصف الوضع الحالي للموضوع المراد دراسته، والعمل على 
  ).Abu Allam, 2003( متغيرات الدراسة العالقات بين

  مجتمع الدراسة

معلمي ومعلمات الحلقة الثانية تكون مجتمع الدراسة من جميع 
جميع التخصصات من التعليم األساسي في  )10-5(للصفوف 
 مجنوب الباطنة في سلطنة عمان، البالغ عددهمحافظة في  الدراسية

رة التربية والتعليم الوز إحصائيةحسب آخر  معلمةمعلما و) 1830(
 ,Ministry of Education( م2019/2020الدراسي للعام 
2020.(  

  عينة الدراسة

 ممن يعملونمعلمة معلما و )168(تألفت عينة الدراسة من 
من التعليم األساسي في  )10- 5(الحلقة الثانية للصفوف في مدارس 

جنوب الباطنة في سلطنة محافظة في  جميع التخصصات الدراسية
، حيث تم اختيار عينة الدراسة بأسلوب المعاينة المتاحة عمان

)Convenience Sampling(،  لقرب موقع العينة من الباحثين
والمعلمات في وزارة ولتعذر الوصول إلى قاعدة بيانات المعلمين 

توزيع ) 1(الجدول يلخص و. التربية والتعليم لالختيار العشوائي
الجنس والمؤهل الدراسي والخبرة خصائص أفراد العينة حسب 

  .التدريسية والمادة التدريسية
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  )1(جدول ال

   .الدراسةخصائص عينة 

 النسبة المئوية العدد الفئات  المتغير

 الجنس
 %35.1 59 ذكور
 %64.9 109 إناث

 المؤهل الدراسي
 %89.9 151 دراسات جامعية
 %10.1 17 دراسات عليا

 الخبرة التدريسية
 %22.6 38 سنوات 10أقل من 

 %77.4 130 سنوات فأعلى 10

 التدريسية المادة

 %13.7 23 التربية اإلسالمية
 %18.5 31 اللغة العربية

 %16.7 28 اللغة اإلنجليزية
 %9.5 16 الدراسات االجتماعية

 %16.1 27 الرياضيات
 %10.1 17 العلوم

 %15.5 26 مواد أخرى
 %100 168  المجموع 

  أداة الدراسة

قام  ،أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها من أجل تحقيق
معتقدات المعلمين والمعلمات حول ن ببناء استبانة تقيس والباحث

تم تقسيم  وقد. درجة أهمية التقويم المستمر وممارساتهم لكفاياته
  :أقسام ثالثةاالستبانة إلى 

الجنس والمؤهل الدراسي  من حيث للمبحوثينبيانات عامة : أوًال
  .والخبرة التدريسية والمادة التدريسية

حيث تمت االستعانة  ،المعتقدات حول التقويم المستمر: ثانيا
باستبانة معتقدات المعلمين حول أهمية التقويم المستمر التي 

فقرة موزعة ) 27(ضم تو ،)Al Asmari, 2014(أعدها األسمري 
) 15: (هما أهمية التقويم المستمر بالنسبة للطالبمحورين على 
بحيث  فقرة،) 12: (وأهمية التقويم المستمر بالنسبة للمعلم ،فقرة

أهمية التقويم المستمر درجة  معتقداته بشأن يعبر المبحوث عن
) 4(، كبيرة جدا) 5: (في الفقرة وفق مقياس خماسي الموصوفة

  .ليلة جداق) 1(، قليلة) 2(، متوسطة) 3(، كبيرة

، حيث تمت االستعانة ممارسات كفايات التقويم المستمر: ثالًثا
، وتضم )Al-Mutairi, 2019(باالستبانة التي أعدها المطيري 

فقرة موزعة على خمسة محاور، هي أهداف التقويم ) 26(
فقرات، ) 6: (فقرات، وبناء أدوات التقويم المستمر) 5: (المستمر

فقرات، وتحليل نتائج التقويم المستمر ) 5: (والتفاعالت الصفية
، بحيث فقرات) 5: (فقرات، واألسئلة االختبارية) 5: (وتفسيرها

ممارسة كل كفاية من كفايات التقويم درجة  يعبر المبحوث عن

كبيرة ) 5: (في الفقرة وفق مقياس خماسي المستمر الموصوفة
  .جداقليلة ) 1(، قليلة) 2(، متوسطة) 3(، كبيرة) 4(، جدا

  الصدق 

، تم عرضها االستبانةللتحقق من الصدق الظاهري لفقرات 
محكمين من تخصصات علم النفس التربوي والقياس ) 7(على 

في جامعة السلطان قابوس ووزارة  والمناهج والتدريس والتقويم
، وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى وضوح التربية والتعليم

رتباطها بالمتغيرات المراد دراستها، وا ،الصياغة اللغوية للفقرات
وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة، حيث تم األخذ 

  .واقتراحاتهم المحكمين كافة بمالحظات

وباستخدام بيانات عينة استطالعية من مجتمع الدراسة 
 تباطاالرتم استخراج معامالت  معلما ومعلمة،) 40(حجمها 

 Corrected Item to Total Correlation(المصححة 
Coefficients(  بين الدرجة على كل فقرة من فقرات كل مقياس

 في االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة
بين االرتباط ، كما تم استخراج معامالت والدرجة الكلية للمقياس

بين االرتباط مقياس، وايضا تم استخراج معامالت كل محاور 
الدرجة على كل محور من محاور كل مقياس في االستبانة والدرجة 

  . الكلية للمقياس

معامالت االرتباط المصححة بين الدرجة  )2(يوضح الجدول 
على كل فقرة من فقرات مقياس المعتقدات حول التقويم المستمر 
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة والدرجة الكلية 
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فقرات المحور تراوحت معامالت ارتباط درجات حيث  للمقياس،
مع المحور بين  )أهمية التقويم المستمر بالنسبة للطالب(األول 

فقرات المحور ، كما تراوحت معامالت ارتباط درجات )0.79- 0.64(
وبلغ معامل . )0.79-0.63(مع الدرجة الكلية للمقياس بين  األول

). 0.97(ة الكلية للمقياس ارتباط درجات المحور األول مع الدرج
أهمية (فقرات المحور الثاني تراوحت معامالت ارتباط درجات  كذلك

 .)0.82-0.61(بين  مع المحور )التقويم المستمر بالنسبة للمعلم
مع الدرجة  المحور الثاني تراوحت معامالت ارتباط درجات فقراتو

ات كذلك معامل ارتباط درج .)0.79- 0.63(الكلية للمقياس بين 

معامل  وبلغ .)0.96(المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمقياس 
ويشير االرتفاع في قيم معامالت  ).0.86( يناالرتباط بين المحور

مما يعزز البنية  االرتباط إلى قوة التجانس الداخلي لفقرات المقياس،
الداخلية للمقياس، كما تشير معامالت االرتباط بين المحاور 

إلى إمكانية توظيف الدرجة الكلية للمقياس  والدرجة الكلية
 ,Cohen & Swerdlik( والدرجات الكلية لكل محور على حدة

2010.(  

  )2(الجدول 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  المعتقدات حول التقويم المستمربين الدرجة على كل فقرة من فقرات مقياس  معامالت االرتباط المصححة
  .والدرجة الكلية للمقياس الفقرة

  محور أهمية التقويم المستمر بالنسبة للمعلم  محور أهمية التقويم المستمر بالنسبة للطالب

  رقم الفقرة
معامل االرتباط مع 

  المحور
معامل االرتباط مع 

  للمقياسالدرجة الكلية 
  رقم الفقرة

معامل االرتباط مع 
  المحور

معامل االرتباط مع 
  الدرجة الكلية للمقياس

1  0.68  0.64  15  0.71  0.74  
2  0.67  0.63  16  0.70  0.66  
3  0.69  0.68  17  0.69  0.68  
4  0.66  0.63  18  0.70.  0.67  
5  0.71  0.71  19  0.63  0.62  
6  0.73  0.73  20  0.81  0.76  
7  0.73  0.74  21  0.82  0.79  
8  0.79  0.79  22  0.73  0.73  
9  0.73  0.76  23  0.74  0.72  
10  0.64  0.65  24  0.70  0.78  
11  0.79  0.79  25  0.64  0.70  
12  0.65  0.64  26  0.65  0.65  
13  0.69  0.72  27  0.61  0.56  
14  0.69  0.74        

  
معامالت االرتباط المصححة بين الدرجة  )3(يوضح الجدول 

المستمر والدرجة  كفايات التقويمعلى كل فقرة من فقرات مقياس 
كما  الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة والدرجة الكلية للمقياس،

معامالت االرتباط بين محاور المقياس والدرجة ) 4(يوضح الجدول 
فقرات تباط درجات تراوحت معامالت ارالكلية للمقياس، حيث 

-0.46(بين  مع المحور) أهداف التقويم المستمر(المحور األول 
تراوحت و ).0.63- 0.33(، ومع الدرجة الكلية للمقياس بين )0.50

بناء أدوات التقويم (فقرات المحور الثاني معامالت ارتباط درجات 
، ومع الدرجة الكلية )0.69- 0.47(بين  مع المحور) المستمر

تراوحت معامالت ارتباط درجات و ).0.73-0.52(بين للمقياس 
-0.40(بين  مع المحور) التفاعالت الصفية(فقرات المحور الثالث 

  ).0.72- 0.50(، ومع الدرجة الكلية للمقياس بين )0.72

تحليل نتائج التقويم (أما درجات فقرات المحور الرابع  
المحور بين فقد تراوحت معامالت ارتباطها مع ) المستمر وتفسيرها

 ،)0.74-0.20(، ومع الدرجة الكلية للمقياس بين )0.50- 0.32(
األسئلة (فقرات المحور الخامس تراوحت معامالت ارتباط درجات و

، ومع الدرجة الكلية )0.81-0.62(بين  مع المحور) االختبارية
وتراوحت معامالت ارتباط درجات  ).0.72-0.63(للمقياس بين 

، كما )0.88- 0.75(كلية للمقياس بين المحاور مع الدرجة ال
ويشير  ).0.76-0.40(تراوحت معامالت االرتباط بين المحاور بين 

االرتفاع في قيم معامالت االرتباط إلى قوة التجانس الداخلي لفقرات 
مما يدعم البنية الداخلية للمقياس، كما تشير معامالت  المقياس،

أمكانية توظيف الدرجة  االرتباط بين المحاور والدرجة الكلية إلى
 & Cohen( الكلية للمقياس والدرجات الكلية لكل محور على حدة

Swerdlik, 2010.(  
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  )3(الجدول 

 والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة كفايات التقويم المستمربين الدرجة على كل فقرة من فقرات مقياس  معامالت االرتباط المصححة
  .والدرجة الكلية للمقياس

  التفاعالت الصفية  بناء أدوات التقويم المستمر  أهداف التقويم المستمر

  رقم الفقرة
معامل االرتباط 

  مع المحور

  معامل االرتباط
مع الدرجة الكلية 

  للمقياس
  رقم الفقرة

معامل االرتباط 
  مع المحور

  معامل االرتباط
مع الدرجة الكلية 

  للمقياس
  رقم الفقرة

معامل االرتباط 
  مع المحور

  معامل االرتباط
مع الدرجة الكلية 

  للمقياس
1  0.50  0.48  6  0.47  0.52  12  0.52  0.62  
2  0.50  0.63  7  0.66  0.66  13  0.40  0.50  
3  0.46  0.54  8  0.68  0.65  14  0.72  0.72  
4  0.47  0.44  9  0.51  0.53  15  0.71  0.68  
5  0.48  0.33  10  0.67  0.65  16  0.63  0.63  

      11  0.69  0.73        
  األسئلة االختبارية  تحليل نتائج التقويم وتفسيرها

  رقم الفقرة
  طمعامل االرتبا
  مع المحور

معامل 
االرتباط مع 

الدرجة الكلية 
  للمقياس

  رقم الفقرة
معامل االرتباط 

  المحورمع 

  معامل االرتباط 
مع الدرجة الكلية 

  للمقياس

17  0.50  0.73  22  0.62  0.63  
18  0.38  0.66  23  0.74  0.66  
19  0.32  0.20  24  0.81  0.70  
20  0.39  0.74  25  0.81  0.72  
21  0.39  0.20  26  0.74  0.72  

  )4(الجدول 

  .مقياس كفايات التقويم المستمر والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بين محاور 

  5  4  3  2  1  محاور المقياس
          -  أهداف التقويم المستمر. 1

        -  *0.64  بناء أدوات التقويم المستمر. 2
      -  0.76  0.62  التفاعالت الصفية. 3

    -  *0.53  *0.52  *0.40  تحليل نتائج التقويم وتفسيرها. 4
  -  *0.50  *0.76  *0.70  0.55  األسئلة االختبارية. 5

  *0.85  *0.75  *0.88  *0.87  *0.76  الدرجة الكلية للمقياس. 6

  .0.001دال إحصائيا باحتمالية خطأ أقل من  *

 الثبات

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم حساب معامل الثبات بطريقة 
ألفا لكرومباخ على بيانات العينة االتساق الداخلي حسب معادلة 

معلما ) 40(االستطالعية من مجتمع الدراسة حجمها التي بلغ 

 ومحاورهيبين معامالت الثبات لكل مقياس ) 5(والجدول  .ومعلمة
  .هذه الدراسة مقبولة ألهداففي االستبانة، واعتبرت هذه القيم 
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  )5(جدول ال

  .للمحاور والدرجة الكلية لكل مقياس من مقاييس االستبانة معامالت الثبات

 االتساق الداخلي المحاور  المقياس

  المعتقدات حول التقويم المستمر
 0.94 أهمية التقويم المستمر بالنسبة للطالب
 0.93 أهمية التقويم المستمر بالنسبة للمعلم

 0.96  المقياس ككل

  ممارسات كفايات التقويم المستمر

 0.72 أهداف التقويم المستمر
 0.83 بناء أدوات التقويم المستمر

 0.80 التفاعالت الصفية
 0.60 تحليل نتائج التقويم المستمر وتفسيرها

 0.90  األسئلة االختبارية
 0.92  المقياس ككل

   إجراءات التطبيق

بعد الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم 
وتوفير رابط  إلجراء الدراسة، تم التواصل مع إدارات المدارس،

كل  استبانة الدراسة اإللكتروني لتوزيعه على معلمي ومعلمات
  .أسبوعين، وقد استغرقت عملية التطبيق مدرسة

  معيار تصحيح أداة الدراسة 

، بحيث )1(إلى ) 5(إعطاء بدائل اإلجابات الدرجات من تم 
إلى ارتفاع درجة أهمية التقويم المستمر كما يشير ارتفاع الدرجة 

 يعتقدها المعلم وارتفاع درجة الممارسة لكفايات التقويم المستمر،
تم تبني النموذج اإلحصائي ذي التدريج  وقد. والعكس صحيح

الستجابات النسبي بهدف إطالق األحكام على المتوسطات الحسابية 
 -1.00من  :فضة جدامنخ: (، وذلك على النحو اآلتيأفراد العينة

؛ 3.39 -2.60 من :ةمتوسط ؛2.59-1.80من : منخفضة ؛1.79
، علما )5.00-4.20من : ؛ مرتفعة جدا4.19-3.40 من :مرتفعة

بأن هذا النموذج تم اعتماده في الدراسة الحالية بناء على 
 الخروصيالتوصيات التي خرجت بها الدراسة التحليلية التي قام بها 

)Alkharusi, 2022(  لتفسير المتوسطات الحسابية لدرجات
  .مقياس ليكرت الخماسي

  اإلحصائية ةالمعالج

، تم جمع البيانات في ملف إكسل مرتبط باالستبانة االلكترونية
تمت معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ثم 

ولإلجابة عن  .االستجاباتلتحليل ) SPSS(للعلوم االجتماعية 
، تم حساب المتوسطات الحسابية السؤالين األول والثاني
كما تم تقدير معلمات المجتمع  واالنحرافات المعيارية،

)Population Parameters ( المتمثلة في المتوسطات الحسابية
باستخدام المعادلة % 95من خالل إيجاد فترة الثقة عند مستوى 

] الخطأالمعياري×ةالقيمة الحرج(±متوسط العينة = فترة الثقة [
)Hinkle et al., 1998).(  أما السؤال الثالث، فقد تمت اإلجابة

 Canonicalإجراء تحليل االرتباط الكانوني عنه من خالل 
Correlation Analysis  معتقدات المعلمين لبحث العالقة بين

   .والمعلمات حول أهمية التقويم المستمر وممارساتهم لكفاياته

  النتائج مناقشة

ما ": والذي نص على، السؤال االولالنتائج المتعلقة ب
معتقدات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في سلطنة عمان 

  "التقويم المستمر؟ أهمية حول

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
أهمية التقويم المستمر كما يعتقدها واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 Population(كما تم تقدير معلمات المجتمع  ،أفراد العينة
Parameters ( المتمثلة في المتوسطات الحسابية من خالل إيجاد

  . نتائج ذلك) 6(ويوضح الجدول  ،%95فترة الثقة عند مستوى 

  )6(جدول ال

  لدرجة أهمية التقويم المستمرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  األهمية درجة  فترة الثقة لمعلمات المجتمع% 95  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور

  مرتفعة  ]4.07- 3.89[ 0.64  3.98 أهمية التقويم للطالب
 مرتفعة  ]4.11- 3.95[ 0.56 4.03 أهمية التقويم للمعلم

  مرتفعة  ]4.09- 3.93[ 0.58 4.01 الكلية ألهمية التقويمالدرجة 
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للتقويم المستمر درجة أهمية مرتفعة أن ) 6(يبين الجدول 
لكل من الطالب والمعلم كما يعتقدها معلمو ومعلمات الحلقة الثانية 

وهذا ما تؤكده أيضا فترات الثقة لمتوسطات  .للتعليم األساسي
التي كانت ضمن المستوى المرتفع % 95المجتمع عند مستوى 

للمعتقدات، كما أن مدى فترات الثقة كان صغيرا؛ إذ تراوح بين 
، مما يشير إلى ثبات المتوسطات المحسوبة من )0.18- 0.16(

من  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل. عينة الدراسة
 ,.Ajayi et al(وأجايي وآخرين ) Al Sawafi, 2014(الصوافي 

من وجود معتقدات إيجابية مرتفعة لدى المعلمين ) 2020
والمعلمات عن أهمية التقويم المستمر في العملية التعليمية، بينما 

معتقدات بمستوى متوسط  )Al Asmari, 2014( وجد األسمري
تالف في النتيجة إلى االختالف ويمكن عزو هذا االخ. لدى المعلمين

في المرحلة التعليمية التي ركزت عليها الدراسة الحالية ودراستي 
 Ajayi(وأجايي وآخرين ) Al Sawafi, 2014(كل من الصوافي 

et al., 2020 ( وهي المرحلة التعليمية المتوسطة، بينما ركزت
على معلمي المرحلة  )Al Asmari, 2014( دراسة األسمري

مية الثانوية وهي تعطي التقويم الختامي وزًنا وأهمية أكبر من التعلي
  .التقويم المستمر

ما درجة ": ، والذي نص علىالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
ممارسة معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في سلطنة عمان 

  "لكفايات التقويم المستمر؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
الحلقة الثانية  ومعلمات درجة ممارسة معلميلالمعيارية واالنحرافات 

كما  من التعليم األساسي في سلطنة عمان لكفايات التقويم المستمر،
) Population Parameters(تم تقدير معلمات المجتمع 

الثقة عند  المتمثلة في المتوسطات الحسابية من خالل إيجاد فترة
  .يوضح نتائج ذلك) 7(والجدول  ،%95مستوى 

  )7(جدول ال

  لدرجة ممارسة كفايات التقويم المستمر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  درجة الممارسة  الثقة لمعلمات المجتمعفترة % 95  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور
  مرتفعة  ]4.03- 3.87[ 0.55 3.95 أهداف التقويم المستمر

 مرتفعة  ]3.93- 3.75[ 0.60 3.84 بناء أدوات التقويم المستمر
  مرتفعة  ]4.19- 4.01[  0.60  4.10 التفاعالت الصفية

 متوسطة  ]3.46- 3.24[ 0.77 3.35 تحليل نتائج التقويم وتفسيرها
 مرتفعة  ]4.16- 3.98[ 0.65 4.07  األسئلة االختبارية

  مرتفعة  ]3.93- 3.79[ 0.52 3.86 الدرجة الكلية لممارسة الكفايات
          

معلمي ومعلمات الحلقة الثانية من أن ) 7(يبين الجدول 
التعليم األساسي في سلطنة عمان يمارسون كفايات التقويم 
المستمر بدرجة مرتفعة، باستثناء الكفاية المتعلقة بتحليل نتائج 

 .التقويم المستمر وتفسيرها، حيث جاءت درجة ممارستها متوسطة
وهذا ما تؤكده أيضا فترات الثقة لمتوسطات المجتمع عند مستوى 

التي كانت ضمن المستوى المرتفع للكفايات، باستثناء كفاية % 95
المستمر وتفسيرها التي جاءت بدرجة تحليل نتائج التقويم 

متوسطة، كما أن مدى فترات الثقة كان صغيرا إذ تراوح بين 
، مما يشير إلى ثبات المتوسطات المحسوبة من )0.22- 0.14(

وينبغي التأكيد هنا على طبيعة أساليب التقرير الذاتي . عينة الدراسة
حالية وما في جمع البيانات كاالستبانة المستخدمة في الدراسة ال

يصاحبها من التحيز في النتائج؛ إذ ركزت الدراسة الحالية على 
فحص ممارسات المعلمين لكفايات التقويم المستمر كما أقرها 

لذا فإن الباحثين . المعلمون والمعلمات أنفسهم في االستبانة
ومع . يقترحون توظيف طرق أخرى عند جمع البيانات لتعزيز النتائج

الدراسة الحالية تأتي متفقة مع ما توصلت إليه  نتائج ذلك، فإن
-Al(والمطيري ) Al-Ruwaili, 2012(دراستا الرويلي 
Mutairi, 2019 ( ن بينتا وجود ممارسات بين المتوسطةاللتي

والمرتفعة للتقويم المستمر لدى المعلمين والمعلمات، في حين 

، )Abejehu, 2016(اختلفت مع دراسات كل من أبيجيهو 
التي ) Zakri, 2014(، وزكري )Al Asmari, 2014(سمري واأل

وجدت ممارسات بمستوى متدن للتقويم المستمر لدى المعلمين 
ويعزى هذا االختالف إلى طبيعة المرحلة التعليمية وما . والمعلمات

ويعود المستوى . تتطلبه من ممارسات محددة من التقويم التربوي
بتحليل نتائج التقويم المستمر المتوسط من الممارسات المتعلقة 
إلى كثرة األعباء التدريسية ) 7(وتفسيرها كما تظهر في الجدول 

-Al-Mutawa, 2017; Al( واإلشرافية لدى المعلمين
Shammari, 2020(،  وقلة تدريب المعلمين، وعدم توفر

اإلمكانيات الالزمة للقيام بتحليل نتائج التقويم في المدرسة 
)Alzubun & Salamat, 2012.(  

ما العالقة ": ، والذي نص علىالسؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب
بين معتقدات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في سلطنة 

  " التقويم المستمر وممارساتهم لكفاياته؟ أهمية عمان حول

تحليل ارتباط بيرسون  إجراء أوًال تم ،لإلجابة عن هذا السؤال
لمعرفة العالقة بين معتقدات أفراد العينة حول درجة أهمية التقويم 
المستمر بالنسبة للطالب وبالنسبة للمعلم ودرجة ممارسة كفايات 

يلخص معامالت االرتباط بين ) 8(التقويم المستمر، والجدول 
  .المتغيرات
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  )8(جدول ال

  ).168=ن(درجة ممارسة كفايات التقويم المستمر معامالت ارتباط بيرسون بين معتقدات درجة أهمية التقويم المستمر و

  محاور درجة ممارسة كفايات التقويم المستمر
  محاور معتقدات درجة أهمية التقويم المستمر

  لمستمراالدرجة الكلية ألهمية التقويم   بالنسبة للمعلم  بالنسبة للطالب

  *0.45 *0.42 *0.45 أهداف التقويم المستمر
 *0.51 *0.47 *0.50 بناء أدوات التقويم المستمر

  *0.49  *0.45  *0.50 التفاعالت الصفية
 *0.28 *0.28 *0.27 تحليل نتائج التقويم المستمر وتفسيرها

 *0.37 *0.34 *0.37  األسئلة االختبارية
  *0.51 *0.47 *0.50 الدرجة الكلية لممارسة كفايات التقويم المستمر

  .0.001دال احصائيا باحتمالية خطأ أقل من *

أن المعتقدات حول درجة أهمية ) 8(يتضح من الجدول 
باحتمالية خطأ التقويم المستمر ترتبط ارتباًطا طرديا داًال إحصائيا 

مع درجة ممارسة كفايات التقويم المستمر؛ إذ  0.001أقل من 
تراوحت معامالت االرتباط بين المعتقدات حول درجة أهمية التقويم 

جة ممارسة كفايات التقويم المستمر المستمر بالنسبة للطالب ودر
، كما تراوحت معامالت االرتباط بين المعتقدات )0.50-0.27(بين 

حول درجة أهمية التقويم المستمر بالنسبة للمعلم ودرجة ممارسة 
، وتراوحت معامالت )0.47- 0.28(كفايات التقويم المستمر بين 

كدرجة كلية االرتباط بين المعتقدات حول أهمية التقويم المستمر 
). 0.51-0.28(ودرجة ممارسة كفايات التقويم المستمر بين 

وبالنسبة لقوة العالقة، فقد جاءت متوسطة مع جميع محاور كفايات 
التقويم المستمر، باستثناء كفايتي تحليل النتائج وتفسيرها واألسئلة 

  .جاءت ضعيفة حيث االختبارية،

 Canonicalتحليل االرتباط الكانوني كذلك تم إجراء 
Correlation Analysis  معتقدات أفراد العينة لبحث العالقة بين

حول درجة أهمية التقويم المستمر كمتغيرات مستقلة ودرجة 
هذا النوع من التحليل  إن، حيث ممارساتهم لكفاياته كمتغيرات تابعة

يعمل على اشتقاق تجمع خطي للمتغيرات من كل مجموعة من 
ضوع الدراسة بحيث يصل االرتباط بين مجموعات المتغيرات مو

 ,Tabachnick & Fidell( المجموعتين إلى أقصى حد له
نتائج تحليل االرتباط الكانوني،  )9(ويلخص الجدول ). 2013

باحتمالية خطأ حصائيا إحيث أظهرت النتائج وجود تجمع خطي دال 
درجة أهمية التقويم المستمر كما يعتقدها بين  0.001أقل من 

، 6.67) = 322، 10( ف: لمون ودرجة ممارساتهم لكفاياتهالمع
كما قاد تحليل االرتباط الكانوني إلى  .0.69= ويلكس لمبدا 

واحد دال إحصائيا  Canonical Rootالحصول على جذر كانوني 
جذره الكامن  قيمة، حيث بلغت 0.001أقل من  باحتمالية خطأ

، مما يعني أن 0.56، كما بلغ معامل االرتباط الكانوني 0.45
ما فسر ت معتقدات المعلمين حول درجة أهمية التقويم المستمر

درجة ممارساتهم لكفايات من التباين المتعدد في % 31.36نسبته 
  .التقويم المستمر

ن الجذر الكانوني استخرج أ )9(يبين الجدول  ذلكك
معتقدات المعلمين حول درجة أهمية من التباين في % 28.33

درجة ممارساتهم من التباين في % 59.81و المستمرالتقويم 
لمعتقدات ، كما أن التجمع الخطي لكفايات التقويم المستمر

% 18.51استخلص  المعلمين حول درجة أهمية التقويم المستمر
، بينما درجة ممارسة كفايات التقويم المستمرمن التباين في 

 المستمر لدرجة ممارسة كفايات التقويماستخلص التجمع الخطي 
  .المعتقدات حول أهمية التقويم المستمرمن التباين في % 91.53

 ممارسات كفايات التقويم المستمروقد ارتبطت درجات 
مع الجذر  0.001أقل من باحتمالية خطأ حصائيا إ ارتباًطا داًال

، باستثناء كفايتي تحليل نتائج التقويم المستمر وتفسيرها الكانوني
درجة أهمية التقويم المستمر ، بينما ارتبطت ةواألسئلة االختباري

أقل من  باحتمالية خطأحصائيا إ ارتباًطا داًال بالنسبة للطالب
ترتبط درجة أهمية التقويم مع الجذر الكانوني، ولم  0.001

. حصائيا مع الجذر الكانونيإ ارتباًطا داًال المستمر بالنسبة للمعلم
أن االرتفاع إلى  )9(ويشير نموذج االرتباط الكانوني حسب الجدول 

درجة أهمية التقويم المستمر بالنسبة للطالب كما يعتقدها في 
درجة ممارسة المعلمين يرافقه ارتفاع في  المعلمون والمعلمات

داف التقويم والمعلمات لكفايات التقويم المستمر المرتبطة بتنفيذ أه
  .المستمر، وبناء األدوات، والتفاعالت الصفية
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  )9(الجدول 

نتائج تحليل معامل االرتباط الكانوني بين معتقدات أهمية التقويم 
  المستمر وممارسة كفاياته
  المعامل الكانوني  المتغير

  التقويم المستمركفايات 
  0.32 أهداف التقويم المستمر

  0.50 بناء أدوات التقويم المستمر
 0.51 التفاعالت الصفية

 -  0.04 تحليل نتائج التقويم المستمر وتفسيرها
 -  0.22  األسئلة االختبارية

  %59.81  نسبة التباين المفسر
  %18.51  التكرار

  أهمية التقويم المستمر
  0.78 المستمر بالنسبة للطالبأهمية التقويم 

  0.24 أهمية التقويم المستمر بالنسبة للمعلم
  %28.33  نسبة التباين المفسر

  %91.53  التكرار
  0.56  معامل االرتباط الكانوني

  0.31  مربع معامل االرتباط الكانوني

وعليه، فإن نتائج الدراسة الحالية تؤكد على العالقة 
 & Guerra(المعتقدات والممارسات المتأصلة نظريا بين 

Webbena, 2017( احيث تعد معتقدات المعلمين عامًال رئيس ،
لتوجيه ممارساتهم التدريسية من حيث التخطيط والتنفيذ 

 ؛ فمنظومة)Gilakjani & Sabouri, 2017(والتقويم 
 في التحكم لدى المعلمين والمعلمات تعمل على المعتقدات

أساليب التدريس، وتصميم الدروس، واختيار المهام  اختيار
 ,Bauch, 1984; Borg( لبة، وتقييم أداء الطالصفية واألنشطة

1999; Chan, 2008; Rios, 1996(.  وتؤكد العديد من
الدراسات وجود عالقة ايجابية في هذا السياق بين معتقدات 

 اتدراسمثل  ،المعلمين حول التقويم ودرجة ممارستهم له
)Buyukkraci, 2014; Rea-Dickins, 2007; Yin, 

2010(. 

  والمقترحات التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة، يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية

توعية المعلمين بأهمية تطبيق التقويم المستمر لتحسين تعلم  .1
  .الطلبة والممارسات التدريسية

بدرجة  تحفيز المعلمين الذي يمارسون كفايات التقويم المستمر .2
مرتفعة ليكون ذلك دافعا لآلخرين نحو ممارسته بالشكل 

  .المطلوب

تدريب المعلمين وتوفير اإلمكانيات الالزمة للتمكن من ممارسة  .3
كفايات التقويم المستمر بالشكل الصحيح، وخاصة الكفايات 

  .المتعلقة بتحليل نتائج التقويم وتفسيرها

 :ح الباحثون اآلتيومن خالل النتائج الحالية للدراسة، يقتر

التوسع في تطبيق الدراسة الحالية على عينات أكبر وبتوظيف  .1
طرق بحثية تدمج المنهج الكمي والمنهج النوعي لتعميق الفهم 

 .المتعلق بممارسة التقويم المستمر

مراجعة المناهج التعليمية للتحقق من مدى مواءمتها لفلسفة  .2
 .التقويم المستمر

قة بين المعتقدات والممارسة للتقويم دراسة االختالف في العال .3
 .خصائص المعلمين والمعلماتالمستمر باختالف 

إجراء دراسة تجريبية حول أثر تدريب المعلمين على كفايات  .4
التقويم المستمر في المعتقدات والممارسات المتعلقة بالتقويم 

 .المستمر

إجراء دراسة حول أثر التقويم المستمر في التحصيل الدراسي  .5
  .لطلبة ودافعيتهم للتعلمل
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