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لتي تواجة تدريس مادة تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الصعوبات ا

القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر التدريسيين 

من تدريسي مادة القياس والتقويم في ) ٩(والطلبة وبلغت عينه الدراسة االساسية 

طالب وطالبة من طلبة الصفوف الرابعة ) ١٠٠(وعينه الطلبه بلغت ،المعاهد االربعة

اعتمدت الباحثة االستبانة ، د المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلفي معاهد اعدا

معامل ارتباط ( وأستعملت في معالجة البيانات إحصائيا ،اداة لتحقيق هدفي بحثها

واسفرت الدراسة عن نتائج عدة اهمها )  والوزن المئوي، والوسط المرجح،بيرسون

 الجانب النظري دون تركيز التدريسيين على-:صعوبات مجال التدريسيين - ١

 استعمال ،قيام التدريسيين من غير االختصاص بتدريس المادة، التطبيقي من المادة

 ال يوجد دورات تطويرية في مجال ،التدريسيين ألسئلة تقليدية ألختبارات الطلبة

 ندرة المصادر والمراجع التي تعين الطالب -: اما صعوبات مجال الطلبة ،التعليم

                                         
 .مديرية تربية نينوى/ معهد اعداد المعلمات/ مدرس *
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 ال ، عدم تناسب طول االسئلة االختبارية والوقت المخصص لها،على هذا القرار

  .يوضح التدريسيون اهداف المادة للطلبة

Teaching difficulties of measurement and 

evaluation in preparation institutes and teachers in the 

city of Mosul  

Abstract 
  This study anms at identifying the problems of teaching 
measnrement and walyation in the teacher training institutes from 
the teachers and students perspectives. The sample of the stndy 
consists of nine teachers of measarement and evaluation in four 
institntes.The sample of students conists of one hundered female 
and male stndents of  the fonrtg classes in the teacher training 
institute  in mosul.The researcher adopted the questionnaire asn 
tool for achieving the  two anms of the  stndy.Pensons correlation 
coefficient،the assumed medium ،and percentaye weight were 
statistically used for analyzing the  data.The study concludes.The 
teachers'are teaching.The teachers' focus on the theoretical side of 
the material disregarding  the experimental one. Teaching  the 
material by non -specialist teachers.The use of outdated  questions 
in testing students The lack of developing  courses in teaching.NP 
The  students' problems include، the rarity.l sources and 
references.the in corres pondencs hetween the length.l questions 
and the time allowed The lack of clarifying the clarity as for the 
purpose of the faught material.   

 
 فهو اشـرف    ، اساس جميع المهن   –كما هو معروف عنه     –لما كان التعليم    

 لذا فهو يتطلـب قـدراً   ،المهن واجلها قدراً وأكثرها أثراً في حياة االفراد والجماعات  

 عاليتين ال يمكن تحقيقها اال باعداد مهني وعلمي وثقـافي علـى مـستوى               وكفاءةً

  .معين

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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 ال يمكن ان يعد مجـرد ناقـل للمعلومـات كألـة             -صاحب مهنة –والمعلم  

 وانما تتعدى وظيفته مجرد النقل الـى القيـام بتربيـة االجيـال              ،ميكانيكية فحسب 

ويعرفـوا  ، ولمجتمعهموتنشئتهم تنشئة صالحة ِليصبحوا مواطنين صالحين النفسهم        

 ،الكبيـسي (.كيف يتكيفون لتحديات التعبير ومشكالت التطوير والتجديد الدائر حولهم        

  )١٨ص:١٩٨٤

 ،والمعلم كما هو معروف عنه تربويـآ منفـذ للـسياسة التربويـة بعامـة              

 وان عملـه  ، وعلية يتوقف نجاحها او فـشلها ،وللمناهج ولالهداف التربوية بخاصة 

ى التدريس وحده وإنما يمتد الى تربية تالميذه وتعليمهم وتنمية          المهني ال يقتصر عل   

ميولهم واتجاهاتهم وتدريبهم على المهارات والعادات االساسية التي من شـأنها ان            

 ،ظـاهر  (.تساعدهم على التعرف بأتزان وتعقل حيـال مواقـف الحيـاة المختلفـة            

  )٢٧ص :١٩٨٣

يين في هذا المجال او ذلك    وبما أن المناهج في اي مجتمع تمثل تصور المرب        

 فهي في الوقت نفسه     ،للقنوات التي يمكن ان يتعلم منها الطلبة من خالل المرور بها          

رثاً حضارياً وإنسانياً قد يكون حصيلة البحـوث والدراسـات او           إتمثل فكرا تربوياً و   

  )١٦ ص،١٩٨٧ ،اللقاني (.فكرا منقوالً مزيجآ بين هذا وذاك

 هو الترجمة الحقيقية للمنهج خالل ما يعكسه من         ولما كان الكتاب المدرسي   

مادة علمية في فصوله ووحداته التي يشتمل عليها فهو العنصر االساس في العملية             

التعليمية وهو وسيلة المتعلم للحصول على المعرفة بل هو مصدر مهم من مـصادر              

  )١٧ص:١٩٧٣ ، ومنير كامل،الدمرداش (.التعلم

مة االساسية للكتاب المدرسي تتحقق حينما يظهـر  فمن المعلوم لدينا ان القي  

أراؤه وأثاره على سلوك الطلبة ولن نلمس هذا األثر مالم يقف المدرس على كل مـا    

 وهذا ال يتأتى مالم يصاحب الكتاب تقويم يتدارك ما فيه من ثغـرات          ،هو جديد ونافع  

  )٣ ص،٢٠٠٦،العزاوي (.ويفرز ما هو ايجابي وجيد

 وسماء صالح سليمان. م
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الباحثة للتعرف على هذه الصعوبات واتخاذ األجـراءات        هذه االسباب دفعت    

الضرورية لمعالجة جوانب الضعف والقصور في كتاب القياس والتقويم في معاهـد            

 والواقع ان مجمل صعوبات هذه المـادة تتمحـور فـي            .اعداد المعليمين والمعلمات  

 وطرائـق  مجاالت محددة بدءًأ من االهداف التربوية للمادة ومحتوى الكتاب المقـرر       

 لذا بادرت   ،تدريسها واساليب التقويم واالختبارات المتبعة في مقياس مستوى الطلبة        

الباحثة الى اجراء البحث الحالي في مجال الصعوبات التـي تتعـرض لهـا عمليـة           

تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمـين والمعلمـات وهـي تـرى           

الطلبة في تحديد هذه الصعوبات ونوعهـا       ضرورة تعرف وجهات نظر التدريسيين و     

  . وهذا ما سيلبيه البحث الحالي إن شاء اهللا،وأثرها في عملية التدريس

 
 وظيفتها الرئيسة اكتساب االفراد ثقافـة  ،تعد التربية عملية تنشئة اجتماعية  

نميـة االنـسان     وغايتهـا ت   ،مجتمعهم وهي عملية هادفة ومقصودة العداد البـشر       

 ٢٠٠٤ ، وآخـرون  ،يـونس  (،وتحقيق السعادة له و لألخرين في دنيـاه واخرتـه         

  ).١٣ص:

 فهي فن البشر الـذين      ،اذ تعيش التربية في الوقت الحاضر عصرها الذهبي       

 ويتم على ايديهم وبأفكـارهم كـل تقـدم فـي       ،يرتفع على كواهلهم صرح الحضارة    

ها من المجاالت  وتبـوأت مكانـة رفيعـة      مجاالت العلم و األجتماع واألقتصاد وغير     

 ذلك الن العصر    ،عظيمة فاقت أي مرحلة من مراحل التطور الحضاري للجنس البشر         

 عن العصور السابقة من حيـث سـرعة   – بشكل جوهري    –الذي يعيش فيه يختلف     

االنفجـار المعرفـي   ( فقد أطلق عليه عـصر      ،التطور والتغير في المجاالت المختلفة    

 وغير ذلك من المسميات التي توحي بكونه عصرًأ متميزاً يحتاج       )وجياوعصر التكنول 

 ،الـدمرداش (معاصروه من البشرتربية خاصة تالئم طبيعة التغيرات التي تحدث فيه           

  ).١٣٤ص :١٩٨٣

  ت تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلصعوبا
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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وال تستطيع التربية تحقيق اهدافها إال من خالل التعلـيم بوصـفه الميـدان         

 وتزويد الطالب بالخبرات والميـول      ،علمةالقادر على ايجاد الشخصية االنسانية المت     

والمهارات التي تساعده على النجاح في حياته العملية و مواجهة مشكالت المستقبل            

  .وتحدياته بطريقة منهجية تستند الى التفكير العلمي السليم

فالتربية هي رسالة األنبياء والمرسلين وهي اشرف رسـالة عرفتهـا األمـم عبـر               

من بأنها ضرورة لتحقيق التطور واالنماء لالفراد والمجتمعـات         التاريخ وال تزال تؤ   

  ).١ص٢٠٠٠ ،الشبيني واخرون(

ولقد لقي مفهوم التربية اهتماما واسعا من جانب العلماء فـي تخصـصات             

 ولعل ابرز معـاني  التربيـة     ،مختلفة وال سيما التربويون والنفسيون واالجتماعيون     

 بدور وظيفـي فـي اعـدادها وتنـشئتها و           تلك التي ترى أنها نظام اجتماعي يقوم      

تشكيلها الناشئة من خالل وسائط ومؤسسات واجهزة ذات فاعلية في تكوين الفرد و             

 وهنـاك  ،تهيئته من النواحي الجسمية والعقلية واالخالقية ليكون عضوا في المجتمع       

عمليـة عامـة    "من يؤكد صفة العمومية واالستمرار في خصائص التربية بوصفها          

ة العداد الفرد للتكيف مع البيئة االجتماعية التـي يعـيش فيهـا وألمـداده         ومستمر

بعناصر المدنية والتحضر وانجازات العلم والتكنولوجيا وارشاده الى وسائل تبصيره          

فيركز على التـأثير والفاعليـه فـي        ) دوركابم(أما عالم االجتماع الشهير     " وتوعيته

تربية عملية التأثير الذي يمارسـه االجيـال      ان ال ((التربية والمستهدفين منها بقوله     

 ،الرشـيدي  (.))األكبر سناً على تلك االجيال التي ليست مؤهلة للحياة االجتماعية بعد  

  ).١٧-١٦ ص٢٠٠٠

 َنفاواذا قلنا ان وسيلة المجتمع في بناء القوة البشرية هي عملية التربية             

  .)٥ص :١٩٨٧ ،اللقاني(وسيلة عملية التربية في ذلك الشأن هي الناهج الدراسية 

 وسماء صالح سليمان. م
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 ان .والمناهج الدراسية هي البوتقة التي يتبلور فيها كل مـا يـدور فـي المدرسـة       

المدرسة بما فيها من ادارة وتوجيه واشراف وما شابه ذلك انمـا وجـدت لتطبيـق         

  )٤٧ص :١٩٩٨ ،شوق (.المناهج وصوالًالى تربية االجيال التربية المنشوده

ة فاعلة رئيسية فـي تحقيـق اهـداف التربيـة           والمناهج الدراسية تعد أدا   

 وهذه الفلـسفة تتـصل      .والمجتمع فهي تعكس انماط الفكر التي يعتنقها كل مجتمع        

 اي تعد مصدرا لألتجاهات والقيم التي تحكم أنماط         ،بالمبادىء واالهداف والمعتقدات  

  ).٦٣-٤٦ص :١٩٨٩،اللقاني (.السلوك وتوجيه نشاط الفرد

 واالجتماعي طرأت عدة تغيرات على تنظيم المـنهج     ومع التطور االقتصادي  

وبدأ المنهج يهدف الى اعداد الفرد للعمـل     .لتتماشى مع ما يحدثه هذا التطور الجديد      

 ومن ثـم ينظـر   ،في المستقبل والى التكيف مع الحياة األجتماعية والعائلية المتغيرة   

وانما على انها مصادر     ،الى المواد الدراسية ال على انها مواد منفصلة في حد ذاتها          

 وقد كان لظهور حركة التربيـة الحديثـة والتربيـة           .تتكامل فيها الخبرات التربوية   

التقدمية أن نقلت اهتمام المنهج من التركيز على المواد الدراسية إلى التركيز علـى             

  .)١٠ص :١٩٨١ ،عبد الموجود(شخصية التلميذ وإهتماماته وميوله 

عينة من حياة مجتمع من المجتمعات ال يـصلح  والمنهج الذي يصلح  لمدة م   

فال يجوز مطلقاً أن تتجاهل المناهج الدراسـية        ، لمدة اخرى من حياة المجتمع نفسه     

 ومـن   .المواقف الجديدة التي يواجهها الطلبة في حياتهم والمشكالت التي تتعرضهم         

مجتمع ذا حدث تغير جوهري في ال     االضروري ان تكون المناهج مرنة تقبل التعديل ف       

فال بد من اعادة النظر في المناهج الدراسية لتصبح متمشية مع هذا التغير وإال فإنها      

 ١٩٦٧،عبـد اللطيـف   (.تكون مناهج مختلفة ال تصلح لهذا المجتمـع بعـد تغيـره           

  ).١٠٩ص:

ولكي تتم عملية بناء المناهج وتطويرها بشكل علمي سليم البـد ان ترتكـز     

 ويعـد  ،ل ادوات تتصف بالصدق والموضوعية    او من خال   ،على أسس علمية رصينة   

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة



 >>  

  

)١٩٣( 

 

 اذ يهدف الى توفير المعلومات والبيانات الالزمة        ،تقويم االداة المناسبة لتحقيق ذلك    

 ،ألتخاذ القرارات المناسبة في عملية تطوير المناهج وتحـسين جوانبهـا النوعيـة            

  ).٨٠ص:١٩٨٩ ،الجعفري(

مهمة وهو لب التربيـة   ويعد المنهج المدرسي من اهم موضوعات التربية ال       

 وهو الطريق العداد االجيـال      ، وهو الوسيلة التي تحقق االهداف التربوية      ،واساسها

 عـالم   ، وهو السبيل الى مستقبل اسعد وعالم افـضل        ،القادمة التي تعد عدة الوطن    

  .تسوده الثقة والطمأنينة والسالم

عها وهذا   وبيان مدى عمقها واتسا    ،وتخطيط منهج يعني تحديد نوع الثقافة     

ليس باالمر اليسير ألن المجتمعات في تطور مستمر وتغير دائم لذا يجب ان يكـون               

 فضال عن ذلك فـان      ،المنهج مرناً يساير التطور والتغيير متماشياً مع مطالب الحياة        

المناهج الدراسية لغة العملية التربوية وهي اداة التربية واولى وسائلها التي تعتمـد       

  ).٥٠٤ص:١٩٩٩ ،ابراهيم(.هدافعليها في تحقيق األ

ومن هنا تأتي اهمية الكتاب المدرسي كونه الترجمة الرئيسية المعبرة عـن            

 ولن تنجح مجاالت الغاء الكتاب المدرسي سواء        .المنهج المدرسي والمجسد ألهدافه   

بطريقة اختراع االدمغة االلكترونية ام األالت المسجلة ام العارضة ام غيرها اذ يظـل        

 ،كوندورسية(المدرسي افضل وسيلة للتعليم اذ ما استخدم بفن و اعتدال يرى       الكتاب  

Condorcet) .(          ١٩٧٤ ،ديـب  (.)أنه يمكن تعميم التعليم في الـبالد بـال كتـاب 

  ).١٤٨ص:

وقد اهتم المربون في العصر الحديث بالكتاب المدرسي لذا عقدت النـدوات            

بحث في مواصفات اخراجه الـى      والمؤتمرات للبحث في األسس التي يقوم عليها ولل       

 وهذا االهتمام نابع من الوظائف التـي يؤديهـا         ،غير ذلك من المشكالت المتعلقة به     

  .الكتاب المدرسي

 وسماء صالح سليمان. م
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ويأتي كتاب القياس والتقويم في مقدمة الموضوعات التربوية والنفـسية اذ         

  .يترك آثاراً غاية في األهمية في االعداد المدرسي اعداداً مهنياً

 العملية التربوية يظل مشكوكا فيه مالم تهيأ لها طريقة تدريـسية           وأن نجاح 

توجهها التوجيه الصحيح فكلما كانت الطريقة مالئمة لمواقف التعليم ومتماشية مـع            

 ١٩٩٣،الخالـدي  (.أعمار الطلبة وذكائهم وقدراتهم وكانت اكثر اثراًواسـمى فائـدة     

  .)٧ص:

 واجتماعية ونفسية انبثقت    وتستند طرائق التدريس كافة الى اصول فلسفية      

عنها تصورات محددة تصدت لمعالجة المسائل االساسية في التدريس وقد اتفق على            

 التي من الممكـن ان      )مداخل التدريس الكبرى واالساسية   (تسمية هذه التصورات ب   

ينشأ عن كل منها مداخل اخرى مشتقة منها ترتبط بالمدخل االسـاس وبالمنطلقـات         

 وقد وضع المربون عددا من النمـاذج  .عنها بالمنطلقات الفرعية وتختلف  ،االساسية

التدريسية التي تمثل الجانب النتفيذي والتطبيقي لهذه التطورات في التدريس مثـل            

 وهذا يعنـي    . التي وصفها اوزبل   )المنظمات المتقدمة (وانموذج  ) هيلدانابا(النموذج  

ن وضعوا نماذج تدريسية متعددة ان التدريسي ومداخله قد حظيا بأهتمام المربين الذي      

  .)٣١-٢٧ص  :١٩٩٩ ،ابو جالله(خاصة بكل مدخل من مداخل التدريسي 

وطرائق التدريس من االدوات الفعالة والمهمة في العملية التربويـة اذ ان             

لها دورا اساسيا وفعاال في تنظيم الحصة الدراسية وفي تناول المادة العلميـة ولـن          

االستعناء عنها فمن دون طريقة تدريسية يتبعها المعلم أو    يستطيع والمعلم والمدرس    

 وبما ان الطريقة تحـدد      .المدرس ال يمكن تحقيق االهداف التربوية العامة والخاصة       

من قبل المدرس أو المعلم معتمدا على بعض االسس مثل المادة العلمية والمرحلـة              

ل المعلم و المدرس مـع       فإن تفاع  .الدراسية للتالميذ واالهداف وغيرها من العوامل     

التالميذ يعتمد بشكل اساس على الطريقة التدرسيسة التي يتبعها كل من المعلـم او              

  .)٥٥ص :٢٠٠٣ ، وحذام،االحمد(المدرس 

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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 لكنه يختلف عن هـذه العناصـر        ،ويعد التقويم عنصرا من عناصر الكتاب     

 تأثيرا بيناً فقد يؤدي  فهو يتأثر باالهداف ويؤثر فيها.بقدرته الفائقة على التأثير فيها

أو ثبت مـن    ،ذا ثبت أن عدم صالحها    إالتقويم الى تغير قسم من االهداف أو تعديلها         

  .المستحيل تحقيقها أو كانت غير مناسبة للمعلمين

ذ يعد التقويم في عصرنا الحاضر ضرورة تمليها اعتبارات متعـددة منهـا            إ

تطلـب المراجعـة والتعـديل      التقويم العلمي المستمر الذي يشهده العصر والـذي ي        

 ١٩٨٥ ،بحـري (الدائمين في عناصر العملية التعليمية والكتاب المدرسي من أهمها          

  .)٢٠٣ص:

وألهمية القياس والتقويم في ايجاد القرارات التعليمية الـسليمة والوصـول     

الى انواع التغير الذي نريد احرازه لدى الطلبة على تحقيق االهداف اذ هي وسـائل               

 اذ يـساعد    ، فاعلية وتأثير التعليم فان هنالك عالقة بين التعليم والتقويم         تحديد مدى 

التقويم المدرس في توضيح االهداف الواقعية لكل طالب ليس هنالك شيء اكثر فائدة             

 واختيـار  ،في اختبار المتعلم من التفكير بأهدافه بشكل دقيق بوصفها عمليـة بنـاء     

يم الطالب من خـالل توصـيل التـدريس         ادوات القياس لذلك يساعد القياس والتقو     

وزيادة الدافعية وتشجيع عادات دراسية جديدة وتوفير التغذية الراجعة التـي تبـين             

  ).٣١ص :٢٠٠٣ ،الزبيدي(نقاط القوة والضعف 

وتعد عمليتا القياس والتقويم من المجاالت المهمة فـي العلـوم التربويـة             

التحصيل وقيـاس الـذكاء وقيـاس     السيما وانها تستخدم في مجاالت عديدة ممثلة ب       

 اذ يهدف كل من القياس والتقويم الى تطـوير كـل مـن        .مفهوم الذات و الشخصية   

التدريسي والطالب ممثآل ذلك بأيجاد الطرائق واألساليب الناجحة التي تـؤدي الـى             

   .تفعيل النشاط الصفي

ويعتمد القياس والتقويم على تصميم وبناء ادوات تشخيصية  او تكوينيـة            

 فمن خالل ذلك نكتشف مواطن القوة والضعف لدى الطلبة وبـذلك            ،لقياس التحصيل 

 وسماء صالح سليمان. م
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ص   :٢٠٠١ ،عبد الهـادىء  (نضع الخطوات العالجية التي لها دور فعال  من ذلك           

٩.(  

وان عملية القياس والتقويم في التربية وعلم النفس اعقد كثيرآ في  أكثـر              

م نظراً الن موضوع القياس هنا      من  مفصل من مفاصلها ومن اي علم اخر من العلو          

 ويتخيـل  ، وينفعل ويتـذكر ، يحب ويحس ويدرك،هو االنسان من حيث هو كائن حي   

ويتفكر وهو في كل  ذلك يتأثربعوامل داخلية وعوامـل خارجيـة وتتمثـل العوامـل      

الخارجية في المجتمع الذي يعيش فيه ويستعين به وفي بيئته المحيطة به ويتخذ من            

عي والمادي مادة لتفكيره وقياسه وهي جميعها قابلة للتحكم والتجريب       جانبيه االجتما 

  .)٦ص :٢٠٠٠ ،ملحم(

ومن هنا تبرز اهمية الدراسة الحالية لمعرفة نقاط القوة والضعف في كتاب            

 وقد .القياس والتقويم وذلك لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف واعطاء البدائل          

 النها المرحلة التي تتفتح فيهـا اسـتعدادات الطلبـة    اختارت الباحثة مرحلة المعاهد   

والهمية معاهد اعداد المعلمين والمعلمات بوصفها مؤسسات تربوية متخصصة تمتاز       

في اعداد معلم المرحلة االبتدائية وتعده للمـستقبل وتـضع هـذه الدراسـة امـام                

مهنـي  المسؤولين والمخططين التربويين صورة واضحة عن واقع مناهج االعداد ال         

  .لمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والتي يمكن عن طريقها تحسينها وتطويرها

والن تدريسي المادة وطلبتها اقدر من يحكم على عملية التدريس من حيـث      

تحديد صعوبات التدريس والنها من االركان التربوية المهمـة مـن التـدريس فـي         

ية هذا فـضال عـن معـرفتهم        المعاهد بوصفهم في حالة تماس مع العملية التدريس       

 فأن هذا كله هو ما دفع الباحثة الـى االسترشـاد بـآرائهم            ،الدقيقة في هذا الميدان   

 ولقد لوحظ ان كتاب القياس والتقـويم        .ومقترحاتهم بغية تطوير تدريس هذه المادة     

 منـذ سـنوات     -في الغالب –في معاهد اعداد المعليمين والمعلمات مازال على حاله         

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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غم من حدوث تطورات في المجتمع تتطلب مراجعة لمعرفة مدى مالئمة           عدة على الر  

  .المادة المقدمة  في الكتاب لها

 
  -:يهدف البحث الحالي الى ما يأتي 

  التعرف على صعوبة تدريس مادة القياس والتقويم من وجهة نظر التدريسيين -١

  . وجهة نظر الطلبةالتعرف على صعوبة تدريس  مادة القياس والتقويم من-٢

  حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بتدريسي وطلبة المرحلة الرابعة في معاهـد اعـداد المعلمـين            

  .)٢٠١١-٢٠١٠(والمعلمات في مدينة الموصل للعام الدراسي 

 
Difficult 

  -:عرفها ابن منظور في لسانه -:لغة
 ،الذلول واالنثى صعبه بالهاء وجمعها صـعاب       نقيض   ،       الصعب خالف السهل  

 وصعب االمر صعوبة اي صار صعبا والصعاب هـي        ، ونساء صعبات  ،ونساء صعاب 

  )٤٣٨ص :١٩٦٨ ،ابن منظور(الشدائد 

  عرفها كل من : اصطالحا

قضية مطروحة للحل لكونهـا تبـدو قاسـية         (انها  ) ١٩٧١) (Webster( ويبستر  

  )p150 :١٩٧١ ،ويبستر ()ومحيرة

  ١٩٨٩لربيعي  ا

حالة تثير في الفرد نوعا من االضطراب مما يجعله يفكر بمزيد من الجهد الفردي او               

  )٣٦ص : ١٩٨٩ ،الربيعي(االستعانة  باالخرين على تجاوزها 

انهــا تــدخل او تعطيــل يحــول بــين االســتجابات وتحقيــق ) (٢٠٠٠( جــابر 

  .)٢٠٣ص : ٢٠٠٠،جابر()الهدف

 وسماء صالح سليمان. م
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عوبة او عائق يعيق االنسان من الوصول الى  هدف      كل ص (بأنها  ) ٢٠٠٠( السكران  

 اي انها حيرة تضع الطالب في موقف تساؤل حـول تنفيـذ القـرار او                ،يود بلوغه 

 ٢٠٠٠ ،الـسكران ( او الشك في قضيه ما يجهلها وتتطلب منه حال مقبوال             ،االوامر

  .) ١٤٨ص:

 
ي تعيق أو تعرقـل فـي تـدريس مـادة     كل االرتباك والمعوقات والحيرة الت  

القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمات ويتطلب اجتيازه جهدآ فرديآ أو جماعيـآ             

  .  مباشرآ أو غير مباشر

Instruction 
 يؤدي الى تعلم الطـالب     انهو نظام مخطط له من االعمال يقصد به         ) ١٩٨٨راشد  (

ى مجموعة من االنشطة الهادفة المقصودة من قبل كـل مـن            وهذا النظام يشتمل عل   

  .)٩١ص :١٩٨٨ ،راشد(المدرس وطالبه 

بانه االجراءات المخططة التي يتبعها المدرس في تعامله مع الطلبة اذ       ) ١٩٩٠نهاد  (

  )٢٢ص:١٩٩٠نهاد (بجعل التعلم سهال وميسورا  

رتـه وطريقتـه مـع      بانه عمل يتفاعل فيه المدرس بمهاراته وادا      ) ٢٠٠٠الشير   (

الطالب في تناولهم للخبرات التعليمية واستخدام االنشطة والوسائل الالزمـة علـى            

من اجل تحقيق االهـداف المنـشودة مـن تلـك           ،وفق خطة سابقة او اسس علمية     

  )١٣ص:٢٠٠٠،الشير(الخبرات 

 هو فن وعلـم جـزء مـن    ،التدريس يرتبط بين التعليم والتعلم    ) ٢٠٠٥( الحمرانية  

 فن كل يؤديه بطريقته الخاصة في خالل مـا تظهـره قـدرات المدرسـين                التدريس

 : ٢٠٠٥ ،الحمرانيـة   ()االبتكارية والجمالية في التفكير واللغة والحركة والتعبيـر       

  .)٥ص

  

  

  ينة الموصلصعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مد
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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اجراء مقصود يؤديه تدريسيو مادة القياس والتقويم من اجراءات ووسائل وانشطة           (

يق اهداف تدريس المادة لطلبة معاهد اعداد المعلمين والمعلمـات التـي            علمية لتحق 

  .)تدرس هذه المادة

 
  )١٩٨١ ، الزوبعي واخرون

  هو ارقام تعطي بموجب قواعد لتمثل مقادير الصفات الموجودة في االشياء 

  .)١٧ص  : ١٩٨١ ،الزوبعي واخرون(

  ١٩٨٥ ، الغريب

ستويات تقديرا كميا على وفق اطار معين من المقاييس المدرجـة     تقدير االشياء والم  

 وكل مقدار يمكن    ،وذلك اعتمادا على الفكرة السائدة والقائلة بأن كل ما يوجد بمقدار          

  قياسه 

  .)٩ص :١٩٨٥ ،الغريب(

  ١٩٩٤ ، عودة

 أو هو تقدير كمي     ،تقدير الظواهر او الخصائص تقديرا كميا على وفق مقياس معين         

يعني في التربية المدى الكمـي مـن  تحـصيل       الفرد من  خصائص حيثلمايملكه

  .)٢٠ص :١٩٩٤،عودة(الطالب بأستعمال االختبارات 

  )٢٠٠١ ،عبد الهادي(

عملية يتم بواسطتها تحديد كمية ما يوجد في الشيء من الخاصية المقيـسة بداللـة      

  .)١١٥ص :٢٠٠١ ،عبد الهادي(وحدة القياس 
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Evalution 

  ٢٠٠٠ الشبلي  

بأنه جميع العمليات المنظمة التي تتعامل مع عناصر المنهج لتحديد جدواها وبيـان             (

مواقع القوة والضعف فيها لتطويرها او مساعدة ألتخـاذ القـرار للحـسم بـشأنها               

  .)١٤١ص :٢٠٠٠ ،الشبلي(

  ١٩٩٧ ، كراجة

ف عن مواطن الضعف والقـوة      عملية قياسية تشخيصية وقائية عالجية هدفها الكش      (

بقصد تطوير عمليات التعليم والتعلم بالصورة التي تـسهم فـي تحقيـق االهـداف               

  .)١٠٦ص :١٩٩٧،كراجة)(المنشودة

عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات بفرض تجديـد االهـداف           (: ١٩٩٨ ، عودة

لـسليم  التربوية واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتـوفير النمـو ا           

  .)٢٥ص : ١٩٩٨ ،عودة ()المتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة التربوية وادائها

هو العملية التي يقوم بها الفرد او تقوم بها الجماعة لمعرفـة             : (١٩٩٩ ،الرشيدي

 ، وكذلك نقاط القوة و الضعف بـه       ،مدى النجاح او الفشل في تحقيق اهداف المنهج       

  ).٩٧ص : ١٩٩٩ ،الرشيدي) (صورة ممكنةحتى يمكن تحقيق االهداف بأحسن 

 
مؤسسة تربوية العداد معلمات المدرسة االبتدائية تعد الطالبة فيهـا مـدة            

خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة تدرس من خاللها مفردات المرحلة االعداديـة            

س وتمـنح  فضال عن الدروس المهيأة  في التربية وعلم الـنفس وطرائـق التـدري         

المتخرجة شهادة الدبلوم في التربية وعلم النفس وقد خصـصت الـسنوات الثالثـة        

االولى في المعهد للدراسة العامة وتتوزع الطالبات في الـسنتين االخيـرتين علـى              

  :اختصاصات دراسية تتمثل في الفروع االتية 

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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م العامـة   العلـو -٣ .اللغـة االنكليزيـة   -٢ .العلوم االجتماعية واللغة العربيـة    -١

  .التربية الرياضية-٥ . التربية الفنية-٤ .والرياضيات

وقد استحدثت في السنوات االخيرة فرع جديد اضيف الى الفروع السابقة وهوالتربية      

  )٥٧ص : ١٩٩٠ ،مؤتمر التربية االول(االسالمية  

 
   م ١٩٩٣ دراسة الخالدية -١ 

م وكانـت تـسعى الـى    ١٩٩٣ سـنه  اجريت هذه الدراسة في جامعة بغداد     

 و اعتمـدت الباحثـة      .صعوبات تدريس البالغة من وجهة نظر المدرسين والطلبـة        

االستبانة اداة لتحقيق اهداف بحثها وبلغت عينة الدراسـة الـذين طبقـت علـيهم               

مدرسـا ومدرسـة   )٥٢(طالب وطالبة من الصف الخامس االدبي و) ٣٤٨(االستبانة  

مدرسـة اعداديـة   ) ٥٢(للخامس االدبي تم انتقاؤهم من   من الذين يدرسون البالغة     

وثانوية في مدينة بغداد وقد اعتمد الباحثة في  معالجة البيانـات احـصائيا معامـل           

  . ومعادلة حدة الصعوبة و مربع كاي، النسبة المئوية،ارتباط بيرسون

واسفرت الدراسة عن نتائج عدة منها ندرة توافر مراجع اضـافية لكتـاب             

 في المكتبة واغفال الكتاب للجانب النفسي من بناء محتواه وكثرة المسؤليات            البالغة

و الواجبات الملقاة على عاتق  مدرسي اللغة العربية ومدرساتها ومفاجـأة الطلبـة              

بمادة البالغة النها تدرس لهم اول مرة وقلة الدرجة المخصصة للمادة البالغة بـين           

  .)٩٥-٤٥ص  :١٩٩٣، الخالدي(مواد اللغة العربية 

  .١٩٩٥:  دراسة الخزرجي -٢

اجريت هذه الدراسة في كليات التربية واالداب في الجامعات العراقية عـدا            

جامعة صالح الدين وكانت تهدف الى ما صعوبات تدريس علم العروض من وجهـة              

) ٥٥٠(تدريـسيا و    ) ٤٤(نظر التدريسين والطلبة ولقد بلغت عينة البحث االصـلي          

) ١٧( طلبة الصف الثالث من اقسام اللغة العربية مـوزعين علـى             طالبا وطالبة من  

كلية من جامعات القطر كافة عدا جامعة صالح الدين واعتمدة الباحثة االستبانة اداة             

 ء صالح سليمانوسما. م



 >>  

  

)٢٠٢( 

 

فقرة واخرة للطلبة مكونة من     ) ٤٤(لبحثها فكانت االستبانة  للتدريسيين مكونة من        

 الكتاب  –االهداف  (تاالت وهي   فقرة وكل من االستبانتين موزعة على سبع مج       ) ٤٢(

 – التدريـسيون    – التقـويم واالمتحانـات      – التقنيات التربوية    – طرائ التدريس    –

وباستخدام معامل ارتباط بيرسون والوسط المرجح والوزن المئـوي النـسبة         )الطلبة

 عـدم وجـود اهـداف       -:المئوية توصلت الباحثة الى جملة من النتائج من اهمها          

 عـدم  ، ضعف معرفة الطلبة بتلك االهداف،تدريس مادة العروض    محددة ومدروسة ل  

 تركيز محتوى الكتاب علـى حفـظ        ،وجود الوقت المخصص لتدريس مادة العروض     

المصطلحات دون ادراكها وضعف درة التدريسي على تنمية رغبة الطلبة بمحـاورة            

ت  وقلـة اسـتخدام التدريـسي التقنيـا      ، ضعف االهتمام بالجانب الصوئي    ،العروض

  .)١١٧-١ص  : ١٩٩٥ ،الخزرجي (.التربوية التي تثير ميول الطلبة واهتماماتهم

  م٢٠٠٠ دراسة السعيد - ٣

وهدفت الى تشخيص صعوبات تدريس مادة التربية االسالمية في المرحلـة           

الثانوية في االردن واستعمل الباحث االستبانة لتحقيق اهداف بحثه وكـان مجتمـع             

معلمـة و   )٧٥(معلمـا و    )٧٣( ومعلمـة بواقـع      معلـم ) ١٤٨(البحث مكون مـن     

  .طالبة في مدرسة ثانوية) ٧٨٧٩(طالبا و )٦٢٧٤(طالبا وطالبة بواقع ) ١٤١٥٣(

معلمـا و   ) ٢٩(معلما ومعلمة بواقـع     ) ٦٢(تضمنت عينة البحث االساسية     

طالبـة فـي    ) ٣٩٤(طالبـا و    ) ٣١٤(طالب وطالبة بواقع    ) ٧٠٨(معلمة  و    ) ٣٣(

 استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون والوسط الحسابي        .انويةثماني عشر مدرسة ث   

والوزن المئوي ووسائل احصائية اخرى ومن اهم النتائج هي كثرة عدد الطلبة فـي              

 ضعف االساليب التي تشجع الطلبـة       ،الصف الواحد انخفاض المستوى العام للطلبة     

 ،السعيد(التعليمية   قلة تزويد المدارس بالوسائل      ،على التحضير والمشاركة بالدرس   

  .)٧٦-٢٦ص  : ٢٠٠٠

  

  المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلصعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد 
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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  م ٢٠٠١دراسة الربيعي -٤

ابـن رشـد    /كلية التربية   (اجريت هذه الدراسة في كليات التربية في بغداد         

  .)ية التربية الجامعة المستنصريةكل/كلية التربية للبنات /

هدفت الدراسة الى تعرف صعوبات تدريس مادة الصرف من وجهـة نظـر             

  .لبة في كليات التربية والحلول المقترحة لصعوبات تدريس الصرفالتدريسين والط

من طلبة الصف الثاني من ) ٩٥(ولتحقيق ذلك اختيرت عينة عشوائية بلغت    

من تدريسي مادة الصرف فـي    ) ٥(اقسام اللغة العربية في كليات التربية في بغداد و        

واحدة للتدريسيين مكون    واعتمد الباحث االستبانة اداة لتحقيق بحثه        .الكليات الثالث 

فقرة موزعة علـى سـته مجـاالت        ) ٦٥(فقرة واخرة للطلبة مكونة من      ) ٦٠(من  

 – االمتحانـات    – الكتاب   – طرائق التدريس    – التدريسيون   – الطلبة   –االهداف  (هي

 وباستعمال معامل ارتباط بيرسون والوسط المرجح والوزن المئوي       )واساليب التقويم 

توصل الباحث قلة خبرة بعض التدريسين بطريقة اشـتقاق         ووسائل احصائية اخرى    

 ، اعتقاد الطلبة ان المدرس هو المحور االساس في تدريس المادة   ،االهداف السلوكية 

 االسئلة االمتحانية ال    ،قلة الدورات التدريبية للتدريسيين في طرائق تدريس الصرف       

 ضعف  ،االوزان الصرفية تشجع الطلبة عل التعلم الذاتي ضعف الطلبة فب التميز بين           

 االسئلة االمتحانيـة ال تـتالئم       ،كفاية بعض التدريسين في ايصال المادة الى الطلبة       

 ضرورة  .والوقت المخصص لها ضعف رغبة الطلبة في التخصص في اللغة العربية          

 ان  ،اطالع تدريسي المادة وطلبتهم على اهداف تدريس الـصرف وتـدريبهم لديـة            

 قبول الطلبة ذوي المعدالت العالية    .ف الى  صيغ اجرائية    تترجم اهداف تدريس الصر   

 رفع كفاية تدريس الصرف علميا .في اقسام اللغة العربية ومن الراغبين في دراستها      

  .)٨٧-٩ص : ٢٠٠١ ،الربيعي (.ومهنيا تؤخي الدقة في صياغة االسئلة االمتحانية

  دراسة الجرجري -٥

) ابن رشـد  ( كلية التربية  –بغداد  اجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة        

  مرحلة االعدادية وذلك في االجابةوهدفت الى تعرف مشكالت تدريس المطالعة في ال
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عن مشكالت تدريس المطالعة في المرحلة االعدادية من وجهة نظر مدرسي           

 ما مقترحات حلولها من وجهة نظر مدرسي اللغة العربيـة   .اللغة العربية ومدرساتها  

 واختار الباحث عينـة     ،تمد الباحث االستبانة اداة لتحقيق اهداف بحثه      اع.ومدرساتها

 البـصرة وقـد بلـغ عـدد المـدارس      ، نينوى،من مراكز ثالث محافظات هي بغداد  

) ١٥٤(مدرسـا و مدرسـة مـنهم       ) ٣٩٤(مدرسة تظم   ) ١٠٦(االعدادية والثانوية   

امـل ارتبـاط   مدرسة  اعتمد الباحث في معالجة البيانات علـى مع  ) ٢٤٠(مدرسا و   

  -: فاسفرت الدراسة عن نتائج اهمها ، والوزن المئوي، مربع كاي،بيرسون

قلة خبرة بعض مدرسي اللغة العربية ومدرساتها بطرائق اشتقاق االهـداف           

 ال يؤخذ بالحـسبان راي  . موضوعات المطالعة ال تنمي التفكير عند الطلبة  .السلوكية

 قلة استعمال مدرسـي اللغـة       .االهدافمدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع       

 ضف االعداد المهنـي  .العربية ومدرساتها اللغة العربية الفصيحة في اثناء التدريس      

للمدرسين والمدرسات وقلة التقنيات التربوية المستخدمة في تدريس المطالعة وفـي       

ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحث بأن تمتاز اهداف تدريس المطالعة بالوضوح وان  

 التدرج في المعلومات والمعـاف المقدمـة        ،تكون قابلة للتحويل الى اهداف سلوكية     

 اعتماد معـايير موضـوعية      ،للطلبة من خالل كتب المطالعة وفقا للمراحل الدراسية       

  )١٢٣-١ص : ٢٠٠٢ ،الجرجري: (لقياس مستوى اداء الطلبة في درس المطالعة 

 م٢٠٠٣ دراسة الصراف -٦

كليات التربية للبنات جامعة بغـداد وهـدفت الـى          اجريت هذه الدراسة في     

تعرف صعوبات تدريس مادة الكتاب القديم في كلية التربية ابن رشـد فـي خـالل                 

االجابة ما صعوبات تدريس مادة الكتاب القديم من وجهة نظر التدريسيين والطلبـة             

 من طلبة الـصف   ) ١٠٥( اختيرت عشوائيا عينة بلغت      .وما الحلولل المقترحة لذلك   

 من تدريسي الكتـاب  )٥(الثالث من اقسام اللغة العربية في كليات التربية في بغداد و  

القديم في الكليات الثالث واعتمدت الباحثة االستبانة اداة لبحثها واحـدة التـدريس             
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فقـرة موزعـة علـى سـت     ) ٤٩(فقرة واخرى للطلبة مكونة من ) ٥٤(مكونة من  

 – طرائـق التـدريس      – الطلبـة    –يسيون   التدر – الكتاب   –االهداف  (مجاالت  هي    

 وبأستعمال معامـل ارتبـاط بيرسـون و الوسـط           .) واساليب التقويم  –االمتحانات  

 الوزن المئوي والنسبة المئوية ووسائل احصائية توصـلت الباحثـة فـي             ،المرجح

استبانة التدريسيين الى نتائج شخصت صعوبات تدريس المادة تراوحت حدتها بـين           

اهم النتائج خبرة تدريسي المادة قليلـة فـي اشـتقاق االهـداف             ومن    )١,٢ – ٢(

 قلة وجـود االختـصاص      ، ومفردات كتاب المنهج القديم كثيرة ومتداخلة      .السلوكية

 قلة مواكبة المادة للتطور الحاصل في طرائق التدريس ،الدقيق في مادة الكتاب القديم  

 امـا   .طالعة الطلبة الخارجية   قلة م  ، اسلوب الكتاب القديم ال يناسب العصر      ،واساليبه

 ،استبانة الطلبة  صعوبة الحصول على المصادر التي تعين الطالب على فهم المـادة             

 ضعف التفاعل االيجابي بين التدريسيين      ،مفردات مادة الكتاب القديم كثيرة ومتداخلة     

 صـعوبة   ، ضعف اطالع الطلبة على اهداف تدريس المادة       ،والطلبة في اثناء الدرس   

 .)٥-١ص : ٢٠٠٣ ،الصراف(مون االسئلة االمتحانية فهم مض

 م٢٠٠٤ دراسة الجميلية - ٧

وهـدفت  .اجريت الدراسة في العراق في جامعة بابل كلية التربية االساسـية   

الصعوبات التي تواجه تعلـيم القـراءة والكتابـة للتالميـذ     (الدراسة الى تعرف على 

 .الل االجابة عن االسئلة االتية     من خ  )المبتدئين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين     

ما صعوبات تعليم القراءة والكتابة للتالميذ المبتدئين مـن وجهـة نظـر المعلمـين            

 ما المقترحات الالزمة لمعالجة صعوبات تعليم القراءة والكتابة للتالميـذ      ،والمشرفين

 تألفت عينة الدراسة النهائيـة مـن        .المبتدئين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين     

معلمـة مميـزة اختيـروا      ) ١٨٠(معلما مميـزآ    )١٢٠(معلم ومعلمة بواقع    ) ٣٠٠(

 اما عينة المشرفين والمشرفات بلغت      .مدرسة ابتدائية في بغداد   ) ١٠٠(عشوائيا من   

من المشرفين والمشرفات مـن كـل مديريـة مـن      )٧(مشرفا ومشرفة بواقع    ) ٢٨(

 وسماء صالح سليمان. م
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بحثها واسـتعملت الباحثـة فـي        اعتمدت الباحثة االستبانة اداة      .المديريات االربعة 

 النسبة المئوية ؟    ، الوسط المرجح  ،معامل ارتباط بيرسون  (معالجة البيانات احصائيا    

 قلـة  . قلة عدد المعلمين وظهور مالكـات متـأخرة  ، اما اهم النتائج .)الوزن المئوي 

 زيادة عدد تالميـذ  .الدورات التدربيبية لمعلمي الصفوف االولى من مرحلة االبتدائية      

 ندرة الوسائل التعليميـة     ، تشابه صور الحروف واختالف اصواتها     .لشعبة الواحدة ا

 ، قلة لة تعليم التالميذ حسن االداء في القراءة        ،التي تثير ميول التالميذ واهتماماتهم    

 الحاالت النفسية واالنفصالية التي تصيب بعص       ،الفروق الفردية الكبيرة بين التالميذ    

  يعية للتالميذ المتميزين  قلة حوافز تشج،التالميذ

  )٩٩-١ص : ٢٠٠٤ ،الجميلية(

  م٢٠٠٦ دراسة نبيل الشمري -٨

اجريت هذه الدراسة في جامعة بابل كلية التربية االساسـية وتهـدف الـى          

صعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة االعدادية من وجهـة نظـر         (تشخيص  

ت تدريس التعببير الشفهي فـي   من خالل االجابة عن ما صعوبا      .)المدرسين والطلبة 

 وما المقترحات للمساهمة في     ،المرحلة االعدادية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة      

 وتكونـت عينـة البحـث نـسبة         .تذليل صعوبات تدريس التعبير الشفهي ودراسته     

 ، النجـف  ، كـربالء  ،بابـل (من مدارس كل مركز من مراكـز المحافظـات          %)٥٠(

 اما عينـة    .مدرسة اعدادية وثانوية  ) ٢٥(ينة البحث    واصبحت مدارس ع   )القادسية

 فقد ضمت المدرسين والمدرسات الـذين يـدرس         ،مدرسي اللغة العربية ومدرساتها   

 امـا   .مدرسا ومدرسـة  ) ٧٨(اذ بلغ عددهم    )العلمي واالدبي (اللغة العربية للفرعين    

من ) %١٠(و  ) السادس ،الخامس(من طلبة الفرع االدبي     %) ١٠(عينة الطلبة نسبة    

 وبذلك بلغ عدد عينـة الطلبـة االساسـية          ) السادس ،الخامس(طلبة الفرع العلمي    

طالبا وطالبة فـي    ) ١٩٢(طالبا وطالبة في الفرعين العلمي واالدبي  بواقع         ) ٥٩٨(

 اعتمدت الباحثة االسـتبانة     .طالبا وطالبة في الفرع العلمي    ) ٤٠٦( و   ،الفرع االدبي 

  والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلصعوبات تدريس مادة القياس 
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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 اختيار الموضوعات   –االهداف  (ته مجاالت هي    اداة بحثها وزعت الصعوبات على س     

 الطلبـة   – مدرسي اللغـة العربيـة ومدرسـاتها         – اساليبها   – طرائق التدريس    –

 معامـل ارتبـاط   ، الـوزن المئـوي  ،واستعملت الباحثة الوسط المـرجح    ) .والتقويم

 مدرسوا اللغة العربية ومدرسـاتها    ، واسفرت نتائج البحث   ، النسبة المئوية  ،بيرسون

 ال يؤخـذ بالحـسبان رأي       ،بهم لم يطلعوا على اهداف تدريس التعبير الـشفهي        اغل

 قلـة االفـادة مـن المكتبـة         ،مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع االهداف      

 ضعف الكفاءة التدريسية ، ندرة استعمال الوسائل التعليمية اثناء التدريس ،المدرسية

 ،لبة اغلبهم من درس التعبير الـشفهي       نفور الط  ،لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها   

 ضـعف اعـداد مدرسـي اللغـة العربيـة           ،قلة الدرجة المخصصة للتعبير الشفهي    

 ضعف قدرة الطلبة على ادراك االخطاء وتقويمهـا فـي درس التعبيـر              ،ومدرساتها

 : ٢٠٠٦الشمري و   (  . االسلوب المتبع في تقويم التعبير الشفهي التقليدي       ،الشفهي

  .)٦-١ص

  م٢٠٠٦سة العزاوي درا- ٩

    هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على صعوبات تدريس مادة القياس والتقـويم   

في كليات التربية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة  وتكونت عينـة البحـث مـن               

طالب وطالبة اختارتهم من المرحلة الرابعة وعدت الباحثة        ) ٣٠٠(تدريسيا و   ) ١٤(

ة وقد اشتملت االستبانة على ست مجاالت هي صعوبات مجال          اداتي البحث باالستبان  

 ، صعوبات مجال الطلبة   ، صعوبات مجال التدريس   ، صعوبات مجال المحتوى   ،االهداف

 وقد بلغت صعوبات استبانة   ، صعوبات مجال التقويم   ،صعوبات مجال طرائق التدريس   

صعوبة ) ١٠٨(صعوبة وفيما بلغ عدد صعوبات استبانة الطلبة        ) ١١٧(التدريسيين  

خبيرا للتثبيت مـن صـحة   ) ١٦(وقد تثبتت من صدق اداتي الدراسة  بعرضها على  

الفقرات وفي ضوء تلك االراء عدلت الباحثة فقرات االستبانتين فأصبحت االداتان في       

صـعوبة  ) ٧٩(صعوبة في استبانة التدريسين و    ) ٨٧(صيغتها النهائية تحتوي على     
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باحثة معامل ارتباط بيرسـون والوسـط المـرجح          واستعملت ال  ،في استبانة الطلبة  

والوزن المئوي و وسائل احصائية لتحليل نتائج البحث وتوصلت الدراسة الى اهـم             

 قدم بعض المعلومات    ، اهمال الجوانب الوجدانية  و المهارية عند الطلبة        ،النتائج هي 

االهـداف   اليومي عدم كفايـة  ، ضعف اهتمام الطلبة بالتحضير    ،التي يحتويها الكتاب  

االعداد غير الجيد للكتاب    ،لتحقيق ما هو مطلوب من تدريسي  مادة القياس والتقويم         

  )٣-١ص  :٢٠٠٦العزاوي و   (. التصحيح غير موضوعي.والخراجه الفني

 
 

يتألف مجتمع التدريسيين في البحث الحالي من تدريـسي مـادة القيـاس             

لتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل وتدرسياتها البـالغ            وا

 .تدريسيا وتدريسية) ٩(عددهم 

 
يتألف مجتمع طلبة البحث الحالي من طلبة الصفوف الرابعـة فـي معاهـد              

هد طالبا وطالبة في اربع معا    ) ٢٦٤(اعداد المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم الكلي       

) ١١٠(بواقع  ) ٢٠٠١٠-٢٠٠٩(معهدين للطالب ومعهدين للطالبات للعام الدراسي       

طالبـة شـكلن نـسبة    ) ١٥٤(من مجتمع الطلبة الكلي ز     %)٤٢(طالبا شكلوا نسبة    

  .من مجتمع الطلبة الكلي%) ٥٨(قدرها 

 
  العينة االستطالعية -ا

 ،ا من معاهد وتدرسيين وطلبة    بعد ان حددت الباحثة المجتمع االصلي لبحثه      

اختارت عينة استطالعية من تدريسيي مادة القياس والتقويم و بالطريقة العـشوائية       

تدريسيين أما عينة الطلبة االستطالعية فقـد بلغـت         ) ٨( وقد بلغت العينة     ،البسيطة

من طلبة الصفوف الرابعة في معاهد اعداد       %) ٢٣(طالب وطالبة شكلوا نسبة   ) ٦٠(

   والمعلمات المعلمين

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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   العينة االساسية -ب

تكونت عينة التدريسيين االساسية من تدريسي مادة القياس والتقـويم فـي    

تدريـسيا  ) ٩(معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مركز مدينة الموصل فبلغ عددهم  

 فيمـا   امـا . * ولم تستبعد الباحثة العينة االستطالعية وذلك لصغر حجمها        ،وتدريسية

) ٢٦٤(وبعد ان حددت الباحثة مجتمع البحث الذي تكـون مـن      . يتعلق بعينة الطلبة  

طالبـا  ) ٦٠(طالبا وطالبة عمدت الباحثة الى استبعاد العينة االستطالعية فيه البالغة        

طالبا وطالبة وقد اختارت الباحثة     ) ٢٠٤(وطالبة فكان ما تبقى من المجتمع االصلي        

ومن طلبة الصفوف الرابعة فـي كـل        %) ٥٤(بسيطة نسبة   وبالطريقة العشوائية ال  

طالبة ) ٥٠(طالبآ وطالبة منهم    )١٠٠(المعاهد االربعة عينة اساسية لبحثها والبالغة       

  %)٥٠(طالبة شكلن نسبة )٥٠(و%) ٥٠(شكلو نسبة 

 
 ومن المعروف   ،ان تحديد اداة البحث ينم بحسب طريقة البحث ومستلزماته        

غير أن أستخدام األداة المناسبة يؤدي الى       ،أدوات البحث وأساليبه تتعدد وتختلف    أن  

  .النتائج الحقيقية التي تتوخاها الباحثه والتي تحقق االهداف

صعوبات تدريس مادة القياس والتقـويم       (بوبما أن الدراسة الحالية تتعلق      

لباحثة ترى ان انسب     فأن ا  .)في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل       

 لكونهـا مـن االدوات التـي تـسمح          )االستبانة(االدوات لتحقيق اهداف بحثها هي    

  .)١٧١ص : ٢٠٠٢،محجوب (.للمستجيب باالجابة بحرية وصراحة

                                         
استشارة الباحثة بعض االساتذة المختصين في التربية وعلم النفس في كلية  *

  التربية جامعة الموصل 
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وقد اعتمدت الباحثة في اعداد االستبانة على مراجعة البحوث والدراسـات           

 استطالعية للتوصل الى فقرات     ذات العالقة بتقويم المناهج الدراسية واجراء دراسة      

  .تمثل الجوانب االساسية التي شملتها الصعوبات

 وبعد ان تـم  ،وقد تضمنت استبانتين للدراسة االستطالعية ومجموعة اسئلة    

 قامت الباحثة بتوزيعها على افـراد العينـة         ،اعداد االستبانة المفتوحة بشكل نهائي    

سة قامت الباحثة بتصفية الفقرات التي       وبعد ان تم جمع استبانتي الدرا      ،االستطالعية

حصلت عليها من االستبانة المفتوحة والدراسات الـسابقة والبحـوث ذات العالقـة             

فقـرة  ) ٢٥(فقرة الستبانة التدريسيين و     ) ٢٩(بموضوع البحث والتي كان عددهم      

   .الستبانة الطلبة

 
 والـصدق لـيس   ، لقياسهِّعدالصدق هو ان تقيس االختبار أو المقياس ما      

قدرة االداة على   (ويعرف الصدق بأنه    )١٦٧ص :٢٠٠٠ ،الرشيدي(مطلق انه نسبي    

 والجل التأكـد مـن      .)٦٧٧ص :١٩٨٥ ،الغريب ()قياس ما وضعت من اجل قياسه     

 فـي   )الين(اعتمدةالباحثة الصدق الظاهري اذ اشار      ،صدق استبانتي الدراسة الحالي   

ي هو قياس عالقة كل فقرة من فقرات االدارة بالهدف          هذا الصدد ان الصدق الظاهر    

  (Allen 1979 :p 140)التي وضعت من اجل تحقيقه 

على الخبراء المحكمين والذي )كل على حد(فقد عرضت الباحثة االستبيانتين     

من اختصاص التربية وعلـم الـنفس والمنـاهج وطرائـق     )  خبيرا١٤(بلغ عددهم   

  .التدريس

من الخبراء معيارا لقبـول     )  فاكثر ٠،٨٠(سبة اتفاق   وقد اعتمدت الباحثة ن   

 دلـيال علـى     ) فـاكثر  ٠،٧٥( اذ عد نسبة االتفاق      )بلوم( وهذا ماذهب اليه     .الفقرة

 وقد اخـذت الباحثـة بـاراء الـسادة         .)١٢٦ص   :١٩٨٣،بلوم(الصدق الظاهري     

 في حذف الفقرات المكررة وغير المناسـبة ودمجهـا وحـذف            )المحكمين(الخبراء  

  عوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلص
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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 واضـافة فقـرات اقترحهـا       ) فاكثر ٠،٨٠(قرات التي لم تحصل على نسبة اتفاق      الف

 وبعد ذلك قامت الباحثة بالصياغة النهائية لفقـرات االسـتبانة لكـل مـن               .الخبراء

 فقـرة   )٢٤(التدرسيين والطلبة وبذلك اصبحت عدد فقرات اسـتبانة التدريـسيين           

مقياسآ ثالثي البـدائل   تارت فقرة موزعة بحسب فقراتهم واخ)٢٠(واستبانة الطلبة 

 واعطت لكل  هـذه      . ليست بصعوبة  ، صعوبة ثانوية  ، صعوبة رئيسية  ،امام كل فقرة  

  ) ،١،٢،٣(البدائل ثالث درجات رقمية وهي 

 
، لكي تتمكن الباحثة من األعتماد على اداة بحثها ينبغي ان تتصف بالثبـات            

نفسه تحت الظروف نفـسها مـرات       اي انها تعطي النتائج نفسها اذا قاست الشيء         
 وقد اعتمدت الباحثة طريقـة اعـادة تطبيـق          .)١٤٣ص   : ١٩٩٠ ،األمام(متتالية  
 وقد طبقت على عينة عشوائية ، لقياس ثبات اداتي البحث)tes –re. test(األختبار 

طالب وطالبة مـوزعين علـى المعاهـد      ) ٢٠(تدريسيآ وتدريسية و    ) ٨(مكونة من   
 وكان الفاصل الزمني بين     ،الجانب األيمن واثنان في الجانب األيسر     األربعة اثنان في    

 اذ ان المدة الزمنية     ،التطبيق األول لال ستبانتين واعادة تطبيها مرة ثانية اسبوعين        
بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لها يجب ان اليتجاوز اسبوعين او ثالث اسـابيع      

باتهم اذا ما طالت المدة وليكرروا األجابـة        وذلك لكي ال ينسى افراد العينة بعض اجا       
ولحـساب ثبـات األداتـين      ) ٣٤ص   : ١٩٨١ ،الزوبعي(نفسها في التطبيق الثاني     

ألنه يعد من اكثـر معـامالت       )pearson(استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون      
 ، وبعد استبعاد األسئلة المفتوحـة بـين األسـتبانتين     ،األرتباط شيوعآ وأدقها جميعآ   

يحاد العالقة بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني لكـل مجـال مـن               أل
 اذبلغ معامل األرتبـاط     ، ظهر معامل األرتباط  لثبات األستبيانين      ،مجاالت األستبانتين 

وهذة النـسبة   ) ٠،٨٠(ومعامل األرتباط ألستبيان الطلبة   )٠،٧٩(ألستبانة التدريسين   
 ١٩٨٧،  عودة(بالميزان العام لتقويم معامل األرتباط      تعد جيدة ومناسبة اذا ماقورنت      

  )٢٢٤ص : 
 

علـى  ،  طبقت الباحثة األستبيانين بصيغتهما النهائية فـي المـدة الزمنيـة             

وقد حرصت الباحثة فـي معظـم       ،  العينتين االساسيتين المشمولين بالدراسة الحالية    

  ، هم اهداف الدراسةاألحيان على ان نلتقي بأفراد العينة موضحة ل
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  -:استعملت الباحثة الوسائل األحصائية األتية ألغراض بحثها 

  .لحساب ثبات األداة بطريقة اعادة االختبار، معامل ارتباط بيرسون- ١

  
  
  
  

  )٢٢٤ص  : ١٩٨٧، عودة(
ستبيانه وفق لتحديد الموافقة لكل  فقرة من فقرات اال:   الوسط المرجح -٢

  -:القانون اآلتي 
  =              و م 

                                                                        
  )١٣٣ص،١٩٧٨ ،عدس(

لبيان قيمة كل فقرة من فقرات االستبانه واالستفادة منه في ، ئويمالوزن ال
  ، تفسير النتائج

  
        =         الوزن المئوي 

 ،مرعي() 3(يقصد بدل اعلى درجة في المقياس وهي =الدرجة القصوى 
  )١٦٨ص،١٩٨٣

  
  
  
  

  )مج ص( مج س – مج س ص ن =ر
 ]٢)مج ص (– ٢مج صن ] [ ٢)مج س (– ٢مج سن  [ 

 ١×٣ت + ٢ × ٢ت + ٣ × ١ت 

 ن

 الوسط المرجح

الدرجة 

× ١٠٠ 

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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يتضمن عرضآ وتفسيرآ للنتائج التي تم التوصل اليها في ضوء هدفا البحث            

  :التي حددت للدراسة الحالية 

زليـآ مـن    ارتأت الباحثة ان تعرض الصعوبات وترتيبها في كل استبانة تنا         

اكثر الصعوبات حدة الى اقلها حدة وتناولت الباحثة الصعوبات التـي وردت ضـمن              

من كل استبانة النها تمثل الصعوبات األكثر اهمية من وجهـة           %) ٣٣(الثلث األعلى   

  .نظر التدريسين والطلبة

اوآل صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم من وجهـة نظـر التدريـسين             

) ١،٨١  ٢,٧١(صعوبة تقع اوساطها المرجحة بـين       ) ٢٤(ة  تضمنت هذه االستبيان  

  )١(كما هو مبين بالجدول ) ٦٠،٣٣- ٩٠،٣٣(واوزانها المئوية بين 

تركيز التدريسيين على  الجانب النظـري دون التطبيقـي مـن            (جاءت صعوبة   -١

ووزنهـا المئـوي بلـغ      ) ٢,٧١( اذا بلغ وسطها المـرجح       . بالترتيب األول  )المادة

لسبب هو ان التدريسي يهتم بالقاء المحاضرات على اعداد من الطلبـة          وا) ٩٠،٣٣(

الذين يدونون مذكراتهم ثم يحفظونها واخيـرآ يجيبـون عـن اسـئلة األمتحانـات               

 من قبل طلبته في الحصة       من دون وجود جانب تطبيقي من قبله او        .المؤسسة عليها 

  .الدراسية
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  ).١(انظر جدول 
  )١(ول استجابة التدريسيين جد


 
 

 
 


 

تركيز التدريسيين على الجانب النظري   ٩  ١
  دون التطبيقي من المادة

٩٠،٣٣  ٢,٧١  

  ٨٨،٠٠  ٢,٦٤  قلة التزام الطلبة بالدوام وكثرة الغياب  ١٦  ٢

استعمال التدريسيين ألسئلة تقليدية   ٢١  ٣
  الختبارات الطلبة

٨٥,٦٦  ٢,٥٧  

  ٨٣,٣٣  ٢,٥٠  التوجد دورات تطويرية في مجال التعليم  ١٠  ٤

اليراعي التدريسيين الفروق الفردية   ١٣  ٥
لمستويات الطلبة في تدريس مادة القياس 

  والتقويم

٨٠,٦٦  ٢,٤٢  

ق قلة األمكانيات المتوفرة لتطبيق طرائ  ١٨  ٦
  التدريس الحديثة

٧٨,٣٣  ٢,٣٥  

قدم بعض المعلومات التي يحتويها الكتب   ٥  ٧
  المقرر

٧٧,٦٦  ٢,٣٣  

   ٧٦  ٢,٢٨  عدم ربط محتوى الكتاب بالحياة الواقعية  ٦  ٨

  ٧٤,٦٦  ٢,٢٤  قلة مشاركة الطلبة في المحاضرة  ٢٣  ٩

موضوعات مادة القياس والتقويم في   ٨  ١٠
ليسير الكتاب المقرر غير متسلسلة من ا

  الى المعقد

٧٣,٦٦  ٢,٢١  

ضعف اهتمام الطلبة من دراسة مادة   ١٤  ١١
  القياس والتقويم

٧٣,٦٦  ٢,٢١  

قلة المطالعة الخارجية للطلبة واعتمادهم   ١٧  ١٢
  على الكتب المقرر لهم

٧٢،٠٠  ٢,١٦  

عدم كفاية الدروس األسبوعية المخصصة   ٣  ١٣
  لمادة القياس والتقويم لتحقيق األهداف

٧١,٣٣  ٢,١٤  

  ٧٠,٠٠  ٢,١٠  لم تجري اي عملية تقويم لمادة الكتاب  ٧  ١٤

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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ضعف التفاعل االيجابي بين التدريسيين   ١٢  ١٥
  والطابة اثناء الدرس

٦٩,٣٣  ٢,٠٨  

ضعف قدرة التدريسيين على خلق عنصر   ٢٠  ١٦
  التشويق والتتابع

٦٩,٠٠  ٢,٠٧  

يالقي الطلبة صعوبة خاصة في القياس   ١٥  ١٧
  يتعرفها اول مرةوالتقويم النه 

٦٨,٣٣  ٢,٠٥  

ضعف الناحية التنظيمية في بعض مفردات   ٤  ١٨
  الكتاب

٦٦,٦٦  ٢,٠٠  

ازدحام الصف الدراسي يعرقل استخدام   ١٩  ١٩
  طرائق التدريس الحديثة

٦٦,٦٦  ٢,٠٠  

اهمال الجوانب الوجدانية والمهارية عند   ٢  ٢٠
  الطلبة

٦٤,٣٣  ١,٩٣  

حفظة نجاح الطالب يعتمد على مدى   ٢٢  ٢١
  للمادة

٦١,٠٠  ١,٨٣  

  ٦٠،٣٣  ١,٨١  قاة التدريسيين من ذوي االختصاص  ١١  ٢٢

عدم تناسب طول األسئلة األختبارية   ٢١  ٢٣
  والوقت المخصص لها

٦٠,٣٣  ١,٨١  

قلة مواكبة األهداف والتطورات العالمية   ١  ٢٤
  الحاصلة من مجال القياس والتقويم

٥٩,٣٣  ١,٧٨  

  
  

فقـد جـاءت بالترتيـب      )لطلبة بالدوام وكثرة الغياب   قلة التزام ا  (اما الفقرة   

ويعود سبب  ) ٨٨،٠٠(ووزنها المئوي مقداره    ) ٢,٦٤(الثاني اذبلغ وسطها المرجح     

 وقـد يعـود   .ظهور هذة الصعوبة الى ضعف رغبة الطلبة بالقسم الذي يدرس فيـه       

ـ       داث السبب في هذا الوقت الى الظروف التي يعيشها البلد من عدم توفر األمن واالح

التي يعيشها الطلبة الى الرعاية العلمية والتربوية الـشاملة التـي مـن شـأنها ان            

، العـزاوي (.  قطرنـا العزيـز  زتساعدهم على تحمل اعباء المرحلة الراهنة التي تمي  

  )٩٣ص  : ٢٠٠٦
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فقد جـاءت  )استعمال التدريسيين ألسئلة تقليدية الختبارات الطلبة (        اما الفقرة   

 وقـد   .)٨٥،٦٦(ووزن مئوي قدرة    ) ٢,٥٧(ثالث وبوسط مرجح مقداره     بالترتيب ال 

يعود سبب ظهور هذة الصعوبة الى ان األسئلة االمتحانية تسير على وفق نمط واحد              

علمآ بان التربية الحديثة تؤكد على االسئلة المالئمـة لظـروف الطلبـة وللفـروق             

 .بويون األقدمون والمحدثون  الفردية وهذا ما اكده علم النفس التربوي واهتم به التر         

اذ نادى به افالطون في جمهوريتة وتبعه الفالسفة التربويون حتى العصر الحـديث             

، عبد العزيـز (واجريت دراسات و بحوث لمعرفة الفروق الفردية ومدى هذه الفروق    

  )١٣٢ص  : ١٩٩٣

 وجـاءت بالترتيـب   )التوجد دورات تطويرية في مجال التعلـيم      (اما الفقرة      

وقـد يعـود   ) ٨٣,٣٣(ووزن مئوي مقـداره  ) ٢,٥٠(بع وبوسط مرجح مقداره    الرا

سبب هذه الصعوبة الى احساس تدريسي القياس والتقويم وتدريـسياته بـضرورة            

اقامة دورات تدريبية تعمل على تطوير خبراتهم العلمية ورفع الكفـاءة التدريـسية             

لكـي  ،  س واساليبها وطرق التدري ،  والسيما للمتخرجين الجدد في مجال االختصاص     

وخبـراتهم وتنميتهـا ممـا      ،  والتدريسيات من زيادة معلوماتهم   ،  يتمكن التدريسيون 

  )٢٥ص : ١٩٩٣عبد العزيز (يجعلهم اكثر كفاية في اداء واجباتهم 

تعمـل علـى    ،  وتدعى الباحثة ان اقامة مثل هذه الدورات في اثناء الخدمة         

 في الجوانب العلمية الثقافية المهنيـة   تطوير كفاية التدريسين والتدريسيات التعليمية    

اذ ان التدريسيون المؤهلون في  االعداد العلمي والمهني يكون لهم القدرة والمكانة             

على اختيار الطريقة المالئمة لتدريس الموضوع للطلبة بنجاح على وفق االمكانـات            

م جيدآ  البيئية المدرسية في التدريسيين من يكون اعدادهم العلمي في مجال تخصصه          

 .غير ان اعدادهم المهني يكون ضعيف مما يكون سببآ في ضعف قدراتهم التدريسية

اليراعى التدريسيين الفروق الفردية لمـستويات الطلبـة فـي          (اما الفقرة   

 وجاءت بالترتيب الخامس اذ بلغ وسـطها المـرجح     .)تدريس مادة القياس والتقويم   

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 ظر التدريسيين والطلبةمن وجهة ن
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عود سبب هذه الـصعوبة الـى ان         وقد ي  )٨٠،٦٦( ووزنها المئوي مقداره     )٢,٤٢(

تدريس مادة القياس والتقويم وتدريسياتها اغلبهم ينظرون الى الطلبة علـى انهـم             

قطعوا مرحلة من مراحل التعليم وان مادرسوه وما تعلموه من دروس التربية وعلـم      

النفس في المراحل السابقة كاف لكي يـستطيع الطلبـة التعبيـر والتعـرف علـى                

عامة وهذ يدفع تدريسو المادة بنهج منهج واحد في التـدريس     الموضوعات بصورة   

فتدريسو المادة وتدريسياتها ينطلقون في تـدريس       ،  ويعاملون الطلبة بمستوى واحد   

، المادة انطالقآ من خبراتهم وليس من خبرات الطلبة او مستوياتهم فـي الموضـوع     

قلة معرفتهم بطرائق   وهذا قد تكون مرتبطآ بضعف االعداد المهني لتدريسوا المادة و         

التدريس الحديثة مما تجعلهم اليراعون الفروق الفردية بين طلبتهم ووجدت الباحثة           

من خالل الدراسة واألستطالع الذي اجرته ان كثيرا من الطلبة يشعرون ان تـدريس         

بعض تدريسيهم اليجذبهم واليستفيدون منه النه اليراعى غيـر اعتبـارات المـادة             

منهم اليدخلون في دائرة اهتمامهم بالفروق الفردية بين الطلبـة   ،العلمية الموضوعة 

 او ذاك او رغبتهم في هذا الـدرس والـدرس   .وخبراتهم السابقة في هذه الموضوع    

فطريقـة التـدريس مختلفـة  تبعـآ         ،  األخر او رغبتهم في المادة نفسها وطبيعتها      

فاذا اتقـن المـدرس     ،  وطبيعة المادة المتعلمة او لمستوى الطلبة انفسهم      ،  للمدرس

استعمال الطريقة المناسبة فان التعليم يحدث وبشكل سريع ويؤدي الى تحقيق هدف            

   .)٥٥ص  : ١٩٩٠، القذافي( بسهوله ويسر .المتعلم

قلة األمكانيـات المتـوفرة   (اماالفقرة التي جاء بالترتيب السادس فهي فقرة  

 ووزنها المئـوي    )٢,٣٥( اذ بلغ وسطها المرجح      )لتطبيق طرائق التدريس الحديثة   

 وربما يرجع سبب الصعوبة الى اسباب عدة منه ضـعف اطـالع             )٧٨,٣٣(مقدارة  

تدريسي القياس والتقويم وتدريساتها اغلبهم على األساليب الحديثـة مـن طرائـق             

الدريس او ضعف األعداد المهنيى لبعض التدريسيين والتدريـسيات فـي تـدريس             

اذ كلمـا ازدادت درجـة   ، واألساليب المحفزة لطلبـة  اوقلة الوسائل التربوية  .المادة
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الرضا عن مهنتهم ازداد حماسهم للعمل وخلق الـدوافع وعنـصر التـشويق لـدى             

الن تهيئة الطلبة نفسيآ وفكريآ للدرس يقلل مـن رتابـة الـدرس ويحـسن        ،  الطلبة

 وترى الباحثة ان مـن الـضروري ان يطلـع           .)٢٩ص   : ١٩٨٥،  احمد(،  طريقته

فأن المـدرس   ،  ادة  على األساليب والطرائق التي تجعل الدرس مشوقآ        تدريسيو الم 

فقد يكون الدرس ثقيآل والمادة غير      ،  ركن اساسي في قيام العملية التعليمية ونجاحها      

 ولكن اذا وجد مدرس بارع بطريقته واسـلوبه بتـشويق           .محببة الى نفوس الطلبة   

  .مل المدرس والطلبةنحو هذه المادة وسيساعد على نجاح ع، وتحفيز الطلبة

           التعرف على صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم من وجهـة

تقع اوسـاطها المرجحـة بـين       ،   صعوبة )٢٠( تتضمن هذه االستبانة     .نظر الطلبة 

كما هـو مبـين فـي       )٦٠,٢٣ _٨٤,٦٦( واوزانها المئوية بين     )٢,٠١ – ٢,٣١(

 )٢(الجدول 

 

 
 

 
 
 

 
 

ندرة المصادر والمراجع التي تعين الطلبة على   ٩  -١
  هذا المقرار

٨٤,٦٦  ٢,٥٤  

عدم تناسب طول األسئلة االختبارية والوقت   ١٥  -٢
  المخصصلها

٨٣,٣٣  ٢،٥٠  

ضغف ارتباط المفردات المحتوى بجدول الطلبة   ٧  -٣
  واهتماماتهم

٨١,٦٦  ٢,٤٥  

اليوضع التدريسين اهداف مادة القياس والتقويم   ٣  -٤
  للطلبة

٧٨,٦٦  ٢,٣٦  

التضهر األهداف اهميتة القياس والتقويم في   ١  -٥
  حياة الطالب

٧٧,٠٠  ٢,٣١  

  ٧٥,٣٣  ٢,٢٦  ابتعاد التدريسين عن مبدأ التعزيز في التدريس  ١٦  -٦

  ٧٣,٠٠  ٢,١٩  اليراعى التدريسيين الفروق الفردية بين الطلبة  ٦  -٧

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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  ٧٢,٠٠  ٢,١٦  المحاضرات تكون في ساعات األخيرة من الدوام  ١٧  -٨

  ٧١،٠٠  ٢,١٣  استعمال غالبية التدريسيين الطريقة االلقائية   ٣  -٩

  ٧٠,٠٠  ٢,١٠  األسئلة األختبارية تقليدية التثير تفكير الطلبة  ١٩  -١٠

  ٦٩,٣٣  ٢,٠٨  صعوبة حفظ التعاريف  ١٢  -١١

  ٦٩,٣٣  ٢,٠٨  لمفردات المقررةتقيد التدريسيين با  ١٤  -١٢

  ٦٨,٣٣  ٢,٠٥  )العربية واألجنبية(قلة مطالعة الكتب الخارجية   ١١  -١٣

  ٦٧,٠٠  ٢,٠١  التعتني األسئلة األختبارية بالجانب الوجداني  ٢٠  -١٤

بعض المفردات مجردة يصعب ايجاد تطبيقات   ٤  -١٥
  واقعية عليها

٦٧,٠٠  ٢,٠١  

ن على ايصال ضعف قدرة بعض من التدريسيي  ٨  -١٦
  المادة للطلبة

٦٦,٦٦  ٢,٠٠  

  ٦٥,٠٠  ١,٩٥  نجاح الطالب يستند الى مدى حفظه للمادة  ١٨  -١٧

جهل الطلبة بأهمية مقرر القياس والتقويم في   ١٠  -١٨
  حياتهم العملية

٦٣,٦٦  ١,٩١  

عدم تالؤم األمثلة مع التطورات الحاصلة في   ٥  -١٩
  المجتمع

٦٢,٠٠  ١,٨٦  

ة لمادة القياس والتقويم الدروس المخصص  ٢  ٢٠
  التكفي لتحقيق األهداف

٦٠,٠٠  ١,٨٠  
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ندرة المصادر والمراجع التي تعين الطلبة علـى هـذا          ( تبؤات الصعوبة األولى     -١

ووزنهـا  ) ٢,٥٤(الترتيب االول بين فقرات األهداف اذ بلغ وسطها المرجح           )المقرر

ة قلة توفر الكتب التي يعتقد      وقد يكون سبب هذه الصعوب     ).٨٤,٦٦(المئوي مقداره   

تدريسيوا القياس والتقويم وتدريساتها انها تعينهم في اختيار موضـوعات المـنهج            

وربما ايضآ السباب تتعلق بالمكتبة اذ تبين للباحثة في اثنـاء زياراتهـا الميدانيـة               

للمعاهد ولقائها ببعض مدرسو ومدرسات العلوم التربوية والنفسية تبين ان المكتبـة     

لى الرغم من اهميتها وفائدتها لطلبة المعاهد  اال أننا نجدها في بعـض المعاهـد                ع

وبعض األوقات مقفلة اليستفيد منها الطلبة والسبب في هذا يعود الى عـدم وجـود               

مسؤول عن المكتبة يقوم باعارة الكتب الى الطلبة او في اغلب األحيان عدم تفريـغ               

مدرسي اللغة العربية ومدرساتها وهو مكلف      المشرف عليها اذ يكون في الغالب احد        

بتدريس عدد من الحصص تعطى ساعات الدوام معظمها او ان فترة الراحـة بـين               

الدروس اليمكن المدرس والطلبة الذهاب الى المكتبة واألطالع على ما فيهـا او ان              

 المكتبة غير معدة ذاك االعداد الجيد الستقبال الطلبة من خالل ما حدث فـي الـبالد               

  .مؤخرآ

 جاءت  ).عدم تناسب طول األسئلة األختبارية والوقت المخصص لها       ( اما الفقرة    -٢

 وقـد يعـود   .)٨٣,٣٣( ووزن مئوي مقدره )٢,٠٥(بالترتيب الثاني وبوسط مرجح  

ذالك الى غياب األختبارات الموضوعة في امتحانات القياس والتقويم على الرغم من            

التدريسي في ان واحد وهي تعـد مـن اسـاليب           ايجابياتها في توفير وقت الطالب و     

، التقويم التي تقيس بصدق وثبات الى حد ما مستوى الطلبة في  القياس والتقـويم              

كما ان طبيعة المادة التالئم وهذه األختبارات وربما يعود ذلك الى استهالك التدريسي           

 مما يربكـه    اختباراته باألسئلة الصعبة التي تقتضي وقتا طويآل ليجيب عنها الطالب         

ويسبب من سرعته في اإلجابة فال تكون اجابته مبنية على التفكير والتـذكر وبـذلك      

  )١٢٢ص  : ٢٠٠٦، العزاوي(. التقيس تحصيله لمادة القياس والتقويم

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 لتدريسيين والطلبةمن وجهة نظر ا
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 فقـد   )ضعف ارتباط مفردات المحتوى بميول الطلبة واهتمامـاتهم       ( اما الفقرة    -٣ 

) ٨١،٦٦(ووزن مئوي مقـداره     )٢,٤٥ (جاءت بالترتيب الثالث وبوسط مرجح قدره     

وقد يعود سبب هذه الصعوبة الى قلة اهتمام تدريسيي القياس والتقويم وتدريسياتها            

بالتنويع في الموضوعات بحيث تتوافق مع ميول الطلبة وحاجاتهم في هذه المرحلـة     

 وان الرغبة في استخدام هذه المادة والقدرة على ذلك تتأصل فقـط عنـد       ،من العمر 

 فالطالب عندما يـشعر ان      ،فيها االفكار والموضوعات  ، طالب عندما يهيئ له الجو    ال

الموضوع الذي سيناقش يتصل بعالمه ويرتبط بميولـه وخبراتـه وسـوف يكـون              

وايضا ان سبب هذه الصعوبة هو ضـعف        ) ١٥٤ص  :١٩٧٧،يونس(اهتمامه أفضل   

بة وحاجاتهم من تنوع    ادراك التدريسي المادة وتدريسياتها لما تكون عليه ميول الطل        

وعدم ادراكهم كما يجب ان تكون عليه الموضوعات من توافق مـع  ،في هذه المرحلة  

  .ميول الطلبة

 والتـي  )اليوضح التدريسيين اهداف مادة القياس والتقـويم للطلبـة      (اما الفقرة   -٤

ووزنها المئوي مقداره   ) ٢،٣٦(جاءت بالترتيب الرابع اذ بلغ  وسطها المرجح قدرة          

)٧٨،٦٦(.  

ويعود سبب صعوبة هذه الفقرة الى اهمية معرفة االهـداف التـي تـشكل              

 فال بد من التدريسي مـن ان يرمـي اي هـدف اذا ان               ،االساس لكل عملية تعليمية   

مجرد شعورهم  بضرورة ان يعي الطلبة االهداف العامة والخاصة لمـادة القيـاس              

 .ا فيزداد اندفاعهم اليهـا امر ضروري وحاجة ماسة النهم سيقدرون اهميته ،والتقويم

 فـضعف   ،وقد يعود السبب في ذلك الى التدريسي ودوره فـي توضـيح االهـداف             

التدريسي او الطالب في معرفة االهداف سوف يجعل االمكانات التي يبذالنها تـذهب             

سدى بدال من ان تنظم نحو تحقيق اهداف واضحة ومحددة وقد اكدت الكثيـر مـن                

ــة ال ــر معرف ــى اث ــصيلهم  الدراســات عل ــى تح ــسبقا عل ــداف م ــة بااله طلب

  )١٠٩ص :١٩٨٩،السامرائي(

 وسماء صالح سليمان. م
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 فقد جاءت   )التظهر االهداف اهمية القياس والتقويم في حياة الطالب       ( اما الفقرة    -٥

 .)٧٧,٠٠(وبوزن مئوي مقـداره     ) ٢،٣١( وبوسط مرجع قدره     .بالترتيب الخامس 

تدريسياتها  فـي    ان سبب هذه الصعوبة قد يعود الى تقصير بعض تدريسي المادة و           

 وكذلك افتقار درس القياس     ،بيان الهدف االساسي من تدريس مادة القياس والتقويم       

والتقويم الى دليل او منهج يوضح اهداف المادة او لعدم ترجمـة تدريـسي المـادة         

او قـد يعـود     ،وتدريسياتها االهداف الى اهداف سلوكية يمكن مالحظتها اوقياسـها        

 احساس الطلبة بان الهدف من تدريس القياس والتقويم      السبب في هذه الصعوبة الى    

 لذا فان جهـل الطلبـة باالهـداف         ،اليتعدى غايتهم في النجاح  وينسون انه الغاية       

يجعلهم ينصرفون عن دراسة هذه المادة ويعانون من ضعف في قـدراتهم العقليـة              

ـ          ،وضعف في مستوياتهم الفكرية    ذلها  وجهلهم باالهداف قد يجعل الجهـود التـي يب

الطلبة او المدرس تتبدد بدآل من ان تنتظم نحو تحقيق اهداف واضحة محددة في كل               

 اذ هي تشكل اساس كل عمليـة        ، فاهمية معرفة اهداف تدريس اي مادة      ،وهن منهما 

 ويمكن القول ان وضوح االهداف وتحديدها يسهم فـي اختيـار المحتويـات              ،هادفة

 ،ة وطرائق التدريس واسـاليب التقـويم       والخبرات التعليمي  ،والموضوعات المناسبة 

ص ، ١٩٦٧، جـابر (ومن ثم الوصول الى افضل مستوى في تدريس تلـك المـادة             

وترى الباحثة ان معرفة الطلبة باألهداف تجعلهم يشعرون بان العملية التعليمية           .)٢٢

تحقق لهم مايسعون اليه ويحسون من خالله بدافعه نحو الـتعلم وبراحـة نفـسية               

 لذا يجب على الطلبة ان يطلعوا على اهداف         .ول عليها بغير عملية تعلم    اليمكن الحص 

المواد التي سيدرسونها الن عدم االطالع على اهداف المـواد يـشكل عائقـا امـام         

  .تعليمهم

  

  

  

  ي مدينة الموصلصعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات ف
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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ـ   ،  بعد أن اكملت الباحثة اجراءات دراستها      ي توصـلت   وعرضت النتائج الت

  -:تستنتج الباحثة ما ياتي، اليها الدراسة وتفسيرها

 تمسك التدريسي بالطرائق التقليدية القائمة على االلغاء وجعـل الطلبـة وعـاءآ              -

  .مستقبآل بعيدآ عن التفاعل مما دفع الطلبة الى الحفظ اآللي

 تدريس مادة القياس والتقويم من قبل تدريسيين من خارج االختـصاص الـدقيق              -

  .لهذة المادة

وهـذا  ،   قلة استعمال الرسائل والتقنيات التربوية الحديثة من قبل مدرسو المـادة           -

  .يؤكد عدم توفرها في المعهد

 ضعف اطالع مدرسو المادة على الطرائق واالساليب الحديثة في تدريس المـادة             -

  .مما يؤدي الى لجوئهم للطرائق واألساليب التقليدية

 
  -:نتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة ما يأتيفي ضوء ال

 .ضرورة اطالع مدرسو مادة القياس والتقويم  على اهداف التدريس وتدوينها لديهم -

 .زيادة عدد الساعات المقررة لتدريس مادة القياس والتقويم -

 .التأكيد على التدريس لمادة القياس والتقويم من ذوي االختصاص -

ال التقنيات التربوية واالجهزة والرسائل فـي تـدريس القيـاس           من الضروري ادخ   -

 .والتقويم

 الى عملية تقويميـة     )المقرر الدراسي (من الضروري اخضاع مادة القياس والتقويم        -

 .شاملة

 
 
 

 ليمانوسماء صالح س. م
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  -:وما توصلت اليها من نتائج تقترح الباحثة ما ياتي ، استكماآل لجوانب الدراسة الحالية

ة مماثلة للدراسة الحالية للوقوف على الصعوبات التي تواجه تدريس مـادة            اجراء دراس  -

 .القياس والتقويم في معاهد القطر االخرى

اجراء دراسة استطالعية لقياس صعوبات تدريس مواد اخرى في معاهد اعداد المعلمـين              -

 .والمعلمات

ن والمعلمـات  اجراء دراسة تقويمية لكتاب القياس والتقويم في معاهـد اعـداد المعلمـي      -

 .واقتراح الحلول المناسبة لها

 
 .القاهرة، مكتبة مصر، اسس المناهج) ١٩٩٩( عبداللطيف فؤاد، ابراهيم )١(

اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء االختبـارات        ) ١٩٩٩(صبحي حمدان   ،  ابو جاللة  )٢(

 .متحدةاالمارات العربية ال، مكتبة الفالح، ١ط ، وبنوك االسئلة

وزارة التعليم العـالي والبحـث      ،  قويم والقياس تال) ١٩٩٠(مصطفى محمود واخرون    ،  االمام )٣(

 .بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العلمي

مطبعة منصور عـن  ، ٣ج، لسان العرب:ابو الفضل جمال الدين مكرم االنصاري ،  ابن منظور  )٤(

 . ت– ب ١٩٦٩- ١٩٦٨ الدار المصرية للتأليف والترجمة، بوالق

 .القاهرة،  مكتبة النهضة المصرية١ط،  طرق تعليم التعبير)١٩٨٥(، محمد عبدالقادر،  احمد )٥(

، ٢ط، وسيلة، اسلوب،  منهج،  طرائق التدريس ) ٢٠٠٣(،  ردنية عثمان وحذام عثمان   ،  األحمد )٦(

 .دار المناهج للنشر

، وزارة التعليم العـالي  ، المنهج والكتاب المرسي)١٩٨٥(، منى يونس وعايف حبيب،  بحري )٧(

 جامعة بغداد 

ترجمـة محمـد أمـين      ،تقيم الطالب التجميعي والتكويني    )١٩٨٣( ،واخرون ،بنيامين ،بلوم )٨(

 .القاهرة،المفتي

 ، مديريـة  ،جنيـف ،الدورة الثانية واالربعون  ) ١٩٩٠(، تقرير مقدم الى مؤتمر التربية االول      )٩(

 .  العراق،)١٠(مطبعة وزارة التربية رقم 

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة



 >>  

  

)٢٢٥( 

 

 مدرس القرن الحادي والعـشرين الفعـال بالمهـارات          )٢٠٠٠(،  جابرعبد الحميد  ،جابر )١٠(

  .مصر، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ١ط، والتنمية المهنية

، مطبعـة العـالي  ، اساسيات التدريس ،  )١٩٦٧(،  وعايف حبيب ،  جابر عبد الحميد  ،  جابر )١١(

  .بغداد

لكفايـات التعليميـة لمدرسـي      تجديد ا ) ١٩٩٤(،  جواد مندل وحميد غالب عجيل    ،  جازع )١٢(

مجلـة ابحـاث    ،  الجغرافية في المدارس الثانوية من وجهة نظـر مدرسـي الجغرافيـة           

 .٢ع جزء ١٠،البصرة

مشكالت تدريس المطالعة في المراحلة االعدادية و ، )٢٠٠٢(، عبداهللا ابراهيم،  الجرجري )١٣(

 لبناتكلية التربية ل، جامعة بغداد، مقترحات في كليات التربية في بغداد

بناء انموذج لتقويم المناهج الدراسية في التعليم العالي ) ١٩٨٩(ماهر اسماعيل ،الجعفري )١٤(

 . جامعة بغداد.كلية التربية.)اطروحة دكتوراه غير منشورة(في العراق 

 صعوبات تعليم القراءة والكتابة للتالميذ المبتدئين       )٢٠٠٤(،  رغد عبدالرحمن ،   الجميلية )١٥(

رسـالة  (،  كليـة التربيـة االساسـية     ،  جامعة بابل ،  والمشرفينمن وجهة نظر المعلمين     

 )ماجستير غير منشورة

دار االخوة للنشر ، سيكولوجية التدريس ووظائفة) ٢٠٠٥(، انتصار كاظم، الحمرانية .١٦ )١٦(

 .عمان، االردن، والتوزيع

صعوبات تدريس البالغة ودراستها لدى طلبة      ،  )١٩٩٣(،  سندس عبدالقادر ،  الخالدي.١٧ )١٧(

، كلية التربيـة جامعـة بغـداد   ، الخامس االدبي من وجهة نظر المدرسين والطلبة     الصف  

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(

صعوبات تدريس علم العروض ودراسته من وجهة ) ١٩٩٥ (ماجدة عبد االله،  الخزرجي )١٨(

رسـالة ماجـستير غيـر      ( رشد   ابن،  كلية التربية ،  جامعة بغداد ،  نظر المدرسين والطلبة  

 .)منشورة

 ،دار الشروق للطباعة والنـشر    ، ١ ط ،الجامعة والتدريس الجامعي  ) ١٩٨٨(، علي ،راشد )١٩(

  . جدة،السعودية

صعوبات تدريس قواعد اللغة العربيـة لطلبـة        ) ١٩٨٩ (، جمعة رشيد كضاض   ،الربيعي )٢٠(

 جامعـة   ،)رسالة ماجستير غير منشورة    (،الفرع العلمي في المدارس االعدادية والثانوية     

 .بية كلية التر،بغداد

 وسماء صالح سليمان. م
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صعوبات تدريس مادة الصرف مـن وجهـة نظـر          )٢٠٠١(،  طه ابراهيم جودة  ،  الربيعي )٢١(

رسـالة  (، الجامعة المستنصرية كلية التربية، بغداد، التدريسيين والطلبة في كليات التربية   

      .)ماجستير غير منشورة

 روية تطبيقيـة مبـسطة دار  ، مناهج البحث التربوي)٢٠٠ ٠(٠، بشير صالح ،   الرشيدي )٢٢(

 .الكتاب الحديث

، مكتبة الفالح للنـشر والتوزيـع     ،   المناهج الدراسية  )١٩٩٩(واخرون،  سعد،   الرشيدي )٢٣(

 .الكويت

 ، دار الكتاب،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس) ٢٠٠٣ (، هيثم كامل،الزبيدي. ٢٤ )٢٤(

 .االمارات العربية

منـاهج البحـث فـي    ،  )١٩٨١(،  ومحمد احمد الغنام  ،  عبدالجليل ابراهيم ،  الزوبعي. ٢٥ )٢٥(

 .مطبعة جامعة بغداد، التربية

وزارة التعليم العالي   ،   االختبارات والمقاييس النفسية   )١٩٨١(،  عبدالجليل،  الزوبعي. ٢٦ )٢٦(

 .دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، والبحث العلمي

 ،محاضرات في التقويم التربـوي    ،  التقويم وتطوير المناهج  )١٩٨٣(،  سرحان،  الدمرداش )٢٧(

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج

 .القاهرة، دار العلوم، ٣المناهج ط) ١٩٧٣(ومنير كامل ، سرحان،  الدمرداش )٢٨(

، دار الكتـاب اللبنانيـة    ،  ٢ط،  مناهج واساليب التربية والتعلـيم    ) ١٩٧٤(الياس  ،   ديب )٢٩(

 .بيروت

ربيـة فـي     تقويم مستوى اقسام اللغة العربية بكليات الت       )١٩٨٩(،   السامرائي حاتم طه   )٣٠(

رسالة ماجـستير   ( .جامعة بغداد كلية التربية   ،  الجامعات العراقية في قواعد اللغة العربية     

 .)غير منشورة

صعوبات تدريس مادة التربية االسالمية لدى طلبة المرحلة        )٢٠٠٠(،  خليل محمد ،   سعيد )٣١(

  )نشورةرسالة ماجستير غير م(، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، الثانوية في االردن

دار الـشروق  ، ٣ط  ،   اساليب تدريس الدراسات االجتماعيـة     )٢٠٠٠(،  محمد،   السكران )٣٢(

 .عمان، االردن

، باستخدام النماذج، تطويرها، تقويمها، تنفيذها، المناهج)٢٠٠٠(، ابراهيم مهدي، الشبلي )٣٣(

 .االردن، اربد، دار األمل للنشر والتوزيع٢ط

  داد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصلصعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اع
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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، مطبعـة المعـارف  ،  تقويم العملية التعليمية   )١٩٩٦(،  واخرون،  ابراهيم مهدي ،  الشبلي )٣٤(

 .بغداد، الجامعة المستنصرية

رؤيـة حديثـة    ( اصول التربية االجتماعية والثقافية والفلـسفة        )٢٠٠٠(،  الشبيني محمد  )٣٥(

 .١ دار الفكر العربي ط.)للتوفيق بين االصالة والمعاصرة

 فـي المراحلـة     صعوبات تدريس التعبير الـشقهي     )٢٠٠٦(،  نبيل كاظم نهير  ،  الشمري  )٣٦(

رسـالة  (، كلية التربية االساس  ،  جامعة بابل ،  االعدادية من وجهة نظر المدرسين والطلبة     

   )ماجستير غير منشورة

االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء        ) ١٩٩٨(، محمود أحمد  ، شوق )٣٧(

  . القاهرة، دار الفكر العربي،١ ط،التوجيهات االسالمية

بناء برنامج لتطوير وتدريس التعبيـر فـي        ،  )٢٠٠٠(،  ف حسن محمد  عفا،  الشير. ٣٨ )٣٨(

 .)رسالة دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، المراحلة المتوسطة

صعوبات تدريس مادة الكتاب القديم في اقسام )٢٠٠٣(، سرى مؤيد فاضل  ،  الصراف. ٣٩ )٣٩(

 .كلية التربية للبنات، عة بغدادجام، اللغة العربية في كليات التربية في بغداد

معايير االعداد المهني لمعلم المرحلـة االبتدائيـة ومـدى          ) ١٩٨٣(،  كاظم بطين ،  ظاهر )٤٠(

اطروحة دكتـوراه   ( –مراعاتها في مناهج دور المعلمين والمعلمات االبتدائية في العراق          

  .كلية التربية،  جامعة بغداد.)غير منشورة

 ،١٦ ج،التربية وطـرق التـدريس   ) ١٩٩٣ (،زعبدالحميد وعبد العزي  ،صالح، عبد العزيز  )٤١(

 .القاهرة

، مكتبـة ،  المناهج اسسها وتنظيماتها وتقويم اثرهـا      )١٩٦٧(،  فؤاد ابراهيم ،  عبداللطيف )٤٢(

  .مصر القاهرة

دار الثقافـة   ،  اساسيات المنهج وتنظيمـه   ،  )١٩٨١(،  محمد عزت واخرون  ،  عبدالموجود )٤٣(

  .القاهرة، للطباعة والنشر

 القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجـال التـدريس          )٢٠٠١(،  نبيل،  عبد الهادي  )٤٤(

 دار وائل للنشر، ٢ط، الصفي

 مكتبـة   ،١ ج ،مبادئ االحصاء في التربية وعلـم الـنفس       ، ١٩٧٨ ،عبدالرحمن، عدس )٤٥(

  . االردن،االقصى
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صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في كليـات   ) ٢٠٠٦ (، ازهار قاسم أمين   ،العزاوي )٤٦(

 .)رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين والطلبة       ،يةالترب

   . كلية التربية،جامعة بغداد ابن رشد

اساسيات البحث العلمي في التربية     )١٩٨٧(،  وفتحي حسن مكاوي  ،  احمد سليمان ،  عودة )٤٧(

 للنـشر   مكتبـة المنـار   ،  ١ط،  والتحليل االحصائي لبياناتـه   ،  عناصره،  والعلوم االنسانية 

 .جامعة اليرموك، والتوزيع

دار األمـل   ،   القياس والتقويم فـي العمليـة التدريـسية        )١٩٩٤(،  احمد سليمان ،  عودة )٤٨(

 .االردن، والتوزيع

  . القياس والتويم في العملية التدريسية)١٩٩٨(، احمد سليمان، عودة )٤٩(

 بتغازي ، ليبيا، ١ط، علم النفس التربوي)١٩٩٠(، رمضان، القذافي )٥٠(

 دراسة الواقع اعداد المعلـم بـدول الخلـيج          )١٩٨٤(،  عبداهللا جمعة واخرون  ،  الكبيسي )٥١(

، جامعة قطر مركز البحوث التربوية، وقائع ندوة اعداد المعلم بدول الخليج العربي، العربي

 الدوحة 

دار ،  جامعة ال البيـت   ،  ١ القياس والتقويم في علم النفس ط      )١٩٩٧(،  عبدالقادر،  كرحة )٥٢(

 .عمان، ر والتوزيعالبازودي العملية للنش

مطبعة الدار ، تخطيط المنهج وتطويره)١٩٨٩(، وعودة عبد الجواد ، احمد حسين، اللقاني )٥٣(

 عمان، األهلية

  .القاهرة، عالم الكتب، ٣ط،  المناهج بين النظرية والتطبيق )١٩٨٧(، احمد حسين، اللقاني )٥٤(

   بغداد ،لنشر دار الكتب للطباعة وا، البحث العلمي ومناهجه)٢٠٠٢ (،وجيه، محجوب )٥٥(

 . االردن، دار الفرقان،الكفايات التعليمية في ضوء النظم، ١٩٨٣ ، توفيق،مرعي )٥٦(

دار ، ٢ط،  القياس والتقويم في التربيـة وعلـم الـنفس         )٢٠٠٠(،  سامي يوسف ،  ملحم )٥٧(

  .المسيرة

تعليم ال،   الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية مطابع       )١٩٩٠(،  صبيح سعد ،  نهاد )٥٨(

  .دالعالي، بغدا

، ١ط،  التطوير،  التنظيمات،  المكونات،  االسس،  المناهج)٢٠٠٤(،  فتحي واخرون ،  نسيو )٥٩(

 .دار الفكر

  صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل
 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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اساسيات تعليم اللغـة العربيـة دار       ) ١٩٧٧(،  ومحمود كامل الناقة  ،  فتحي علي ،  يونس )٦٠(

  .القاهرة، الثقافة للطباعة والنشر

(61) Allen,Mary and j-yen,(1979)،Introduction to Measure ment 

Theory،Clifornia.  
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Zand Ed. Prenticehall Engle  wood eliffs،new jersey. 
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