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Kindergarten Children’s Assessment through Noor System and
Ways to improve it from Kindergarten Teacher’s Perspective in
Riyadh City
Abstract
This study aimed to explore the opinions of kindergarten teachers in
public kindergartens in the city of Riyadh in relation to their experience in
assessing kindergarteners through the Noor system, approved by the
Ministry of Education, and the obstacles of assessment and improvement
suggestions. Also, a related purpose was to identify statistically significant
differences among teachers about the reality of applying the assessment
due to the educational qualification, number of years of experience, and the
number of training courses through the Noor system. The study adopted the
descriptive approach using a survey developed by the researchers. A total of
326 teachers responded to the survey. The results showed that the criteria
of assessment through Noor system are inclusive and they cover all the
learning units, but the teachers were not trained on it either pre- or inservice. There are no statistically significant differences due to the variables
of the study on the administration of the assessment. There are number of
obstacles such as the large number of skills to be assessed in children and
the number of children is greater than the teacher's assessment ability. A set
of suggestions were presented approved by the teachers to improve the
assessment, and accordingly recommendations were developed.

Keywords: Children’s Assessment, Kindergarten Female Teacher,
Kindergarten children, Noor System, Public Kindergartens
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األطفال الحكومية بمدينة الرياض
مستخلص البحث
ُي َع ّد هذا البحث من الدراسات الوصفية ر
الت تستهدف دراسة الواقع ،حيث استهدفت
هذه الدراسة استطالع آراء معلمات رياض األطفال ف الروضات الحكومية ف مدينة الرياض حول
َ
المعتمد من ِقبل وزارة التعليم ف المملكة
ختتهن ف تقييم أطفال الروضة من خالل نظام نور
ر
ر
العربية السعودية .تم ر
والمقتحات
التكت عىل استطالع آرائهن حول :واقع ومعوقات التقييم
ً
ًّ
إحصائيا بي المعلمات حول واقع تطبيق التقييم
لتحسينه أيضا وكذلك التعرف عىل الفروق الدالة
الختة ،وعدد الدورات التدريبية من خالل نظام
عىل حسب متغت المؤهل التعليم ،وعدد سنوات ر
ر
اإللكتونية بعد التأكد من
نور .وقد اعتمد البحث عىل المنهج الوصف ،وتم استخدام أداة االستبانة
ُ
صدقها وثباتها ،وط ِّبقت األداة عىل عينة من معلمات رياض األطفال يعملن ف الروضات الحكومية
ف مدينة الرياض وعددهن ( )٣٢٦معلمة .وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة :أن بنود التقييم من خالل
َ َ
للو ْحدات التعليمية ،ولكن لم يتم تدريب المعلمات عليها سواء أثناء الخدمة
نظام نور تعد شاملة
ًّ ً
ً
إحصائيا وفقا لمتغتات الدراسة حول تطبيق التقييم.
أو قبلها .وأظهرت أيضا عدم وجود فروق دالة
ّ
ً
تحد من فعالية تقييم األطفال مثل :ر
عددا من المعوقات ر
كتة المهارات
الت
وقد وثقت النتيجة
أكت من قدرة المعلمة عىل التقييم .كما تم عرض
المطلوب تقييمها لدى األطفال ،عدد األطفال ر
ر
ً
وبناء عليها تم وضع التوصيات.
المقتحات التحسينية،
مجموعة من

الكلمات المفتاحية :تقييم األطفال ،معلمة رياض األطفال ،أطفال الروضة ،نظام نور،
رياض األطفال العامة

315

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

عب نظام نور وسبل تطويره كما تراه معلمات رياض
تقييم أطفال الروضة ر

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

مقدمة البحث
ّ
ّ
عنرصا ًّ
ً
مهما ف العملية التعليمية؛ فكما أن للتخطيط ،واختيار المحتوى
ُي َعد التقييم
ً
أدوارا حيوية لضمان جودة تدريس األطفال؛
المالئم ،ووضع األهداف ،وتجهت الوسائل التعليمية،
ّ
تؤدي ً
ً
حاسما ف الكشف والحكم عىل فعالية العملية التعليمية وجدواها.
دورا
فإن شمولية التقييم
حيث يعت التقييم ف مرحلة الطفولة عملية جمع معلومات عن الطفل ،ومراجعة المعلومات ،ثم
استخدام هذه المعلومات للحكم عىل جودة العملية التعليمية ،ومن ثم التخطيط ألنشطة تعليمية
يمكن للطفل فهمها وإدراكها ومن ثم إتقانها ( .)Snow & Van Hemel, 2008إن المالحظة
ََ
ي الجودة والفعالية العاليتي يسهمان ف رفع مستوى التدريس والمنظومة التعليمية
والتقييم ذو ِ
بأكملها .ركزت ر
استاتيجيات التقييم التقليدية عىل مكونات المحتوى المنفصلة ،مثل المفردات
ُّ
اللغوية ،وإتمام العمليات الحسابية ،أو المهارات الحركية الدقيقة؛ وذلك ألنها ر
أكت سهولة للقياس.
ً
حديثا ينادون برصورة عدم ر
ولكن العديد من ر
التكت عىل إنجاز الطفل للمهارات وحدها ،بل
التبويي
ال بد من جمع معلومات وأدلة عىل التعلم ف سياقات طبيعية وبيئة حقيقية تحفز إنجازات األطفال
ً
ّ
( .)Snow & Van Hemel, 2008عالوة عىل ذلك أن أساليب التقييم التقليدية تركز عىل النتيجة
ً
الحالية لمستوى الطفل ،وف بعض األحيان تعمل عىل تصنيفه بي أقرانه متجاهلة التخطيط
لتحسي هذا المستوى وإنجاز الطفل األكاديم المستقبىل أو الظروف المحيطة باإلنجاز (عالم،
.)2000
ً
مؤخرا ،ومن ِض ْمن اإلصالحات التعليمية ،فقد اتبعت العديد من المناهج ف الطفولة
المبكرة أساليب تقييم حديثة لتحسي العملية ر
التبوية .فمالحظة الطفل ف مواقف مختلفة أثناء
ً
شائعا ف روضات
اليوم الدراس عىل سبيل المثال وتسجيل الملحوظات الوصفية حول أدائه بات
ً
وجزءا ًّ
مهما من مهام المعلمة اليومية ( )Carr, 2001حيث يرى )Goldsto and (2016
األطفال
ّ
ر
ر
 Folksأن أطفال الروضة يختلفون عن باف أطفال المراحل الت تليها؛ وذلك لقدرتهم عىل عرض ما
تعلموه من معارف ومهارات من خالل المهارات الحركية والسلوكيات القابلة للمالحظة والقياس
والتقييم ر
أكت من أداء االختبارات الورقية .وكذلك فإن تعليم األطفال ف هذه المرحلة يتم من خالل
التبوية إىل تحسي عملية التقييم لجعلها ر
اللعب واألنشطة التفاعلية؛ لذلك سعت المؤسسات ر
أكت
فائدة وفاعلية .وتذكر ( Kim )2018أن معلمة رياض األطفال تقوم بمهام عديدة داخل الصف
ثم تم تجهت قوائم تقييم ر
إلكتونية أو ورقية ُم َع َّدة من قبل ُم ِّ
وخارجه ،ومن َّ
طوري المناهج لمساعدة
ِ
المعلمة ف رصد نتائج التقييم .وف المملكة العربية السعودية ،أصدرت وزارة التعليم الدليل اإلجران
ِّ
المتضمن نماذج لبطاقات تقييم أطفال مرحلة رياض األطفال (6 -3
للحضانة ورياض األطفال
َ ْ َ
ّ
سنوات) تستخدمها المعلمة من خالل ِعدة مراحل خالل العام الدراس ،ف نهاية كل وحدة تعليمية
(وزارة التعليم .)2018 ،وف نهاية العام الدراس ترصد المعلمة نتائج التقييم النهان ر
إلكت ًّ
ونيا من
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وبما أن المعلمة إحدى أهم الركائز المهمة ف العملية التعليمية؛ فه المسؤولة األوىل عن
تحقيق األهداف التعليمية ورفع مستوى نمو وتعلم األطفالً .
وتبعا لهذه األهمية ،فقد أكدت نتائج
َ
وختتها ف مالحظة األطفال وتقييمهم؛ رف َع
الدراسات أنه كلما ارتفعت جودة تأهيل معلمة رياض ر
ذلك إنجاز األطفال .حيث تواجه المعلمات مواقف يومية مع األطفال تحتاج إىل مالحظة وتقييم؛
َّ
فإن دقة الملحوظات والتقييم تعتمد عىل كفاءة المعلمة ومهارتها (.)Madaus et al., 2009
لذا
تحديات قد تعوق نجاح تقييم
ف المقابل يذكر ( Banerjee and Luckne )2013أن هناك
ٍ
ً
ختة المعلمات بالتقييم وكيفية االستفادة من نتائج التقييم ،عالوة
المعلمات لألطفال ،منها :قلة ر
عىل صعوبة إجراء تقييم ّ
نظرا لوجود فروق فردية بينهم .ويؤكد ٌّ
موحد لجميع األطفال ً
كل من
) Delaney and Krepps (2021أن سماع أصوات وآراء المعلمات الممارسات لمهنة التعليم
فيما يتعلق بالعملية التعليمية يسهم بشكل كبت ف تحسي النظام التعليم من زاوية مختلفة قد ال
تكون ُأ ِخذت بعي االعتبار أثناء ر
تشي ع اللوائح والتنظيمات؛ لذلك جاءت الدراسة الحالية للكشف
عن واقع تقييم أطفال الروضة من خالل نظام نور وسبل تطويره كما تراه معلمات رياض األطفال
الحكومية بالمملكة العربية السعودية ف مدينة الرياض.
َّ
إن التقييم جزء فعال ف عملية التعليم والتعلم؛ حيث يساعد عىل الكشف َّ
عما تعلمه
ُّ
األطفال ،وما يحتاجون إىل تعلمه ،وما يستطيعون تعلمه .تحتاج المنظومة التعليمية إىل آلية
مدروسة للكشف عن ستها ف الطريق الصحيح وتحقيقها لألهداف من أجل تقويمها ودفعها إىل
المسار الصحيح .ومن ثم ،فإن التقييم والتقويم ّ
الفعالي يساعدان المعلمة والنظام التعليم ف
الحكم عىل جودة المدخالت والعمليات من خالل تقييم جودة المخرجات -تعلم ونمو األطفال-؛
وذلك من أجل تحديث وتعديل السياسة التعليمية ووضع الخطط المستقبلية (,Szekely & Wat
ّ
ً
)2016؛ ألن التقييم يشمل ِعدة عنارص ف العملية التعليمية ،فقد أورد الباحثون عددا من األهداف
ُ َ
ر
المحكم والمدروس يزيد من
الت يسىع التقييم إىل تحقيقها .تذكر بدير ( )2018أن توفت التقييم
إمكانية تخطيط توجيه األطفال وإرشادهم ومساعدتهم كأفراد مستقلي لمقابلة أهداف النمو عىل
حسب قدراتهم وإمكاناتهم .وكذلك يساعد المعلمات عىل التعرف عىل خصائص األطفال،
ختة ف الحكم عىل نمو األطفال ،وتعليمهم كيفية التعامل مع جوانب الضعف وتطويرها.
واكتساب ر
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خالل نظام نور ،وهو نظام ر
إلكتون َّ
صم َمته وزارة التعليم لجميع مراحل التعليم العام ،يسمح
لمعلمات رياض األطفال بتقييم األطفال ،سواء ً
بناء عىل المجاالت النمائية (مثل :المجال
َّ
االجتماع ،واالنفعاىل ،والحرك ،والديت ،والعقىل) ،أو ً
بناء عىل المهارات المتوقع من الطفل إتقانها
َ َ
َ
كو ْحدة :األيدي ،والغذاء ،والماء ..وغتها ،بحسب مستوى الطفل
ف نهاية كل َو ْحدة تعليمية؛
ّ
ّ
وسنه .كما يمكن ألولياء األمور الدخول إىل نظام نور لالطالع عىل تقييم أطفالهم (وزارة التعليم،
.)2018

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

ً
0ويساعدها أيضا عىل إدراك الفروق الفردية واختالف قدراتهم وإمكاناتهم وظروفهم والتعامل معها
ً
تقييما للمعلمة ومستوى أدائها
بفعالية .وتضيف صبحا ( )2012أن عملية تقييم األطفال تعد
ُ
وإنجازاتها؛ فه تنظر إىل عملها من زاوية أعرض وأوضح ،ومن َّثم تعمل عىل تقويم شامل لخططها
التعليمية وأنشطتها ووسائلها لدفع تعلم األطفال ونموهم .ويرى ٌّ
كل من )Snow and (2008
ً
ً
 Van Hemelأنه عالوة عىل عمل التقييم عىل تشخيص األطفال ،وخاصة ذوي االحتياجات
التنامج التعليم والبيئة المادية
الخاصة وصعوبات التعلم ،فإنه يساعد عىل الحكم عىل جودة ر
والوسائل التعليمية وجودة وفاعلية التواصل والعالقات مع أرس األطفال.
ّ
ُي َعد نظام نور منظومة رقمية شاملة لكل البيانات المتعلقة بالعملية التعليمية؛ حيث يوفر
خدمات ر
إلكتونية ٍّ
ر
واإلرساف
لكل من المعلمات ،واإلدارة المدرسية ،وأولياء األمور ،واإلدارات العليا،
ً
بوزارة التعليم ،مثل :تسجيل األطفال .ومن أحد أهدافه األساسية أيضا إعداد التقارير الدورية
َ
والنهائية؛ مما يتيح للمعلمة فرصة الدخول إىل النظام ورصد مهارات كل طفل عىل ِحدة ،وف الوقت
ّ
ذاته يمكن ّ
االطالع عىل تطور طفله ف المهارات (وزارة التعليم.)2018 ،
لوىل أمر الطفل
للتقييم عت النظام ،تقوم المعلمة برصد مهارات األطفال ثم إدخالها إ ر
لكت ًّ
ونيا ،وذلك
ر
َ ْ َ
َ ْ َ
َّ
باستخدام حساب ُمخصص لكل معلمة .بعد نهاية كل وحدة تعليمية من وحدات منهج التعلم
ر
الذان الصادر عن وزارة التعليم ( )2018تقوم المعلمة بإدخال نتيجة مالحظتها ر
الت قامت بها خالل
َ
الو ْح َدة التعليمية لكل طفل .ويتكون المنهج من َ 11و ْح َدة تعليمية عىل النحو ر
َ
اآلنَ :و ْحدة
َ
َ
َ
َ
َ
األصحابَ ،و ْحدة األيديَ ،و ْحدة الحياة ف المسكنَ ،و ْحدة الرملَ ،و ْحدة العائلةَ ،و ْحدة الغذاء،
َ
ر َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
ر
كتانَ ،و ْحدة وطت .وتستخدم المعلمة
وحدة الماء ،وحدة الملبس ،وحدة صحت وسالمت ،وحدة ر
بطاقات مالحظة عند مالحظتها لألطفال تم إعدادها من ِقبل وزارة التعليم ( .)2018وقد تم تقسيم
بطاقات مجاالت النمو والمهارات ف بطاقات المالحظة عىل حسب ر
الفتات اليومية ،وكذلك حسب
مجاالت النمو عىل النحو ر
اآلن:
ً
ر
البنامج اليوم:
أول -عىل حسب فبات ر
-

الحلقة :وتتضمن  11مهارة ،وكل مهارة بها عدد من العبارات موزعة عىل المجاالت اآلتية:
المجال الديت ،االنفعاىل واالجتماع (مفهوم الذات) ،اللغوي (االستماع والتحدث) ،المعرف
ر
المنطف).
(التفكت

-

األركان :وتتضمن  18مهارة ،وكل مهارة بها عبارات موزعة عىل المجاالت اآلتية :الديت ،الحرك
(العضالت الصغرى) ،االنفعاىل واالجتماع (الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه واآلخرين،
السلوك االجتماع) ،اللغوي (االستماع والتحدث) ،المعرف (التعلم وحل المشكالت ،التفكت
ر
المنطف ،التفكت التمثيىل).
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-

الوجبة :تحتوي عىل  10مهارات ،وب ها عدد من العبارات موزعة عىل مجاالت النمو اآلتية:
الديت ،االنفعاىل (مفهوم الذات ،الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه واآلخرين) ،اللغوي
(االستماع والتحدث) ،المعرف (التعلم وحل المشكالت).

-

اللقاء األخت ويشمل مجال االستماع والتحدث ،ويتضمن  3مهارات.

ً
ثانيا -عىل حسب مجاالت النمو:
-

ّ
َّ
تتضمن مهارات ِعدة ،وكل مهارة يندرج
المجال المعرف :وتم تقسيمه إىل مجاالت فرعية
تحتها عبارات للتقييم .والمجاالت الفرعية ه( :التعلم وحل المشكالت ويحتوي عىل 5
ر
َّ
ويتضمن مهارتي).
المنطف
مهارات ،التفكت التمثيىل وبه  3مهارات ،التفكت

 المجال االنفعاىل واالجتماع :ويتضمن  3مجاالت فرعية ،وه( :مفهوم الذات ويحتوي عىلَّ
ويتضمن  ٤مهارات ،السلوك االجتماع
 6مهارات ،الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه واآلخرين
وبه  4مهارات).
الكتى؛ وب هما ِع ّدة عبارات.
 المجال الحرك :العضالت الصغرى ،العضالت رٌ
عدد من العبارات.
 المجال الديت :ويتضمن  4مهارات ،وكل مهارة بهاً
متضمنا  9مهارات.
 المجال اللغوي :ويشتمل عىل االستماع والتحدثُ
أجريت العديد من الدراسات حول تقييم أطفال الروضة ،وما يواجه المعلمات من
ر
تحديات؛ كضيق الوقت ،والقيود المفروضة من الجهات ر
بااللتام بمنهج وأهداف
اإلرسافية العليا
ونواتج تعليمية محددة ( .)Rezai-Rashti et al., 2013وقام ٌّ
كل من ) Pyle et al. (2020بعمل
دراسة للكشف عن التحديات ر
الت تواجهها معلمات رياض األطفال ،والمتعلقة بالمطالبات
المستمرة بإتقان األطفال لعدد من المهارات والمعارف األساسية وعمل تقييم لذلك ،مع وجود
اتجاهات معارصة تدعو إىل اعتماد التعليم المبت عىل اللعب كأسلوب تربوي تعليم .حيث ركزت
ر
والمبارسة.
الدراسة عىل التوجه نحو اللعب بالرغم من المناداة باستخدام أساليب التقييم التقليدية
ومن َّ
ثم تم عمل مقابلة لعدد ( )20معلمة ،ثم مالحظة ( )10منهن من خالل تسجيالت الفيديو.
أظهرت النتائج وجود عدد من أنواع التقييم ر
الت اعتمدتها المعلمات ،وكان التحدي ف دقة وجودة
التقييم .فالبعض اضطر إىل تقييم األطفال بمعزل عن اللعب ،وكان الهدف منه قياس مهارات
ر
المبارس مع اللعب لقياس مهارات نمائية.
األطفال األكاديمية؛ بينما البعض اآلخر دمج التقييم
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-

ً
عددا من العبارات موزعة عىل مجاالت النمو اآلتية:
الملعب :يتضمن  10مهارات ،وتشمل
الكتى) ،االنفعاىل واالجتماع (مفهوم الذات ،الشعور بالمسؤولية تجاه
الحرك (العضالت ر
نفسه واآلخرين ،السلوك االجتماع) ،المعرف (التفكت التمثيىل ،التعلم وحل المشكالت)،
اللغوي (االستماع والتحدث).

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

ومن ناحية إضافة التقنية ف أثناء تقييم األطفال يتساءل ٌّ
كل من ( Tanyel and Knopf
ً
َّ (2011
مجديا ،وهل أضافت هذه
عما إذا كان إدخال التقنية ف عملية تقييم أطفال الروضة
اإلصالحات قيمة حقيقية إىل جودة تقييم األطفال .فعىل سبيل المثال :تذكر دراسة )Allen (2007
قيام العديد من الواليات ف أمريكا بإدخال نظام حفظ إنجازات األطفال (البورتفوليو) ر
إلكت ًّ
ونيا،
وكذلك التقييم ورصد المهارات ر
إلكت ًّ
ونيا ،وبدت فائدتها وفعاليتها ف تطبيق المنهج اإلبداع الذي
يرتكز عىل مالحظة المعلمة المستمرة لألطفال .ومن َّ
ثم فقد كشفت الدراسة أن التقنية أسهمت ف
ّ
أكت عىل مالحظة
توفت وقت المعلمات وجهدن ف التخطيط للتقييم؛ حيث ركزت المعلمات بشكل ر
األطفال ،والتفاعل معهم ،وتجميع األعمال وأدلة التعلم .وتسلط دراسة )Roberts- (2015
 Holmesالضوء عىل فعالية تحويل تقييم األطفال من التقليدي ليعتمد عىل التقنية؛ حيث أكدت
الدراسة أن نجاح التقييم يرتبط ف الدرجة األوىل بجودة العملية التعليمية ،وتمكي المعلمات من
ً
التخطيط ،والعمل بحرية مع األطفال ،عالوة عىل تدريب المعلمات عىل تحقيق األهداف والتعامل
مع التقنية لرفع مستوى العملية التعليمية.
وف هذا المجال أجرت ) Kim (2018دراسة نوعية عىل عينة من معلمات رياض
َ
األطفال؛ بهدف معرفة تجربتهن اليومية ف التعامل مع التقنية ف تقييم األطفال ،وذلك بعد ف ْرضها
ً
من جهات رإرسافية عليا .حيث يحتوي التقييم عىل معايت ثابتة محددة سلفا مبنية عىل أهداف
ً
َ َ
ر
قيم المعلمات األطفال ً
المفتض أن ُت ِّ
بناء عليها .فالدراسة طرحت تساؤًل حول جدوى
مو ْحدة ،ومن
ً
أعباء أخرى عىل المعلمات .ومن َّ
ثم فعملية التقييم ف هذه الحالة
التقنية ف التقييم ،وهل أضافت
ال تتناسب وطبيعة المرحلة ،حيث إن المالحظة الطبيعية وتسجيل الملحوظات عىل حسب
الموقف من أهم خصائص رياض األطفال ،ووضع قوالب لألهداف والتقييم بشكل سابق يناف
ُ
وتمت ممارسات التقييم المعروفة عن المرحلة .وتوص الدراسة بإعادة النظر ف استخدام
أصالة
التقنية ف تقييم األطفال ،والتأكد من كونها أداة تخدم العملية التعليمية وتزيد من فاعلية أداء
ختتها .وكذلك أوصت
المعلمة أثناء التقييم ،ورصد المهارات الخاضعة لتعديل المعلمة حسب عىل ر
َ
ٌّ
الدراسة أنه ال بد من تعريف المعلمات بهذه األساليب قبل ف ْرضها عليهن .أجرى كل من )(2020
ً
 Danniels et al.دراسة للكشف عن آراء المربي ف استخدام التقنية ،ممثلة التطبيقات كوسيلة
ً
فصًل من فصول الروضة .وأظهرت الدراسة أن االستخدام ّ
الفعال
مساندة للتقييم ،وذلك ف ()20
ٍّ
المدروس للتقنية يرفع من جودة كل من التدريس والتقييم المرحىل والتجميىع .وأضاف الباحثون
اإليجان للتقييم.
مرن الطفولة بشكل مهت ومدروس يزيد من األثر
ر
أن تدريب ر
ّأما ف المملكة العربية السعودية فقد أجرت صبحا ( )2012دراسة استطالعية عىل عينة
من معلمات رياض األطفال للتعرف عىل ر
أكت األساليب المستخدمة من ِقبلهن ،وتم جمع البيانات
من خالل استبانة موجهة للمعلمات ،وكذلك ملحوظات طالبات التدريب الميدان ألساليب التقييم
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الشدية والقصص والتسجيالت والبورتفليو.
ركزت الدراسات عىل بعض التحديات ر
الت تواجه المعلمات عند تطبيق التقييم .وهناك
ًّ
تقليديا إىل أنواع أخرى من التقييم؛
دراسات سلطت الضوء عىل فاعلية تحويل التقييم من كونه
ً
كالمعتمد عىل التقنية .كما ركزت بعض الدراسات عىل فاعلية التقييم المعتمد عىل التقنية مقارنة
ات ال بد من االهتمام بها؛ ر
حت ال يصبح إدخال التقنية
بالتقييم التقليدي ،وأوضحت أن هناك اعتبار ٍ
ً
غاية ،ولكن ال بد أن يكون استخدامها مدروسا بموضوعية .استهدف الباحثون دراسة التقييم
ومناسبته لطبيعة تعلم األطفال؛ كالتعلم المبت عىل اللعب .وف السعودية تمت دراسة ر
أكت أساليب
ً
َ
ّ
التقييم المستخدمة ف رياض األطفال ،واتضح أن المعلمات ُيفضلن األسلوب التقليدي مقارنة
باألساليب األخرى .تسىع الدراسة الحالية إىل معرفة ممارسة التقييم القائمة والمعتمدة عىل نظام
ر
اإللكتون؛ وذلك من أجل الكشف عن الواقع الفعىل لهذه الممارسة ومعوقات تقييم األطفال.
نور
ً
ر
وعالوة عىل ذلك ،فالدراسة الحالية تستهدف التعرف عىل مقتحات المعلمات لتحسي جودة
التقييم ،وهذا كله لم تبحثه الدراسات السابقة.
مشكلة الدراسة
ر
امج مثل National
الت ر
اشتطت العديد من منظمات الطفولة المبكرة العالمية لالعتماد ر
 )Association for the Education of Young Children (NAEYCومثل National
 )Council for Accreditation of Teacher Education (NCATEوجود معايت خاصة
ً
بالتقييم .فمثًل وضعت منظمة  NAEYCالمعيار الرابع الذي ينص عىل وجود نظام رسم ونظام
غت رسم لتقييم نمو الطفل وتطوره األكاديم ف مؤسسة رياض األطفال .بينما تشت منظمة
 NCATEإىل أن خريجات برامج الطفولة المبكرة يجب أن يحملن معرفة عميقة وشاملة بأساليب
تقييم األطفال المختلفة وطرق توظيفها .يذكر ) McLean (2004أن تقييم األطفال الصغار ليس
ُّ
باألمر اليست ً
اللغوية ر
نظرا لمرحلتهم العمرية ر
الت ال تظهر
الت تتمت بمحدودية المفردات والتعابت
ً
مستوى إدراكهم الفعىل لما حولهم ،عالوة عىل ِق َرص وقت االنتباه لديهم ورسعة انتقالهم إىل نشاط
الختة والمعرفة والتأهيل الكاف لمعلمة رياض األطفال تعد عوامل أساسية
آخر .وكذلك فإن نقص ر
ف مصداقية التقييم (.)Luckner & Banerjee, 2013
ً
قصورا عىل النطاق
واستخلصت دراسة ) Goldstein and Flake (2016أن هناك
العالم ف جودة أساليب التقييم مثل شمولية التقييم لمجاالت النمو ومن ذلك المجال النفس
ُ
تشارك الجهات المختصة ف بناء أدوات تقييم صالحة تتمتع بمصداقية
واالجتماع ،حيث يجب
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ً
َّ
َ
المستخدمة ف الفصل .وأظهرت النتائج أن األساليب الرسمية المعدة سابقا وتم إقرارها من ِقبل
الوزارة ه ر
أكت األساليب المتبعة ف التقييم .وف المقابل ،قلة من المعلمات يعتمدن عىل المالحظة

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
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عالية .وف المقابل تؤكد ) Kim (2018أن فرض بنود وأسلوب التقييم من جهات خارجية لها نظرتها
ً
الخاصة ف المناهج التعليمية وأهداف محددة سلفا غت مبنية عىل احتياجات أطفال الصف الفعىل
ّ
يحد من حرية المعلمات واستقالليتهن ُ
ويضعف جودة المخرجات.
الذي سيتم فيه تطبيق التقييم،
ختتهما ف مجال رياض األطفال ،بصفتهما معلمتي سابقتي
والحظت الباحثتان من واقع ر
وأستاذتي جامعيتي ر
تشفان عىل طالبات التدريب الميدان ،أن هناك فجوة بي ما تتعلمه الطالبة
ّ
التحاقهن
عن تقييم األطفال ف الروضة وبي متطلبات تقييم األطفال من خالل نظام نور بعد
بالعمل كمعلمات رياض أطفال .حيث تتعرف المعلمة عىل برنامج نور لتقييم األطفال بعد التحاقها
بالعمل كمعلمة دون تأهيل سابق لذلك .وف ضوء ما سبق ،تسىع الدراسة الحالية إىل اإلجابة َّ
عما
ر
يأن:
 .1ما واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ف الروضات الحكومية؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بي استجابات أفراد العينة حول واقع تقييم األطفال
الختة
من خالل نظام نور تعزى الختالف المتغتات اآلتية( :المؤهل التعليم  -عدد سنوات ر
 عدد الدورات التدريبية المرتبطة بنظام نور)؟ .3ما العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور ف الروضات
الحكومية؟
 .4ما ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ف الروضات
الحكومية؟
أهداف الدراسة
تستهدف الدراسة الحالية التعرف عىل:
 .1واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ف الروضات الحكومية.
ًّ
إحصائيا بي استجابات أفراد العينة حول واقع تقييم األطفال من خالل نظام
 .2الفروق الدالة
نور ،ر
الخبة  -عدد الدورات
والت تعزى الختالف المتغتات( :المؤهل
التعليم  -عدد سنوات ر
ي
التدريبية المرتبطة بنظام نور).
 .3العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور.
ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ف الروضات الحكومية.
.4
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية التقييم وقيمته ف العملية التعليمية ودوره الحيوي ف رفع
ختة معلمات رياض األطفال
كفاءة برنامج الروضة وتحسي المخرجات .يسلط البحث الضوء عىل ر
َّ
ف تقييم األطفال ورصد مهارات نمو وتطور األطفال عىل حسب اإلجراء المت َبع ف وزارة التعليم.
ّ
ختة الباحثات ،وبعد البحث ف المكتبات؛ فلم توجد دراسة سلطت الضوء عىل
وعىل حسب ر
الت يتم رصد تقييمها ر
إلكت ًّ
المهارات ر
ونيا من خالل نظام نور .أما األهمية التطبيقية فتتمثل ف أن
نتائج البحث ستفيد مصمم برامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة ف المعاهد والجامعات وكذلك
وزارة التعليم ر
بمقتحات تسهم ف رفع مستوى جودة إعداد المعلمات وتدريبهن .وكذلك تفيد نتائج
الدراس مصمم المناهج الخاصة بالطفولة المبكرة بمعرفة الواقع الحاىل للتقييم اإل ر
لكتون ،وتالف
ّ
المعوقات ر
الت تحد من نجاحه ،والتغلب عىل التحديات وتحسي مستواه .وكذلك سيقدم البحث
ً
الت تستفيد منها المؤسسات ر
عددا من التوصيات ر
التبوية لرفع كفاءة تقييم األطفال.
حدود الدراسة
-

-

ُ
الحدود المكانية والزمانية :ط ّبقت هذه الدراسة عىل معلمات الروضات الحكومية ف مدينة
الرياض ف الفصل الدراس األول من العام ٢٠٢٠م.
الحدود ر
البشية :تكونت عينة الدراسة من ( )326من معلمات رياض األطفال.

المصطلحات
التعريف االصطالح للتقييم  .Assessmentهو عملية تحديد درجة إتقان الطفل
لمهارة أو معرفة محددة من أجل الحكم عىل مستوى نمو الطفل وعىل إتقانه (.)Gullo, 2005
التعريف اإلجران للتقييمُ :ي َ
قصد به ف البحث الحاىل :تحديد المعلمة مستوى معارف
ومهارات واتجاهات األطفال بعد انتهاء كل َو ْح َدة تعليمية ،وتسجيل التقييم من خالل نظام نور.
التعريف االصطالح لنظام نور" .نظام نور يتيح للمدارس إدخال درجات الطالب
ً
والطالبات وتدقيقها ر
إلكت ًّ
ونيا ،من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ،عالوة عىل المدارس
السعودية بالخارج"( .وزارة التعليم ،د.ت).
َ
المعتمد من وزارة التعليم،
التعريف اإلجران لنظام نور ُيقصد به ف الدراسة الحالية :النظام
والذي يساعد المعلمات عىل رصد المهارات ر
إلكت ًّ
ونيا بعد مالحظة األطفال ف مناشط مختلفة.
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منهجية البحث وإجراءاته
منهج البحث
تم اتباع المنهج الوصف المسج الذي يصف الظاهرة كما ه ف الواقع ،وتحديد وضعها
ُ ِّ
ً
حللها ُ
أيضا إىل ّ
وي ِّ
مشكلة ما ،أو تقييم الوضع بعد جمع البيانات
حل
فشها ،وقد يسىع
الحاىل ،وي
ٍ
ّ
من عدد كبت من أفراد المجتمع ،ويعمل عىل وصفها ًّ
كميا باألرقام ر
الت توضح مقدارها (مطاوع
وآخرون.)2014 ،
مجتمع البحث وعينته
بلغ عدد المعلمات ف الروضات الحكومية ف مدينة الرياض عىل حسب آخر إحصائية
ً
لوزارة التعليم ( )2255معلمة (وزارة التعليم.)2019 ،
لكت حجم المجتمع ،تم اختيار عينة
ونظرا ر
عشوائية بسيطة من المعلمات يبلغ عددها ( )326معلمة (أي :بنسبة )٪15؛ وذلك لمناسبتها
ُ
ولتجنب التحت ف اختيار عينة الدراسة والنتائج.
لهدف الدراسة وأداتها،
أداة البحث
تم استخدام االستبانة ً
نظرا إلمكانية االعتماد عليها ف مسح وتشخيص واقع المشكلة من
ُ
ً
ناحية ،عالوة عىل أنها تجيب عن تساؤالت هذه الدراسة من ناحية أخرى .وهنا تم تصميم استبانة
ر
إلكتونية رتتز أهداف هذه الدراسة ،حيث تكونت من جزأين أساسيي ،وهما:
ً
الختة-عدد الدورات
أول :البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة (المؤهل التعليم-عدد سنوات ر
التدريبية المرتبطة بنظام نور).
ً
ثانيا :محاور وبنود االستبانة الثالثة اآلتية
 -1واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ( 11عبارة).
 -2العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور ( 10عبارات).
 -3ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات ( 9عبارات).
لتصحيح االستبانة تم استخدام مقياس ليكرت الرباع( :موافقة بشدة ،موافقة ،غت
موافقة ،غت موافقة بشدة) ،وتم تحديد تقدير درجات االستبانة حيث أعطيت (موافقة بشدة) 4
درجات( ،موافقة)  3درجات( ،غت موافقة) درجتي( ،غت موافقة بشدة) درجة واحدة ،ومن ثم
الحسان إلجابات أفراد الدراسة.
قامت الباحثتان بحساب الوسط
ر

324

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

Vol.(46), issue (3) May 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

ً
أول :الصدق الظاهري ألداة الدراسة.

تم إعداد أداة البحث من قبل الباحثتي باالستفادة من استبانات الدراسات السابقة
المتعلقة بموضوع الدراسة وبمراجعة األدبيات ر
التبوية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
البحث) ،(Kim, 2018; Pyle et. al, 2020; Tanyel & Knopf , 2011ومن ثم تم عرض أداة
َّ
ُ
تخصص الطفولة
سبعة من المحكمي من أعضاء هيئة التدريس ف
البحث ف صورتها األولية عىل ٍ
َّ
َّ
َّ
المبكرة ،وف ضوء آراء المحكمي تم إجراء التعديالت المناسبة ،حيث قدم المحكمون ملحوظات
ّ
قيمة أفادت الباحثة ف إثراء األداة وتحسينها؛ مما ساعد عىل إخراجها بصورة مالئمة من حيث
الت ليس لها عالقة أو تعديل صياغة بعض العبارات ،وبذلك َّ
حذف العبارات ر
تبي أن األداة تقيس
ما ُوضعت لقياسه .ثم تم الحصول عىل موافقة اللجنة الفرعية ألخالقيات البحوث اإلنسانية
واإلجتماعية بجامعة الملك سعود بتاري خ ٢٠٢٠ /٩ /١م لتطبيق البحث.

ً
ثانيا :صدق االتساق الداخىل.
ًّ
ميدانيا عىل العينة ،وتم حساب
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث تم تطبيقها
معامل االرتباط بتسون لمعرفة الصدق الداخىل لالستبانة ،وذلك من خالل حساب معامل االرتباط
بي ك ل عب ارة م ع الدرج ة الكلي ة للمحور الذي تنتم إليه؛ كما يوضح ذلك الجدول ر
اآلن:
جدول 1

معامالت االرتباطات لبتسون لمحاور الدراسة بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور نفسه
الذي تنتم إليه العبارة
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
محور واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات
**0.47
7
**0.45
1
**0.52
8
**0.56
2
**0.34
9
**0.50
3
**0.47
10
**0.29
4
**0.59
11
**0.56
5
**0.55
6
محور العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور
**0.64
6
**0.61
1
**0.67
7
**0.62
2
**0.47
8
**0.61
3
**0.51
9
**0.70
4
**0.18
10
**0.61
5
محور ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات
**0.76
6
**0.73
1
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رقم العبارة
2
3
4
5

نجالء البت  -غادة السدران
رقم العبارة
7
8
9

معامل االرتباط بالمحور
**0.73
**0.80
**0.65
**0.70

معامل االرتباط بالمحور
**0.75
**0.74
**0.78

** دالة عند مستوى الداللة ()0‚05 ³α
يتضح من الجدول السابق أن ق يم معام ل ارتب اط ك ل عب ارة م ع الدرج ة الكلي ة للمحور
الذي تنتم إليه موجب ة ودال ة إح ًّ
صائيا؛ مما يشت إىل أن محاور الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة
ًّ
ً
وبناء عىل ذلك فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات محاور االستبانة وصالحيتها للتطبيق
جدا،
الميدان.
ثبات أداة البحث (االستبانة).
تم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،والجدول رقم ( )٢يوضح
معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وه:
جدول 2

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
المحاور
واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات
العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور
ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات
الثبات الكىل لالستبانة

عدد الفقرات
11
10
9
30

معامل الثبات
0.73
0.79
0.89
0.76

عال،
من خالل النتائج المذكورة بجدول ( )٢يتضح أن معامل الثبات لمحاور الدراسة ٍ

حيث ريتاوح ما بي ( ،)0.897-0.737وبلغت قيمة معامل الثبات العام ( ،)0.761وه قيمة ثبات
مرتفعة توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق الميدان.
َ
األساليب اإلحصائية المستخدمة ف البحث
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات ر
الت تم تجميعها ،تم استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،ر
والت يرمز لها
ً
الحسان إلجابات أفراد الدراسة.
اختصارا بالرمز ()SPSS؛ حيث قامت الباحثتان بحساب الوسط
ر
ولتحديد طول خاليا المقياس الرباع (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم ف محاور الدراسة ،تم
حساب المدى ( ،)3=1-4ثم تقسيمه عىل عدد خاليا المقياس للحصول عىل طول الخلية الصحيح،
أي ،)0.75 =4/3( :بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة ف المقياس؛ وذلك لتحديد الحد
األعىل لهذه الخلية.
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 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ؛ للتحقق من ثبات االستبانة. معامل ارتباط بتسون؛ للتأكد من صدق البناء (االتساق الداخىل) ألداة البحث. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية عند التحليلالوصف للبيانات.
 اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق بي رأكت من مجموعتي مستقلتي؛ للتعرف
عىل الفروق بي استجابات أفراد العينة ً
تبعا الختالف المتغتات.
 اختبار التوزي ع الطبيىع (اختبار كولمجروف -سمرنوف) ()Kolmogorov-Smirnov Test؛لمعرفة ما إذا كانت البيانات الخاصة بمحاور الدراسة تتبع التوزي ع الطبيىع أم ال.
 اختبار كروسكال واليس ()Kruskal-Wallis؛ لمعرفة مدى اختالف آراء المبحوثات حولواقع تقييم األطفال من خالل نظام نور باختالف متغتاتهن الشخصية والوظيفية ر
الت تنقسم
إىل أ ر
كت من فئتي؛ ألن ررسط االعتدالية غت متوفر.
إجراءات جمع البيانات
بعد االنتهاء من بناء األداة تم الحصول عىل موافقة لجنة أخالقيات البحث العلم بجامعة
الملك سعود عىل تصميم األداة وجاهزيتها للتطبيق ر
إلكت ًّ
ونيا عىل عينة الدراسة (المعلمات) .حيث
اإلرساف ر
تم التواصل مع مديرات مكاتب ر
التبوي التابعة لوزارة التعليم والتعريف بأهمية الدراسة
ُ
وأهدافها وتوضيح أغراض جمع البيانات وأنها ستستخدم ألغراض البحث علم فقط ولن َيطلع
ر
اإللكتون لتعميمه عىل المعلمات.
عليها إال الباحثتان .وتم تزويدهما برابط األداة
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
مناقشة نتائج السؤال األول ما واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمات عىل عبارات محور
"تحديات تقييم األطفال من خالل نظام نور"؛ والجدول ر
اآلن يوضح النتائج المتصلة بهذا المحور:
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جدول 3

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة
من المعلمات عىل فقرات محور "واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور"
المتوسط
العبارة
م
الحسان
ر
 11أتقاسم أنا والمعلمة المساعدة تقييم األطفال ف نظام نور.
3.12
3.02
 3متوسط عدد األطفال الذين يتم تقييمهم كل مرة ريتاوح ما بي
ً
( )25-15طفًل.
َ ْ َ
 1يتم تقييم األطفال مرة واحدة بعد كل وحدة.
2.99
 2عدد مرات التقييم لكل طفل خالل السنة الدراسية يوازي عدد 2.95
َ َ
الو ْحدات المفصلة والموجزة ( )10مرات.
َّ
ر
2.75
أتحرى الدقة ف مالحظت لكل طفل لك أستعي بهذه
8
الملحوظات ف تقييمه.
ُ
 4المهارات ر
عتت شاملة.
2.60
الت يتضمنها نظام نور ت ر
َ ْ َ
 5تتناسب المهارات الواردة ف نظام نور مع ما تتضمنه الوحدات2.57 .
ّ
لدي الوقت الكاف لتقييم مهارات األطفال.
2.24
6
 10ر
1.85
أتلف الدعم الكاف من الوزارة فيما يتعلق بتقييم ورصد
المهارات.
تدريت عىل التقييم من خالل نظام نور.
1.82
 9تم
ر
تدريت عىل التقييم من خالل نظام نور أثناء در ر
1.54
است
تم
7
ر
الجامعية.
2.55
الحسان العام
المتوسط
ر

االنحراف
ر
التتيب
المعياري
1
0.88
2
0.98

درجة
الموافقة
موافقة
موافقة

0.77
0.78

3
4

موافقة
موافقة

0.94

5

موافقة

0.91
0.89
0.92
0.93

6
7
8
9

موافقة
موافقة
غت موافقة
غت موافقة

0.95
0.81

10
11

غت موافقة
غت موافقة
بشدة
موافقة

0.44

يتبي من الجدول السابق ما ر
َّ
يأن:
يتضمن محور "واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات" ()11
فقرة ،جاءت استجابات أفراد الدراسة عىل جميع فقرات المحور بدرجات رتتاوح ما بي (غت موافقة
َ
ويالحظ
بشدة  -غت موافقة – موافقة) ،حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بي ( 1.54إىل ،)3.12
أن متوسط الموافقة العام عىل عبارات المحور قد بلغ ( 2.55درجة من )4؛ مما يشت إىل
درجة (موافقة) عىل أداة الدراسة.
َ
اتفقت المعلمات عىل أنه يتم تقييم األطفال مرة واحدة بعد كل َو ْحدة ،وذلك بدرجة
حسان ( 2.99درجة من  .)4بينما جاءت عبارة "عدد مرات التقييم لكل طفل
(موافقة) ،وبمتوسط
ر
َ ْ َ
خالل السنة الدراسية يوازي عدد الوحدات المفصلة والموجزة" بما مجموعه ( )10مرات ،بدرجة
(موافقة) ،وبمتوسط حسان ( 2.95درجة من )4؛ وذلك يؤكد أن ر
فتات التقييم متفاوتة الرتباطها
ر
ّ
بمدة تطبيق َ
الو ْح َدة ر
الت تتفاوت بي أسبوع و ٣أسابيع ،ومن المعروف أن التقييم يجب أن يأخذ
بعي االعتبار الفروق الفردية بي األطفال ،والمدة ر
الت يحتاج إليها كل طفل ليتطور ف مهارة معينة.
ُ
عتت شاملة ومتناسبة
وبالنظر إىل استجابات المعلمات نالحظ أن بنود التقييم من خالل نظام نور ت ر
َ َ
َ َ
الو ْحدات عىل درجة (موافقة)،
الو ْحدات ،حيث حصلت عبارة التناسب مع محتوى
مع محتوى
حسان ( 2.60درجة من .)4
وبمتوسط
ر
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الجماع .حيث خلصت دراسة ) Goldstein and Flake (2016إىل رصورة شمولية التقييم
للطفل كفرد مستقل ،ويبت عىل احتياجاته الفردية .ويؤكد )Roopnarine & Johnson (2013
محور العملية التعليمية ُي ِّ
أن تقسيم التقييم عىل حسب المواد التعليمية َ
غت التوجه ر
َ
والتكت
وج ْعلها
ً
ً
وخصوصا أن المعلمات يفتقرن إىل التأسيس الصحيح عىل
عىل المحتوى بدًل من الطفل ذاته،
أساسيات رصد مهارات األطفال ف نظام نور؛ حيث أوضحت النتيجة بعض القصور ف تأهيل
المعلمة وتدريبها عىل طرق تقييم األطفال ف نظام نور ،سواء خالل تأهيلها األكاديم قبل العمل أو
كاف بعد العمل ،حيث لم توافق المعلمات عىل العبارات الثالث اآلتية:
تدريبها عىل النظام بشكل ٍ
رَّ
تدريت عىل التقييم من
"أتلف الدعم الكاف من الوزارة فيما يتعلق بتقييم ورصد المهارات"" ،تم
ر
تدريت عىل التقييم من خالل نظام نور أثناء در ر
است الجامعية" .وتتفق هذه
خالل نظام نور"" ،تم
ر
النتيجة مع خصائص عينة الدراسة ،حيث  ٪٦١من المعلمات لم يلتحقن بدورات تخص نظام
ُ
ّ
ختة الباحثتي ،وبعد االطالع عىل خطط بعض برامج إعداد معلمات الطفولة ف
نور .وبحسب ر
ّ
ر
المملكة َّ
َّ
تبي أنهن ال يتلقي أي تدريب مهت أو نظري عىل برامج التقييم اإللكتونية والمطبقة ف
وزارة التعليم ،ومن َّ
ثم يكون هناك فجوة بي تأهيلهن كمعلمات وبي التطبيق ف الميدان العمىل.
وذلك يتعارض مع مبادئ  NAEYCلخصائص أخصائية الطفولة المبكرة ،حيث يجب أن يكون
لديها إلمام ومعرفة بأدوات التقييم المناسبة ونهجها واستخداماتها (خليل.)2007 ،
مناقشة نتائج السؤال الثان هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بي استجابات أفراد العينة حول
واقع تقييم األطفال من خالل نظام نور تعزى الختالف المتغتات( :المؤهل التعليم  -عدد سنوات
الختة  -عدد الدورات التدريبية المرتبطة بنظام نور)؟
ر
لإلجابة عن السؤال تم احتساب البيانات الوصفية للعينة كما ف الجدول ر
اآلن:
جدول 4

ً
الختة ،عدد الدورات التدريبية المرتبطة
توزي ع أفراد الدراسة وفقا لمتغت (المؤهل التعليم ،سنوات ر
بنظام نور)
المؤهل التعليم

التكرار النسبة

بكالوريوس طفولة مبكرة ٪ 77.6 253
٪ 7.1 23
دراسات عليا
٪ 15.3 50
أخرى
المجموع

٪100 326

عدد الدورات
الختة التكرار النسبة
سنوات ر
بنظام نور
لم ألتحق
٪14.4 47
 1اىل 5
 ٪35.6 116دورة واحدة
 6اىل 10
ر
 2اىل 5
٪50.0 163
أكت من 10
ر
أكت من خمس
المجموع
٪100 326
المجموع
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التكرار النسبة
199
35
21
71
326

٪61.0
٪10.7
٪6.4
21.8
٪100
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حسان ( 2.57درجة من ،)4
ّأما فقرة شمولية البنود للمنهج فقد حصلت عىل متوسط
ر
تركز عىل المنهج والمحتوى ر
أكت من تركتها عىل جوانب التطور الفردي للطفل بمعزل عن التقييم

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
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قامت الباحثتان باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق بي ر
أكت من
مجموعتي مستقلتي؛ للتعرف عىل الفروق بي استجابات أفراد العينة حول واقع تقييم األطفال
تبعا الختالف المتغتات؛ والجدول ر
من خالل نظام نور ً
اآلن ُي ِّبي النتائج ر
الت تم التوصل إليها:
جدول 5

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ف استجابات عينة الدراسة حول واقع تقييم األطفال
من خالل نظام نور باختالف متغتات الدراسة
المتغت
المؤهل التعليم
الختة
سنوات ر
الدورات
التدريبية

مصدر التباين
بي المجموعات
داخل المجموعات
بي المجموعات
داخل المجموعات
بي المجموعات
داخل المجموعات

مجموع درجات
المربعات الحرية
2
0.79
323
62.96
2
0.37
323
63.38
3
0.41
322
63.35

متوسط
المربعات
0.40
0.20
0.19
0.20
0.14
0.20

مستوى
قيمة ف
الداللة
0.134 2.03

غت دالة

0.95

0.388

غت دالة

0.69

0.558

غت دالة

التعليق

يتضح من الجداول رقم ( )5أن قيمة (ف) للمتغتات الثالثة غت دالة؛ مما يشت إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بي استجابات عينة الدراسة حول واقع تقييم األطفال -من خالل
الختة ،وعدد الدورات التدريبية
نظام نور -تعود إىل اختالف متغت (المؤهل التعليم ،وعدد سنوات ر
ر
الت حصل عليها أفراد العينة والمرتبطة بنظام نور) .وذلك يدل عىل أن جميع المعلمات المشاركات
ُ
الختة ،وكذلك َمن التحقن بدورات
ف الدراسة بالرغم من تفاوت مؤهلهن التعليم وتعدد سنوات ر
تدريبية لها عالقة بالتقييم من خالل نور ومن لم يلتحقن يتفقن عىل ما ورد ف واقع تطبيق التقييم.
ً
ّ
الختة لم تسهم ف زيادة
كاف للتقييم؛ مما يدل عىل أن سنوات ر
فمثًل يتفقن عىل أنه ال يوجد وقت ٍ
أكت من طاقاتهن.
كاف ،وذلك يؤكد أن المهمة المطلوبة من المعلمات ر
ر
الختة عىل التقييم ف وقت ٍ
ّ
وكلهن مع اختالف مؤهلهن األكاديم قد اتفقن عىل أنهن لم يتلقي أي تدريبات عىل النظام قبل
الخدمة .وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده ( Banerjee & Luckner (2013ف دراستهما لعدد كبت
من المعلمات (ما يزيد عىل  500معلمة) أنهن يعاني من نقص التأهيل والتدريب عىل أنظمة التقييم
أثناء إعدادهن األكاديم.
مناقشة نتائج السؤال الثالث ما العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل
نظام نور؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمات عىل عبارات محور
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور"؛ والجدول ر
"العوائق ر
اآلن يوضح
النتائج المتصلة بهذا المحور:
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة
من المعلمات عىل فقرات محور "العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل
نظام نور"
المتوسط االنحراف
العبارة
م
الحسان المعياري
ر
ر
قدرن عىل تقييمهم بدقة.
0.72
3.50
أكت من
 5عدد األطفال ف الفصل ر
الت ُأ ّ
 3عدد المهارات ر
قيمها ف كل مرة كبت.
0.74
3.44
ر ُ ّ
ر
0.78
3.38
كتة المهارات الت يتطلب مت مالحظتها تعوقت وتشغلت
4
عن التفاعل مع األطفال.
ر
ر
0.87
3.35
مالحظت
كتة األعباء الوظيفية باليوم الدراس تعوق
8
لألطفال كما يجب.
0.91
3.00
 2ضيق الوقت يمنعت من تقييم جميع األطفال ف نهاية كل
َ
َو ْحدة.
َ ْ َ
ً
0.87
2.91
 1تقييم األطفال بعد كل وحدة ( )10مرات تقريبا ف السنة
ُيفقده المصداقية.
َ
 10التقييم من خالل نظام نور مسؤولية المعلمة وحدها.
1.00
2.84
َّ
0.89
2.63
المطبقة مع
 6مهارات نظام نور ليس لها صلة باألنشطة
األطفال.
0.87
2.60
 7المهارات الواردة ف نظام نور غت متناسبة مع محتوى
َ َ
الو ْحدات.
ّ
 9ليس لدي المهارة الكافية لمالحظة األطفال.
0.90
2.13
0.49
2.90
الحسان العام
المتوسط
ر

ر
التتيب درجة الموافقة
1
2
3

موافقة بشدة
موافقة بشدة
موافقة بشدة

4

موافقة بشدة

5

موافقة

6

موافقة

7
8

موافقة
موافقة

9

موافقة

10

غت موافقة
موافقة

يتبي من الجدول السابق ما ر
َّ
يأن- :
يتضمن محور "العوائق ر
الت واجهتها المعلمات أثناء تقييم األطفال من خالل نظام نور"
( )10فقرات ،جاءت استجابات أفراد الدراسة عىل جميع فقرات المحور بدرجات رتتاوح ما بي (غت
موافقة ،موافقة ،موافقة بشدة) ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بي ( 2.13و .)3.50يتضح
كذلك من الجدول أنه يمكن ترتيب فقرات المحور من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها ترتيبا
َّ
ً
وفقا للمتوسط الحسان عىل النحو ر
اآلن :ر
"كتة المهارات ر
الت ُيتطلب مت مالحظتها تعوقت
تناز ًّليا
ر
حسان ( 3.38من .)4
وتشغلت عن التفاعل مع األطفال" بدرجة (موافقة بشدة) ،وبمتوسط
ر
يتضح من خالل هذه النتائج أن المعلمات اتفقن عىل أن هناك تحديات تواجه التقييم؛
ً
ّ
حسان ( 3.50درجة من  )4عىل أن
فمثًل وافقت المعلمات بدرجة (موافقة بشدة) ،وبمتوسط
ر
ًّ
أكت من قدرة المعلمة عىل التقييم ،وكذلك عىل أن عدد البنود كبت جدا،
عدد األطفال ف الفصل ر
ُ َّ
حسان ( 3.44درجة من  ،)4حيث يتطلب من المعلمة تقييم كل طفل ف الفصل
وذلك بمتوسط
ر
َ
َ
ْ
بناء عىل نفس المعايت َ
ً
الموحدة بي األطفال والملزمة بها من ِقبل الوزارة ،ر
والت رتتاوح بي (-100
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جدول 6

نجالء البت  -غادة السدران

عت نظام نور
تقييم األطفال ر
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ً
موزعة عىل حسب ر
فتات الجدول اليوم ومجاالت النمو؛ ولذا اتفقت المعلمات عىل
 )300مهارة
ُ
أن عدد األطفال الكبت ف الفصل الواحد يفقد التقييم مصداقيته؛ فحسب ما ورد ف الدليل
ً
اإلرشادي لرياض األطفال أن عدد األطفال ف الفصل الواحد ريتاوح ما بي ( ٢٤و )٣٠طفًل ف كل
ً
صف ،ونصاب كل معلمة من  ١٢إىل  ١٥طفًل (وزارة التعليم)2018 ،؛ ومن ثم تؤثر هذه الزيادة ف
ً
ُ
بدًل من ر
التكت عىل الدقة والموضوعية ،فتقوم
مصداقية التقييم؛ إذ تركز المعلمة عىل إنهاء التقييم
المعلمة بالتقييم عىل حسب ذاكرتها وملحوظاتها .ويذكر )Roopnarine & Johnson (2013
أن تقييم المعلمة لعدد كبت من األطفال يأخذ من وقتها المخصص لتدريس األطفال والتفاعل
َ
واللعب معهم .وترى المعلمات أن التقييم مسؤوليتهن وحدهن ،بينما يرى العديد من الباحثي
مثل ) Öztürk (2013أن التقييم عملية ر
مشتكة يجب أن يتشارك فيها األهاىل مع المعلمات؛ وذلك
لرسم الصورة الكاملة حول مستوى الطفل.
ّ
ّ
واتفقت المعلمات كذلك عىل أن من المعوقات ر
الت تحد من فعالية تطبيق التقييم أن
َّ
حسان
المطبقة مع األطفال ،بدرجة (موافقة) ،وبمتوسط
بنود التقييم ليس لها صلة باألنشطة
ر
ً
ّ
ر
الحقيف ،أي:
( 2.63درجة من  ،)4وبذلك ُي َعد تقييم األطفال من خالل نظام نور بعيدا عن التعلم
ً
ُّ
ُّ
ًّ
فعليا ،وال يساعد عىل تحديد ما يحتاج الطفل إىل تعلمه مستقبًل خالل
ال يقيس ما تم تعلمه
َ َ
الو ْحدات القادمة .وف هذا المجال ينادي الباحثون مثل فيجوتسك ) (Vygotsky, 1969بأن
ً
جشا بي ما تعلمه الطفل وما سيتعلمه The Zone of
التقييم من أجل التعلم ال بد أن يكون
 .)ZPD) Proximal Development,وكذلك ترى المعلمات أن مهارات نظام نور ليس لها صلة
ِّ
المطبقة مع األطفال ،بدرجة (موافقة) ،وبمتوسط حسان ( 2.63من  .)4ومن َّ
َّ
ثم ُيسلط
باألنشطة
ر
ً
تقييم نور الضوء عىل "ماذا تعلم الطفل؟" متجاهًل وصف عملية التعلم ذاتها (الكيفية) ،ومن ثم
ال يمكن التعرف عىل أسباب إخفاق األطفال ف تحقيق المعايت المطلوبة .وترى ) Kim (2018أن
ً
تقييم األطفال عىل معايت ثابتة محددة سلفا مبنية عىل أهداف عامة لم يأخذ ف عي االعتبار فردية
ونيا دون ّ
الطفل وخصائصه الممتة .وكذلك نقل التقييم ف قوالب ليتم تعبئتها ر
إلكت ًّ
أي إضافة
لتفعيل جودة التقييم وزيادة مستواه .ويرى ) Roopnarine & Johnson (2013أن المهارات غت
الت ر
مفيدة ال للمنهج وال للتدريس ،وأن التقييم الرقم يفتقد الملحوظات الوصفية ر
تشح وتظهر
ُّ
الحقيف؛ فتقييم نور يعتمد عىل مقياس ر
ر
ثالن مغلق يوضح مستوى تمكن الطفل
مستوى الطفل
ً
من المهارة فقط ،ويعكس صورة جزئية عن األطفال متجاهًل الفروق الفردية بينهم.
مناقشة نتائج السؤال الرابع ما ر
مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر
المعلمات؟
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واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمات عىل عبارات محور
ر
"مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات"؛ والجدول اآل رن يوضح
النتائج المتصلة بهذا المحور:
جدول 7

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة
من المعلمات عىل فقرات محور ر
"مقتحات تطوير التقييم من خالل نظام نور"
م
3
4
5
6
2
9
8
7
1

المتوسط الحسان االنحراف المعياري ر
التتيب درجة الموافقة
العبارة
ر
مراجعة المهارات واختصارها أو دمجها.
موافقة بشدة
1
0.59
3.62
موافقة بشدة
2
0.67
3.57
تخفيض عدد األطفال ف الفصل ليكون
عبء المعلمة خمسة أطفال.
ربط المهارات ر
موافقة بشدة
3
0.57
3.55
الت يتضمنها نظام نور
َ َ
َّ
الو ْحدات.
باألنشطة المقدمة ف
موافقة بشدة
4
0.62
3.55
تخفيض عدد من أعباء المعلمة
الوظيفية أثناء اليوم الدراس.
تخصيص الوقت الكاف للتقييم.
موافقة بشدة
5
0.58
3.53
ر
موافقة بشدة
6
0.64
3.52
والمعلومان فيما
توفت الدعم التقت
يخص التقييم من خالل نظام نور.
موافقة بشدة
7
0.63
3.48
تزويد المعلمات بالخلفية العلمية عن
التقييم من خالل نظام نور.
موافقة بشدة
8
0.71
3.44
تدريب المعلمات عىل أسس مالحظة
األطفال.
تقليص عدد مرات التقييم.
موافقة بشدة
9
0.76
3.39
موافقة بشدة
0.48
3.52
الحسان العام
المتوسط
ر

من الجدول السابق يتضح لنا استجابات أفراد العينة بتقديم ر
مقتحات لتطوير تقييم
األطفال من خالل نظام نور ،حيث بلغ متوسط الموافقة العام عىل عبارات محور ر
"مقتحات تطوير
التقييم من خالل نظام نور من وجهة نظر المعلمات" ( 3.52درجة من )4؛ مما يشت إىل درجة
(موافقة بشدة) عىل أداة الدراسة .وفيما يىل ترتيب فقرات المحور من حيث موافقة أفراد الدراسة
ً
وفقا للمتوسط الحسان عىل النحو ر
عليها ً
اآلن:
ترتيبا تناز ًّليا
ر
-

مراجعة المهارات واختصارها أو دمجها.

-

تخفيض عدد األطفال ف الفصل ليكون عبء المعلمة خمسة أطفال.
َّ
المقدمة ف َ
ربط المهارات ر
الو ْح َدات.
الت يتضمنها نظام نور باألنشطة

-

تخفيض عدد من أعباء المعلمة الوظيفية ف أثناء اليوم الدراس.

-
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-

تخصيص الوقت الكاف للتقييم.
ر
والمعلومان فيما يخص التقييم من خالل نظام نور.
توفت الدعم التقت

-

تزويد المعلمات بالخلفية العلمية عن التقييم من خالل نظام نور.

-

تدريب المعلمات عىل أسس مالحظة األطفال.

-

تقليص عدد مرات التقييم.

-

التوصيات
ً
َ ُ
ّ
عامًل ًّ
مهما ف العملية التعليمية ،حيث يكشف عن مدى تحقق األهداف
ُي َعد التقييم
التعليمية من عدمه .وعند استخدام التقييم المدروس والمالئم لألهداف ،بحيث يتم جمع األدلة
والمعلومات والوثائق من مصادر مختلفة؛ فإن النتيجة ستكون داعمة لعملية التدريس ،ولكن إذا
طبق عىل جميع األطفال َط َو َ
ً
محصورا ف بنود تم إعدادها ُلت َّ
ال السنة؛ فإن النتيجة لن
كان التقييم
تكون شاملة أو ذات جدوى ف تحسي تعليم وتعلم األطفال .من نتائج هذه الدراسة يتضح لنا أن
ُ َ ُّ
ّ
ً
تقييما للتعلم نفسه ،حيث يركز عىل المستوى
تطور وتعلم األطفال من خالل نظام نور ُي َعد
تقييم
الحاىل للطفل وتقييم ما تعلمه األطفال وما يعرفونه وقت تقييمهم وما يمكنهم فعله .أما ما يطمح
له الختاء ر
والتبويون ف الطفولة المبكرة فهو تطبيق التقييم من أجل التعلم ،والذي َّ َ
فشه
ر
) Roopnarine & Johnson (2013بأنه يدعم استمرارية عملية التعلم؛ رلتكته عىل توثيق كيف
ً
"يتعلم األطفال؟" بدًل من "ماذا تعلموا؟" ،واستخدام هذه الكيفية ف التطوير والدعم المستقبىل
َ ُّ
َّ
من خالل بناء جش بي ما تعل َمه الطفل وما يمكنه تعلمه .ف المقابل ،يمكن اعتبار تقييم تطور
وتعلم األطفال من خالل نظام نور خطوة تشخيصية أولية يتبعها أدوات تقييم أخرى كتسجيل
الملحوظات وتوثيق خطوات وعمليات التعلم.
كما أظهرت الدراسة الحالية وجود عدد من التحديات ر
الت أضعفت جودة وفاعلية التقييم
ثم ر
من خالل نظام نور ،ومن َّ
اقتحت المعلمات مراجعة التقييم وربطه باألنشطة والمنهج بشكل
ً
عالوة عىل تزويدهن بالخلفية العلمية ر
الت تساعد عىل رفع مستوى تطبيق
أفضل ،وتدريبهن
التقييم.
ً
نتيجة لما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،يمكن للباحثتي تقديم التوصيات اآلتية لتطوير التقييم:
 .1إعادة وزارة التعليم والقائمي عىل التقييم النظر ف فاعلية استخدام نظام نور لتقييم األطفال
ف مرحلة رياض األطفال؛ وذلك من ناحية تقليص عدد المهارات ر
والتكت عىل مهارات محددة
تتناسب مع محتوى كل َو ْح َدة.
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 .3تقليل نصاب المعلمة من ناحية عدد األطفال ف الفصل الواحد؛ ليتناسب مع عدد المعلمات
ف كل فصل ،وللتأكد من فاعلية المالحظة وجمع الوثائق الالزمة للتقييم.
 .4استخدام المعلمات لطرق تقييم داعمة ،إىل جانب تقييم األطفال من خالل نظام نور؛
كتسجيل الملحوظات الشدية حول كيفية تعلم الطفل.
الختة النظرية
 .5التنسيق مع جهات تأهيل وتدريب معلمات رياض األطفال؛ للتأكد من تقديم ر
والتطبيقية لطرق تقييم األطفال المختلفة والمناسبة لمرحلة الطفولة.
 .6إجراء درا سة تجريبية حول تطبيق معلمات رياض األطفال لطرائق تقييم أخرى مالئمة؛
كالمالحظة ،واستخدام البورتفوليو ،إىل جانب تقييم األطفال الحاىل من خالل نظام نور.
 .7إجراء دراسات حول التقييم من خالل نظام نور لمراحل تعليمية مغايرة.
 .8إجراء دراسة تجريبية لتطبيق طريقة تقييم كالمالحظة ،أو توثيق اإلنجاز عىل مجموعة تجريبية
ومقارنة النتائج مع المجموعة الضابطة ر
الت تم تقييمها من خالل نظام نور.
التمويل
ال توجد جهة مموله لهذا البحث.
تضارب المصالح
أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية
عت نظام نور وسبل تطويره كما تراه معلمات رياض األطفال بالمملكة العربية
لدراسة "واقع التقييم ر
السعودية" ،ر
ونش هذا البحث".
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َ ُّ َ
وت ُ
الت ُي َّ
 .2رإرساك المعلمات واألهاىل ف عملية بناء المعايت والبنود ر
طور
قيم عىل أساسها تعلم
الطفل ،والمراجعة الدورية للبنود.
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