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نظام التقييم متعدد الجوانب )اإلصدار الثالث(
Multiple Assessment Profile System (MAPS) – Version 3
مميزات اإلصدار الثالث MAPS Version 3
 .1التعديالت واإلضافات
 .2التقنين على البيئة العربية
 .3الرصيد المجاني الجديد
 .4التخطيط للمجموعات

التعديالت
.1
.2
.3
.4

تمت مراجعة المالحظات واالقتراحات التي أبداھا المشاركون في الدورة األولى حول تصميم االستبان.
ونتج عن ذلك اإلصدار الجديد رقم  3للنسخة اإلنكليزية ،ورقم  6للنسخة العربية.
تمت إضافة قائمة جديدة للوظائف تحتوي على نحو  3000عنوان وظيفي ،مع رمز ھوالند HOC
الخاص بكل وظيفة.
تمت إضافة المجموعات  Groupsلتحسين إدارة المقياس على اإلنترنيت من قبل المدربين واالستشاريين
تم األخذ باالقتراح الخاص بإضافة لقطة المجموعة  ،Group Profileومركز الثقل Centre of
 .Gravityوسيتم تطوير ذلك قريبا.

التقنين
 .1تم تقنين مقياس "مابس" على البيئة العربية )بأخذ عينة عشوائية حجمھا  .(270وكانت النتائج جيدة كما ھو
موضح في الصفحة التالية.
 .2سيتم نشر البحث الخاص بذلك في إحدى الدوريات العلمية.

االستبيانات المجانية
 .1سيتم حذف وإلغاء االستبيانات القديمة
 .2إضافة رصيد مجاني لخمسة استبيانات جديدة

مالحظات حول استخدام المجموعات
عند دخول المدرب أو االستشاري إلى حسابه الستخراج تقرير لفرد أو أكثر ،فإنه يحتاج إلى إضافة مجموعة جديدة )أو
الدخول إلى مجموعة موجودة من قبل( .بعد ذلك يمكنه إضافة الفرد )أو األفراد( للمجموعة التي يختارھا .ستسھل ھذه
المجموعات عمل المدرب والتحكم في كيفية استخراج التقارير ألي فرد أو ألي مجموعة.
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ملخص نتائج الدراسة لتقنين نظام التقييم متعدد الجوانب
)Multiple Assessment Profile System (MAPS
فيما يلي ملخص لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليھا طبقا ً لفروض الدراسة.
أوال  -من حيث الثبات
معامل ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية:
انحصرت قيم معامالت الثبات بين ) 0.585و (0.839وذلك على النحوالتالي:
معامل ألفا كرونباخ

البعد
مقياس أنماط التفكير
 التفكير التحليلي التفكير الترتيبي التفكير االبتكاري -التفكير االجتماعي

.695
.585
.600
.805

مقياس الذكاء العاطفي

.796

مقياس الذكاءات المتعددة

.839

كذلك تم حساب معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس الذكاء العاطفي ،والذكاءات المتعددة ،وكانت
النتائج على النحوالتالي:
باستخدام طريقة التجزئة النصفية بمعامالت ارتباط بيرسون ،سبيرمان وبراون وجتمان
المقياس

معامل ارتباط بيرسون

معامل ارتباط سبيرمان
وبراون

معامل ارتباط جتمان
.791
0.698

جـ1

جـ2

الذكاء العاطفي

.606

.709

.794

الذكاءات المتعددة

0.74

0.77

0.699

يتضح من الجدول أن قيم معامل ارتباط بيرسون بعد تصحيح الطول ومعامل ارتباط جتمان قيم مرتفعة.
تشير القيم الموجودة في الجدولين السابقين إلى وجود معامالت ثبات مرتفعة مما يشير إلى أن جميع المفردات
المتضمنة في المنظومة متسقة داخليا ،وھذا ما يتسق مع الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة العربية
ثانيا  -الصدق
 -1صدق المحكمين
للوقوف على الصدق الظاھري لمنظومة التقييم متعدد الجوانب تم عرضه على مجموعة من المحكمين بلغ
عددھم ) (5محكمين .وقد أبدوا بعض المالحظات المتعلقة بصياغة األسئلة ،وطريقة االستجابة ،وفي ضوء
آراء ومقترحات المحكمين تم إجراء بعض التغيرات والتعديالت.
 -2صدق االتساق الداخلي:
يتضح من نتائج الدراسة أن جميع معامالت االرتباط البينية ،وكذلك معامالت ارتباط المكونات الفرعية بالدرجة
الكلية دالة إحصائيا ً عند مستوى 0.01
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