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جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في
لواء الموقر
The quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the point of view of Arabic
language teachers in the Muwaqqar region

الباحثة /رحمة هالل محمد الجبور
وزارة التربية والتعليم االردنية

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسةةةة لح ف

جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةاسةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة

العربيةة في لوا المورر وةةد ةاةةةةةةاهمة ةت يرات الجنس وسةةةةةةنوات ال برة لد ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر في هذه
الدراسة.
ولت قيق ذلة مم اختيةار نينةة نئةةةةةةوائيةة رواةهةا ( )06ةعلمةا وةعلمة ة ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر وراةت
الباحثة بعمل اسةةةةتبانة حو (جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةةاسةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في
لوا المورر) ونرضةةةةةةت نلح الم تصةةةةةةي ة ةئةةةةةةرفي مربو ي في وزارة التربية والتعليم االردنية حيث مم جرا بعض
التعد الت الالزةة نليها.
وأشةةةارت نتائل الدراسةةةة لح ةا لي :ن اسةةةتجابات ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر ن و جودة االختبارات النهائية
في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة.
ورةد خرجةت البةاحثةة بعةدة مومةةةةةةيةات ة أهمهةا :اسةةةةةةت ةدا أدوات القياس والتقو م في االختبارات المعدة ووضةةةةةة
االختبارات التربو ة بما تال

ة طبيعة المقررات الدراسية.

الكلمات المفتاحية :جودة االختبارات النهائية المدارس األساسية األردنية ةعلمي الل ة العربية لوا المورر.
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The quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the point of view of Arabic
language teachers in the Muwaqqar region

Abstract
This study aimed to examine the quality of the final exams in the Jordanian basic schools
from the point of view of Arabic language teachers in the Muwaqqar Brigade, and the extent of
the contribution of gender variables and years of experience of Arabic language teachers in the
Muwaqqar Brigade in this study.
To achieve this, a random sample of (60) teachers was selected from among the teachers
of the Arabic language in the Muwaqqar District. The researcher made a questionnaire about (the
quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the viewpoint of Arabic language
teachers in the Muwaqqar District),
and it was presented to specialists from educational supervisors in The Jordanian Ministry
of Education, where some necessary amendments were made to it.
The results of the study indicated the following: The responses of Arabic language teachers
in the Muwaqqar Brigade towards the quality of the final exams in the Jordanian basic schools
from the point of view of Arabic language teachers in the Muwaqqar Brigade were high.
The researcher came up with several recommendations, the most important of which are:
the use of measurement and evaluation tools in the prepared tests, and the development of
educational tests in line with the nature of the curricula.

Keywords: Quality of final exams, Jordanian Basic Schools, Arabic Language Teachers,
Muwaqqar Brigade.
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المقدمة:
معد االختبارات وسةةةيلا هاةة ة وسةةةائل التقو م التي معتمد نليا نملية التعلم والتعليم في المدارس والجاةعات وف
الماةةةتو ات في الم اوالت الم تلفة كما معد خطوة ةهمة في نملية مصةةةميم التعليم وهي مئةةةال ال طوة الاةةةادسةةةة في نموذ
مصميم التعليم وهي مأمي ةباشرة بعد وض األهداف الالوكية وذل ل رص المصمم التعليمي نلح أن مقيس االختبارات جمي
األهداف التعليمية وال م فل ن أي ةنها.
واالختبارات كذل

عتمد نليها في رياس ومقو م ردرات الطالب وةعرفة ةد ةاةتواهم الت صةيلي ونلح أسةاسها تم

م د د األهداف الاةةةةلوكية وم قيقها وةا قد المعلم ة وسةةةةائل ماةةةةاند في رف الافا ات الت صةةةةيلية لد الطالب واالختبارات
جب أن متميز بجودة نالية وأن ماون خالية ة المالحمات حتح تم القياس نليها بئةةةةةةال مةةةةةة يج و ال كانت ةجرد اختبارات
شالية وهمية.

مشكلة الدراسة:
مام ةئةةالة الدراسةةة في رياس جودة االختبارات ة حيث العلم لم ددات القياس والتقو م وضةةبا الئةةمولية وةفهوةها
في االختبارات.
وتحدد الباحثة مشكلة الدراسة في سؤالين هما:
 oةا ةاتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر.
 oهل وجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αفي اسةتجابات أفراد نينة الدراسة ن و جودة االختبارات
النهةائيةةة في المةةدارس األسةةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةةة ة وجهةةة نمر ةعلمي الل ةة العربيةةة في لوا المورر معز

لح ةت يرات

(الجنس سنوات ال برة).

أهداف الدراسة:
 oةعرفة ةاةةةةتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةةاسةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا
المورر.
 oةعرفة وجود فروق ذات داللة حصةةةةةةائية نند ةاةةةةةةتو ( )6.60 = αفي اسةةةةةةتجابات أفراد نينة الدراسةةةةةةة ن و جودة
االختبةارات النهةائية في المدارس األسةةةةةةاسةةةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح

ةت يرات (الجنس سنوات ال برة)

فرضيات الدراسة:
 oال موجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αبجودة االختبارات النهائية في المدارس األسةاسية األردنية
ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح ةت ير الجنس.

 oال موجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αبجودة االختبارات النهائية في المدارس األسةاسية األردنية
ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
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حدود الدراسة:
مت دد الدراسة بما أمي:
 oالحدود الزمانية :الفصل األو ة العاد الدراسي ()0602/0606
 oالحدود المكانية :المدارس األساسية األردنية في لوا المورر.

أهمية الدراسة:
مام أهمية الدراسة فيما أمي:
 oالتأكد ة ضبا نونية االختبارات.
 oالقدرة نلح م ليل نتائل االختبارات التي منب ة جودة األسئلة.
 oلقا الضو نلح النمر ات ال د ثة في م ليل االختبارات.
 oمنمية الوني لد ةعلمي المرحلة األساسية نلح طبيعة الجودة.

مصطلحات الدراسة:
 oاالختبارات :هي األداة التي ن صةل بوساطتها نلح ةعلوةات وبيانات متعلق بتعليم الطالب وم صيلا وة ثم ال ام نلح
ةد م قيقا لألهداف التعليمية المرسةةوةة وخامةةة ذا كانت هذه االختبارات ةوضةةونة بطر قة مةةادرة وثابتة وطبقت
نلح الطلبة بطر قة م ي ة( .جاةعة القدس المفتوحة )0622
 oاللغة العربية :شةةةأنها شةةةأن ل ات العالم لها نماةها ال اص بها الذي

امها و تام ليا بناؤها ولها رواندها وروانينها

التي ماير نليها وأمو اترشد بها ةات دةوها في كل شأن ة شؤونها( .جاةعة القدس المفتوحة )0626

اإلطار النظري:
هتم جمي العاةلي في المجا التربوي بعمليات مةةةةةةن القرار فالمعلم والمرشةةةةةةد وةد ر المدرسةةةةةةة والقائمي نلح
نمليات التدر ب ةعنيون جميعا بئال دائم بام اذ ررارات ةتعددة م

الطلبة كنجاحهم أو رسوبهم

أو م د د نقطة البد في دراسةةةة ةوضةةةوأ ةا أو مصةةةنيفهم في فئات ةعينة وفق سةةةمة أو ردرة ة ددة أو م د د ةواط
الضةةةةةعا ونواحي القوة أو م د د أسةةةةةباب فئةةةةةل الطلبة في م قيق األهداف المنئةةةةةودة ة العملية التعليمية التعلمية( .الايالني
.)2991
ولاي ماون القرارات التربو ة سةةةليمة جب أن مرماز لح مقو م سةةةليم بنح نلح بيانات وةعلوةات دريقة وذات مةةةةلة
بموضةةةةةةوأ التقو م ذ أن درةة القرارات التي ت ةذهةا المربون في جوانةب ةتعةددة ة العمليةة التربو ةة معتمد نلح البيانات التي
مزودهم بها أدوات القياس والتقو م ووسةائلهم المتنونة التي معد ننصةرا أسةاسةيا ة ننامر أي نموذ ة نماذ التدر س كما
معد ةاونا أساسيا ة ةاونات أي نما مربوي( .الايالني وندس )2991
ورد ارترن ةفهو التقو م نند غالبية الناس باالختبارات ذ أن ة الواضةةةج أن االختبارات هي الوسةةةيلة األكثر شةةةيونا
ة بي وسةةةةةةائل التقو م ة أن ثمة وسةةةةةةائل مقو م أخر ةنها نلح سةةةةةةبيل المثا  :روائم الرمةةةةةةد وةقا يس التقد ر والمالحمة
واالستبيان والمقابلة.
وانتمادا نلح نتائل الطلبة في االختبارات ووسةةةةائل التقو م األخر التي اةةةةت دةها المعلمون فرنهم صةةةةدرون أحااةا
ترمب نليها ررارات ذات أهمية متصةةل بجوانب ة تلفة ة أبعاد العملية التعليمية ةثل نجاح الطلبة ومعد ل في أسةةلوب التعليم
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وموز الطلبة في ةجمونات .لح غير ذل ة األةور التربو ة ذل ألن ةفهو التقو م نطوي التومةةل لح أحاا بالفانلية ن
األنئةطة أو األفراد أو البراةل وحتح ماون هذه األحاا دريقة وةوضةونية فرننا نعتمد نلح بيانات كمية مجم باست دا أدوات
القياس والتقو م الم تلفة( .نودة )2991
التقويم
معد نملية القياس والتقو م ة العمليات المهمة والقد مة رد مار خ اإلناان نفاا ةنذ أن ُو ِج َد نلح وجا الارة األرضية
فقد اسةت د اإلناةان القد م الطرق البدائية الااذجة البايطة في نملية القياس والتقو م فعندةا كان

او امطياد حيوان ةا كان

نليا أن قدر الماةافات وم د د حجم الصة رة التي قذفا بها المةطياده ونندةا كان نمر لح جمانتا ة حولا فرنا عرف أن
زةيلا الض م أرو ة في الجمانة وأن اآلخر أسرنهم في العدو كل هذه األةور ال يامية وغيرها م توي نلح نمليات القياس
والتقو م.
واسةت دةت الصي القد مة نما لالةت انات الت ر ر ة ربل أكثر ة ثالثة الالف نا كأساس للقبو في ال دةة المدنية
ولد اإلغر ق اسةةةةةةت د التقو م للاةةةةةةيطرة نلح المهارات البدنية والعقلية ونرف العرب القداةح ةعنح التقو م ةنذ ال ِقد وممثل
ذل بتقو م نتاجامهم الفار ة شةةةةعرا ونثرا ة خال نقد الندوات في األسةةةةواق كاةةةةوق نااا وفي ةواسةةةةم ال ل ثم قو ال بير
برمةةدار أحااةا ةعتمدا نلح ةعا ير ةتفق نليها فمهرت نلح هذا األسةةاس م المعلقات الاةةب م التي انتبرت ة القصةةائد القمم.
(أبو الرز )2991
ثم جا اإلسةةال الذي عد نماةا مربو ا شةةاةال فأمةةبج العرب الماةةلمون قوةون سةةلون اإلناةةان بنا نلح ةد انطباق
معاليم اإلسةةةال نلح سةةةلوكا وموجد الاثير ة اآل ات القرالنية التي متضةةةم شةةةارات مةةةر ة لح نملية القياس والتقو م وفق
ةعا ير اإلسال .
وفي الورةت ال ةاضةةةةةةر عنح النمةا التربوي والتعليمي بعمليةة القياس والتقو م

ذ أن نتائل التقو م موجا المربي ن و

اختيار أهداف ةعينة وم قيقها فهي نملية ضةةرور ة للمعلم والمتعلم ضةةرور ة للمتعلم ألنا بتقو م أدائا اةةتطي أن تعرف نلح
ةاةةةةةتواه و قارنا بما بذلا ة جهد األةر الذي

فزه نلح بذ المز د ة المثابرة والت صةةةةةيل لت قيق طموحا وضةةةةةروري

للمعلم أن تما ة خاللا القيا بعملية مقو م م صةةيل مالةذما وةاةةتو امهم العقلية والنفاةةية و اةةاندهم نلح اكتئةةاف أنفاةةهم ة
جهةة ونلح م قيق أهةداف التربية ة جهة أخر
وضة االختبارات النفاةية والتربو ة بما متال

كما أنها ضةةةةةةرور ة للقائمي نلح أةر التربية والتعليم ألنا اةةةةةةاندهم نلح
ة طبيعة البراةل التدر اةية والتربو ة واإلرشةاد ة وأن طالب الدراسات العليا

تا أ ضةةا خال سةةنوات دراسةةتا لح اإلحاطة بصةةورة ةعمقة بموضةةونات وةفاهيم القياس والتقو م وأسةةاليب بنا االختبارات
والمقا يس النفاية والتربو ة ( .نئوان )2990
مفهوم التقويم:
ر (سةةةتافلبيم  )Stufflebeamأن التقو م نملية ال صةةةو نلح ةعلوةات ةفيدة ومهيئتها لتاةةةاند نلح المفاضةةةلة بي
ندد ة الماارات البد لة.
و ر ( بةل  )Ebelأن التقو م هو حام لا أهميتا ب يث بنح نلح القياس والربا بي القياسةةةةةةات الم تلفة وورائ ذات
أهمية( .جاةعة القدس المفتوحة )2991
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و عرّفا نئةةةوان أنا نملية مئةةة يصةةةية معاونية ةاةةةتمرة مهدف لح مةةةدار األحاا ذا كان النما التربوي رادرا نلح
م قيق األهداف لد التالةيذ( .نئوان )2990
و ر الايالني بأنا نملية جم البيانات بطرق القياس الم تلفة ثم اسةت داةها في التومل لح أحاا ن فانلية العمل
التربوي سةةةةةةوا كةةان مةةدر اةةةةةةيةةا أو غيره وماةةةةةةتنةةد هةةذه األحاةةا لح ةعةةا ير الفةةانليةةة بةةداللةةة ةةةد م قق األهةةداف التربو ةةة.
(الايالني )2991
و ما أن نجمل ةفهو التقو م بأنا نملية مئةةةةةة يصةةةةةةية نالجية مهدف لح م د د جوانب القوة ونواحي الضةةةةةةعا في
االختبارات وأدوات التقو م األخر ة خال ةعا ير ة ددة ةابقا ة أجل م اينها ومطو رها.
رياس بعض العمليات العقلية أو الامات النفاية؛ ة خال ةجمونة ة المثيرات ال ُمعدة لتقيس بطر قة كمية أو كيفية.
أةا التقو م مهو بيان ريمة الئةةةي و اةةةت د في المجا العلمي لومةةةا نملية مةةةدار حام ةا؛ ة أجل غر

ةعي

تعلق بقيمة القدرات والمعلوةات واألفاار واألنما وال لو والطرق والمواد ..الخ .وذل باسةةةةةةت دا الم اات والماةةةةةةتو ات
والمعا ير لتقد ر ةد كفا ة األشيا وال صائ

ودرة فعاليتها( .نودة )2991

وبعبارة أخر م التقو مم هو :نطا ريمة لئةةي ةا وفق ةاةةتو ات وضةةعت أو حددت سةةلفا .ومعر ا م التقو مم في
المجا العلمي التربوي نلح وجا ال صةوص هو :بيان ريمة م صيل الطالب أو ةد م قيقا ألهداف مربو ة ةعينة .و مالتقو مم
ال تأمح بدون مرياسم فهما وال الة هذه ةترابطان( .نودة )2991
أنواع التقويم التربوي:
 oمقو م النمم والبراةل التعليمية .تضم جانبي أساسيي هما :الجانب الامي والجانب النوني.
 oمقو م المدرس
 oمقو م الطالب و ئمل:
 التقو م التمهيدي التقو م البنائي التقو م التجميعي التقو م المعياري التقو م الم ايأدوات التقويم:
أةةا أدوات التقو م فهي نبارة ن أدوات قصةةةةةةد بها جم بيانات وةعلوةات ن ااهرة ةا وذل ة األفراد الذ

لهم

ملة بها وةنها :المالحمة والمقابلة واالستبيان واالختبارات وم ائا التقد ر.
القياس والتقويم:
م القيةةاسم ةئةةةةةةتق ة رةةاس أي رةةدر .قةةا رةةاس الئةةةةةةي ب يره أو نلح غيره أي رةةدره نلح ةثلةةا( .ةجم الل ةةة
العربية  )0661ومالقياسم بهذا المعنح ةمارسة ناانية وةية؛
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متجلح في ة تلا العمليةات التي نقو بهةا ة أجةل مقةد ر أو وزن ةعطيةات حيةامنةا وةةا

يا بنةا سةةةةةةوا أكانت أشةةةةةةيا ةاد ة

كاألحجا واألوزان أ ةعنو ة كعالرتنا باآلخر ؛ وذل كلا بهدف ضبا التعاةل فيما بيننا وة نالمنا.
وة ةجةاالت م القيةاسم ريةاس ةاةةةةةةتو المعةارف نلح نطاق واسةةةةةة في نمو البالد أو نند فئة أو فئات ةعينة ة
الااان والقيا بقياسات مات د للترخي

بممارسة ةه ةعينة كالتعليم الجاةعي والتقني والفني.

وال ت قق م القياسم أ اًَ كان بال ةقا يس ةتعارف نليها سةةةلفا .فن

نلح سةةةبيل المثا

ناةةةت د وحدة المتر لت د د

الماافات ونقيس األثقا استنادا لح وحدة الجرا ونعرف الورت بوحدة الاانة وأجزائها.
وة النةاحيةة العلمية م تلا معر فات القياس ناةةةةةةبيا؛ باختالف الئةةةةةةي المراد رياسةةةةةةا والمقا يس الماةةةةةةت دةة فيا
وضوابطا وأهدافا وة ذل ( :أبو لبدة )2919
 oمقد ر األشيا والماتو ات مقد را كميا وفق طار ةعي ة المقا يس المتدرجة وذل بنا نلح القاندة الاائدة القائلة
بأن كل ةا

يا بنا وجد بمقدار وكل ةقدار ما رياسا.

 oممثيل الصفات أو ال صائ

بأررا ؛ ووفقا لقواني ةعينة.

االختبارات:
معتبر االختبارات وسةيلة ة الوسةائل الهاةة التي عو نليها في رياس ومقو م ردرات الطالب وةعرفة ةد ةاتواهم
الت صةةةةيلي هذا ة ناحية وة ناحية أخر

تم بوسةةةةاطتها أ ضةةةةا الوروف نلح ةد م قيق األهداف الاةةةةلوكية أو النوامل

التعليميةة وةا قدةا المعلم ة نئةةةةةةاطات معليمية ة تلفة ماةةةةةةاند نلح رف الافا ات الت صةةةةةةيلية لد الطالب لذل حرص
المئةةةرفون التربو ون وغيرهم ة التربو ي نلح أن ماون هذه االختبارات ذات كفا ة نالية في نملية القياس والتقو م وهذه
الافا ة ال متأمح ال ة خال نداد اختبارات نموذجية وفانلة م لو ة المالحمات .
مفهوم االختبار:
كان ةفهو االختبارات رد ما أخذ ةن ح ة ا را لما مر ده التربية المعامةةةةةةرة لتقو م الطالب فقد كانت سةةةةةةابقا معني –
فيما معني – ال وف والقلق والتومر والرهبة لما عد لها ة أجوا ةدرسةةية وأسةةر ة مئةةعر الم تبر بأنها الل مات ال اسةةمة التي
ترمب نليها النجاح أو الفئةل لذل كان الم تبرون عيئون فترة االختبار وهم في أشد التومر العصبي وال االت النفاية الايئة
واالستنفار األسري واألجوا المئ ونة بال وف والقلق نما مافر ننا مل االختبارات( .ا م ابو النجيب )0661
أةا اليو وفي ال التربية المعامةرة م يير ةفهو االختبارات بل حرمت كل الجهات التربو ة والتعليمية نلح م يير
ةفهوةهةا لح األةثةل ليواكب التطور ال ضةةةةةةاري والتقد العلمي والتانلوجي القائم نلح م قيق نوامل معليمية ناج ة فأمةةةةةةبج
االختبار عني رياس ومقو م العملية المتمثلة في جمي األنما التي قو بها المعلم ة أجل ال ام نلح ةاةةتو م صةةيل الطالب
واسةةتيعابهم وفهمهم للموضةةونات التي درسةةوها وهي وسةةيلة أسةةاسةةية ماةةاند نلح م قيق األهداف التعليمية وهي أ ضةةا روة
فانلة مائا ن ةد فانلية التدر س والمناهل والاتب الدراسية وأساليب التدر س ( .ا م ابو النجيب )0661
االختبارات هي نملية ةنممة قو بها ةعلم أو ةجمونة ة المعلمي

م ت شراف جهة رسمية هي المدرسة .و ما

أن مجر أو منفذ لمرة واحدة أو لمرات ند دة وفي أورات ة تلفة حاب وض الطالب الذ
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واالختبارات نملية مقيس مقد الطالب في ناحية ة نواحي الت صةةةيل الدراسةةةي ةثال أو مقيس الذكا أو االمجاهات أو
الميو نند طالب أو ةجمونة ة الطالب بواسةطة ةجمونة ة األسئلة أو المئاالت أو التمر نات وممهر نتائجها بعد أن متم
نلح شال درجات أو مقد رات موض ةابقا ة ربل المئرفي نليها.
واالختبار هو وسةةةيلة المعلم في رياس ةاةةةتو م صةةةيل طلبتا والتومةةةل ة ذل

لح ررار أو حام حو ةد م قيقهم

لألهداف المنئودة( .ةنئورات جاةعة القدس المفتوحة )2991
وةجمل القو االختبار أداة رياس ل ر

ا لتقو م متضم ةجمونة ة البنود أو األسئلة المصممة ب اب ةعا ير ة ددة

قد لفرد أو لجمانة لتعيي الدرجة التي موجد فيها ردرة ةعينة أو ةعرفة ة ددة أو ةهارة تمت بها الفرد أو مل الجمانة.
ولمةا كةانةت االختبةارات هي أكثر أدوات القياس اسةةةةةةت داةا في المدارس والمعاهد والجاةعات فقد نالت حما وافرا ة
الب ث والتطو ر وبالرغم ة ذل فرن الاثير ةنها ةا زا تصةةةةا بال مو

و عاني ة نق

في ممثيل األهداف وضةةةةعا

في ردرمها التمييز ة.
وبةذلة فةان االختبةار أداة مقو م تم ندادها وفق طرق ةنهجيا ةنممة تم نداد هذه األداة ل ر

م د د درجة اةتالن

الطالب لاةةةةمة أو ردرة ةعينة وذل ة خال جاباما نلح نينة ة المثيرات ذات العالرة بالاةةةةمة أو القدرة المرغوب رياسةةةةها.
(هيا ة مد نبد النور )0622
االختبارات وسيلة من وسائل التقويم:
متضةةم العملية التربو ة والتعليمية كثيرا ة الم اور األسةةاسةةية التي م قق لها النجاح الالز لتنئةةئة األجيا البئةةر ة
منئئة مال ة فانلة في ةجتمعها ة ققة لذامها ول يرها التقد والرخا واالزدهار.
ومبدأ هذه الم اور بت د د أهداف التعليم والت طيا لا ثم الوسائل وأوجا المناشا التي تبعها المعلم والمدرسة لت قيق
هذه األهداف ثم أخيرا مأمي نملية التقو م لما مم منفيذه في ضو األهداف لت د د المراحل التالية الالزةة الستمرار ة التعليم.
ومعد االختبارات واحدة ة وسةةائل التقو م المتنونة وهي وسةةةيلة رئياةةة معمل نلح رياس ةاةةةتو م صةةةيل الطالب
والتعرف نلح ةد م قيق المنهل الدراسةةي لألهداف المرسةةوةة لا والائةةا ن ةواط القوة والضةةعا في ذل
الذي أحرزما المدرسةة وبذل

وةد التقد

ما نلح ضو العمل نلح م اي ومطو ر العملية التربو ة والتعليمية والاير بها لح األفضل.

(ا م ابو النجيب )0661
أهداف االختبارات:
ن أهم أهداف االختبارات ما جمالها فيما لي:
 oالدافعية :ومعني أن االختبارات منمي لد الطالب روح الجد والمذاكرة واالجتهاد والمثابرة والرغبة في مص يج
األخطا

كما أنها متيج الفرمة لهم لممارسة التعبير ن الرائهم بوضوح وطالرة وسرنة ومجبرهم في الورت ذاما

نلح منميم أفاارهم ومنمية ردرامهم نلح التركيز.
 oمهدف لح م اي التعليم والتعلم باونها مجعلنا نلح درا ة بماتو ات الطالب وةد نجاح أو فئل المعلم والمنهل
وطرق التدر س وخالفا.
o

ما أن ماون نتائجها أساسا للقرارات اإلدار ة الم تلفة والمرمبطة بالعملية التربو ة والتعليمية بئال نا .

 oةما أن معطينا بعض المؤشرات ن الماتقبل التعليمي لاثير ة الطالب
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 oبواسطتها ممنج الئهادات.
 oالائا ن الفروق الفرد ة بي الطالب سوا المتفورون ةنهم أ العاد ون أ بطيئو التعليم
 oالتعرف نلح ةجاالت التطو ر للمناهل والبراةل والمقررات الدراسية.
أنواع االختبارات( :هيا ة مد نبد النور )0622
 oاختبار اختيار من متعدد Multiple Choice Test :اختبار رد لال سؤا فيا بد الن أو أكثر ة اإلجابات البد لة
ونلح الطالب أن

تار اإلجابة الص ي ة ة بي مل اإلجابات البد لة نلما بأنا ال وجد سو

جابة واحدة م ي ة

لال سؤا  .مامح اإلجابات غير الص ي ة بالمئتتات ( )distractersو امح رأس الاؤا بالجذر (.)Stem
 oاختبار األداء Performance Test :اختبار طلب ةم

تم اختبارهم منفيذ و نجاز بعض المها ال قيقية العملية

وهو صمم ليقيم االستعدادات أو الذكا العا  .تاون اختبار األدا أساسا ة بنود حركية (متطلب حركة) و دراكية
(متطلب مفايرا) .القدرات اللفمية في هذا النوأ ة االختبارات ليس لها دور ذكر .هذا النما ة االختبارات – وهو ةا
عرف اآلن بالتقو م األميل (- )Authentic Assessmentأمبج أكثر شيونا وحل بد ال لالختبارات ة نوأ اختيار
ة ةتعدد .نداد اختبارات األدا تطلب نداد المعا ير ( )Standardsالتي م دد األدا المتور ة الطالب و تطلب
كذل

نداد رواند التص يج ( )Rubricsالتي في ضوئها تم م د د ةاتو ات األدا الممانة.

 oاختبار االستعدادAptitude Test :
 oاختبار ةقن ( :)standardizedقيس ردرة الطالب الااةنة نلح كاب ةهارة أو ةعلوةات أو قيس أ ة سمات أخر
متنبأ بأدائا الماتقبلي .اختبار االستعداد بهذا التعر ا تلا ن االختبار الت صيلي فاألخير قيس التعلم الاابق .اختبار
االستعداد اتهدف مقر ر ةد استعداد الفرد ورابليتا ألن تعلم أو طور ةهارات ةعينة في ةجا ةعي ةتح ةا حصل
نلح التدر ب المناسب .اختبارات االستعدادات م طي مل القدرات ال امة بالت صيل العا (المدرسي) أو مل المتعلقة
بقدرات خامة كالقدرة المياانياية .هنان اختبارات مقيس ةد استعداد الفرد للتعلم وأخر مقيس كال ة القدرة ال الية
والتعلم الاابق وذل ب ر

التنبؤ باألدا الماتقبلي في ةجاالت ة ددة( :معلم الل ات األجنبية التمر ض ةثال).

ومعد اختبارات الذكا نونا ة اختبارات االستعداد (أي االستعداد للتعلم) ال أن اختبارات االستعداد م تلا ن
اختبارات الذكا في كون األولح متضم ة تو أكثر م د دا.
 oاختبار الجاهزية Readness Test :هو ةقياس لدرجة النضل التي ومل ليها الفرد أو هو ةقياس لما اكتابا ة
ةهارات أو ةعلوةات

تاجها لاي نفذ بعض المها التعليمية بنجاح.

 oاختبار الحد األدنى من الكفايات Minimum Competency Test :اختبارات ة اية المرج (أي ماتند لح
ة اات ة ددة) ومركز نلح ةهارات ةهمة جب نلح الطالب مقانها ك د أدنح لاي تأهلوا لماتو دراسي أنلح أو
للت ر .
 oاختبار الذكاء Intelligence Test :أحد أنواأ االختبارات المقننة ةعيار ة المرج التي مقيس القدرة الذهنية العاةة
للفرد واستعداده المدرسي .مع طي نتيجة هذا االختبار ةؤشرا ندد ا د نلح ردرة الفرد الذهنية العاةة نلح التعلم
والتجر د وحل المئاالت .تم حاليا احتااب درجة الفرد نلح اختبار الذكا بمقارنة أدائا بأدا ةجمونة ةعيار ة
( )Normsفي نفس العمر.
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وفي األمل ما

ال صو

نلح نابة الذكا

بقامة العمر العقلي ( )Mental ageنلح العمر الزةني

 )chronological ageوضرب النامل في  . 266مئير بعض األدبيات لح أن اختبارات الذكا المعروفة مقيس فقا
بعض جوانب الذكا (كالقدرة الر اضية والت ليلية واللفمية) ومتجاهل جوانب أخر ة الالون اإلنااني التي ما
أن مام ماحبها بالذكا  .ةتوسا نابة ذكا الفرد في حدود  %90 .226ة الناس ق ذكائهم بي ( )06و ()216
و وما ة وملت نابة ذكائا ( )Q.Iلح  216بأنا ةوهوب (.)gifted
 oاختبار السرعة Speed Test :اختبار قاس األدا فيا بعدد المها التي ما

نهاؤها في ورت ة دد( .اختبار سرنة

الط بانة) ةثال نا اختبار ة دد بورت رصير ب يث أن نددا كبيرا ة المف ومي ال اتطيعون اإلجابة نلح كل
ةفرداما في الورت المتاح.
 oاختبار الصواب والخطأ True-False Test :اختبار طلب فيا ة التلميذ اختيار جابة واحدة ة بي بد لي (مواب
–خطأ).
 oاختبار القدرة Ability Test :اختبار صمم و بنح ليقيس ةاانات الطالب الت صيلية والمهار ة ال الية أو ليتنبأ
بقدرما الماتقبلية في أحد المجاالت المعرفية (الر اضيات ةثال) وغالبا ةا تم موايا نتيجة هذا االختبار ألغرا
ةثل :مااي الطالب ( )placementأو مقد م برناةل نالجي لا (.)Remedial program
 oاختبار القوة Power Test :هو اختبار ال عد الورت فيا ناةال ةؤثرا نلح ةاتو أدا الطالب في االختبار و تم
مرميب أسئلتا مصاند ا حاب معوبتها .أي أن الطالب في هذا االختبار ال قد أدا أفضل فيما لو أنطي ورتا ضافيا.
قابل هذا االختبار اختبار الارنة الذي عتبر الورت فيا ننصرا جوهر ا في مقييم األدا  .و تم مص يج هذا االختبار بنا
نلح درجة معوبة بنوده.
 oاختبار الكفايات Competency Test :اختبار مقو مي اتهدف مقر ر ةا اكتابا الطالب (أو المعلم) ة المعارف
والمهارات وذل وفقا لمعا ير ة ددة مقررها المنطقة التعليمية بما جعلا ةات قا للتررية لح ةاتو دراسي أنلح أو
للت ر

أو لل صو نلح ةؤهل ة دد أو لل صو نلح مرخي

بممارسة ةهنة التعليم .الافا ات هي المعا ير التي

معدها المدرسة أو المنطقة التعليمية لت دد ومصا الماتو المهاري المطلوب الذي جب أن متلاا الطالب أو المعلم.
ومعد حركة الافا ات ( )Movement Competencyأحد أهم التوجهات التي اهرت في براةل نداد المعلمي

مؤكد

مل ال ركة نلح مطو ر ردرة ال ر ل ليتما ة أدا حد أدنح ة المهارات (الافا ات) التدر اية.
 oاختبار بعدي Post Test :اختبار أو مقو م نفذ بعد انتها فترة التجربة أو المعالجة ( )Treatmentأو فترة التدر س
بر

رياس أثر التجربة أو فانلية طر قة التدر س.

 oاختبار تحصيلي Achievement Test :أسلوب مقو مي او أن قيس بموضونية ةقدار ةا اكتابا أو حققا الطالب
ة ةعرفة وةهارات معليمية نتيجة للتدر س في ل مة ة ددة وفي ةوضوأ ةعي

ةثل القرا ة أو العلو أو الر اضيات.

وبنا نلح نتائل االختبارات الت صيلية تم نادة ال ام نلح ةاتو م صيل الطالب الدراسي أو مطو ر أساليب التدر س
لتتوافق ة حاجات الطالب وردرامهم .االختبارات الت صيلية رد بنيها المعلمون أنفاهم في المروف المعتادة داخل
الفصل ورد تم ندادها ومقنينها نلح الماتو الوطني.
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 oاختبار تشخيصي Diagnostic Test :اختبار ة دد تم نداده ليائا ن أ ة معوبات في معلم الطالب أو ليائا
ن أي أنماط ةتاررة ة األخطا رد ممهر لد

الطالب .تم نداد هذا االختبار لياون ةفصال وة ددا ولي طي

ةوضونات ة ددة .مات د نتائل االختبار التئ يصي ل صر ةواط الضعا والقوة لد الطالب ليتم في ضوئها
مقد ر احتياجامهم التعليمية ومقد م م ذ ة راجعة لهم ودروس نالجية ةركزة.
 oاختبار تقويم األداء المدرسي ) :Scholastic Achievement Test (SATاختبار ةقن
ة الموضونات المدرسية تقد لهذا االختبار نادة الطالب الذ

قيس الت صيل في ندد

ب ثون ن ربو في الجاةعات األةر اية .هنان

نونان ة هذا االختبار SAT1 :وهو اختبار قيس القدرة اللفمية والقدرة الر اضية والقدرة نلح التفاير تنبأ هذا
االختبار بماتو أدا الطالب في الجاةعة .أةا اختبار  SAT2فهو اختبار قيس القدرة نلح الت صيل المدرسي في ندد
ة المواد الدراسية في المرحلة الثانو ة.
 oاختبار تكويني Formative Test :اختبار عطح لمرات ةتعددة خال فترة التدر س ( )Instructionب ر

رياس

ةا معلما الطالب وة ثم التعرف نلح نقاط الضعا لد ا بهدف ةعالجتها .نتائل االختبار التاو ني موضج ةد مقد
الطالب الدراسي .هذا النوأ ة االختبارات ااند المعلم في الت طيا الماتقبلي للتدر س .االختبار التاو ني هو خالف
االختبار ال تاةي ( )summative testواألخير اتهدف مقييم م صيل الطالب في نها ة المقرر الدراسي بقصد مدار
ررار بترريتا لح ةاتو دراسي أنلح .درجات االختبار التاو ني ال مدخل غالبا في االختبار النهائي.
 oاختبار حاسم High Stakes Test :اختبار تقد لا الطالب و ترمب نلح ةا

ققا فيا ة درجات ررارات ةهمة

وحاسمة وهي غالبا ررارات م دد لح حد كبير ةاار الطالب الماتقبلي .هذا النوأ ة االختبارات ما أن فاد نملية
التقو م

دث هذا نندةا متابب ض وط االختبار في موجيا التدر س ل دةة االختبار فقا أو في جعل االختبار سهال.

االختبار ال اسم هو اختبار غالبا ةا اون ثم ضعا األدا فيا ةالفا .وة أةثلة االختبارات ال اسمة اختبار (.)SAT
االختبار ال اسم هو اختبار مات د نتيجتا (دون غيرها (ل ر

مدار أحاا ةهمة جدا متعلق بماتقبل األفراد أو

بماتقبل البراةل أو المؤساات التي طبق نليها االختبار.
 oاختبار خارجي External Examination :اختبار شةةةةةاةل عد خار المدرسةةةةةة وغالبا ةا اون ال ر

ة هذا

االختبار ام اذ ررار بئأن مررية الطالب لح ةاتو دراسي أنلح.
االختبار ال ارجي هو حد األدوات التي ملجأ ليها الاةلطة التعليمية لالطمئنان لح أن المدرسةة مقد المنهل بالصورة
المرضية المطلوبة التي متفق ة المعا ير الوطنية.

مجتمع الدراسة:
ماون ةجتم الدراسةةة ة ةعلمي المدارس األسةةاسةةية األردنية في لوا المورر خال الفصةةل األو ة العا الدراسةةي
(.)0602/0606

عينة الدراسة:
أجر ت الدراسةةةة نلح نينة رواةها ( )06ةعلما وةعلمة ة ةعلمي المدارس األسةةةاسةةةية األردنية في لوا المورر خال
الفصةل األو ة العا الدراسةةي ( )0602/0606ومم اختيارهم بطر قة نئةةوائية والجداو ( )0( )2مبي موز نينة الدراسةةة
مبعا لمت يرامها الماتقلة.
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جدول رقم ( :)2موز نينة الدراسة مبعا لمت ير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

25

42

أنثح

35

58

المجموع

60

100

جدول رقم ( :)0موز نينة الدراسة مبعا لمت ير سنوات ال برة
التكرار

النسبة المئوية ()%

أرل ة ( )0سنوات

14

23

ة ( )26-60سنوات

17

28

ة ( )20-22سنة

20

33

أكثر ة ( )20سنة

69

15

المجموع

60

100

منهج الدراسة:
امب في هذه الدراسةةةةةة المنهل الومةةةةةفي نمرا لمال ةتا طبيعتها حيث تم في هذا المنهل جم البيانات و جرا الت ليل
اإلحصائي الست را النتائل المطلوبة.

أداة الدراسة:
انتمادا نلح أدبيات الب ث والدراسةةةات الاةةةابقة واسةةةتئةةةارة ال برا مم بنا اسةةةتبانة لجم البيانات ة نينة الدراسةةةة
اشتملت نلح ( )06فقرة ةوزنة لح اربعة أبعاد كما في الجدو ررم (.)1
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
2

انداد االختبارات

0

60-62

0

شمولية االختبارات

0

26-60

1

مص يج االختبارات

0

20-22

1

ال اسب الفني

0

06-20

صدق األداة:
مم نر

أداة الدراسةة نلح ة تصةي وةئةرفي مربو ي في وزارة التربية والتعليم األردنية وأومةوا بصالحيتها بعد

جرا معد الت أشار ليها ورد مم جرا مل التعد الت و خرا االستبانة بصورمها النهائية.
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ثبات األداة
للت قق ة ثبات األداة اسةةةةةت دةت ةعادلة كرونباا ألفا السةةةةةت را الثبات فبل ت ناةةةةةبتا الالية نلح فقرات االسةةةةةتبانة
( )6.11وهي نابة ثبات مؤكد ةاانية است دا األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جم البيانات مم دخا بيانامها لل اسةةةةةب لتعالل بواسةةةةةطة البرناةل اإلحصةةةةةائي للعلو االجتمانية ( )SPSSورد
است دةت الناب المئو ة والمتوسطات ال اابية الموزونة واختبار (ت) وم ليل التبا

األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤؤال األول الذي نصؤ  :ةا ةاتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة
نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر.
ة أجل اإلجابة ن هذا الاةةؤا

اسةةت دةت المتوسةةطات ال اةةابية والناةةب المئو ة لال فقرة ة فقرات كل ةجا ة

ةجاالت االستبانة.
ورد أنطي للفقرات ذات المضةةةةةمون اإل جابي ( )0درجات ن كل جابة (ةوافق بئةةةةةدة) و( )1درجات ن كل جابة
(ةوافق) و( )1درجةات ن كةل جةابةة (ة ةا ةد) ودرجتةان ن كةل جةابةة (ةعةار

) ودرجة واحدة ن كل جابة (ةعار

بئدة) وة أجل مفاير النتائل أنتمد الميزان اآلمي للناب المئو ة لالستجابات:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أرل ة %06

ةن فضة جدا

ة %09-%06

ةن فضة

ة %09- %06

ةتوسطة

ة %09- %06

ةرمفعة

ة  %16فما فوق

ةرمفعة جدا

ومبي الجداو ( )1( )0( )0( )0النتائل و بي الجدو ( )9خالمة النتائل.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (إعداد االختبارات)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

عد ناةل الورت هاةا في نداد االختبارات.

4.37

87.40

ةرمفعة جدا

0

ُرانح في نداد االختيار ةاانات الطالب الت صيلية.

4.10

82.00

ةرمفعة جدا

1

مقيس االختبارات ةاتو النضل لد الطالب.

3.67

73.40

ةرمفعة

الفقرات

الفقرة
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1

ُرانح في نداد االختبارات الائا ن الفروق الفرد ة.

0

ُرانح في االختبارات الوضوح وند ال مو

.

الدرجة الكلية

3.83

76.60

ةرمفعة

3.83

76.60

ةرمفعة

3.96

79.20

مرتفعة

أرصح درجة للفقرة ( )0درجات
تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة جدا نلح الفقرة ( )0 2حيث كان ةاةةتو االسةةتجابة نليها أكثر ة ( )%16وكانت
ةرمفعة نلح الفقرات ( )0 1 1حيث كانت ناةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةةبة المئو ة لالسةةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%09.06
ومر الباحثة أن سةةبب ذل هو أن ال البية العممح ة الطلبة تذةرون ة ناةل الورت وند ةناسةةبتا لطو األسةةئلة
حيث مجدهم نتقدون ورت االةت ان وأنا غير ةوزأ نلح اإلةاانات الت صيلية نند الدراسة.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (شمولية االختبارات)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

0

رانح أن مئمل األسئلة نما االختيار ة ةتعدد.

4.23

84.60

ةرمفعة جدا

0

ُرانح أن مئمل األسئلة نما األسئلة المقالية.

4.00

80.00

ةرمفعة جدا

1

ُرانح أن مئمل األسئلة نما االستنباط االست را .

3.30

66.00

ةرمفعة جدا

9

ُرانح أن مئمل األسئلة نما جابة نعم أو ال.

4.03

80.60

ةرمفعة جدا

26

ُرانح أن مئمل األسئلة نما التوافيق بي نمود .

3.83

76.60

ةرمفعة

3.88

77.60

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة جدا نلح الفقرة ( )9 1 0 0حيث كان ةاةةتو االسةةتجابة نليها أكثر ة ()%16
وكانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )26حيث كانت ناةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةبة المئو ة لالسةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%00.06
ومر البةاحثة أن سةةةةةةبب ذل
نمود

عود لح أن الطلبة ميلون لح منوأ األسةةةةةةئلة التي وردت في الجدو بينما التوفيق بي

رد تناسب ة المدارس.

 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (تصحيح االختبارات)
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جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

22

رانح في التص يج الجانب المعرفي.

3.30

66.00

ةتوسطة

20

رانح في التص يج جوانب الذكا .

3.43

68.60

ةتوسطة

21

رانح في التص يج جوانب القدرات اإلبدانية.

3.53

70.60

ةرمفعة

21

رانح في التص يج الجانب الل وي واألخطا .

3.67

73.40

ةرمفعة

20

رانح في التص يج جانب األفاار.

3.77

75.40

ةرمفعة

الدرجة الكلية

3.54

70.80

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

أرصح درجة للفقرة ( )0درجات
تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )20 21 21حيث كانت ناةةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت
ةتوسةةةطة نلح الفقرة ( )20 22حيث كانت ناةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةةبة المئو ة لالسةةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%06.16
ومعزو الباحثة ذل

لح أن أسةةئلة الذكا هي رليلة ناةةبيا رد مصةةل لح سةةؤا ة بي سةةبعة أسةةئلة بينما مصة يج األسةةئلة
الذكا .

المتعلقة باألخطا الل و ة ماون أكثر نددا ولفتا لالنتباه ةنها في األسئلة المتعلقة بالجوانب المعرفية وف
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (الحاسب الفني)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

20

مئمل االةت انات نلح أسئلة رصيرة.

3.90

78.00

ةرمفعة

20

مئمل االةت انات نلح أسئلة رصيرة.

3.20

64.00

ةتوسطة

21

متوزأ العالةات نلح األسئلة بئال ةتااوي وةوضوني.

3.67

73.40

ةرمفعة

29

عطح كل نوأ أسئلة نالةات ة ددة.

3.67

73.40

ةرمفعة

06

متنوأ البدائل في أسئلة االختيار ة ةتعدد.

3.33

66.60

ةتوسطة

3.55

71.07

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )1الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )29 21 20حيث كانت نابتها المئو ة بي ()%09-%06
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وكانت ةتوسةطة نلح الفقرة ( )06 20حيث كانت نابتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت النابة المئو ة لالستجابة
نلح الدرجة الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%02.60
ومر الباحثة أن سبب ذل أن الطلبة ميلون لح الوضوح في األسئلة وند ال مو

.

 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط االستجابة*

النسبة المئوية

درجة االستجابة

البعد

الرقم
2

نداد االختبارات

3.96

79.20

ةرمفعة

0

شمولية االختبارات

3.88

77.60

ةرمفعة

1

مص يج االختبارات

3.54

70.80

ةرمفعة

1

ال اسب الفني

3.55

71.07

ةرمفعة

3.73

74.60

مرتفعة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )9الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ةة العربيةة في لوا المورر كةانةت ةرمفعةة نلح جمي االبعةاد( )1-2حيةث كةانةت ناةةةةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت
النابة المئو ة لالستجابة نلح الدرجة الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%01.06
ثانيا :النتائل المتعلقة بالاةةؤا الثاني الذي نصةةا :هل وجد فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةتو ( )6.60 = αفي اسةةتجابات
أفراد نينة الدراسةةة ن و جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا
المورر معز

لح ةت يرات (الجنس سنوات ال برة)؟

ومتعلق بهذا الاؤا فرضيات الدراسة والجداو ( )22 26بي نتائل ف صها.
الفرضةةةةية األولح التي نصةةةةها :ال موجد فروق ذات داللة حصةةةةائية نند ةاةةةةتو ( )α = 6.60بجودة االختبارات

نتائل ف

النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
لف

لح ةت ير الجنس.

الفرضية مم است دا اختبار ( )tوالجدو ررم ( )26بي النتائل:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
البعد

رقم

انثى

ذكر

(ت)

الداللة
.609

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

نداد االختبارات

3.9000

.77287

4.0286

.55391

-.517

0

شمولية االختبارات

3.8625

.56906

3.9000

.48833

-.192

.849

1

مص يج االختبارات

3.4375

.74911

3.6571

.61982

-.867

.393

1

ال اسب الفني

3.5125

.69654

3.6000

.47717

-.395

.696

3.6781

.46403

3.7964

.37951

-.757

.455

الدرجة الكلية
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دا حصائيا نند ةاتو الداللة ()6.60
تبي ة الجدو ررم ( )26الاةةابق ند وجود فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةةتو الداللة ( )6.60 = αأن جودة
االختبةارات النهةائيةة في المةدارس األسةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةة ة وجهةة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح ةت ير

(الجنس) نلح جمي األبعاد ونلح الدرجة الالية حيث كان ةاةتو الداللة لقيم (ت) نليها أكبر ة ( )6.60وبهذا نقبل الفرضية
الصفر ة.
الفرضةةةةةية الثانية التي نصةةةةةها :ال موجد فروق ذات داللة حصةةةةةائية نند ةاةةةةةتو ( )α = 6.60بجودة االختبارات

نتائل ف

النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
لف

الفرضية است د م ليل التبا

لح ةت ير سنوات ال برة.

األحادي ( )ANOVAوالجدو ( )22بي النتائل

الجدول ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في لواء الموقر تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
البعد

2

0

1

1
الدرجة الالية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بي المجمونات

1.915

6

.638

1.487

.241

داخل المجمونات

11.157

52

.429

المجموأ

13.072

58

بي المجمونات

.419

6

.140

داخل المجمونات

7.549

52

.290

المجموأ

7.968

58

بي المجمونات

.963

6

.321

داخل المجمونات

12.809

52

.493

المجموأ

13.772

58

بي المجمونات

.906

6

.302

داخل المجمونات

9.389

52

.361

المجموأ

10.295

58

بي المجمونات

.322

6

.107

داخل المجمونات

4.885

52

.188

المجموأ

5.207

58

مصدر التباين

.481

.652

.836

.571

.699

.589

.486

.639

دا حصائيا نند ةاتو (ANOVA)6.60
تبي ة الجدو ررم ( )26الاةةابق ند وجود فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةةتو الداللة ( )6.60 = αأن جودة
االختبةارات النهةائيةة في المةدارس األسةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةة ة وجهةة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
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(سةةةنوات ال برة) نلح جمي األبعاد ونلح الدرجة الالية حيث كان ةاةةةتو الداللة لقيم (ف) نليها أكبر ة ( )6.60وبهذا نقبل
الفرضية الصفر ة.
ومر الباحثة أن سةةةبب ذل

عود لح أن سةةةنوات ال برة ال مؤثر نلح امجاهات المعلمي فيما تعلق بجودة االختبارات

النهائية.

التوصيات:
ورد خرجت الباحثة بعدة موميات وهي كالتالي:
 oمومي الباحثة باست دا أدوات القياس والتقو م في االختبارات ال ُمع ّدة.
 oمومي الباحثة برجرا نتائل لالختبارات لتقو م ةواط الضعا في المجاالت التي نب ث فيها االختبارات.
 oمومي الباحثة بوض االختبارات التربو ة بما تال

ة طبيعة البراةل التربو ة.

 oمومي الباحثة بت قيق أهداف االختبارات في الجاةعات حتح م ر االختبارات بنتائل أفضل.

المصادر والمراجع:
المراجع العربية- :
 oأبو الرز جما ( )2991التقو م التربوي – ةفهوةا وواائفا األونروا  /اليونااو نمان ةعهد التربية.
 oنودة احمد ( )2991القياس والتقو م في العملية التربو ة نمان دار األةل للنئر والتوز .
 oالايالني نبد هللا دندس نبد الرحم ( )2991القياس والتقو م نمان :جاةعة القدس المفتوحة.
 oالايالني نبةد هللا ز ةد ( )2991التقو م التربوي واختبةارات الت صةةةةةةيةل االونروا  /اليوناةةةةةةاو نمان دائرة التربية
والتعليم ةعهد التربية.
 oةجم الل ة العربية ( )2991المعجم الوسةةةةةةيا بيروت دار الفار ةادة ريس أبو لبده سةةةةةةب

ةبادا القياس النفاةةةةةةي

والتقو م نمان.
o

المفتوحة ( )2991القياس والتقو م نمان برناةل التربية.

 oةقرر الل ة العربية ط 0626 0ةنئورات جاةعة القدس المفتوحة نداد أ.د نصرت نبد الرحم

أ.د نهاد الموس د.

حمودة .ةنئورات جاةعة فلاطي
 oنئوان عقوب ( )2990المنهل التربوي ة ةنمور اسالةي ط 2نمان :دار الفرران.
جمي ال قوق ة فواة  © 2021الباحثة /رحمة هال ة مد الجبور المجلة األكاد مية لألب اث والنئر العلمي.
)(CC BY NC
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