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أسباب تباين حتصيل الطالب بني اختبارات الثانوية العامة
ونتائج مركز القياس والتقويم يف اململكة العربية
السعودية
الملخص _هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف على أسباب التباين في

 .1المقدمة

نتائج الطلبة بين اختبارات مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج الثانوية

إن مهمة التربية الحديثة هو إحداث تغيرات سلوكية مرغوبة

العامة من وجهة نظر المعليين والطلبة .وتم اختيار عينة الدراسة

لدى المتعلمين سواء من الناحية المعرفية أو المهارية أو

بطريقة عشوائية من طالب المستوى الثالث ثانوي بلغت  88طالبا.

االنفعالية ،ومساعدة كل فرد على تفجير طاقاته واكتشاف قدراته

إضافة إلى عينة عشوائية من معلمي المستوى الثالث ثانوي شملت 33

والعمل على نموها وازالة ما يعتريها من عقبات وموانع وعوائق

معلما .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي

تحول دون تمام نموها واكتمال صورتها .فالموارد البشرية المؤهلة

التحليلي من خالل توزيع استبيان على طالب المستوى الثالث ثانوي،

تشكل ركيزة أساسية للتنمية في أي مجتمع وعامل نجاح على

وتوجيه استبيان آخر إلى معلمي نفس المستوى .وأشارت النتائج إلى أن

المستوى العالمي.

ما نسبته ( )%3..3من المعلمين يرون أن المسؤولية مشتركة بين

وحتى يتمكن التربويون من تحقيق هذه الفلسفة فإنه ال بد

مركز القياس والتقويم والمعلم والطالب في أسباب إخفاق الطلبة في

من بلورتها على شكل أهداف للتربية والعمل على تحقيقها،

اختبارات مركز القياس والتقويم .وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها
الطالب في اختبارات مركز القياس والتقويم فقد أشارت النتائج إلى أن

ولنتمكن من الحكم على النجاح في تحقيق هذه األهداف ال بد

طبيعة أسئلة االختبارات التي يقدمها المركز قد حصلت على أعلى

من القيام بعملية التقويم والتي ال بد بدورها أن تكون منسجمة مع

نسبة مئوية بواقع ( .)%33.8وأشارت عينة الطالب إلى أن استحقاق

هذه الفلسفة التربوية ومع األهداف التي ترتكز عليها ،وأن نبتعد

الطالب الفعلي للدرجة التي حصل عليها قد جاء في المرتبة األولى

عن الطرق التقويمية التي تهدم شخصية المتعلم واال فإن أي جهد

بنسبة ( )%38ضمن أسباب حصول الطلبة على معدالت مرتفعة في

يبذل في هذا المجال سيذهب هباء .بل ال بد من أن يهدف

اختبارات الثانوية العامة .في حين أشار المعلمون إلى أن مساعدة

التقويم إلى الوصول إلى اكتشاف التعليم المناسب للمتعلم وأن

المعلمين ومراعاة حاجة الطالب للحصول على معدل مرتفع للدخول

يلتزم بالمبادئ الفلسفية القائم عليها.

إلى الجامعة قد جاءت في المرتبة األولى ضمن أسباب ارتفاع معدالت

وال بد للطرق التقويمية أن تكون صادقة وثابتة بحيث تعكس

الثانوية العامة بنسبة مئوية تصل إلى ( )%00..3من مجموع

الجهد الحقيقي المبذول من قبل الطالب ،وتعكس مدى تحقيقه

استجابات المعلمين والمعلمات.

اكتسابه للمعارف والمهارات ،ومن هنا يجب أن يتم بناء العالمات

وفي ضوء ذلك جاءت التوصية بتدريب الطلبة على النماذج

على مؤشرات وأدلة فعالة ،فإذا كانت العالمات غير دقيقة وغير

المماثلة الختبارات مركز القياس والتقويم الملحقة بالحقائب التدريبية
للمركز .وضرورة التعامل مع الطالب بموضوعية أثناء االختبار

صادقة ،فسوف تكون كل الق اررات التي تبنى عليها غير دقيقة

والتقييم .وتدريب المعلمين على كيفية صياغة االختبارات وفق المقاييس

وخاصة في مجال القبول الجامعي واإلبتعاث ].[1

العلمية.

تعد قضيتا الصدق والثبات للعالمات من القضايا التي تثار

الكلمات المفتاحية :مركز القياس والتقويم ،اختبارات الثانوية العامة.
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دائما عند الحديث عن العالمات ،فهما قضيتان مهمتان للحكم

مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

على جودة وسالمة التقويم التي تمارسها المؤسسات التربوية ،إذ

أ .أسئلة الدراسة

يشير مفهوم الصدق في هذا اإلطار إلى المدى الذي تعبر فيه

السؤال األول :ما أسباب إخفاق الطلبة في تحقيق معدالت

العالمات عن المستوى التحصيلي الدقيق والحقيقي لتحقيق

مرتفعة في اختبارات مركز القياس والتقويم من وجهة نظر

أهداف ونواتج عملية التعلم والتعليم التي تقيسها أدوات القياس

المعلمين؟

المستخدمة في عملية تقويم تحصيل الطالب ،وقدرتها على التنبؤ

السؤال الثاني :ما نوع الصعوبة التي يواجهها الطالب في

بالمستقبل المهني والعملي للطالب .فالصدق للعالمات يعتمد

اختبارات مركز القياس والتقويم من وجهة نظر الطالب؟

ويتقرر بناء على أدوات القياس التي أعطيت بناء عليها هذه

السؤال الثالث :ما أسباب حصول الطلبة على معدالت مرتفعة

العالمات أوال إضافة إلى الممارسات الشخصية التي يقوم بها

في اختبارات الثانوية العامة من وجهة نظر الطلبة؟

األفراد القائمون على إعطاء هذه العالمات ثانيا ،وهي التي

السؤال الرابع :ما أسباب حصول الطلبة على معدالت مرتفعة في

تعكس إما سياسة متساهلة ،أو متشددة في إعطاء العالمـات،

اختبارات الثانوية العامة من وجهة نظر المعلمين؟

األمر الذي يترتب عليه التباين في درجـة صـدق وثبـات

ب .أهداف الدراسة

العالمات ].[2,3

هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف على أسباب التباين في
نتائج الطلبة بين اختبارات مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج

 .2مشكلة الدراسة
تشكل االختبارات ركنا أساسيا وهاما في العملية التعليمية

الثانوية العامة من وجهة نظر المعليين والطلبة في مدينة أبها

التعلمية؛ ألنها تهدف إلى تقييم المجهود التربوي بشكل عام وتقييم

بالمملكة العربية السعودية.

أثره في سلوك الطلبة بشكل خاص وبذلك فهي عملية تشخيصية

أهمية الدراسة:

وعالجية في نفس الوقت ،ونظ ار لحاجة المجتمعات لموارد بشرية

تنبع أهمية الدراسة من االعتبارات اآلتية:

ذات كفاءة عالية ،فقد حرصت معظم دول العالم على إنشاء
مراكز للقياس والتقويم بهدف التعرف على أهلية

-

المتعلمين

قلة الدراسات التربوية (حسب علم الباحث) التي اهتمت

بتشخيص تجربة مركز القياس والتقويم في المملكة العربية

لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي من حيث أهليتهم العلمية

السعودية.

ولتساعد الطلبة على التوجه للتخصصات التي تناسب قدراتهم

 -كثرة االنتقادات الموجهة إلى اختبارات مركز القياس والتقويم

ومستوياتهم العلمية ،وكانت المملكة العربية السعودية من ضمن

ومطالبة كثير من الطلبة والمعلمين بتعديلها وتغييرها.

هذه الدول التي حرصت على إنشاء مركز للقياس والتقويم وعلى

 -تقصي األسباب الحقيقية لتدني مستوى المتعلمين في اختبارات

الرغم من األفكار والتوجهات الرائعة التي يسعى هذا المركز

القياس والتقويم مقارنة بمستوياتهم في اختبار الثانوية العامة من

لتحقيقها ،إال أنه يواجه جملة من االنتقادات سواء من طرف

وجهة نظر المعلمين والطلبة.

الطالب أو المعلمين نظ ار لتدني نتائج الطالب في اختبارات هذا

 -يمكن أن تكون هذه الدراسة نواة لبحوث ودراسات أخرى.

المركز كما ال يخفى على أحد اآلثار النفسية التي يعيشها المتعلم

ج .التعريفات اإلجرائية

نتيجة إخفاقه في تحقيق ذاته بعدم التمكن من الولوج لمقاعد

 -مركز القياس والتقويم :تأسس هذا المركز من قبل مجلس

الدراسة بالجامعة ،علما بأنه في كثير من األحيان يحصل على

التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وذلك لإلشراف على

معدل مرتفع اختبارات الثانوية العامة .من هنا يمكن تحديد

مجموعة من االختبارات تم إعدادها للطلبة المتخرجين من مرحلة
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الثانوية العامة ،بهدف القبول في الكليات التابعة للجامعات

أن الميدان التربوي أصبح يحظى باهتمام المجتمعات على

السعودية ،وهي متعددة منها اختبار قدرات الطالب في

اختالف مستوياتها فقد أصبح واضحا أن تقدم األمم ما هو إال

الرياضيات واللغة ،واختبار تحصيلي يقيس الطالب في المواد

نتيجة طبيعية لفاعلية قيادتها في العديد من المجاالت ومنها

العلمية ،وهناك اختبار الكفايات في اللغة اإلنجليزية واختبار

التعليم ،فأغلب الدول أصبحت تقوم بجهود كبيرة لتحسين جودة

محلي للغة العربية لغير الناطقين بها.

التعليم كإصالح األنظمة التربوية وتطوير المناهج الدراسية سعيا

 -االختبارات :هي واحدة من وسائل التقويم المتنوعة ،وهي عبارة

إلى تكوين أطر وكوادر بشرية تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات

عن عملية منظمة تعمل على قياس مستوى تحصيل المتعلمين

التنمية االقتصادية ].[4

والوقوف على مدى تحقيق األهداف السلوكية وذلك عن طريق

وبالموأزاة مع تطبيق هذه المشاريع اإلصالحية تبرز أهمية

وضع مجموعة من الفقرات واألسئلة المطلوب اإلجابة عنها

تقويم المناهج التربوية وتقويم الفئة المستهدفة من هذا اإلصالح

ويمكن االستفادة من نتائجها في تحسين وتطوير العملية التربوية

أي المتعلمين ،وذلك لقياس مدى نجاح هذه المشاريع أو فشلها،

والتعليمية والسير بها إلى األفضل.

وتشخيص نقط قوتها وضعفها ومن تم تصحيحها وتعديلها حسب

 -الثانوية العامة :هي المرحلة التي تلي المرحلة المتوسطة

اإلمكانات المتاحة وذلك من أجل تحقيق األهداف المتوخاة منها

وتستمر الدراسة بها ثالث سنوات .والمقصود بها في هذه الدراسة

].[5

معدل الثانوية العامة والذي يعتبر أحد المعايير المعتمدة للقبول

وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء

في الجامعات السعودية ويتم الحصول على هذا المعدل من

مركز القياس والتقويم الوطني ،للقيام بإجراء اختبارات موحدة

خالل السنة الثانية والثالثة في الثانوية العامة.

لقياس التحصيل العلمي للطالب والطالبات المتقدمين للدراسة

حدود الدراسة:

الجامعية ،ومساعدة القائمين على التعليم والمخططين له في

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما وفَّرته من شروط ،واتبعته

اكتشاف الطلبة ذوي القدرات والمهارات واإلبداعات ثم توجيههم

من إجراءات عند تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة التي

حسب ميولهم وامكاناتهم نحو التخصصات المناسبة لهم في

اقتصرت على طالب ومعلمي المدارس الثانوية في المرحلة

المرحلة الجامعية ،واعدادهم ليكونوا وسائل فعالة إلحداث التطوير

الثانوية في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي

المنشود وركائز داعمة للتنمية الشاملة ].[6
وعلى الرغم من اإلنجازات والجهود التي يقوم بها مركز

.2.03/2.02
كما وتتحدد نتائج الدراسة باإلجراءات التي تم اتباعها في

القياس والتقويم واألهداف السامية التي يسعى إلى تحقيقها ،إال

الحصول على البيانات الخاصة بأسئلة الدراسة وتحليلها وكذلك

أنه وجهت له العديد من االنتقادات سواء من طرف التربويين أو

بالخصائص السكوميترية التي وفرتها أدوات الدراسة.

المعلمين أو أولياء أمور الطلبة أو الطلبة أنفسهم ،بسبب تدني

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

مستويات الطلبة في اختبارات هذا المركز .ومن هنا جاء اختيار

شهد العالم المعاصر مع نهاية القرن العشرين تغيرات سريعة

الدرسة "التباين في نتائج مركز القياس والتقويم
الباحث لموضوع ا

ومتالحقة في جميع المجاالت كان من نتاجها الدعوات إلصالح

والثانوية العامة" ،وذلك للوقوف على أسباب التباين في نتائج

النظم التربوية وتجديد مستوياتها وأساليبها ،استجابة لتلك

الطلبة بين اختبارات الثانوية العامة واختبارات مركز القياس

التحديات والمتغيرات العالمية المستجدة ،وما يالزم هذه الدعوات

والتقويم.

من تحديات تكنولوجية وثقافية واجتماعية واقتصادية تنموية ،وبما

القياس والتقويم والتقييم
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تجدر اإلشارة إلى أن هناك إلتباس فيما يتعلق بمفاهيم

طبيعة الخصائص أو الظواهر في كل منهما ،لذلك فإن ما يميز

القياس والتقييم والتقويم فبالنسبة للتقييم فهي ''عملية تتوسط

القياس التربوي أنه غير مباشر ،فالذكاء والتحصيل كلها ظواهر

القياس والتقويم من خاللها يعطى الوصف الكمي (البيانات)

غير ملموسة ال نستدل عليها إال من خالل إجابات الطلبة عن

والتي حصلنا عليها بعملية القياس (قيمة) فيصبح وصفا نوعيا

أسئلة االختبار ،وهو نسبي فعندما يحصل الطالب على تقدير

(معلومات) وهي خطوة تشخيصية تتحدد من خاللها نقاط القوة

صفر ال يعني أنه ال يمتلك أية معلومات ،فلو أعيد له االمتحان

والضعف ،أي إن عملية التقييم تأتي بعدها عملية التقويم وهي "

بأسئلة أخرى أقل صعوبة فقد يجيب وهذا يدل على أن الصفر

تصحيح ما أعوج من الشيء أي عملية عالجية تعالج نقاط

هنا نسبي أو افتراضي [ ،]00وكذلك فإن أدوات القياس التربوي

الضعف أينما وجدت'' ].[7

غير موحدة ،حيث ال يوجد اتفاق على معنى موحد للذكاء أو

وبذلك فإن مفهوم التقويم يختلف تماما عن مفهوم القياس،

التحصيل من بلد آلخر ،فهناك نظريات ومفاهيم متعددة لكل

''فالقياس ينتهي بإعطاء الدرجة أما التقويم فيبدأ من هذه الدرجة''

مفهوم ،وما تجدر اإلشارة إليه أنه في كل قياس تربوي يوجد خطأ

[ .]8فالمعلم يقيس تحصيل التالميذ بمقياس هو الفحص أو

ما ،وهذا يعني أنه علينا أن نكتشف هذا الخطأ بالطرق

االختبار'' ،والعالمات التي تعطي للطالب هي وصفا كميا أو

اإلحصائية ثم نزيله قبل استعمال النتائج أو تفسيرها ].[5

تعبي ار رقميا يمثل هذا التحصيل ،فإذا حول المعلم العالمات إلى

أما التقويم فيعرفه جرونلند [ ]02بأنه عملية منهجية ،تحدد

تقديرات مثل راسب ،ناجح ،جيد ،ممتاز ،فإنه يكون قد قيم

مدى ما يتحقق من األهداف التربوية من قبل الطلبة وأنه يتضمن

التالميذ ،وأبدى رأيا في تحصيلهم ،وأصدر أحكاما على هذا

وصفا كميا وكيفيا فضال عن إصدار حكم على القيمة .أما يونس

التحصيل بين فيها مدى كفايته ،والمدرس ال يعطي هذه التقديرات

[ ]03فيعرفه بأنه" :العملية المنهجية التي تتضمن جمع

جزافا أو اعتباطا '' ،وانما بناء على بلوغ العالمة مستوى معينا

المعلومات عن سمة معينة بالقياس الكمي أو غيره واستخدام

حدد سلفا ،وعلى أساس األحكام الصادرة يتم إصدار ق اررات

المعلومات في إصدار الحكم على هذه السمة في ضوء أهداف

الهدف منها معالجة نقاط الضعف في العملية التعليمية ،وهذا ما

محددة سلفا لمعرفة مدى كفايتها" .وبالتالي فالتقويم ليس عملية

يعرف بالتقويم ].[9

عشوائية إنما هو "جمع منهجي للمعلومات عن تعليم الطالب
باستخدام الوقت والمعرفة والخبرة والموارد المتاحة وذلك التخاذ

وفيما يتعلق بمفهوم القياس فيعرفه [ :]3بأنه العملية التي يتم

الق اررات المؤثرة في تعليم الطالب " ].[14

بواسطتها التعبير عن الخصائص والسمات باألرقام من خالل
التحقق بالتجربة أو االختبار من الدرجة أو الكمية بواسطة أداة

ومن التعريفات السابقة نستنتج أن التقويم هو عبارة عن

قياس معيارية فالقياس عملية نصف بها األشياء وصفا كميا.

عملية منظمة لجمع وتحليل وتفسير المعلومات حول البرامج

ويمكن االستنتاج من هذا التعريف بأن القياس يتطلب استخدام

المتعلقة بالمتعلم والمعلم ،وذلك من خالل التعرف على نواحي

األرقام ،ولكنه ال يتطلب إصدار أحكام حول قيمة أو مدلول هذه

القوة والضعف فيها بهدف إصدار أحكام والوصول إلى ق اررات

األرقام ألنه عبارة عن "عملية مقارنة شيء ما بوحدات معينة أو

لتحسين عملية التعلم والتعليم .ويلعب التقويم دو ار كبي ار في

بكمية قياسية أو بمقدار مقنن من نفس الشيء أو الخاصية بهدف

العملية التربوية ويؤدي وظائف كثيرة تفيد في معرفة عناصر القوة

معرفة كم من الوحدات يتضمنها هذا الشيء " ].[10

والضعف ،ولهذا فإن التقويم يؤدي وظائف كثيرة مستقبال يمكن
اإلشارة إليها فيما يلي:

وما تجدر اإلشارة إليه أن القياس في العلوم التربوية يختلف

 -في اتخاذ الق اررات سواء كانت بسيطة أو معقدة وبما يناسب

عن القياس في العلوم الطبيعية وغيرها بسبب االختالف في
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الموقف ].[15

 -القياس يعنى بنتائج التحصيل بينما يتناول التقويم السلوك

 -في إعداد مواقف تعليمية تتناسب والفروق الفردية.

والمهارات والقدرات واالستعدادات ،وكل ما يتعلق بالعملية التربوية

 -في تصنيف التالميذ نظ ار ألن الفروق الفردية بين التالميذ في

مرو ار بالمنهاج من مقررات وطرق تدريس ،ووسائل وأنشطة

قدراتهم واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم ودرجة ذكائهم ال تظهر

والكتاب المدرسي والمعلم والتوجيه الفني والمبنى المدرسي،

إال بعد عملية التقويم المستمر ].[16

والمكتبة وغيرها.

واذا أردنا أن تكون نتائج التقويم دقيقة واألحكام الصادرة على

 -القياس وحده ال يكفي للتقويم ألنه ركن من أركانه.

أساسها قيمة فالبد أن تمر العملية بعدد من الخطوات التي ينبغي

 -التقويم عملية شاملة بينما القياس عملية محددة ،فتقويم المتعلم

إتباعها وتحدد هذه الخطوات بالتالي:

يمتد إلى جميع جوانب نموه من قياس ذكاء وتحصيل وتعرف

 -0تحديد هدف التقويم.

على عاداته واتجاهاته العقلية والنفسية واالجتماعية ،وجمع

 -2اإلعداد والتخطيط.

معلومات كمية أو وصفية لها عالقة بتقدمه أو تأخره سواء كان

 –3جمع المعلومات.

ذلك عن طريق القياس أو المالحظة أو المقابلة الشخصية أو

 -4تحليل البيانات وتفسيرها واستخالص النتائج.

االستفتاءات أو بأية طريقة من الطرق.

 –3اصدار الق اررات ].[17

 يهدف التقويم إلى التشخيص والعالج ويساعد على التحسينوالتطوير أما القياس فيكتفي بإعطاء معلومات محددة عن الشيء

ويمكن أن نقسم التقويم الى عدة أنواع منها :التقويم
التمهيدي (القبلي) :وهو التقويم الذي يتم في بداية البرنامج

أو الموضوع المراد قياسه ].[7

التعليمي للتعرف على حالة الطلبة وما يمتلكونه من معلومات

 -يرتكز التقويم على مجموعة من األسس مثل الشمولية

ومهارات [ .]08والتقويم التكويني (البنائي) :وهو التقويم الذي

واالستم اررية والتنوع والتكامل ،بينما يرتكز القياس على مجموعة

يالزم العملية التعليمية منذ بدايتها وبصورة مستمرة حيث يقوم به

من األدوات أو الوسائط يشترط فيها الدقة المتناهية.

المدرس في فترات زمنية قصيرة قد تكون نهاية حصة ،أو وحدة

 -التقويم ينفذ يوما بعد يوم في جميع المواقف المدرسية

دراسية ،أو فصل وهو يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه أثناء سير

وخارجها ،ويتم بالتعاون مع المعلمين اآلخرين ،ومع أولياء

الحصة الدراسية [ ،]09والتقويم المعياري :الذي يتم فيه إصدار

التالميذ ،ومع التالميذ أنفسهم ].[21

حكم على أداء فرد عن طريق مقارنته بأداء اآلخرين على نفس

 -االختبارات

المقياس المستخدم التقويم النهائي (اإلجمالي) :يتم التقويم هنا

يعرف جرونلند [ ]02االختبارات على أنها إجراء منظم

لنواتج التعلم في نهاية وحدة أو فصل أو سنة دراسية أو برنامج

لتحديد مقدار ما تعلمه الطلبة في موضوع ما في ضوء األهداف

تعليمي [ .]2.والتقويم التشخيصي :يستخدم هذا التقويم مع

المحددة ،ويمكن االستفادة منه في تحسين أساليب التعلم ،ويسهم

بعض المتعلمين الذين ال يحرزون تقدما مرضيا في االختبارات

في إجادة التخطيط وضبط التنفيذ وتقويم اإلنجاز.
أما ثورندايك وهيجن ]3[ ،فيعرفانها على أنها نوع من أنواع

التي تطبق عليهم ،وال يبدون تحسنا على الرغم من إجراء تدريس
عالجي لهم ].[7

المالحظة الدقيقة والمضبوطة لعينة من األعمال والسلوك الذي

ويمكن أن نوجز أهم االختالفات بين كال من عمليتي القياس

يصعب مالحظته مباشرة من خالل المالحظة العادية،

والتقويم في النقاط التالية:

واالختبارات متعددة األغراض ،فمنها ما صمم لقياس أداء األفراد

 -القياس يقيس الجزء والتقويم يتناول الكل.

وقدرتهم وامكانياتهم ،ومنها ما صمم كي يكون شامال أي يغطي
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عددا من األغراض المرسومة ،ومنها ما صمم لقياس غرض

موحدة لقياس التحصيل العلمي للطالب والطالبات المتقدمين

محدد ال يتجاوزه ،وتسمى االختبارات المتخصصة.

للدراسة الجامعية ،ومساعدة القائمين على التعليم والمخططين له

فاالختبارات إذن هي أدوات قياس ينبغي أن تصمم وتستخدم

في اكتشاف الطلبة ذوي القدرات والمهارات واإلبداعات ثم

للغرض أو األغراض التي أعدت من أجلها ،وذلك للحصول على

توجيههم حسب ميولهم وامكاناتهم نحو التخصصات المناسبة لهم

درجات يمكن تفسيرها تفسي ار له مغزى في ضوء إطار مرجعي

في المرحلة الجامعية ].[6

مناسب [ .]22وتستخدم االختبارات لمعرفة نقاط ضعف

وقد بدأ المركز أعماله في عام 0222هـ للقيام بمختلف

المتعلمين حتى يتم عالجها ،وتنشيط الدافعية للتعلم ،وتحديد

عمليات القياس التربوي في التعليم العالي على المستوى الوطني،

أهداف التدريس ،واتخاذ ق اررات االنتقال إلى صفوف أعلى،

وذلك بهدف تحقيق اإلنصاف وتكافؤ فرص القبول في الجامعات

للقبول أو االنتقاء والتوظيف والتنبؤ ،وللحصول على العالمات

وما يماثلها ،والمساهمة في تحقيق كفاءة عليا في هذا المستوى

التخاذ ق اررات إدارية مختلفة :كاإليفاد في بعثات دراسية أو

من التعليم وذلك عن طريق عقد اختبارات مبنية على أسس

الترفيع والترسيب والتخريج واعطاء المنح والشهادات ،لتعديل

علمية صحيحة تعزز من دقة التنبؤ باستعداد الطالب للدراسة

المناهج الدراسية والمفاضلة بينها [ .]8108وأن السبيل األمثل

الجامعية .أما االختبارات التي يقدمها المركز :االختبارات

لبناء اختبارات جيدة وفعالة أن يمر بناؤها بعدد من الخطوات

التعليمية :وتشمل اختبارات القدرات واالختبارات التحصيلية.

العلمية التي يجب إتباعها على النحو التالي:

واختبار المعايير المهنية للمعلمين .واختبارات لقياس الموهبة

 -تحديد هدف االختبار.

واإلبداع .واالختبارات اللغوية :وتشمل اختبارات الكفايات ].[6

 -تحليل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانها.

الدراسات السابقة:

 -تحديد األهداف التعليمية وأوزانها.

لم يعثر الباحث على الكثير من الدراسات واألبحاث المتعلقة

 -إعداد جدول المواصفات.

بموضوع هذه الدراسة ،ولعل ذلك مرده إلى حداثة تأسيس مركز

 -تحديد عدد األسئلة ونوعها.

القياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية .ومن أهم الدراسات

 -إعداد الصيغة األولية لالختبار.

المرتبطة بالدراسة الحالية ما يلي:
دراسة الغامدي ،حسين عبد الرحمن [ ]22التي هدفت إلى

 التجريب االستطالعي لالختبار. -تطبيق االختبار.

التعرف على الصدق التنبؤي الختبار القدرات العامة ومعدل

 -تصحيح االختبار.

الثانوية العامة في النجاح في الجامعة دراسة على عينة من

 -التحليل اإلحصائي لألسئلة.

طالب جامعة أم القرى ،وقد تناولت هذه الدراسة مدى إمكانية

 -صدق االختبار وثباته.

التنبؤ بمستوى النجاح المتوقع للطالب في المرحلة الجامعية

 -إعداد الصيغة النهائية لالختبار.

انطالقا من العالقة بين معدل الثانوية العامة واختبار القدرات

 -تفسير نتائج االختبار (استخدام المعايير) ].[23

العامة ،وقد طبقت الدراسة على عينة من طالب جامعة أم القرى

كما يجب أن تتوفر في االختبار الجيد الموضوعية ،والصدق،

مع تتبع معدالتهم الفصلية والتراكمية خالل األربع سنوات األولى

والثبات ،الشمول ،سهولة التطبيق ].[1

في الجامعة وقد توصل الباحث إلى :أهمية معدل الثانوية العامة

وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء

كأهم متغير مستقل في الدراسة الحالية وذلك في قدرة الطالب

المركز الوطني للقياس والتقويم ،وذلك للقيام بإجراء اختبارات

على النجاح أكاديميا في المرحلة الجامعية .كما أكدت الدراسة
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وجود فروق ذات دالالت إحصائية حسب نوع الكلية ،حيث

فاعلية طرق معادلة نماذج اختبار القدرات العامة بالمركز الوطني

تميزت الكليات العلمية بوجود عالقة قوية دالة إحصائيا مع جميع

للقياس والتقويم وفق نظريتي القياس التقليدية والحديثة في ضوء

المعدالت التراكمية أكثر من باقي الكليات األخرى ،وان القوة

بعض المتغيرات) التي هدفت إلى مقارنة طرق معادلة النماذج

التنبؤية يمكن االعتماد عليها كمعيار لمدى النجاح واالستمرار

االختبارية األربعة الختبار القدرات العامة الذي أعده المركز

في المرحلة الجامعية بالنسبة للتخصصات العلمية.

الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والذي تم ثطبيقه على

أما دراسة النمري ،محمود معتوق [ ]23فقد حاولت التعرف

طالب الصف الثالث الثانوي كمعيار لقبولهم بالجامعات ومعظم

على أثر برنامج مهني لتهيئة طالب المرحلة الثانوية ألداء

الكليات ،ولتحقيق هذه المقارنة تم استخدام معياريين هما جذر

اختبار القدرات العامة بمحافظة الطائف ،فقد هدفت هذه الدراسة

متوسط مربعات الخطأ ) (RMSEكمؤشر الستقرار النتائج .وقد

إلى التحقق من أثر البرنامج اإلرشادي المهني المعد من قبل

توصل الباحث إلى :تناسب االختبار مع المستوى المعرفي

الباحث في تهيئة طالب المرحلة الثانوية ألداء اختبار القدرات

لطالب هذه المرحلة ،وتعادل نماذج االختبار األربعة بدرجة

العامة ومعرفة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة تبعا

كبيرة.

للتخصص وطبيعة االختبار ،وقد توصلت إلى وجود فروق بين

كما وأجرى جرادات [ ]28دراسة هدفت إلى تقييم القدرة

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس

التنبؤية لمعدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالمعدل

البعدي للجزء اللفظي والكمي من اختبار القدرات لصالح

التراكمي عند التخرج من الجامعة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن

المجموعة التجريبية في العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية والعربية.

معدل الثانوية العامة عاجز تماما عن التنبؤ بالنجاح في الجامعة

ومن الدراسات التي حاولت الوقوف على نتائج الثانوية

كما يقاس بالمعدل التراكمي للخريج بالرغم من الداللة اإلحصائية

العامة ودورها في القبول الجامعي فقد أجرى الصمادي وظاظا

له وان االستمرار في االعتماد على شهادة الدراسة الثانوية العامة

وغرايبة واليونس الصمادي [ ]20دراسة حول معدل الثانوية

معيار لقبول الطلبة إلى جامعة اليرموك ليس له أي مبرر عملي،

العامة والمعدل التراكمي الجامعي بصفتهما متنبئين بمستوى

كما كشفت هذه الدراسة عن ثالث حاالت لتحيز معدل الثانوية

تحصيل طلبة الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة وبينت

العامة كمتنبئ بالمعدل التراكمي عند التخرج من الجامعة فقد

الدراسة أن امتحان الثانوية العامة كان أكثر تنبؤا باألداء في

تحيز سلبا في اثنتين منها نحو اإلناث وايجابيا نحو الذكور

امتحان الكفاءة الجامعية في تخصصات الهندسة الكهربائية

وتحيز سلبا في الثالثة نحو الذكور ،وأوصت الدراسة بضرورة

والهندسة الميكانيكية والمحاسبة بالترتيب ،وال توجد فروق ذات

حساب معادالت انحدار منفصلة واحدة للذكور وواحدة لإلناث

إحصائية بين قدرة معدالت الذكور ومعدالت اإلناث في الثانوية

بدل االعتماد على معادلة انحدار عامة تشمل الذكور واإلناث

العامة على التنبؤ بالدرجات على امتحان الكفاءة الجامعية في

معا.

جميع التخصصات ما عدا تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

وقام القوابعة [ ]29بدراسة بعنوان القدرة التنبؤية المتحان

وهندسة البرمجيات والهندسة الصناعية ولصالح اإلناث ،وأوصت

شهادة الدراسة الثانوية العامة في التحصيل األكاديمي الجامعي،

الدراسة بإمكانية االستمرار في اعتماد نتائج الكفاءة الجامعية

حيث وجدت الدراسة عدم كفاية امتحان الثانوية العامة كمعيار

محكا للحكم على نتائج التعلم لضعف القدرة التنبؤية المتحان

لقبول الطلبة في الجامعات وتوزيعهم على التخصصات المختلفة

الثانوية العامة والمعدل التراكمي.

الن معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمعدل
التراكمي ضعيف مما يقلل القدرة التنبؤية لهم ،نسبة ما يفسر كل

وجاءت دراسة بالخيور ،شفاء بنت عبداهلل [ ]22لتقيس أثر
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مبحث من مباحث شهادة الدراسة الثانوية العامة من معدل

على أسباب التباين في نتائج الطلبة بين اختبارات مركز القياس

الطالب الجامعي غير دال إحصائيا لذلك يجب إعادة النظر في

والتقويم مقارنة بنتائج الثانوية العامة من وجهة نظر المعليين

بنية ومحتوى هذه المباحث ،ضرورة تصميم اختبار عام

والطلبة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

واختبارات قبول خاصة لكل تخصص جامعي.

أ .مجتمع الدراسة

وأجرى الرشدان [ ]3.دراسة بعنوان الترابط بين المعدالت

تكون مجتمع الدراسة من طالب ومعلمي ست مدارس ثانوية

التراكمية في الجامعات األردنية والمعدالت في الثانوية العامة،

في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية ،حيث تم اختيار عينة

وقد توصل الباحث إلى أن معامالت االرتباط بين معدل الطالب

عرضية من طالب المستوى الثالث ثانوي بلغت ( )88طالبا

في الثانوية العامة ومعدله التراكمي تراوح بين ضعيفة وضعيفة

وطالبة )38( ،منهم ذكو ار ( )3.إناثا ،إضافة إلى عينة من

جدا في معظم التخصصات وكان متوسط معدالت الثانوية العامة

معلمي المستوى الثالث ثانوي شملت ( )33معلما ومعلمة ،منهم

لطلبة العينة  %29بينما كانت متوسط معدالتهم التراكمية 09

( )33ذكو ار ( )08إناثا.

مما يؤيد ظاهرة انحدار المعدل التراكمي مقارنة بمعدل الثانوية

أما بالنسبة لمركز القياس والتقويم فقد اقتصر البحث على

العامة ،وهذا ما يفسر معدل الثانوية العامة من معدل الطالب

استكشاف آراء الطلبة والمعلمين حول أسباب تدني مستويات

التراكمي  %2.3ومن هنا ال بد من البحث عن متغيرات أخرى

الطلبة في االختبارات التي يقدمها المركز دون القيام بتحليل

تفسر الجزء األكبر من التباين  ،%93.3ويوصي الباحث ببناء

نماذج الختبارات المركز.

امتحانات قبول خاصة بالكليات الجامعية واعتماد نتائجها بأوزان

ب .أدوات الدراسة

معينة تضاف إلى امتحان الثانوية العامة كأساس للقبول في

لتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث بإعداد استبانة

الجامعات.

موجهة للمعلمين وذلك للوقوف على أسباب إخفاق الطلبة في

التعقيب على الدراسات السابقة:

اختبارات مركز القياس والتقويم من وجهة نظر المعلمين.

باستعراض الدراسات السابقة الحظ الباحث أنه البحث

وكذلك فقد قام بإعداد استبانة موجهة للطلبة لمعرفة أسباب ارتفاع

الحالي يندرج في سياق تربوي يختلف بأهدافه وعينته عنها بشكل

معدالت الطلبة في الثانوية من وجهة نظر الطلبة.

كبير ،فهو يسعى إلى القيام بدراسة تشخيصية لمعرفة أسباب

صدق أدوات الدراسة:

تدني مستويات المتعلمين في اختبارات مركز القياس والتقويم

للتأكد من صدق األداتين تم عرضهما بصورتهما المبدئية

مقارنة بمستوياتهم في اختبارات نهاية المرحلة الثانوية .وان كان

على عشرة من المحكمين من ذوي االختصاص ،للنظر في

هذا البحث يتشابه مع بعض الدراسات السابقة في دراسة العالقة

صدق المحتوى ،ومضمون الفقرات ودرجة مالءمة الفقرات للهدف

بين اختبار الثانوية العامة واختبارات مركز القياس والتقويم إال أنه

الذي وضعت من أجله .وبناء على مالحظاتهم فقد تم إجراء

يختلف عنها في استكشافه ألسباب التفاوت بين مستويات

التعديالت مع األخذ بعين االعتبار بمالحظاتهم والعمل بها

المتعلمين في االختبارين.

لتخرج كال األداتين في صورتهما النهائية.
ثبات اداة الدراسة:

 .4الطريقة واإلجراءات
يندرج هذا البحث في إطار الدراسات التربوية المعتمدة على

للتحقق من ثبات األداة فقد قام الباحث بتطبيق االستبانتين

األسلوب الوصفي الميداني بالنظر الى كونه المنهج المناسب

على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وذلك على

لطبيعة موضوع الدراسة .حيث هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف

مرحلتين يفصل بينهما أسبوعان .وقد تم احتساب معامل ثبات
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 .5النتائج

حساب معامل ثبات التجانس (االتساق الداخلي) ممثال بمعادلة

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

كرومباخ ألفا ) ،(Cronbach Alphaوبلغ معامل الثبات

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول " :ما أسباب إخفاق الطلبة في

لألداتين ككل على التوالي ( ،)..29( )..82واعتبرت هذه القيم

تحقيق معدالت مرتفعة في اختبارات مركز القياس والتقويم من

مقبولة ألغراض الدراسة.

وجهة نظر المعلمين؟ " فقد تم استخراج التك اررات والنسب المئوية

السؤال األول :هل تعتبر اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

المعلمين

إلجابات

والجدول

يوضح

() 0

ذلك.

صعبة من وجهة نظر الطلبة؟
جدول 1
أسباب إخفاق الطلبة في تحقيق معدالت عالية في اختبارات مركز القياس والتقويم من وجهة نظر المعلمين
اإلجابات

طبيعة أسئلة اختبارات المركز

عدم تدريب الطلبة على نماذج

عدم حرص الطلبة على االطالع والتدرب

وبعدها عن مضمون المناهج

مماثلة ألسئلة اختبارات المركز

على نماذج الختبارات مركز القياس والتقويم

الجنس

التكرار

نسبة مئوية

التكرار

نسبة مئوية

الملحقة بالحقائب التدريبية للمركز

نسبة مئوية

التكرار

جميع ما سبق

التكرار

نسبة
مئوية

المعلمين

8

22,9%

6

17,1%

02

34,3%

9

25,7%

المعلمات

4

22,2%

6

33,3%

1

5,6%

7

38,9%

المجموع

12

22,6%

12

22,6%

13

24,5%

16

30,3%

يالحظ من الجدول السابق أن ( )%3..3من المعلمين

"عدم حرص الطلبة على االطالع والتدرب على نماذج الختبارات

والمعلمات يرون أن المسؤولية مشتركة بين مركز القياس والتقويم

مركز القياس والتقويم" الملحقة بالحقائب التدريبية للمركز تأتي

والمعلم والطالب في أسباب إخفاق الطلبة في اختبارات مركز

على رأس األسباب بالنسبة للمعلمين بنسبة ()%32.3

القياس والتقويم ،وأن ( )%22.3منهم يحملون المسؤولية للطلبة

وللمعلمات بنسبة ( )%3.0كما ويظهر الجدول اختالفا بينهم في

وعدم اطالعهم على نماذج الختبارات المركز .بينما أشار

مسألة "عدم تدريب الطلبة على نماذج مماثلة ألسئلة اختبارات

( )%22.0من عينة الدراسة إلى أن األسباب تعود إلى عدم

المركز" بنسبة ( )%02.0للذكور بينما أشارت المعلمات إلى

تدريب الطلبة من قبل المعلمين على نماذج مماثلة ألسئلة

أهمية بنسبة ( )%33.3لعدم تدريب الطلبة على نماذج مماثلة

اختبارات المركز وأشارت نفس النسبة إلى أن أسباب اإلخفاق

ألسئلة اختبارات المركز.

ترجع إلى طبيعة أسئلة اختبارات المركز وبعدها عن مضمون

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

المنهاج .وفيما يتعلق بالفروق بين إجابات المعلمين واإلناث

لإلجابة عن السؤال الثاني " :ما نوع الصعوبة التي يواجهها

فالجدول أعاله يظهر اتفاقا بين إجابات المعلمين والمعلمات على

الطالب في اختبارات مركز القياس والتقويم من وجهة نظر

أن "طبيعة أسئلة اختبارات المركز وبعدها عن مضمون المناهج"

الطالب؟ " فقد تم استخراج التك اررات والنسب المئوية لكل صعوبة

كأحد أسباب إخفاق الطلبة في تحقيق معدالت عالية في

والجدول ( )2يوضح ذلك.

اختبارات مركز القياس والتقويم .كما يظهر اختالفهم في مسألة
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جدول 2
نوع الصعوبة التي يجدها الطالب في اختبارات مركز القياس والتقويم
دون إجابة

الجنس

عدم مالءمة المكان

المخصص لالختبارات

التكرار

النسبة

الذكور

4

6,9%

1

االناث

5

2%

1

2%

المجموع

9

9,8%

2

2,2%

المئوية

 -األسئلة الخاصة

األسئلة الخاصة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

باختبار القدرات

التكرار

النسبة

1,7%

5
5

18%

10

10,9%

المئوية

باالختبار التحصيلي

طبيعة أسئلة

ضيق الوقت

االختبارات

المخصص لالختبارات
التكرار

النسبة

8,6%

6

10,3%

20

34,5%

22

6

20%

6

18%

11

40%

12

13%

26

28,3%

33

35,8%

المئوية

يظهر الجدول أعاله أن صعوبة "طبيعة أسئلة االختبارات"

المئوية

المئوية

التكرار

%
37,9%

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

التي يقدمها المركز في حصلت على أعلى نسبة بواقع

لإلجابة عن السؤال الثالث " :ما أسباب حصول الطلبة على

( )%33.8ثم جاءت صعوبة "ضيق الوقت المخصص لإلجابة

معدالت مرتفعة في اختبارات الثانوية العامة من وجهة نظر

على االختبارات" في المرتبة الثانية بنسبة ( )%28.3في حين

الطلبة؟ " فقد تم استخراج التكرارت والنسب المئوية إلجابات عينة

حصلت الصعوبات المتعلقة بـ"عدم مالئمة المكان" على أقل

ذلك.

الدراسة

من

الطالب

والجدول

( )3

يوضح

نسبة بواقع (.(%2.2
جدول 3

المقارنة بين الطالب والطالبات في أسباب حصولهم على معدالت مرتفعة في اختبارات الثانوية العامة
الطالب

اعتماد المعلم على وسائل تقويم أخرى تساهم في
رفع معدلك كالدرجات المخصصة للمشاركة
والواجبات

مساعدة المعلمين لك مراعاة لحاجتك

استحقاقك الفعلي لهذه الدرجات

لمعدالت عالية لولوج الجامعة

المرتفعة

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

الذكور

17

29 ,3%

8

13 ,8%

32

55 ,2%

اإلناث

5

16 ,7%

4

13 ,3%

19

63 ,3%

المجموع

22

25%

12

13,6%

51

58%

يالحظ من الجدول أعاله أن فقرة " استحقاق الطالب الفعلي

عليها"  ،في حين أظهرت النتائج إلى وجود اختالفا واضحا بين

للدرجة التي حصل عليها " قد حصلت على أعلى نسبة بواقع

إجابات الطالب تتعلق

باعتماد المعلمين على وسائل تقويم

( )%38في حين حصلت فقرة " مساعدة المعلمين ومراعاة حاجة

أخرى (كالدرجات المخصصة للمشاركة والواجبات) بنسبة

الطالب على معدل مرتفع للدخول إلى الجامعة " قد حصلت على

( )%29.3للذكور مقابل ( )%00.2لإلناث.

أدنى نسبة بواقع ( .)%03.0ومن خالل المقارنة بين إجابات

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

الطلبة ذكو ار واناثا فقد لوحظ أن هناك شبه اتفاق في نفس

لإلجابة عن السؤال الرابع " :ما أسباب حصول الطلبة على

التصنيف في المراتب التي تحتلها أسباب مساعدة المعلمين

معدالت مرتفعة في اختبارات الثانوية العامة من وجهة نظر

للطالب مراعاة لحاجتهم لمعدالت عالية لولوج الجامعة وكذلك

المعلمين؟ " فقد تم استخراج التكرارت والنسب المئوية إلجابات

شبه اتفاق في فقرة " استحقاق الطالب الفعلي للدرجة التي حصل

عينة الدراسة من المعلمين والجدول ( )4يوضح ذلك.
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جدول 4
المقارنة بين المعلمين والمعلمات في أسباب حصول الطالب على معدالت مرتفعة في اختبارات الثانوية العامة
المعلمين

اعتماد المعلم على وسائل تقويم أخرى تساهم في
رفع معدل الطالب كالدرجات المخصصة للمشاركة
التكرار

والواجبات

مساعدة المعلمين للطالب مراعاة لحاجتهم
لمعدالت عالية لولوج الجامعة

استحقاق الطالب الفعلي لهذه
الدرجات المرتفعة

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

معلمين

0

17.14

25

71.40

4

11.40

معلمات

6

33.33

10

55.55

2

11.11

المجموع

12

22.64

35

66.03

6

11.32

يظهر الجدول السابق المقارنة بين إجابات المعلمين

والتقويم ،وبالتالي فالطلبة أنفسهم يساهمون فيها الطلبة بتقصيرهم

والمعلمات حيث حصلت فقرة "مساعدة المعلمين للطالب مراعاة

في االطالع والتدريب على نماذج مماثلة ألسئلة المركز استعدادا

لحاجتهم لوجوج الجامعة" على أعلى نسبة بواقع ( )%00..3من

لهذه االختبارات ما يشعرهم أن هذه األسئلة بعيدة عن مضمون

مجموع استجابات المعلمين والمعلمات .في حين حصلت فقرة

المناهج .أما فيما يتعلق باالختالف بين المعلمين والمعلمات حول

"استحقاق الطلبة للمعدالت" كأحد أسباب حصول الطلبة على

نسبة مساهمة السبب المتعلق "بعدم حرص الطلبة في االطالع

معدالت مرتفعة في الثانوية العامة على أدنى نسبة بواقع

والتدرب على نماذج الختبارات مركز القياس والتقويم الملحقة

( )%00.32وفيما يتعلق بالفروق بين المعلين والمعلمات فقد

بالحقائب التدريبية للمركز" في إخفاق الطلبة في تحقيق معدالت

تساوت تقريبا الفقرة السابقة بينهما ،في حين أشارت النتائج

مرتفعة في اختبارات هذا المركز .فربما يمكن تعليله من خالل

السابقة إلى وجود اختالف في النسبة المئوية في الفقرتين األولى

اختالف جنس الطلبة أنفسهم وهذا ما يؤكده الطلبة في إجاباتهم

والثانية فقد تفاوتت نسبة اإلغداق على الطلبة بالدرجات مراعاة

للسؤال الثاني ،كون الطالب في مدارس البنين يقصرون في

لحاجتهم لمعدالت عالية لولوج الجامعة بنسبة ()%20.2.

االطالع والتدرب على نماذج اختبارات المركز في حين أن

لصالح المعلمين مقابل ( )%33.33للمعلمات اللواتي يعتمدن

الطالبات أشرن إلى عدم وجود هذا التقصير .وفي نفس الوقت

وسائل تقويم أخرى لرفع المعدالت كالدرجات المخصصة

فهن يحتجن إلى زيادة في االطالع على نماذج اختبارات المركز

للمشاركة والواجبات بنسبة ( )%33.33أكثر من المعلمين بنسبة

والى التدرب عليها .ولعل هذا مرده إلى أن الطالبات اإلناث أكثر

(.(%02.02

تواجدا في المنزل من الذكور فاهتماماتهن تكاد تكون محصورة

مناقشة األسئلة:

بداخل المنزل مما يوجد مساحة زمانية يستفدن منها في المراجعة
واالهتمام أكثر من الذكور الذين تبدو اهتماماتهم بخارج المنزل

أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول إلى أن أغلب الطالب

أكثر وأكبر.

يواجهون صعوبات في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم،
وأن أسباب اإلخفاق ترجع إلى طبيعة أسئلة اختبارات المركز

ونتائج السؤال األول هذه تصل بنا إلى تحديد نوع تلك

وبعدها عن مضمون المنهاج .ولعل ذلك مرده أن االختبارات

الصعوبات التي يواجهها الطلبة في هذه االختبارات ،فقد أشارت

التي يقدمها المركز ال تعتمد كليا على المهارات األكاديمية من

نتائج السؤال الثاني إلى أن أغلب الطلبة يجدون صعوبة في

مثل االختبارات المدرسية ،وهي نتيجة منطقية إلى حد ما سيما

طبيعة أسئلة المركز وبعدها عن مضمون المناهج مع ضيق

وأن واقع الحال يشير إلى أسباب اإلخفاق هذه ترجع إلى عدم

الوقت المخصص لإلجابة على هذه األسئلة .وهذه النتيجة تعكس

التدرب على الحقائب التدريبية التي يوفرها المركز الوطني للقياس

تدني مستويات الطالب وضعف استفادتهم من اإلصالحات
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التعليمية رغم أن هذه اإلصالحات تسعى إلى تحسين مستوى

عن أن يكون هو المقصر أو أنه السبب في الصعوبة التي

الطالب وتنمية مؤهالته المعرفية والمهارية والسلوكية وتجعل منه

يواجهها الطلبة وبالتالي فهو وكأنه يتهم الطرف األخر بالتقصير.
نخلص إلى أن العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي ال

الهدف الحقيقي لها باعتباره محور العملية التعليمية التربوية.
أما فيما يتعلق بارتفاع معدالت الطلبة في الثانوية العامة

زالت تعتمد البيداغوجيا التقليدية حيث يتم التركيز بشكل كبير

من وجهة نظر الطلبة فقد أشارت نتائج السؤالين الثالث والرابع

داخل الصف من قبل المعلمين على تنمية الجانب المعرفي فقط

إلى أن األسباب ترجع بالدرجة األولى من وجهة نظر المعلمين

للطلبة رغم حرص المناهج الجديدة على تطبيق البيداغوجيا

إلى إغداق الطلبة بالدرجات للطالب كمساعدة لهم للحصول على

الحديثة وتنمية الجوانب األخرى للطالب بشكل شمولي ومتكامل

مقاعد دراسية في الجامعات ،مما حدا بالمعلمين إلى دعمهم

كالجانب المهاري والسلوكي ،إضافة إلى اقتصارهم في صياغة

بوسائل تقويم أخرى ترفع من معدالتهم كدرجات المشاركة

األسئلة التي يتم تدريب الطلبة عليها على مستوى التذكر

والواجبات ،وهذه النتيجة حقيقية ال غبار عليها سيما إذا عرفنا أن

واهمالهم باقي المستويات كالتطبيق الذي ينعدم في هذه األسئلة.

المعلمين يتعاملون مع طالبهم بشيء من الرأفة والخوف من

 .6التوصيات

ضياع مستقبلهم ،فهم – أي المعلمين  -يتشابهون من األب في

 -إعادة النظر في الدورات والبرامج التدريبية المقدمة للمعلمين،

شعوره تجاه فلذة كبده والذي يفضل أن يراه ناجحا في مستقبله،

لمسايرة المستجدات التربوية والتحوالت التي تعرفها الساحة

ومع أنها وجهة نظر إنسانية إال أنها تكاد تخلو من الموضوعية

التربوية وذلك بتنظيم ورشات عمل لتدريبهم على تدريس المناهج

وواقع الحال يؤكد وجهة النظر اإلنسانية هذه ،وهي أيضا مصدر

الجديدة وصياغة االختبارات.

تعزيز المعلم لنفسه سيما واذا شاهد نتاج عمله خالل العام

 -أعادة النظر في الصالحيات الممنوحة لمعلمي المرحلة الثانوية

الدراسي وقد غلبت عليه صبغة النجاح ،إذن فهذا النجاح هو

من حيث األساليب المعتمدة في تقويم الطالب كون إغداق

نجاح المعلم قبل أن يكون نجاحا للطالب نفسه .هذا رغم أن

الطالب بدرجات تفوق مستوياتهم الحقيقية تبعد المعلم عن

الطالب يرون أن هذه المعدالت المرتفعة هي من استحقاقهم،

الموضوعية وتشكك في صدق وثبات االختبارات التي يقدمها

وهذا ما أكدت عليه نتائج السؤال الثالث ،وقد يرى المتفحص لهذه

المعلم لطلبته.

النتيجة أن هناك تناقضا بينها وبين وجهة نظر المعلمين السابقة،

 -التركيز على تدريب الطالب على مهارات تنمية القدرات

إال أن المتفحص الدقيق ال يرى تناقضا فيها مع إجابات المعلمين

المعرفية والمهارية والسلوكية للطلبة لتحقيق الشمولية والتكامل

ألن الطالب يدافعون عن حقوقهم ،فهم يعتقدون أن ارتفاع

لهذه الموارد البشرية.

معدالتهم نتيجة لجهودهم المبذولة طوال عام دراسي بذلوا فيه

 -تدريب المعلمين للطلبة على النماذج المماثلة الختبارات مركز

مجهودا ال يستهان به ،من مبدأ أن ال أحد يقول عن زيته عك ار،

القياس والتقويم الملحقة بالحقائب التدريبية للمركز.

فالطالب يشعر دوما بالظلم ،وهو يعتقد بأن جهده مهما كان قليال

 -تشجيع ودعم األبحاث العلمية في مجال القياس والتقويم نظ ار

فهو يستحق األكثر دائما .إال أن وجهة نظر المعلمين تبقى أكثر

ألهميتها في تشخيص العملية التعليمية وتعديل المناهج التربوية.

موضوعية من إجابة الطلبة التي ترتكز عليها المصلحة

المراجع

الشخصية ،فالطالب يتحدث عن مستقبله وعن حياته وعن

أ .المراجع العربية

نجاحه ،على عكس المعلم الذي يتحدث عن غيره ،وكذلك فإن

] [2سوالمة ،يوسف ( .)2...المعاني والقيم في تقديرات

إجابات كال المعلمين والطالب تؤكد أن كال منهما ينأى بنفسه

أعضاء هيئة التدريس للعالمات الجامعية :دراسة حالة
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قطر.22-23 ،)02( 9 :
[ ]4منصور ،علي محمد ( ،)2..3مبادئ اإلدارة (أسس

] [17محمد ،عبد السالم يونس ( )2..8القياس النفسي" دار

ومفاهيم) ،مجموعة النيل العربية للتوزيع والنشر ،ليبيا.

حامد ط ،0عمان.

] [5ثورندايك ،روبرت؛ وهيجن ،اليزبث0989( .م) ،القياس

] [18عبد الهادي ،نبيل "القياس والتقويم التربوي واستخدامه في

والتقويم في علم النفس والتربية ،ترجمة عبد اهلل زيد

مجال التدريس الصفي" دار وائل للنشر عمان/األردن

الكيالني وعبد الرحمن عدس ،مركز الكتب األردني:
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عمان.

] [19المياحي ،جعفر عبد كاظم "القياس النفسي والتقويم

[ ]6المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي)2.02( ،

التربوي" الطبعة األولى ،دار كنوز المعرفة العلمية

متوفر على /http://www.qiyas.sa

عمان/األردن .2.00

] [7الكبيسي ،عبد الواحد حميد "القياس والتقويم تجديدات

] [20الخطيب ،أحمد ،الفرح وجيه ،أبو سماحة كمال "البحث

ومناقشات" الطبعة األولى ،دار جرير للنشر والتوزيع

والتقويم التربوي" ،الطبعة األولى ،دار المستقبل للنشر

عمان/األردن .2..2

والتوزيع .0983

] [8أبو عالم ،رجاء محمود" ،قياس وتقويم التحصيل الدراسي"

] [21الطبيب ،أحمد محمد "التقويم والقياس النفسي والتربوي"

الطبعة األولى ،دار القلم للنشر والتوزيع الصفاة/ ،الكويت

المكتب الجامعي الحديث .0999

.0982

] [22عالم ،صالح الدين محمود "القياس والتقويم التربوي في

] [9خوري ،توما جورج "القياس والتقويم في التربية والتعليم"

العملية التدريسية" الطبعة الرابعة ،دار المسيرة عمان/األردن

الطبعة األولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

.2.00

بيروت /لبنان .2..8

] [23كاظم ،علي مهدي ،القياس والتقويم في التعلم والتعليم

] [10حبيب ،مجدي عبد الكريم "التقويم والقياس في التربية

"الطبعة األولى ،دار الكندي للنشر والتوزيع أربد /األردن

وعلم النفس" مكتبة النهضة المصرية القاهرة/مصر .0990

.2..0

] [11الصمادي ،ع والدرابيع" :)2..2( ،القياس والتقويم

] [24الغامدي ،حسين عبد الرحمن ( )2.0.الصدق التنبؤي

النفسي والتربوي ،بين النظرية والتطبيق ،مركز يزيد للنشر،

الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة في النجاح

األردن.

في الجامعة .دراسة على عينة من طالب جامعة ام
القرى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة

] [13يونس ،أحمد محمد (" )0982القياس النفسي والتقويم

المكرمة.

التربوي" دار الحكمة للطباعة طرابلس/ليبيا.
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REASONS OF ACHIEVEMENT
VARIATION BETWEEN HIGH
SCHOOL TESTS AND NATIONAL
CENTER FOR ASSESSMENT RESULTS
IN SAUDI ARABIA
Ali Al Moree

Abdellateef Kaday

Abstract_ This study aimed to identify the reasons of students achievement variation on high school
tests and National Center for Assessment tests from the viewpoint of Techers and students. Study
sample was selected randomely from the third level secondary students, consisted of 88 students. Add
to a random sample of teachers of secondary level included 53 teachers. To reach the objectives,this
study used a descriptive analytical method by distributing a questionnaire to the third secondary-level
students, and directing another questionnaire to the teachers of the same level.The results indicated
that (30.3%) of teachers believe that the responsibility is shared between the National Center for
Assessment and the teacher and the student as a result of failure in tests of National Center for
Assessment. About difficulties in tests of National Center for Assessment, the results indicate that item
"nature of the test questions provided by the center" had the highest percentage rate (35.8%). Sample
of students pointed that "the maturity of the student's actual score obtained " came in first percentage
rate (58%) among the reasons for the high rates of students in public secondary tests. Teachers
pointed that item " teachers helping the students to entry to university" came in first percentage rate
among the reasons for high rates of students in public secondary tests, the item percentage rate up to
(66.03%) of the total responses of teachers. Results recommends: Training students for similar tests of
Measurement and Evaluation Center ,and the need to deal with students during the test and
evaluation Objectively, and train teachers on making tests according to scientific standards.
Keywords: National Center for Assessment, high school tests.
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