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 عرفانشكر و
متام أأعاملنا   بسم هللا وامحلد هلل اذلي خسر لنا الأس باب لإ

متام هذا العمل    رابحي إسماعيلس اا  اتحممرم  اكدتار  الأ فاكن السبب يف اإ

ليه جبزيل الشكر اإ وعليه مفن ابب الراجب أأن أأتقدم  ،الإرشاف عىل هذا العمل ل  ب  ق  اذلي 

 والعرفان وأأ جرا من هللا أأن جيعل هجده يف مزيان حس ناته.

ىل الرجل   منه مبادئ عمل النفس  املعطاء اذلي أأخذتتام أأتقدم ابلشكر اجلزيل اإ

تقانمت منه وتعل   فارس إسعادي أأس اا ي اتحممرم  اكدتار   اجلد والإ

ىل الس يد    عّزي الضيفتام أأتقدم ابلشكر اجلزيل اإ

 الرايضيات يف الطر  املارسط  مفتش المربية والاعلمي ملادة

 عىل تسهيهل يل القيام ابجلانب امليداين 

 ومساعدته يف حتليل حمارى برانمج املادة.
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 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى بناء برنامج تدريبي للرفع من كفاية أساتذة التعليم المتوسط 

 وعليه انطلقت من التساؤلين التاليين:الرياضيات في مجال بناء االختبارات التحصيلية، لمادة
 في بناء االختبارات التحصيلية؟ ما هي االحتياجات التدريبية ألساتذة التعليم المتوسط -
هل هناك فعالية للبرنامج التدريبي المعد والموجه ألساتذة المتوسط لتنمية كفاءة بناء  -

 االختبارات التحصيلية الجيدة في مادة الرياضيات؟
إلجابة عليهما تم بناء أداة من طرف الطالبة لتحديد احتياجات األساتذة التدريبية وبغرض ا

أستاذ وأستاذة  011عينة الدراسة المتكونة من  وبعد التأكد من صالحيتها تم تطبيقها على
من أساتذة التعليم المتوسط لمادة الرياضيات بمؤسسات الوادي وسط، كما تم تحليل مجموعة 

لتحصيلية في مادة الرياضيات بنفس المؤسسات ثم بناء برنامج تدريبي موجه من االختبارات ا
لهؤالء األساتذة لتنمية كفاءة بناء االختبارات التحصيلية الجيدة وتطبيقه على عينة الدراسة 

 أستاذ وأستاذة وتم التوصل إلى النتائج التالية: 52التجريبية المكونة من 
التعليم المتوسط لمادة الرياضيات في كيفية بناء  ألساتذة هناك احتياجات تدريبية -

 االختبارات التحصيلية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي للبرنامج لصالح  -

القياس البعدي مما يعكس فعالية البرنامج التدريبي المعد والموجه ألساتذة المتوسط لتنمية 
 .التحصيلية الجيدة في مادة الرياضياتكفاءة بناء االختبارات 
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summary of the study:  

The current study was made to build a practice program inorder to 

ameliorate the efficiency of mathematics middle school teachers related to 

making (building) examinations. So the study started from these two questions: 

 - What are the training needs of middle school teachers in building 

examinations.  

- Is there effectiveness to the training program prepared for middle school 

teachers in order to develop the efficiency in preparing good examinations in 

mathematics? 

To answer these questions the student made a tool to determine (know) 

teachers practice needs and after confirming (assuring) its validity, it was then 

applied on a study sample including 100 teachers of mathematics middle 

school teachers from Center El-Oued. Also, a group of good examinations was 

analysed and applied on an experimental study sample of 25 teachers, and that 

resulted to the following:  

- There are training needs for middle school teachers of mathematics 

concerning the way (methods) of building examinations. 

- There are differences in statistics between prior assessment (pre-

assessment) and the post assessment of the program, for the post assessment 

which reveals (shows) the effectiveness of the training program made 

(prepared) for middle school teachers in order to develop the efficiency of 

preparing (making) good examinations in mathematics. 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتويات
 أ شكر وعرفان

 ب ملخص الدراسة باللغة العربية
 ج ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 د المحتوياتفهرس 
 ز فهرس الجداول

 ط شكالاألفهرس 
 0 مقدمة

 الجانب النظري
 واعتباراتهاإشكالية الدراسة  :الفصل األول

 6 إشكالية الدراسة -0
 05 فرضيات الدراسة -5
 05 أهمية الدراسة -3
 03 الدراسة أهداف -4
 04 المفاهيم اإلجرائية للدراسة -2
 04 الدراسات السابقة -6
 54 التعليق على الدراسات السابقة -7

 وشروط بنائها االختبارات التحصيليةالفصل الثاني: 
 57 مدخل

 52 نبذة تاريخية حول تقييم التعلم والتحصيل في التربية -0
 31 مفهوم التقويم التربوي ووسائله -5
 33 تعريف االختبار التحصيلي -3
 36 األهداف التعليمية وتصنيفاتها -4
 42 أهمية االختبارات التحصيلية -2
 46 أنواع االختبارات التحصيلية -6



 ه

 23 خطوات بناء االختبارات التحصيلية -7
 22 تفسير نتائج االختبارات التحصيلية -2
 27 مواصفات االختبار التحصيلي الجيد -9

 20 خالصة
 : التدريب المهني وبناء البرامج التدريبيةالفصل الثالث

 23 مدخل
 24 مفهوم التدريب -0
 22 نظريات التدريب -5
 29 أهمية العملية التدريبية -3
 90 أهداف العملية التدريبية -4
 94 دواعي تدريب األساتذة والمعلمين أثناء الخدمة -2
 97 أسس عملية التدريب -6
 92 أنواع التدريب -7
 010 موضوعات وجوانب تدريب المعلم أو األستاذ -2
 015 أساليب التدريب -9

 019 استراتيجيات تدريب المعلمين -01
 050 خطوات بناء برنامج تدريبي -00

 022 خالصة
 الجانب الميداني

 الجانب الميداني: الفصل الرابع
 060 الدراسة اإلستطالعية :أوال

 060 أهداف الدراسة االستطالعية -0
 0665 المنهج المتبع -5
 063 االستطالعيةمجاالت الدراسة  -3
 064 أدوات الدراسة -4
 062 الدراسة األساسية :ثانيا



 و

 062 مجاالت الدراسة األساسية -0
 066 عينة الدراسة -5
 066 األساليب اإلحصائية المستخدمة -3
 062 عرض وتفسير نتائج الدراسة -4
 095 محتويات البرنامج التدريبي -2

 534 توصيات واقتراحات
 536 المراجعقائمة 

 521 المالحق
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 069 على بنود األداة أفراد العينةيوضح استجابات  10
 077 يبين نتائج الّصدق لالختبارات التحصيلية المعدة من طرف األساتذة 15
 072 نتائج ثبات االختبارات التحصيليةيبين  13
 021 (10نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم )يلخص  14
 021 (15يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 12
 020 (13يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 16
 020 (14التحصيلي رقم )يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار  17
 025 (12يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 12
 025 (16يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 19
 023 (17يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 01
 023 (12التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم )يلخص نتائج القدرة  00
 024 (19يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 05
 024 (01يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 03
 026 (10يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 04
 026 (15يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 02
 027 (13يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 06
 027 (14يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 07
 022 (12لفقرات االختبار التحصيلي رقم )يوضح معامالت السهولة والصعوبة  02
 022 (16يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 09
 029 (17يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 51
 029 (12يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 50
 091 (19يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 55
 091 (01يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم ) 53



 ح

 095 يوضح محتوى البرنامج التدريبي 54
 515 يوضح الهدف السلوكي الخاطئ وتصحيحه ومستواه حسب تصنيف بلوم 52
 512 كيفية أعداد جدول المواصفاتيوضح  56
 512 يوضح الفرق بين األسئلة المقالية واألسئلة الموضعية 57
 559 يوضح نتائج تطبيق القياس القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي 52
 531 يبين داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 59
 531 التدريبي المقترحيوضح نتائج حجم قوة التأثير للبرنامج  31
 530 يوضح نتائج معادلة الكسب المعدل لبالك 30
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 فهرس األشكال

 الصفحة الشكلعنوان  الرقم
 33 يمثل مخطط يوضح وسائل التقويم التربوي 10
 37 يمثل مخطط يوضح مجاالت تصنيف األهداف التعليمية 15
 25 يمثل مخطط يوضح أنواع االختبارات التحصيلية 13
 65 يمثل مخطط يلخص أنواع الصدق 14
 75 يمثل مخطط يوضح طرق تقدير معامل الثبات 12
 21 مخطط يوضح مواصفات االختبار التحصيلي الجيد 16
 019 مخطط يوضح دورة الفعل ورد الفعل 17
 006 مخطط تصميم الرزمة التدريبية وتطويرها 12
 054 الشروع في إعداد برنامج تدريبي يوضح أهمية تحديد االحتياجات التدريبية قبل 19
 030 يمثل نموذج تحديد األهداف التدريبية 01
 035 نموذج تحديد االحتياجات التدريبية وفق منحى النظم 00
 043 مخطط توضيحي لمجاالت تقويم التدرب 05
 092 يمثل خطوات التقويم 03
 097 يوضح أنواع االختبارات التحصيلية 04
 510 مستويات المحال المعرفي حسب تصنيف بلوميوضح  02
 517 يوضح أنواع الفقرات االختبارية 06
 500 يوضح ترتيب فقرات االختبار وأهم العناصر التي تتضمنها التعليمات 07
 554 يوضح التمثيل البياني بالمنحنيات 02
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 ة:ممقد

ُمنُعديُ  ُملموسا ُعائدا ُيحقق ُاستثمارا ُإعدادُالتدريب ُبالمؤسسةُُخالل ُالبشري المورد
فهوُوسيلةُمهمةُخاصةُفيُالعصرُالحديثُنظراُللتطورُُالعملُأداءُوتطويرُكفاياتهُوتطوير

السريعُفيُالمجاالتُوالمهن,ُفالفردُغالباُماُيجدُأمامهُمسؤولياتُجديدةُفيُعملهُوأعباءُ
هذهُاألعباءُتحدُمنُفعالياتهُفتكونُمخرجاتهُذاتُجودةُمتدنية,ُوعليهُكانُلزاماُُمتنوعة,

إخضاعُالفردُلعملياتُالتدريبُوفقُثالثُمراحلُتدريبُقبلُالخدمة,ُبمفهومُاإلعدادُالذيُ
يرتكزُعادةُعلىُتكوينُالشخصيةُالوظيفيةُالمتخصصةُبماُيتطلبُمنُمواصفاتُسلوكيةُ

هذهُالمرحلةُبطولُالفترةُالزمنيةُوبتعددُالمهاراتُالمخططُلها,ُمحددة,ُويتصفُالتدريبُفيُ
أماُالمرحلةُالثانيةُفهوُتدريبُأثناءُالخدمةُحيثُيكونُتركيزُالتدريبُعلىُتجديدُأوُتحديثُ

ُالخدمة ُأثناء ُالعاملين ُفالتدريبُهوُُأداء ُالقصيرة ُبالفترة والذيُيتصفُعلىُعكسُسابقه
المعطياتُتتعلقُبمجموعةُمنُدراساتُتحليلُالعملُُمنُعمليةُتقنيةُتعتمدُعلىُمجموعة

وتشخيصُمشاكلُاألداءُحيثُيكونُالهدفُتطويرُومساعدةُاألفرادُعلىُتحقيقُالتوافقُفيُ
أعمالهمُوالتخلصُمنُاألعباءُالناتجةُعنُعدمُحيازتهمُلمعلوماتُضروريةُفيُأعمالهمُأوُ

ُفالتدريبُهو ُالوظيفة ُتتطلبها ُخالُمستجدات ُمن ُيتم ُبالمعارفُعملية ُالعاملين ُتزويد لها
واالتجاهاتُعنُطريقُالتدريسُوالممارسةُالتطبيقيةُفيُحقلُمنُحقولُاالختصاصُووفقُ
ُآخرُ ُبتعبير ُالغرض, ُلهذا ُومؤهلين ُوبإشرافُمختصين ُوأساليبُمدروسة ُمخطط برنامج

مجالُالتيُتؤهلُالموردُالبشريُبقوةُلشغلُوظيفةُمعينةُفيُُالتقنياتُمنُمجموعةُهوُالتدريب
معينُولعلُأهمُهذهُالمجاالتُمجالُالتدريسُالذيُيستمدُأهميتهُالقصوىُمنُُاختصاص

كونهُيستثمرُفيُموردُبشريُُبهدفُإعدادهُإعداداُسليماُوتوجيههُفيُمختلفُمناحيُالحياةُ
بحيثُيكونُفرداُصالحاُقادراُعلىُتقديمُاإلضافةُالالزمةُللدولةُوالمجتمع,ُفالتدريسُعبارةُ

فاعلُبينُمعلمُومتعلمُومحتوىُتعليميُبحيثُيحققُذلكُنواتجُتعليمُمقصودةُعنُعمليةُت
ُمكوناتُ ُأربع ُالتدريسُتضم ُعملية ُأن ُكما ُالعملية, ُهذه ُفي ُالبدء ُقبل ُتحديدها ُتم وقد

ُوهيُكالتالي:ُجليزرأساسيةُحسبُنموذجُ
ُ
ُ
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ُالغاياتُوالوسائل.التربيةُعمليةُعقالنيةُتعتمدُعلىُوضوحُُكونُفيُويتمثلُ:األول المكونُ-
:ُويسمىُالمدخالتُالسلوكيةُالتيُتشملُخبراتُالتالميذُالسابقةُفيُالتعلمُالمكون الثانيُ-

ميولهمُودوافعهمُومستوياتهمُفيهُوقدراتهمُالعقليةُومستوياتهمُاالرتقائيةُومهاراتهمُواتجاهاتهمُُو
ُفيُتعلمهمُوتتفاعلُمعُاألهدافُللتعلمُوغيرُذلك التربويةُالتيُتسعىُُمنُاألمورُالمؤثرة

ُمنُهذهُالمدخالت.ُلتعديلُالكثير
جراءاته.المكون الثالثُ- ُ:ُفيتمثلُفيُعملياتُالتعلمُوأساليبهُوا 
عبد :ُويتمثلُفيُالتقويمُالتربويُللحكمُعلىُمدىُنجاعةُالعملُالتعليميُ)المكون الرابعُ-

 (.  -29, 9002الكريم,
لتطويرُالعملُالتربويُُلتدريسُيتضحُأنهلعمليةُاُجليزرمنُخاللُالنموذجُالذيُوضعهُ

التيُمنُخاللهاُيعرفُمدىُتحققُاألهدافُالتربويةُُالتقويمُعمليةُإجراءُمنُالبدُبهُواالرتقاء
تبارُالتحصيليُبكلُأنواعهُوالتغيراتُالحاصلةُعلىُمستوىُالمدخالتُالسلوكية,ُويعتبرُاالخ

منُخاللهاُيتمُالحكمُعلىُتداوالُواستخداماُفيُاألنظمةُالتربوية,ُفهوُالوسيلةُالتيُُاألكثر
التلميذُوقياسُحجمُالمعارفُالمحصلُعليهاُبعدُعمليةُالتعلم,ُوبماُأنُاالختبارُُمكتسبات

اللُتوفرهُعلىُمجموعوُمنُأداةُقياسُفإنهُالُيمكنهُإعطاؤناُالمعلوماتُالدقيقةُإالُمنُخ
ضوعيةُوالشموليةُوالصدقُحددهاُعلماءُالقياسُالتربويُوالمتمثلةُفيُالمُوالتيُُالخصائص

ُوالثبات ُالُيتعرضونُلطرقُب, ُفيُمختلفُأطوارُتكوينهم ُأنُاألساتذة ناءُوالالفتُلالنتباه
ُبالشكل ُفيُاالختباراتُالتحصيلية ُالتقويم ُعملية ُجعل ُالمطلوبُمما المنظومةُُاألكاديمي

ُتتسم ُالوطنية ُإلىُبالسطُالتربوية ُهؤالء ُإخضاع ُلزاما ُكان ُوعليه ُبالعشوائية, ُوأحيانا حية
لتقويمُالتيُتعتبرُعنصرُالتكوينُفيُهذاُالمجالُوماُيزيدُمنُأهميةُهذاُالتكوينُأنُعمليةُا

عمليةُالتدريسُتعتمدُأساساُعلىُالتقييمُالذيُبدورهُيستدعيُأداةُصالحةُوفقُُأساسيُفي
ُالقياس, ُمنُطرفُعلماء ُبكلُأجزائهاُُالشروطُالمحددة ُمترابطة ُعملية ُالتدريسية فالعملية

وأيُخللُفيُجزءُمعينُيؤديُإلىُاختالالتُفيُالنسقُمماُيؤديُإلىُوجودُمخرجاتُغيرُ
واضحةُالنتيجةُلسوءُالتقييمُوعدمُالقدرةُعلىُالتقويمُوالتوجيهُالخاطئُالذيُمنُالمفروضُ

لتلميذ,ُفأداةُالقياسُعندماُالُأنُتظهرُمالمحهُمنُخاللُكمُالمعارفُالتيُيحصلُعليهاُا
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ُبالضرورةُنتخذُ ترتقيُللمواصفاتُالمطلوبةُتقدمُلناُمعلوماتُخاطئةُعنُالفردُمماُيجعلنا
ُبشأنهُأحكاماُخاطئة.

مماُسبقُجاءتُهذهُالدراسةُإلعدادُبرنامجُتدريبيُفيُمجالُبناءُاالختباراتُُانطالقا
ُل ُاالحتياجاتُالتدريبية ُمنُخاللُتحديد ُوقياسُالتحصيلية ُوتطبيقُالبرنامجُعليهم ألساتذة
ُفعاليتهُولقدُتمُتناولُالموضوعُمنُخاللُجانبين:

ذيُيضمُإشكاليةُالدراسةُجانبُنظريُيحتويُعلىُفصولُثالثُوهيُالفصلُاألولُال
مختلفُالدراساتُالسابقةُفيُهذاُالمجالُوالتعقيبُُواستعراضُلهاُاإلجرائيةُوالمفاهيمُوأهميتها

لثانيُالذيُضمُالتراثُالنظريُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُبدايةُعليها,ُوالفصلُا
ُالتربويُ ُالتقويم ُبمفهوم ُمرورا ُالتربية ُفي ُوالتحصيل ُالتعلم ُتقييم ُحول ُتاريخية ُنبذة بطرح
ووسائلهُوتعريفُاالختبارُالتحصيليُواألهدافُالتربويةُوتصنيفاتهاُوأهميةُهذهُاالختباراتُ

ُهاُوتفسيرُنتائجها,ُوأخيراُمواصفاتُاالختبارُالجيد.وأنواعهاُوخطواتُبنائ
ُالتدريبُ ُمفهوم ُلمعالجةُموضوعُالتدريبُفضم ُالتطرقُفيه ُللفصلُالثالثُتم وبالنسبة
ُوموضوعاتهُ ُوأنواعه ُوأسسه ُالتدريب ُودواعي ُالتدريبية ُالعملية ُوأهداف ُوأهميته ونظرياته

ُبية.وأساليبهُواستراتيجياتهُوخطواتُبناءُالبرامجُالتدري
ُبناءُ ُمجال ُفي ُلألساتذة ُاالحتياجاتُالتدريبية ُتحديد ُفيه ُتم ُفقد ُالجانبُالميداني أما

ُاالختباراتُالتحصيليةُوبناءُبرنامجُتدريبُلذلكُتمُتطبيقهُوقياسُفعاليته.ُُُُ
ُ
ُ

ُُ
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 إشكالية الدراسة: -1
ُسببُجوهريُفيُاالرتقاءُتحتلُ ُالمجتمعاتُكونها ُلكافة ُبالنسبة ُكبيرة ُأهّمية المدرسة

فالدولُوالمجتمعاتُالتيُاستطاعتُالّتقّدمُعلىُغيرهاُقدُاعتمدتُبشكلُبمستقبلُاإلنسان,ُ
أساسيُعلىُالتعليم,ُفوضعتُالمؤسساتُالتعليميةُبمختلفُأنواعهاُفيُمقدمةُالخّطةُالتيُ

المقّدمةُلماُلهاُمنُدورُبارزُفيُتنشئةُاألجيالُفتغرسُُفيُالمدارسُكانتُوبالطبعُتعتمدها
ُال ُواألخالق ُالقيم ُنفوسهم ُبوطنهمُفي ُوالفخر ُاالعتزاز ُوطرق ُأساليب ُفيهم ُوتزرع سامية

,ُفالّدورُالذيُتلعبهُالمدرسةُينعكسُعلىُالمستوىُاالقتصاديُواالجتماعيُوالمحافظةُعليه
للبالد,ُفمنُخاللهاُيمكنُتزويدُالفردُبالمعارفُوالمهاراتُاألساسيةُالتيُتمّكنهُمنُالتفكيرُ

ُوحملهُعلىُالّتكيفُم ُالّسليم نتاجُإطاراتُالبّناء ُوا  ُالّتطوراتُالمتسارعة عُمجتمعهُومواكبة
ُالتعليميةُ ُالتربوية ُللعملية ُبالتحضير ُتهتم ُفهي ُلهذا ُالّنهوضُبأوطانها, ُعلى ُقادرة فاعلة

مرغوبةُمنُأجلُتحقيقها,ُوذلكُ"بتخطيطُالبرنامجُالتعليميُوالمنهجُُأهدافُتحديدُعلىُوتعمل
كسابهُالّدارسُوكُالفردبقصدُتعديلُسل رغوبةُمنُخاللُالمعلوماتُالمفيدةُسلوكيةُمُأنماطاُوا 

بحيثُتتكونُُ(2, 9002)قالدة, العلميُالّسليم".ُُوالتفكيرُالمرغوبةُوالميولُلالتجاهاتُواكتسابه
ُ ُتتمثل ُمتكاملة ُعناصر ُمنُخمسة ُالمدرسية ُوالخاصالمناهج ُالعام ُفيُاألهدافُبنوعيها

واألنشطةُوالخبرات,ُوالّطرقُوالوسائل,ُوأخيًراُالتقويم,ُإذنُمنُخاللُالمناهجُتسعىُالمدرسةُ
ُ ُوصياغتها ُدقيًقا ُتحديًدا ُبتحديدها ُذلك ُويكون ُتسطيرها ُتم ُاألهدافُالتي صياغًةُلتحقيق

ُإجرائيةُتعّبرُبِدّقةُعنُنواتجُالتعلمُالمتوقعةُاألمرُالذيُيساعدُالطالبُوأولياءُأمورهمُعن
ُسيرورةُ ُتخطيط ُفي ُوالمعلمين ُاألساتذة ُويساعد ُإليه, ُوالوصول ُتحقيقه ُينبغي ُما معرفة

ُالعمليةُالتدريسيةُواألنشطةُالتعليميةُالمبنيةُعلىُهذهُاألهداف.
هذهُاألهدافُفيُالعمليةُالتعليميةُالتعلميةُوقياسُأثرُودرجةُُتحّققُمدىُقياسُأجلُومن

ُالتقوي ُمنُإجراءُعملية ُالُبد ُأالتعلم ُأهّم ُوالتيُتمثلُأحد ُالتعلميةم ُالتعليمية ُركانُالعملية
فالغرضُاألساسيُمنُالقيامُبعمليةُالتقويمُهوُتحسينُعمليةُالتعلمُوتعزيزُأداءُالتالميذُمنُ
برازُمواطنُ خاللُالكشفُعنُمواطنُالخللُالحاصلةُأثناءُتعلمهمُوالعملُعلىُعالجهاُوا 

ُالقوةُلديهمُللعملُعلىُإثرائهاُوتثمينها.
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ُالتربُوُوبهذا ُللتقويم ُالعالمية ُالموسوعة ُ)الخصوصُأوضحت Wolfُي ُأن0991ُ( م,
ُ ُمنهجيةالتقويم ُيؤّديُإلىُإصدارُأحكامُ عملية ُمّما ُاألدّلة, ُالبياناتُوتفسير ُلجمع منّظمة

يسُأوُأداءُالمعّلمُنفسهُوكلُماُيتعّلقُبالعملُُرتتعّلقُبالّطالبُأوُالمناهج,ُأوُطرائقُالتد
ُيُحّقه.التّربوي,ُألّنهُبذلكُيساعدُعلىُتوجيههُواتخاذُاإلجراءاتُالاّلزمةُف

ونظًراُلألهميةُالتيُيحتلهاُالتقويمُوتأثيرهُالمباشرُعلىُالعمليةُالتعليميةُنجدُأّنُأدواتهُ
ُق ُفيُمعظمُد ُالمتداول ُالمعيار ُفهي ُاالختباراتُالّتحصيلية ُأبرزها ُولعّل تعّددتُوتنوعت,

فمنُُ,(29, 9002)العابدي, الّدولُلتقويمُالّتالميذُومعرفةُمدىُتقّدهمُنحوُاألهدافُالمنشودة.ُ
ُ ُاألهدافُالسلوكيةخالل ُتحّقق ُمدى ُالوقوفُعلى ُيمكننا ُالّتحصيلي والتعليمية,ُُاالختبار

ُ ُفيُوتشخيصُوتقويم ُكبيًرا ُدوًرا ُيلعب ُأنه ُكما ُالمقدَّمة, ُالتعليمية ُالنشاطات ُفعالية مدى
ُتوفرهُلهمُمنُتحسينُدافعيةُالتالميذُومستوىُالحفظُلديهمُومعرفتهمُبحقيقةُتحصيل همُوما

ُ ُراجعة ُتغذية ُأيضا ُيؤكده ُما ُوهذا ُذلك, "االختباراتُُ:بأن6112ُُرائد خليل العابديبعد
ُخاصةُفيُمرحلةُ ُبها ُالدراسةُواالهتمام ُنحو ُفتدفعهم ُللتالميذ ُحافًزا ُتلعبُدوًرا التحصيلية

ُوا ُفالدرجة ُالعلم, ُأجل ُمن ُطلبُالعلم ُفكرة ُيدركون ُال ُاألولىُألّنهم ُوالثوابُالتعليم لجائزة
بأشكالهُالمختلفةُتدفعهمُلالنتباهُأكثر,ُوبالتاليُعلىُتحصيلُعلميُأفضل",ُفهناُالتلميذُفيُ
مراحلهُاألولىُمنُالتمدرسُكالمرحلةُاالبتدائيةُومرحلةُالمتوسطُمازالُلمُيدركُبعدُأهميةُ

نماُيمثلُُطلبُالعلومُفيُحياتهُومنُثمُالعملُعلىُالتحصيلُالّدراسيُواالجتهادُفيُذلك, وا 
ُالنجاحُ ُإحراز ُأجل ُمن ُدراسته ُفي ُاإلنجاز ُنحو ُتدفعه ُالتي ُالمحفزة ُالوسيلة ُاالختبار له

ُوتفاديُالرسوبُبحصولهُعلىُالّنقاطُوالّدرجاتُالالزمةُلذلكُبعدُأدائهُعلىُاالختبار.
, 9002مي التربية وتحسين مستواهم )هيئة التأطير بالمعهد الوطني لتكوين مستخدهذاُوتضيفُ

أنُاالختباراتُالتحصيليةُتستخدمُفيُأغراضُمتعددة,ُفهيُالتيُتزودُالمعلمُببياناتُُ(11
يسترشدُبهاُفيُتحديدُاحتياجاتُتالميذهُوتشخيصُالصعوباتُوالعوائقُالتيُتعترضهمُأثناءُ
عمليةُالتعلم,ُوكذلكُوضعُتقديراتُتعّبرُعنُالمستوىُالتحصيليُالعامُللتلميذ,ُأيُأنهُمنُ

هذهُاالختباراتُيستطيعُالمعلمُالتوصلُبدقةُإلىُماُعجزُتالميذهُعنُإحرازه,ُخاللُنتائجُ
وعنُتحديدُمستواهمُمنُخاللُدرجاتهمُالتيُتمُرصدهاُبعدُأدائهمُعلىُاالختبار,ُوبالتاليُ
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لذلك,ُفاالختبارُُمةالالُزُالعالجيةُووضعُاالستراتيجياتُمحاولةُتعديلُمسارُالعمليةُالتعليمية
"أنهُأداةُتستعملُلغرضُاإلجابةُعنُالسؤالُالتالي:ُهلُحققُالتلميذُالهدفُُجروكماُيقولُ
أيُأنهُعبارةُعنُمجموعةُمنُاألسئلةُوالمطلوبُاإلجابةُ (,101 ,9009 )حثروبي,ُالمطلوب؟"

مدىُتحقيقُالهدفُأوُاألهدافُالموضوعة,ُفالمعلمُيضعُمجموعةُُمنُالتحّققُغرضهاُعنها,
ُوعندُ ُذلك, ُأجل ُمن ُقدما ُويمضي ُالتدريسي ُالفعل ُنهاية ُلتحقيقها ُاألهدافُالتعليمية من
االنتهاءُمنُهذاُيسعىُللتعرفُماُإذاُقدُوصلُإلىُالمطلوبُأمُلمُيصلُبعدُفيعدُمجموعةُ

ُل ُطرفُالتالميذ ُمن ُعنها ُلإلجابة ُاألسئلة ُومدىُمن ُاألهدافُالمرجوة ُبلوغه ُمدى يحدد
تحققها,ُلذاُفالمعلمُأوُاألستاذُيستخدمُاالختباراتُالتحصيليةُبشكلُكبيرُفيُالمدرسةُوهذاُ
ُالخططُ ُإعداد ُأجل ُمن ُالحاصلة ُثغراتُالتعلم ُوالوقوفُعلى ُتالميذه ُتعلم ُمستوى لتقويم

منُمستوىُآلخرُأوُتقريرُمُيتعدىُاألمرُذلكُإلىُتحديدُمصيرهمُبنقلهالعالجيةُلذلكُبلُ
تخصصُدونُاآلخرُوهذاُباالستنادُإلىُدرجاتهمُفيُهذهُاالختباراتُُإلىُتوجيههمُأوُرسوبهم

لذلكُنجدُأنُاالتحادُاألمريكيُللمعلمينُوالمجلسُالقوميُللقياسُفيُالتربيةُورابطةُالتربيةُ
ُالمع ُفي ُالمطلوبُتوافرها ُمستوياتُاألداء ُوضعوا ُقد ُاألمريكية ُفعاليةُالوطنية ُلضمان لم

ُالتقويمُالذيُيقومُبهُوذلكُكماُيلي:ُ
 أنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُتطبيقُالتقويمُوتحليلُوتفسيرُنتائجه. -

 الصفية.أنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُتطويرُطرقُالتقويمُالمالئمةُللقراراتُالتعليميةُ -

قراراتُعنُالطلبةُأنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُتطبيقُاستخدامُنتائجُالتقويمُعندُصنعُ -
 كأفرادُوعندُتخطيطُالتعليمُالصفيُوتطويرُالمنهجُوتحسينُأداءُالمدرسة.

جراءاتُصادقةُلتقديرُمستوىُأداءُالطالبُ - أنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُتطويرُطرقُوا 
 ودرجاتهُضمنُتقويمُالتحصيلُلديه.

والمسؤولينُفيُُأنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُتوصيلُنتائجُالتقويمُإلىُالطلبةُوالوالدين -
 المدرسةُوالمسؤولينُعنُالتعليم.

أنُيكونُالمعلمُماهًراُفيُالتعرفُعلىُالجوانبُغيرُاألخالقيةُوغيرُالقانونيةُوطرقُ -
 (2, 9002)المحمد, التقويمُغيرُالمالئمة.ُ
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فنجدُهناُمدىُالتأكيدُوالحرصُعلىُضرورةُاالرتقاءُبالعملُالتقويميُوأدائهُعلىُالوجهُ
بتمكينُالمعلمُمنُأداءُذلكُكماُينبغيُوهذاُلماُللتقويمُمنُأهميةُبالغةُفيُُالمطلوبُوذلك

ُأنُاالختباراتُالتحصيليةُفيُبالدناُ عمليةُصنعُالقرارُفيُحقُالمتمدرسُومستقبله,ُوبما
ُكونُ عدادها ُوا  ُفيُعمليةُالتقويمُيفترضُاالهتمامُبعمليةُبنائها تكادُتكونُالوسيلةُالوحيدة

بار,ُبلُأنهاُعمليةُتمرُفيُلمعدُاالختُاُأوُخاضًعاُلالجتهادُالشخصيذلكُليسُعماًلُعفويًُ
للتمكنُبواسطتهاُمنُإعدادُوعنايةُُالمعلمُأوُاألستاذُاتباعهاُبدقةُعلىُمتتاليةُعلميةُخطوات
ُ ُتاختبار ُالمطلوبة ُالشروط ُفيه ُتتوفر ُالقياسُفيُحصيلي ُورغمُ(11, 9001)كاظم, أداء ,

عدادُاالختباراتُالتحصيليةُ إالُأنهُفيُالواقعُنالحظُالضرورةُالملحةُللعنايةُبعمليةُبناءُوا 
يعطونهاُالقدرُالكافيُمنُاالهتمامُبإجراءاتُبنائهاُالالزمة,ُوالُُيتقيدونُالُاألساتذةُأنُأغلب

بالطريقةُالتيُفنجدُالمعلمُكلماُأرادُتقويمُتالميذهُيضعُمجموعةُمنُاألسئلةُبشكٍلُعشوائيُُو
يراهاُدونُالتخطيطُلذلكُمماُيجعلُاالختبارُالتحصيليُذاتيًّاُفاقًداُللموضوعيةُالُيتوفرُعنُ

مماُينعكسُسلًباُعلىُنتائجهُفتكونُأبسطُشروطُومتطلباتُبناءُاالختبارُالتحصيليُالجيد,ُ
عملُغالًباُماُأنُهذاُالُ(119, 9009)أبو لبدة, فاقدةُللمصداقيةُالُمعنىُلهاُوهذاُماُيؤكدهُ

ُالُ ُالتحصيكونُارتجالًيا ُاالختبار ُلبناء ُالسليمة ُللخطواتُالمنهجية يليُبالتاليُإذاُيخضع
تمعناُفيُأسئلةُهذهُاالختباراتُفإنناُنجدهاُعينةُغيرُممثلةُلجميعُماُدرسهُالتلميذ,ُفنجدُ

لتيُيعتقدُأّنهاُالمعلمُأوُاألستاذُقدُوضعُاألسئلةُمنُاألجزاءُالتيُيحبهاُأوُيميلُإليهاُأوُا
وماُيدرسهُالتالميذُقدُوجدُالمدرسُُومهمةُولمُيفّكرُإطالًقاُبأهدافُالّتدريسُمعُأّنُالمدرسةُ

ُتفسيرهاُ ُإلى ُيؤدي ُبالغموضُمّما ُتتصف ُاألسئلة ُهذه ُأن ُونجد ُاألهداف ُهذه لتحقيق
ُتفسيراتُمختلفةُمنُقبلُالتالميذُمماُيحيدُبهمُعنُتقديمُاإلجابةُالصحيحة.

ويذكرُُ,صلُعبدُاهللُحمدُالمحمدُأنهُجرتُالعادةُأنُيدخلُالمعلمُالصفويضيفُفي
طلبتهُبأنهُحددُلهمُامتحاًناُفيُذلكُاليوم,ُفيقومُعلىُعجلُبتصفحُالكتابُلينتهيُبهُاألمرُ
ُعليهمُويطلبُمنهمُاإلجابةُ ُأوُيمليها ُعلىُالسبورة إلىُانتقاءُمجموعةُمنُاألسئلةُيكتبها

ُأوُفيُأحسنُاألحوا ُأثناءُاستراحتهُيحضرُعنها, ُفيُقاعةُاألساتذة ُيكونُجالًسا لُعندما
مجموعةُمنُاألسئلةُتكونُمنُتمارينُالكتابُويصوغهاُعلىُشكلُفقراتُويصورهاُلتوزيعهاُ
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ُتعتمدُ علىُتالميذهُدونُمراعاةُأسسُوقواعدُبناءُفقراتُاالختبار,ُفهذهُاالختباراتُنجدها
تلميذُفهيُتحرمُالتالميذُمنُتساويُالفرص,ُفقدُأكثرُمنهاُعلىُمقدارُتحصيلُالُحظعلىُال

يكونُالتلميذُقدُدرسُجزءاُمعيًناُمنُالمادةُوأهملُاألجزاءُاألخرىُوتأتيُمعظمُاألسئلةُمنُ
ُالذيُدرُّ ُوقدُالجزء ُالماّدة, ُالنجاحُفيُهذه ُإلى ُتؤّهله ُويتحصلُعلىُدرجة ُبه, ُواهتّم سه

هُاالختبارُفيتحصلُالجزءُالذيُركزُعلييدرسُطالبُآخرُمعظمُالماّدةُويتقنهاُويتركُذلكُ
ُالنوعُعلىُعالمةُأقلُ منُوقدُتؤديُبهُإلىُالرسوبُفيُهذهُالماّدةُلذلكُالُيستطيعُهذا

االختباراتُالتمييزُبينُمستوياتُالتالميذُمّماُيلحقُبهمُاألذىُوتحرمُالمجتمعُمنُطاقاتُ
ُوقدراتُكانُيمكنُتنميتهاُواإلفادةُمنهاُبشكلُأفضل.

اتباعُاألسلوبُالعلميُالصحيحُفيُُنتائجُهكذاُاختباراتُلمُيتمُفيُالوثوقُيمكنُالُلذلك
ُاتخاذُقراراتُخاطئةُفيُحقُالتالميذُوفيُحقُالعمليةُالتربوية.ُإلىُبناُيؤّديُألنُُّبنائهاُعملية

ُ ُخاصًُّلهذه ُالعربيُاهتماًما اُاألسبابُأولتُمراكزُالبحوثُالتربويةُعلىُمستوىُوطننا
ومراحلها,ُفنجدُأنهُفيُاألردنُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُفيُمختلفُالموادُالدراسيةُبعمليةُ

مُومنُأهمُالتوصياتُالتيُخرجُبها0991ُعقدُأولُمؤتمرُوطنيُللّتطويرُالتربويُسنةُتمُ
ُالتربويُُمجالُوتطويرُالنظرُإعادةُعلىُالعمل )عاشور, بناءُاالختباراتُالتحصيليةُوالتقويم

مُفيُالبحرينُلتدريبُالمعلمين0991ُالتربويُسنةُُالتدريبُنظامُصدورُتمُوقدُ,(120, 9001
ُالتربويُ ُمجالُالتقويم ُفيها ُبما ُالتربوية ُبالعملية )أبو زيد وسعد, فيُكلُالمجاالتُالمتعلقة

مُفيُبيروتُالحلقةُالدراسية0991ُنظمتُالهيئةُاللبنانيةُسنةُ,ُأماُفيُلبنانُ(121, 9001
ُتحتُعنوان ُالثالثة ُاالمتحاناتُالعامة ُالتربوي, ُالتقويم ُقضايا ُونوقشُُوالمبنيات: التربوية,

التربويُخصوًصاُعمليةُبناءُاالختبارات,ُوالجزائرُعلىُغرارُالدولُُبالتقويمُيتعلقُماُفيهاُكل
ُالتربويُ ُالتقويم ُبعملية ُباإلصالحُالتربويُاهتمامهم ُأولىُالمعنيونُفيها ُاألخرىُقد العربية

ُ ُعلى ُقولويؤّكد ُإصالحُُ(111, 9002)بن بوزيد, ُذلك ُمشروع ُقلب ُفي ُيقع ُالتقييم أن
المنظومةُالتربويةُوأّكدُأيًضاُعلىُضرورةُاالهتمامُببناءُاالختباراتُالتحصيليةُوفًقاُالمبادئُ

ُالتيُتضمنُمصداقيتهاُوموضوعيتها.
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مليةُإعدادُاالختباراتُالتحصيليةُأنُعُإالُاإلطارُهذاُفيُالمبذولةُالجهودُكلُمنُوبالرغم
ُالكثيرُمنُالغموضُلدىُالقائمي ُزالُيشوبها ُإلىُنُعلىُذلكُويرجعُالسببُفيُالغالبما

هؤالءُسواءُفيُالمسارُالّدراسيُأوُالمسارُالمهني,ُلذاُكانُلزاًماُاالهتمامُُلدىُوينكالتُغياب
تعليميُُأنهُالُيمكنُأليُنظامُبإعدادُالمعلمُوتأهيلهُوتدريبهُالمتواصلُفكماُيقولُرويُسينغ

أنُعمليةُإعدادُفنجدُُ(,Higgin Son, 1986, 27)أعلىُمنُمستوىُالمعلمينُفيهُأنُيرتقيُ
المعلمُتعتبرُإحدىُالموضوعاتُالتيُشغلتُوماُزالتُتشغلُالمتخصصينُفيُدولُالعالمُ

كفاءتهُويزيدُبوجهُعامُوالمهتمينُبشؤونُالتربيةُوالتعليمُبوجهُخاص,ُحيثُيرفعُذلكُمنُ
منُكفاءةُالمؤسسةُالتربويةُومخرجاتها,ُكماُأنُفيُتدريبهُالمستمرُأثناءُأدائهُلمهامهُيعتبرُ

منُإنتاجيةُالتعليم,ُفالتدريبُُالرفعُثمُومنُأدائهُمستوىُهمُالسبلُلنموهُالمهنيُوالرفعُمنمنُأ
صدرتُقوانينُتلزمُللمعلمينُيعنيُالتعليمُالمستمرُلهمُوبهذاُالخصوصُنجدُأنُألمانياُقدُأ

يُفيهاُجميعُالمعلمينُبالتدريبُأثناءُالخدمةُوهذاُمنُأجلُتمكينهمُمنُمتابعةُالتطوراتُف
وفيُبلجيكاُتنظمُالمفتشيةُمؤتمرينُسنوًياُويلزمُالمعلمونُُكفاءتهم,ُمستوىُورفعُعملهمُمجال

ُ ُمعلمي ُعلى ُفنلندا ُفي ُأما ُالعلمية, ُواألنشطة ُوالمناقشات ُالمحاضرات المدارسُبحضور
مةُوالمشاركةُفيُمتابعةُاألساسيةُوالثانويةُتخصيصُثالثةُأيامُفيُالسنةُللتدريبُأثناءُالخد

وفيُالنمساُيلزمُالمعلمونُُوالجامعاتُالصيفيةُالعاليُلتعليماُمؤسساتُفيُاإلضافيةُالمقررات
يُاليابانُنُذلك,ُأماُفبالتدريبُعندُتعديلُالمناهجُوالخططُالدراسيةُويبقىُطوعياُإذاُلمُيك

جميعُالمراحلُالتعليميةُبشكلُمؤقتُويعتبرونُفيُفترةُالتدريبُُفيُالجددُالمعلمينُيتمُتعيين
تحتُإشرافُمعلمينُذويُخبرة,ُويلزمونُفيُالسنةُاألولىُمنُالتحاقهمُبالتعليمُعلىُحضورُ

المحليةُتدريبُأثناءُالخدمةُلمدةُعشرينُيوًماُتحتُإشرافُوزارةُالتريبةُواإلداراتُالتربويةُ
فيُالتعليمُبأنُيلتحقواُُمُتمُإلزامُالمعلمينُالذينُقضواُثالثُسنوات0991والبلديةُومنذُعامُ

ُمهاُرُبالتدريب ُلتطوير ُوذلك ُأيام ُثالثة ُلمدة ُمن ُالمختارة ُبعضُالجوانب ُفي عملهمُاتهم
وفيُالجزائرُكذلكُأولىُاألمرُالمتضمنُتنظيمُالتريبةُوالتكوينُعنايةُُ(,12, 9002)األحمد, 

منهُعلىُماُيلي:ُ"التكوينُعملية19ُُخاصةُبتكوينُاألساتذةُوالمعلمينُحيثُنصتُالمادةُ
مستمرةُلجميعُالمربينُعلىُجميعُالمستوياتُومهمتهُأنُيتيحُالحصولُعلىُتقنياتُالمهنةُ



12 

)بن الثقافةُوالوعيُالكاملُبالرسالةُالتيُيقومُبهاُالمربيُواكتسابُأعلىُمستوىُمنُالكفاءةُُو
 (.121, 9011, زاف

ُلغيابُمرجعيةُواضحةُيستندُإليهاُالمعلمونُفيُبناءُأسئلتهمُ ُالمنطلقُونظًرا فمنُهذا
ُيؤكده ُكما ُالجزائريةُعلي تعوينات  االختبارية ُالتربويُفيُالمدرسة ُالتقويم ُحول فيُدراسة

عدادُُ(91, 9011)ساعد, وأوردتهُ تصبحُعمليةُتدريبُالمعلمينُواألساتذةُعلىُعمليةُبناءُوا 
ُاختباراتُتحصيليةُجيدةُموضوعيةُضرورةُملحةُتستدعيُالتركيزُعلىُذلك.

لذاُجاءتُالدراساتُالحاليةُمحاولةُتسليطُالضوءُعلىُهذاُالموضوعُمنُخاللُالعملُ
لمادةُالرياضياتُفيُعمليةُبناءُُعلىُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُألساتذةُالتعليمُالمتوسط

االختباراتُالتحصيليةُالجيدةُومنُثمُاقتراحُبرنامجُتدريبيُلتنميةُكفاءتهمُفيُذلك,ُوعليهُتمُ
ُاالنطالقُمنُالتساؤالتُالتالية:

ُبناءُ - ُفي ُالرياضيات ُلمادة ُالمتوسط ُالتعليم ُألساتذة ُالتدريبية ُاالحتياجات ُهي ما
 االختباراتُالتحصيلية؟

ُف - ُهناك ُلتنميةُهل ُالمتوسط ُالتعليم ُألساتذة ُوالموجه ُالمعد ُالتدريبي ُللبرنامج عالية
 كفاءةُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفيُمادةُالرياضيات؟

 فرضيات الدراسة: -9

ُلإلجابةُعنُتساؤالتُالدراسةُتمتُصياغةُالفرضياتُالتالية:
ليةُالجيدةُلدىُأساتذةُالتعليمُهناكُاحتياجاتُتدريبيةُفيُكفاءةُبناءُاالختباراتُالتحصيُ-

ُالمتوسطُفيُمادةُالرياضيات.
ُالقياسُُ- ُاختبار ُعلى ُدرجاتُاألساتذة ُمتوسط ُبين ُإحصائية ُذاتُداللة ُفروق توجد

ُالقبليُوالبعديُللبرنامجُالمعدُلصالحُالقياسُالبعدي.
 أهمية الدراسة: -1

المعلمُأوُاألستاذُقبلُوأثناءُتكتسيُهذهُالدراسةُأهميتهاُمنُمدىُأهميةُتكوينُوتدريبُ
تُمنطقُالتدريبُلهذهُالفئة,ُمزاولتهُلمهنتهُفالتطوراتُالمستمرةُوعلىُجميعُاألصعدةُفرض
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تطورُالعمليُالمتسارع,ُمماُتهم,ُوزيادةُمعارفهم,ُلمواكبةُهذاُالامنُأجلُتطويرُمهاُروذلكُ
أساتذةُأكفاءُقادرينُعلىُُبالعملُالتربويُويضمنُلناُالفعليُوالنهوضُالحقيقيُالتغييرُيتضمن

ة,ُلماُلذلكُمنُانعكاساتُمتابعةُالمستجداتُالعلميةُوالمهنية,ُومنفتحينُعلىُالمعرفةُالعلمي
المحيطُاالجتماعي,ُهذاُمنُزاوية,ُومنُزاويةُأخرىُُإلىُمروًراُالمدرسيُالمحيطُعلىُإيجابية

لُحجرُاألساسُلضمانُيمثُمدىُأهميةُالعملُالتقويميُفيُالعمليةُالتعليميةُالتعلميةُوالذي
ُمنُخاللُالعملُ ُالمطلوب, ُعلىُالوجه ُاألخيرة ُالثغراتُالمكتشفةُعاستمراريةُهذه لىُسّد

ُ ُوعالجها ُإاّل ُذلك ُيتم ُوال ُالقوة, ُمواطن ُعلىُُباستعمالوتثمين ُالقادرة ُالموضوعية األداة
ُاالختبارُالتربويُهياُفيُنظامناُالتشخيصُالفعلي,ُوبماُأّنُاألداةُالشائعةُأوُالمعتمدُعليه

التدريبُعلىُعمليةُبنائهاُعلىُالوجهُالمرغوبُلتحققُماُوضعتُُاعتبارُفيمكنُالتحصيلي
ُقويميُأغراضهُالمنشودة.ألجلهُضرورةُملحة,ُليؤديُالعملُالت

 أهداف الدراسة: -1
ُلتحقيقُاألهدافُالتالية:جاءتُهذهُالدراسةُ

-ُُ ُاختباراتُُالتعليمُألساتذةُالتدريبيةُاالحتياجاتتحديد ُبناء ُالرياضياتُفي المتوسطُلمادة
 تحصيليةُمبنيةُعلىُأساسُعلميُصحيح.

عطائهمُالطريقةُالمناسبةُلتقويمُتالميذهمُتعديلُاتجاهاتُُ- األساتذةُنحوُعمليةُالتدريسُوا 
 باستعمالُأداةُ)االختبارُالتحصيلي(ُصالحةُمبنيةُعلىُأسسُجيدة.

ُألُ- ُتدريبيُموجه ُبرنامج ُبناءُبناء ُكفاءة ُالرياضياتُلتنمية ُلمادة ُالمتوسط ُالتعليم ساتذة
 االختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفيُمادةُالرياضيات.

ُبناءُاالختباراتُالتعرفُُ- ُكفاءة ُلتنمية ُبناؤه ُالبرنامجُالتدريبيُالذيُتم علىُمدىُفعالية
 التحصيليةُالجيدةُالموجهةُألساتذةُالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضيات.
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 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: -2
ُ:ُاالختبار التحصيلي -

هوُتلكُالمجموعةُالمنظمةُمنُالمثيراتُ)األسئلة(ُالتيُيضعهاُاألستاذُمنُأجلُتحديدُ
ُفيُمقررُ ُومهاراتهم ُعلىُمعلوماتهم ُبناًء ُمسبقا مستوىُطلبتهُفيُضوءُاألهدافُالمحددة

 منُخاللُاستجابتهمُعلىُهذهُالمثيرات.ماّدةُالرياضياتُوالتيُقدُتعلموهاُسابًقاُوذلكُ

ُ:االحتياجات التدريبية -
ويقصدُبهاُنقصُمعينُفيُأداءُأساتذةُالتعليمُالمتوسطُفيُمادةُالرياضياتُفيُعمليةُُ

 .بناءُاالختباراتُالتحصيليةُحيثُيمكنُاستكمالُهذاُالنقصُعنُطريقُعمليةُالتدريب
 :البرنامج التدريبي -

اإلجراءاتُالمتضمنةُكمُالمعارفُوالمهاراتُالتيُيحتاجهاُُمنُاألنشطةُمجموعُبهُويقصد
أستاذُالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضياتُأثناءُعمليةُبنائهُلالختباراتُالتحصيلية,ُوالتيُتقدمُ

ُلهُأثناءُجلساتُالتدريب.
 الدراسات السابقة: -2

نُفنتجُعنُذلكُوالباحثيُاهتمامُالعديدُمنُالدارسينُالتحصيليةُاالختباراتُمجالُاسترعى
منُجهةُُُاالختباراتهُفيُهذاُالمجال,ُفمنهاُالتيُهدفتُإلىُتقييمُهذتُمجموعةُمنُالدراسا

ألبعدُمنُذلكُهدفتُإلىُتقييمُكفاياتُمعديهاُمنُجهةُأخرى,ُوهناكُمنُسعتُُومنهاُالتي
ُبُبحيثُلم ُكفاياتُمعديها ُتقييم ُاالختباراتُأو علىُسدُُلُتعدتُإلىُالعملتكتفُبتقييم
ُأنُُوالثغراتُفيُذلكُالنقائص ُسنحاول ُالصدد ُوفيُهذا ُتدريبُمعديها ُعملية منُخالل

ُنستعرضُبعضُهذهُالدراساتُالسابقةُعلىُالنحوُالتاليُ:
 : 1290دراسة أحمد الحويان  -6-1

لهمُعندُبناءُاالختبارُتدريبيُللمعلمينُليكونُمرشدُُبرنامجُإعدادُإلىُالدراسةُهذهُهدفت
ُنشُرُفتبلورُالتحصيلي, ُفي ُللمعلمينُُةالعمل ُتحصيلية ُاختبارات ُبناء ُكيفية ُفي تربوية

ُ ُقرطبة, ُالعيوبُواألخطاءُألوالمرشدينُالطالبيينُبثانوية ُكثيرة نُاالختباراتُالتيُيعدونها
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وتقتصرُعلىُقياسُالجانبُالمعرفيُفيُأدنىُمستوياتهُللطالبُوالُتقيسُسوىُقدرتهُعلىُ
ذلكُألنُاختباراتهمُتعدُبطريقةُسريعةُوارتجالية,ُوليكونُاالختبارُأقربُإلىُالحفظُوالتذكر,ُ
خبرةُووقتُوهدوءُوتفكيرُوتأنيُعندُإعدادهُُفهوُيحتاجُإلىُ-تقويمُالتلميذ–تحقيقُالمقصودُ

ُ ُمن ُالبرنامج ُهذا ُويتكون ُلالختبارات, ُبنائهم ُبعكسُطريقه ُوالتي80ُُاالختبار, جلسات
إلىُهدفُمعينُيجبُتحقيقهُُالتواليُوكانتُكلُجلسةُتهدفطبقتُفيُخمسةُأيامُعلىُ

ُكيفيةُلتحسين ُفي ُالمعلمين ُبناُأداء ُالتحصيلية ُاالختبارات ُباختبارُُءابناء ُالقيام على
ُجدولُ ُإعداد ُوبعدها ُاألهدافُالسلوكية ُصياغة ُوكيفية ُالمحتوى ُتحليل ُوكيفية تشخيصي

 (.01, 1290)الحويان,  ابأنواعهبناءُالفقراتُاالختباريةُمواصفاتُوتعريفهمُبكيفيةُ
ُالعلومُ: 1299دراسة جرادات  -6-9 ُمعلمي ُمعرفة ُمدى ُعلى ُالتعرف ُإلى هدفت

للمرحلةُاإلعداديةُفيُاألردنُبكيفيةُبناءُاالختباراتُالمدرسيةُوممارستهمُلها,ُوأثرُكلُمنُ
ُالمعرفةُوطبقُا ُالخبرةُوالدرجةُالعلميةُوالجنسُفيُهذه بكفاياتُبناءُلباحثُاختباراُخاصا

ُ ُعلى ُالمدرسية ُاإلع890االختبارات ُللمرحلة ُالعلوم ُمعلمي ُمن ُبتحليلُمعلما ُوقام دادية
ُكما ُُإجاباتهم, ُلـ ُتحليله ُاالختبارُمنُخالل ُلبناء ُممارستهم ُدرجة 088ُعملُعلىُتقدير

ُاختباراُأعدهاُالمعلمونُلطلبتهمُوذلكُبالمالحظةُالمباشرةُوقدُأشارتُالنتائجُإلىُأنُمعرفة
المعلمينُوممارستهمُلهذهُالكفاياتُلمُتصلُإلىُالمستوىُالمطلوبُتربوياُوأظهرتُالنتائجُ

ُ ُولذوي ُفوق ُفما ُالجامعي ُحملة ُلصالح ُإحصائيا ُدالة ُالميدافروقا ُفي ُالقصيرة  نالخبرة
 .(20, 9005, العنزي)

مدىُفهمُالمعلمينُُتحديدُإلىُالدراسةُهذهُهدفت: 1299دراسة رجب مصطفى  -6-2
ُالدراسةُعلىُ ُأجريتُهذه ُالصفيُوقد ُعلىُاستخدامها لمبادئُاالختباراتُالتربويةُوقدرتهم

معلماُومعلمةُيقومونُبالتدريسُفيُالصفوفُاالبتدائيةُبمدارسُالبحرينُوتوصلتُإلى862ُُ
أنُالمستوىُالراهنُللمعلمينُفيُفهمهمُلالختباراتُالتربويةُواستخدامهاُالصفيُكانُضعيفا,ُ

ُل ُفهمهم ُكانلمبادوأن ُوبنائها ُلالختبارات ُالعامة ُواإلحصائيةُُالنواحيُمنُأفضلُئ الفنية
 .(259, 9007, زكريا) المستخدمةُفيُتفسيرُالنتائج
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بناءُاالختباراتُمنُقامُجنتريُبتقديمُورقةُعملُحولُ: 1292دراسة جنتري  -6-4
ُالمعلم ُالوسطىُإعداد ُالجنوب ُلمنطقة ُاألبحاث ُلجمعية ُالسنوي ُالمؤتمر ُفيُُفي التربوية

الوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُواقترحتُالورقةُضرورةُالفهمُالواضحُوالمعرفةُالسليمةُباألهدافُ
وجدولُالمواصفات,ُألنهاُتؤديُإلىُتطورُبارزُفيُنوعيةُاالختباراتُالتيُيعدهاُالمدرسونُ

ُم ُفيُاختيار ُوالصفاتُالمشتركة ُاالختباراتُبأنواعها ُكذلكُإرشاداتُلبناء حتوىُوتتضمن
ُالمرجعُُاالختبار, ُالمعيارية ُاالختبارات ُوصف ُتم ُوكذلك ُالمواصفات ُجداول وتطوير

ُواالختباراتُمحكيةُالمرجعُبماُفيهاُاختباراتُاإلتقان.
االختباراتُالمعدةُُأسئلةُجودةُفيُالبحثُإلىالدراسةُُهدفت: 1229دراسة هايني  -6-5

سؤاالُقامُبإعدادهاُوتطويرها999ُُصُمنُقبلُالمعلمينُفيُالتعليمُالتكنولوجيُحيثُتمُفح
ُعلى02ُ ُبناءا ُاختيارهم ُتم ُفحصُهذهُُتربويينُومستشارينُمشرفينُتوصيةُمعلما ُتم وقد

علىُتسعةُمحاورُرئيسيةُهي:ُوجودُأخطاءُفيُالتهجئة,ُوجودُأخطاءُفيُالترقيم,ُُاألسئلة
ُالوضوح ُالثبات, ُلالستعمال ُاألسئلة ُقابلية ُاإلجابة, ُمفاتيح ُمعُُ,المموهات, االنسجام

المعلمينُُأنُإليهاُالمتوصلُالنتائجُوأبرزتُالكليةُلألسئلة,التصنيفُوفقُالمستويات,ُالجودةُ
ُاحتوتُإختباراتهمُأخطاءُفي ُفيُمجالُالمموهاتُفكانتُاألقلُخبرة ُأما ُالتهجئةُوالترقيم,

ُ ُالتجانسُوأن ُإلى ُافتقرت ُأنها ُفي ُشيوعا ُاألكثر ُاحتوتُُ%08.2األخطاء ُاألسئلة من
األقلُخبرةُوالمعلمينُاألعلىُمؤهالتُُنتُالنتائجُبشكلُعامُأنُالمعلمينإجاباتُخاطئةُوبي

ُفيُبن ُلبرامجُتدريبية ُالمجاالتُمعظمُعلىُأداءُاألفضلُكانواُاءُاالختباراتوالذينُتعرضوا

 (.25, 9005)العنزي,  ةالدراسُشملتهاُالتي
بعنوانُاختباراتُالتحصيلُالجامعيةُمتغيراتُ: 1221دراسة علي مهدي كاظم  -2-2

العصر,ُوهدفتُإلىُمعرفةُأنواعُاألسئلةُاالمتحانيةُوعددهاُواألهدافُالسلوكيةُالتيُتقيسهاُ
وذلكُحسبُمتغيرُالقسمُالدراسيُ)تاريخ,ُجغرافيا,ُعلمُاالجتماع,ُعلمُالنفس,ُلغةُعربية(ُ

ُرابعة ُثالثة, ُثانية, ُ)أولى, ُالدراسية ُالسنة ُمنُاالختباراتُومتغير ُوتكونُمجتمعُالدراسة ,)
ُالجامعيُ ُللعام ُالنهائية ُوتم0991/0999ُالتحريرية ُاالجتماعية, ُاآلدابُوالعلوم ُفيُكلية م

سحبُعينةُبطريقةُعشوائيةُبعدُالحصرُالتامُللمقرراتُالدراسيةُلكلُقسمُوكلُسنةُدراسيةُ
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نموذجُلكلُقسمُوبالتاليُبلغ02ُُوذلكُباختيارُأربعُنماذجُاختباريةُلكلُسنة,ُأيُبمجموعُ
منُمجتمعُالدراسة,ُأماُعنُطريقةُجمعُالبياناتُُ%55نموذًجاُأيُنسبة91ُُحجمُالعينةُ
االمتحاناتُواستخرجُخمسةُأنواعُمنُاألسئلة,ُثمُقامُبتصميمُُمراجعةُعلىُالباحثُفقدُاعتمد

اإلمتحانية,ُبينماُتضمنتُُاألسئلةُأنواعُتضمنتُالعموديةُالخالياُمنُمصفوفةُاستمارةُتحتوي
الخالياُاألفقيةُعددُمنُالنماذجُوعددُاألسئلةُفيُكلُنموذجُوستُخالياُلألهدافُالسلوكيةُ
فيُالمجالُالمعرفيُحسبُتصنيفُبلومُوالخليةُاألخيرةُللمالحظات,ُوأظهرتُنتائجُالدراسةُ

ُانتُتقيسكُ%90ُأنُأظهرتُآخرُجانبُمنُاألسئلةُكانتُمنُالنوعُالمقالي,ُوفيُ%91أنُ

تركيزُاالمتحاناتُعلىُجانبُُيعنيُهذاُالسلوكية,ُأدنىُمستوياتُاألهدافُوهوُالمعرفةُجانب
همالُالمستوياتُاألخرىُالتيُمنُال مفروضُأنُتظهرُعلىُمستوىُالحفظُواالستظهارُوا 

مواطنُضعفُكثيرة,ُمماُيعنيُأنُاالمتحاناتُُوجودُعنُالدراسةُهذهُالتعليمُالعالي,ُوكشفت
ُوفيُ ُبينُالطلبة, ُالميزانُالعاطلُفهيُالُتتحسسُالفروقُالفردية الجامعيةُأصبحتُتشبه

ُفي ُالتدريسُالجامعي ُمهاراتُهيئة ُوتعزيز ُتحسين ُإلى ُالدراسة ُدعتُهذه ُإعدادُاألخير

وكذلكُوضعُالمحكاتُلألسئلةُاالمتحانيةُلضمانُالموضوعيةُوالصدقُُاالمتحاناتُوتصميم
ُ.(11, 9001)طشوعة, فيُالتقويمُ

هذهُالدراسةُالمقدمةُُهدفت: 1222مصطفى عبد الرزاق الجنازرة  دراسة أحمد -2-1
ُالكيمياءُوفقُمعاييرُتصميمُ لنيلُشهادةُالماجستيرُإلىُتقويمُاالختباراتُالتحصيليةُلمادة

خراجُاالختبارُالتحصيليُالجيد ُانخفاضُوجودُإلىُبفلسطين,ُحيثُتوصلتُهذهُالدراسةُوا 

ُفقراتُوأنُخاصة,ُالتيُيعدهاُعلىُتعليماتُعامةُأوُجودةُاالختباراتُالتحصيليةمستوىُُفي

ُتشملُاالختبار ُاُلم ُنصف ُمن ُأقل ُالدراسيسوى ُللمقرر ُاألساسية ُلوحظُُلمهارات كما
 انخفاضُكبيرُفيُنسبةُاألسئلةُالمقاليةُالتيُتقيسُالمهاراتُالعقليةُالعليا.ُ

8880ُُسميثو0998ُُهايينوُنيومانو0908ستالينُدراسات كل منُ-6-9 فقدُ:
توصلتُإلىُوجودُضعفُفيُمهاراتُالمعلمينُالخاصةُبإعدادُوبناءُاإلختباراتُالمدرسيةُ

ُالُسيماُماُيتعلقُمنهاُبأسئلةُاالختيارُمنُمتعدد.
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راتُاللغةُ(ُبدراسةُهدفتُإلىُتقييمُاختبا0991)موسلي وفيُالمجالُالجامعيُقامتُُ-
ُاإلنجليزية ُـ ُأجنبية ُكلغة ُاالختباراتُـ ُهذه ُأن ُتوصلتُإلى ُوقد ُحلبُالسورية, ُجامعة في

 كانتُفيُالمستوىُالجيدُمنُاإلعدادُواإلخراج.
- ُ إلىُأنُالنسبةُالعظمىُعنُاألسئلةُالتي8889ُُسنةُأورن توصلتُدراسةُأجراها
االختباراتُالمدرسية,ُوأنهاُتركزُعلىُمستوياتُُبناءُتنسجمُمعُمعاييرُالُمهاُالمعلمونيستخد

 .(117 ,9010)السطري,  "بلومحفظُوالفهمُوالتطبيقُحسبُتصنيفُ"ال
بعنوانُ"التدريسُوالتقويمُالجامعي",ُوانطلقتُهذهُ: 9001دراسة حسن شحاتة  -2-2

الدراسةُمنُتساؤلُرئيسيُمفاده:ُماُواقعُالتعليمُوالتقويمُفيُكلياتُالبناتُبالرياضُكماُتراهُ
ولهذاُالغرضُتمُاستخدامُاستبانتينُإحداهماُلعضوُهيئةُعضواتُهيئةُالتدريسُوالطالبات؟,ُ

ُبالتدريسُوالتقويمُ ُيتعلق ُفيما ُمنهما ُكل ُآراء ُلجمع ُالجامعيات ُللطالبات التدريسُوالثانية
151ُعضوُهيئةُالتدريسُو061ُوتضمنتُعينةُالدراسةُُبالرياض,ُالبناتُكلياتُفيُالجامعي

تُوالمستوياتُمنُمجتمعُإحصائيُهوُطالبةُأخذتُبطريقةُعشوائيةُمنُمختلفُالتخصصا
كليةُالبناتُبالرياض,ُوأظهرتُالنتائجُأنُكالُمنُالطالباتُوالمدرساتُكانواُعلىُاتفاقُفيماُ

بإعدادُاالختباراتُالموضوعيةُُيتعلقُفيماُخاصةُلتطويرهُمقترحاتُمتدوقُالتقويمُنظامُيخص
والتنويعُفيُأساليبُالتقويم,ُوأوصتُوبناءُاالختباراتُالتيُتقيسُالمستوياتُالعلياُللتفكيرُ

االنتباهُإلىُهذاُالجانبُالمهمُمنُأداءُاألستاذُوكذلكُبناءُاستباناتُُلفتُضرورةُإلىُالدراسة
ُوتكشفُ ُالطلبة ُارتياح ُمدى ُتكشفُعن ُالممارسُألنها ُالتقويم ُالطالباتُفي ُآراء لمعرفة

ُ.(20 ,9001)طشوعة, النقائصُالتيُالُيراهاُاألستاذُفيُاختباراتهُ
 :  9009دراسة سلمى محروس مصطفى سيبيه  -6-10

علومُالشرعيةُفيُالثانويةُإلىُتقويمُأسئلةُالُهذهُالدراسةُالمقدمةُفيُرسالةُماجستيرُهدفت
ُبالمملكةُالعربيةُالسعوديةُفيُضوءُبعضُمعاييرُاألسئلةُالجيدةُوأوضحتُُالعامة "بنات"

ُنتائجُهذهُالدراسةُماُيليُ:ُ
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- ُ ُخالاهتمتُأسئلة ُ"بنات" ُالعامة ُللثانوية ُالشرعية لُسنواتُالدراسةُاختباراتُالعلوم
باألسئلةُالموضوعيةُُاالهتمامُوكانُكبيرةُباألسئلةُالمقاليةُالمقيدةُبنسبةُهـ(0109-هـ0102)

ُمتدنياُوركزتُفقطُعلىُملءُالفراغُواإلختيارُمنُمتعددُوالمطابقةُ.
التذكرُبشكلُكبيرُثمُمستوىُتقيسُمستوىُُباألسئلةُالتيُاالختباراتُهذهُأسئلةُاهتمت -
ُتُالفهم ُمنُأسئلة ُوخلتُتماما ُمستوىُالتطبيقُبنسبُقليلة, ُمنُثم قيسُالمستوياتُالعليا

 .األهداف
- ُ المنهجُالمقررُفيُالمادتينُبينماُُالشمولُلموضوعاتُاالختباراتراعتُأسئلةُهذه

ُال ُإيراد ُفي ُالمطلوبأهملتُالتوازن ُالتركيز , سيبيه)ُ.منُكلُعنصرُةعناصرُحسبُنسبة
9009 ,9) 
:ُوالتيُكانتُتحتُعنوانُواقع9009ُبن مفرح بن علي الزهراني  محمد دراسةُ-2-11
بالمرحلةُاالبتدائيةُللكفاياتُالمعرفيةُإلعدادُاالختباراتُالتحصيليةُُالرياضياتُمعلميُامتالك

المنورةُفيُالفصلُُبالمدينةتمُتطبيقُهذهُالدراسةُعلىُمعلميُالرياضياتُبالمرحلةُاالبتدائيةُ
ُالدراسيُاألولُ ُامتالكُمعلميُالرياضياتُُتوخلص6116ُمنُسنة ُإلىُأنُدرجة الدراسة

بالمرحلةُاالبتدائيةُللكفاياتُالمعرفيةُإلعدادُاالختباراتُالتحصيليةُبشكلُعامُكانتُمتدنيةُ
رةُاالهتمامُبضرُو(ُبالتاليُأوصىُالباحثُ%5620حيثُبلغتُالنسبةُالمئويةُلهذهُالدرجةُ)

نُوعقدُدوراتُتدريبيةُفيُبرامجُإعدادُالمعلميُالتحصيليةُاالختباراتُفيُبناءبالتدريبُالعمليُ
دخالُمقررُدراسيُضمنُبرامجُإعدادُمعلميُالمرحلةُُالقياسُمجالُفيُمتخصصة والتقويمُوا 

ُ(09, 9009)الزهراني, االبتدائيةُبكلياتُالمعلمينُمتخصصُفيُبناءُاالختباراتُالتحصيلية.ُ
إلىُالتعرفُعلىُُسةهذهُالدراُهدفت :9002دراسة سوسن فريد الشياب  -6-19

فيُمدارسُوزارةُالتربيةُالمنزليُفيُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُُمعلماتُاالقتصادُمدىُكفاءة
ُتدنيُمستوىُمعرفةُُباألردنُوفقُمعاييرُاإلختبارُوالتعليم ُبينتُنتائجُالدراسة ُوقد الجيد,

المعلماتُبأسسُبناءُاإلختباراتُوالمفاهيمُالعلميةُوبخاصةُتلكُالتيُتقيسُالمهاراتُالعقليةُ
 العليا.
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ُالتعليمُ: 9001بوسنة دراسة محمد  -2-11 ُوالقياسُالبيداغوجيُفي ُالتقويم بعنوان
الدراسةُفيُشقينُنظريُوتطبيقي,ُوتمُعرضُأدواتُُهذهُوقدُتمتُالثانوي,ُوالتعليمُاألساسي

القياسُالبيداغوجيُوأنواعُاالختباراتُالتحصيليةُومختلفُمجاالتُالقياسُفيُالشقُالنظريُ
ُالبيداغوجيُالمستخدمةُفيُتقويمُالقياسُأدواتُحصرُإلىُالدراسةُأماُالشقُالتطبيقيُفهدفت

ُالمنتظُاألساسيُالتعليمُتالميذ ُوالغايات ُمعلميُوالثانوي ُتصورات ُوتحديد ُتطبيقها, ُمن رة
التعليمُاألساسيُوالتعليمُالثانويُلعمليةُالتقويمُالتيُيقومونُبها,ُواعتمدتُالدراسةُعلىُتقنيةُ

ُالمقابلةُالموجهةُلضمانُجمعُالبياناتُالمطلوبةُوقدُتضمنتُالبنودُالرئيسيةُالتالية:
 ماذاُيعنيُلكمُمفهومُالتقويم؟ -

 تيُتطبقونهاُطيلةُالسنةُالدراسية؟ماُهيُأدواتُالقياسُال -

 هلُتشعرونُأنكمُبحاجةُإلىُتحسين/ُتكوينُفيماُيخصُعمليةُالتقويم؟ -

منُوالية95ُُمنهمُمنُواليةُبومرداس,11ُُأستاذا,069ُُُمنُمكونةُعينةُالدراسةُوشملت
11ُمنهمُفيُالتعليمُاألساسيُو59ُالجزائرُالعاصمة,ُأماُحسبُالمستوىُالمدّرسُفقدُكانُ
ُأستاذاُفيُالتعليمُالثانوي,ُوكانتُنتائجُالدراسةُكالتالي:

كانتُتندرجُفيُالتقويمُالعامُ)تحديدُمستوىُالتالميذ,ُُللتقويمُالمدرسينُتصوراتُأغلب -
 ترتيبهم(ُوهذاُيعكسُثقافةُتقويميةُضعيفة.

األداةُاألساسيةُالمستخدمةُفيُالتقويمُهيُاالختباراتُالكتابيةُالفصليةُللجميعُوذلكُ -
لزاميتها,ُأماُاألساليبُاألخرىُكالتقويمُالشفهيُوالتمارينُالمنزليةُواألسئلةُأثناءُ ُوا  لرسميتها
ُاالمتحاناتُ ُنتائج ُلتدعيم ُفقط ُإليها ُيلجأ ُفالمدرس ُوالملفات...إلخ ُالبحوث عداد ُوا  الدرس

ُالكتابية,ُلهذاُالتلميذُيركزُعلىُاالمتحانُالرسميُويلجأُللحفظُالمؤقتُويغيبُهناُعنصريُ 
 التقويمُواالستعدادُالمستمرين.

ُمماُ - ُعشوائية ُبطريقة ُيكون ُفبناؤها ُاالمتحانات, ُأسئلة ُإعداد ُفيُطريقة ُالثقة عدم
 يجعلهاُأحياًناُالُتلمسُكلُالمقررُوأحياًناُالُتقيسُكلُمستوياتُاألهداف.

ُامنُاألساتذةُبأنهمُبحاجةُإلىُعمليةُتحسينُلهمُفيُمجالُالتقويمُوبناءًُُ%96صرحُ -
 هذهُالنتائجُخرجتُالّدراسةُبالتوصياتُالتالية:علىُ
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التقويمُفيُالمؤسساتُالتربويةُوجعلهاُتتعدىُالتصورُالمبسطُُترقيةُعلىُالعملُوجوب -
 الذيُيحصرهاُفيُمجردُاختباراتُتحصيليةُمنُأجلُترتيبُالتالميذُوتوزيعهم.

اقتراحُتصورُيهدفُإلىُتعديلُالعمليةُالتكوينيةُوتحسينُممارساتُالتقويمُباالستفادةُ -
ُأسسُ ُوالتمّكنُمن ُالموضوع ُالمعارفُحول ُإثراء ُمنُأجل ُالتقويم ُتكوينُحول ُبرامج من

 .(29, 9001)طشوعة, التقويمُالتكوينيُومختلفُأدواتُالقياسُ

تحديدُمدىُاستخدامُمدرسيُُإلىُالدراسةُهذهُهدفت: 9005دراسة ريما زكريا  -6-14
ُاألس ُالعربية ُاالختباراتاللغة ُبناء ُفي ُالعلمية ُالممارساتُُاليب ُعلى ُوالتعرف التحصيلية

لبناءُاالختباراتُوفقاُُالعلميةُاألساليبُاستخدامُفيُالواقعيةُوالراهنةُلذلك,ُومعرفةُمدىُالتباين
ُصممت ُوقد ُالعلمي ُوالمؤهل ُالجنس ُأنُُلهذاُاستبانةُلمتغيري ُالنتائج ُوأظهرت الغرض,

ُأك ُفيالمدرسات ُالعلمية ُلألساليب ُاستخداما ُاألسئلةُُثر ُعلى ُواالعتماد ُاالختبارات بناء
ُأهميةُواضحاُنحوُالمدرسينُاتجاهُكانُالمقاليةُوالتنويعُفيُأساليبُالتقويمُوأدواته,ُفيُحين

ُأنُحملة ُأظهرتُالنتائج ُكما ُالتعليمية, ُالعملية ُفي ُالتربويُُالقياسُوالتقويم ُالتأهيل دبلوم
ُالمقاليةُ ُاألسئلة ُعلى ُواالعتماد ُاالختبارات ُبناء ُفي ُالعلمية ُلألساليب ُاستخداما أكثر

اسُوالتقويمُفيُالعمليةُوالموضوعيةُفيُحينُكانُاتجاهُحملةُاإلجازةُواضحاُنحوُأهميةُالقي
 .(252 9005زكريا, )ةُالتعليمي

عنوان:ُعالقةُالتكوينُاألوليُللمعلمينُوكانتُتحتُُ:9002صباح  ساعد دراسة -2-12
باكتسابهمُالكفاياتُاألساسيةُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالموضوعيةُولقدُطبقتُ
عدادُفقراتهُوكذاُ الباحثةُاختباراُيقيسُكفاياتُالتخطيطُلالختباراتُالتحصيليةُالموضوعية,ُوا 

تذةُالعلياُلألساُبالمدرسةُتكوينهمُتمُلمة,ومعُمعلًما11ُُمنُعينةُمكونةُعلىُنتائجهُكفايةُتفسير
ُ ُالبحث ُنتائج ُوأسفرت ُالجيدُبقسنطينة ُالتخطيط ُمجال ُفي ُالمعلمين ُانخفاضُقدرات عن

لالختباراتُالموضوعيةُوخاصةُمنُحيثُتغطيةُفقراتُاالختبارُلجوانبُالمقررُالذيُأعدُ
االهتمامُبجدولُالمواصفاتُلالختباراتُالتيُُعدمُحيثُمنُوكذاُلقياسُتحصيلُالتالميذُفيه,

ُإلىُ ُولجوئهم ُالموضوعية ُالفقرات ُصياغة ُعلى ُانخفاضُقدرتهم ُإلى ُباإلضافة يعدونها,



22 

ُعملياتُالضبطُاإلحصائيُلالختباراتُ ُبإجراء ُالمعلم ُقيام ُوعدم ُأكثر, االختباراتُالمقالية
ُ.(91, 9002)ساعد, للتعرفُعلىُمدىُصدقهاُوثباتهاُوكذاُتغيرُنتائجهاُ

ُالدراسةُهذهُتناولت: 9005ز بن رفان بن عويد العنزي دراسة عبد العزي -6-16

ُالمتوسطةُُالمستخدمةُالتدريبيةُالحقيبةُفاعليةُتحديد ُالرياضياتُللمرحلة فيُتدريبُمعلمي
معلماُمنُمعلميُمادة98ُعلىُبناءُاالختباراتُالتحصيلية,ُحيثُاختيرتُعينةُمكونةُمنُ

المرحلةُالمتوسطةُبمحافظةُالقرياتُوأعدتُلذلكُحقيبةُتدريبية,ُوتمُتدريبهمُالرياضياتُفيُ
بواقعُأربعُساعاتُيومياُلكلُجلسةُتدريبيةُولمدةُخمسةُأيامُوعملُلهذهُالحقيبةُاختبارُقبليُ
ُتدريبُ ُوبعد ُثباته ُلمعرفة ُأخرى ُمجموعة ُعلى ُاالختبارين ُتطبيق ُوتم ُبعدي واختبار

ُوالتحل ُالتدريبية ُاالختباريالمجموعة ُتطبيق ُلنتائج ُاإلحصائي ُُويل ُالقبلي ُأظهرتُن البعدي
 .(59 ,9005العنزي, )ُجُتغيراُطفيفاُفيُأداءُالمتدربينالنتائ
الماجستيرُُشهادةُلنيلُهذهُالدراسةُالمقدمةُهدفت :9005دراسة نجاة عربيات -6-17
محافظةُالبلقاءُباألردنُمعرفةُمعلميُومعلماتُالتربيةُالرياضيةُفيُُمستوىُعلىُالتعرفُإلى

ُلمعلميُ ُالمعرفية ُضعفُالحصيلة ُالدراسة ُفأظهرت ُالقياسُوالتقويم ُومصطلحات بمفاهيم
السطري, )ُمفاهيمُومصطلحاتُالقياسُوالتقويمومعلماتُالتربيةُالرياضيةُفيُمحافظةُالبلقاءُب

9005, 190) 
الدراسةُالمقدمةُهدفتُهذهُ :9007بنت فهد بن جابر الحارثي  دراسة إبتسام -6-19

ُلدىُمعلماتُالعلومُ ُاالختباراتُالتحصيلية ُكفاياتُبناء ُإلىُتقويم ُالماجستير, لنيلُرسالة
ُوممارسةُ ُمعرفة ُدرجة ُتدني ُإلى ُالدراسة ُهذه ُوتوصلت ُجدة ُبمحافظة ُالثانوية للمرحلة

 .(197, 9007, الحارثي) فاياتُبناءُاالختباراتُالتحصيليةمعلماتُالعلومُلك
تحديدُالكفاءاتُوالمعارفُُإلىُالدراسةُهذهُوهدفت: 9001 طشوعة الويزةُدراسة -2-12

وذلكُعلىُشكلُتحديدُاحتياجاتُُالجامعةُفيُفعالةُتقويميةُالنظريةُالتطبيقيةُالالزمةُلممارسة
ُالتيُ ُالتدريسُوالكلية ُفي ُخبرتهم ُتكوينهم, ُطبيعة ُعلىُاختالفُجنسهم, ُلألساتذة تدريبية

استبياناُيتضمنُقائمةُاالحتياجاتُالتدريبيةُُالباحثةُوزعتُالدراسةُأهدافُولتحيقُإليهاُينتمون
ُ–سطيف-الكلياتُالستةُلجامعةُفرحاتُعباسُُمنُوأستاذةُأستاذا91ُُالنظريةُوالتطبيقيةُعلى
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ُأظهرتُالنتائجُوجودُ ُوقد ُللتدريب, ُاألساتذة ُوعبرتُاالستجاباتُعنُمدىُحاجة الجزائر
ُ ُالتكوينُاختالفاتُفيُنوعية ُوطبيعة ُالخبرة, ُالكلية, االحتياجاتُحسبُاختالفاتُالجنس,

مماُيدلُعلىُتأثرُاالحتياجاتُبهذهُالمتغيرات,ُوتمكنتُالباحثةُفيُاألخيرُمنُوضعُقائمةُ
نهائيةُبأهمُالمهاراتُوالمعارفُالنظريةُوالتطبيقيةُالالزمةُلممارسةُتقويميةُفعالةُوالتيُسيتمُ

ُ(.992, 9001)طشوعة,  يمُبرنامجُتدريبيتبنيهاُمستقباًلُفيُتصم
ُالتعرفُ: 9002ائد محمد إبراهيم السطري دراسة ر  -6-90 ُإلى ُالدراسة هدفتُهذه

علىُمدىُتوافقُاإلختباراتُالتحصيليةُفيُكليةُالتربيةُالبدنيةُوالرياضةُبجامعةُالملكُسعودُ
خراج ضاُإلىُالتعرفُعلىُأيُاإلختبارُالتحصيليُالجيد,ُوهدفتُمعُمعاييرُبناءُوتصميمُوا 

األهميةُالنسبيةُلألنواعُالمختلفةُمنُاألسئلةُفيُاإلختباراتُالتحصيليةُالتيُيعدهاُأعضاءُ
التحصيليةُفيُكليةُُأنُاإلختباراتُيةُوتوصلتُنتائجُهذهُالدراسةُإلىهيئةُالتدريسُبهذهُالكل

خراجُ ُوا  ُوتصميم ُبناء ُمعايير ُمع ُتتوافق ُسعود ُالملك ُبجامعة ُوالرياضة ُالبدنية التربية
%ُوتوصلتُكذلكُإلىُأنُاألهميةُالنسبيةُلألنواع11.09ُاإلختبارُالتحصيليُالجيدُبنسبةُ

(ُ ُبـ ُوالتيُاحتلتُأكبرُنسبة ُالمقالية ُيليُ:األسئلة ُكانتُكما ُمنُاألسئلة %(01ُالمختلفة
 %(.8ُوأخيراُأسئلةُالمطابقةُبنسبةُ)

ُبناءُ :9002فيصل عبد اهلل حمد المحمد  دراسة -6-91 ُإلى ُالدراسة هدفتُهذه
برنامجُتدريبيُواختبارُفاعليتهُفيُتحسينُمهاراتُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُلدىُمعلميُ

ُالباحثُالمنهجُ ُاستخدم ُوقد ُالكويت, ُفيُدولة ُاالجتماعية التجريبيُلتحقيقُأهدافُالعلوم
الدراسةُإذُأعدُالباحثُالبرنامجُالتدريبيُوتأكدُمنُصدقهُمنُخاللُعرضهُعلىُمجموعةُ
ُلهُ ُمكافئة ُصورة ُبإعداد ُثباته ُوتحققُمن ُاألردنية ُالجامعة ُفي ُالمختصين ُالمحكمين من

وماُي02ُمعلماُومعلمةُبعد98ُبإعادةُتطبيقهُعلىُعينةُمنُالمعلمينُوالمعلماتُبلغُعددهمُ
معلماُومعلمةُقسموا28ُُمنُالتطبيقُاألول,ُوبعدُاختيارُعينةُعشوائيةُبسيطةُمكونةُمنُ

ُ ُبعدد ُوضابطة ُتجريبية ُالبرنامج82ُعلىُمجموعتين ُتطبيق ُتم ُمنهما, ُلكل ُومعلمة معلما
ُفرقالمع ُوجود ُالنتائج ُوأظهرت ُمسبقا ُتدربتُُد ُالتي ُالتجريبية ُبين ُإحصائية ُداللة ذي

ُ(1, 9002)المحمد, ُالتدريبيُالمقترح.ُباستخدامُالبرنامج
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بناءُُةكفايلتنميةُبرنامجُتدريبيُُعنُعبارةُوكانتُ:9011ُصباحُساعدُدراسة -2-99
صممتُالبرنامجُانطالًقاُمنُاالحتياجاتُُوقدُالمعلمين,ُلدىُالموضوعيةُالتحصيليةُاالختبارات

تمُاختيارهمُبطريقةُقصديةُمنُمجتمعُُقدُومعلمةُمعّلًما01ُُمنُالتدريبيةُألفرادُالعينةُالمكونة
التعليمُاالبتدائيُببلديةُمعّلًماُومعلمةُمنُمعلميُالطورُالثانيُمن015ُُالّدراسةُالمكونُمنُ

ُ ُطولقة ُوالية ُالجزائر, ُالتحليلُبسكرة ُإجراء ُوبعد ُالقياسُالقبليُوالبعديُعليهم ُتطبيق وتم
ُاإلحصائيُتوصلتُإلىُالنتائجُالتالية:

لىُاالختبارُالتحصيليُبينُمتوسطُدرجاتُالمعلمينُعُإحصائيةُداللةُذاتُفروقُوجود -
ُمعيار ُعندُُوعلى ُالموضوعية ُالتحصيلية ُلالختبارات ُالتخطيط ُلكفايات ُاألداء ُنتاج تقويم

(α=8080)ُُلداللةُالطرفُالواحدُقبلُتطبيقُالبرنامجُالتدريبيُالمقترحُوبعدهُولصالحُالقياس
 البعدي.
االختبارُالتحصيليُُعلىُالمعلمينُدرجاتفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطُُيوجد -

وعلىُمعيارُتقويمُنتاجُاألداءُلكفاياتُإعدادُفقراتُاالختباراتُالتحصيليةُالموضوعيةُعندُ
(αُُ=8080.ُلداللةُالطرفُالواحدُلصالحُالقياسُالبعدي) 

المعلمينُعلىُاالختبارُالتحصيليُبينُمتوسطُدرجاتُُإحصائيةُداللةُذاتُفروقُتوجد -
وعلىُمعيارُتقويمُنتاجُاألداءُلكفاياتُإخراجُاالختبارُوتطبيقهُوالتحليلُاإلحصائيُلنتائجهُ

 (ُلداللةُالطرفُالواحدُلصالحُالقياسُالبعدي.α=8080عندُ)
يتصفُالبرنامجُالتدريبيُالمقترحُالقائمُعلىُالكفاياتُبالفعاليةُالتيُتؤديُإلىُإكسابُ -
لمُالمتدّربُالكفاياتُالمتضمنةُفيهُالتخطيطُلالختباراتُالتحصيليةُالموضوعية,ُإعدادُالمع

فقراتها,ُإخراجُاالختبارُوالتحليلُاإلحصائيُلنتائجه(ُوالمتعلقةُببناءُاالختباراتُالتحصيليةُ
 .(9, 9012)ساعد, الموضوعيةُ

 تعليق على الدراسات السابقة:ال -7
ُمنُخاللُاستعراضُالدراساتُالسابقةُيمكنُتلخيصُموضوعاتهاُفيماُيلي:ُُ

,ُدراسة8882ُُالعنزي,0908ُُالحويانإعدادُبرامجُتدريبيةُللمعلمينُمثلُدراسةُُُأوال:
ُ.8809ُساعددراسةُ,ُُو8889ُالمحمد
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ُالمعلمينُثانيا: ُكفاءة ُمدى ُعلى ُالتربويةُالتعرف ُبالعملية ُالعالقة ُبناءُُوذوي في
8880ُُشحاتة,0900ُُمصطفى,0900ُُجراداتمنُُكلُدراساتُمثلُالتحصيليةُاالختبارات
8889ُُالشياب 8881ُُبوسنة, 8882ُُزكريا, 8882ُُعربيات, ودراسةُُ,8882ُساعد,
ُ.8880ُُطشوعة
نُخاللهاُعلىُمجموعةُالنقائصُتحليلُمجموعةُمنُاالختباراتُقصدُالكشفُمُثالثا:

بدورهاُاحتياجاتُمعديهاُفيُمجالُبناءُاالختباراتُُتبينُوالتيُإعدادهاُعمليةُتشوبهاُعنديُالت
ُ,0991ُموسليُ,0998ُهاينيالتحصيلية,ُومنُبينُهذهُالدراساتُنجدُدراساتُكلُمنُ

ُ.8889ُالسطري,8889ُُأورن,8888ُُسيبيه,0999ُُالجنازة,0990ُُكاظم
ُإليهُوما ُاإلشارة ُهناكُتجدر ُبأن ُأكدت ُالدراسات ُجل ُنتائج ُكفاءاتُُأن نقصُفي

المعلمينُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيلية,ُوتفاوتُحجمُالعيناتُالمعتمدةُحيثُكانتُ
ُمكونةُمنُ ُفيُدراسة890ُُأكبرها ُمصطفىمعلمُفيُدراسة862ُُو0900ُُجراداتمعلما

ُبلغت0900ُ ُفقد ُتحليلها ُتم ُاالختباراتُالتي ُعينة ُأما ,088ُُ ُدراسة ُفي ُجراداتاختبارا
ىُالعمومُفإنُاألدواتُالمستخدمةُفيُالدراساتُالسابقةُيمكنُتلخيصهاُفيماُيلي:ُأيضا,ُوعل

ُتحليلُاالختبارات,ُاالستبياناتُ,ُالحقائبُالتدريبية,ُالبرامجُالتدريبية.
ُاالحتياجاتُ ُلتحديد ُإعدادها ُتم ُعلىُأداة ُاعتمدتُالطالبة ُفقد ُالحالية ُفيُالدراسة أما

اتُوتمُكذلكُتحليلُمجموعةُمنُاالختباراتُالتيُأعدوهاُالتدريبيةُلألساتذةُمعديُاالختباُر
ُبرنامجُتدريبيُ ُإعداد ُالخصوصُثم ُبهذا ُارتكابها ُالتيُيتم للوقوفُعلىُمختلفُاألخطاء

ُلهذاُالغرضُوتطبيقهُعلىُعينةُالدراسةُالتجريبية.
ُُ
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 مدخل:
علىُأساسُدقيقُُعمليةُاتخاذُالقرارُفيُأيُمجالُمنُمجاالتُالحياةُتتطلبُأنُتبنى

ُالخصوصُقرارُبهذاُفاتخاذُ,ذلكُفيُالمجاالتُهذهُشأنُشأنهُالتربويُ,ُوالميدانالمعلوماتُمن

ُُالكافيُبالقدرُاإللمامُيتطلب ُالمعلومات ُالتشخيصمن ُقيد ُالموضوع ُحول لتفاديُُالدقيقة
ُفيُالمستعملةُالقياسُائبة,ُوهذاُمنُخاللُأدواتاألحكامُالخاطئةُالمؤديةُإلىُقراراتُغيرُص

ُتمُأداةُفيُالمنظومةُالتربوية,ُفاالختبارالتحصيليةُأهمهاُُاالختباراتُتمثلُوالتيُالتقويمُعملية
ُالقادرينُعلىُاالرتقاءُفيُسلمُُقديمُمنذُاستخدامها الزمانُفيُمحاولةُالتعرفُعلىُاألفراد

الوظائف,ُفقدُبدأتُموجةُاالختباراتُالنفسيةُوالمقاييسُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُمبكراُ
ُإشارةُفيُالعقليُلحُاالختبارمصطُكاتلاستخدم0098ُُفيُميدانُالصحةُالنفسية,ُففيُسنةُ

ُالفرديةُركزُكماُالعقليةُالوظائفُتلفمخُقياسُإمكانيةُإلىُمنه ُالفروق ُانتقلتُعلى ُثم ,
ُالكهنةُ ُكان ُقديما ُمصر ُفي ُفنجد ُالعربي ُالعالم ُإلى ُثم ُاألوروبية ُالدول ُإلى االختبارات
ُالتابعةُ ُالعليا ُوالمعاهد ُفيُالمعابد ُواالمتحاناتُالكتابية ُاالمتحاناتُالعلمية يقومونُبإجراء

ُفيُأوائلُالقرنُ ُأما ُلدراسةُضعافُالعقولُفيُالمجتمعُللحكومة, ُالتوجه التاسعُعشرُتم
ُإلىُ ُالمجال ُهذا ُفي ُبالمختصين ُالدفع ُفي ُساهم ُمما ُبهم ُخاصة ُمؤسسات ُفي وعزلهم

خصوصيةُهذهُالفئة,ُومنذُالحربينُالعالميتينُاألولىُُاولةُإنشاءُمقاييسُتمكنُمنُتحديدمح
وتوزيعُاألفرادُفيُاألماكنُالمناسبةُُعلىُانتقاءُلوحظُنجاحُاالختباراتُفيُقدرتهاُوالثانية

لهم,ُفأثرُذلكُتأثيراُكبيراُفيُاالنتشارُالواسعُلهذهُاالختباراتُفيُقياسُنواحيُالشخصيةُ
ُثورندايكُطورُحيثُ,العشرينُالقرنُوصوالُإلىُالعقليةُوالقدراتُتلفةُبجانبُقياسُالذكاءالمخ

والرسم,ُمماُيبينُأنُاالختباراتُلمُتكنُفيُالحسابُوالكتابةُُمنُاالختباراتُالمقننةُمجموعة
ُالنفسُاالكلينيكيُُموجهة نمافقطُإلىُاالستخدامُفيُمجالُعلم تعدىُذلكُإلىُمجاالتُُوا 

التيُتعملُعلىُكشفُُفكانتُالوسيلةُالوحيدةُتقريباُ,مجالُالتربيةُوالتعليمُوأخرىُكالصناعةُ
ُيصطلح ُوأصبح ُوالمناهج ُالتعليمية ُالعملية ُفي ُالقصور ُالتربيةُُنواحي ُمجال ُفي عليه

ُالتحصيل,ُ ُوتقييم االختبارُالتحصيليُبدلُاالختبارُالنفسيُبحيثُيقوُبقياسُنواتجُالتعلم
ُويتمُفيُهذاُالفصلُالتطرقُلموضوعُاالختباراتُالتحصيليةُومحاولةُمعالجةُجميعُجوانبه.
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 نبذة تاريخية حول تقييم التعلم والتحصيل في التربية: -1
تعتبرُعمليةُتقييمُالتعلمُعمليةُتربويةُوجدتُبوجودُاإلنسانُوتطورتُبتطوره,ُفاإلنسانُ
اعتادُتقييمُسلوكهُمنُخاللُنتائجهُالواقعيةُعلىُحياتهُاليومية,ُلكنُهذاُالتقييمُكانُيتمُفيُ

ُ(1, 9009)حمدان, شكلهُالبسيطُعنُطريقُالمالحظةُالعشوائيةُوتغلبُعليهُالفطرةُوالّذاتيةُ
ُنىُأنهُكانُغيرُمنظمُفيُأهدافهُوتطبيقاته.بمع

حادثةُللتقييمُالرسميُفيُالتربيةُُأولُسجلتُالكتابةُأيُبعدُاكتشافُق.م6611ُُعامُوفي
ُوهذا ُُالصينية, ُالمختلفة ُوحاجاتها ُووظائفها ُاليومية ُالحياة ُتوجيه ُإجراءُقصد ُخالل من

واستمرتُهذهُاالختباراتُبشكلهاُالشفويُوالعمليُُالمدنية,ُالخدمةُمجاالتُفيُمقننةُاختبارات
ُق.مُإلىُأنُظهرتُاالختباراتُالكتابية.611ُُ–616ُحتىُسنةُ
اءُوالشعراءُفيُالبيئةُاألوروبيةُفقدُكانتُتمارسُعمليةُالتقييمُمنُخاللُتقييمُاألدبأماُ

ُ ُفيُالعصرُالجاهليُبصُووالعلماءُوالفالسفة, ُالعربية ُفيُالبيئة ُأسواقُوكانُذلكُأيضا رة
عكاظُوالتيُكانُينتهزُفيهاُالشعراءُالفرصةُفيُعرضُقصائدهمُعلىُالنقدةُوكانُلهاُاألثرُ
ُندواتُومؤتمراتُحواريةُشعريةُوأدبيةُوفلسفيةُ الكبيرُفيُتهذيبُاللغةُالعربية,ُأوُبصورة

يرةُوعلميةُفيُالعهودُاألمويةُوالعباسيةُوغيرها,ُإالُأنُتقييمُالتحصيلُبقيُيعتمدُبدرجةُكب
ُعلىُاختباراتُالتسميعُواألسئلةُالشفوية.

ُ ُوفي ُالذيُيحتويُعلىُمقياسُللكتابةُُجورج فيشرألف0911ُُعام "كتابُالميزان"
للمفرداتُفيُاليدويةُيمكنُبهُتبويبُمهاراتُالتالميذُالكتابيةُكماُيحتويُعلىُقائمةُقياسيةُ

ُ ُومجموعاتُمن ُُوالتهجئة ُالرياضياتُوالمالحة ُعلوم ُفي الكتابُالمقدسُوالقواعدُاألسئلة
ُوعليهُاعتبرُأولُبادرةُمقننةُلتقييمُالتحصيل.ُ(02, 1221)كراجة, والتعبيرُ

وهذاُمنُخاللُُفرانسيس غالتونعلىُيدُالعالمُاإلنجليزيُُالتطورُفيُالتقييمُعمليةُوبدأت
الفروقُالفرديةُفيُالمواصفاتُالجسميةُوالنفسيةُلدىُاألفراد,ُوطرحُعددُُأتأكيدهُعلىُمبد

منُاختباراتُالذكاء,ُوابتكرُطريقةُفهرسُالعالقاتُالثنائيةُلمعالجةُالبياناتُاإلحصائيةُالتيُ
"ُماُأصبحُكارل بيرسوناعتادُجمعهاُمنُخاللُأبحاثه,ُوالتيُسعىُلتطويرهاُبعدهُتلميذهُ"

ُرتباطُبيرسون.يعرفُحالًياُبمعالُا
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ُ ُعام ُفي ُالُوكانت0915ُُأما ُفي ُالتحصيل ُبتقييم ُاالهتمام ُبوادر الياتُالمتحدةُأولى
قائمُمشّكًكاُفيُجدوىُالُالتربويُالنظامُعلىُ"ُحملةُانتقاديةهوربس مانحيثُشنُ"األمريكيةُ

ُ ُما ُالتالميذ ُتحصيل ُعلى ُوالجغرافياُتأثيره ُالتاريخ ُفي ُمكتوبة ُاختبارات ُتطوير ُإلى أدى
ُفعلُمنُطرفُالمعلمينُبحيثُكانُ ُكرد ُوغيرها ُوالمصطلحاتُاللغوية والحسابُوالقواعد

ُ ُاالختباراتُحوالي ُهذه ُأسئلة ُوأجريتُعلى051مجموع ُأصل511ُُُ, ُمن ُاختيروا تلميذ
)حمدان, .ُمانتلميذ,ُوكانتُهذهُاالختباراتُغيرُمشّجعةُماُبّررُمبدئًياُانتقادات01512ُُ

9009 ,10.) 
علىُعمليةُالتربيةُالمدرسيةُ)التعلمُوالتعليم(ُُأبحاثهُرايس جوزيفُركز0995ُوفيُسنةُ

ُ ُفي ُموضوعي ُتحصيلي ُاختبار ُأول ُوأعّد ُاألمريكية ُالمتحدة ُتالميذُالواليات ُقدرة يقيس
المدارسُاالبتدائيةُعلىُالهجاء,ُواختباًراُتحصيليًّاُآخرُفيُالحسابُواللغةُاإلنجليزيةُبحيثُ

وفيُُ,(101, 9000)عالم, ُلبناتُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالمقننةاعتبرتُهذهُاالختباراتُ
كونهاُفيُُالحركيةاختبارُالقدراتُُوُالفرديةعلىُمسألةُالفروقُُجيمس كاتلنفسُالفترةُركزُ

ُبالقدراتُالذكائيةُلالفراد,ُوعليهُاعتبرُمنُروادُحركةُقياسُُاعتقادهُمرتبطةُإلى حدُبعيد
ُ.(11, 9009)حمدان, ُمصطلحُاالختباراتُالعقليةاستعملُالتحصيلُوأولُمنُ

حصلتُتطوراتُجذريةُفيُتقييمُالتعلمُوالتحصيلُبفضلُالتقدمُُالعشرينُالقرنُبحلولُأما
ُأدىُإلىُتعذرُاستخدامُاالختباراتُ ُالتالميذُما ُالمدارسُوزيادةُأعداد العلميُالهائلُوتعدد

بإعدادهُالختبارُمقننُفيُالحساب0919ُُُةسنُستونالشفويةُالمعتادة,ُفبرزُفيُهذهُاألثناءُ
تبارُمقننُفيُجودةُالخط,ُبإعدادُاخ0919ُمنُجامعةُكولومبياُسنةُُادوارد ثورندايككذلكُ

التحصيليةُُستانفوردُإعدادُبطاريةُتم0961ُُسنةُغايةُإلىُلتزايدفيُاُاالختباراتُهذهُواستمرت
ُُللمرحلة ُامتحانات ُوبطارية ُلُيواأاالبتدائية, ُالثانويةلمحتوى ُللمرحلة  0965ُعامُالدراسي

 .(101, 9000عالم, )
ُالذكاءُ ُاختبارات ُإلى ُالحاجة ُظهرت ُالفترة ُهذه ُوفي ُاألولى: ُالعالمية ُالحرب خالل

ُاختصاصاتهمُقدراتهمُواستعداداتهمحسبُُاألمريكيالجيشُُأفرادوالتحصيلُبغرضُتصنيفُ
المهنيُوالتربويُُواإلرشادمماُمهدُإلىُظهورُنوعُجديدُمنُاالختباراتُيركزُعلىُالتوجيهُ
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للتالميذُللتمكنُمنُتوجيهُكلُمتعلمُلتعلمُمهنةُحسبُقدراتهُواستعداداته,ُوهذاُبدورهُشجعُ
ُارية.بمواقفُاختمنُعلىُاستعمالُالتقييمُالتحصيليُوماُيتطلبهُُالمختصينُفيُالميدان

تقييمُالتحصيلُُفيُالمقننةُالتحصيليةُاالختباراتُازدادُتوظيفُ:العالميةُالثانيةالحربُُبعد
ُمجالُ ُفي ُالتحليلي ُواإلحصاء ُالوصفي ُاإلحصاء ُبعلمي ُيعرف ُما ُودخل ُملحوظ بشكل

ُ.(19, 9009)حمدان, والشموليةُُوالعلميةالقياسُوالتقييمُوهذاُتوخًياُللّدقةُ
211ُنشرُماُيزيدُعن0919ُُحتىُأنهُبحلولُسنةُُ,وتواصلتُاألبحاثُفيُهذاُالمجال

فيُموضوعُاالختباراتُالتحصيليةُواستمرتُهذهُالحركةُالبحثيةُوالُتزالُحتىُُةدراسةُوورق
ُوقتناُالحاضر.

 :مفهوم التقويم التربوي ووسائله -9
 :مفهوم التقويم التربوي -9-1 

:ُالتقويمُلغةُهوُمصدرُلفعلُ"قوم"ُوقومُالشيءُيعنيُعّدلهُوأزالُاعوجاجهُويقال:ُلغة
)المنجد في اللغة قومُالمتاعُبكذاُدينارُأيُقدرُقيمته,ُويقال:ُقومتهُفتقومُأيُعدلتهُفتعدل.ُ

نُالتقويمُإوبشكلُعامُفُ,ستوىوايُتعدلُأُ,تقومُالشيءُ:ويقال,ُ(221-221, 1211واالعالم, 
ُ.ستقامةُواالعتدالمعناهُاال

ُ:ُللتقويمُالتربويُعّدةُتعاريفُنوردُمنها:اصطالًحا
تحّددُمدىُتحقيقُاألهدافُالّتربويةُمنُقبلُُعمليةُبأّنهُمنهجية0912ُجرونلند ُيعرفه -

 (.191, 9001)ملحم, التالميذُوأنهُيتضمنُوصًفاُكميًّاُوكيفًياُإضافةُإلىُحكمُعلىُالقيمةُ

بالفعلُتغيراتُُحدثُماُإذاُتتبينُمنُالعملياتُالمنظمةُالتيمجموعةُبلومُبأنهُويعرفهُ -
 (.11, 1222خالدي, و )أوسرير علىُمجموعةُمنُالمتعلمينُودرجةُذلكُالتغييرُ

بأنهُاألسلوبُالعلميُالذيُيتمُمنُفيُتعريفهُلعمليةُالتقويمُُمنسيُويذكرُعبدُالحليم -
 (.111, 9009)حثروبي, ُخاللهُتشخيصُدقيقُللظاهرةُموضوعُالتقويمُوتعديلُمسارها

كماُيعرفُالتقويمُأيًضاُبأنهُعمليةُالتوصلُإلىُبياناتُومعلوماتُصحيحةُالّتخاذُ -
 (.111, 9001)دياب, القراراتُالسليمةُ
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السابقةُالذكرُيتضحُلناُأنهُكلماُتمُتحديدُمجموعةُمنُاألهدافُُالتعاريفُخاللُمنُإذن
ُمدى ُمعرفة ُنستطيع ُال ُفإننا ُإالُمنُُللعملُعلىُتحقيقها ُالتغيراتُالحادثة ُورصد تحققها

خاللُمعلوماتُوبياناتُصحيحةُنتوصلُلهاُعنُطريقُعمليةُالتقويمُلنتمكنُمنُإصدارُ
ُاألحكامُالصحيحةُواتخاذُالقراراتُالمناسبة.

فيُكتابهاُمنهجيةُاالختباراتُفيُالبيداغوجياُأنُالتقويمُُبندوار آناُذكرتُالصددُهذاُوفي
هوُعمليةُجمعُمعلوماتُضروريةُكافيةُمنتقاةُمنُمجموعةُاالختبارات.ُولكيُنتخذُقرارُ
ُفالتقويمُهوُالذيُيبلغُلناُهذهُالمعلوماتُأيُأنهُ االنطالقُمنُاألهدافُالتيُيتمُتحديدها

ُخططُلهاُالمنهاج.ُعمليةُتحديدُمدىُماُتحققُمنُاألهدافُالتي
ُويعرفُ - ُحكم ُإصدار ُبأنه ُالتقويم ُوآخرون ُوجيه ُإبراهيم ُالمتعلمينُأيضا ُأداء على

بقصدُتشخيصُنواحيُالقوةُوالضعفُفيُُالتحصيليُكاالختبارُالقياسُأدواتُباستخدامُبعض
(ُحتىُيتمكنُالباحثُهذاُاألداءُعلىُضوءُمحكُمرجعيُ)كاألسسُالعمليةُللمادةُالدراسية

 السلوكقويمُلتحقيقُتطويرُهذاُاألداءُُوالتُعنهاُالضعفُالتيُيسفرُجوانبُعالجُمنُمأوُالمعل

 (.911, 9009منسي, و )وجيه 

واتُكاالختباراتُوهذاُوفيُالتعريفينُسالفيُالذكرُإشارةُإلىُأنُالتقويمُيتمُباستخدامُأد
ُوالسعيُإلىُتطويرها.للعملُعلىُتعديلُمسارهاُُالتعليميةُبالعمليةُمتعلقةُأحكامُللوصولُإلى

ُمنُ ُوهادفة, ُومخططة ُعنُعمليةُمنظمة ُالتربويُعبارة ُيمكنُالقولُأنُالتقويم وعليه
ُفيُالعمليةُالتربويةُبواسطةُ ُيتمُإصدارُأحكامُعلىُمدىُتحققُاألهدافُالمنشودة خاللها

ُواتُمعينةُكاالختباراتُالتحصيليةُبغرضُاتخاذُقراراتُبشأنها.داستخدامُأ
 وسائله: -9-9
المسطرةُفيُالفعلُالتعليميُُاألهدافُتحققُمدىُعلىُوالوقوفُالتربويُالتقويمُبعمليةُماللقي

ُالتعلميُهناكُمجموعةُمنُالوسائلُيمكنُمنُخاللهاُأداءُذلكُولعلُأبرزهاُماُيلي:
 المالحظة: -9-9-1

وهيُعبارةُعنُعمليةُيتوجهُفيهاُالمعلمُأوُالمالحظُبحواسهُالمختلفةُنحوُالمتعلمُوهوُ
فيُموقفُنشطُوهذاُللحصولُعلىُمعلوماتُتفيدُفيُالحكمُعليهُوفيُتقويمُمهاراتهُوقيمهُ
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ُ ُمناهجُُ(,20, 9010العبسي, )وسلوكهُوطرقُتفكيره. ُفيُكتابه ُسعادة ويذكرُجودتُأحمد
ُ ُاالجتماعية ُالتالميذُالدراسات ُنمو ُعلى ُجيدة ُصورة ُتعطي ُللمعلم ُاليومية ُالمالحظة أن

يتعذرُعلىُأيُوسيلةُأخرىُتقديمها,ُلكنهاُتتطلبُتحديدُالهدفُالذيُيبحثُعنهُوأنُيكونُ
ُموضوعًيا,ُويتطلبُتسجيلهاُلغةُوصفيةُدقيقة.

 إجراء المقابالت الشخصية وتطبيق االستبانات المختلفة: -9-9-9
والمتعلمُيحصلُفيهُالمعلمُعلىُمعلوماتُتتعلقُبأفكارُُالمعلمُبينُلقاءُبإجراءُذلكُويكون

المتعلم,ُكذلكُيمكنُذلكُمنُخاللُمجموعةُأسئلةُيجيبُعليهاُالمتعلمُلمعرفةُمدىُتقدمهُ
ُتفكيره. ُفيُالحصولُ( 21, 9010)العبسي,  وجمعُمعلوماتُعنُطبيعة ُالمعلم ُيساعد فهذا
ُعلىُمعلوماتُدقيقةُحولُتالميذه.

 السجل التراكمي: -9-9-1
ُومستوىُتحصيلهمُ ُلهم, ُالشخصية ُالتيُتشتملُعلىُالسيرة ُبهُملفاتُالتالميذ ويقصد
األكاديمي,ُوالحالةُالصحيةُواالجتماعيةُلهمُوهواياتهمُوميولهم,ُليستعانُبهذهُالمعلوماتُفيُ

ُ(.12, 9009)عبد الهادي, دراسةُحياتهمُبشكلُتام.ُ
 االختبارات: -9-9-1

ُسبُالوظيفةُالتيُتؤديهاُإلى:وتصنفُح
 اختباراتُالقدرةُالعقليةُكاختباراتُالذكاء. -

- ُ ُوتستخدم ُاالستعداد: ُكاختباراتُاختبارات ُالحق ُتعلم ُفي ُالطالب ُبنجاح للتنبؤ
 (.119, 9009عبد الهادي, )الحسابيُواللغويُوالميكانيكيُُاالستعداد

 والمهنُالمعينة.اختباراتُالميولُواالتجاهاتُواالهتماماتُنحوُاألنشطةُ -

 اختباراتُالشخصية. -

اختباراتُالتحصيلُوالتيُتعتمدُعلىُاألهدافُالتيُيضعهاُالمعلمُللتعليمُوعلىُفلسفةُ -
وتمكنناُمنُمعرفةُمدىُتمكنُالطالبُُ,(Trice ,9000,  )ُالمعلمُوأعمارُالطلبةُوقدراتهم

منُمعارفُومهاراتُمعينةُبعدُالتعلمُوباعتبارهاُمحورُالدراسةُالحاليةُسيتمُالتفصيلُفيهاُ
 أكثرُفيماُيلي.
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 مخطط يوضح وسائل التقويم التربوي( يمثل 01شكل رقم )
 االختبار التحصيلي: تعريف -1

ُ ُفيُيعتبر ُتتركه ُالذي ُاألثر ُخالل ُمن ُعليها ُاالستدالل ُيمكن ُفرضية ُعملية التعلم
المتعلمينُأيُمنُخاللُالتحصيلُالدراسيُلهم,ُوللتأكدُمنُوجودُهذاُاألخيرُوالوقوفُعلىُ

ويميُقدراتُالمتعلمينُالمعرفيةُوالمهاريةُبعدُعمليةُتعلمُمعينةُالُبدُمنُإجراءُالعملُالتق
ُاستخداًماُفيُمؤسساتناُالتعليميةوأكثرهاُتداوالُُوُأدواتهُأهمُمنُالتحصيليةُاالختباراتُتعدُلذيا

ُاٍلُمنُالقدرةُعلىُالسمةُالمقاسةأيُأنُمنُخاللهُيمكنُتحديدُالمتعلمُالذيُيمتلكُمستوىُع
ُأعلىُمنُمفحوصُآخرُيمتلكُمستوىُ ُإجابةُصحيحة ُمعطاة ُلفقرة فيكونُاحتمالُإجابته

ُمنُالسمةُالمقيسةُ ُأقّل تعريفُاالختباراتُ,ُوقبلُالتطرقُل(Hambleton, 1983, 23)قدرة
ُ ُإلى ُهنا ُاإلشارة ُتجدر ُاالختبارُالتحصيلية ُتطور ُفي ُسببا ُكونه ُالنفسي تعريفُاالختبار

جلًياُمنُخاللُاستعراضناُلتطورُمفهومُالتقويمُفيُالتربية,ُويعرفُالتحصيليُوهذاُماُظهرُ
ُاالختبارُالنفسيُمنُوجهاتُنظرُمختلفةُمنُخاللُماُيتمُإيرادهُفيماُيليُمنُتعريفات:

فيةُمنظمةُلمقارنةُسلوكُاالختبارُالنفسيُبأنهُعمليةُأوُكي0920ُُكرونباخيعرفُ -
أداةُمحددةُمنظمةُلمالحظةُالسلوكُووصفهُوذلكُباستخدامُُبأنهُويضيفُأكثر,ُأوُشخصين

,ُأيُأنُاالختبارُمقياسُنتمكنُمنُخاللهُ(21, 9002, شحاتة)التقديرُالكميُأوُلغةُاألرقامُ
فيُُأنستازيإعطاءُتقديراتُكميةُبعدُمالحظةُالسلوكُمحلُالقياس,ُوهذاُماُأكدتهُأيًضاُ
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 ,A. Anastasi, 1976)يُلعينةُمنُالسلوكُتعريفهاُلالختبارُالنفسيُبأنهُمقياسُموضوع

توضعُللحكمُعلىُعينةُُ,ُحيثُأّكدتُفيُنفسُالسياقُالسابقُأنُاالختبارُأداةُقياس(  
ُ ُالحكمُمنُالسلوك, ُلتمكنُمنُإعطاء ُعلىُالموضوعية ُاألداة بحيثُيجبُأنُتتوفرُهذه

 الصحيح.

ُُبينويعرفُ - ُالمثيراتُنظمتُلقياسُاالختبار ُمن ُمتعاقبة ُعنُمجموعة ُعبارة بأنه
ُ ُكيفًيا ُأو ُكميا ُسماتُالشخصية ُأو ُويقصدُ(91, 9002)رضوان, بعضُالعملياتُالعقلية ,

ُبالمثيراتُهناُفقراتُاالختبارُأوُأسئلتهُوالتيُتشكلُإجابةُالفردُعنهاُبالسلوكُالدالُعليها
(Brown, 1983, 53.) 

تقدمُللفردُبهدفُاستثارةُُالمثيراتُمنُمجموعةُاالختبارُأن0999ُوآخرونُُآريوترىُ -
ُالذيُ ُللقدر ُمؤشرا ُتعتبر ُالدرجة ُوهذه ُرقمية, ُدرجة ُالفرد ُإلعطاء ُأساًسا استجاباتُتكون

 .(112, 9001)أبو عالم, بارُيمتلكهُالفردُمنُالخاصيةُالتيُيقيسهاُاالخت

ُتتفقُعلىُأنُمنُالمالحظُ ُالتعاريفُالسابقة ُمنُأنُجملة ُمنظمة االختبارُمجموعة
المثيراتُالتيُتهدفُلقياسُمقدارُوجودُخاصيةُمعينةُلدىُالفردُمنُخاللُبعضُالسلوكاتُ

بأنُُمحمود عوضراهُعباسُلهاُوالتيُتدلُعلىُوجودها,ُوهذاُيتفقُأيًضاُمعُماُيُالممثلة
, 1221عوض, النفسيُعبارةُعنُموقفُمقننُمصممُإلظهارُعينةُمنُسلوكُالفردُ)االختبارُ

,ُأيُأنهُمنُخاللُاالختبارُيمكنُمالحظةُعينةُمنُسلوكُالمفحوصُتعبرُعنُمدىُ(19
ُتواجدُالخاصيةُموضعُالقياسُلديه.

االختبارُعلىُأنهُعبارةُعنُمجموعةُمنُاألسئلةُأوُالبنودُُسعد عبد الرحمنكماُيعرفُ
لذكاءُوالقدراتُاتُالكلُمنهاُإجابةُواحدةُصحيحةُفقط,ُمثلُاختباراتُالتحصيلُأوُاختباُر

ُ(122, 1221)عبد الرحمن, ذلكُمنُاالختباراتُالتيُتقيسُمجموعةُمنُالحقائقُالعقليةُوغيرُ
ويتضحُمنُهناُأنُاالختبارُمكونُمنُأسئلةُترميُلقياسُبعضُالخصائصُالمرادُالتحققُ
منُوجودهاُمنُخاللُاستجاباتُالمفحوصينُلها,ُوكأمثلةُعلىُذلكُذكرُسعدُعبدُالرحمنُ

راتُالذكاءُوالقدراتُالعقلية,ُواختباراتُالتحصيلُوهذهُاألخيرةُهيُالمقصودةُبالدراسةُاختبا
ُفيُهذاُالبحث,ُلذاُسنحاولُتناولُتعريفاتهاُعلىُالنحوُالتالي:
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يعرفُاالختبارُالتحصيليُبأنهُاألداةُالتيُتستخدمُفيُقياسُالمعرفةُوالفهمُوالمهارةُفيُ
ُ.(121, 9002)الفقي, مادةُدراسيةُأوُتدريسيةُمعينة,ُأوُمجموعةُمنُالموادُ

ُبُبعدُمرورهمُبخبرةُتربويةُمعينةويعرفُأيًضاُبأنهُاألداةُالتيُتقيسُماُحصلهُالّطال
ُأوُفيُنهايةُُويرتبطُبالمنهجُالذيُدرسه ُالدراسية ُاالنتهاءُمنُالوحدة الطالبُويجرىُبعد

ُالفترةُأوُنهايةُالعامُالدراسيُلتحديدُمدىُتقدمُالطلبةُتحديًداُرقمًياُلتقريرُاالنتقالُأوُالرسوب
أنُاالختبارُأداةُيتمُاستعمالهاُلتقييمُُأيُ(,912, 9009)الجاغوب, ُفيُضوئهُالشهاداتُمنحُأو

ُ ُاألفراد ُدراسيُمدىُتمكن ُتدريبيُأو ُفيُبرنامج ُلهم ُوالمعلوماتُالمقدمة ُالمعرفة ُكم من
معينُومدىُفهمهمُواستيعابهمُلها,ُفمثالُكلماُتمُتقديمُمقررُدراسيُلمجموعةُمنُاألفراد,ُ

ُولكيُيتمُالتأكدُمنُمدىُتحصيلهمُلماُتمُتقديمه,ُيطبقُعليهمُاختبارُلهذاُالغرض.
)ملحم, راءُمنظمُلتحديدُمقدارُماُتعلمهُالطالبُكماُيعرفُاالختبارُالتحصيليُبأنهُإج

ُيتفقُمعُتعريفُ(111, 9001 ُما بأنُاالختبارُالتحصيليُطريقةُمنظمةAirasianُُ,ُوهذا
ُل ُمستوىُتحصيل ُتحديد ُتعلمها ( 121, 9002قطامي, )الطالبُلمعلوماتُومهاراتُكانُقد

نتيجةُدراستهُلموضوعُمنُويقصدُبالتحصيلُمدىُماُتحققُلدىُالتلميذُمنُأهدافُالتعلمُ
ُ(.101, 9001)جالل,  الموضوعاتُالدراسية

التلميذُومؤشرُتحصيلُالتلميذُُفعمليةُالتعلمُيرجىُمنُخاللهاُتحققُأهدافُمعينةُلدى
ُ ُاستطاعُتحقيقهُمنهو ُُمدىُما ُأما ُاألهدافُالمرجوة, ُتقديمُُوليامهذه ُبأنه ُبقوله فيعرفه

)محرنس, ُاألسئلةُمنُالسلسلةُهذهُمثلُعلىُاباتُالفردأسئلةُينبغيُحلها,ُونتيجةُإلجمجموعةُ
9001 ,11.)ُ

امتالكُوي عرفُاختبارُالتحصيلُكذلكُبأنهُعينةُمختارةُمنُالسلوكُالمرادُقياسهُلدرجةُ
ُالسلوكُ ُهذا ُمن ُالفرد ُأجل ُ)وذلكُمن ُعلىُمستوىُتحصيله ُ(22, 9001الحريري, الحكم
ُ ُارتباًطا ُترتبط ُوبالطبع ُمعين ُبمحتوى ُتمُ(, 919, 1221)عميرة, وثيقا ُالذي ُالمحتوى أي

ُتدريسه.
بأنهُإجراءُمنظمُتتمُفيهُمالحظةُسلوكُالتالميذُوالتأكدُمنُمدى0919ُُُسعادةويعرفهُ

ُاألسئلةُ ُأو ُالفقرات ُمن ُمجموعة ُوضع ُطريق ُعن ُوذلك ُالموضوعة ُلألهداف تحقيقهم
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ُ(111, 9002)أبو جادو, بمقاييسُعدديةُُالمطلوبُاإلجابةُعنها,ُمعُوصفُهذهُاالستجابة
فمنُخاللُهذاُالتعريفُوضحُسعادةُأنُهذاُاإلجراءُيتمُبطرحُمجموعةُمنُاألسئلةُليجيبُ
ُتحققُ ُمدى ُعن ُالتقديرات ُهذه ُتعبر ُالستجاباتهم, ُرقمية ُتقديرات ُوتعطى ُالتالميذ عليها

ُاألهدافُالتعلميةُالمنشودة.
يليُيمكنُالقولُبأنهُمجموعةُمنُاألسئلةُيطلبُمنُخاللُتعريفاتُاالختبارُالتحصُاإذ

منُالتالميذُاإلجابةُعليهاُبغيةُوضعُتقديراتُكميةُلمستوىُتحصيلهم,ُوهذاُللتأكدُمنُمدىُ
ُتحققُاألهدافُالتعليميةُالمسطرةُفيُعمليةُالتعلم.

 األهداف التعليمية وتصنيفاتها: -1
اإلنسانيةُعلىُتسطيرُمجموعةُمنُاألهدافُتقومُالعمليةُالتعليميةُكغيرهاُمنُاألنشطةُ

والسعيُإلىُتحقيقها,ُبحيثُتعبرُهذهُاألهدافُعنُالنتائجُالنهائيةُلهذهُالعملية,ُولألهدافُ
ُالتعليميةُعدةُتعاريفُنوردُمنها:

بأنهاُاتصاليةُ)إخبارُعنُنوايا(ُتصفُتحوالُمرتقًباُلدىُالتلميذُبعد0929ُُُماجريعرفهاُ
,ُأيُأنُاألهدافُالتربويةُحسبُ(12, 1221الدريج, ) جلسة(ُدراسيةانتهائهُمنُحصةُ)أوُ

الجهاتُالمعنيةُبالتحضيرُللعمليةُالتعليميةُعماُتستهدفهُمنُُنيةُعنُإفصاحُعنُعبارةُماجر
ُتغيراتُفيُسلوكاتُالمتعلمينُبعدُإخضاعهمُللتعليمُأيُبعدُإكسابهمُخبراتُتعليميةُمعينة.

أنُالهدفُمحاولةُمنُقبلُالمعلمُأو0911ُُورفاقهُُبلوموفيُنفسُالسياقُالسابقُيرىُ
مرورهُبخبرةُتعليميةُأيُأنُاختصاصيُالمنهاجُللبحثُعنُالمتغيراتُالحاصلةُللمتعلمُبعدُ

يتوخاهاُالمعلمُأوُواضعُالمنهاجُالدراسيُلدىُالمتعلمينُبعدُُالتيُالتغيراتُعنُيعبرُالهدف
ُالعمليةُالتعليمية.
ُذلكُالتغيرُمنُالمتوقعُأنُيحدثُفيُسلوكُُبشير معمريةكذلكُيصفُ الهدفُبأنه

ُ.(111, 9001)معمرية, المتعلمُمعرفًياُووجدانًياُوحركًياُبعدُتلقيهُلمحتوىُتعليميُمعينُ
فإضافةُللتعريفينُالسابقينُالذينُركزاُعلىُالتغيرُالمستهدفُفيُسلوكُالمتعلمينُمنُ

ُالتغيرُالمجاالتُالتيُيمكنُأُبشير معمريةخاللُاألهدافُالموضوعةُحّددُ نُيحدثُفيها
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ُفيُ ُيمكنُالقولُأنُوالمتمثلة ُوعليه الجانبُالمعرفيُوالجانبُالوجدانيُوالجانبُالحركي,
وزمالؤهُُبنيامين بلوماألهدافُالتعليميةُتستهدفُجوانبُلدىُالمتعلم,ُوفيُهذاُالصددُعملُ

ُتصنيف ُإنجاز ُالتربيةُعلى ُبكلية ُثمانُجامعُلألهدافُالتعليمية ُفبعد ُبأمريكا, ُشيكاغو ة
الذيُيتضمنُتصنيفُاألهدافُالتعليمية0952ُُسنواتُمنُالعملُصدرُالمجلدُاألولُسنةُ

صدرُالمجلدُالثانيُالذيُيتضمنُتصنيفُاألهداف0921ُُفيُالمجالُالمعرفي,ُوفيُسنةُ
شهرهاُالتعليميةُفيُالمجالُالوجداني,ُأماُالمجالُالنفسيُالحركيُفقدُظهرتُعدةُتصنيفاتُأ

ُ(.111, 9001)معمرية, 0916ُسنةُُإليزابيث سمبسونتصنيفُ

مخطط يوضح مجاالت تصنيف األهداف التعليمية( يمثل 09شكل رقم )  
ُيمكنُتصنيفُاألهدافُالتعليميةُإلى:ُنإذ
 المجال المعرفي: -1-1

ُتهتمُ ُأنها ُأي ُالعقلية, ُالتعلم ُنواتج ُعلى ُالتعليمية ُاألهداف ُتركز ُالمجال ُهذا وفي
ُبلومبإكسابُالمتعلمُالمعلوماتُوالمعارفُالتيُتساعدهُعلىُتطويرُقدراتهُالعقلية,ُ"ويصفُ

األهدافُفيُهذاُالمجالُبأنهاُسلوكياتُتشيرُإلىُوظيفةُالعملياتُالعقليةُالتيُتمكنُالفردُ
دراكُمعناهاُوتطبيقهاُفيُمواقفُجديدةُلمُتمرُبخبرةُالمتعلمُسابًقا"ُ منُاسترجاعُالمفاهيمُوا 

ُإلىُستةُُبلومويصنفُُ(,2)السلطاني, د.س,  ُالمجال ُفيُهذا ُاألهدافُالتعليمية وآخرون
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ُبشكلُهرميُمنُأدنىُمستوىُفيُقاعمستويا ُالهرمُتُمرتبة ُفيُقمة ُإلىُأعالها ُالهرم ُد
ُوهذهُالمستوياتُكماُيلي:

ُوتتمثلُفيُاآلتي:المستويات المعرفية الدنيا  -1-1-1
المســــتوىُمعرفــــةُاألشــــياءُوالحقــــائقُويتضــــمنُهــــذاُالمعرفةةةةة )التةةةةذكر(:  -1-1-1-1

المســتوىُتبــدأُبأحــدُاألفعــالُاآلتيــة:ُعــّرف,ُُوالمصــطلحاتُوالنظريــاتُوالمفــاهيم,ُوأســئلةُهــذا
ُ.(912, 9001عقل, )حّدد,ُبّوب,ُاذكر,ُسمِّ,ُاخترُ

ُالمادةُالفهم )االستيعاب(:  -1-1-1-9 ُإدراك ُمن ُالمتعلم ُيتمكن ُالمستوى ُهذا في
منُخاللُقدرتهُعلىُترجمةُُ,ُويظهرُهذا(119-111, 9001)معمرية, الدراسيةُالتيُتعملهاُ

ُاستكمالُُواألشكالالنصوصُ ُمن ُويتمكن ُالخاصة, ُبلغته ُعنها ُوالتعبير ُاألفكار وتفسير
ُبهاُأسئلةُهذاُالمستوىُهي:ُفّسرُالمعلوماتُالناقصة,ُومنُبينُاألفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأ
ُصغ,ُصّنف,ُاشرح,ُوّضح,ُحّول,ُعّبر,ُلّخص,ُناقش.

استخدامُماُتعلمهُوي ظِهرُهذاُالمستوىُمدىُتمكنُالمتعلمُمنُالتطبيق:  -1-1-1-1
منُخبراتُفيُمواقفُجديةُغيرُالمواقفُالتيُتعلمُفيها,ُويتضحُهذاُمنُخاللُقدرتهُعلىُ
تطبيقُالقوانينُوالنظرياتُوالمفاهيمُواألساليبُفيُمواقفُجديدةُبطريقةُسليمة,ُومنُاألفعالُ

حصر,ُالتيُتبدأُبهاُأسئلةُهذاُالمستوىُنجد:ُاستخدم,ُاستعمل,ُاستخرج,ُاحسب,ُوّظف,ُا
ُ(.912, 9001)عقل,  أنجز,ُعّدل,ُطّبق,ُنّظم,ُحّل,ُاضربُأمثلة,ُارسم

ُوتتمثلُفيُاآلتي:المستويات المعرفية العليا:  -1-1-9
وفيُهذاُالمستوىُيتمكنُالتلميذُمنُتجزئةُالفكرةُإلىُعناصرهاُالتحليل:  -1-1-9-1

يمُببعضها,ُأيُأنُالمتعلمُبحيثُتوضحُالمفاهيمُوالمبادئ,ُثمُالعالقةُالتيُتربطُهذهُالمفاه
يّحللُالمادةُالتعليميةُإلىُمكوناتهاُالجزئيةُليتمكنُمنُفهمُتنظيمهاُالبنائي,ُوتبدأُأسئلةُهذاُ

)العتوم المستوىُبأحدُاألفعالُالتالية:ُحّلل,ُصّنف,ُجّزئ,ُمّيز,ُحّدد,ُفّرق,ُقارن,ُاستخلصُ
 (.11, 9002وآخرون, 

متعلمُعلىُوضعُاألجزاءُمعُبعضهاُالبعضُويقصدُبهُقدرةُالالتركيب:  -1-1-9-9
ُجديدُُلتشكيل ُالمستوىُتؤكدُأنُنتائجُُجرونلندويرىُُ(,11)القدومي, د س, كلٍّ التعلمُلهذا
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اإلبداعي,ُومنُاألفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأُبهاُأسئلةُهذاُالمستوىُماُيلي:ُاقترح,ُالسلوكُ
ة,ُرّكب,ُنّسق,ُضعُخّطة,ُعّمم,ُكّون,ُشّكل,ُتنّبأ,ُأنتج,ُصّمم,ُخّطط,ُأوجد,ُأعدُصياغ

ُ(.912, 9001)عقل, ارِوُ
ويتمثلُفيُقدرةُالمتعلمُعلىُالحكمُعلىُقيمةُالماّدةُاستناًداُإلىُالتقويم:  -1-1-9-1

معاييرُمحّددة,ُوانطالًقاُمنُمحّكاتُمعينة,ُومنُبينُاألفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأُبهاُأسئلةُ
ُ(.21, 9001)النور, قارن,ُوازن,ُبرهنُُهذاُالمستوى:ُانتقد,ُقّوم,ُأبِدُرأيك,

لألهدافُالتعليميةُفيُالمجال0952ُُسنةُُبلوممنُخاللُماُسبقُيتضحُأنُتصنيفُ
ُالتصنيفُفيُتنظيمُهرميُمنُالبسيطُ ُالعقليةُويتدرجُهذا المعرفيُيؤّكدُعلىُنواتجُالتعلم

ُاألهدافُإلىُمجموعتين ُحيثُقسم ُالهرم, ُقمة ُباّتجاه ُتعقيًدا ُتمثلُالمجموعةُإلىُاألكثر ,
األولىُالمستوياتُالمعرفيةُالدنياُوتبدأُبالمعرفةُكأبسطُمستوىُثمُيليهاُالفهمُواالستيعابُثمُ
التطبيق,ُأماُالمجموعةُالثانيةُفتمثلُالمستوياتُالمعرفيةُالعلياُوفيهاُالتحليلُيليهُالتركيبُثمُ

ُ.بلومهرمُالذيُوضعهُالتقويمُوالذيُيعتبرُأكثرُتعقيًداُأوُتجريًداُفهوُيمثلُقمةُال
 المجال الوجداني: -1-9-9

منُخاللُاالتجاهاتُوالميولُواالهتماماتُُعنهاُيعبرُومشاعرُانفعاالتُعنُعبارةُالوجدان
والتقبلُوالتفضيل,ُوغيرُذلكُمنُالسلوكاتُالتيُتعبرُعنُمشاعرُاألفرادُوانفعاالتهم,ُلذلكُ
ُوالميولُواالهتماماتُ ُوالعاداتُالصالحة ُاالتجاهاتُوالقيم ُتنمية ُتتناول األهدافُالوجدانية

ُوتوج ُوضبطها ُاإليجابية ُواالنفعاالت ُوالمشاعر ُمنُالجيدة ُالنوع ُوهذا ُفعالة, ُبطريقة يهها
ُفيُ ُوالتحكم ُيصعبُقياسها ُكما ُبشكلُمحّدد, األهدافُيتميزُبعموميتهُوصعوبةُصياغته
ُالمعلمونُويركزونُبشكلُأكبرُعلىُاألهدافُالمعرفيةُ ُالسببُيتجاهلها ُلهذا مدىُتحققها,

لُالوجدانيُسنةُ,ُوقدُصدرُتصنيفُاألهدافُالتعليميةُفيُالمجا(12, 9002)العتوم وآخرون, 
وآخرونُوقدُسلكُنفسُمنهجُبلومُالمتدرجُمنُالبسيطُإلىُُدافيد كراثوهلمنُإنجاز0921ُُ

ُالمركبُوصنفُالمجالُالوجدانيُتصنيًفاُهرمًياُيتضمنُخمسةُمستوياتُكماُيلي:
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ُبوجودُاالستقبال:  -1-9-9-1 ُحساسية ُباالستقبالُأنُتكونُلدىُالمتعلم والمقصود
ُعنُظواهرُومثيراتُ ُوتفضيلها ُوتمييزها ُفيُاستقبالها ُمثيراتُوأنُيكونُراضًيا ُأو ظواهر

ُأخرى,ُويتضمنُاالستقبالُثالثةُمستوياتُفرعيةُهي:ُ
ُويتمثلُفيُانجذابُانتباهُالمتعلمُنحوُمثيرُمعينُيعرضهُالمعلم.الوعي:  -1-9-9-9
ُلهُالرغبة في االستقبال:  -1-9-9-1 ُيقدم ُالمتعلمُالستقبالُما وتتمثلُفيُاستعداد

ُ(.111, 9001)معمرية, 
ويتمثلُفيُاختيارُالمتعلمُمثيًراُمعيًناُدونُاالنتباه الُمميِّز أو التفضيلي:  -1-9-9-1

التيُتبدأُبينُاألفعالُغيرهُفيوجهُانتباههُإليهُويتعاملُمعهُرغمُوجودُمثيراتُأخرى,ُومنُ
عدنانُيوسفُالعتومُوآخرون:ُيميز,ُيصغي,ُينتبه,ُيسأل,ُُيذكرُاالستقبالُمستوىُبهاُأهداف

ُيستخدم,ُيطلبُمعلوماتُويركز.
المثيراتُوالموضوعاتُُتجاهُواستجاباتهُالمتعلمُأفعالُردودُوتمثل الستجابة:ا -1-9-9-2

ُالتالي:التيُاستقبلها,ُوتتضمنُثالثُمستوياتُفرعيةُعلىُالنحوُ
ُالمستوىُللمثيرُاإلذعان في االستجابة:  -1-9-9-2-1 ُهذا ُفي ويستجيبُالمتعلم

ُطاعةُألوامرُالمعلم.
ُللمثيرُالرغبة في االستجابة:  -1-9-9-2-9 ُيستجيبُبمحضُإرادته ُالمتعلم وهنا

ُودونُترّددُوهذاُلوعيهُبماُيقومُبه.
ُالرضا في االستجابة:  -1-9-9-2-1 ُالمستوى ُهذا ُفي ُالستجابةُأما فباإلضافة

ُماُ حساسُبالمتعةُتجاه ُللمثيرُبمحضُإرادتهُفإنهُيستجيبُبأكثرُحماسُونشاطُوا  المتعلم
ُيبادر,ُيوافقُعلى,ُ ُهذهُاألهدافُنجد: ُبها يقومُبه,ُومنُبينُاألفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأ

ُ,ُيكتبُعن,ُيرغبُبـ.ــيساعد,ُينافس,ُيقتديُب
وفيُهذاُالمستوىُتكونُاألنشطةُالموضوع(: تكوين القيم )إعطاء قيمة  -1-9-9-2

ُفيُاستجاباتهُهوُاعتقادهُ ُأيُأنُالذيُيتحكم ُترتبطُبقيمهُومواقفه, ُالمتعلم ُبها التيُيقوم
ُيقبلهُويفضلهُويلتزمُبه,ُويذكرُ ُالمستوىُتندرج0919ُُُفؤاد أبو حطبالفكريُوما أنُهذا
ُتحتهُثالثةُمستوياتُفرعيةُتتمثلُفيُاآلتي:
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ُالتيُبول قيمة معينة: ق -1-9-9-2-1 ُالقيم ُمن ُبسلوكُيوافقُقيمة ُالمتعلم ويقوم
ُهاُويريدُتبنيهاُوالتعبيرُعنهاُفيُسلوكه.ليتقب

ويصلُالمتعلمُفيُهذاُالمستوىُإلىُتفضيلُقيمةُتفضيل قيمة معينة:  -1-9-9-2-9
عنُغيرهاُمنُالقيم,ُفتظهرُفيُسلوكهُويصدرُأحكاًماُعلىُسلوكُاآلخرينُفيُإطارُهذهُ

ُلقيمةُالمفّضلة.ا
ُااللتزامُااللتزام بقيمة معينة:  -1-9-9-2-1 ُإلى ُالمتعلم ُالمستوىُيصل ُهذا وفي

بالقيمةُالتيُقبلهاُأوُفضلهاُعنُغيرها,ُأيُأنُالقيمةُهناُأصبحتُمعتقًداُيؤمنُويلتزمُبهُ
عدنان يوسف فيُتصّرفاته,ُكذلكُمنُبينُاألفعالُالتيُتبدأُبهاُأهدافُهذاُالمستوىُيذكرُ

ُماُيلي:ُيساند,ُيعّزز,ُيساهم,ُيبرز,ُيشاركُفي,ُيفّضل,ُيلتزم.ُلعتوم وآخرونا
وفيُهذاُالمستوىُيدمجُالمتعلمُقيمةُتنظيم القيم في نسق أو منظومة:  -1-9-9-1

أن0991ُُُبنيامين بلوممعينةُفيُتنظيمُقيميُواحدُليكونُنسًقاُأوُمنظومةُمنُالقيم,ُويذكرُ
ُيانُفرعيانُهما:هذاُالمستوىُيندرجُضمنهُمستُو

ُفيُإدراك أو تصور قيمة معينة:  -1-9-9-1-1 ُالقيمة ُبتعميم ُالمتعلم ُيقوم وهنا
ُصورةُمفهومُمجرد,ُأيُأنُالمتعلمُيقومُبعمليةُتصورُعقليُللقيمُالتيُيكتسبها.

وهناُيجمعُالمتعلمُالقيمُالتيُاكتسبهاُويضمهاُتنظيم البناء القيمي:  -1-9-9-1-9
ُ ُنسقيُواحد ُمستعًداُفيُتنظيم ُويكون ُمعيًنا ُقيمًيا ُيتبنىُنظاًما ُهنا ُالمتعلم ُأيُأن منظم,

للّدفاعُعنه,ُومنُبينُاألفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأُبهاُاألهدافُفيُمستوىُتنظيمُالقيمُنجد:ُ
, 9002سليمان, و )مراد يتمسك,ُيشرح,ُيركب,ُيغير,ُيصمم,ُيجهز,ُينظم,ُيجمعُبين,ُيكملُ

111.) 
 االتصاف بمركب قيمي:  -1-9-9-1

ُيتصّرف ُيجعله ُثابًتا ُقيمًيا ُنظاًما ُلنفسه ُالمستوىُيكّونُالمتعلم بأسلوبُمعينُُفيُهذا
فيمّكنُاآلخرينُمنُالتنّبؤُبسلوكهُفيُمواقفُمعينة,ُُمتميزين,ُحياةُونمطُويكّونُلنفسهُفلسفة

ُوتحتُهذاُالمستوىُيندرجُمستويانُفرعيانُهما:
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علىُالظواهرُواألحداثُُللحكمُعاًماُتوجًهاُالمتعلمُويكونجاه العام: االت -1-9-9-1-1
ُوسلوكُاآلخرين.

ُنحوُاالتصاف أو التطبع:  -1-9-9-1-9 ُالمتعلم ُفلسفة ُالمستوىُتتكون ُهذا وفي
,ُومنُبينُاألفعالُالتيُالحياةُونظرتهُالخاصةُلهاُنتيجةُالقيمُالتيُاكتسبهاُواختارهاُلنفسه

ُُتبدأ ُبها ُويتمثل ُيمارس ُيتابع, ُيقاوم, ُيقرر, ُنجد: ُالمستوى ُهذا )العتوم وآخرون, أهداف
9002 ,12.) 

ُكراثوهلالمجالُالوجدانيُوهوُتصنيفُُفيُالتعليميةُاألهدافُتصنيفاتُأشهرُعرضُبعد
نجدُأنهُصنفهاُحسبُمدىُتقبلُالمتعلمُللقيمُوالميولُواالتجاهاتُاالجتماعية0921ُُعامُ

السابقةُإلىُخمسةُمستوياتُفيُتنظيمُهرميُتبدأُقاعدتهُباستقبالُالفردُللمثيراتُوحساسيتهُ
ىُقمةُالهرمُوالمتمثلةُلوجودهاُثمُطريقةُاستجابتهُثمُينظمُهذهُالقيمُفيُنسقُمعينُوصواًلُإل

ُا ُمنُّتصافُفي ُغيرها ُعن ُشخصيته ُفتميز ُلنفسه ُكونها ُالتي ُالقيمية ُبالمنظومة المتعلم
ُالشخصيات.

 المجال النفسي الحركي: -1-9-1
ويتضمنُهذاُالمجالُاألهدافُالتعليميةُالتيُتؤكدُعلىُالمهاراتُالتيُتتطلبُالتنسيقُ

إلخُالتربيةُالبدنية..ُوالدورانُفيُوالتآزرُبينُأعضاءُالحركةُوالجهازُالعصبيُكالجريُوالقفز
ُعدةُ ُالحركي ُالنفسي ُالمجال ُفي ُوظهر ُوالعزف... ُوالرسم ُكالكتابة ُاليدوية ُالمهارات أو

وُ 0916ُسنةُُإليزابيث سمبسونتصنيفاتُأشهرهاُتصنيفُ بلومُفصنفتُُالذيُحذتُفيهُحذ 
ُ ُفي ُاألهداف ُسبعةُهذه ُالتصنيف ُهذا ُويتضمن ُالصعب, ُإلى ُالسهل ُمن ُهرمي تنظيم

ُالتالي:ُمستوياتُك
يتمُاستعمالُأعضاءُالحسُللوصولُإلىُأدوارُُالمستوىُهذاُوفي اإلدراك: -1-9-1-1

ارُتؤديُإلىُالنشاطُالحركي,ُويتفاوتُفيُدرجاتهُمنُمجردُاإلثارةُالحسيةُإلىُاختيارُاألدُو
ُ ُالمهمةُالمتعلقة ُأداء ُبها ُالتيُيتم ُإلىُإدراكُاألدواتُواألشياء ُإلىُربطُالدورُباألداء بها
ُ(.112-112, 9001)معمرية, الحركيةُ
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ويقصدُبهُاستعدادُالمتعلمُألداءُحركةُمعينةُ االستعداد: أو الميلُمستوى -1-9-1-9
كلُميلُمنُويشملُذلكُكالُمنُالميلُالجسميُوالميلُالعقليُوالميلُالوجدانيُحيثُأنُ

الميولُالثالثةُيؤثرُفيُالنوعينُاآلخرينُفمثالُلوُكانُلدىُالمتعلمُميلُعقليُألداءُحركةُماُ
ُالوجدانيُعلىُ ُالميل ُلتأثير ُنظًرا ُالحركة ُأداء ُبعدم ُإلىُالطرفُيأمره ُإشارة ُيرسل فالعقل

دراكُالميلُالعقليُومنُثمُعلىُالميلُالجسمي,ُومستوىُالميلُأوُاالستعدادُيكونُبعدُاإل
ُالحسيُألنُهذاُاألخيرُيعتبرُمتطلًباُضرورًياُيسبقُحدوثُالميلُأوُاالستعداد.

ُالمستوىُيهتمُبالمراحلُاألولىُألداءُمستوى االستجابة الموجهة:  -1-9-1-1 وهذا
ُالمعلم,ُ الحركاتُالصعبة,ُوتبدأُهذهُالمراحلُبالتقليدُكأنُيقلدُالمتعلمُحركةُمعينةُقامُبها

الخطأ,ُكأنُيقومُالمتعلمُبأداءُحركاتُمتعددةُلتحديدُالحركةُالصحيحةُأوُومرحلةُالمحاولةُُو
ُاألفضلُمنُبينها,ُأوُتجريبُأداءُالحركةُمنُأجلُأدائهاُبشكلُأحسنُفيماُبعد.

ُالمستوىُتؤدىُالحركاتُبشكلُآليُمستوى اآللية أو التعود:  -1-9-1-1 وفيُهذا
ُابق.ودونُعناءُأوُأخطاء,ُوهذاُنتيجةُإتقانهاُفيُالس

ُالمستوىُتؤدىُالحركاتُمستوى االستجابة الظاهرة المعقدة:  -1-9-1-2 وفيُهذا
ُالمعقدةُبدرجةُعاليةُمنُالدقةُوالمهارةُومستوىُمعينُمنُالكفاءة.

ُتعديلُمستوى التكيف أو التعديل:  -1-9-1-2 ُالمتعلم ُالمستوىُيستطيع وفيُهذا
ناُيكونُقدُتعرفُعلىُالحركةُوأتقنُأنماطُالحركةُلكيُتتماشىُمعُالمتطلباتُالخاصة,ُوه
ُجزئياتهاُوذلكُنتيجةُممارستهُلهاُبدقةُوبسرعةُعاليتين.

ويتمُفيُهذاُالمستوىُالقيامُبأنماطُجديدةُمنُمستوى األصالة واإلبداع:  -1-9-1-1
الحركاتُتناسبُوضعيةُخاصةُونواتجُالتعلمُهناُتؤكدُعلىُاإلبداعُالمبنيُعلىُالمهاراتُ

عالية,ُأيُأنُالمتعلمُيبدعُحركاتُجديدةُمتطورةُلتناسبُالوضعيةُالجديدةُُالمتطورةُبدرجة
ُ(.112, 9002, )صالحالتيُهوُبصددُالتعاملُمعهاُ

خاللُاستعراضُمستوياتُاألهدافُفيُالمجالُالنفسيُالحركيُيظهرُجلًياُأنُُاُمنإذ
المجالُكغيرهاُمنُأهدافُهذاُالنوعُمنُاألهدافُيهتمُبأداءُالمهاراتُالحركيةُوأهدافُهذاُ
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ُفيُالمجاالتُ ُالجيد ُاألداء ُعلى ُيعتمد ُفيها ُمستوى ُأيُكل ُالتنظيم, ُفهيُهرمية السابقة
علىُالنحوُالتالي:ُوضعت0916ُُالمستوىُالذيُسبقه,ُوقدُصنفتهاُإليزابيثُسمبسونُسنةُ

األداءُمستوىُاإلدراكُوهوُأبسطُالمستوياتُوالذيُتعتمدُعليهُجميعُالمستوياتُالالحقةُفيُ
فيُقاعدةُالهرم,ُيليهُمباشرةُمستوىُاالستجابةُالموجهةُوبعدهاُمستوىُاآلليةُأوُالتعودُوفيهُ
تؤدىُالحركاتُبإتقانُثمُمستوىُاالستجابةُالمعقدةُالذيُتؤدىُفيهُالحركاتُالمعقدةُبمستوىُ

أداءُُمعينُمنُالكفاءة,ُأماُفيُمستوىُالتعديلُيصلُالمتعلمُإلىُدرجةُعاليةُمنُاإلتقانُفي
ُاألوضاع ُمع ُيتماشى ُبما ُاألداء ُفي ُالتعديل ُمن ُفيتمكن ُبجزئياتها ُمعرفته ُنتيجة ُالحركة

ُ ُمنُالخاصة, ُتعقيًدا ُأكثر ُباعتباره ُواإلبداع ُاألصالة ُنجد ُالتنظيمي ُالهرم ُقمة ُفي أما
المستوياتُالسابقةُله,ُفيصلُفيهُالمتعلمُإلىُدرجةُاإلبداعُوالتطويرُفيُالحركاتُلتناسبُ

ُديدة.وضعيةُج
وفيُهذاُالصددُالُبدُمنُاإلشارةُإلىُبعضُالشروطُالواجبُتوفرهاُمنُأجلُصياغةُ

تساعدُالمعلمُعلىُوضعُأسئلةُاختباريةُبطريقةُواضحةُُالتعليميةُلألهدافُوواضحةُصحيحة
ُودقيقة,ُويحددُأحمدُأبوُالعباسُأربعةُشروطُأساسيةُلصياغةُاألهدافُوهيُكالتالي:

 تماًماُللمعلمُوللمتعلم.أنُيكونُالهدفُواضًحاُ -

 أنُيكونُالهدفُواقعًياُقابالُللقياس. -

 أنُيكونُمناسًباُلنموُونضجُالتالميذ. -

 (.22-21, 1211العطروني, و )أبو العباس أنُيكونُمحّدًداُغيرُمتدخلُمعُهدفُآخرُ -

ُويضيفُرجاءُأبوُعالمُالشروطُالتالية:
 للمرحلةُالتعليمية.ُأنُتكونُاألهدافُالتعليميةُمنسجمةُمعُاألهدافُالعامة -

 أنُيحتويُالهدفُعلىُفكرةُواحدةُفقط. -

 (.11-10, 1211)أبو عالم, أنُيمثلُالهدفُناتًجاُمباشًراُمقصوًداُللخبرةُالتعليميةُ -

ُأماُعنُقاعدةُصياغةُالهدفُالتعليميُفهيُكالتالي:
)إنُُأنُ+ُفعلُمضارعُيمكنُقياسهُ+ُالمتعلمُ+ُالخبرةُالتعليميةُ+ُالحدُاألدنىُلألداء

ُ(.111, 9012)عزي , أمكن(ُ
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 أهمية االختبارات التحصيلية: -2
يكتسيُاالختبارُالتحصيليُأهميتهُمنُأهميةُعمليةُالتقويمُفيُحدُذاتها,ُفالبناءُالسليمُ
واالستخدامُالصحيحُلالختباراتُالتحصيليةُيعودُبالنفعُعلىُالعمليةُالتقويميةُوالعملُالتربويُ

ُازُأهميتهُفيماُيلي:منُجميعُجوانبه,ُويمكنُإيج
تمكنُالمعلمُمنُتقييمُأعمالُالتالميذ,ُومعرفةُمدىُامتالكهمُللمعرفةُالكافيةُوالمقدرةُ -
,ُوبالتاليُمعرفةُمواطنُالقوةُوالضعفُ(111, 9001, )العبيدي مادةُمنُموادُالبرنامجُفيُكل

الراجعةُلمعالجةُثغراتُمماُيسمحُلهُالقيامُبتوفيرُالتغذيةُُ(111, 9010)العبسي, لدىُالطلبةُ
 التعلم.

- ُ ُتعلمهم ُعملية ُتسهل ُمجموعات ُإلى ُوتقسيمهم ُالمتعلمين , 9002)دروزة, تصنيف

,ُفاالختبارُالتحصيليُالجيدُيساعدناُعلىُإبرازُالفروقُالفرديةُبينُالتالميذُوالتمييزُ(122
سبُمعُكلُفئةُبينهمُبالتاليُتمكينُالمعلمُمنُاختيارُالطرائقُواألساليبُاألنجعُالتيُتتنا

منُالفئاتُالمصنفةُمنُالتالميذ,ُبلُيتعدىُذلكُويتمُعلىُأساسهُتصنيفُالمتعلمينُإلىُ
 تخصصاتُمختلفة.

,ُفاالختبارُيعملُدورُالحافزُالذيُيدفعُ(190, 9001)ملحم, تنشيطُدافعيةُالطالبُ -
تجابتهمُمنُالحصولُعلىُعالماتُبعدُاسُليتمكنواُمستمرُشكلبُالدراسةُعلىُالطالبُلإلقبال

علىُفقراتُاالختبارُوالتيُبموجبهاُيتمُترفيعهمُمنُمستوىُآلخرُأعلىُمنه,ُكماُأنهاُتحثُ
الطالبُعلىُتركيزُاالنتباهُفيُالخبراتُالتعليميةُالمقدمةُواالستمرارُفيُالنشاطُواالندماجُ

ُ ُأهدافُالتعلم ُالخبراتُلتحقيق ُهذه ُاالختباراتُُ(,111, 9002)أبو جادو, في ُهذه ُأن أي
ساهمُفيُتحقيقُاألهدافُالمرجوةُمنُعمليةُالتعلمُمنُخاللُإثارةُدافعيةُالطالبُوجعلهمُت

يستمرونُفيُالتركيزُعلىُمختلفُالتعلماتُالمقدمةُلهمُوتلزمهمُبمراجعةُالدروسُالتيُتمُ
 تقديمهاُسابًقا.

تمكنُمنُتقييمُالبرنامجُالتعليميُمنُخاللُتحديدُجوانبُالقوةُوجوانبُالضعفُفيُ -
فاالختباراتُُ(,121, 9001وآخرون,  )منسيُوتطويرهاُعديلهاتُعلىُيساعدُمماُالمناهجُالدراسية
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التربويةُالمنشودةُمنُخاللُالمنهاجُالدراسيُُاألهدافُتحققُمدىُمعرفةُمنُالتحصيليةُتمكن
 منُثمُالعملُعلىُتعديلُهذاُاألخيرُوفًقاُلنتائجُاالختبارات.

تُالتحصيليةُيتضحُأنهاُكلهاُمنُخاللُالنقاطُالمذكورةُأعالهُحولُأهميةُاالختباراُاإذ
الصائبةُسواءُتعلقُاألمرُبالتالميذُفتتخذُقراراتُُالقراراتُاتخاذُفيُتكمنُأهميتهاُأنُفيُتتفق

بشأنُترفيعهمُمنُمستوىُآلخرُمثالُأوُقراراتُترسيبهم,ُكذلكُاتخاذُقراراتُبشأنُالطرائقُ
بُالتدريسيةُالمستعملةُمنُخاللُالعمليةُالتشخيصيةُالتيُيقومُبهاُاالختبارُبغرضُواألسالي

ُفيتمُ ُفيها ُخلل ُوجود ُأو ُتحققُاألهدافُالمنشودة ُلم ُإن ُنفسها ُالمناهج ُحتى ُأو تعديلها,
ُتعديلُهذهُالمناهجُلتالفيُمواطنُالخللُفيها.

 أنواع االختبارات التحصيلية:  -2
ُالتحصيليةُحسبُاألسسُالتاليةُإلى:يمكنُتقسيمُاالختباراتُ

ُوتنقسمُإلى:على أساس درجة التقنين:  -2-1
ُمتخُاختبارات مقننة: -2-1-1 ُببنائها ُيقوم ُاختبارات ُاالختباراتُوهي ُفي صصون

المختلفةُمنُأجلُتوزيعهاُوتطبيقهاُعلىُنطاقُواسعُفيُالمدارسُلمناطقُوموادُالتخصصُ
ُتعليميةُمختلفة,ُوذلكُبمراعاةُإدارتهاُوتصحيحهاُوتفسيرهاُتحتُظروفُمعيرةُومحددة.

ويمثلُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُالغالبيةُالعظمىُمنُاختبارات غير مقننة:  -2-1-9
لتعليم,ُويعدُهذهُاالختباراتُالمعلمونُبحيثُتتالءمُاالختباراتُالمقدمةُفيُمجالُالتربيةُوا

ُ ُفيُموضوعُدراسيُما ُلقياسُقدراتهم ُلعينةُمنُالتالميذ , 9001)ملحم, واألهدافُالمحددة
111-111.) 

ُوتنقسمُإلى:على أساس االهتمام المعطى لعامل الوقت:  -2-9
بطهاُأكثرُمنُوفيهاُيكونُالتركيزُعلىُسرعةُاإلجابةُوضاختبارات السرعة:  -2-9-1

التركيزُعلىُالمحتوىُأوُالمعرفة,ُأيُأنُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُيقيسُسرعةُاألداءُبدرجةُ
ُمعينةُمنُالضبطُفيُمهمةُما.

ُ
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وتهدفُإلىُتقديرُحدودُالقدرةُأوُالعمقُوالتوسعُالمعرفيُاختبارات الدقة:  -2-9-9
ُفيُمجالُمعين,ُأيُأنهاُتهتمُبمضمونُاإلجابة.

ُوتنقسمُإلى:على أساس تفسير عالمات االختبار:  -2-1
ُالفاحصُبعالماتُاختبارات معيارية المرجع:  -2-1-1 وهيُاختباراتُتصممُلتزويد

تفسَّرُبمقارنتهاُمعُعالماتُمجموعةُمحددةُجيًداُفيُاختبارُمعينُفعلىُهذاُاألساسُيمكنُ
ُأيضًُ ُويمكن ُمعياًرا, ُمجموعته ُباتجاه ُالفرد ُعالمات ُفردُتفسير ُكل ُعالمة ُمع ُمقارنتها ا
أيُ(, 992-992, 9001)ملحم, لتحديدُموقعهاُالنسبيُأوُرتبتهاُالمئويةُبينُالمجموعةُكلهاُ

أنُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُيستخدمُلتحديدُالوضعُالنسبيُللمتعلمُبينُأقرانه,ُفالدرجةُالخامُ
الُبعدُمعالجتهاُإحصائياُالتيُيحصلُعليهاُالفردُالُيمكنُتفسيرهاُأوُإصدارُحكمُعليهاُإ

ُفيُضوءُدرجاتُباقيُأفرادُالمجموعةُالتيُتمُتطبيقُاالختبارُعليها.
ُمنُاختبارات محكية المرجع:  -2-1-9 ُللتأكد ُاالختبارات ُمن ُالنوع ُهذا ويستخدم

, 9002)قطامي, وصولُالطالبُإلىُمستوىُاإلتقانُالذيُتمُتحديدهُمنُاألهدافُالسلوكيةُ

ُختبارُمحكيُالمرجعُيتمُالحكمُعلىُأداءُالطالبُفيُضوءُمحكُكان,ُأيُأنهُفيُاال(121
ُيكونُالمحكُ ُوقد ُمسبًقا, ُتحدد ُمنُخاللُقد ُأيُالمستوىُالذيُحققه ُالطالب, مدىُتعلم

االختبارُبعدُعمليةُالتعلم,ُأوُيكونُالمحكُمقدارُماُحققهُالمعلمُمعُطالبهُإيُإذاُجاءتُ
ُ ُللمحكُالذيُوضعه ُالطالبُمطابقة ُفيُتحقيقُأغراضُنتائج ُنجح ُقد ُيكون ُفإنه المعلم

إلىُأنُالتعبيرُ"اختبارُمحكيُالمرجع"ُبهُخطأُُهيرتللكنُبشأنُهذاُالتسميةُيشيرُالتعلم,ُ
ُأّنهُوبدقةُيشيرُإلىُالتفسيرُالذيُي صن عُمنُالنتيجةُوليسُ ُإذ فيُالتسميةُبعضُالشيء,

ُ.(Heertel, 1985, 46) االختبارُنفسه
ُوتنقسمُإلى:على أساس األسلوب المستخدم:  -2-1
ُأسئلةُاالختبارات الشفوية:  -2-1-1 ُللممتحن ُيقدم ُاالختبارات ُمن ُالنوع ُهذا وفي

ويجيبُعليهاُهذاُاألخيرُشفوًيا,ُفتوفرُالطريقةُفرصةُالتفاعلُالمباشرُبينُالمعلمُوالمتعلم,ُ
ُالمتعلم, ُقياسُبعضُجوانبُشخصية ُعملية ُتسهل ُخاللها ُينفيُوجودُُومن ُال ُهذا لكن
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بعضُالمساوئُلهذاُالنوعُمنُاالختباراتُكأنُيكونُالتلميذُفيُموقفُمربكُوفيُحالةُمنُ
الخوفُوالقلق,ُكذلكُعندُتطبيقهُعلىُمجموعةُكبيرةُمنُالمتعلمينُفإنُتنفيذهُيتطلبُوقًتاُ

ُ(.111, 9000)وزارة التربية الوطنية, طوياًلُكماُتتأثرُهذهُاالختباراتُبذاتيةُالمعلمُ
ويعتمدُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُعلىُماُيقدمهُالمتعلمُاالختبارات األدائية:  -2-1-9

ُالن(91, 9019, أبو فودة)منُأداءُعمليُفيُالواقعُ وعُيقومُعلىُتقويمُاألداءُ,ُأيُأنُهذا
علىُإجراءاتُالعملُأوُُعلىُتركزُباراتالبحت,ُفهذهُاالختُالنظريُالتحليلُعلىُوليسُالعملي

إلىُُالنورُأحمد يعقوباإلنتاجُأوُعلىُاالثنينُمًعا,ُوتقسمُاالختباراتُاألدائيةُبدورهاُحسبُ
ُاألنواعُالتالية:

ويكونُفيهاُأداءُالمهاراتُكتابًياُوذلكُمثلُكتابةُاختبارات أدائية كتابية:  -2-1-9-1
ُقصةُقصيرةُأوُتصميمُبرنامجُعلىُالكمبيوترُأوُرسمُالجهازُالعصبي.

وفيُهذهُاالختباراتُيطلبُمنُالطالبُالتعرفُعلىُاختبارات التعرف:  -2-1-9-9
ُأوُالتعرفُعلىُ ُبأداءُما, ُللقيام ُالتيُتلتزم بعضُاألشياءُمثلُتحديدُاألدواتُأوُاألجهزة

ُإجراءُبعضُاألجهزةُوتحديدُوظائفها.
ُاألداءُويركاختبارات األداء الظاهري:  -2-1-9-1 ُاختباراتُمحاكاة زُوتسمىُأيًضا

هذاُالنوعُمنُاالختباراتُالتحصيليةُاألدائيةُعلىُتأديةُالحركاتُالمطلوبُأدائهاُفيُمهمةُ
ماُولكنُتحتُظروفُمزيفة,ُوتؤدىُهذهُالحركاتُبشكلُكماُلوُكانتُفيُالموقفُالحقيقيُ

ُلهذهُالمهمةُومثالُذلكُالسباحةُخارجُالماءُمعُتوضيحُالحركاتُالمختلفةُللسباحة.
ُالموقفُعينة العمل:  اختبارات -2-1-9-1 ُيكون ُاالختبارات ُمن ُالنوع ُهذا وفي

ُفيهاُ ُويتم ُالمقصودة, ُالمهارة ُفيه ُتؤدى ُالذي ُللواقع ُومشابًها ُوموجها ُمنضبًطا االختباري
الحكمُعلىُأداءُالمفحوصُفيُضوءُمعاييرُأداءُتتطلبُدرجةُعاليةُمنُإتقانُالفردُلألداءُ

ُالطباعةُعلىُالكمبيوتر.الكليُمحلُالقياس,ُومثالُذلكُاختبارُ
ُفيُ ُالفرد ُلتقويمُطريقة ُتستخدم ُسبقُيتضحُأنُاالختباراتُاألدائية إذنُمنُخاللُما
أدائهُلمهمةُمعينةُأوُنتيجةُذلكُاألداء,ُوقدُيكونُذلكُكتابًياُكرسمُخريطةُجغرافيةُلبلدُماُ
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اُالنوعُأوُيطلبُمنُالفردُالتعرفُعلىُجهازُماُوتحديدُطريقةُعمله,ُكذلكُيمكنُفيُهذ
منُاالختباراتُأنُيطلبُمنُالفردُالقيامُبحركةُمعينةُوكأنهُفيُموقفهاُالحقيقيُأوُاجتيازهُ

ُفيُالموقفُالفعليُلهذهُالمهمة.
ُاالختباراتُاالختبارات التحريرية:  -2-1-1 ُمن ُالنوع ُهذا ُاستخدام ُلشيوع ونظًرا

ُتحريريةُإلى:سنحاولُالتطرقُلهُبأكثرُتفصيلُإذنُيمكنُأنُتقسمُاالختباراتُال
ُاالختبارات المقالية:  -2-1-1-1 ُتتطلب0950ُُُستالناكرويعرفها ُمفردات بأنها

استجاباتُمركبةُمنُالمفحوصينُوعادةُتكونُهذهُاالستجاباتُفيُصورةُجملةُأوُعدةُجملُ
ُإجابةُصحيحةُواحدةُولكنُتحكمُدقتهاُوجودتهاُبواسطةُشخصُذوُخبرةُومهارةُ ليسُلها

هذهُاالختباراتُُفيُأنهُ,ُأي(122, 9001)منسي وآخرون, موضوعُاالختبارُفيُالمادةُالعلميةُ
يطلبُمنُالفردُالممتحنُكتابةُموضوعُإنشائيُلإلجابةُعنُالمشكلةُالمطروحةُفيُالسؤالُ
المقصودُباإلجابة,ُحيثُتتيحُللطالبُفرثةُللتعبيرُعنُأفكارهُوانتقاءُالمعلوماتُالتيُيراهاُ

والمصطلحاتُوالقواعدُُالمفاهيمُاستخدامُسالمةُالتعبيرُوالدقةُفيمراعاةُُمعُأنسبُللموضوع,
العلميةُوسالمةُالعرضُوالقدرةُعلىُالشرحُوالتحليلُوربطُاألفكارُببعضهاُالبعض,ُوينقسمُ

ُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُبدورهُإلىُنوعينُهما:
ُقيأسئلة المقال ذات اإلجابة المقيدة:  -2-1-1-1-1 ُتوضع ُاألسئلة ُهذه ودُوفي

درجةُقلقُاالمتحانُُبارتفاعُيلي:ُماُعللُالُذلك:ُماُالمقصودُبالتأكيد؟ُأوومثُلإلجابةُعليها,
ُينخفضُأداءُالتلميذ؟

ويتطلبُهذاُالنوعُمنُاألسئلةُالقدرةُأسئلة المقال ذات اإلجابة الحرة:  -2-1-1-1-9
يجادُموضوعُمتكاملُفيُاإلجابةُعليها,ُوعادةُم اُيبدأُالسؤالُب:ُعلىُاالبتكارُوالتنظيمُوا 

,ُعموًماُ(122, 9001)النور, ُالمخُخالياُضمورُأسبابُناقشُذلك:ُش...ُومثالتكلمُعن,ُناق
ُقياسُالقدراتُالمعرفيةُالعلياُكالتحليلُوال تركيبُوالتقويمُفاالختباراتُالمقاليةُيمكنُبفضلها

يبديهُالفردُأثناءُالطرحُُالذيُالناقدُوالتفكيرُكاإلبداعُالمهاراتُبعضُعنُكماُيمكنهاُالكشف
فيُإجابته,ُفهذاُالنوعُمنُاألسئلةُلديهُالقدرةُعلىُالتمييزُبينُمستوياتُاألفرادُمنُخاللُ
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إجاباتهم,ُكماُأنُهذهُاألخيرةُتخلوُمنُفرصُالتخمين,ُإالُأنُرغمُاإليجابياتُالتيُتتوفرُ
ُعليهاُاختباراتُالمقالُفلهاُعيوبُيمكنُتلخيصهاُفيماُيلي:

 جزًءاُكبيًراُمنُمحتوىُالمقررُالدراسي.الُتغطيُ -

 تستغرقُوقًتاُطويالُعندُتصحيحهاُوتتأثرُبذاتيةُالمصحح. -

 انخفاضُمستوىُصدقهاُوثباتها. -

ُالموضوعاتُالتيُ - ُكانتُمن ُفإذا ُاألسئلة ُهذه ُعن ُاإلجابة ُفي ُكبير ُدور للصدفة
ُكانتُهذهُاألسئلةُمنُالموضوعاتُ ُالطالبُفقدُينجح,ُوقدُيرسبُإذا التيُأهملهاُراجعها

 (.22, 9002سليمان, و )مراد  الطالبُأثناءُالمراجعة

لكنُيمكنُتالفيُهذهُالعيوبُأوُبعضهاُعلىُاألقلُمنُخاللُبعضُاإلجراءاتُالتيُ
ُ(ُكماُيلي:6119)ُعبد الرحيم الزغلولُعماديراهاُ
ُوتجنبُ - ُفيها ُالمطلوب ُمعرفة ُالمتعلم ُعلى ُليسهل ُووضوحها ُالمقال ُأسئلة تحديد

 المفتوحةُقدرُاإلمكان.األسئلةُ

 تجنبُاستخدامُاألسئلةُاالختيارية. -

 وضعُإجاباتُنموذجيةُمحددةُلكلُسؤالُالعتمادهاُفيُتصحيحُكافةُاإلجابات. -

 تصحيحُنفسُالسؤالُلجميعُاألوراقُوفيُنفسُالجلسةُالواحدة. -

 (.191, 9002)الزغلول, إخفاءُاسمُالطالبُعندُتصحيحُورقةُاالختبارُ -

ُالمقترحاتُاألخرىُكاآلتي:ُويمكنُإضافةُبعض
ُمماُعلىُكلُسؤالُيفضلُوضعُالدرجاتُ - ُالطالبُفيُاإلجابةُعليها قبلُأنُيبدأ

 (.122, 1221)كراجة, يعطيهمُمجاالُلتنظيمُالوقتُوالجهدُالمناسبُلكلُسؤالُ

ُالزمنُ - ُمراعاة ُمع ُقياسه ُالمراد ُالتحصيلي ُالمجال ُلمحتوى ُاألسئلة ُشمول مراعاة
 عليها.المتاحُلإلجابةُ

ُانتقد,ُ - ُبّينُالفرق,ُوضحُكيف, ُقارنُمنُحيث, البدءُفيُالسؤالُبعباراتُكاآلتي:
مّيزُبين...ُوعدمُالبدءُبكلماتُمثل:ُماذا,ُكيف,ُمتى...إلخُألنُمثلُهذهُالمفرداتُيمكنُ

 (.121, 9001)النور, قياسهاُفيُاألسئلةُالموضوعيةُ
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ُفإنُذلكُيزيدُإذنُعندُاألخذُبعينُاالعتبارُجميعُاإلجراءاتُساب قةُالذكرُوالعملُبها
منُموضوعيةُاالختباراتُالمقالية,ُفهيُكثيًراُماُيعابُعليهاُبأنهاُذاتيةُكونهاُغالًباُماُتتأثرُ

ُبذاتيةُمصححهاُبدرجةُكبيرة.
تعّرفُأسئلةُاالختباراتُالموضوعيةُبأنهاُصيغُاالختبارات الموضوعية:  -2-1-1-9

ُبسيًطاُفيُغايةُال ,ُأيُأنُهذهُاألسئلةُ(111, 9009حسونات, و )أرزيل  تحديدتتطلبُإنجاًزا
(ُذلكُبقولهاُأنُهذهُالفئة0999ُ)ُأنستازيتتطلبُإجاباتُدقيقةُالُيختلفُفيهاُاثنان,ُفتؤكدُ

ُ(191, 9002)الزغلول, ألسئلتهاُُمعينةُإجاباتُعلىُالمتعلمُالتعرفُمنُتتطلبُختباراتمنُاال
ُت خرجُذاتيةُالمصححُوأحكامهُالخاصةُمنُعمليةُ وتعتبرُهذهُاالختباراتُموضوعيةُألنها
التصحيحُفاإلجابةُمحددةُومعروفةُوتصححُبطريقةُمضبوطةُوموضوعيةُويمكنُأنُتأخذُ

ُصياغتهاُاألشكالُالتالية:ُ
ُعبارةُأسئلة اإلكمال واإلجابات القصيرة:  -2-1-1-9-1 ُكتابة ُتكونُاإلجابة وفيها

ُصيرةُأوُرمزُأوُعددُللسؤالُالمطروح.ق
علىُمعرفةُُالطالبُقدرةُقياسُإلىُوتهدفأسئلة االختيار من متعدد:  -2-1-1-9-9

ُ(10, 9019, أبو فودة)مواقفُجديدةُابها,ُوتطبيقُالمعرفةُالعلميةُفيُالحقائقُالعلميةُواستيع
ناقصةُأماُالجزءُُجملةُأوُتتكونُصياغةُالسؤالُمنُجزأينُأولهماُبشكلُسؤالُالنوعُهذاُوفي

تتناسبُوالمطلوب,ُُالتيُاإلجابةُالمتعلمُمنهاُالثانيُفيتضمنُالبدائلُالمقترحةُلإلجابةُفيختار
معُمراعاةُأنُتحملُهذهُالبدائلُإجابةُواحدةُصحيحةُفقطُوأنُتكونُقصيرةُقدرُاإلمكانُ

ُالنوعُمعُالحرصُعلىُاستخدامُمنُأربعُإلىُخمسُبدائلُلتقليلُفرصُالتخمينُكونُ هذا
 Thompson)المفحوصُمنُخاللُتأثرهُبعاملُالتخمينُنُاألسئلةُيؤثرُفيُمستوىُأداءُم

& Lowry, 1981, 219.) 
ويهدفُهذاُالنوعُإلىُقياسُقدرةُالمتعلمُعلىُربطُأسئلة المطابقة:  -2-1-1-9-1

لفُمنُويتأالمفاهيمُوالمبادئُوالتعميماتُالعلمية,ُويسمىُكذلكُبأسئلةُالمزاوجةُأوُالربط,ُ
ُ ُوالمشكالت ُاألسئلة ُوتحوي ُاألولى ُعلىُقائمتين ُتحتوي ُالثانية ُأما ُبالمقدمات وتسمى

ُوفقُ ُيربطُبينهما ُأنُيوفقُأو ُويطلبُمنُالمتعلم ُاالستجابات, االستجاباتُوتسمىُقائمة
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المطلوبُمنهُفيُالسؤال,ُوتجدرُاإلشارةُهناُأنُيكونُعددُالبدائلُفيُالقائمتينُغيرُمتساٍوُ
ُ(.111, 9010سي, )العب

شكلُجملةُيجيبُعليهاُُوعادةُماُيكونُفيأسئلة الصواب والخطأ:  -2-1-1-9-1
تغطيةُالمادةُالمدروسةُلكنهُيقيسُ"صح"ُأوُ"خطأ"ُوهذاُالنوعُسهلُالتأليفُوبإمكانهُالتلميذُبـ
ُالطالبُبالحقائقُوالمعارفُفقطُوالُيمّكنُمنُقياسُالمستوياتُالمعرفيةُالعليا.ُامإلممدىُ

بحسبُالغرضُالمرجوُمنُذكرهُنجدُأنُأنواعُاالختباراتُتتعددُوتتنوعُُسبقُماُلخالُمن
وفيُمؤسساتناُالتربويةُيشيعُاستخدامُاختباراتُالمقالُبشكلُواسعُعلىُعكسُاستخدامها,ُ
اُأّكدهُمحمدُقريشيُفيُرسالةُالثانويةُوهذاُمُالمؤسساتُفيُخصوًصاُالموضوعيةُاالختبارات

ميذُالمرحلةُالثانويةُفيُالقلقُوعالقتهُبالتوافقُالدراسيُوالتحصيلُلدىُتالُستيرُبعنوانماج
مطبقةُالمقالُأوُاالختباراتُالموضوعيةُُاالختباراتُسواءُمنهاُطريقةُمنُالنوعينُكالُقولهُأن

ختباراتُالمقالُالتيُتكونُعليهاُالطابعُاألولُأيُاُويغلبُالتربويةُمؤسساتناُفيُبشكلُمتفاوت
منُاألسئلةُبنسبةُكبيرةُبالمؤسساتُالتربويةُونسبةُأقلُمنُاالختباراتُالموضوعيةُمجموعةُ
ُ(.11, 9009)قريشي, 

ُفيُ ُالتحصيلية ُاالختبارات ُأنواع ُتلخيصُمختلف ُيمكن ُسبق ُما ُكل ُخالل ُمن إذن
ُالمخططُالتالي:

 مخطط يوضح أنواع االختبارات التحصيلية( يمثل 02شكل رقم )
ُُ
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ُاالختبارات التحصيلية:خطوات بناء  -1
أنُتكونُهذهُاألداةُدقيقةُوصالحةُُوجبُالتحصيلُلقياسُأداةُباعتبارُاالختبارُالتحصيلي

لقياسُماُوضعتُلقياسهُولضمانُذلكُالبدُمنُالمرورُفيُخطواتُمحددةُأثناءُبنائهُتتمثلُ
ُفيُاآلتي:

وهذهُالخطوةُي حّددُفيهاُالهدفُالمرادُتحقيقهُ وأهدافه: االختبار من الغرض حديدت -1-1
,ُفمثالُإذاُكانُالغرضُمنهُهوُالتشخيصُللوقوفُ(22, 9009)إبراهيم, منُإجراءُاالختبارُ

علىُنقاطُالضعفُبالتاليُيعدُاالختبارُوفًقاُلذلك,ُكماُيجبُأيًضاُفيُهذهُالخطوةُتحديدُ
ُينُليغطيهاُاالختبارُويشملها.الموضوعاتُونواتجُالتعلمُالمرادُقياسهاُلدىُالمتعلم

ُمحتوىُالسلوك المراد قياسها: تحديد منطقة  -1-9 ُبتحليل ُنقوم ُالخطوة ُهذه وفي
ُالتحصي ُمستوى ُلقياس ُاالختبار ُإجراء ُالمراد ُالدروس ُمنُل ُمجموعة ُبمثابة ُ"فهو فيها,

ثمُُاألساليبُواإلجراءاتُالفنيةُالتيُصممتُلتصنيفُالمادةُالدراسيةُإلىُموضوعاتُرئيسية
ُ(.22, 9019)أبو فودة , تجزئتهاُإلىُأهدافُقابلةُللقياس"ُ

أنُجدولُالمواصفاتُيتكونُمن0999ُُُأنستازيترىُإعداد جدول المواصفات:  -1-1
األولُإلىُمستوياتُاألهدافُالمعرفيةُمثل:ُالفهم,ُالتطبيق,ُالتحليل...ُويمثلُينُيشيرُبعد
الدراسية,ُفمنُهذاُالجدولُيستطيعُالمعلمُتحليلُمحتوىُُالمادةُمحتوىُأوُوحداتُالثانيُالبعد

ُمنُ ُجزء ُلكل ُالمقابلة ُاألهدافُالعقلية ُمستوى ُوتحديد ُفرعية ُعناوين ُإلى ُالدراسية المادة
المحتوىُوتحديدُاألهميةُالنسبيةُله,ُوبالتاليُيتمكنُالمعلمُمنُاختيارُفقراتُاختبارُممثلةُ

ُال ُواألهدافُمن ُالدراسية ُالمادة ُلمحتوى ُالمختلفة ُ(192, 9002)الزغلول, مستوياتُالعقلية
والجدولُالمواليُيوضحُبعديُجدولُالمواصفاتُوليكونُبناءُجدولُالمواصفاتُسليًماُكانُ

ُعلىُالمعلمُاتباعُالخطواتُالتاليةُكماُيراهاُأحمدُيعقوبُالنور:
 يحددُالمعلمُالموضوعاتُالدراسيةُالمرادُقياسها. -

 لتدريسُكلُموضوع.تحديدُعددُالحصصُالالزمةُ -

ُ
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 تحديدُالوزنُلموضوعاتُالمادةُالدراسيةُمنُخاللُالمعادلةُالتالية: -

عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوع    
الوزن النسبي ألهمية الموضوع

 

- ُ ُالمستوياتُتحديد ُفي ُالطالب ُلدى ُتحققها ُمدى ُقياس ُالمراد ُالسلوكية األهداف
 منُخاللُالمعادلةُالتالية:ُالمختلفةُوتحديدُاألوزانُالنسبيةُلها

عدد األهداف في ذلك المستوى
مجموع أهداف المادة كاملة

 الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين 

تحديدُالعددُالكليُألسئلةُاالختبارُعلىُضوءُالزمنُالمسموحُبهُلإلجابةُوغيرُذلكُ -
 منُالمتغيراتُالمتعلقةُبخصائصُالطالب.

يتمُتحديدُعددُاألسئلةُفيُكلُموضوعُلكلُمستوىُُبعدُتحديدُالعددُالكليُلألسئلة, -
 منُمستوياتُاألهداف,ُويتمُذلكُمنُخاللُالمعادلةُالتالية:

ُ
 

 

األهدافُباالستفادةُتحديدُدرجاتُأسئلةُكلُموضوعُفيُكلُمستوىُمنُمستوياتُ -
 منُالمعادلةُالتالية:

ُ
 

 

ذا اصفاتُفإنُذلكُيضمنُالسابقةُالذكرُفيُإعدادُجدولُالمُوُالخطواتُبجميعُالتقيدُتمُوا 
منُخاللُالتوزيعُالعادلُلألسئلةُحولُالمواضيعُبحسبُأهميةُكلُمنهاُمماُصدقُاالختبارُ

يمنعُالتركيزُعلىُجزءُبسيطُمنُالموضوعاتُالمدروسة,ُفاألسئلةُتغطيُكلُجوانبُالمقررُ
ُ(.191, 9001)النور, الدراسيُ
ُباإلضافةُإلىُماُيلي:هذاُ
 تحديدُنوعُالفقراتُالمناسبةُللموضوع,ُكأنُتكونُمقاليةُأوُموضوعية. -

خراجهُباالختبارُالتعليماتُصياغة -  إجاباتُنموذجيةُلفقراته.ُووضعُاألوليةُبصورتهُوا 

 الموضوع ألهدافالوزن النسبي × الوزن النسبي ألهمية الموضوع × عدد أسئلة الموضوع = العدد الكلي لألسئلة 

 الموضوع ألهدافالوزن النسبي × الوزن النسبي ألهمية الموضوع ×  الدرجة النهائية لالختبارأسئلة الموضوع =  درجة

  الوزن النسبي ألهداف الموضوعُ×الوزن النسبي ألهمية الموضوع  =الدرجة النهائية لالختبار
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- ُ ُاالختبارُتطبيقُاالختبار ُالتيُسيطبقُعليها ُالمجموعة ُتماثل ُعشوائية علىُعينة
جراءُالتحليالتُاإل حصائيةُالمناسبةُللحكمُعلىُمدىُسالمةُاالختبارُوتمتعهُبالخصائصُوا 

جراءُالتعديالتُالمناسبةُفيُضوءُذلكُُةالسيكوُمتري  (.192, 9002)الزغلول, الجيدةُوا 

ُسبقُيتضحُأنُعمليةُبناءُاالختبارُالتحصيليُالجيدُتتطلبُمُرمنُخاللُ ُفيُما وره
منهُإلىُغايةُإخراجهُفيُصورتهُاألوليةُوتجريبهُوالغرضُُأهدافهُبتحديدُبدايةُمتتاليةُخطوات

إلجراءُالتحليالتُاإلحصائيةُعليه,ُومنُثمُتعديلهُإذاُتبينُوجودُخلل,ُفاالعتناءُبكلُخطوةُ
منُخطواتُإعدادهُتسهمُبشكلُكبيرُفيُالوصولُإلىُاختبارُتحصيليُمبنيُعلىُأسسُ

ُ ُلبنائه, ُالمطلوبة ُالشروط ُعلى ُمتوفر ُسليمة, ُعلمية ُأداةُوقواعد ُعلى ُالحصول ُثم ومن
ُتقويميةُصالحةُلالستعمال,ُتمّكنُمنُإصدارُاألحكامُواّتخاذُالقراراتُالصائبة.

 تفسير نتائج االختبارات التحصيلية: -1
بعدُإجراءُاالختباراتُالتحصيليةُوتصحيحهاُفالُبدُمنُتفسيرُنتائجهاُوذلكُمنُأجلُ

عليهاُالمفحوصونُفيُهذهُاالختبارات,ُإعطاءُالحكمُالمناسبُعلىُالعالماتُالتيُحصلُ
ُولتفسيرهاُهناكُنوعانُمنُاالختباراتُهما:

 االختبارات محكية المرجع: -1-1
أداءُمعينُيتمُتحديدهُبصرفُوفيُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُيقارنُأداءُالطالبُبمستوىُ

األقل,ُأسئلةُاالختبارُعلىُمنُُ%91عنُيجيبُالمتعلمُعنُأداءُالمجموعة,ُكأنُالنظرُ
األداءُعلىُالمهارةُأوُالمهاراتُالتيُتغطيهاُُمنُمستوىُإلىُالتلميذُوصولُمدىُكذلكُوتعني

وقدُشاعُاستخدامُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُحديثًاُفيُُ(,12, 9009)الزهراني, أسئلةُاالختبارُ
ُباسل ُيراها ُاالختباراتُبعددُمنُالخصائصُوهيُكما ُمجالُالتربيةُوالتعليم,ُوتتصفُهذا

ُعلىُالنحوُالتالي:ُتجاني أحمد بني يونسوخميس فودة 
- ُ ُومعرفته ُالمعلم ُخبرة ُعلى ُبناء ُاالختبارات ُلهذه ُالمحك ُأنُيحدد ُفيمكن بتالميذه,

ُمثالُ ُأسئلةُمنُأصلُأنُيحدد ُقدُاإلجابةُعنُعشرة ُتعنيُأنُالتلميذ خمسةُعشرُسؤااًل
 استوعبُالموضوعُالمقصودُومنُثمُيقارنُأداءهُبهذاُالمحك.
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تعدُاالختباراتُالمحكيةُمنُوسائلُالتقويمُالتكويني,ُفقدُتجرىُعدةُمراتُفيُالمادةُ -
 الواحدة.

ُتقسمُاالختباراتُمحكيةُالمرجعُإلىُقسمينُهما:
وفيُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُالُتقارنُنتائجُطالبُاختبارات محكية صفية:  -1-1-1

ُالطالبُج ُنتائج ُتقارن نما ُوا  ُفردي, ُبشكل ُبشكلُالصفُالواحد ُالصفُالواحد ُفي ميعهم
ُجماعي,ُوهناُيعتبرُتحقيقُالمحكُدليالُعلىُتحقيقُالمعلمُألهدافُالمادةُالدراسية.

ُيقارنُاالختبارات المحكية للطالب:  -1-1-9 ُالنوعُمنُاالختباراتُالمحكية وفيُهذا
لسابقُأداءُالطالبُبهذاُالمحكُللتعرفُعلىُمدىُتحقيقهُلألهداف,ُفهذاُالنوعُبعكسُالنوعُا

ُالذيُيتمُفيهُمقارنةُأداءُمجموعُالطالبُبالمحك.
الطالبُخمسةُأسئلةُمنُيمكنُللمعلمُأنُيحددُدرجاتُلهذهُاالختبارات,ُمثالُإذاُحّلُ

ُصحيًحاُفهوُأسئلةُبينُثمانية ذاُمتوسطُحالًّ ذاُحّلُسبعةُأسئلةُُوا  حّلُستةُأسئلةُفهوُجيد,ُوا 
ُفهوُممتاز.

 االختبارات معيارية المرجع:  -1-9
ُأداءُالطالبُفيُضوءُمعاييرُمعينةُتمسحُبمقارنةُ ُتقوم ُاالختباراتُبأنها وتعرفُهذه
أدائهُبأداءُغيرهُمنُالطالبُمنُالمستوىُنفسه,ُوقدُشاعُاستخدامُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُ

ُ ُالمرجع ُاالختباراتُمحكية ُإلىُجنبُمع ُجنًبا ُالنوعُ(129, 9010)العبسي, حديثًا, ُولهذا ,
ُعلىُالنحوُالتالي:ُوآخرُباسل خميس فودةكذلكُخصائصُيراهاُ

 عامةُعلىُمستوىُالدولة.ُتكونُبحيثُمتخصصةُلجانُبواسطةُاالختباراتُهذهُتحدد -

 يمكنُمنُخاللُهذهُاالختباراتُمقارنةُأداءُالطالبُببعضهمُالبعض. -

الختامي,ُوبالتاليُتجرىُمرةُواحدةُيعتبرُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُمنُوسائلُالتقويمُ -
 سنوًياُأوُكلُفصلُدراسي,ُوتشملُالمادةُكلهاُغالًبا.

 فيُهذهُاالختباراتُينظرُللمادةُالدراسيةُككلُالُكأجزاء. -

ُ
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ُومنُشروطُإعدادُاالختباراتُمعياريةُالمرجعُيذكرُمحمدُمصطفىُالعبسي:
 المادةُالدراسية.عملُجدولُمواصفاتُللتقيدُباألوزانُالحقيقيةُلجوانبُ -

 تحديدُاألهدافُالمرادُقياسها. -

 تحديدُالطالبُالمرادُتطبيقُاالختبارُعليهم. -

 تهيئةُظروفُمناسبةُوموحدةُللطالب. -

 مواصفات االختبار التحصيلي الجيد: -2
يةُالتقويمُفيُنظامناُاالختباراتُالتحصيليةُاألداةُاألكثرُاستعماالُوتداوالُفيُعملتعتبرُ
أيُخللُفيُعمليةُإعدادهاُسيؤديُبالتأكيدُلخللُفيُعمليةُُلذاُالوحيدة,ُتكونُتكادُالتربويُأو

التقويمُويؤثرُهذاُبطبيعةُالحالُعلىُالعمليةُالتعليميةُالتعلمية,ُلذاُكانُمنُالضروريُأنُ
تكونُهذهُاألداةُدقيقةُمتوفرةُعلىُخصائصُومواصفاتُمحددةُتجعلُمنهاُوسيلةُصالحةُ

ُتتمثلُفيماُيلي:ُأحمد يعقوب النورصفاتُكماُيراهاُللتقويم,ُوهذهُالموا
 الموضوعية: -2-1

صميمهاُأوُتصحيحها,ُأيُأنُتُعندُبالحيادُومحصصهُاالختبارُبهاُالتزامُواضعُويقصد
عندُعمليةُبنائهُلالختبارُالتحصيليُينظرُللمقررُالدراسيُالذيُتمُتناولهُنظرةُكليةُالمعلمُ

التيُيميلُإليهاُمنُُلجميعُالدروسُوالُيميلُللدروسُأوُاألجزاءعلميةُتراعيُاألوزانُالنسبيةُ
ُ ُالمقرر, ُيريدها,ُهذا ُأو ُالمفرداتُالتيُيحبذها ُالُأنُيختار ُذاتيته أيُأنهُيجبُأنُيبعد

ُأخُر ُبعوامل ُالمصحح ُيتأثر ُال ُبأن ُالتصحيح ُعملية ُأثناء ُبالحياد ُااللتزام ُكذلك ىُويعني
وص,ُكأنُيتأثرُبرداءةُالخطُأوُشخصيةُالمفحوصُالُتعكسُاألداءُالحقيقيُللمفحخارجيةُ

الذيُيقّيمه,ُفموضوعيةُالتصحيحُتعنيُإعطاءُنفسُالدرجةُلنفسُورقةُاالختبارُمهماُتعددُ
(0991ُ)ُسبع أبو لبدةة,ُويذكرُمصّححوُهذهُالورقة,ُوهذاُخصوًصاُفيُاالختباراتُالمقالي

اباتُلمادةُالتاريخُإلىُخمسةُعشرُدراسةُأجريتُفيُبريطانياُتمُفيهاُإعطاءُأوراقُاإلجأنُ
ُكبيًرا,ُثمُأعطيتُنفسُاإلجاباتُ ُفيُتقديرُالّدرجاتُاختالًفا ُلتصحيحها,ُفاختلفوا مصّحًحا

ُ ُفي ُونصفُفانعكسُالتقدير ُسنة ُبعد ُناجح96ُُلنفسُالمصححين ُإلى ُراسب ُمن حالة
حيحُألنهُفهذاُإنُدلُعلىُشيءُفإّنماُيدلُعلىُعدمُموضوعيةُالتصُ(,119, 9001)النور, 
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ُكانُالتناقضُفيُتقديرُهذهُ ُقدرُاإلمكانُلما ُإلىُمعاييرُمحددةُوواضحة لوُتمُاالستناد
اإلجاباتُبينُالمصححين,ُأوُبينُتقديرُالمصححُنفسهُفيُمناسبتينُمختلفتين.ُإذنُلتوخيُ
ُوهذهُ ُذلك, ُعلى ُهناكُبعضُاإلجراءاتُالمساعدة ُفيُاالختباراتُالتحصيلية الموضوعية

ُتمثلُفيماُيلي:اإلجراءاتُت
أنُتكونُأسئلةُاالمتحانُعينةُممثلةُلمختلفُأجزاءُالمادة,ُويتوفرُهذاُكلماُتمُالتقيدُ -

 بجدولُالمواصفات.

التأويلُولغتهاُفيُُأنُتكونُأسئلةُاالختبارُواضحةُمحددةُالُغموضُفيهاُوالُتحتمل -
ُ ُمستوىُالعينة ُالمعقدة ُاللغة ُكيُالُتحّد ُاالمتحانُعليها ُعلىُالمطلوبُإجراء منُقدرتهم

 اإلجابة.

 محاولةُتصميمُاألسئلةُعلىُالطريقةُالموضوعيةُقدرُاإلمكان. -

وضعُإجابةُنموذجيةُيتمُفيُضوئهاُتصحيحُإجاباتُالتالميذُووضعُسلمُتصحيحُ -
 خصوًصاُعندماُيتعلقُاألمرُباألسئلةُالمقالية.

- ُ ُتعدييفضل ُليتم ُالتصحيح ُبسلم ُتقارن ُثم ُالتلميذ ُإجابات ُمن ُعينة ُقبلُقراءة له
 (.910-902, 9009)أبو لبدة,  االستعمال

وبالرغمُمنُاتباعُمجموعُاإلجراءاتُسالفةُالذكرُإاّلُأّنهُالُيمكنُإخراجُذاتيةُالمصححُ
ُمنُ ُفيُااللتزام ُلكنُذلكُيسهم ُالمقالية, ُفيُاألسئلة ُخصوًصا ُالتصحيحُتماًما منُعملية

ُ ُقدر ُاالنحياز ُويجنب ُالذاتية ُمن ُويقلل ُواألهواءُالموضوعية ُالشخصية ُلآلراء المستطاع
ُوالميول.

 الصدق: -2-9
شرًطاُأساسًياُالُبدُمنُتوفرهُفيُاالختبارُالتحصيليُالجيد,ُويقصدُبهُأنُيقيسُُويعتبر

االختبارُماُوضعُلقياسه,ُبحيثُيعطيناُصورةُواضحةُوكاملةُلقدرةُالطالبُعلىُالخاصيةُ
يزعمُُارُالصادقُاختبارُيقيسُالوظيفةُالتيأنُاالختبGayُ0991ُجيه المرادُقياسها,ُويرىُ

أيُأنُيحققُُ(,111, 9001)ملحم, أوُباإلضافةُإليهاُُمنهاُبدالًُُآخرُأنهُيقيسهاُوالُيقيسُشيًئا
ُالرياضياتوضعُمنُأجلهاُفمثالُإذاُوضعُاختبارُتحصيليُفيُمادةُُالتيُاألهدافُاالختبار
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ُآخرُ ُيقيسُشيًئا ُالرياضياتُوأاّل ُالطالبُفيُمادة ُاالختبارُتحصيل فيجبُأنُيقيسُهذا
ُيقاسُ ُالتعبير,ُألنُهذا ُأوُإجادة ُكحسنُالخط, ُباختباراتُتحصيليةُأخرىُفيُاللغةمعها

ُفيُهذاُ ُوسنحاول ُعوامل, ُبعّدة ُيتأثر ُأنه ُكما ُيقاسُبها ُطرق ُأنواعُوعّدة وللصدقُعّدة
ُالنحوُالتالي:ُالعنصرُتوضيحُذلكُعلى

 للصدقُعدةُأنواعُنذكرُمنهاُماُيلي: أنواع الصدق: -2-9-1
 صدق المحتوى: -2-9-1-1

ُلمختلُويشير فُأهدافُوأجزاءُصدقُالمحتوىُإلىُمدىُتمثيلُاالختبارُتمثياًلُصادًقا
ُ ُالمدروسة, ُكانتُدرجةُالمادة ُكلما ُشاماًل ُتمثياًل ُمّثلُاالختبارُمحتوىُالمقّرر حيثُكّلما

صدقُالمحتوىُدليلُعلىُشمولُاألداةُ(ُأن6115ُ)ُوآخرُصالح مرادمرتفعة,ُويذكرُُصدقه
تُللمحتوىُالمرادُودرجةُتمثيلهاُللمحتوى,ُولتحقيقُذلكُيجبُاالعتناءُببناءُجدولُالمواصفا

عليهُكونُذلكُيساعدُعلىُالتوزيعُالعادلُلألسئلةُالموضوعةُحولُاألهدافُإجراءُاالختبارُ
صدقُالمحتوىُأيًضاُصدقُُبحسبُاألهميةُالنسبيةُلكلُمنها,ُويطلقُعلىالتعليميةُوذلكُ

علىُعددُمنُالمتخصصينُُعرضهُمنُبدالُمنُصدقُالمحتوىُلالختبارُوللتأكدالمضمون,ُ
ُيق ُحيثُيرىُفيُالمجالُالمعنيُوأاّل ُإذاُُأحمد يعقوبلُعددهمُعنُخمسةُمحكمين, أنه

فإنُمعاملُصدقُالمحتوىُُ%15الُتقلُعنُالمحكمينُعاليةُبحيثُُبينُاالتفاقُدرجةُكانت
ُقلتُنسبةُاالتفاقُعنُ ُإذا فينبغيُتعديلُفقراتُأداةُالقياس,ُإاّلُأنهُُ%51يعدُمقبواًل,ُأّما

ُكلماُزادُاتفاقُالمحكمينُارتفعُصدقُالمحتوى.
 الصدق المرتبط بمحك: -2-9-1-9

ُالنوعُمنُأنواعُالصدقُعلىُمدىُارتباطُعالماتُاالختبارُالمرادُالكشفُ ويعتمدُهذا
ُالمعلمُأوُمعدلُالطالبُبالمحك,ُويشترطُفيُهذاُ عنُصدقهُوعالماتُفحصُآخرُأعده

وينقسمُالصدقُالمرتبطُبمحكُُ(,911, 9009)أبو لبدة, األخيرُكذلكُأنُيكونُصادًقاُوثابًتاُ
ُإلىُنوعينُهما:

ُ
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 الصدق التنبئي: -2-9-1-9-1
أساسُأنُيعتمدُالصدقُالتنبئيُألداةُالقياسُعلىُحسابُالقيمةُالتنبئيةُلهذهُاألداةُعلىُ

ُأنهُُويعنيُ(,112, 9002)دروزة,  منُالثباتُفيُالمستقبلالسلوكُيتضحُبدرجةُعاليةُ هذا
ُنجحُالفردُفيُأداءُ ُبأنُلديهُقدرةكلما ُتنّبأنا علىُالّنجاحُفيُُاختبارُتحصيليُمعينُكلما

الّدراسية,ُويحسبُمعاملُصدقُهذاُاالختبارُُالماّدةُهذهُفيُامعيةُإذاُماُتخّصصدراستهُالج
ودرجاتُمحكُتجمعُعنهُالمعلوماتُالحًقاُكأنُيكونُهذاُالمحكُهوُمعدلُالفصلُاألولُأوُ

ُالعامُاألولُمنُالدراسةُالجامعية.
 الصدق التالزمي: -2-9-1-9-9

معاملُاالرتباطُبينُدرجاتُاالختبارُالمرادُالكشفُُبحسابُالصدقُمنُالنوعُهذهُويحسب
عنُصدقه,ُودرجاتُاختبارُآخر,ُعلىُأنُيطبقاُفيُفتراتُمتقاربة,ُكذلكُيمكنُاستخدامُ

ُاالختبارُ ُكمحكُلحسابُصدقُهذا ُإذاُ(912, 9009)أبو لبدة, معدالتُالتالميذ ُأيُأنه ,
باطُبينُنتائجهُونتائجُالقيامُبحسابُمعاملُاالرتصدقُاختبارُمعينُعليناُأردناُالتأكدُمنُ

فيُنفسُالفترةُتقريًباُوقدُثبتتُصالحيتهُسابًقا,ُويكونُاالختبارُُعليهمُتطبيقهُتمُآخرُاختبار
ُصادًقاُإذاُكانُمعاملُاالرتباطُذاُداللةُإحصائية.

تبارُوتتأثرُقيمُمعامالتُالصدقُالمرتبطُبمحكُبعددُمنُالعواملُيجبُأخذهاُبعينُاالع
 :ُجعفوروأوردتهُُالغامديعندُتفسيرُالدرجاتُحسبُماُذكرهُ

برازُ - تجانسُالعينة:ُويؤديُذلكُإلىُانخفاضُمعاملُالصدق,ُفالقدرةُعلىُالتمييزُوا 
الفروقُالفرديةُفيُمجالُسمةُأوُقدرةُمعينةُلدىُمجموعةُمنُاألفرادُهوُدليلُعلىُصدقُ

ارتباطُنقصانُأوُزيادةُالفروقُالفرديةُاالختبار,ُوالصدقُفيُجوهره,ُهوُعبارةُعنُمدىُ
 بمعنىُأنهُكلماُزادتُالفروقُالفرديةُفيُالعينةُكلماُزادُمعاملُالصدقُوالعكسُصحيح.

درجةُثباتُالمحك:ُفكلماُزادتُدرجةُثباتُالمحكُكلماُارتفعُمعاملُالصدق,ُألنُ -
 القيمةُالحقيقيةُلمعاملُالصدقُالُيمكنُأنُتتجاوزُمؤشراتُالثبات.

ُ
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 ذاتيةُالمصحح:ُيتأثرُالصدقُبمدىُتقديراتُالمصححينُلألفراد. -

طولُالمقياس:ُولهُدورُكبيرُفيُزيادةُمعاملُالصدق,ُألنُالقيمةُالقصوىُللصدقُ -
ُالقيمة ُقيمةُمعاملُالثباتُالمرتبطُبالمحكُتعتمدُعلىُمؤشرُالثباتُفإنُهذه ُتزدادُبزيادة

 بارُأيُعددُفقراته.وزيادةُقيمةُمعاملُالثباتُتعتمدُعلىُطولُاالخت

ُنظًراُ - ُتأثيرها ُبينُتطبيقُالمقياسُالتنبئيُومقياسُالمحكُلها ُالفاصلة ُالزمنية المدة
ألنُمعاملُالصدقُينخفضُبازديادُالمدةُالزمنيةُالفاصلةُوذلكُلتأثيرُاألخطاءُالعشوائيةُفيُ

 درجاتُكلُمنُالمقياسين.

ُالبدءُبعددُكبيرُمنُاألفتسربُ - ُعند ُلفقدانُالعينة:ُويكونُهذا رادُفيُالعينةُتحسًُّبا
 .(991, 9011)جعفور, بعضهمُماُيؤديُإلىُنقصانُمعاملُالصدقُ

 صدق التكوين الفرضي: -2-9-1-1

ألمريكيةُلمعاييرُاالختباراتُوقدُظهرُهذاُالمصطلحُألولُمرةُفيُتقريرُاللجنةُالقوميةُا
بفحصُأيُالخصائصُصدقُالتكوينُيقدرُُأنُالتقريرُوذكرُالصدق,ُخصائصُعن0951ُسنةُ

ةُعلىُيقيسُاالختبارُبمعنىُأنُتحددُالمفاهيمُالتفسيريةُوالتكويناتُالنظريةُالمعينةُالمسؤول
ُ ُاالختبار ُعلى ُعندماُُ(,119, 9011, )ساعداألداء ُالصدق ُأنواع ُمن ُالنوع ُبهذا ويستعان

نماُباالستدالل عليهاُمنُُتكونُالخاصيةُالمرادُقياسهاُالُيمكنُمالحظتهاُمالحظةُمباشرةُوا 
خاللُبعضُمظاهرُالسلوك,ُويمكنُإيجازُعمليةُالتوصلُإلىُأدلةُتتعلقُبصدقُالبناءُكماُ

ُفيُالخطواتُالتالية:ُساكس وزيلربينهاُ
- ُ ُالتكوين ُأهمية ُالتكوينُتبرير ُيكون ُأن ُفي ُوالنفسية ُالتربوية ُالناحية ُمن الفرضي

ُويدلُعلىُسمةُقابلةُ ُإجرائًيا ُتعريًفا للقياس.ُاالستنادُإلىُنظريةُتربويةُأوُالفرضيُمعرًفا
 نفسيةُأوُاقتراحُنموذجُمنطقيُيوضحُالمفاهيمُوالعالقاتُالقائمةُبينها.

 التمييزُبينُالتكوينُالفرضيُوالتكويناتُالفرضيةُاألخرىُالمماثلةُله. -

ُوالت - ُالطرقُاالرتباطية ُباستخدام ُلتأكيدُالتوصلُإلىُأدلةُمنُمصادرُمتعّددة جريبية
الصدقُالتقاربيُللتكوينُُعلىُالحصولُتستخدمُأدواتُمتعددةُيمكنناُوعندماُالفرضيُالتكوين

 الفرضي.
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ُلكيُ - ُدخيلة ُأو ُوقتية ُبعوامل ُيرتبط ُالفرضي ُالتكوين ُأن ُتؤكد ُأدلة ُإلى التوصل
 نتحصلُعلىُالصدقُالتمايزيُللتكوينُالفرضي.

ُوالم - ُواألدلة ُيتفق ُبما ُالفرضي ُالتكوين ُفي ُتعديالتُمستمرة علوماتُالجديدةُإجراء
 (.991, 9000)عالم, المتجمعةُ

 مخطط يلخص أنواع الصدق( يمثل 04شكل رقم )

 طرق حساب معامل الصدق: -2-9-9
ُ ُالصدقُيذكر ُالمستخدمة6111ُ)ُأحمد يعقوب النورلحسابُمعامل ُبعضُالطرق )

ُلذلكُفيماُيلي:
 استخدام معامل االرتباط للداللة على صدق االختبار: -2-9-9-1

ويستخدمُمعاملُاالرتباطُعندُاستخدامُطريقةُالمحكُالخارجي,ُأيُأنُمؤشرُالصدقُ
ُاالرتباطُ ُمدىُهذا ُولمعرفة ُبنتائجُالمحك, ُالمعد ُاالختبار ُمدىُارتباطُنتائجُهذا ُهو هنا

ُيمكنُاستخدامُمعاملُارتباطُبيرسونُإليجادُدرجةُالصدق,ُوالتيُنصهاُكماُيلي:
ف
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ُحيث:ُ
ُر:ُمعاملُارتباطُبيرسون.

ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبارُاألولُعنُمتوسطها.0ف
ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبارُالثانيُعنُمتوسطها.6ف

ُ ُالصدد ُاالختبارُيعتمدُعلىُصدقُمفرداتهُأنُصدقُربيعة جعفوروتضيفُفيُهذا
نُخاللُطريقةُبالتاليُيمكنُحسابُاالرتباطُالقائمُبينُكلُسؤالُوالدرجةُالكليةُلالختبارُم

ُاالرتباطُالثنائيُاألصيلُبتطبيقُالمعادلةُالتالية:

ب√ أ    
م ب م أ 

ع
 ر ث 

ُحيث:ُ
ُرُث:ُمعاملُاالرتباطُالثنائيُاألصيل.

ُمُأ:ُمتوسطُالصواب.
ُمُب:ُمتوسطُالخطأ.

ُأ:ُنسبةُالصواب.
ُب:ُنسبةُالخطأ.

ُع:ُاالنحرافُالمعياريُلدرجاتُالميزانُ)المحك(.
وتصلحُهذهُالطريقةُمعُاالختباراتُمنُنوعُالصوابُوالخطأُ)الدرجاتُالثنائية(ُوتعتبرُ
منُأدقُالطرقُالمعروفةُلحسابُصدقُمفرداتُاالختبارُالتحصيلي,ُلكنهاُتستغرقُالوقتُ

ُ(.991, 9011)جعفور, والجهدُخصوًصاُعندُطولُاالختبارُأوُكثرةُعددُالتالميذُ
 المحكمين:طريقة استطالع آراء  -2-9-9-9

وفيُهذهُالطريقةُيقدرُالمحكمُالمتخصصُمدىُعالقةُكلُبندُمنُبنودُاالختبارُبالسمةُ
أوُالقدرةُالمقاسة,ُوذلكُبعدُتوضيحُالمعنىُاإلجرائيُلهذهُالسمة,ُويمكنُاستخدامُالمعادلةُ

ُالتاليةُلحسابُصدقُالمحتوىُعنُطريقُالتحكيم:
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م

 

 

ُحيث:
ُ:ُمؤشرُصدقُالمحتوى.مس
ُ:ُعددُاألسئلةُالتيُاتفقُالمحكمونُعلىُأنهاُتقيسُالهدف.0س
ُ:ُعددُاألسئلةُالتيُاتفقُالمحكمونُعلىُأنهاُالُتقيسُالهدف.6س

ُك:ُالعددُالكليُألسئلةُاالختبار.
 طريقة المقارنة الطرفية: -2-9-9-1

ُاالختبارُعلىُإبرازُالفروق ُالتعرفُعلىُمدىُقدرة ُالطريقةُيتم دىُالفرديةُلُوفيُهذه
جبُأنُتزيدُالفروقُمحكيةُالمرجعُيُاالختباراتُأن0991ُُرجاء أبو عالمأفرادُالعينة,ُويرىُ
ُذلكُبينُالمجموعاتُ ُولمعرفة ُتتمكنُمنُإتقانه, التيُأتقنتُالمقررُوالمجموعاتُالتيُلم

ُكماُيلي:6111ُُبشير معمريةيجبُاتباعُالخطواتُالتيُيذكرهاُ
 عليهاُأفرادُالعينةُترتيًباُتنازلًياُأوُتصاعدًيا.ترتبُنتائجُاالختبارُالتيُحصلُ -

فنحصلُعلىُمجموعةُعلياُمنُحيثُارتفاعُدرجاتهاُُالتوزيع,ُطرفيُمنُ%61سحبُ -
 ومجموعةُدنياُمنُحيثُانخفاضُدرجاتهاُفيُاالختبار.

"ت"ُلداللةُُاختبارُوهوُمالئمُإحصائيُأداءُالمجموعتينُباستعمالُأسلوبُالمقارنةُبين -
 (.121, 9001)معمرية, الفروقُبينُمتوسطينُحسابيينُ

ُلنتمكنُمنُ ُالمجدولة ُ)ت( ُقيمة ُمع ُمقارنتها ُتتم ُالمحسوبة ُالحصولُعلىُ)ت( وبعد
الحكمُعلىُصدقُاالختبار,ُبحيثُإذاُكانتُقيمةُ)ت(ُالمحسوبةُذاتُداللةُإحصائيةُيمكنُ

ُالقولُأنُاالختبارُصادق.
ُوفيُنفسُالسياقُوباالع ُتسميها ُكما ُالطرفية ُالفروق ُعلىُطريقة ,ُربيعة جعفورتماد

ُوضعُجونسونُمعادلةُلحسابُمعاملُصدقُالسؤالُكالتالي:
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ص
س

 

ص 
ع

 

ن      
 معامل صدق السؤال 

ُحيث:
ُ:ُإجاباتُالمفردةُالصحيحةُفيُالقسمُالعلوي.عص
ُ:ُإجاباتُالمفردةُالصحيحةُفيُالقسمُالسفلي.سص

ُ(992, 9011)جعفور, ُأجابواُعلىُالسؤال.ن:ُعددُالتالميذُالذينُ
 تفسير معامل الصدق:ُ-2-9-1 

معاملُالصدقُمنُالواحدُالصحيح,ُأماُُيقتربُكلماُعالياُصدقُاالختبارُأنُيمكنناُالقول
نُمعاملُصدقُهذاُإذاُابتعدناُعنُالواحدُالصحيحُمقتربينُإلىُالصفرُفإنهُيمكنُالقولُبأ

اختبارُيؤلفهُالمدرسُونتائجُاختبارُذكاءُُمعاملُصدقُأنُلبدة أبوُويذكرُمنخفض,ُاالختبار
أنُاالختبارُالذيُيعدهُالمدرسُُإلىُيرجعُاالنخفاضُ(ُوهذا1251)ُإلىُ(1211قدُيتراوحُبينُ)

نُاألمورُالتيُيمكنُيتأثرُبعدةُعواملُأخرىُكاجتهادُالتلميذ,ُوذاتيةُالمصححُوغيرُذلكُم
ُفيه, ُتؤثر ُُأماُأن ُإذا ُالصدق ُمعامل ُوضعهُكان ُتحصيلي ُاختبار ُنتائج ُبين المحسوب

ُسبق,ُ ُأعلىُمما ُهنا ُالصدق ُمعامل ُفيكون ُمقنن, ُآخر ُتحصيلي ُاختبار المدرسُونتائج
وُرتبتهُفيُالصفُفإنهُكذلكُمعاملُالصدقُبينُبطاريةُاختباراتُتحصيليةُومعدلُالتلميذُأ

بينُاختبارينُاُتمُحسابُمعاملُالصدقُ(,ُأماُإذ1211(ُإلىُ)1221)ُبينُاألغلبُعلىُيتراوح
أخرىُيمكنُُجهةُومنُجهةُمنُ(,ُهذا1291(ُإلىُ)1221نُ)تحصيليينُمقننينُفإنهُيتراوحُبي

ُمدىُداللةُالفروق.ُالحكمُعلىُمدىُصدقُاالختبارُعندُإجراءُالمقارنةُالطرفيةُمنُخالل
 العوامل المؤثرة على صدق االختبار:  -2-9-1

ُالعوا التيُقدُتقللُمنُصدقُاالختبارُوتجعلهُغيرُمناسبُلالستعمالُملُهناكُعديد
ُالذيُوضعُألجله,ُويمكنُتقسيمُهذهُالعواملُكماُيلي:

ُ
ُ
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ُوتتمثلُفي:عوامل متعلقة بالتلميذ:  -2-9-1-1
ُوبالتاليُ - ُعلىُاإلجابة ُقدرته ُيشل ُقد ُلالختبار, ُأدائه ُعند ُوخوفه اضطرابُالتلميذ

 الحقيقية.يحصلُعلىُدرجةُالُتمثلُقدراتهُ

لجوءُالتلميذُلعمليةُالغشُأوُاستخدامهُألسلوبُيؤثرُعلىُالقائمُبعمليةُتصحيحُهذاُ -
 (112, 9001)ملحم, ارُاالختب

ُوتتمثلُفيماُيلي:عوامل متعلقة باالختبار:  -2-9-1-9
فيُعمليةُتأويلهاُوبالتاليُاختالفُاالستجاباتُُأخطاءُإلىُيؤديُمماُغموضُاألسئلة -
 عليها.

عنُفهمهاُوبالتاليُعنُاإلجابةُُالتلميذُعجزُإلىُأسئلةُاالختبارُماُيؤديُعوبةُلغةص -
 عنها.

 صياغةُاألسئلةُالتيُتحملُفيُطياتهاُاإلجابة. -

- ُ ُاألسئلة ُسهولة ُتمكنُمستوى ُمدى ُعلى ُخاطئا ُحكمنا ُتجعل ُالتي ُصعوبتها أو
بالتفوقُُالتالميذ,ُبحيثُكلماُكانتُسهلةُتجعلهمُيحصلونُعلىُدرجاتُمرتفعةُفنحكمُعليهم

 والعكسُصحيحُوبالتاليُهذاُالُيمثلُقدراتهمُالحقيقية.

ُتعلمهُالتلميذُيؤثرُعلىُصدقُاالختبار,ُفإذاُكانت - هذهُاألسئلةُُعالقةُاألسئلةُبما
المعرفةُوالفهمُوالتطبيقُوالتحليلُلكنُالمعلمُعلمُالتالميذُكيفيةُاإلجابةُُمستوياتُوتقيسُجيدة

ُاأل ُفتصبحُهذه ُوطريقةُحلها ُوضعُعنها سئلةُتقيسُمستوىُتذّكرُالحقائقُفقط,ُكذلكُإذا
المعلمُأسئلتهُمنُموضوعُلمُيدرسهُالتالميذُفإنُهذاُيؤديُإلىُتدنيُدرجاتهمُوهذاُالتدنيُالُ

 (.122, 9001)النور, يمثلُقدراتهمُالحقيقيةُ

ُوتتمثلُفيماُيلي:عوامل متعلقة بإدارة الفحص:  -2-9-1-1
التالميذُعلىُاالختبارُُأداءُعلىُالفحصُعمليةُالمحيطةُأثناءلظروفُالفيزيقيةُتؤثرُا -

 وذلكُمثلُشدةُالحرارةُأوُالبرودةُأوُمستوىُالضوضاء.

 األخطاءُالمطبعيةُفيُأسئلةُاالختبارُوعدمُوضوحُطباعةُورقةُاالختبار. -

 عدمُوضوحُتعليماتُاالختبار. -
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استخدامُاختبارُوضعُُوضعُمنُأجلها,ُكأنُيتمُالتيُالفئةُمعُاالختبارُعدمُاستعمال -
 ف.اللموهوبينُلفئةُمنُالضع

 استعمالُاالختبارُفيُغيرُماُوضعُلقياسه. -

 الثبات:ُ-2-1
ُءُغيرُالمنتظمةُالتيُتشوبُالقياسويقصدُبهُمدىُخلوُدرجاتُاالختباراتُمنُاألخطا

أيُمدىُقياسُاالختبارُللمقدارُالحقيقيُللسمةُالتيُيهدفُلقياسها,ُفدرجاتُاالختبارُتكونُ
ُكانُاالختبارُيقيسُسمةُ ُمثابتةُإذا سقاُفيُالظروفُالمتباينةُالتيُقدُتؤديُتُّمعينةُقياًسا

االتساقُوالدقةُفيُالقياس,ُوبمعنىُآخرُهوُإمكانيةُطاءُالقياسُفالمقصودُبالثباتُهناُألخ
الحصولُعلىُنفسُالنتائجُإذاُماُأعيدُهذاُاالختبارُعلىُنفسُالعينةُأكثرُمنُمرة,ُوهذاُماُ

يتمُالحصولُعليهاُمنُنفسُفيُتعريفهاُللثباتُعلىُأنهُاتساقُالقياساتُالتيُُأنستازيهُبينت
ُ ُوتحتُنفسُاألفراد ُمناسباتُمختلفة ُفي ُنفسُاألداة ُباستعمال ُاختبارهم ُإعادة ُيتم عندما

(,ُويعنيُذلكُمحافظةُأفرادُالعينةُعلىُنفسAnastasi & aurbina, 1997, 84ُ)الظروفُ
ُقهُعليهمُمرةُأخرىُبعدُفترةُزمنيةُمعينة.ترتيبهمُإذاُتمُتطبي

 طرق حساب معامل الثبات: -2-1-1
رُقيمُمعاملُالثبات,ُبعضهاُطرقُمتعددةُلتقديُإلىُالتربويُوالتقويمُالقياسُأدبياتُوتشير

علىُتطبيقُصيغتينُمتكافئتينُلتقديرُتكافؤُأوُاتساقُدرجاتُالصيغتين,ُوبعضهاُيعتمدُ
علىُمجموعةُاألفرادُنفسهاُيتعمدُعلىُالمدةُالزمنيةُالفاصلةُبينُتطبيقُاختبارُواحدُمرتينُ

ُبحيثُُاستقرارلتقديرُ ُالطريقتينُالسابقتينُمًعا ُيعتمدُعلىُضم درجاتُاالختبار,ُوبعضها
تانُلالختبارُبمدةُزمنيةُفاصلةُلتقديرُمعاملُاالستقرارُوالتكافؤ,ُفيُتطبقُصيغتانُمتكافئ

حينُأنُبعضهاُيعتمدُعلىُتجزئةُاالختبارُإلىُمجموعتينُمتكافئتينُمنُالمفرداتُلتقديرُ
الداخليةُلالختبارُُالبنيةُتحليلُعلىُيعتمدُاآلخرُلمفرداتُاالختبار,ُوالبعضُاالتساقُالداخلي

,ُوفيماُيليُاستعراضُلمختلفُهذهُ(111, 9000)عالم, علىُمدىُتجانسُمفرداتهُللتعرفُ
ُالطرق:
ُ
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عادة تطبيق االختبار: -2-1-1-1  طريقة تطبيق وا 
وتعتمدُهذهُالطريقةُعلىُإعطاءُاالختبارُمرتينُللمجموعةُنفسهاُمعُوجودُفاصلُزمنيُ

ُلكل ُالظروف ُنفس ُفي ُاالختبار ُإجراء ُومراعاة ُالمرتين ُبين ُيتمُمعين ُوبعدها ُالمرتين, تا
حسابُمعاملُارتباطُدرجاتُاألفرادُفيُالتطبيقين,ُويقبلُمعاملُثباتُاالختبارُإذاُوصلُ

(ُويعتبرُمعاملُثباتُمرتفع,ُأماُإذا1291ُ(ُأوُ)1211معاملُاالرتباطُ)معاملُالثبات(ُإلىُ)
1211ُعنُ)ُانخفض ُمنخفضا, ُثباته ُفيعتبر ُالثباتُ( ُتوافر ُيعنيُعدم , 9001)النور, وهذا

112)ُ ُأنها ُالطريقة ُهذه ُيعابُعلى ُوما ُيجعلُ, ُمما ُمرة ُمن ُأكثر ُنفسُاالختبار تطبيق
التالميذُيألفونهُويتذكرونُإجاباتُالتطبيقُاألولُويستعملونهاُفيُالمرةُالثانيةُخصوًصاُإذاُ

ُفيتعرضُالتال ُطالتُالمدة ُإذا ُأما ُالتطبيقينُقصيرة, ُبين ُالفاصلة ُالزمنية ميذُكانتُالمدة
,ُلذلكُعندُحسابُمعاملُالثباتُ(992, 9009)أبو لبدة, بعواملُالنسيانُأوُالتذكرُأوُالتعلمُ

بهذهُالطريقةُيجبُتوخيُالحذرُفيُتقديرُزمنُالمدةُالفاصلةُبينُالتطبيقينُبحيثُالُتؤثرُ
ُعلىُالنتائجُبشكلُكبير.

 التجزئة النصفية: -2-1-1-9
ُ ُالثبوفي ُمعامل ُحساب ُيمكن ُالطريقة ُبقسمةُهذه ُوذلك ُنفسُالتطبيق ُنتائج ُمن ات

االختبارُإلىُجزأينُمتساويينُالنصفُاألولُوالنصفُالثاني,ُوقدُيكونُبتقسيمُاألسئلةُإلىُ
ُالمحتوىُ ُفي ُمتكافئين ُعليهما ُالمتحصل ُالجزآن ُبحيثُيكون ُوأخرىُزوجية, ُفردية أسئلة

عالم, )تُعلىُالسرعةُمادُإجابةُالمفرداوعدُاعتُومستوىُصعوبةُالمفرداتُوتباينُالدرجات

,ُوبعدُحسابُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُاألداةُالمتحصلُعليهاُفيُالجزأينُ(912, 9001
فإنناُنتحصلُعلىُمعاملُثباتُنصفُاالختبارُلذلكُلتصحيحُالطولُوالحصولُعلىُثباتُ

ُاالختبارُككلُيمكنُاستخدامُبعضُالمعادالتُوالتيُمنُبينهاُنذكر:
 سبيرمان براون:معادلة  -2-1-1-9-1

ويقصدُبالتكافؤُهناُتساويُمتوسطيُُمتكافئين,ُنصفينُإلىُاالختبارُيقسمُفيُهذهُالطريقة
ُالنصفينُوتساويُتباينهماُوتماثلُمعامالتُالصعوبةُوقانونهاُكماُيلي:
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ن ر
(ن ر) ر   

 ر ث ت 

ُحيث:
ُرُثُت:ُمعاملُالثباتُالتقديري,ُأوُمعاملُثباتُالفحصُككل.

ُالتيُيجبُأنُيزدادُبهاُطولُالفحص.ن:ُعددُالمراتُ
ُ.(21, 9012)عزي, لنصفيُللفحصُالذيُتمُالتوصلُإليهُر:ُمعاملُالثباتُا

 معادلة رولون:  -2-1-1-9-9
يفترضُرولونُأنُتباينُدرجاتُاألفرادُعلىُاالختبارُككلُيرجعُإلىُتباينُحقيقيُفيُ

وهذهُُ,(21 ,9011, )بوسالمالقياسُُفيُتجريبيةُأخطاءمستوياتُالقدرةُالمقاسة,ُكماُيرجعُإلىُ
 المعادلةُكماُيلي:

 

ع ف
 

 

ع
 

 ر ث ت    

ُحيث:
ُرُثُت:ُمعاملُثباتُاالختبارُككل.

ُنصفُاالختبارُُ ع ُمن ُمنهما ُكل ُالمكون ُعالماتُاالختبارين ُبين ُالفرق ُتباين ف:
ُالكلي.
 (.911, 9009)أبو لبدة, :ُتباينُعالماتُالفحصُالكليُ ع

 معادلة جتمان العامة: -2-1-1-9-1
ُوتصلحُ ُاالختبار ُلجزأي ُالمعيارية ُاالنحرافات ُتتساوى ُال ُعندما ُتصلح ُالمعادلة وهذه

ُكذلكُفيُحالُتساويُهذهُاالنحرافاتُوهذهُالمعادلةُكماُيلي:

[
 
 
 
ع  ع 

 

 

 

 

ع
 

 
  

]
 
 
 
 

 ر ث ت  
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ُحيث:
ُرُثُت:ُمعاملُثباتُاالختبارُككل.

ع
 

 

ُالفرديةُ)النصفُاألول(.:ُتباينُدرجاتُاألسئلةُ

ع
 

 

ُ:ُتباينُدرجاتُاألسئلةُالزوجيةُ)النصفُالثاني(.
 (.111, 9001)النور, :ُتباينُالدجاتُالكليةُلالختبار.ُ ع

 طريقة االتساق الداخلي: -2-1-1-1
علىُاالتساقُفيُأداءُُتعتمدُالثباتُلحسابُالطريقةأنُهذه6111ُُُبشرى إسماعيلترىُ

منُفقرةُألخرى,ُففيهاُيقسمُاالختبارُإلىُعددُكبيرُمنُاألجزاءُبحيثُاألفرادُعلىُاالختبارُ
يتكونُكلُجزءُمنُفقرةُواحدةُمنُفقراتُاالختبار,ُوكلماُزادُاالتساقُبينُهذهُالفقراتُزادُ

ُثباتُاالختبارُككل,ُومنُبينُالطريقُالمستخدمةُماُيلي:
 معادلة كيودر ريتشاردسون: -2-1-1-1-1

لموقوتةُأيُاختباراتُاثباتُاالختباراتُغيرُُمعاملُقيمةُإلىُللتوصلُالطريقةُهذهُوتهدف
ثنائيةُأيُإماُواحدُصحيحُأوُصفر,ُمثلُمفرداتُاالختيارُُمفرداتهاُدرجاتُتكونُالقوةُوالتي

إلــىُمعادلــةُلحســابُُكيةةودر ريتشاردسةةونمــنُمتعــددُأوُمفــرداتُالصــوابُوالخطــأ,ُوتوصــلُ
ُُُُُُُُُإلجابـــاتُعلـــىُالبنـــودُوحســـابُتباينهـــاُوســـميتمعامـــلُثبـــاتُاالختبـــارُعـــنُطريـــقُتحليـــلُا

KR-  ُ:ُوهيُكماُيلي
م) (ن  م كع  

ن 

ع
ك

 

 ن   
 ر 

ُحيث:
ُر:ُمعاملُالتجانس.

ُن:ُعددُأسئلةُاالختبار.

ع
ك

 

ُ:ُتشيرُإلىُتباينُدرجاتُاالختبارُككل.
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وتشترطُهذهُالصيغةُُ  -KRوهيُُأخرىُمعادلةُإلىُتوصلُكيورد ريتشاردسونكماُأنُ
ُأوُعلىُاألقلُيتراوحُمتوسطُ تساويُجميعُمفرداتُاالختبارُوالمقاييسُفيُدرجةُصعوبتها

ُالشرطُفإنُالصيغة1251ُدرجةُصعوبةُجميعُالمفرداتُ) ُلصعوبةُتحققُهذا (ُولكنُنظًرا
KR-  ُُ ُمالءمة ُأكثر ُ(121, 9000)عالم, تكون ُالصيغة ُوتعتبر ,KR-  ُُُمن مشتقة
ُومعادلتهاُكماُيلي:ُ  -KRالصيغةُ

[
 
 
 
 
(ن م) م

ع
ك

 

ن
  

]
 
 
 
ن 
ن  

ر 
  

 

 

 (22, 9012, )عزي
 كرونباخ: αمعامل  -2-1-1-1-9

ُاشتقُ ُالمعاملُمنُالصيغةُ)ُكرونباخوقد 61ُهذا لتقديرُثباتُُلكيورد ريتشاردسون(
درجاتُأنواعُاالختباراتُوالمقاييسُالمختلفة,ُوتؤديُهذهُالطريقةُإلىُمعاملُاتساقُداخليُ
لبنيةُاالختبارُويسمىُأيًضاُمعاملُالتجانسُويمكنُاستخدامهُفيُاختباراتُالتحصيلُالتيُ

ددة,ُتكونُمنُمستوياتُمتعُقدُالتيُاإلجابةُبحسبُدرجاتهاُتقديرُئلةُمقالُيتمتشتملُعلىُأس
تكونُعلىُمتصلُوهذاُعكسُصيغُكيوردُريتشاردسونُالتيُتتطلبُُاألفرادُاستجاباتُأنُأي

ُ,ُوهذهُالمعادلةُكماُيلي:(122, 9001)عالم, االستجابةُالثنائيةُ

 
 
 
 
 ع 
 ن

 

مج

ع
 

   

 
 
 
 
ن 
ن  

 معامل  كرونباخ 

ُحيث:
ُن:ُالعددُالكليُللمفردات.

ع
ن

 

ُ:ُتباينُدرجاتُكلُمفردةُمنُمفرداتُاالختبار.

عمجُ
ن

 

ُ:ُمجموعُتباينُدرجاتُجميعُالمفردات.

ُ:ُتباينُدرجاتُاالختبار. ع
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 مخطط يوضح طرق تقدير معامل الثبات( يمثل 05شكل رقم )
 القيمة المقبولة لمعامل الثبات في االختبارات التحصيلية: -2-1-9

ُالثباتُلالختباراتُبينُ) ُالصحيح1،0ُيتراوحُمعامل ُالواحد ُمن ُاقتربتُقيمته ُوكلما )
ُك ُالشأنُيذكرُانتُدرجاتُاالختبارُأكثرُثباتًا, أن6119ُُُسبع محمد أبو لبدةوفيُهذا

(,ُأماُاالختباراتُالتيُيعدهاُالمعلم1251ُمعامالتُالثباتُالختباراتُالتحصيلُالمقننةُتبلغُ)
أقلُثباًتاُإذاُماُقورنتُباالختباراتُالتحصيليةُالمقننة,ُوهذاُخصوًصاُإذاُكانتُمقاليةُفإنُ

معاييرُمحددةُُوفقُجيدُبشكلُماُلمُيهتمُالمعلمُبعمليةُبنائهاتُثباتهاُتكونُمنخفضةُمعامال
ُوسلمُتصحيحُواضح.

 العوامل المؤثرة في ثبات االختبارات التحصيلية: -2-1-1
ُهناكُعدةُعواملُيمكنهاُالتأثيرُعلىُثباتُاالختباراتُالتحصيليةُمنُبينهاُماُيلي:

ُفقطُبلُعلىُمنُيصححُورقتهُالمصحح - ُالطالبُعلىُمعلوماته ُالُتتوقفُدرجة :
أيًضاُخاصةُفيُاالختباراتُالمقاليةُوهذاُماُأكدتهُبعضُالّدراساتُمثلُماُقامُبهُالباحثانُ

ليوت ُإلىُستارك وا  ُفيُامتحانُهندسة ُإجابة ُأرسالُورقة مدرسُهندسةُطالبين019ُُُفقد
ُبينُ) ُفتراوحتُدرجاتها 95ُُ–69ُتصحيحها ُيدلُعلىُأنُُ(,912, 9009)أبو لبدة, ( وهذا
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نماُيتدخلُفييعكسُإجابةُالتلميذُفقُالُتصحيحُالورقة وحالتهُالنفسيةُُالمصححُرأيُذلكُطُوا 
 وتأثرهُبخطُالتلميذُوغيرُذلكُمنُاألمورُالتيُتؤثرُعلىُذلك.

تكونُأسئلةُاالختباراتُالتحصيليةُبدرجةُكبيرةُبعاملُالصدفةُفقدُُتتأثرُ:االختبار بناء -
االختبارُتعكسُجزءاُيتقنهُالتلميذُفيتحصلُعلىُدرجةُمرتفعةُوقدُتكونُاألسئلةُمنُجزءُالُ

 يتقنهُالتلميذُفيرسب,ُوهذاُراجعُإلىُعدمُتمثيلُاألسئلةُللمادةُالدراسيةُتمثاًلُصحيًحا.

:ُتؤثرُمفرداتُاالختبارُفيُثباتُدرجاتُاالختبارُككلُفخلوهاُمنُمفردات االختبار -
طأُيعتمدُعلىُكيفيةُبنائها,ُفغموضهاُمثالُأوُاللبسُفيُتأويهاُماُيؤديُإلىُعدمُفهمهاُالخ

فهًماُصحيًحاُيؤثرُفيُثباتُاالختبار,ُكذلكُاشتمالُاالختبارُعلىُعددُقليلُمنُالمفرداتُ
ُمعادلةُ ُتطبيق ُعند ُيتضح ُما ُوهذا ُمنخفضة, ُثباته ُدرجات ُتكون ُأن ُيحتمل ُاألسئلة أو

ُلثباتُدرجاتُفيُاُبراون-سبيرمان ُالتقديرية ُالقيمة ُحيثُتزداد ُلالختبار, ُالنصفية لتجزئة
االختبارُككلُعنُقيمتهُباستخدامُنصفُعددُمفرداتهُفقط,ُلذاُكلماُزادُعددُالمفرداتُفيُ
ُأطولُفيُاإلجابةُمماُ ُالمفرداتُتتطلبُوقًتا ُفيُعدد ُثباته,ُلكنُالزيادة ُزاد االختبارُكلما

ذلكُمنُميزاتُإطالةُاالختبار,ُإذنُمنُالمرغوبُفيهُعادةُُيشعرُالطالبُباإلجهادُفيقلل
ُعلىُطبيعةُ ُيعتمد ُلكنُهنا ُفيُوقتُقصير, ُعليها ُيمكنُاإلجابة ُمنُاألسئلة ُعدد كتابة
المادةُالدراسيةُواألهدافُالتعليميةُوالصفُالدراسي,ُإذُأنهُفيُبعضُاألحيانُربماُيفضلُ

تيُتتطلبُإجابةُمطولة,ُوكذلكُمستوياتُأنُيشتملُاالختبارُعلىُعددُأقلُمنُاألسئلةُال
 الصعوبةُلمفرداتُاالختبارُتؤثرُعلىُثباته.

كانتُمجموعةُُفإذاُاالختبار,ُعلىُثباتُالمفحوصينُقدراتُيؤثرُتباين:ُتجانس العينة -
متجانسةُيؤديُذلكُإلىُانخفاضُثباتُاالختبار,ُويفسرُُاالختبارُعليهمُأجريُالطالبُالذين

عالماتهمُأقلُانتشاًراُأيُتكونُمتقاربةُفإنُاحتمالُتغيرُمركزُالفردُذلكُبأنهُعندماُتكونُ
بينُجماعتهُإذاُأعيدُتطبيقُاالختبارُعليهمُاحتمالُكبير,ُمماُيؤديُإلىُانخفاضُمعاملُ

 الثبات.
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لدىُالممتحنينُأوُأيةُعواملُأخرىُتجعلهمُيستجيبونُُالسأمُأوُاإلرهاقُ:المفحوصين -
 ,Frisbie)بصورةُسيئةُلالختبار,ُوكلُذلكُيساهمُفيُأنُتكونُقيمةُمعاملُالثباتُخاطئةُ

        .) 

ُصدق االختبار - ُيؤثر ُثابتُ: ُالصادق ُاالختبار ُألن ُهذا ُثباته ُعلى صدقُاالختبار
 (.120, 9001خرون, )منسي وآوليسُبالضرورةُأنُاالختبارُالثابتُصادقُ

سبقُيتضحُأنُهناكُعديدُالعواملُالتيُتتدخلُوتؤثرُعلىُمعاملُثباتُُماُخاللُاُمنإذ
ُالعواملُ ُالتدابيرُالالزمةُفيُضوء ُلذلكُللحفاظُعلىُثباتُاالختبارُيفضلُأخذ االختبار,

ُالمؤثرةُالمذكورةُأعاله.
 الشمول: -2-1

مفرداتُاالختبارُممثلةُلعينةُالسلوكُالمرادُقياسهُتمثيالُصادقاُُتكونُأنُالشمولُويقتضي
ُأنُالُيضعُُ(,112, 9001)منسي وآخرون,  ُبالشمولُفيُاالختباراتُالتحصيلية فالمقصود

ُمنُالمقررُويتجاهلُالجوانبُ ُمنُجزءُمحدد ُاالختبارُالذيُيعده ُأسئلة ُأوُاألستاذ المعلم
المقررُالدراسيُالمستهدفُفيُاالختبارُويشملُُاألخرى,ُفاالختبارُينبغيُأنُيشملُمحتوى

ُألنُهذاُ ُمتوازًيا, ُللمتعلمينُتمثياًل ُتدريسه ُتم ُويمثلُما ُتناولها ُالتيُتم األهدافُالتعليمية
يسهمُبشكٍلُكبيرُفيُتحديدُوتشخيصُمواطنُالخللُوبالتاليُيسهلُوضعُبرنامجُعالجيُ

ُلهاُفيُضوءُالنتائجُالمتحصلُعليها.
 ييز:معامل التم -2-2

المرادُقياسهاُ,ُفإذاُتمُُأنُتميزُمفرداتُاالختبارُبينُمستوياتُاألفرادُفيُالسمةينبغيُ
مجموعةُمنُالطالبُفيُمجالُدراسيُمعينُوتمُإيجادُعددُالطالبُالذينُأجابواُاختبارُ

إجابةُصحيحةُعلىُالمفردةُفيُمجموعةُالضعفاءُنفسهُالعددُالذيُأجابُإجابةُصحيحةُ
جموعةُالطالبُاألقوياءُدّلُذلكُعلىُأنُهذهُالمفردةُلمُتميزُإطالًقاُبينُعلىُالمفردةُفيُم

الفروقُالفرديةُبينُهؤالءُمجموعتيُالطالبُبالتاليُهذهُالمفردةُتكونُغيرُصالحةُلقياسُ
(6111ُ)ُفخري خضرللسمةُالمقاسة,ُوفيُهذاُالصددُيرىُُامتالكهمُمدىُحيثُمنُالطالب

مستوياتُاألسئلةُمنُحيثُالسهولةُوالصعوبة,ُوالعملُعلىُأنُتمييزُاالختبارُيتطلبُتنويعُ
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ُمنُ ُالتقليل ُيجب ُذلك ُإلى ُباإلضافة ُالدراسية, ُالمادة ُمحتوى ُوتغطية ُاألسئلة ُعدد زيادة
حدوثُالغشُوالتقليلُمنُعاملُالتخمينُلمنعُحصولُالطالبُعلىُدرجاتُالُيستحقونهاُ

ُالتمييزُللمفردةُالموضوعيةُكالتالي:,ُوإليجادُبحيثُتكونُصيغةُمعاملُ(901, 9001النور, )

 معامل التمييز=
عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا     

  عدد الطالب في إحدى المجموعتين 

ُ

ُأماُإذاُكانتُالمفردةُمنُنوعُالمقالُفالصيغةُالتيُيمكنُاستخدامهاُتكونُكالتالي:
ق
د

 

ق 
ع

 

س العظمى(ن)
 معامل تمييز سؤال المقال 

ُُحيث:
ُ:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُطالبُالمجموعةُالعليا.عق
ُ:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُطالبُالمجموعةُالدنيا.دق
ُ:ُأكبرُعددُمنُالنقاطُالتيُيمكنُأنُيحصلُعليهاُطالبُفيُالسؤال.العظمىس

ُ(.921, 9001)عالم, ياُأوُالدنيا.ُن:ُعددُطالبُأيُمنُالمجموعتينُالعل
ُولتحديدُالمجموعةُالعلياُوالمجموعةُالدنياُيتمُعملُماُيلي:

ُ ُأوراق ُترتب ُأي ُتنازلًيا ُترتيًبا ُإلىُالطالب ُتقسم ُثم ُدرجة, ُأقل ُإلى ُدرجة ُأعلى من
مجموعتينُمتساويتين,ُاألولىُمجموعةُاألوراقُذاتُالدرجاتُالعلياُوالثانيةُمجموعةُاألوراقُ

ُفيمكنُاستبعادُورقةُإجابةُالطالبُالذيُذاتُ ُكانُعددُالطالبُفرديا ذا الدرجاتُالدنيا,ُوا 
في60ُُفيمكنُاستبعادُالطالبُرقم10ُُيقعُترتيبهُفيُالوسط,ُفمثالُإذاُكانُعددُالطالبُ
األوراقُمنُكلُُفيمكنُاالكتفاءُبربع011ُالترتيب,ُأماُإذاُكانُعددُالطالبُكبيًراُكأنُيكونُ

الدنياُُةُالعلياُوالمجموعةأيةُنسبةُلتمثيلُالمجموعُالمعلمُأنُيأخذُأبو لبدةُيقترحُوعليهُطرف,
11ُإلى11ُُالصفُمنُالطالبُكافًياُأوُمعقواًل,ُفإذاُكانُعددُطالبُُعددُيكونُأنُشريطة

شُّعبُيبلغُطالبهاُالتحليلُأّماُإذاُكانُاالمتحانُلعددُمنُالُفيُجميًعاُإدخالهمُطالًباُيستحسن
بحيثُيدخلُفيُالتحليلُماُبينُُ%61ُأوُ%65أوُُ%11أخذُأعلىُوأدنىُفبإمكاننا011ُُ
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)أبو لبدة, منُالطالب,ُوكلماُزادُعددُالمفحوصين,ُكلماُانخفضتُهذهُالنسبة21%ُُُ–11ُ
9009 ,102 .)ُ

حسابُمعاملُالتمييزُبتطبيقُإحدىُُيتمُوالدنيا,ُالعلياُالمجموعتينُعلىُبعدُالحصولإذنُ
ُإيبلالصيغتينُسالفتيُالذكرُوهذاُحسبُنوعُالمفردة,ُويمكنُتفسيرُمعاملُالتمييزُكماُيراهاُ

ُعلىُالنحوُالتالي:0925ُ
ُالفقرةُتلبيُالغرضُأوُالهدف.1211ُُ≤معاملُالتمييزُ

ُالفقرةُتتطلبُمراجعةُقليلة.1219ُُ≥معاملُالتمييزُُ≥1211ُ
ُالفقرةُتقعُعلىُالحدُالفاصلُوتحتاجُإلىُمراجعة.1269ُُ≥التمييزُمعاملُُ≥1261ُ

الجينا, , ركروك)فقرةُأوُإجراءُمراجعةُتامةُلهاُيجبُحذفُهذهُال1209ُُ≥معاملُالتمييزُ

9002 ,111).ُ
 معاملي السهولة والصعوبة: -2-2

مستوياتُلفُأنهُيجبُأنُيكونُفيُكلُاختبارُأسئلةُتالئمُمختُأحمد يعقوب النوريرىُ
لتالئمُالضعيفُوأمثلةُمتوسطةُبنسبةُُ%02بنسبةُُسهلةُأسئلةُتوفرُيجبُأنهُفيرىُالطالب,

إلبرازُالطالبُالمتفوق,ُحيثُُ%02لتناسبُالطالبُالعاديُواألسئلةُالصعبةُبنسبة29%ُُ
أنُاألسئلةُالسهلةُالُتعنيُاألسئلةُالتيُالُنتوقعُفيهاُرسوبُأيُطالب,ُواألسئلةُالصعبةُالُ
نماُهيُأسئلةُتتطلبُجهًداُذهنًياُ تعنيُالتعجيزيةُالتيُالُيستطيعُأحدُمنُالطالبُحلها,ُوا 

ُالموضوعاتُالمتضمن ُترتبُفقراتُكلُموضوعُمن ُوينبغيُأن ُمنُمقدًرا, ُفيُاالختبار ة
,ُأيُأنهُيجبُاالبتداءُباألسئلةُالسهلةُفيُ(Plake etal, 1981, 219)السهلُإلىُالصعبُ

ُإيجادُ ُويمكن ُالطالبُلالختبار, ُدافعية ُإلثارة ُوهذا ُالصعبة ُإلىُاألسئلة االختبارُصعوًدا
ُمعاملُصعوبةُالمفردةُالموضوعيةُبتطبيقُالصيغةُالتالية:

ُ

عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة    
العدد الكلي للطالب

 معامل الصعوبة 

ُ
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ُُأماُمعاملُالسهولةُفيمكنُإيجادهُمنُخاللُالصيغةُالتالية:
عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة    

العدد الكلي للطالب
 معامل السهولة 

ُأوُبعدُإيجادُمعاملُالصعوبةُمنُخاللُالمعادلةُالتالية:
معامل السهولة    معامل الصعوبة 

معامل الصعوبة            أي:  معامل السهولة   
ُُأماُمعاملُالصعوبةُللمفردةُالمقاليةُيحسبُكماُيلي:

مجموع عالمات الطلبة في السؤال
عالمة السؤال عدد الطلبة 

 معامل صعوبة سؤال المقال 

(ُإلىُأن0991ُ)ُعودةرُوتتراوحُمعامالتُالصعوبةُالمحسوبةُبينُالصفرُوالواحد,ُويشي
ُمعاملُالصعوبةُالمقبولُيتفاوتُتبًعاُلنوعُالسؤالُكماُيلي:

 .1215معاملُالصعوبةُالمناسبُألسئلة:ُالصوابُوالخطأُهو:ُ -

ُ.1221بدائلُهو:1ُُاالختيارُمنُ
ُ.1221بدائلُهو:5ُُاالختيارُمنُ
ُ(109, 9001)كاظم, ُ.1251المقالُهو:ُ
ُالنوعُالتاليُمنُأنواعُاألسئلة:ُأحمد يعقوب النورويضيفُ

ُ.1221بدائلُومعاملُالصعوبةُالمناسبُلهُهو:1ُُاالختيارُمنُ
ُ.1221إلى1211ُُووضعُمعياًراُعاماُلمعاملُالصعوبةُلجميعُالمفرداتُوهوُمنُ

 فاعلية المموهات: -2-1
لإلجابةُلةُخياراتُبمثابةُبدائلُمحتمُلهاُتكونُمتعددُمنُأنُفقراتُاالختيارمنُالمعروفُ

ُعن ُبديل ُويكون ُها ُتمثلُبواحد ُويفترضُأن ُالصحيحة ُاإلجابة ُيمثل ُبينها ُالبدائلُمن قية
الخطأُ)المموهات(ُُالبدائلُأحدُأنُتبينُإذاُفمثالُالمفحوصين,ُبعضُتجذبُوأنهاُمحتملةُإجابات

ونُختبار,ُفإنُهذاُربماُيكفيُمفردةُمعينةُلمُيخترهُأحدُمنُأفرادُالعينةُالمطبقُعليهمُاال
علىُعدمُفاعليةُهذاُالمموهُأوُوضوحُخطئه,ُفمثلُهذاُالمموهُالُفائدةُمنه,ُأوُإذاُدلياًلُ
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ولمُحدثُالعكسُتمُاختيارُأحدُالمموهاتُ)البدائل(ُالخاطئةُعلىُأنهُهوُاإلجابةُالصحيحةُ
الصحيحةُأوُُاإلجابةُمنُجاذبيةُأكثرُالبديلُعنُأنُهذاُيدلُهذاُفإنُالصحيحةُاإلجابةُيختاروا
ُجابةُالتيُاعتمدهاُواضعُاالختباريكونُهوُاإلجابةُالصحيحةُفيُحدُذاتها,ُوليستُاإلربماُ

وهناُينبغيُمراجعةُاإلجابةُالصحيحةُوالتأكدُمنُصحتها,ُفإذاُتأكدناُمنُأّنهاُصحيحةُوأنُ
فُذلكُالمموهُيمثلُاإلجابةُالخطأُفيُهذهُالحالةُيفضلُاعتمادهُكبديلُألنهُيساعدُفيُكش

ُال ُيفيد ُمما ُالمفحوصين ُلدى ُالشائعة ُاألخطاء ُوأنماط ُالفهم ُأساليبُسوء ُاقتراح ُفي حًقا
ائلُالخاطئةُذاتُفعاليةُسدُالثغراتُالحاصلةُفيُعمليةُالتعلمُ,ُولتكونُالبدُأجلُمنُعالجية

منُُ%5أنُيتمُاختيارهاُمنُطرفُطالبُواحدُعلىُاألقلُأوُبنسبةُالُتقلُعنُالُبدُمنُ
المفحوصينُعلىُأنُتكونُغالبيتهمُمنُالفئةُالدنيا,ُهذاُألنُالبدائلُالتيُالُتجذبُأحًداُمنُ
المفحوصينُتعدُبدائلُغيرُفعالةُويفضلُاستبدالها,ُويتمُتقديرُفعاليةُكلُمموهُفيُفقراتُ

ُاالختيارُمنُمتعددُعلىُالنحوُالتالي:
 لالختبار.ُترتيبُأوراقُاالختبارُتنازلًياُحسبُالعالمةُالكلية -

 منُالطلبةُكفئةُدنيا.ُ%61منُالطلبةُكفئةُعلياُوُ%61اختيارُفئتينُمنُالطلبة,ُ -

تحديدُأعدادُالطلبةُالذينُاختارواُكلُمموهُفيُكلُفقرةُمنُفقراتُاالختبارُمنُالفئةُ -
 العلياُوالفئةُالدنيا.

 تقديرُفعاليةُكلُمموهُمنُخاللُالمؤشرُاإلحصائيُالتالي: -

ن
د م

 

ن 
ع م

 

ن
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 حيث:
ُتُم:ُمعاملُفعاليةُالمموه.

ُ:ُعددُالطلبةُالذينُاختارواُالمموهُمنُالفئةُالعليا.عُمن
ُ:ُعددُالطلبةُالذينُاختارواُالمموهُمنُالفئةُالدنيا.دُمن

ُن:ُعددُالمفحوصينُفيُإحدىُالمجموعتين.
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ُ(.191, 9019)أبو فودة, بني يونس, ويكونُالمموهُفعااًلُإذاُكانتُقيمتهُسالبةُ
 القابلية لالستعمال: -2-1

ُيصبحُاالختبارُقاباًلُلالستعمالُإذاُكانُعملياُمنُحيث:
:ُفنجدُأنهُكلماُكانُتطبيقُاالختبارُسهالُكلماُكانُذلكُأفضلُألنُسهولة تطبيقه -

صعوبةُالتطبيقُقدُتكونُعائًقاُيمنعُمنُتحقيقُصدقُاالختبارُوثباتهُوموضوعيته,ُوتشملُ
وضوحُتعليماتُاالختبارُفاألسئلةُالغامضةُأوُالتيُتحتملُسهولةُالتطبيقُوضوحُاألسئلةُُو

إجاباتُخاطئةُمماُيؤديُإلىُسوءُاألداءُُعليهاُاإلجابةُوبالتاليُإلىُسوءُفهمهاُالتأويلُتؤدي
ُفيُاألداءُعلىُاالختبارُكونهاُ ُالطالبُوترشده ُتوجه ُوالتعليماتُالواضحة علىُاالختبار,

ُينبغيُأنُيفعلهُبالضبط,ُ وهذهُُروتوضحُالوقتُالمخصصُلحلُأسئلةُاالختباتبينُلهُما
التعليماتُيجبُصياغتهاُبلغةُبسيطةُوواضحةُتوضحُالهدفُمنُاالختبار,ُوطريقةُتسجيلُ

فيُحالُارتيابهُفيُتحديدُاإلجابةُالصائبةُأثرُالتخمينُُتجنبُبالطالبُإلىُديوتُؤُاإلجابات,
 لالختبارُيمكنُاتباعُماُيلي:ُأنهُلتحقيقُتصميمُتعليماتُواضحة0919ُُآلن وينحيثُيرىُ

 نبهُطالبكُإلىُقراءةُالتعليماتُقبلُالبدءُفيُاإلجابةُعلىُفقراتُاالختبار. -

نبهُطالبكُإلىُمكوناتُاالختبار,ُعّرفهمُبعددُفقراتُاالختبار,ُضعُقيمةُالعالمةُ -
 لكلُفقرةُمنُفقراتُأسئلةُاالختبار.

 نبهُطالبكُإلىُعددُأوراقُاالختبار. -

االختبارُوقّدرُلتالميذكُالوقتُالذيُيستغرقُفيُاإلجابةُعلىُكلُفقرةُمنُحددُزمنُ -
 فقراتُاالختبار.

دّونُفيُصفحةُالتعليماتُطريقةُاإلجابةُعلىُأسئلةُاالختبارُإذاُكانتُاألسئلةُمنُ -
نفسُالنوع,ُأماُإذاُكانتُاألسئلةُتشتملُعلىُعّدةُأنواعُفحددُلطلبتكُطريقةُاإلجابةُعلىُ

 اعُفقراتُاالختبار.كلُنوعُمنُأنُو

ُمنُ - ُاالختبار ُبأسئلة ُيتعلق ُأيُشيء ُعن ُاالستفسار ُإمكانية ُعدم ُإلى ُطالبك نبه
 المراقب,ُماُعداُاألخطاءُالمطبعيةُالتيُقدُتردُفيُورقةُأسئلةُاالختبارُأوُتعليماته.

 نبهُطالبكُإلىُضرورةُالكتابةُبخطُواضحُومنظم. -
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- ُ ُكتابة ُاستالمهمُاألوراقُأسمائهمُعلىُوُرأكدُعلىُالطلبةُضرورة ُبمجرد ُاإلجابة قة
 الخاصةُباإلجابة.

أّكدُعلىُطالبكُضرورةُعدمُالتخمينُفيُإجاباتهمُلفقراتُأسئلةُاالختيارُمنُمتعددُ -
 (.111, 9001)ملحم,  خاصةُإذاُكنتُتنويُالتصحيحُمنُأثرُالتخمين

نُ:ُعندُوضعُاالختبارُعلىُالمعلمُالتفكيرُفيُطريقةُتصحيحهُألسهولة تصحيحه -
ُذلكُ ُأن ُكما ُالمصحح ُذاتية ُبتدخل ُالسماح ُتعقدتُيؤديُذلكُإلى ُكلما ُالتصحيح عملية
يؤديُإلىُحدوثُاألخطاءُويتطلبُجهًداُووقًتاُكبيرين,ُوهذاُخصوًصاُفيُاختباراتُالمقالُ
ُيصعبُالتقيدُبدليلُ ُبالغُالتعقيدُألنُالجوابُيختلفُمنُمفحوصُآلخرُوفيها فتصحيحها

ُبتدخ ُيسمح ُمما ُتصحيًحاُللتصحيح ُالمعلم ُيضع ُأن ُاألفضل ُمن ُلذا ُالمصحح ُذاتية ل
 نموذجًياُمرفًقاُبسلمُتنقيطُواضحُليتمُالتصحيحُفيُضوءُذلكُبأقلُأخطاءُممكنة.

 :الختبارُالتحصيليُالجيدمخططُيلخصُمواصفاتُاوفيُماُيليُ

 مخطط يوضح مواصفات االختبار التحصيلي الجيد( 06شكل رقم )
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 :خالصة
ُالمدرسُُتمثل ُبها ُالتيُيقوم ُالرئيسية ُاحدىُالمهام ُاالختباراتُالتحصيلية ُإعداد عملية

ُالخللُ ُالوقوفُعلىُمواطن ُالمطلوبُفالمدرسُالذيُيريد ُالوجه ُعلى ُأدواره ُأداء لضمان
للعملُعلىُتداركهاُبتحسينُوتطويرُطريقةُُتدريبهُينبغيُعليهُإعدادُاالختباراتُالتحصيليةُ

لألهدافُُبلومقدُزادُاالهتمامُباختباراتُالتحصيلُمنذُظهورُتصنيفُالتيُتسمحُلهُبذلك,ُُو
ُفيُمجالُالتقويمُُالتربويُكونها0926ُُالتعليميةُسنةُ وأصبحتُالوسيلةُاألكثرُاستخداما

ُتستهدفُمعرفةُمدىُتمكنُالمتعلمينُمنُالتعارفُوالمهاراتُالمقدمةُلهمُعنُطريقُالعملية
عمليةُإعدادهاُيؤديُحتماُإلىُخللُفيُعمليةُالتقويمُالتربويُُيطالُقصورُأيُوأنُالتعليمية,

مؤثراُبذلكُعلىُالعمليةُالتعليميةُلذاُالبدُمنُإعطاءُالقدرُالكافيُمنُاالهتمامُبعمليةُبنائهاُ
علىُمستوىُجدولُالمواصفاتُلهاُوالذيُُرهاُبالخطواتُالالزمةُلذلكُخصوصاوضمانُمرُو

ُخ ُيضممن ُبنائه ُبخطوات ُالتقيد ُالمادةُُلناُنالل ُأجزاء ُلكامل ُوشموليته ُاالختبار صدق
بالتاليُتحقيقُعدالةُالتمثيلُلمختلفُأجزاءُالمقررُالدراسي,ُفاالختبارُيعتبرُصالحاُويمكنُ
اعتمادهُفيُاتخاذُالقراراتُالمناسبةُإذاُماُتوفرُعلىُشروطُومواصفاتُاالختبارُالتحصيليُ

يةُوابتعادهُقدرُاإلمكانُعنُالذاتية,ُوأنُومنُأهمُهذهُالشروطُتوفرهُعلىُالموضوعُ,الجيد
ُتمُ وبالرجوعُُ,ناسبينويتوفرُعلىُصدقُوثباتُمُتدريسهتحققُتغطيةُشاملةُومتوازنةُلما

ُالبد ُالتحققُإلىُفقراته ُوالصعوبةُُُمنُصالحيتهاُمنُمن ُبمعامالتُالسهولة ُتمتعها خالل
والتصحيحُليؤديُاالختبارُماُالتطبيقُُالختبارُفيُمجملةُسهلوالتمييزُالمناسبةُوأنُيكونُا

ُوضعُألجلهُويحققُالهدفُالمرجوُمنه.ُُُُ
 

 ُ
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 :مدخل
إلىُأهمُاهتماماتُكلُمنظمةُأوُهيئةُحيثُتسعىُمنُخاللهُُيعتبرُالتدريبُالمهنيُمن

ُالمتدربينُع لىُتطويرُمهاراتُالشاغلينُفيهاُمنُخاللُمجموعةُمنُالتقنياتُالتيُتساعد
همُفيُأمسُالحاجةُإليهاُلتذليلُالصعوباتُوالمعيقاتُُعلىُمجموعةُمنُالمعارفُالحصول

ريبُتقنيةُبدرجةُكبيرةُالتيُتحولُبينهمُوبينُأداءُسلسُفيُالمهامُالموكلةُإليهم,ُعمليةُالتد
أهدافهاُحيثُيتفقُأغلبُعلىُمجموعةُمنُالمعطياتُوالتيُمنُخاللهاُتحققُُتعتمدحيثُ

وفقُمنهجيةُمحددةُقائمةُُأنهاُعمليةُمنظمةُومخططةُتتمُعلىُالمجالُهذاُفيُالمتخصصين
علميةُسليمة,ُحيثُتعتبرُالبرامجُالتدريبيةُوعمليةُتصميمهاُمرحلةُأساسيةُفيُُعلىُأسس

حيثُتبدأُبتقديرُالحاجاتُالتدريبيةُالفعليةُلألفرادُوالتيُستمثلُفيماُمنهجيةُالعمليةُالتدريبيةُ
بعدُمحتوىُالبرامجُوموضوعاتهُوأنشطتهُواألساليبُالتدريبيةُالمناسبةُلتنفيذهُوكذلكُاألدواتُ
باإلضافةُإلىُمنُسيقومُبهذهُالعمليةُفالتدريبُهوُعمليةُمخططةُمنظمةُتهدفُإلىُتطويرُ

ُأ ُإكتسابها ُمنُطرقُمتخصصينُالمهاراتُأو ُتنفذ ُكليهما ُهؤالءُو ُالغرض, ومؤهلينُلهذا
ُللمتدربينُُالذين ُالمعرفة ُونقل ُلتفسير ُالفعالة ُاألسلوبُالمناسبُوالوسائل ُباختبار يقومون

ُ ُمثلُالدافعية ُالمناسبُلديهم ُالمطلوبُبذلهُُواإلحساسوخلقُالجو بجدوىُالتدريبُوالجهد

أهمُالتنظيماتُالتيُتعرفُتطوراُمستمراُوسريعاُفيُُعدُالحقلُالتربويُمنتعلماُوممارسة,ُويُ 
هذاُالعصرُماُيجعلُالعاملينُفيهُفيُحاجةُماسةُإلىُمواكبةُهذاُالتواترُقدرُاإلمكانُمماُ

مستمرُقصدُملءُالفراغاتُالتيُسببتهاُهاتهُالوتيرةُُتدريبُإلىُأيضاُماسةُيجعلهمُفيُحاجة
دريبيةُممنهجةُالُيمكنُللمدرسُأنُيحققُالسريعةُفيُالتطورُحيثُأنهُدونُوجودُدوراتُت

أهدافُالمنظمةُويظهرُذلكُجلياُمنُخاللُمخرجاتُالُترقىُإلىُالجودةُالمنشودةُوعليهُ
اُفإنُالتدريبُعمليةُمؤسسةُوفقُاجتهاداتُعلميةُقدمتُعلىُشكلُدراساتُتظهرُأهميته

ُموضوعاتها.وأنواعهاُُوُسسُالتيُتقومُعليهاأهميتهاُواألوأساليبهاُواستراتيجياتهاُودواعيهاُُو
هــذاُالفصــلُســتحاولُالطالبــةُالباحثــةُعــرضُمــاُجــادتُبــهُبعــضُهــذهُالدراســاتُفــيُُوفــي

ُهذاُالمجال.
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 مفهوم التدريب: -1

ةُعلىُعمليةُالتدريبُالدولُالمتقدمةُوالدولُالناميُفيُالحديثةُوالمنظماتُالمؤسساتُتعتمد
ُ ُباعتباره ُجهاز ُلبناء ُوذلك ُمقوماتُالتنمية ُمواكبأحد ُعلى ُالتيُقادر ُالتغيراتُالوظيفية ة
أنُهذهُالمؤسساتُفهيُتسعىُالتغيراتُالمختلفةُكذلكُالمؤسساتُالتربويةُشأنهاُشتفرضهاُ
تعددتُوعليهُُالحاصلة,ُالتغيراتُلمواكبةُالمستمرةُالتدريبُعملياتُمنُخاللُموظفيهالتطويرُ

ُالتدريبُحسبُ ُلهاتهوتنوعتُمفاهيم ُالمنظورُمنها ُالمفاهيمُُالزاوية ُومنُبينُهذه العملية
ُوالتعاريفُنوردُماُيلي:

ُومعا ُوقدراتهم ُمهاراتُالعاملين ُتطوير ُعملية ُبماُيعرفُالتدريبُبأنه ُواتجاهاتهم رفهم
 ,Karrel & Kurmits)جعلُأدائهمُأكثرُفعاليةُفيُالحاضرُوالمستقبل.ُيساعدهمُعلىُ

        .) 
منظمُالتجاهاتُومعارفُومهاراتُسلوكيةُُوميلرُبأنهُعبارةُعنُتطويرُكاوليويعرفهُ

ُ ُومهامهم. ُبأعمالهم ُالقيام ُمن ُلتمكينهم ُاألشخاص ُفي ُتوفرها  & Cowling)يفترض

Mailer, 1990, 75.) 

ُ ُمهاراتBoundsُُكذلكُوعرفه ُالعاملينُعلىُزيادة ُالتيُتساعد ُالعملية ُبأنه وآخرون
 ,Bounds et al)العملُوتقنياتهُمماُيعينهمُعلىُاإلسهامُفيُتحقيقُاستراتيجياتُالتنظيم.ُ

         .) 

تغييراتُفيُالفردُوالجماعةُُوي عّرفُأيًضاُبأنهُعبارةُعنُنشاطُمخططُيهدفُإلحداث
وأداءهمُوسلوكهمُواتجاهاتهمُبماُيجعلهمُالئقينُلشغلُوظائفهمُُهممعلوماتُتتناولُندربها,ُالتي

نتاجيةُعاليةُ ُ(.91, 9001)الفتالوي, بكفاءةُوا 
التدريبُفيُكتابهُمبادئُإدارةُالمواردُالبشريةُبأنهُالعمليةُالتيُمنُخاللهاُُفليبووذكرُ

 (101, 9001)صالح, يتمُتزويدُالعاملينُبالمعرفةُأوُالمهارةُالالزمةُألداءُوتنفيذُعملُمعينُ

تمكينهمُُإحداثُتغيراتُفيُسلوكُالمتدربينُبغيةُتستهدفُديناميكيةُعمليةُبأنهُيعّرفكماُ
ُممارسةُ ُفي ُكفاياتهم ُرفع ُعلى ُيساعدهم ُبما ُالكامنة, ُوطاقاتهم ُإمكاناتهم ُاستغالل من

ُ.(11, 9002لطعاني, )اأعمالهمُوبطريقةُمنتظمةُوبإنتاجيةُعاليةُ
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ُوالمهاراتُواالتجاهاتُ ُالمتدربُبالخبراتُالتربوية ُلتزويد ُموجه ُالتدريبُنشاط واعتبر
ُ(.12, 9002, ماهر) عاملُاألمثلُمعُطلبتهالتيُتعينهُعلىُأداءُالتدريسُبكفاءةُوالت

فيعرفُالتدريبُعلىُأنهُعبارةُعنُنشاطُمنظمُومخططُإلكسابُأوُتعديلُأوُُالديبأماُ
تغييرُالمعارفُواالتجاهاتُالخاصةُبالمستهدفينُللوصولُإلىُأفضلُصورُاألداءُاإلنسانيُ

ُ(.91, 9002)الديب, فيُظلُاألهدافُالمطلوبةُ
ُا ُاستعراضُمجموع ُعلىُأنُبعد ُجلها ُاتفاقها ُلنا ُالتدريبُتبّين ُلعملية لتعاريفُأعاله

ُالتدريب:
 نشاطُموجهُومخطط. -

 يحدثُتغييراتُبإضافةُمعلوماتُأوُتعديلهاُلدىُالعمال. -

 هدفهُالزيادةُفيُكفاءةُومهارةُالعامل. -

كسابُالمتدربُ ُوا  ُتهدفُلتزويد ُالتدريبُعمليةُمخططة وبالتاليُيمكنُاستخالصُأن
معارفُومهاراتُتساعدهُعلىُتحسينُأدائهُفيُالمجالُالمقصودُويكونُذلكُباّتباعُ)العامل(ُ

ُخطةُمحددةُاألهدافُتمكنهُمنُالوصولُإلىُاألداءُالمطلوب.
 نظريات التدريب: -9

6111ُعبد اهلل ,ُو0921ُجيوم,ُو0995ُجابر,ُو0992ُمعهد اإلدارة األردنييوضحُ
ُرياتُالتدريبيةُالتالية:النظ( 110-102, 9002)العزاوي, كماُأوردهُ

 النظريات السلوكية: -9-1
وتنطلقُهذهُالنظرياتُمنُوجودُعالقاتُترابطيةُبينُالمثيرُواالستجابةُالسلوكيةُلهذاُ

اباتُفكلماُزادُعددُالروابطُالمثير,ُأيُأنُالتعلمُيكونُبتقويةُالروابطُبينُالمثيراتُواالستج
ُ ُكلما ُتقوية ُبحيثُيتم ُمستوىُالتعلم, ُوالتدريبُكونهُارتفع ُالمران ُالروابطُعنُطريق هذه

أنُدرجةُقوةُُيعطيُالفرصةُللمتعلمُلوصولهُلالستجاباتُالصحيحة,ُويمكنُالتأكيدُهناُعلى
تحدثُفيهاُومدىُدرجةُتكرارها,ُُالتيُوالمواقفُاألوضاعُباختالفُالترابطاتُونوعيتهاُتختلف

ُومنُأهمُالمبادئُالتيُقدمتهاُالنظرياتُالسلوكيةُهي:
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والبيئةُالخارجيةُُالداخليةُالبيئةُبتأثيراتُاإلنسانيُالسلوكُ:ُيتأثرمبدأ المثير واالستجابة -
 وبالضرورةُالتفاعلُواالستجابة.

ُبازديادُالمؤثراتُوبالتاليُتكرارُوانتظامُمبدأ التعزيز - :ُيزدادُالسلوكُاإلنسانيُتعزيًزا
 االستجابة.

تغيراتُأوُتعديالتُُإحداثُتمُإذاُللتعديلُالسلوكُاإلنساني:ُقابليةُتعديل السلوكمبدأ  -
 فيُالمؤثراتُالتيُكانتُتحددُالسلوكياتُالسابقة.

:ُينتميُالسلوكُاإلنسانيُإلىُسلمُالحاجاتُاإلنسانيةُوكلماُكانتُمبدأ انتماء السلوك -
البرامجُالتدريبيةُمنطلقةُمنُاالحتياجاتُالفعليةُالتدريبيةُكلماُأمكنُتعديلُوتغييرُالسلوكياتُ

 غيرُالمطلوبةُوتعزيزُالسلوكياتُالمطلوبة.

علىُمزيدُمنُُكالحصولُإيجابيُأثرُإلىُيؤديُ:ُكلماُكانُالسلوكُاإلنسانيمبدأ األثر -
 النجاحاتُأوُاإلبداعُكلماُدفعُذلكُاألفرادُإلىُمزيدُمنُالتعلمُوالتقدمُوالتكرار.

 اُكانُالتعلمُأفضل.:ُكلماُكانُاالستعدادُالنفسيُوالبدنيُموجوًداُكلممبدأ االستعداد -

 النظريات العقلية )المعرفة اإلدراكية(: -9-9
ُالنظرياتُ ُهذه ُفيُوتتعامل ُتدريجًيا ُاألفراد ُوكيفُيتقدم ُذاتها ُبحد ُالمعرفة ُطبيعة مع

عادةُتنظيمُ اكتسابهاُوبنائهاُواستخدامها,ُحيثُأنُالتعلمُعمليةُعقليةُداخليةُتقومُبتشكيلُوا 
ُالمعرفي ُالالبنى ُعن ُالناتجة ُة ُبين ُالحاصل ُاتفاعل ُأشهر ُومن ُالتعليمية ُوالبيئة هذهُلفرد

النظرياتُنجدُنظريةُالتطورُالمعرفيُلجانُبياجيه,ُونظريةُاالستعدادُللتعلمُفيُإطارُالنسقُ
وتولمانُونظريةُُلروتايمر,ُونظريةُالجشطالتُأوُنظريةُاالستبصارُلروبرت جانييهالهرميُ

ُ ُالتمهيدي ُالمنظم ُونظرية ُبروز ُلجيروم ُاستخالصُالمبادئُُألوزيلالتمثيل ُيمكن بحيث
ُالتعليميةُوالتدريبيةُالتاليةُمنُهذهُالنظريات:

 مبدأُالتعلم:ُويرتكزُعلىُالتفاعلُالمباشرُمعُموضوعُالتعلمُومعُمثيراتُالبيئة. -
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مليةُالتعلمُلتحقيقُعمليتيُالمالءمةُعُعندُالعضويةُالحواسُمنُعددُمبدأُإشراكُأكبر -
والتمثيل,ُبحيثُيستجيبُالفردُللبيئةُطبًقاُللبناءُالمعرفيُلديهُويقومُبإحداثُتغييراتُفيُهذهُ

 األبنيةُليتقبلُالخبراتُالجديدة.

 مبدأُالتدرجُفيُالتعلمُمنُالمحسوسُإلىُشبهُالمحسوسُإلىُالمجردُوالمنظم. -

 عناصرهُفيُصورةُكليةُأثناءُعمليةُالتعلم.مبدأُاألثرُالكليُللموقفُوتجميعُ -

مبدأُدورُالخبرةُالسابقةُواالتجاهاتُالمكتسبةُفيُعمليةُالتعلمُمماُيؤثرُفيُدافعيةُ -
 الفردُنحوُالتعلمُالمنشود.

 مبدأُاالستبصارُوالتفكيرُكعاملُأساسيُفيُالتعاملُواكتسابُالمعارفُوالمهارات. -

التشاركيُبحيثُيكونُاالنطالقُمنُالكلياتُ)التعميمات(ُإلىُُاالستقباليمبدأُالتعلمُ -
 التفاصيلُوالجزئيات.

مُأوُالمتدربُللمتعلُالفاعلُالدورُعلىُيقومُالذيُاالستقصائيمبدأُالتعلمُاالستكشافيُأوُ -
 االستنتاجاتُوالتعميمات.ُإلىُوصوالًُُالبحثُمنُالجزئياتُأثناءُواالنطالقُفيُعمليةُاالستقصاء

 النظريات اإلنسانية الكلية: -9-1
وهيُنظرياتُمكملةُللنظرياتُالسلوكيةُوالمعرفيةُفيُالتعلمُوالتدريب,ُفالتعلمُوالتدريبُ

ُالنظرياتُعمليةُكليةُتعنىُبجسمُاإلنسانُوعق لهُوتؤهلهُللتكيفُمنُوجهةُنظرُروادُهذه
والدافعيةُوالخبرةُواالستكشافُالتأثيرُاالجتماعيُوالبراغماتيةُُفيُالنظرياتُهذهُوالنجاحُوتتمثل

ومنُأهمُروادها:ُكارلُروجرزُوجونُديوي,ُويمكنُاستخالصُالمبادئُالتعليميةُوالتدريبيةُ
ُالتاليةُمنُهذهُالنظريات:

أنُالفردُيكسبُقيمةُمنُخاللُتفاعلهُوعالقاتهُمنُاألشخاصُالمحيطينُبهُفيُبيئةُ -
 عملهُ)المركز,ُالدور,ُالسلوك(.

ُُو - ُبالقيم ُبالجوانبُاالنفعاليةُااللتزام ُفيُالعملُمنُخاللُاالهتمام المبادئُاألساسية
 الوجدانيةُفيُالتعليمُوالتدريبُوتقتضيُااللتزامُبالقيمُوالمبادئُاألساسيةُفيُالعمل.

 توظيفُأساليبُالمحاكاةُولعبُاألدوارُفيُعملياتُالتدريب. -

 تدربينُفيُموضوعُالتدريب.استثارةُاهتمامُالمُفيُاإلنسانيةُوالدوافعُاالهتمامُبالحوافز -
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 العملُعلىُربطُأهدافُالمتدربُبأهدافُالعملُوالمنظمة. -

 التعلمُمنُخاللُممارسةُالعمل. -

 الجمعُبينُالجانبينُالنظريُوالتطبيقيُفيُالحياةُالعمليةُللمتعلمُوالمتدرب. -

 ة.توظيفُالحقائبُالتدريبيةُوالتعليمُالمبرمجُوالحاسبُاإللكترونيُفيُالبرامجُالتدريبي -

النظريةُالتكامليةُللفردُماُيدعوُإلىُتوجيهُالجهودُالتعليميةُوالتدريبيةُنحوُالفردُككلُ -
 )جسمه,ُعقله,ُروحه,ُوجدانه(.

 نظريات تعليم الكبار: -9-1
منُالسماتُعلىُواضعُالبرنامجُالتدريبيُمراعاتهاُواستغاللهاُُبمجموعةُالراشدُالفردُيتميز

عدادهُللبرنامجُ ُبماُيسهمُفيُإنجاحهُومنُأهمُهذهُالسماتُماُيلي:أثناءُتصميمهُوا 
 للفردُالراشدُأهدافُشخصيةُخاصةُبه. -

 لديهُالقدرةُعلىُالعملُالمستقلُويميلُإلىُاالستقالليةُالفردية. -

 لديهُالقدرةُعلىُالتفكيرُالمستقل. -

 يستطيعُتحملُالمسؤولية. -

 ههُفيُعمله.لديهُالقدرةُعلىُاالهتمامُبالواقعُوالمشكالتُاآلنيةُالتيُتواج -

 النزعةُإلىُتبريرُسلوكهُواتخاذهُالمواقفُالدفاعية. -

 لديهُالقدرةُعلىُالتكيفُمعُالطوارئُالحاصلة.ُ -

 يتعرضُلها.ُالتيُالمواقفُإزاءُواتجاهاتُالفردُفيُطريقةُتفكيرهُوتصرفهتؤثرُتجاربُ -

 االهتمامُبالجوانبُاالجتماعيةُواألخالقيةُوالعاطفيةُلكلُمنهم. -

 بالنفسُوالقدراتُوالتقديرُالذاتي.االعتدادُ -

 االهتمامُبالتطورُالفكريُوالنموُالمهني. -

 نظرية ديناميات الجماعة توظيفها في العملية اإلدارية: -9-2
ُعلىُالعالقاتُوالشروطُالسيكُو ُالنظرية ُأساسُهذه ُالتيُيحققُويعتمد ُالمتفاعلة لوجية

قيمُالمشتركةُومنظومةُالعواطفُالشخصيةُيقومُعلىُالُمشترًكاُإدراًكاُالجماعةُبواسطتهاأفرادُ
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ُإعدادُ ُعند ُالنظريةُمجموعةُمنُالمبادئُيمكنُاعتمادها ُولهذه ُالجماعة, ُأفراد التيُتحكم
ُالبرامجُالتعليميةُوالتدريبيةُمتمثلةُفي:

 بناءُفلسفةُمشتركةُتحكمُالمنظمةُالتيُتنتميُلهاُالجماعاتُالمختلفة. -

 بدُمنُإشراكُالمتدربينُفيُذلك.أثناءُتحديدُأهدافُهذهُالبرامجُالُ -

تقانُمهاراتُ - ُوا  ُاتصاالتُواضحُوثابتُبينُاألعلىُواألدنىُوبالعكس, ُنظام وضع
 االتصالُوالتواصلُبينُالمدربينُوالمتدربين.

 الحفاظُعلىُروحُالفريقُوالروحُالمعنويةُالعاليةُله. -

- ُ ُبينُالمعلم ُوالتسامحُوالمودة ُعلىُالثقة ُوالمدربُتوفيرُمناخُتنظيميُقائم والمتعلم
 والمتدرب.

 تقبلُوجهاتُالنظرُالمختلفةُوالتفاعلُمعهاُبموضوعيةُوعقالنية. -

 يقامُمبدأُالعدالةُفيُالتعاملُمعُجميعُأفرادُالمجموعة. -

 أهمية العملية التدريبية: -1

بقوله:ُإنُكافةُاإلصالحاتُالتعليميةُمرتبطةُبنوعيةُُالتدريبُأهميةُعلىُجون ديويأكدُ
ُإلىُإعادةُبناءُخبراتهُوتجديدهاُفيُمهنةُالتعليمُوشخصيتهم,ُبالتاليُفالمعلمُبحاجةالعاملينُ

وتكمنُأهميةُالتدريبُفيُكونهُنشاًطاُمستمرًّاُيزودُالمعلمينُبالخبراتُوالمهاراتُواالتجاهاتُ
ُالطلبةُوتحصيلهم,ُ ُعلىُتعليم ُينعكسُإيجابا ُبما ُالمهنية ُمنُتطويرُكفاياتهم التيُتمكنهم

ُوضيحُأهميةُالتدريبُفيُالنقاطُالمواليةُكماُتذكرهاُصباحُساعد:ويمكنُت
ُبالعملُ - ُمباشرة ُعالقة ُذات ُواتجاهات ُومهارات ُمعارف ُالمتدربين ُالتدريب يكسب

 ويطورُأداءهم.

ُعلىُاآلخرينُويدعمُ - ُعلىُالعملُمنُدونُاالعتماد ُوقدرة ُبنفسه, ُثقًة يكسبُالفرد
 احترامهُلنفسهُواحترامُاآلخرينُله.

- ُ ُتكونُيكسب ُقد ُأكبر ُمسؤوليات ُوتحّمل ُاالرتقاء ُإلى ُتؤهله ُجديدة ُخبرات الفرد
 مسؤولياتُقيادية.
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 ينميُالتدريبُلدىُالفردُالمرونةُوالقدرةُعلىُالتكيفُفيُحياتهُالعملية. -

ُيرتكزُعلىُتحسينُاألداءُالحاليُوالمستقبليُ - ُمخطًطا ُمنظًما التدريبُبوصفهُجهًدا
 سواء.لألفرادُوالجماعاتُعلىُحدُ

ُزي - ُتؤدي ُالمطلوبة ُوالكفاءات ُالمهارات ُنسبةُادة ُمن ُالتقليل ُإلى ُمعين ُعمل ألداء
 األخطاءُبالتاليُتخفيضُالنفقات.

 ,(21-29, 9011)ساعد, يساهمُالتدريبُفيُتسهيلُعمليةُاإلشرافُ -

 أنُأهميةُالتدريبُفيُثالثةُجوانب:6101ُُزرقان ليلىوتضيفُُ

ُللمنظمةبالنسبة  - ُفي ُوتتمثل ُخلقُ: ُإلى ُباإلضافة ُاألداء ُوتحسين ُاإلنتاجية زيادة
لمنظمةُفرصةُاالنفتاحُعلىُاتجاهاتُإيجابيةُلدىُالعمالُوربطهمُبأهدافُالمؤسسة,ُوتتيحُل

ُ ُتطوير ُمع ُالعامة ُسياساتها ُوتوضيح ُالخارجي ُوتجديدُالعالم ُقراراتها ُوترشيد أساليبها
 معلوماتها.

همُعلىُتحسينُفهمهمُللمنظمةُواستيعابهمُ:ُوذلكُمنُخاللُمساعدتبالنسبة للعاملين -
ُلطرائقُ كسابهم ُوا  ُوتطويرُالدافعيةُلألداءُعندهم ُوتحسينُقراراتهمُوحلُمشكالتهم ألدوارهم

 ومناهجُحديثةُفيُالعمل.

التفاعلُاالجتماعيُُأساليبُتطويرُخاللُمنُوذلكُ:اإلنسانية العالقات لتطوير بالنسبة -
ُ ُإمكانياتهم ُوتطوير ُالتوجهُبينُاألفراد ُوتطويرُعملية ُالتغيراتُالحاصلة ُالتكيفُمع لقبول

 (.121, 9011, )زرقانمستفيدة.ُالّذاتيُلخدمةُالمنظمةُأوُالهيئةُال

ُعلىُمستوىُ ُالحاصل ُالسريع ُبسببُالتطور ُملّحة ُالتدريبُضرورة ُعملية ُتعتبر إذن
جميعُاألصعدةُمماُيستلزمُضرورةُمواكبةُاألفرادُلهذهُالتطورات,ُوهذاُبدورهُيتطلبُتكاملُ

للوصولُلمستوىُاألداءُالمطلوبُمنُالمعلمُأوُاألستاذُُوأثنائهابرامجُالتدريبُقبلُالخدمةُ
ُهاراتُالالزمة.لتأديةُمهامهُبالم

ُ
ُ
ُ
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 أهداف العملية التدريبية: -1

استعراضُتعاريفُالعمليةُالتدريبيةُوأهميتهاُفيُالعنصرينُالسابقينُيتضحُلناُمنُخاللُ
حداثُتغييراتُ كسابُمهاراتُوخبراتُوا  ُوا  ُفيُالمعرفة أنُالتدريبُيرميُإلىُتحقيقُزيادة

لتحقيقُمجموعةُمنُاألهدافُيمكنُإيجابيةُفيُاالتجاهاتُوعليهُفالعمليةُالتدريبيةُتسعىُ
ُتصنيفهاُعلىُالنحوُالتالي:

 أهداف إنسانية:  -1-1
ُالعاملُمنُمواجهةُظروفُعمله,ُويسهمُ يعدُالتدريبُعمليةُإنسانيةُيتمكنُمنُخاللها
فيُالتقليلُمنُإصاباتُالعملُالُسيماُبعدُالتطورُالهائلُللمهنُوالتكنولوجياتُالحديثةُفيُ

 (.          Cherington) الوسائل

ُأهداف اجتماعية )تقليدية(: -1-9
ُواألنشطةُ ُوالسياسات ُاألهداف ُبمجموع ُإعالمهم ُإلى ُالجدد ُالعاملين ُتدريب ويهدف

أماُُواإلجراءاتُالتيُتحتويهاُالمنظمةُالتيُيعملونُفيُظلهاُوتعريفهمُبالقوانينُالمطبقةُفيها
معلوماتُالتيُتزويدُالعاملينُبالمهاراتُوالخاللهاُيتمُُمنُعمليةُهوُفيُالشقُالثانيُفالتدريب

أساليبُالعملُوطرقُأدائهُوالقوانينُيحتاجونهاُعندُظهورُحاجاتُجديدةُألداءُالعملُفتغيرُ
ُمنُالتوترُلدىُالعاملينُويظهرُواألنظمةُيخلقُنوعًُ ُعندُإجراءُتنقالتُا ُالتوترُأيضا هذا

دخلُللحّدُمنُهذاُالتوّترُمنُعلىُنطاقُواسعُداخلُالمنظمةُحيثُيصبحُمنُالضروريُالت
 خاللُتدريبُالعاملين.

ُأهداف حل المشكالت: -1-1
ُ ُالمشكالتُغيرُغالبا ُهذه ُالمشكالتُحيثُتكون ُمن ُمنُمجموعة ُالمنظمة ُتعاني ما

ُتحتاجُإلىُقدرةُ ُومتخفية ُفهيُتكونُمستترة ُفيُاألهدافُاالجتماعية ُكما واضحةُومحددة
اختيارُبديلُمنُعدةُبدائلُلحلُالمشكلةُوذلكُبإجراءُهائلةُومهارةُفيُالتشخيصُوالتحليلُُو

مقارناتُعديدةُمنُخاللُفحصُأعراضُالمشكلةُالتيُقدُتبدوُعلىُشكلُمؤشراتُسلوكيةُ
ُإلىُاالنحرافُعنُمعدالتُاإلنجازُالمخططةُواألهدافُالمسّطرةُ ظاهرةُتؤديُفيُمجملها

 عدادهمُوتدريبهم.وقدرةُالعاملينُعلىُحلُهذهُالمشكالتُيتمُعنُطريقُعمليةُإ
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 أهداف إبداعية: -1-1

الُتتوقفُأهدافُالتدريبُعندُالمستوياتُالدنياُبلُتتطلعُإلىُتحقيقُمستوياتُعلياُمنُُ
اإلنتاجيةُواألداءُباالعتمادُعلىُأساليبُعلميةُمتطورةُوعناصرُمتميزةُقادرةُعلىُخلقُحسُ

مةُفكلماُكانتُمجاالتُالعملُأخالقيُرفيعُلدىُالعاملينُوبعثُروحُالوالءُواالنتماءُللمنظ
ُإلىُمستُو ُابتكاريةُكانُمنُالضروريُاالرتقاءُفيُالبرامجُواألساليبُالتدريبية ُأو ىُجديدة

 (.11, 9002الطعاني, )التجديدُواالبتكارُواإلبداعُ

ُاألهداف المعرفية والمهارية المهنية للتدريب: -1-2
ُبواسطةُاالختباراتُالمرحليةُُ وتتمثلُهذهُاألهدافُفيُتلكُاألهدافُالتيُيمكنُقياسها

النهائيةُوتتعلقُعموًماُبحجمُالحقائقُوالمعارفُالتيُيكتسبهاُالمتدربُنهايةُبرنامجُتدريبي,ُ
 كماُيلي:ُزرقان ليلىوتذكرهاُ

غناءُثقافتهمُالعامة. -  تجديدُوتعميقُالمعارفُالتربويةُللمتدربينُوا 

 تزويدهمُبالمعارفُالمتعلقةُبالمستجداتُفيُالحقلُالتربوي. -

تزويدهمُبالمعارفُالمتعلقةُبمبادئُالتعليمُوالتعلمُوتحديدُاألهدافُالتعليميةُوتخطيطُ -
 الخبراتُالتيُتساعدُالمتعلمينُعلىُبلوغُالنتاجاتُالمطلوبة.

ُتستجد - ُالتي ُواألساليب ُوالمفاهيم ُالمعلومات ُمن ُباألساسيات ُمجالُُتزويدهم في
كسابهمُالقدرةُعلىُتنفيذهاُفيُمجالُالعمليةُالتربوية.  المناهجُوا 

تزويدهمُبالمعارفُالمتعلقةُبطرائقُالتدريسُوطرائقُالتفكيرُالمتطورةُكيُيتمكنواُمنُ -
 ممارسةُعملهمُعلىُنحوُأفضلُوبمردودُأعلى.

ُاألهدافُالمهارية ُالمستوياتُالمرغوبةُُأما ُإلى ُللوصول ُوذلك ُالعملي ُباألداء فتتعلق
ُألداءُاألعمالُوالمهامُالتربويةُومنها:

ُشكلُ - ُعلى ُللدروس ُالمباشرة ُالخاصة ُاألهداف ُتحديد ُعلى ُالمتدربين ُقدرة تنمية
 نتاجاتُسلوكية.

 تنميةُقدراتُالمتدربينُفيُمجالُتخطيطُاألنشطةُالتعليميةُالصفية. -
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 االتصالُوالتواصلُعلىُاختالفُأنواعها.ُتنميةُمهارات -

 تنميةُمهاراتُتوظيفُالتكنولوجياُالتربويةُوصنعُالوسائلُالتعليمية. -

 تنميةُقدرةُالمتدربينُعلىُتنظيمُنشاطاتُمنهجيةُالُصفية. -

 تدريبُالمتدربينُعملًياُمنُأجلُإكسابهمُخبراتُومهاراتُجديدة. -

ُل - ُللمتدرب ُالذاتية ُالقدرات ُتنمية ُعلى ُتشخيصُالمشكالتُالعمل ُعلى ُقادًرا يكون
يجادُحلُلها.  والمعوقاتُالتيُتواجههُأثناءُتأديتهُلمهامهُوا 

بحوثُإجرائيةُبغرضُمعالجةُبعضُالمشكالتُُإلنجازُالذاتيةُقدراتهمُتنميةُعلىُالعمل -
 المدرسية.

الحاسوبيةُوالتكنولوجيةُلتوظيفهاُفيُالعملُالتربويُُالمهاراتُتعلمُمنُالمتدربينُتمكين -
 (.121-122, 9011, )زرقان

سبقُيمكنُتلخيصُأهدافُالتدريبُفيماُيلي:ُيعملُالتدريبُعلىُتزويدُُماُخاللُمنُاإذ
ُيساعدهمُ ُمما العاملينُالجددُبمعارفُومهاراتُتمكنهمُمنُأداءُأعمالهمُفيُأحسنُصورة

ُينميُلديهمُالروحُالعلىُالتوافقُفيُوظائفهمُبشكلُ معنويةُواألمنُالوظيفيُجيدُوذلكُما
ُ ُهذهُومساعدتهم ُحيثُبقاء ُمنُطرفُالمنظمة ُوالمسطرة علىُتحقيقُاألهدافُالمخططة

ُاأل ُيعتمد ُتسطيرهُخيرة ُتم ُبتحقيقُما ُإاّل ُيتأتى ُال ُعلىُتحقيقُاألهدافُوهذا علىُقدرتها
ُمجموعةُمنُالوسائلُفيُ ُتستخدم ُفنًياُفالتدريبُعملةُهادفة ُعاملةُمؤهلة سبيلُتكوينُيد

ُوحركياُتستطيعُتحقيقُأفضلُإنتاجُوأجودهُبأقلُتكلفةُزمنيةُوماديةُممكنة.
أماُفيُالمجالُالتربويُعلىُوجهُالخصوصُفالتدريبُيعملُعلىُرفعُالمستوىُالعلميُ
ُوفهمُحاجاتُالطلبةُومتطلباتُالوظائفُالتعليميةُوذلكُبمواكبةُالمتدربينُللمستجداتُذات
ُالمشكالتُوالتغلبُ ُومواجهة ُالتفكيرُاإلبداعيُلديهم ُوالرفعُمنُدرجة ُبحقلُعملهم الصلة
ُواآلثارُ ُوأهميته ُعمله ُلقيمة ُتقديره ُنحو ُللفرد ُينميُالتدريبُاالتجاهاتُالسليمة ُكما عليها

ُالمترتبةُعليه.
ُ
ُ
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 دواعي تدريب األساتذة والمعلمين أثناء الخدمة: -2

وســــيلةُلجعــــلُاألســــاتذةُوالمعلمــــينُمــــواكبينُللتطــــورُوالتجديــــدُتعتبــــرُالعمليــــةُالتدريبيــــةُ
المستمرينُفيُالحقلُالتربوي,ُلذاُيؤكدُالمعنيونُبهـذهُالعمليـةُعلـىُضـرورةُأنُيتناسـبُذلـكُ
مــعُاالحتياجـــاتُالفعليــةُلهـــؤالءُاألســاتذةُوالمعلمـــينُومــعُاألهـــدافُالتربويــة,ُوإلبـــرازُدواعـــيُ

ُعلىُالنحوُالتالي:ُخالد طه األحمدخدمةُيوردهاُالتدريبُلألساتذةُوالمعلمينُأثناءُال
:ُإنُتطورُالمعارفُفيُالعصرُالتنامي السريع في نظم المعرفة وفروعها المتنوعة -

الحديثُأصبحُسريًعاُجًداُوهذاُماُيخلفُآثاًراُسلبيةُللمعلمُبحيثُيصبحُمتخلًفاُعنُمستوىُ
ُالمعرفيُالذيُاستوعبهُفيُ ُإعدادُقبلُالخدمةُالُيكونُالتطورُالعلميُبسببُأنُالكم فترة

كافًياُلمسايرةُالتطورُالحاصلُمماُيستلزمُتزويدُهؤالءُاألساتذةُوالمعلمينُبكلُماُهوُجديدُ
 بينُالحينُواآلخرُعنُطريقُبرامجُتدريبيةُأثناءُالخدمة.

:ُتعرفُالمناهجُالتربويةُتغيراتُفيُمحتواهاُوبنيتهاُتستدعيُتطور المناهج التربوية -
ساليبُوتقنياتُجديدةُحيثُأنهُالُشكُبوجودُعالقةُقائمةُبينُمحتوىُالمناهجُاستخدامُأ

ضافةُإلىُمعارفُالمعلمُتمسُخبراتهُ وطرقُالتعليمُفتغيرُمحتوىُاألولىُيستدعيُتجديًداُوا 
 العلميةُوطرائقُوتقنياتُالتدريس.

يبُ:ُإنُالخططُالتنمويةُتتصفُبالتعاقبُوالتجددُوكذلكُأسالتجديد الخطط التنموية -
ُتأهيلهمُ ُومستوى ُومجاالتُعملهم ُالخّريجين ُومواصفات ُالفنية ُحيثُتمسُاألطر تنفيذها
فتخلقُهناكُتفرعاتُتعليميةُوأنماطُجديدةُهذاُمنُشأنهُيستلزمُتغييراتُتتالءمُمعُاألهدافُ

 التربويةُوكذلكُكفاياتُالمعلمين.

لُالتعليمُوالتدريسُفيُمجاُالحاصلةُالمستمرةُالتغيراتُ:تطور العلوم وطرائق تدريسها -
نشأُعنهاُقصورُفيُمناهجُإعدادُالمعلمينُرغمُامتالكهاُالجودةُالعاليةُإذُأنهاُالُتمدُالمعلمُ
أوُاألستاذُباألدواتُالمناسبةُلحلُالعديدُمنُالمشكالتُالتيُتظهرُأثناءُالخدمةُفهيُتبدوُ

لُالعلميُوالتربويُعاجزةُعنُسدُالثغرةُالتيُحدثتُبسببُالتطورُوالتغيرُالمعرفيُفيُالمجا
 وعليهُظهرتُالحاجةُإلىُالتدريبُالمستمرُللمعلمُأثناءُالخدمة.
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الراهنُاستخداًماُُالعصرُفيُالتربويُالمجالُيعرفُ:ووسائل االتصالتطور التكنولوجيا  -
ُللوسائلُالسمعيةُالبصريةُواإلعالمُاآلليُفيُعملياتُالتدريس,ُوالم الحظُعلىُهذهُواسًعا

خلقُضرورةُمعرفةُالمعلمُألساليبُاستخدامهاُُماُالمستمرُوالتغيرُالتطورُالمستخدمةُالتقنيات
ُالمجالُحتىُيستطيعُتوظيفهاُ وعليهُوجبُإخضاعهُلدوراتُتدريبيةُتنميُمعارفهُفيُهذا

 بشكلُجيدُفيُعمليةُالتعليم.

ُالكثيرُمنُالمعلمينُعنُالعطاءُمعالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد - ُيعجز :
المنتظرُمنهمُنتيجةُقصورُأثناءُإعدادهُومنُثمُينبغيُتدريبهمُعلىُماُفاتهمُأثناءُالعلميُ

اإلعدادُمماُيساعدُالمعلمُعلىُتحقيقُنوعُمنُالرضاُالوظيفيُوالقدرةُعلىُتحصيلُماُفاتهُ
 أثناءُإعداده.

ُأوُ - ُالدولة ُالتيُتعتمدها ُالتربوية ُتطورُالنظرياتُوالفلسفة تطورُالنظرياتُالتربوية:
تمعُت حتِّمُعليهُتغييرُاألهدافُالتعليميةُوطرائقُالتدريسُمماُيستوجبُإعالمُالمعلمينُالمج

ُالف ُتغيرتُبتغير ُالتي ُأدواره ُفي ُالحاصل ُوبالتغيير ُالجديد ُبهذا ُاألساتذة ُالتربويةُأو لسفة
بدُمنُتدريبهُحتىُيتوافقُمعُاألدوارُالجديدةُمماُيمكنهمُمنُأداءُوظائفهمُالجديدة,ُوعليهُال

 لشكلُالمطلوب.با

ُأفضلُوسيلةُاألدوار المتجددة من واألساتذة المعلمين تمكين - ُالخدمة ُالتدريبُأثناء :
إدارةُالمواقفُالتعليميةُُعلىُقادرينُيصبحونُحيثُالمتغيرةُلتمكينُالمعلمينُمنُأداءُاألدوار

مكاناتهمُ وتحقيقُماُبإتاحةُفرصُجيدةُللتعلمُواستغاللُالمصادرُوالمواردُلتطويرُقدراتهمُوا 
ُيطمحونُإليه.

:ُيعتبرُالتدريبُعمليةُتقنيةُضروريةُللوصولُإلىُأفضلُدرجاتُتحسين أداء المعلمُ-
اإلنتاجيةُبأقلُالتكاليفُالزمانيةُوالمكانيةُوالماديةُمماُيساهمُفيُتطورُالمنظماتُوتحقيقُ

 التنميةُالشاملةُوهذاُماُينطبقُعلىُالمعلمينُوالمؤسساتُالتربوية.

أخرىُكأنُينتقلُالمعلمُمنُصفوفُُإلىُوظيفةُمنُ:ُإنُاالنتقالالعمل أو التخصصتغيير ُ-
نُيجعلُالتدريسُإلىُاإلدارةُالمدرسيةُأوُاإلشرافُالتربويُأوُاإلرشادُالمدرسيُمنُشأنهُأ
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لحاجتهُإلىُمعارفُجديدةُتؤهلهُألداءُوظيفتهُالجديدةُبالشكلُُوذلكُضعيفُموقفُالمعلمُفي
يتأتىُإالُبإخضاعهُللتدريبُالذيُيزودهُبماُينقصهُمنُمستلزماتُمعرفيةُالمطلوبُوهذاُالُ

 تخصُمنصبهُالجديد.

حقيقُالرضاُعنُ:ُإنُاالرتقاءُفيُالسلمُالوظيفيُوتالفرصة للنمو المهني والترقيةإتاحة ُ-
وتحسينُالمهاراتُوالمحافظةُعلىُهذاُالنموُعلىُمستوىُالذاتُيستلزمُزيادةُفيُالكفاءاتُ

يدُمنُثقةُالمعلمُبنفسهُويرفعُنُتحقيقهُعنُطريقُالتدريبُالمستمرُفهذاُاألخيرُيُزعاٍلُيمك
فيُإتقانهُللعملُوالفهمُالسريعُلجميعُالتغيراتُوالتطوراتُُجلًياُذلكُفيظهرُالمعنويةُروحهُمن

 (.10-91, 9002)األحمد, العلميةُالحاصلةُفيُمجالُعملهُ

جودتُعزتُعبدُالهاديُوأوردتهاُساعدُويمكنُتلخيصُماُفاتُفيُالنقاطُالتيُذكرهاُ
ُصباحُكماُيلي:

األخذُبمبدأُتعميمُالتعليمُالذيُترتبُعليهُعجزُاألنظمةُالتربويةُعنُتوفيرُاألعدادُ -
 الالزمةُمنُالمعلمينُالذينُيتصفونُبالمواصفاتُالمطلوبة.

علىُالتطورُالمستمرُفيُالعلومُوالنظرياتُالتربويةُمماُيستلزمُتوفيرُالمعلمُالقادرُ -
 التجديدُومتابعةُالتطوراتُوالتغيراتُكماُوكيفا.

النقصُفيُالظروفُواإلمكاناتُالمتاحةُإلعدادُالمعلمُقبلُالخدمةُلتمكينهمُمنُأداءُ -
 مهمتهم.

التغييراتُالجوهريةُالحاصلةُفيُمهماتُالمعلمينُبسببُتطورُاألنظمةُالتربويةُماُ -
 ديهم.يتطلبُاالهتمامُبتنميةُالجانبُالعلميُواألدائيُل

 ضعفُربطُالتعليمُبالحياةُالعمليةُللطالب. -

 …(.انضمامُعناصرُتربويةُجديدةُ)مشرفون,ُمعلمون,ُمديروُمدارس -

 ضعفُنقلُأثرُالتدريبُإلىُالمواقفُالعمليةُالفعلية. -

ُ
ُ
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 أسس عملية التدريب: -2

تقومُالعمليةُالتدريبيةُعلىُمجموعةُمنُاألسسُوهذاُلتحقيقُاألهدافُالتيُوضعتُمنُ
(ُفي6101ُ)وزرقان (6101ُ)ساعد وُ(6119)ُالطعانيأجلهاُويذكرُهذهُاألسسُكلُمنُ

ُالنقاطُالموالية:
ُالسياسةُالتربويةُوالنظامُ - أنُيرتبطُالتدريبُباألهدافُالسياسيةُالعامةُللدولةُويدعم

فيهاُوذلكُمنُمنطلقُأنُالتدريبُفيُجوهرهُعمليةُتعليميةُترتبطُبأهدافُالمجتمعُالتعليميُ
 وحاجاته.

 أنُيؤسسُالتدريبُعلىُإطارُأوُنموذجُنظريُيستمدُمبادئهُمنُالحقائقُالتجريبية. -

 أنُيشملُكلُالعاملينُفيُالمؤسسةُالتربوية,ُكلُوفقُاحتياجاتهُالتدريبية. -

 محددةُمتفقُعليهاُبينُطرفيُالعمليةُالتدريبية.أنُتكونُأهدافهُواقعيةُوواضحةُُو -

 أنُيؤسسُانطالقاُمنُحاجاتُتدريبيةُفعلية. -

أنُيكونُمتدرجاُمنُالسهولةُإلىُالصعوبةُوتراكمًياُمستمًراُخاللُسنواتُالعملُغيرُ -
 مقتصرُعلىُمدةُزمنيةُمعينة.

 أنُيكونُمتطوًراُمواكًباُلمعطياتُالتكنولوجياُالتربويةُالمعاصرة. -

 كونُمستمراُبحيثُيشملُكافةُالمجاالتُالمختلفةُفيُكافةُالمراحلُالتعليمية.أنُي -

أنُيتسمُبالمرونةُلمواجهةُالتغيراتُوالمستجداتُالتربويةُواإلفادةُمنُالتغذيةُالراجعةُ -
 الناجحةُعندُالتنفيذُوالتقويم.

 أنُيركزُعلىُالمنحىُالعمليُوربطُالعلمُبالحياة. -

عليهُفكلماُكانتُلدىُالشخصُالرغبةُُمرغمُغيرُالمتدربُطرفُمنُاختيارًياُيكونُأن -
 فيُالتدريبُكلماُتحققتُاالستفادةُمنهُعلىُالنحوُالمطلوب.

ُ(ُكماُأوردتهُزرقانُليلىُإلىُتحديدُهذهُاألسسُفي:0996)ُسينقرويذهبُ
 إتاحةُفرصُالتدريبُلكلُمعلمُيحتاجهُدونُتمييز. -

الموادُالتيُيقومُبتدريسهاُإلبقائهُعلىُوعيُتوسيعُمعارفُالمعلمُومهاراتهُفيُنطاقُ -
 دائمُبالتطوراتُالجديدةُفيُنظامُالتعليمُمماُيتطلبُاستمراريةُفيُعمليةُتدريبه.
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 إسهامُجميعُالمشاركينُفيُالعمليةُالتربويةُمنُمختلفُالفئات. -

ُأرقىُووظائفُأعلىُبحيثُالُيجدُ - ُنحوُمستوياتُعلمية ُالمعلم فسحُالمجالُأمام
 رةُمنُفتراتُحياتهُالمهنيةُأمامُطريقُمسدود.نفسهُفيُفت

 تنويعُأساليبُالتدريب. -

 إشراكُجميعُاألطرافُالمعنيةُبالتدريبُأثناءُالخدمة. -

نقلُالتدريبُمنُمجردُالترميمُإلىُالصقلُوالتشييدُومسايرةُإحداثُالتطوراتُالعلميةُ -
 والتربوية.

 تحديدُأهدافُمدروسةُومحددةُللتدريب. -

 ثمُالبناءُعلىُماُلديهمُتدريجًياُحتىُالبناءُالكلي.ُهم,ُحيثُمنُلمينالبدءُبتدريبُالمع -

التدريبُبإشراكُالمتدربينُفيُهذهُالعمليةُبدلُالمحاضراتُالعابرةُوالحضورُاالسميُ -
 منُقبلُالمشاركينُكماُيالحظُأحياًنا.

ُوبناءُبرامجُتد - ُالراجعة ُلتوفيرُالتغذية ُالتدريبُونتائجها ُلعملية ُالمنتظم ريبيةُالتقويم
 أخرىُفيُضوءُذلك.

 االنطالقُمنُالحاجاتُالتدريبيةُللمتدربينُوالتركيزُعلىُاهتماماتهم. -

إذنُمنُخاللُماُسبقُيتبينُأنهُكلماُبنيتُعمليةُالتدريبُانطالًقاُمنُاألسسُالمذكورةُ
أعالهُكلماُساهمُذلكُفيُإنجاحُالعمليةُالتدريبيةُوتحققتُاألهدافُالمرجوةُمنهاُفيُتنميةُ

ُةُالمتدربين.كفاء
 أنواع التدريب: -1

يمكنُتصنيفُالتدريبُإلىُمجموعةُمنُاألنواعُوذلكُاعتماًداُعلىُالزاويةُالتيُننظرُ
ُمنهاُكاآلتي:

ويمكنُتصنيفُالتدريبُمنُحيثُاألهدافُإلىُماُالتدريب من حيث األهداف:  -1-1
 يأتي:

ُالمهاراتُُالتدريب على مهارات: - ُالعاملُمنُخاللُإكسابه وذلكُبرفعُمستوىُأداء
 العمليةُالمستحدثةُفيُمجالُعملهُوالعملُعلىُتطويرهاُبصورةُمستمرة.
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ُيمكنهُمنُُالتزويد بمعلومات: - وذلكُللرفعُمنُقدرةُالفردُعلىُالتفكيرُاإلبداعيُبما
 التكيفُمعُعملهُومواجهةُالمشكالتُوالتغلبُعليها.

تنميةُاالتجاهاتُالسليمةُلدىُالفردُنحوُعملهُوتقديرهُلمدىُأهميةُُتكوين اتجاهات: -
 هذاُاألخيرُواآلثارُالمترتبةُعليه.

ُالعملُُالتدريب للترقية: - ُيتطلبها ُالتي ُالمهمات ُلممارسة ُالفرد ُبإعداد ُذلك ويكون
 .(12, 9002)الطعاني, الجديدُبإكسابهُالمعلوماتُوالمهاراتُواالتجاهاتُالالزمةُ

 ويمكنُتقسيمهُإلى:ُيب من حيث الجهة القائمة به:التدر  -1-9

ُتدريبُقواهاُُداخل المنشأة: - ُبعملية ُبنفسها ُالمستفيدة ُالمنشأة ُتقوم ُالحالة وفيُهذه
 العاملةُوذلكُبتنظيمُوتنفيذُخططُالتدريبُالتيُتكونُفيُحاجةُإليها.

ُداخلُُخارج المنشأة: - ُأخرىُمتخصصة ُالتدريبُفيُمراكز ُيكون ُالحالة وفيُهذه
 (.11, 9002)الحميري, البلدُأوُخارجه,ُويتيحُفرصةُلتبادلُالخبراتُواكتسابُالمهاراتُ

 وينقسمُإلىُالنوعينُاآلتيين:ُالتدريب من حيث التوقيت: -1-1

ُأنواعُُالتدريب قبل االلتحاق بالعمل )اإلعداد قبل الخدمة(: - ُمن ُالنوع ُهذا وفي
التدريبُيتمُتزويدُالموظفُبأهمُالمعارفُوالخبراتُالالزمةُفيُمجالُتخصصهُقبلُالتحاقهُ
ُالتيُ ُبالمهام ُللقيام ُوتأهيلهم ُسليم, ُعلىُنحو ُوسلوكيا ُعلميا ُالفرد ُإعداد ُيتم ُففيه بالعمل,

 توكلُإليهمُعندُااللتحاقُبالوظيفة.

ُالمُويهدفُإلىُالتدريب أثناء الخدمة: - ُكفاية ُمن ُمواكبةُالرفع ُمن وظفُوتمكينه
ُالترقيةُالمستجداتُ ُأو ُبعضُوظائفُالعمل ُلتجدد ُنظًرا ُوذلك ُعمله ُمجال ُفي الحاصلة

 إلخ.…للموظف

 وينقسمُإلى:ُالتدريب من حيث عدد المتدربين: -1-1

ُتتعلقُباألفرادُُتدريب فردي: - ُما ويتمثلُفيُتطويرُالمهاراتُوالقدراتُالفرديةُوعادًة
 ذينُتمتُترقيتهمُلمراكزُإداريةُعليا.ال



111 

ُمجالُُالتدريب الجماعي: - ُفي ُاألفراد ُمن ُمجموعة ُمهارات ُبغرضُتطوير ويكون
ُالتحاقهمُفيُمجموعةُ عملهمُبحيثُيشتركُهؤالءُاألفرادُفيُاالحتياجاتُالتدريبيةُومنُثم

 واحدةُمنُأجلُالتدريب.

 وينقسمُإلى:ُالتدريب من حيث المدة: -1-2

ُإلىُستةُُالمدى:تدريب قصير  - ُأسبوع ُالنوعُمن ُالتدريبُفيُهذا وتستغرقُعملية
 أسابيع,ُبحيثُيتمُعقدُدوراتُتدريبيةُبصورةُمكثفة.

ُالمدربُالوقتُالكافيُُتدريب طويل المدى: - ُفيه ُويمتلك ُأكثر, ُأو ُسنة ُإلى ويمتد
 ُ(.110, 9001, حمود)للدخولُفيُالتفاصيلُالتيُيرغبُفيُإيصالهاُللمتدربينُ

 (ُأنواعُالتدريبُالتربويُعلىُالنحوُالتالي:6115)ُاألحمدوفيُهذاُالصددُيضيفُ
ُالمعلمُقبلُالتدريب التكميلي:  - ويكونُبغرضُاستكمالُالنقصُالحاصلُأثناءُإعداد

 الخدمةُفيُمؤسساتُإعدادُالمعلمين,ُوقدُيكونُالنقصُفيُالجانبُاألكاديميُأوُاألدائي.

ضعفُفيُأحدُالكفاياتُالتيُيجبُأنُتتوافرُلدىُُويكونُلمعالجةُالتدريب العالجي: -
 المعلمُأوُالعاملُالتربوي.

ويكونُعندُظهورُمستجداتُوتطوراتُفيُمجالُالعملُلتمكينُُالتدريب التجديدي: -
 المعلمينُأوُالقائمينُعلىُالشأنُالتربويُمنُمسايرةُهذهُالمستجداتُوالتطوراتُومواكبتها.

ويكونُعندماُيرشحُالمعلمُلعملُتربويُآخرُخارجُُالتدريب لألعمال والمهام الجديدة: -
 غرفةُالصفُالدراسيُكاإلشرافُالتربويُمثالُأوُاإلدارة.

عاشهُبمزيدُوهوُالتدريبُالذيُيتمُتقديمهُللمعلمُأثناءُالخدمةُإلنُالتدريب اإلنعاشي: -
, 9002 )األحمد,تطويرُاالتجاهاتُاإليجابيةُلديهُتجاهُعملهُُجانبُإلىُوالمهاراتُالمعارفُمن
92.) 

ُللقدُ ُبعمليةُالتدريبُوهذا لوصولُبالعاملُبصفةُعامةُزادُاالهتمامُفيُاآلونةُاألخيرة
األداءُمماُتطلبُضرورةُاستمراريةُُمستوياتُمنُالمرغوبُالمستوىُإلىُخاصةوالمعلمُبصفةُ

ُ ُبالعمل ُااللتحاق ُالتدريبُقبل ُبالقيامُُأيُوأثناءهعملية ُوذلك ُللعامل ُالمهنية ُالحياة طيلة
بدوراتُقصيرةُالمدىُمكثفةُأوُطويلةُالمدىُدقيقةُمتخصصةُأوُداخلُالمؤسسةُأوُخارجهاُ
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يعتبرُمنُأهمُالسبلُللنموُوهذاُانطالًقاُمنُاألهدافُالمرجوةُمنُكلُعملُتدريبي,ُفالتدريبُ
ةُوكلُماُمنُشأنهُأنُيرفعُمستوىُمزيدُمنُالخبراتُالثقافيةُوالسلوكيُعلىُوالحصولُالمهني

ُاألداءُلدىُالمعلمينُواألساتذةُومنُثمُرفعُإنتاجيةُالتعليم.
 موضوعات وجوانب تدريب المعلم أو األستاذ: -1

ُالهاديُوأوردتهُ ُيراهاُجودتُعزتُعبد ُالموضوعاتُوالجوانبُكما يمكنُتوضيحُهذه
ُ(ُفيماُيلي:6115)ُاألحمدو(6101ُ)ُساعد
 ويتدربُهؤالءُعلىُالموضوعاتُالتالية:العاملون الجدد:  -1-1

 واجباتُوحقوقُالمعلم. -

 فلسفةُالتطويرُالتربويُمرتكزاتهُومنجزاته. -

 فلسفةُالمناهجُوالكتبُالتربوية. -

 كيفيةُالتعاملُوالتفاعلُمعُعناصرُالمدرسةُ)مدير,ُمعلمون,ُطالب(. -

 التخطيطُللتدريس. -

 والتدريس.األساليبُالحديثةُفيُالتعليمُ -

 الطرائقُالحديثةُفيُالتعّلم. -

 اإلدارةُالصفية. -

 الدراسةُالحالية(ُفيُالتدريبُليةعمُفيُالمقصودُالمحورُ)وهيالتقويمُوبناءُاالختباراتُ -

 مواضيعُتخصصيةُحسبُتخصصاتُالمعلمين. -

ُالفئةُبرامج تدريبية للممارسين:  -1-9 ُلهذه ُالتدريبية ُاالحتياجات ُتحديد ُبعد ويكون
 هذهُالبرامجُلتحقيقُماُيلي:وتهدفُ

- ُ ُالمعلم ُاألساليبُتمكن ُحيث ُمن ُتخصصه ُمستوى ُعلى ُيدرسها ُالتي ُالمواد من
 والمهاراتُالتدريسيةُألداءُمهمتهُعلىُأكملُوجه.

 تطويرُأداءُالمعلمينُمنُخاللُبناءُاألنشطةُالتعليميةُوكيفيةُاستخدامها. -

إعدادُخططهمُالتدريسيةُالمبنيةُتعملُعلىُتنميةُالقدرةُاإلبداعيةُلدىُالمعلمينُفيُ -
 علىُاألنشطةُالتعليمية.
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 الدراسيةُوتوضيحُماُيحتاجهُالمعلم.ُالموضوعاتُبعضُفيُالتعمقُتساعدُالمعلمُعلى -

 إلخ(.…قضاياُأكاديميةُوتربويةُ)أساليبُالتدريس,ُبناءُاالختبارات,ُتعلمُالتفكير -

 التقويمُالتشخيصي. -

 التدريبُعلىُاإلعالمُاآللي. -

ارتبطتُالموضوعاتُالتدريبيةُباالحتياجاتُالفعليةُوالمباشرةُللمعلمينُكلماُساهمُوكلماُ
ُذلكُفيُاالرتقاءُبالممارسةُالمهنيةُللمعلمُللمستوىُالمنشود.

 :التدريبأساليب  -2

جانبُالمعلوماتُُعلىُتركزُبعضهاُتقليديةُأنُحيثُالتدريبية,ُالعمليةُفيُعدةُأساليبهناكُ
علىُخبراته,ُويمكنُتقسيمُاألساليبُالتدريبيةُُوتبنىُككلُبالمتدربُتهتمُحديثةُوبعضهاُاآلخر

ُإلى:
مهاراتُمعينةُلرفعُُإكسابهُإلىُوتهدف ,المتدربُعلىُالفردُوتركزأساليب فردية:  -2-1

ُأهدافُمحددة ُتحديد ُاألسلوبُيتم ُوفيُهذا يمكنُأنُُمستوىُأدائهُعلىُمهاراتُخاصة,
ُالمعلمُبنفسهُأوُ ُالمقومُفيُتوصياتهُأوُيحددها تحددُانطالًقاُمنُالمالحظاتُالتيُيوردها

فيُنتائجُإجراءُالتقويم,ُوبعدهاُيتمُالتخطيطُلكيفيةُتحقيقُهذهُاألهدافُحيثُيشتملُعلىُ
اإلجراءاتُوالتوقيتُونقاطُالمراجعةُوالتحققُويتمُالتدريبُفيُمواقفُفرديةُمثل:ُالمحاكاةُ

لوكُالمشاهدُفيُحالةُوعيُمنُالمقلِّدُبحيثُيقومُالمدربُوالتيُهيُعبارةُعنُأداءُذاتُالس
جراءاته,ُثمُيطلبُمنهُأداءُ فيُهذهُالطريقةُبعرضُتفصيليُلألداءُالمطلوبُمنُالمتدربُوا 

 (.111, 9002)الوليد, نفسُالسلوكُ

ُربُمعلوماتُأوُمهاراتُأوُاتجاهاتوتهدفُإلىُإكسابُالمتدُأساليب جماعية: -2-9
أوُلتطويرهاُمًعا,ُوغالًباُماُتتمُفيُمواقفُجماعيةُوفيُقاعاتُالصفُأوُقاعاتُالتدريبُ

الدوراتُُعُمختصين,ُالمؤتمرات,ُالمناقشاتومنُهذهُاألساليب:ُالمحاضرات,ُاالجتماعاتُم
 إلخ.ُويمكنُتوضيحُبعضُهذهُاألساليبُفيماُيلي:…التدريبية

دريبُاستخداًماُوشيوًعا,ُوهيُعبارةُعنُوتعدُمنُأكثرُوسائلُالتُالمحاضرات: -2-9-1
 (122, 1222)عبد الهادي, حديثُيلقيهُالمدربُدونُمشاركةُالمتدربينُباألسئلةُأوُالنقاشُ
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وينبغيُأثناءُإلقائهاُأنُتقتصرُعلىُماُلهُصلةُباالحتياجاتُالتدريبيةُلألفرادُحيثُالُتتكررُ
ُ ُالتيُسبقُدرستها ُالعامة ُوالمبادئُالتربوية ُالتربويةُالمفاهيم ُالبرامج ُأو فيُكلياتُالتربية

,ُأيُأنهاُعبارةُعنُأسلوبُتلقينيُيقومُبهُالمدربُبحيثُتمكنهُمنُ(921, 1222)طعيمة, 
ُيريدُتحقيقهُمعُالمتدربينُدونُهدرُللوقتُوتسمحُللمدربُبتقديمُموادُأكثرُفيُ إنجازُما

ُتم ُما التخطيطُلهاُبشكلُجيدُُوقتُمعينُبالمقارنةُمنُبقيةُالطرق,ُفهيُوسيلةُفعالةُإذا
واحدُفقط,ُمدربُ)ملقِّن(ُُودقيق,ُلكنُماُيؤخذُعلىُهذهُالطريقةُهوُأنهاُتسيرُفيُاتجاه

بحيثُيكونُدورُالمتدربُُالمطروحة,ُاألفكارُمناقشةُفرصةُللمتدربُتتيحُالُفهيُمتلقٍُُّومتدرب
مدةُباهُالمتدربينُواالحتفاظُبهُطيلةُسلبياُيقتصرُعلىُاالستماعُفقط,ُماُيجعلُأمرُشدُانت

 إلقاءُالمحاضرةُأمًراُصعًباُماُيؤديُإلىُعدمُفعاليتهاُوعدمُتحقيقهاُلألهدافُالمرجوة.

وتأخذُشكلُالمحاضرةُمعُاحتوائهاُلكثيرُمنُالنقاشُالذيُُحلقات المناقشة: -2-9-9
ُالمتدّربُأوُالمدربُأوُتعليقاتُمنُالمتدربينُعلىُ تتعددُأشكالهُمثلُاألسئلةُالتيُيسألها

عبد )موضوعُالنقاش,ُوقدُيتمُالنقاشُفيُمؤتمرُأوُندوةُأوُحلقةُأوُمجموعةُنقاشُصغيرةُ

ُالتيُيتعرضُلهاُالمحاضرُالمفاهيمُتعميقُإلىُوتهدفُهذهُالمناقشاتُ(,122, 9002الهادي, 
ُالتيُتعطيُللمدربُمعلوماتُعنُاهتماماتُالمتدربينُوأفكارهمُ فهوُمنُاألساليبُالجيدة
ُالعامُأوُأنُالمدّربُ ُالمناقشةُعنُإطارها ُوتحيد ُأنهُمكلفةُاقتصاديا ُيعابُعليها لكنُمما

 (.922, 1222)رمضان, نفسهُيطغىُعلىُطريقةُإدارةُالنقاشُوالحوارُ

ويتمُفيهاُتدريبُالمتدربينُعلىُأداءُبعضُالمهاراتُالتيُُالورش التعليمية: -2-9-1
ُالمتدربينُإلىُ ُفيُتقسيم ُنظم ُويمكنُاتباعُعدة ُالمناهجُوالكتبُالمطورة, ُتنفيذ يجبُفيها

 -129, 1222)طعيمة, ورشُويكونُذلكُحسبُالتخصصاتُأوُحسبُالدرجاتُالوظيفيةُ

121)ُ ُفيها ُويتم ُمشكلةُ, ُبدراسة ُكلها ُالمجموعة ُوتقوم ُموضوعاتُالدراسة التدريبُبتوزيع
جانبُمنُجوانبهاُويمكنُتنظيمُالورشاتُعلىُمستوىُالمدارسُأوُُمعينةُوكلُفردُبدراسة

ُأساتذةُ ُمع ُباالشتراك ُالتدريبُعادة ُإعداد ُعن ُالمسؤولون ُبذلك ُويقوم اإلداراتُالتعليمية,
معلمين,ُكماُيمكنُعقدُهذهُالورشاتُعقبُالمحاضرة,ُوهناكُالتربيةُوالمدربينُوالموجهينُوال
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مجموعةُمنُالخطواتُالتيُيجبُمراعاتهاُعندُاستخدامُهذاُاألسلوبُوتذكرهاُساعدُصباحُ
 فيُالنقاطُالموالية:

أنُيعدُالمدربُخطةُالعملُداخلُالمجموعاتُبعدُاالطالعُعلىُكافةُالموادُالعلميةُ -
 المرتبطةُبموضوعُالنقاشات.

عُالمدربُمعُالمسؤولينُعنُكلُمجموعةُلتوضيحُإجراءاتُوترتيباتُمعالجةُيجتم -
 الموضوع.

ُب - ُيقوم ُأن ُالوقتُتوزيع ُفي ُأهدافُالورشة ُتحقيق ُعلى ُتساعد ُالتي ُالعلمية المواد
 المحدد.

ُانتهاءُ - ُبعد ُبعرضه ُالمجموعة ُتقوم ُتقريرُعنُعملها, ُبإعداد ُكلُمجموعة أنُتقوم
 الوقتُالمحددُللعمل.

لنتائجُكافةُالمجموعات,ُمركزاُعلىُبلورةُاألفكارُالمدربُالمناقشةُالجماعيةُأنُيقودُ -
 والنقاطُالمهمة.

وعليهُكلماُتمُالتقيدُبالخطواتُالسالفةُالذكرُكلماُأدىُذلكُإلىُتوجيهُسليمُإلىُمحورُ
ُالنقاشُوتحقيقُاألهدافُالقائمُعليها.

وهيُاجتماعُمنظمُيهدفُللبحثُفيُموضوعُمعينُأوُالندوات والمؤتمرات:  -2-9-1
الوصولُإلىُقرارُمعينُبخصوصُمشكلةُمعينةُمنُمشكالتُالعمل,ُويمتازُنجاحهاُبروحُ
ُالتفاهمُ ُوحسن ُالمناقشات ُلبناء ُالكاملة ُالحرية ُمن ُتحقق ُوما ُتسودها ُالتي الديمقراطية

ُ ُالمتبادل ُهذُ(,121-121, 9002)عبد الهادي, واالحترام ُمكلفةُوتمتاز ُغير ُبأنها ُالطريقة ه
وتسمحُللمدربُوالمتدربينُأوُالمشاركينُباالستفادةُمنُخبراتهمُالسابقةُونتائجُالتفكيرُلكنُ
ُالمناقشةُ ُعلىُتوحيد ُوقادًرا ُالمبادرة ُعلىُاألخذُبزمام ُقادًرا ُكفًؤا ُالطريقةُتتطلبُمدرًبا هذه

 ومتمكًناُمنُالموضوعاتُالتيُتتمُفيهاُالمناقشة.

ُُلتدريس المصغر:ا -2-9-2 ُبين ُتتراوح ُصغيرة ُعينة 5ُُويضم متعلمين01ُُإلى
ُبينُ ُأوُُوقلةُدقائق01ُإلى5ُوتستغرقُما ُواحدة ُعلىُمهارة ُباقتصارها المهاراتُالتعليمية

 (.912, 9002)األحمد, إلخُ…التهيئةُالحافزةُللدرسكاألسئلةُالتيُيطرحهاُالمعلمُأُوُاثنين
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وفيهُيقومُالمتدربينُبتمثيلُأدوارُالمديرينُوالمعلمينُوالمجتمعُُتمثيل األدوار: -2-9-2
المحليُوالطلبةُلغرسُاتجاهاتُإيجابيةُلديهم,ُوفيُمعالجةُمشكلةُأوُحالةُإداريةُليتمُتقييمُ
سلوكهمُفيُمعالجتها,ُحيثُيتمُتحليلُكيفيةُالتصرفُوالسلوكياتُالمختلفةُعندُممارستهمُ

ربُتحديدُنقاطُالقوةُونقاطُالضعفُفيُأدوارُكلُمنهمُوبناءُلألدوارُالمحددةُويستطيعُالمد
ُ(991, 9000)عبد الباقي وآخرون, عليهاُتزويدُالمدربينُوالقدراتُالالزمةُلتحسينُالممارسةُ

ويعطيُالتدريبُبهذاُاألسلوبُالفرصةُللمتدربُلتجريبُمداخلُعديدةُللتصرفُفيُالمواقفُ
ُ ُأنه ُفيُحين ُللمواقفُالحقيقية ُيجّربُإالُمدخاًلُالمشابهة ُالفعليُال ُالموقفُالحقيقي في

ُأنهُيتطلبُوقًتاُطوياًلُواحًداُكماُأنهُيعطيُالفرصةُللمتدربُلمالحظةُوتقليدُاآلخرين,ُإال
ُحيثُ ُبعضُمن ُالموقفُكون ُعلى ُالتامة ُالسيطرة ُعلى ُالقادرين ُالكفء ُالمدربين إعداد

ُا ُالدور ُلعب ُمن ُيمنعه ُالذي ُيتصفُبالخجل ُمن ُاالتجاهُالمتدربين ُفي ُأو ُمنه لمطلوب
 العكسيُبحيثُيكونُبعضُالمتدربينُيميلونُإلىُاالستحواذُالكليُعلىُالموقف.

ويقــومُفيهــاُالمتــدربونُبزيــارةُبعــضُالمــدارسُالتــيُتــمُفيهــاُُالزيةةارة الميدانيةةة: -2-9-1
الكتـبُالمطـورة,ُوالهـدفُمـنُتطبيقُالمناهجُوغيرهاُمنُالمؤسساتُالتيُلهاُصلةُبالمنـاهجُُو

وتكــونُهــذهُالزيــاراتُمحليــةُفــيُالمــدارسُاألخــرىُُاالطــالعُعلــىُالتجــاربُالناجحــةذلــكُهــوُ
أوُخارجيـــــة,ُكمـــــاُأنهـــــاُتســـــاعدُالمتـــــدربينُفـــــيُالحصـــــولُعلـــــىُإجابـــــاتُألســـــئلتهمُداخليـــــةُ

 واستفساراتهمُمنُخبراءُمتخصصينُوممارسين.

ربونُمنُخاللُهذاُاألسلوبُعلىُأنفسهمُويتعودُالمتدُكتابة تقارير وأبحاث: -2-9-1
فيُاكتسابُالمعرفةُوالتعمقُفيها,ُويجبُإعطاءُالبحوثُوالتقاريرُأهميةُمنُطرفُالجهاتُ

 (.921, 1222)طعيمة, المعنية,ُالُأنُتظلُمجردُأداءُشكليُ

إلىُالمعلمينُمنُأجلُُبإرسالهاُذلكُويكونُالمواد الدراسية والقراءات والنشرات: -2-9-2
ُتكونُهذه ُوقد ُتتضمنها, ُلتطبيقُإجراءاتُمحددة ُوربما ُودراستها القراءاتُُاالطالعُعليها

ُهمهاُوالعملُبمضمونهافُأجلُمنُخاصةُتعقدُوندواتُمجتمعاتُفيُوالنقاشُللبحثُموضوعات
ويعتبرُهذاُاألسلوبُسهلُالتطبيقُوذلكُلضمانُوصولُهذهُالموادُوالنشراتُإلىُأكبرُعددُ
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ُالفئةُعلىُاالطالعُالجادُعليهاُممكنُمنُالفئةُال ُبهُلكنُيبقىُمدىُحرصُهذه مقصودة
 والعملُبمضامينها.

ويتمُفيهاُعرضُحالةُأوُموقفُمنُالمواقفُالفعليةُُدراسة الحالة اإلدارية: -2-9-10
ُيقومُ ُبالتدريب, ُالقائم ُالمشرفُأو ُبالعملُمنُخاللُتوجيه ُقيامهم ُأثناء ُاألفراد التيُتواجه
ُالموزعةُ ُأو ُلهم ُالمعلوماتُالمقدمة ُمنُالبياناتُأو ُوتحليلها ُالحالة ُهذه المتدربونُبدراسة

ولدراسةُحالةُالتفاعلُالصفيُمثالُيقومُ(, 122, 9002)عبد الهادي, عنُطبيعةُالحالةُعليهمُ
ُيجبُ ُالطريقة ُوفيُهذه ُالصف, ُأنواعُالتفاعالتُالتيُتدورُفيُغرفة المتدربُبمالحظة

ُالمتدربُوالمتعلمينُكلُبضعُثوانُوجودُمراقبُمعهُاستمارةُليدونُعليهاُتصرفاتُالمعلم
نظمةُفيُهذاُالمجالُويقومُللتحليلُالتفاعليُالذيُيعدُمنُأشهرُاألُفالندرزوحسبُنظامُ

المراقبُبمالحظةُكلُماُيحدثُكلُثالثُثوان,ُوالغرضُمنُاستعمالُهذاُالنوعُمنُالتحليلُ
فيهاُالمتعلمونُوتحديدُطبيعةُُيتكلمُالتيُالمدةُةُالتيُيستغرقهاُالمعلمُنسبةُإلىهوُتحديدُالمد

ُالتفا ُتدعالتُداخلُالصفُمنُأجلُاالستفادة ُالتحديد علمينُعلىُأفضلُريبُالممنُهذا
ُ ُاالتفاعالت ُواألغراضُاألخرى ُلصفية ُالتفاعلي ُالتحليل ُ,(920-912, 9002)األحمد, من

ُعلىُالتحليلُوالدراسةُ ُقدراتهم ُوتنمية ُالحالةُهوُتدريبُاألفراد والهدفُالرئيسيُمنُدراسة
 الموضوعيةُوالوصولُإلىُأحكامُوقراراتُصحيحة.

والتيُيتمُفيهاُوهيُمراكزُتشبهُمراكزُالتدريبُالمصغرُُمراكز المعلمين: -2-9-11
مدربينُمتخصصينُلكونهمُعلىُدرايةُبأساليبُالتدريبُالصحيحةُُطرفُمنُالمعلمينُتدريب

ُالمستمرينُ(11-11, 9002, شحاتة) ُوالتجديد ُالنمو ُبتعزيز ُملتزمين ُهنا ُالمدربون ُويكون ,
 دةُحولُالمناهجُوالكتبُوأساليبُالتدريس.عندُالمعلمينُوتغذيةُالمعلمينُبالمعلوماتُالجدي

ُأمامُُالصغيرة:الدورات التدريبية  -2-9-19 ُالفرصة ُإلتاحة ُالدورات ُهذه وتصمم
ُلتحسينُأداءهمالمعلمينُ ُالخدمة ُالخاصةُُللتدريبُأثناء ُإلىُاحتياجاتهم ُباإلشارة التعليمية

ومنُخاللُهذاُالنوعُمنُالتدريبُيمكنُتحسينُالتربيةُالمدرسية,ُوتعتمدُالدوراتُالتدريبيةُ
 الصغيرةُعلىُالمبادئُالتالية:
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 التركيزُعلىُعددُمنُالمهاراتُالمتكاملةُالتيُتقدمُفيُتسلسلُمعين. -

 يلُالمعلم.التدريبُالذاتيُالذيُيقومُعلىُدراسةُدل -

 التدريبُالخاصُعلىُنشاطاتُالتدريبُالعلمي. -

 طواعيةُالدورةُالصغيرةُللتدريبُالذاتي. -

ُدرسُ - ُولكل ُالدروسُالتوضيحية ُمن ُاألغلبُمجموعة ُفي ُالصغيرة ُالدورة تتضمن
ُتطبيًقاُفورياُ مجموعةُمنُالمهاراتُالمحددةُوالتيُيجبُعلىُالمعلمُأنُيطبقهاُبعدُتعلمها

 (.921-920, 9002)األحمد, فيُممارساتهُالصفيةُ

وفيُهذاُاألسلوبُيكونُالمجالُمفتوًحاُأمامُأسلوب استثارة اآلراء واألفكار:  -2-9-11
ُللوصولُإلىُأفكارُ المتدربينُلعرضُآرائهمُوأفكارهمُبكلُحريةُدونُتقديمُالنقدُإليهمُوهذا
جديدةُإبداعيةُتسهمُفيُتطويرُالعمل,ُوبالرغمُمنُكونُهذاُاألسلوبُيتيحُفرصةُتقديمُآراءُ

خرُالذينُيسمعونُأفكاًراُمكررةُأوُغيرُجديدةُبناءةُوعمليةُإالُأنهُقدُيكونُممالُللبعضُاآل
 (.110, 9011, )زرقانمفيدةُمماُيؤديُلضياعُالوقتُدونُفائدةُعلميةُ

ُمنُُأسلوب السلة التدريبية: -2-9-11 ُالمتدربُعدًدا ُاألسلوبُإعطاء ُفيُهذا ويتم
ماتُل,ُويطلبُمنهُتقديمُمعلُوأوراقُالعملُوالتقاريرُوالرسائلُالهاتفيةُحولُماُيتمُفيُالعم

ُ ُتكمل ُالقضية ُمعالجة ُفي ُمتدربُأولوياته ُكل ُبحيثُيحدد ُاألوراق ُفي ُورد )الخطيب, ما

 أنه:6101ُُزرقان (ُوأوردته0991ُ)ياغي ,ُومنُمزاياُهذاُاألسلوبُحسبُ(91, 9001

 الحياةُالواقعيةُإذُيتصرفُالمدربُبشكلُطبيعيُأكثرُمماُتتيحهُاألساليبُاألخرى.يمثلُُ-

ُقُ- ُعلىُتنمية ُالمشكالتُيساعد ُفيُمجاليُحل ُاإلدارية ُمهاراته دراتُالمتدربُوتطوير
 واتخاذُالقرارات.

 يعطيُالمدربُفرصةُالتركيزُعلىُجانبُمعينُمنُاألداءُحسبُالهدفُمنُالتدريب.ُ-

ُللمجموعاتُالصغياألفالم والفيديو:  -2-9-12 ُمالءمة ُأكثر ُمنُالمتدربينُوتعتبر رة
 الكثيرُمنُأنواعُالتدريب,ُوعندُاختيارهاُيجبُمراعاة:ُفيُواسعُنطاقُعلىُويمكنُاستعمالها

 اختيارُالفيلمُبدقةُوعناية. -

 االطالعُعليهُمنُقبلُالمدربُقبلُعرضهُعلىُالمتدربين. -
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 اختيارُالوقتُالالزمُوالمناسبُلعرضُالفيلم. -

 ربطُالفيلمُعندُتقديمهُبعناصرُالموقفُالتدريبي. -

ماُيشاهدونهُوفيُنهايةُالعرضُيطالبهمُيوجهُالمدربُأسئلةُمحددةُللمتدربينُحولُ -
 بتقديمُإجاباتُلألسئلةُالتيُتمُطرحها.

 إثارةُحوارُمطولُحولُماُتمُمشاهدته. -

 توزيعُاألوراقُالمرجعيةُعلىُالمتدربين. -

بعدُاستعراضُمجموعةُمنُاألساليبُالمتاحةُفيُعمليةُالتدريبُتجدرُاإلشارةُهناُإلىُ
بعضُالوسائلُالتيُيتمُاستخدامهاُفيُهذهُالعمليةُبماُيساعدُعلىُتحقيقُاألهدافُالمسطرةُ

ُكماُيلي:ُزرقان ليلىللفعلُالتدريبيُوتذكرهاُ
 منهجيُمنظم.وتعتبرُضروريةُلتقديمُمعلوماتُفيُشكلُالمطبوعات والنسخ:  -

أجهزةُتعرضُمحتوىُالتدريبُوتستقبلُإجاباتُُعنُعبارةُوهيُأجهزة التدريب الذاتي: -
المتدربُوتسجلهاُثمُتصححُتلكُاإلجاباتُمعُتقديمُالتعزيزُالمناسب,ُبينماُيتولىُالمدربُ

 إجراءُالمقارناتُبنفسه.

ُفيُبُالرسومات البيانية والخرائط واللوحات التوضيحية: - ُمنها ُالمراحلُويستفاد يان
ُمنُخاللُ ُبها ُواالستعانة ُمسبًقا ُويمكنُإعدادها ُللبرامجُوالموضوعاتُالمطروحة المختلفة
تثبيتهاُعلىُالسبورةُالعاديةُلماُلهاُمنُأثرُفعالُفيُشدُانتباهُالمتدربينُوكسرُالمللُالذيُ

 يمكنُأنُيصيبُالمتدربين.

ُقطعُُالسبورة المغناطيسية: - ُفيُظهورها ُمثبتة ُالشرح ُوسائل ُتكون ُعندما وتصلح
 معدنيةُلتلتصقُبسطحُالسبورة.

ُبسرعةُُالسبورة العادية: - ُلتميزها وتعتبرُمنُأفضلُوسائلُالعرضُالمرئيُالتقليدية
ُكبيرُمنُالمتدربينُفيُآنُواحدُ ُالعرضُوتصلحُلتدريبُعدد ُأثناء ُوالمحو ُعليها الكتابة

 .(111 -119, 9011)زرقان , 
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ُاالحتياجاتُ ُتنوع ُإلى ُهذا ُويرجع ُوتعددت ُووسائله ُالتدريب ُأساليب ُتنوعت ُلقد إذن
ُللموقفُ ُمناسًبا ُاألسلوبُاختياًرا ُاختيار ُكان ُوكلما ُحاجاتُالمتدرب, ُتلبي ُالتي التدريبية

جوُمنُالتفاعلُاإليجابيُكماُهوُموضحُفيُدورةُالفعلُالتدريبيُكلماُساهمُذلكُفيُخلقُ
ُوردُالفعلُفيُالمخططُالموالي:

 ( مخطط يوضح دورة الفعل ورد الفعل01شكل رقم )
 (21, 9002)الحميري, 

 استراتيجيات تدريب المعلمين: -10
ُالتعليمُ ُتمهين ُبهدف ُالخدمة ُفترة ُطيلة ُتمتد ُمستمرة ُعملية ُالتدريب ُعملية أصبحت
وتحسينُفاعليةُالعمليةُالتعليمية,ُوهذاُلجعلُالمعلمُأوُاألستاذُمواكًباُللتطوراتُالحاصلةُفيُ
ُالمتغيرةُ ُالظروفُالتعليمية ُمواجهة ُعلى ُومساعدته ُوصقلها ُوتحديثُمعارفه ُعمله ميدان

تجدات,ُوفيُالصددُيمكنُإدراجُبعضُاالستراتيجياتُالشائعةُفيُتدريبهمُوالتكيفُمعُالمس
ُعلىُالنحوُالتالي:ُزرقانوُاألحمدوهيُكماُيراهاُ

 التدريب المبني على أساس الكفايات: -10-1
متدربُعلىُكفاياتُيستطيعُالتدريبُالمبنيُعلىُأساسُالكفاياتُأنُيحصلُالُويعني
ويقصدُبالكفاياتُهناُمجموعُالمعارفُوالمهاراتُُبنجاح,ُالتدريبيُالبرنامجُإتمامهُعندتطبيقهاُ

     
)    (

        
)    (

     
)        (

     
)        (

1

4 2

3
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واإلجراءاتُواالتجاهاتُالتيُيحتاجهاُالمعلمُللقيامُبعملهُبأقلُقدرُمنُالكلفةُوالجهدُوالوقتُ
علىُالنحوُالمطلوب,ُوبالتاليُيعدُتوافرهاُلديهُشرًطاُُواجبهُيؤديُأنُوالتيُالُيستطيعُبدونها
يُكفاياتُمعرفيةُويمكنُتوزيعُهذهُالكفاياتُعلىُثالثُفئاتُمتمثلةُفإلجازتهُفيُالعمل,ُ

ُبعضُُوكفايات ُأنواعفي ُفي ُوكفايات ُخاصةُالمهارات, ُكفايات ُأو ُالسلوك ُمن ُمحددة
العامةُمتمثلةُُئصاصالخُمنُبمجموعةُالكفاياتُأساسُعلىُويتصفُالتدريبُالمهنيُالمبني

ُفيماُيلي:
 المبني على الكفايات:الخصائص العامة للتدريب  -10-1-1

للتدريبُالمبنيُعلىُالكفاياتُمجموعةُمنُالخصائصُالعامةُوالتيُيمكنُتصنيفهاُإلىُ
ُالمجاالتُالتالية:

يًداُواضًحاُتحدُالتدريبيةُاألهدافُتحديدُيتمُبحيثُ:التدريبية باألهداف متعلقةُخصائص -
,ُوالُبدُتقويمُأداءُالمتدربينتستخدمُفيماُبعدُكمعيارُيتمُعلىُأساسهُوبلغةُسلوكية,ُوالتيُ

فيُمختلفُالمواقفُالتعليميةُُاألدوارُالفعليةُللمعلمُوالتيُيؤديهاُمنُالكفاياتُهذهُاشتقاقُمن
 العملُالتدريبيُعندُصياغةُهذهُاألهداف.نُإشراكُجميعُاألطرافُالفاعلةُفيُموالبدُ

ساليبُوالطرائقُاألنجعُ:ُوهناُالُبدُمنُاختيارُاألخصائص متعلقة بأساليب التدريب -
المتدربينُفيُالقابلياتُُبينُالفروقُمراعاةُأيُلىُإتقانُالكفاياتُوهذاُبتفريدُالمعلمالمساعدةُع

توقعُمنُالمتدربينُواألداءاتُالمُالمواقفُعلىُالتركيزُمنُبداالحتياجاتُواالهتمامات,ُكماُوالُو
 البرنامجُالمقصود.ُفيُوالتدريبُيمالتعلُفيُأماكنُعملهمُومعُتوظيفُتكنولوجياأنُيعملواُبهاُ

دربينُونقلُجزءُمنُ:ُعلىُالمدربُالفاعلُإشراكُالمتخصائص متعلقة بأدوار المدرب -
ُ شراكُمسؤوليته ُوا  ُالتعليمية, ُوالرزم ُالحقائق ُباستخدام ُالذاتي ُالتعلم ُنظام ُخالل ُمن إليهم

 المتدربينُفيُاتخاذُكلُالقراراتُالتيُلهاُعالقةُبتدريبهم.

:ُتساهمُالتغذيةُالراجعةُالمنظمةُأثناءُالعملُالتدريبيُفيُمتعلقة بالتقويم خصائص -
مهمُجداُللحكمُعلىُُتوجيهُتدريبُالمتدربينُبشكلُفعالُواستثارةُدافعيتهم,ُفالتقويمُالمرحلي

ثناءُالتدريبُألنُالغرضُمنُعليهمُمنُخاللُتفاعلهمُأُبالحكمُاالكتفاءُيتمُوأالُأداءُالمتدرب
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نُالعملإجراءُ ُماُبالوصولُبكلُالمتدربينُلمستوىالتقويميُليسُتقريرُالنجاحُأوُالرسوبُوا 

الوقتُالالزمُأوُعددُالتكراراتُمنُأجلُالوصولُبالمتدربُُفيُالتفاوتُويبقىُالمطلوبُاإلتقان
 إلىُاإلتقان.

 شروط برنامج التدريب القائم على الكفايات: -10-1-9

الخصائصُالعامةُللتدريبُالقائمُعلىُالكفاياتُيمكنُصياغةُهذهُالشروطُانطالًقاُمنُ
ُكماُيلي:

- ُ ُالكفايات ُتكون ُأنُأن ُأي ُللتطبيق ُقابلة ُكفايات ُالتدريبي ُالبرنامج ُنهاية المطلوبة
تقانهاُنهايةُالبرنامج.  المتدربُيستطيعُتطبيقهاُوا 

 وضوحُالمعاييرُالمستخدمةُفيُتقويمُالكفاياتُللمدربُوالمتدرب. -

ُت - ُفي ُاالعتماد ُيتم ُمعُأن ُالمعينة ُللكفايات ُأدائه ُتقويم ُالمتدربُعلى ُكفايات قويم
ُالمواقفُ ُهذه ُوتحليل ُالمرغوب ُالسلوك ُأو ُللمواقف ُبالتخطيط ُالمتصلة ُمعارفه مراعاة

 وتفسيرهاُوتقويمها.

 مراعاةُالفروقُبينُالمتدربينُفيُالزمنُالالزمُإلتقانُالكفايةُلكلُمتدرب. -

 صرهُوالتأكيدُعلىُمخرجاته.التخطيطُالنظاميُللبرنامجُوتحديدُعنا -

ُالتغذيةُ - ُوعلى ُوالبعدي ُوالنهائي ُوالمرحلي ُالقبلي ُمراحله ُبكل ُالتقويم ُعلى التركيز
 الراجعةُالمساعدةُعلىُتعديلُالبرنامجُبماُيتناسبُوحاجاتُالمتدربين.

 خطوات تصميم البرنامج القائم على الكفايات: -10-1-1
ُأنهُيمكنُتحديدُالكفاياتُالتيُسيجرىُتطويرهاُباتباعُماُيلي:0919ُُجيمسيرىُ

ُللقيامُُمراجعة - ُكفاياتُتؤهله ُمن ُيحتاجه ُما ُالمتدربُلتحديد ُللمعلم ُالوظيفي البيان
 بمسؤولياتُوظيفتهُبنجاح.

 استفتاءُالمعلمينُالذينُسيتمُتدريبهمُعنُالكفاياتُالواقعةُضمنُاحتياجاتهم. -

ُمنُخاللُالمشرفينُاستفتاءُ - ُتوفيرها علىُالبرنامجُعنُالكفاياتُالتيُيرونُضرورة
 البرنامجُالتدريبي.
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رُفيُالمعلم,ُوفيُهذاُمراجعةُالقوائمُالخاصةُبتصنيفُالكفاياتُالتيُيجبُأنُتتواف -
ُيوردها0999ُُُعبد اللطيفالصددُيذكرُ الكفاياتُاألساسيةُالمقترحةُلجميعُالمعلمينُكما

 خالدُطهُاألحمدُكماُيلي:

ُاألهدافُالتعليميةُكفاية التخطيط للتعليم - ُوتتضمنُمجموعُالمهاراتُمثلُصياغة :
ُاألنسب,ُ ُالتعليمية ُواألساليب ُالطرائق ُواختيار ُللمتعلمين ُوتوضيحها ُوتنظيمها وتصنيفها

 واختيارُطرائقُالتقويمُالمالئمةُلهذهُاألهداف.

ُالمعلمُعلىُتحديكفاية تحديد االستعداد للتعلم - ُالمتطلباتُالواجبُ:ُوتتضمنُقدرة د
لُأساليبُوأدواتُتساعدهُتوفرهاُفيُالمتعلمُليكونُقادًراُعلىُتعلمُالخبراتُالجديدةُمنُخال

تقانها.ُوضعُثمُذلكُعنُالكشفُفي  الخططُالعالجيةُالمساعدةُعلىُامتالكُهذهُالمتطلباتُوا 

ُوالكفاية استثارة الدافعية - ُعلىُتوظيفُأساليبُالتحفيز ُالمعلم ُقدرة ُوتشمل تعزيزُ:
 المختلفةُالتيُتعملُعلىُاستثارةُدافعيةُالمتعلمُنحوُالتعلم.

ُوالشروطُكفاية إدارة التفاعل الصفي - ُالظروف ُتوفير ُعلى ُالمعلم ُقدرة ُوتتضمن :
 الصفيةُالالزمةُلحدوثُالتعلم.

ُتحقيقُُ:كفاية توظيف المواد التعليمية والمناهج التربوية - ُفي ُيسهم ُفاعال توظيًفا
 المنشودة.ُاألهدافُالتربوية

اختيارُالوسائلُالتعليميةُُعلىُالمعلمُقدرةُفيُ:ُوتتمثلكفاية توظيف الوسائل التعليمية -
عدادهاُوتوظيفهاُبشكلُفعال.  وا 

ُكفاية اإلشراف على التدريبات والتطبيقات العملية - ُعلىُ: ُالمعلم ُقدرة ُفي وتتمثل
المتعلمينُعلىُأداءُالمهماتُتطبيقُالمعلوماتُالنظريةُتطبيًقاُعملًياُواإلشرافُعلىُتدريبُ

 والتدريباتُالعملية.

:ُوتتمثلُفيُقدرةُالمعلمُعلىُالعملُمعُالمتعلمينُوالزمالءُكفاية االتصال والتواصل -
 واألولياءُوتشجيعُالمتعلمينُعلىُالتفاعلُاإليجابيُفيُالموقفُالتعليميُالتعلمي.

 اإلداريةُالروتينية.ُالمهماتُلبعضُالمعلمُخاللُأداءُمنُوذلكُ:اإلدارية المهمات كفاية -
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ُعلىُالتوجيه واإلرشادكفاية  - ُومساعدتهم ُالمتعلمينُبإمكاناتهم ُوتتمثلُفيُتبصير :
 تحقيقُالنموُالمتكاملُلشخصياتهم.

:ُوتتمثلُفيُاحترامُالمعلمُلألطرافُالتيُيتعاملُمعهاُوالثقةُكفاية العالقات اإلنسانية -
 بقدراتهم.

قدرةُالمعلمُُوتتضمنُ:المحليُوالمجتمع التعليمية سةالمؤسكفاية توظيف العالقة بين  -
 علىُتنظيمُوتطويرُعالقةُالمؤسسةُالتيُيعملُبهاُمعُالمجتمعُالمحلي.

:ُوتتمثلُفيُقدرةُالمعلمُعلىُتقويمُتعلمُطالبهُلتحليلُالنتائجُالمتحصلُكفاية التقويم -
 عليهاُواالستفادةُمنهاُفيُسدُالثغراتُوتحسينُنوعيةُالتعليم.

 تدريب المعلمين وفق المنحى التحليلي لمهارات التعليم: -10-9
ُالمدخلُفيُالتدريبُعلىُسلوكُالمعلمُداخويركزُ لُالصف,ُأيُقدرتهُعلىُإدارةُهذا

وخلقُفرصُالتعلمُالتيُتمكنُالمتعلمينُمنُاكتسابُالمعرفةُوالمهارات,ُبالتاليُمنُالصفُ
تلكُالمهاراتُفيُمواقفُتعليميةُبسيطةُُكلُعلىُوتدريجيةُمنظمةُبصورةُالمفيدُتدريبُالمعلم

ُالةسوريتعقيًداُمعُتقدمهُفيُتنفيذُبرامجُالتدريبُويذكرُُأكثرُمواقفُفيُبينهاُالتركيبُوعلى
ُأنهُيمكنُتمييزُالمالمحُاألساسيةُالتاليةُفيُبرامجُالتدريبُوفقُهذهُاالستراتيجية:0912ُ
 التعليميةُالمختلفة.حصرُالمهاراتُالتعليميةُالتيُتتصلُبأنواعُاألنشطةُ -

 التدريبُعلىُالمهاراتُالتعليميةُبطريقةُتدريجيةُمنظمة. -

 الحرصُعلىُاكتسابُالمتدربُخلفيةُنظريةُتتصلُبكلُمهارةُقبلُالتدربُعليها. -

 تقديمُنموذجُالستخدامُالمهارةُفيُموقفُتعليميُمصغر. -

 أداءُمقبول.ُاعتمادُمبدأُالتقويمُوتكرارُالتطبيقُفيُتعلمُكلُمهارةُلبلوغُمستوى -

 اعتمادُمبدأُالتغذيةُالراجعةُالفورية. -

 التركيبُالتدريجيُبينُالمهاراتُالمكتسبةُوالمرتبطةُبنوعُمنُاألنشطةُالتعليمية. -

 يتقدمُكلُمتدربُفيُالبرنامجُبالسرعةُالتيُتناسبه. -

 ومنُأساليبُالتدريبُوفقُالمنحىُالتحليليُللمهاراتُماُيلي:



114 

 راجُهذاُالعنصرُسابًقاُفيُهذاُالبحث(.التعليمُالمصغر.ُ)وقدُتمُإد -

 الدوراتُالتدريبيةُالصغيرة:ُوتعتمدُعلىُالمبادئُالتالية: -

 التركيزُعلىُعددُالمهاراتُالمتكاملةُالتيُتقدمُفيُتسلسلُمعين. -

ُمهاراتُ - ُحول ُتعليمية ُأفالم ُومشاهدة ُالمعلم ُدليل ُدراسة ُعلى ُالذاتي ُالتدرب يقوم
 تعليميةُمعينة.

ُنشا - ُعلى ُالتركيز ُنسبته ُما ُيمثل ُوالذيُيجبُأن منُُ%11طاتُالتدريبُالعملي
 إجماليُالوقتُالمخصصُلتعلمُالمهاراتُالمعينة.

طواعيةُالدورةُالصغيرةُللتدربُالذاتيُمعُاإلبقاءُعلىُالدورُالمتميزُألنشطةُالتدريبُ -
 الفردية.

هاراتُالتوضيحيةُالتيُتقدمُمجموعةُمنُالمُالدروسُمنُعدًداُالصغيرةُالدورةُتتضمن -
 المحددةُالتيُيترتبُعلىُالمعلمُتطبيقهاُفيُممارستهُالصفيةُعلىُالفور.

 تدريب المعلمين القائم على التفريد: -10-1
ُالفروقُالفرديةُبينُالمعلمينُُووهوُأسلوبُينطلقُ يعملُعلىُتشجيعُاإلبداعُمنُمبدأ

ُالتدريبُعلىُالكفاياتُوالموالتفكيرُ ُويركزُهذا هاراتُالتيُتتناسبُوقدرةُاالبتكاريُلديهم,
واحتياجاتهُوشعورهُبأهميةُهذهُالكفايات,ُويعزىُاالهتمامُبموادُالتدريبُالمفّردُإلىُكلُمعلمُ

ُمتغيراتُهي:ُ
 التقدمُعلىُمستوىُالتكنولوجياُفيُالمجالُالتربوي. -

 عدمُفاعليةُاألساليبُالمعتادةُفيُتدريبُالمعلمين. -

 دمةُلضمانُاستمراريةُالنموُالمهني.الحاجةُإلىُتدريبُالمعلمينُأثناءُالخ -

 المعلمينُليتمكنواُمنُحلُالمشكالتُالتربويةُوالتعليمية.ُلدىُواالبتكارُاإلبداعُتشجيع -

 مراعاةُالفروقُالفرديةُبينُالمعلمينُأثناءُتدريبهم. -

 إتاحةُالمناخُالمناسبُلتطويرُأفكارُالمعلمينُالتربوية. -

 الفعالةُفيُالتعليمُالصفي.ُتوفيرُالفرصةُلتجريبُاألساليبُالتربوية -
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 رزم التعليم المفّرد: -10-1-1
الرزمةُبأنهاُوحدةُمستقلةُمنُالتدريبُتقدمُعلىُنحوُنموذجي0919ُُُجيمسُويعرف

سلسلةُمنُاألنشطةُالمدروسةُوالمصممةُبشكلُيساعدُالمتدربُعلىُتحقيقُأهدافُمقررةُ
محددة,ُوتصممُالرزمُللدراسةُالذاتيةُمنُقبلُالمتدربينُوتستخدمُللتدريبُفيُأثناءُالخدمة,ُ

ُ:وفيماُيليُمكوناتُالرزمةُالنموذجية
 نظريةُشاملةُتحددُاألهدافُوتقترحُاإلجراءاتُالتنفيذيةُالستخدامُالرزمة. -

 قائمةُاألهدافُالمحددةُالمطلوبُتحقيقها. -

اختباراتُتشخيصيةُللوقوفُعلىُمكتسباتُومهاراتُالمعلمُالقبليةُكتقويمُتشخيصيُ -
 لموضوعُالرزمةُمنُأجلُتقريرُأيُإجراءُضروريُأوُأيةُمهاراتُضرورية.

 ميةُوتدريبيةُمتعلقةُبموضوعُالرزمة.موادُتعلي -

 اختباراتُتشخيصيةُتبينُمدىُتحققُاألهداف. -

ُيتجاوزونُ - ُال ُالذين ُالمتدربين ُمع ُوتستخدم ُالبديل ُأو ُالعالجي ُالتدريب إرشادات
 االختبارُالنهائيُبنجاحُتام.

ُماُوينتظرُ ُولكنُكثيًرا ُبالتتابعُنفسه ُمكوناتُالرزمة ُأنُيكملوا منُالمتدربينُجميعهم
ُيسمحُللمتدربينُبأنُيكملواُالرزمةُبالتتابعُالذيُيختارونهُفيُنطاقُالمكوناتُالمقررة.

 رزم المهارات المنمذجة: -10-1-9
وتحتويُكلُرزمةُمنمذجةُعلىُموادُتعليميةُمكونةُفيُالغالبُمنُاألفالمُالقصيرةُالتيُ

المعلمُالمتدربُُدليلُومنُتعليمي,ُموقفُدىُالمهاراتُالتعليميةُمنمذجةُفييقدمُكلُمنهاُإح
ُالستخدامهاُوللزومُالمنمذجةُأنواعُمتعددةُمنها:

 رزمةُمهاراتُعرضُالمعلومات. -

 رزمةُمهاراتُإثارةُاهتمامُالمتعلمين. -

 رزمةُمهاراتُزيادةُإسهاماتُالمتعلمين. -

 رزمةُمهاراتُرصدُاستجاباتُالمتعلمين. -

ُ
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 ( مخطط تصميم الرزمة التدريبية وتطويرها 01) شكل رقم
 (921, 9002األحمد, المصدر: ) 

ُ ُمكثّفةالرزم ُوجهود ُمتعددة ُخبرات ُإلى ُتحتاج ُبرامج ُعن ُعبارة لتصميمهاُُالتدريبية
ُ ُوتحتاج ُأموال ُإلى ُبهاُكذلك ُالعمل ُتوافرتُيسهل ُما ُإذا ُوهي ُوتعميمها, ُإلنتاجها طائلة

)القال, والتدريبُمنُخاللهاُكلُحسبُطاقتهُوحاجته,ُوللرزمُالتدريبيةُفوائدُمتعددةُكماُيراهاُ

ُكماُيلي:ُ(922, 921, 9002)األحمد, وأوردهُُ(910-911, 1212
- ُ ُيكون ُفيها ُُوالتركيز ُالنهائي ُاألهدافُوالتقويم ُصياغة ُوالبدائلُعلى ُالوسائل تعدد

 واألداءُالسلوكي.

ُاالستراتيجيةُ - ُالتدريبُكونُهذه ُأثناء بإمكانُالمتدربينُاختيارُالمسارُالمناسبُلهم
 تراعيُالفروقُالفرديةُواحتياجاتُالمتدربين.

 تشجعُالمتدربينُعلىُالبحثُوالمطالعةُواالستماعُوالمشاهدةُمنُمصادرُمتعددة. -

 للتعلمُوفقُسرعتهُالذاتية.ُتعطيُالوقتُالالزمُللمتدرب -

تستخدمُهذهُاالستراتيجيةُمعُالمتعثرينُالذينُيلزمهمُوقتُتدريبيُأطولُمنُزمالئهمُ -
ُمعُ ُاستخدامها ُيمكن ُكما ُالتعليمية, ُوالمهارات ُالمفاهيم ُتعلم ُفي ُمسايرتهم ُمن ليتمكنوا

 التدريبُالجمعي.المتدربينُالمتقدمينُإلثراءُمعلوماتهمُوالتعمقُبالنشاطُلكسرُالمللُجراءُ

 التيُتزيدُفرصُالمتدربُفيُتعلمُخبراتُمتنوعة.ُوالموادُالوسائلُبتعددُتتنوعُالخبرات -
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 تدريب المعلمين بطريقة الحلقة الدراسية الميدانية: -10-1
ُالتدريبُالذاتيُحيثُيت ُعلى ُتساعد ُاالستراتيجية ُبواسطةُوهذه ُمشتركُبنفسه ُكل علم

ُالعمليةطرائقُ ُاألنشطة ُبين ُألنهُتجمع ُفيُُوالوصفُالنظريُلها, ُالعمل ُيتم منُخاللها
ُالميدانُ ُمفاهيم ُمحاورُفيُموقفُتعليميُحقيقيُحسيُوليسُبتقديم ُوتتعدد ُوفقط, نظرية
ُ ُالدراسيةُوأهداف ُالمحتويات ُودراسة ُكالتقويم ُالتربوية ُالعملية ُجوانب ُبتعدد ُالحلقات هذه

صالحُالمناهجُوتطويرُوالمناهج,ُوتكييفُهذهُالمحتوياتُحسبُمتطلباتُالبيئ ةُالمحلية,ُوا 
ُمنُ ُتمكنها ُالخصائصُالتي ُمن ُبمجموعة ُالدراسية ُالحلقة ُوتتميز ُإلخ, ُالتعليم... طرائق

ُالنجاحُكأسلوبُحديثُفيُالتدريبُويمكنُتلخيصُهذهُالخصائصُكماُيلي:
ُواقعيةُالواقعية - ُحياة ُللمتدربين ُتوفر ُفهي ُحقيقي ُموقفُتعليمي ُفي ُتتم ُأنها ُبما :

 ومشاركةُيكتسبونُمنهماُخبراتُهادفة.

:ُيكتسبُفيهاُالمتدربونُالخبراتُمنُخاللُالممارسةُالفعليةُألنشطتهاُألنهاُالممارسة -
 تتمُفيُموقفُواقعيُحيُيكسبهاُقيمةُأكبر.

:ُيعدُأسلوبُحلُالمشكالتُمنُأكثرُطرائقُالتعلمُوالتدريبُفاعليةُحل المشكالت -
ُمرحل ُكل ُاألسلوبُتأخذ ُمشكلةُوبموجبُهذا ُشكل ُالميدانية ُالدراسية ُالحلقة ُمنُمراحل ة

 تواجهُالمتدربينُوعليهمُإيجادُالحلُالمناسبُلهاُقبلُاالنتقالُإلىُالمرحلةُالموالية.

:ُيحتاجُالمتدربونُأثناءُممارستهمُألنشطةُالحلقةُإلىُالتكامل بين النظرية والتطبيق -
ونُإلىُالقراءةُأوُاستشارةُالخبراءُالمعلوماتُالمساعدةُعلىُحلُالمشكالتُالمطروحةُفيلجُؤ

ُإليهُفيُميادينُالعملُالمخصصةُ ُتوصلوا أوُالمناقشةُبينهم...إلخ,ُثمُيقومونُبتطبيقُما
 لتدريبهمُوهكذاُيتحققُالتكاملُبينُالنظريُوالتطبيقي.

الحلقــــةُكفريــــقُمتكامــــلُنشــــط,ُُهــــذهُفــــيُالمشــــاركونُيعمــــلُ:ُبحيــــثالعمةةةةل الجمةةةةاعي -
لجمعـــي,ُوتتكــونُلـــديهمُالقـــدرةُعلــىُتكـــوينُعالقــاتُإنســـانيةُمـــعُفيكتســبونُمهـــاراتُالعمــلُا

 األفرادُوالجماعات.
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ُالعملُالتعلم الذاتي - ُخالل ُمن ُبأنفسهم ُيتدربوا ُأن ُفيها ُللمشاركين ُالحلقة ُوتتيح :
 ومواجهةُالمشكالت,ُحتىُأنهُيمكنُتعريفُالحلقةُبأنهاُطريقةُللتدريبُالذاتي.

الحلقةُتقدمُبطاقةُشغلُتعملُعلىُتكاملُأهدافُ:ُفيُبدايةُكلُفترةُمنُتنظيم المواد -
ُبالتفصيلُالتعيينا تُوالواجباتُالتعلمُواألنشطةُوالتقويم,ُويليُذلكُأوراقُعملُتثبتُعليها

ُرةُعنُالمتدربينُأفراًداُوجماعاتسجالُمشترًكاُللقراراتُوالنتاجاتُالصادوهذهُتهيئُفيماُبعدُ
 اقُالعملُمًعاُفيُجملتهاُرزمةُتعلمُلكلُجلسة.وتشكلُبطاقةُالحلقةُوالموادُالمرجعيةُوأوُر

 مراحل الحلقة الدراسية الميدانية: -10-1-1
ُيتطلبُتنفيذُالحلقةُالدراسيةُالميدانيةُالمرورُوفقُالمراحلُالتالية:ُ
ُُ:مرحلة اإلعداد للحلقة - ُوتقوم ُالتدريبُوفيها ُعن ُالمسؤولة ُاإلدارة ُالخطوة يتمُبهذه

عدادهااختيارُمواقعُالعملُ  واتخاذُاإلجراءاتُالتنظيميةُللحلقة.ُوا 

 وتتضمنُماُيلي:ُ:مرحلة تنفيذ الحلقة -

 تكوينُاللجانُأوُالفرق. -

 تحديدُعملُكلُفرقة. -

 تذكيرُالمشاركينُبأهدافُالحلقة. -

 المرونةُفيُتنفيذُالخطة. -

 السماحُبأكبرُقدرُمنُمشاركةُالمتدربينُبشكلُفعالُفيُالحلقة. -

 البصريةُفيُالحلقة.ُ–ائلُالسمعيةُاالستخدامُالوظيفيُللوس -

تسجياًلُدقيًقاُإلنجازُكلُفريقُووصًفاُتفصيلًياُويضمُالتقريرُُ:مرحلة التقرير النهائي -
ُللمشكالتُالتيُ ُوتحديًدا ُاكتسابها, ُللمعلوماتُوالخبراتُالتيُتم للممارساتُوتحلياًل

ُالتقري ُتوزيع ُومنُاألهمية ُفيُالتغلبُعليها, ُالنهائيُعلىُواجهتُالفريقُوأسلوبه ر
 المشاركينُفيُالحلقةُفورُانتهائهاُلتحقيقُالتغذيةُالراجعة.

ُ
ُ
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 أساليب إدارة الحلقة الدراسية الميدانية: -10-1-9
ُوقدُبرزتُفيُهذاُالمجالُثالثةُأساليبُمتميزةُكالتالي:

ُالعملُ الحلقات التي ال تخضع للتوجيه: - ُفرق ُعلى ُالحلقة ُخبراء ُتوزيع ُيتم وفيها
ُمعهم ُويمارسُأنشطتهُُللعمل ُوأساليبه ُوأهدافه ُعمله ُالفريقُخطة ُويحد ُعاديين كأعضاء

ويوجهُعملهُويتيحُهذاُاألسلوبُفرًصاُممتازةُإلثارةُروحُالمبادرةُواالبتكارُلدىُالمجموعاتُ
واألفرادُعلىُالسواء,ُويتميزُدورُالخبراءُعنُالمشاركينُفقطُبقيامهمُبشرحُأساليبُالتدريبُ

ُبد ُعند ُمنُأنُيكونُالمشاركونُعلىُوطرائقُسيره ُاألسلوبُالُبد ُالعملُولنجاحُهذا اية
 درجةُعاليةُمنُالتأهيلُوالتخصص.

رين,ُويناسبُهذاُاألسلوبُوفيهاُيقومُالخبراءُبدورُالمستشا الحلقات شبه الموجهة: -
غيرُالمتخصصينُُأوُمجالُالتدريبُفيُالخبرةُتنقصهمُوالذينُمتوسًطاُأوُتأهيالُعالًياالمؤهلينُ

 فيُمجالُاهتماماتُالحلقة.

ُالفرق الحلقات الموجهة: - ُأعمال ُبتوجيه ُالخبراء ُيقوم ُويعملونُُوفيها ُبخطوة خطوة
 .يكونُمردودُهذاُاألسلوبُمحدوًداُومستشارينُوغالًباُماُموجهينُعملهمُمنُأكثرُكقادةُللفرق

حيثُيوزعُيتضحُلناُأنُالحلقةُالدراسيةُعبارةُعنُورشةُعملُتدريبيةُُسبقُماُخاللُمن
األفرادُعلىُشكلُفرقُيقومونُفيهاُبأنشطةُتدريبيةُحيثُيقومونُبزيارةُمواقعُالعملُالميدانيُ
فيُزيارةُاستطالعيةُبعدهاُيقومونُبإنشاءُتقاريرُتعبرُعنُحاجتهمُفيُالتعرفُعلىُطرائقُ
التدريسُوخصائصهاُفيُورشُعملُحيثُيصممونُاستماراتُواستباناتُمقابلةُيطبقونهاُفيُ

ُفالحلقاتُموا ُاالحتياجاتُالتعليمية, ُلتحديد ُوالتفسير ُللتحليل ُيعقدونُاجتماًعا ُثم ُالعمل قع
ستمًعاُالدراسيةُالميدانيةُهيُوسيلةُللتدريبُتستخدمُأساليبُتدريبيةُمتنوعةُتجعلُالمتدربُم

ُ ُومناقًشا ُوقارًئا ُومجّرًباُومطبًقا ُومشاهًدا ُغيره ُمع ُومشترًكا ُنفسه ُعلى ُومعتمًدا ومنظًما
ُاألسلوبُهوُُو ُفيُهذا ُالصعوبة ُولعل ُالتدريب, ُعملية ُمع ُللتعايشُالكامل ُوناقًدا عارًضا

ُتتطلبُالتنقلُ ُأنها ُإلى ُباإلضافة ُالمعلمون ُفيها ُيتواجد ُمنطقة ُفيُكل ُإلىُخبراء الحاجة
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ُأنهاُتستوجبُتفرًغاُكاماًلُمنُطرفُالمتدربينُالمشاركينُ الدائمُمنُمنطقةُإلىُأخرىُكما
ُمنُشأنهُأنُيعيقُأداءهمُعنُالعمل.ُفيُالحلقةُوهذا

 تدريب المعلمين من خالل الملتقيات التربوية: -10-2
ويعتبرُالملتقىُالتربويُاجتماًعاُمنظًماُوهادًفاُلبحثُموضوعُمعينُأوُالوصولُإلىُقرارُ
معينُبشأنُمشكلةُمعينةُمنُمشكالتُالعملُالتربوي,ُويشتركُفيهاُمجموعةُمنُاألعضاء,ُ

ُرئيسُ ُلهُويقوم ُأيُموضوع ُأو ُعليها, ُالضوء ُتسليط ُسيتم ُالتي ُالمشكلة ُبتحديد الملتقى
وهذاُبغرضُالوصولُإلىُتوصياتُبشأنُالمشكلُالمطروحُُكافة,ُاألعضاءُجانبُمنُأهميته

ُفيُ ُأو ُالدراسي ُالعام ُبداية ُقبل ُالتربوي ُالملتقى ُعقد ُويمكن ُفيه, ُبرأيه ُعضو ُكل ويدلي
ُحسبُنوعُالمشكلةُومقتضياتُالعملُالعامُالدراسيُوذلكاإلجازاتُخاللُالسنةُأوُفيُنهايةُ

ُانعقادهُ ُومدة ُالهدفُمنه ُبتحديد ُله ُالتخطيط ُمن ُبد ُحديثُال ُتدريبي ُأسلوب ُكأي وهو
ومكانهُوبرنامجُالعملُفيهُمعُمذكرةُتفسيريةُعنُموضوعاتهُوطبيعةُاللجانُالتيُقدُتنبثقُ

خبارُالم عنيينُبهُهذاُباإلضافةُإلىُتحضيرُعنهُواختصاصهاُوذلكُقبلُمدةُمنُانعقادهُوا 
ُالوسائلُالمرادُاستخدامهاُلذلك,ُوتتجلىُأهميةُالملتقياتُالتربويةُفي:

 يكونُعددُالمشاركينُفيهاُكبيًراُلضمانُسرعةُوصولُالمعلوماتُإليهمُجميًعا. -

تساهمُفيُتعديلُوتطويرُاتجاهاتُالمشاركينُفيهاُنحوُمواقفُمعينةُوخاصةُإذاُماُ -
بداءُاآلراءُبصورةُديمقراطية.تمُفسحُالمجا  لُلهمُللمناقشةُوا 

تنميُالقدرةُالتحليليةُوفنُطرحُاألسئلة,ُحيثُيتمُتحليلُكلُمشكلةُوجمعُالحقائقُ -
 ودراسةُالمحاسنُوالمساوئ,ُومنُخاللُكلُذلكُيتمُالتوصلُإلىُاستنتاجات.

ُالتربُو - ُالعمل ُلمتطلبات ُالالزمة ُوالتجهيزات ُاالستعدادات ُدراسة ُعلى يُتساعد
 ولمواجهةُالنقائصُوتفهمُالمشكالتُالتيُتصادفُالمعلمينُواإلداريينُوالمشرفينُوغيرهم.

عملهُفيُضوءُماُاّطلعُعليهُأوُماُسمعهُفيُالملتقى,ُوبالتاليُُكلُ ُليقّومُفرصةُيعبر -
 يعتبرُالملتقىُتجميًعاُللخبراتُوالتجاربُالتربويةُفيُحقلُمعين.
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 خطوات بناء برنامج تدريبي: -11

منهاُعمليةُتدريبيةُمعينةُيعتبرُالبرنامجُالتدريبيُمجموعُالخطواتُوالمراحلُالتيُتتكونُ
األفرادُالذينُيحتاجونُإلىُتنميةُُاستقطابُإلىُويهدفُوفعالية,ُبكفاءةُالتدريبُأهدافُلتحقيق

ياجاتُالداعيةُإليهُباإلضافةُوتدريب,ُويبدأُالبرنامجُالتدريبيُبحصرُوتحديدُاألهدافُواالحت
وسلوكياتُتصرفاتُُولتحديدُالمؤسسةُأهدافُوغلبلُإنجازهاُالواجبُوالنشاطاتُالمهامُحصرُإلى

ُواتباع ُتصحيحها ُالواجب ُالبشرية ُانتهائهالموارد ُبعد ُأو ُالبرنامج ُخالل ُتحسينُُها وكذا
اتهمُوتصرفاتهمُفيُاتجاهاتُجديدةُاألفرادُفيُأدائهمُألعمالهمُوتغييرُسلوكيمهاراتُوقدراتُ
ذاُكانُالهدفُ منُالتدريبُهوُتحسينُأداءُالمتدربينُفإنُالمدربُيحتاجُأوالُإلىُتفحصُوا 

لهُفيُهاُخاللُالتنفيذُأيُأنُالمدربُالبدُاألداءُالحاليُوتحديدُاالنحرافاتُالواجبُتصحيح
ُبعمليةُالتدريب.االنطالقُمنُعمليةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُللموردُالمعنيُ

 تحديد االحتياجات التدريبية: -11-1

أساسيةُعلىُمدىُالدقةُوالموضوعيةُفيُتحديدُاالحتياجاتُُبصفةُالتدريبيُالنشاطُيرتكز
ُوترجمةُ ُلألفراد ُالمعارفُواالتجاهاتُوالمهاراتُالمختلفة ُوتطوير ُلتنمية ُالمناسبة التدريبية

ُالنشاطُ )أبو النصر, االحتياجاتُإلىُسياساتُوبرامجُتدريبيةُتحققُاألهدافُاألساسيةُلهذا
9002 ,10.) 

 التدريبية: تعريف االحتياجات -11-1-1

ُتكونُ ُحلقاتُمترابطة ُمنُسلسلة ُاألولىُواألساسية ُالحلقة ُاالحتياجاتُالتدريبية تمثل
العمليةُالتدريبية,ُوتعتبرُالركيزةُاألساسيةُلبناءُبرنامجُتدريبيُمحددُاألهدافُبدقة,ُفكلماُتمُ

تدريبيُذلكُفيُبناءُبرنامجُُتحديدُهذهُاالحتياجاتُبدقةُومهارةُوبأسلوبُعلميُكلماُساهم
ُتعاريفُنوردُقادرُ ُولالحتياجاتُالتدريبيةُعدة علىُتحقيقُالغرضُالذيُوضعُمنُأجله,
ُمنها:
بأنهاُوجودُتناقضُأوُاختالفُحاليُأوُمستقبليُبينُوضعُقائم0999ُُُالدرةيعرفهاُ -

وبينُوضعُمرغوبُفيهُفيُأداءُمنظمةُأوُوظيفةُأوُأفرادُفيُمجالُالمعارفُأوُاالتجاهاتُ
 (.29, 9002)ماهر , اُأوُفيهاُجميعًُ
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وتعرفُأيضاُبأنهاُعمليةُمستمرةُلتجميعُالبياناتُوالمعلوماتُالالزمةُلتحديدُالحاجةُ -
التدريبية,ُمماُيساعدُعلىُتطويرُبرنامجُتدريبيُقادرُعلىُمساعدةُالمنظماتُفيُتحقيقُ

 (.Brawn, J, 2002, 16)أهدافها.ُ

بأنهاُتقييمُحاجاتُومتطلباتُالوظائفُفيُأيُمنظمةُوتقييمُُدنيس وجريفينويعرفهاُ -
 (.Dinisi and Griffini, 2002, 16)حاليينُالذينُيشغلونُهذهُالوظائفقدراتُالموظفينُال

- ُ ُمن6112ُُُالعزاويويعرفها ُشخصياتهم ُتدريبُلتنمية ُمن ُاألفراد ُيحتاجه ُما بأنها
فُوالمهاراتُالسلوكيةُوالمعارفُالمهاراتُحيثُالمعارفُوالمهاراتُاإلداريةُوالفكريةُوالمعاُر

 (.10, 9011)الطراونة, الفنيةُ

كماُتعرفُاالحتياجاتُالتدريبيةُبأنهاُمواطنُالضعفُوالنقصُالموجودةُأوُالمتوقعُ -
 (.210, 9002)الجرواني, وجودهاُوالتيُيمكنُاستكمالهاُعنُطريقُالتدريبُ

يعرفهاُبأنهاُالفجوةُبينُمتطلباتُالعملُمنُالمهاراتُُالديب إبراهيم رمضان إبراهيمُأما -
 (.11, 9002)الديب, والمعارفُالسلوكُالوظيفيُوبينُتلكُالتيُيمتلكهاُالموظفُ

ُمنُ السابقةُالذكرُيمكنُالقولُأنُاالحتياجاتُالتدريبيةُعبارةُعنُخاللُالتعاريفُإذا
ليةُأداءُفيُوظيفةُمعينةُبحيثُيمكنُاستكمالُهذاُالنقصُعنُطريقُعمُنقصُمعينُيتطلبه

ُلفظُالتدريبُيتضمنُإمكانيةُاستكمالهُمنُالتدريبُفلفظُاحتياجُيعبرُعنُ ُالنقصُأما هذا
ُخاللُإجراءاتُمنظمة.

وفيُهذاُالصددُيضيفُأحمدُحسنُالطعانيُبخصوصُاالحتياجاتُالتدريبيةُأنهُيمكنُ
ُكاآلتي:حصرهاُفيُثالثةُمحاورُ

ُوالمهاراتُالمحور األول:  - ُالمعارف ُتمثل ُالتدريبية ُاالحتياجات ُأن ُالبعض يرى
واالتجاهاتُالتيُينبغيُتزويدُالفردُبهاُبغرضُإحداثُالتغييراتُالالزمةُالتيُيتطلبهاُاألداءُ

 علىُالوظيفةُالحاليةُبكفاءةُعاليةُوتتعلقُهذهُالتغيراتُبالمعلوماتُوالخبراتُوالمهام.

ُالفردُُالثاني:المحور  - ُاختيار ُعبارة ُالتدريبية ُاالحتياجات ُأن ُالبعضُاآلخر يرى
 المستحقُللتدريب,ُأيُهناكُأفرادُبحاجةُإلىُعمليةُتدريب.
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 وفيهُيرىُالبعضُأنُاالحتياجاتُالتدريبيةُتوازيُاألهدافُالتدريبية.ُالمحور الثالث: -

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية: -11-1-9

التدريبُنحوُاالتجاهُُلعمليةُموجهالُالمؤشرُبمثابةُالتدريبيةُاالحتياجاتُديدتحُمليةعُتعتبر
الصحيح,ُوقدُشّددُالكثيرُمنُالتربويينُعلىُأهميةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُللمتدربين,ُ
ُيقاسُبمدىُالتعرفُإلىُاالحتياجاتُالتدريبيةُوحصرهاُ ألنُنجاحُأيُبرنامجُتدريبيُإنما

,ُأيُأنُاالحتياجاتُالتدريبيةُتمثلُحجرُاألساسُأليُبرنامجُ(2, 9010)بركات,  وتجميعها
ُاتُكلماُساهمُذلكُفيُتكملةُالنقصتدريبيُناجحُفكلماُتوخيناُالدقةُفيُتحديدُهذهُاالحتياج

ُُماُوهذاُبنجاعةُالموجود ُاالحتياجاتُُمحمد بن عبد اهلل نايف البقمييؤكده ُتحديد بأن
ُأنهُ(2, 9002)البقمي, رُالرئيسيُالهيكليُفيُصناعةُالتدريبُالتدريبيةُيمثلُالعنص ,ُكما

ُتكادُتجمعُالدراساتُالتيُاستهدفتُاالحتياجاتُالتدريبيةُعلىُجملةُمنُالفوائدُمنها:
ُواالرتجالُفيُُ- ُمنُالعشوائية ُإلىُالحد ُعلمية ُاالحتياجاتُالتدريبيةُبطريقة يؤديُتحديد

 مناسبةُللمشاركينُفيها.طرحُبرامجُتدريبيةُمكلفةُوغيرُ

 يساعدُتحديدُاالحتياجاتُالفعليةُعلىُتنميةُالمواردُالبشريةُوفقُماُتطلبهُالحاجة.ُ-

معينُمنُاإلتقانُالمطلوبُبعدُالتعرفُعلىُمواطنُُمستوىُإلىُالوصولُاألفرادُمنيمكنُُ-
 القصورُوالعملُعلىُتالفيها.

 (.11-19, 9011)الطراونة, التدريبُُواألشخاصُالمستهدفينُفيألفرادُتمكنُمنُتحديدُاُ-

ُحولُتجديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُأنها:6119ُويضيفُالحميريُ
 تساعدُعلىُمعرفةُوجودُأوُعدمُوجودُحاجةُتدريبيةُللعاملين. -

 تساهمُبشكلُمباشرُفيُرسمُنتائجُالتدريبُالمرغوبُالوصولُإليها. -

ُعامُ - ُبشكل ُالتدريبي ُخاصُوالنشاط ُبشكل ُالتدريبية ُالدورة ُتقييم ُمن ُاإلدارة تمكن
 (.19-11, 9001الحميري, )
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منُخاللُماُسبقُيتضحُأنُمرحلةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُتمثلُالخطوةُاألولىُمنُ
ُللتدري ُبرامجُالتخطيط ُوتنفيذ ُإعداد ُفي ُالعشوائية ُأخطاء ُيجنب ُالخطوة ُبهذه بُواالهتمام

تدريبيةُمكلفةُوغيرُمناسبةُللغرضُالمنشودُوالمخططُالمواليُيوضحُتموقعُعمليةُتحديدُ
ُتبرزُمدىُأهميةُهذهُ ُالتخطيطُللتدريبُوالذيُمنُخالله االحتياجاتُالتدريبيةُفيُعملية

ُقةُعليها.الخطوةُومدىُتوقفُالمراحلُالالح

شروع في إعداد برنامج ( يوضح أهمية تحديد االحتياجات التدريبية قبل ال02شكل رقم )
 تدريبي

 (100, 9012, )المصدر: عزي
(ُأنُسلوكُاإلنسانُبصفةُعامةُيهدفُإلى6101ُ)ُساعدتضيفُُأيضاُالشأنُهذاُوفي

إشباعُحاجاتُمعينة,ُانطالقاُمنُهذاُالمبدأُمنُمبادئُعلمُالنفسُيعتبرُتحديدُاالحتياجاتُ
ُالتدريبيةُتطبيًقاُلذلكُوتلخصُأهميةُهذهُالخطوةُفيُالنقاطُالتالية:

 تعدُالعاملُالحقيقيُفيُالرفعُمنُكفايةُالعمال. -

 يبي.تعدُأساسُأيُنشاطُتدُر -
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 تعدُبمثابةُموجهةُلعمليةُالتدريبُإلىُالوجهةُالصحيحةُالمناسبة. -

 تدريبُإلىُاالتجاهُالسليمُالصحيحالعاملُاألساسُفيُتوجيهُاإلمكاناتُالمتاحةُللتعدُ -

عدمُالتعرفُعلىُاالحتياجاتُالتدريبيةُمسبقاُيؤديُإلىُضياعُالجهدُوالوقتُوالمالُ -
 المسّخرُلهذهُالعملية.

 جاتُالتدريبيةُهيُالخطوةُالتيُتسبقُتصميمُبرنامجُتدريبي.تحديدُاالحتيا -

 أنواع االحتياجات التدريبية: -11-1-1

تبينُمنُخاللُتعاريفُاالحتياجاتُالتدريبيةُأهميةُتحديدهاُأنُهذهُاالحتياجاتُعبارةُ
ُاألساسيُ ُالموجه ُوأن ُالتدريبي ُالعمل ُخالل ُمن ُإليها ُالتوصل ُيرجى ُالتي ُاألهداف عن

ُالتدريب,ُولهذهُاالحتياجاتُعدةُأنواعُيمكنُتصنيفهاُكاآلتي:لعمليةُ
ُاالحتياجاتُالضيق والشمول: التصنيف على أساس  11-1-1-1 ُتحديد ُعملية تأخذ

التدريبيةُضيًقاُفتشملُفرًداُواحداُأوُمجموعةُقليلةُمنُاألفرادُأوُمجموعةُكبيرةُعلىُمستوىُ
 الحالةُتأخذُطابعُالشمول.ُالمؤسسةُككلُأوُعلىُمستوىُمهنةُمعينةُوفيُهذه

ياجاتُالتدريبيةُمنظمةُوتكونُاالحتُالتوجيه والتركيز: أساس على التصنيف -11-1-1-9
ألغراضُالترقيةُوالنقلُلوظائفُأخرىُويتضمنُُالموظفينُتدريبُأوُالجددُالعاملينُمثلُتدريب

 هذاُالتصنيفُماُيلي:

 والفنية.احتياجاتُتتعلقُبمعالجةُمشكالتُالعملُاإلنسانيةُ -

احتياجاتُإبداعيةُذاتُتوجيهُمستقبليُتتعلقُبنموُالفردُوفعاليته,ُأوُنموُالمؤسسةُ -
 (.900, 9002)عبد الهادي, وفعاليتهاُوقدرتهاُعلىُمواجهةُالتغيراتُ

عضُأفرادُالمنشأةُأوُتتعلقُبتطويرُأوُتغييرُالمعلوماتُوالمعارفُلدىُباحتياجاتُ -
ُ ُفيما ُجميعهم ُببعضُمجاالت ُالظروفُيتعلق ُأو ُالمنظمة ُسياسات ُأو ُأهدافه ُأو العمل

 المحيطةُبها,ُكذلكُتشملُالمتعلقةُباألساليبُوالنظمُاإلداريةُواإلنتاجية.

احتياجاتُتتعلقُبزيادةُوتطويرُأوُتعديلُالمهاراتُوالقدراتُلدىُبعضُأفرادُالمنشأةُ -
ُمنُاألعما ُفيُأنواعُمحددة ُحيثُتتعلقُبأساليبُوطرقُاألداء لُمثلُتطويرُأوُجميعهم
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)عليوة, المهارةُلدىُبعضُاألفرادُمنُخاللُالتدريبُعلىُأسلوبُحديثُفيُإعدادُالموازناتُ
9001 ,20.) 

يمكنُتقسيمُهذاُالتصنيفُإلىُنوعينُالتصنيف على أساس المدى الزمني:  -11-1-1-9
 منُاالحتياجاتُتتمثلُفيماُيلي:

 احتياجات تدريبية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى: -11-1-1-9-1

ُقصيرةُاالحتياجات التدريبية قصيرة المدى - ُالتدريبية ُاالحتياجات ُتكون ُأن ُيمكن :
المدىُفيتمُمقارنةُاألداءُالحاليُفيُمدىُمحددُيجبُالوصولُإليهاُمباشرةُبعدُمدةُقصيرة,ُ

, 9002)أبو النصر, ىُاألداءُالحاليُحيثُأنهاُتمثلُالفرقُبينُمستوىُاألداءُالمطلوبُومستُو
12.) 

:ُوقدُتكونُأهدافاُبعيدةُالمدى,ُحيثُتتمُعمليةُاالحتياجات التدريبية طويلة المدى -
, 9002)عبد الهادي, توقعُلمتطلباتُالعملُلسنواتُقادمةُتمتدُإلىُخمسُإلىُعشرُسنواتُ

األداءُالمطلوبُومستوىُ,ُواالحتياجاتُالتدريبيةُطويلةُالمدىُتمثلُالفرقُبينُمستوىُ(900
 األداءُالمرغوبُفيُالمستقبل.

 احتياجات تدريبية حالية وأخرى مستقبلية:  -11-1-1-9-9

نُالتدريبُعليهاُفيُالوقتُالحاضرُالتدريبيةُالحاليةُهيُالتيُيحتاجُالعاملُواالحتياجاتُ
ُعليهاُفيُالمستقبلاملونُالتدريبُالتدريبيةُالمستقبليةُهيُالتيُسوفُيحتاجُالعأماُالحاجاتُ

ُفيُالمستقبلُوفيُمختلفُالمجاالتُ ُللتغيراتُالمخططُإجراؤها , 9002)أبو النصر, ونظًرا
12-12.) 

 ويتمثلُهذاُالتصنيفُفي:التصنيف على أساس الكم والكيف:  -11-1-1-1

ُاألفرادُ :احتياجات كمية - ُعدد ُأو ُإلىُتنمية ُالوظائفُالتيُتحتاج ُبعدد ُعنها يعبر
 (.900, 9002)عبد الهادي, الذينُسيدربونُأوُينقلونُإلىُوظائفُأخرىُ

سلوكُبعضُاألفرادُأوُالجماعاتُبالمنشأةُأوُالتدريبُُبتغييرُتتعلق :احتياجات نوعية -
 (.20, 9001)عليوة, منُأجلُنشرُالعالقاتُاإلنسانيةُالمنظمةُ
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التدريبيةُعدةُأنواعُتصنفُوفقُمعاييرُمعينة,ُفيمكنُأنُيكونُالتصنيفُلالحتياجاتُ
علىُأساسُالضيقُوالشمولُأيُأنُاالحتياجاتُالتدريبيةُقدُتأخذُطابًعاُضيًقاُلتشملُفرًداُ
ُتكونُ ُبحيث ُوالتركيز ُالتوجيه ُأساس ُتصنفُعلى ُوقد ُاألفراد, ُمن ُكبيًرا ُعدًدا ُأو واحًدا

اعيةُذاتُتوجهُمستقبليُأوُمعالجةُلبعضُالمشكالت,ُكماُقدُتصنفُحسبُمنظمةُأوُإبد
المدىُالزمنيُإلىُاحتياجاتُقصيرةُالمدىُوأخرىُطويلةُالمدىُأوُاحتياجاتُحاليةُوأخرىُ
مستقبلية,ُوقدُتصنفُكذلكُعلىُأساسُأنهاُكميةُأوُكيفية,ُبحيثُقدُتكونُكميةُيعبرُعنهاُ

ُوُعددُاألفرادُالمدربين.بعددُالوظائفُالتيُيرادُتنميتهاُأ
 أساليب تحديد االحتياجات التدريبية: -11-1-1

ُاالحتياجاتُ ُللتعرفُعلى ُمنها ُالتدريبُاإلفادة ُلمخططي ُيمكن ُاألساليبُالتي تتعدد
ُالفعليةُلمنُيرادُتدريبهُوتتمثلُأهمُهذهُاألساليبُفيماُيلي:

 تحليل التنظيم:  -11-1-1-1

ُإداُرُوهو ُجوانبُتنظيمية ُواختصاصاتهاُفحصُعدة يةُمثلُأهدافُالمنظمةُووظائفها
وسياساتهاُولوائحهاُوكفاءاتهاُومصادرهاُالبشريةُوالمناخُالسائدُفيُعالقاتها,ُبهدفُتحديدُ

ُالتدريبُالمطلوبُ ُنوع ُوتحديد ُضروريا ُالتنظيم ُفيها ُيكون ُالتي ُالتنظيمية )بركات, المواقع

ليةُمنُخاللُالتنظيم,ُوالتيُقدُتعودُ,ُأيُأنهُيمكنُالتعرفُعلىُمعوقاتُالفعا(10, 9010
 ,Boyars. Rues)إلىُخللُأوُعجزُفيُنظامُمعينُيعالجُإماُبالتدريبُأوُبوسيلةُأخرى.ُ

ُ.ُويشملُتحليلُالتنظيمُالعناصرُالتالية:(         
 تحليلُأهدافُالمنظمة. -

 تحليلُالخريطةُالتنظيمية. -

 تحليلُالمناخُالتنظيمي. -

 (.111, 9011, )زرقاندراسةُالتغيراتُالمتوقعةُفيُالمنظمةُ -

ُ
ُ
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 تحليل العمليات: -11-1-1-9
ُيجبُأنُيعرفهُ  ُالمنظمةُلتحديدُما وتهدفُإلىُدراسةُالمهامُواألعمالُالتيُتقومُبها

ُبالمهاراتُ ُوأخرى ُعليه ُالملقاة ُبالمسؤوليات ُتتعلق ُومعلومات ُالوظيفة, ُلتأدية المتدرب
ُوالمسؤولياتُالتيُ ُاألسلوبُيتناولُالمهام ُأيُأنُهذا ُلشاغلُالمهنة, والمعارفُالضرورية

ُالمستوىُعلىُتحليلُالوظائفُالحاليةُفيهاُتتطلبهاُوظائفُونشا طاتُالمؤسسةُويركزُهذا
لتفعيلُإنتاجيتهاُويتمُهذاُالتحليلُعبرُآلياتُوطرقُكاشفةُلألداءُحيثُتساعدُعلىُاكتشافُ

 المهامُوالنشاطاتُالتيُلمُتنجزُضمنُشروطُاألداءُالمطلوب.

ُالنهُساعد صباحوتضيفُ ُخطواته ُالعملياتُفي ُأو ُالعمل ُتحليل ُإلىُأن ُيصل ائية
ُبياناتُتلخصُفيُقائمةُتسمىُوصفُالعملُبحيثُتجيبُهذهُالقائمةُعنُاألسئلةُالتالية:

 ماُهيُالعملياتُوالواجباتُالمتضمنةُوماُطبيعتها؟ -

 لماذاُتؤدىُكلُعمليةُمنه,ُوماُاألهميةُالنسبيةُلكلُمنها؟ -

 كيفُتؤدىُهذهُالعملياتُوماُهيُالطرقُالعامةُالمتبعةُفيُكلُمنها؟ -

 تحليل الفرد:  -11-1-1-1
أداءُشاغلُالوظيفةُفيُالوقتُالحاليُوتحديدُالمعارفُوالمهاراتُُقياسُخاللُمنُويكونُذلك

وتضيفُزرقانُليلىُأهمُُ(,911, 9002)الجرواني, واالتجاهاتُالالزمةُألداءُوظيفتهُبنجاحُ
 يلي:ُالنقاطُالتيُيجبُالوقوفُعليهاُأثناءُتحليلُخصائصُالفردُوالتيُتتمثلُفيما

 الحقائقُوالبياناتُالتيُتتعلقُبالمؤهالتُالعلميةُلشاغلُالوظيفة. -

 خبراتُالفردُالعلميةُوالعمليةُوقدراتهُومهاراتهُالخاصة. -

 األنشطةُالتدريبيةُالتيُشاركُفيها. -

 األنشطةُالتدريبيةُالتيُخططُلهاُونفذها. -

 والتركيزُالفكري.المتطلباتُالفكريةُمثلُالقدرةُعلىُالتحليل,ُالنباهةُالذهنيةُ -

 المتطلباتُالمتعلقةُبالجهدُالجسديُوالمهاراتُالبدنية. -

 …المزاياُالشخصيةُمثل:ُالنضج,ُاالندفاع -

 دراسةُالدوافعُألنُالتدريبُيعملُعلىُإشباعُبعضهاُأوُيغيرهاُأوُيعدلها. -
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 دراسةُمتوسطُإنتاجيةُوأداءُالعاملين. -

 العملُلدىُالعمال.ُالتعرفُعلىُمتوسطُالغيابُوالتأخيرُومتوسطُدوران -

 دراسةُوتحليلُتظلماتُالعاملين. -

 دراسةُجوانبُاألداءُالتيُبهاُنقصُلكنُالفردُيمتلكُالقدراتُالالزمةُلذلك. -

 دراسةُالدافعيةُوظروفُالعمل. -

دراسةُجوانبُاألداءُالتيُبهاُنقصُوالُيملكُالفردُالقدراتُواالستعداداتُالالزمةُالتيُ -
 تمكنهُمنُاكتسابُهذهُالقدرات.

منُخاللُماُسبقُيتضحُأنهُكلُمنُاألساليبُالثالثُسابقةُالذكرُتمكنُمنُالتحديدُ
ُوماُ ُأهدافُالمنظمة ُخالل ُمن ُالالزمة ُالتدريب ُلبرامج ُوالخاصة ُلألهدافُالعامة الدقيق

ُتتطلبهُالوظيفةُوماُيجبُأنُيكونُعليهُشاغلهاُلتأديتهاُعلىُالوجهُالمطلوب.
 لية تحديد االحتياجات التدريبية:األدوات المستخدمة في عم -11-1-2

ُ ُاالحتياجاتُالتدريبية ُفيُحصرُوتحديد ُاألدواتُالتيُتستخدم حسب أحمد تتمثلُأهم
ُ(ُفيماُيلي:0990)ُالجبر(,0995ُ)ُشرف الدين(,0991ُ)ُالخطيبو

منُالفئاتُالمرادُتدريبهاُوالقادةُاإلداريينُوالمشرفينُوتعقدُالمقابالت:  -11-1-2-1
خاللهاُيتمكنُالقائمُعلىُعمليةُالتدريبُمنُالتعرفُعلىُالموضوعاتُالتيُوالرؤساءُومنُ

 يراهاُالمتدربونُمناسبةُلهمُويراهاُالقادةُاإلداريونُاحتياجاُتدريبياُللفئاتُالعاملةُمعهم.

ُالتربويونُُاالستبانات: -11-1-2-1 ُالمسؤولون ُيراها ُالتي ُالموضوعات وتتضمن
حيثُيقومُالمستجيبونُبترتيبُهذهُالموضوعاتُوفقُُمهمةُويجبُتدريبُالمعلمينُعليها,

أولوياتهاُوأهميتهاُبالنسبةُلهم,ُكماُيمكنُتوجيهُاالستبياناتُللرؤساءُالمباشرينُللتعرفُإلىُ
آرائهمُفيُأداءُالعاملينُوالتيُتمثلُأهميةُكبيرةُفيُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُنظًراُلقدرتهمُ

ُالعاملونُوالتيُيمكنُعالجهاُعلىُتحديدُجوانبُالقوةُوالضعفُوا لمشكالتُالتيُيواجهها
ُتصم ُعند ُشروطُيجبُمراعاتها ُوهناكُعدة ُاألسئلةبالتدريب, ُوضوح ُمنها: ُاالستبيان ُيم
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وضعُالفردُلإلشاراتُفيُالمكانُالمناسبُحتىُيسهلُحصرهاُوتبويبُبياناتها,ُوأنُالُتكونُ
 .(911, 9000و شيخة, أب)األسئلةُمعقدةُوأنُتلبيُالغرضُالذيُوضعتُمنُأجلهُ

هذهُاللجانُالموضوعاتُذاتُاألهميةُُتدرسُحيثُالتربوية:ُاللجانُطريقة -11-1-2-9
 الخاصةُبالنسبةُللمتدربينُوعلىُضوءُهذهُالدراسةُتوضحُوتحددُاالحتياجاتُالتدريبية.

وتعتبرُمصدًراُمهًماُلتحديدُاالحتياجاتُُتقارير كفاءة المعلمين الدورية: -11-1-2-1
ُوالمسؤولين,ُ ُالمديرين ُمن ُوباهتمام ُصحيحة ُبطريقة ُإعدادها ُتم ُما ُإذا ُللمعلمين التدريبية
بحيثُتعكسُصورةُحقيقيةُلخبراتُالمعلمينُوسلوكهمُواتجاههمُوبالتاليُتحديدُالجوانبُالتيُ

 يمكنُعالجهاُمنُخاللُالتدريب.

وقدُتكونُشفويةُأوُتحريريةُيلجأُإليهاُالرؤساءُأوُالمسؤولونُُاالختبارات: -11-1-2-1
 عنُالتدريبُبهدفُالوصولُإلىُاالحتياجاتُالتدريبيةُللعاملين.

ملُومعرفةُالسببُالحقيقيُيعتبرُتحليلُمشكالتُالعُتحليل المشكالت: -11-1-2-2
ُ ُخاللللمشكلة ُمن ُبكفاءة ُعالجها ُفي ُيسهم ُالذي ُالتدريب ُنجاح ُوسائل ُأهم تحديدُُمن

 اإلجراءاتُالالزمةُلعالجها.

 نماذج في تحديد االحتياجات التدريبية:  -11-1-2

0999ُ)ُدرويشذكرُ )ُ ُأورده  Arab British Academy forووردُفيُُالطعانيكما

higher Education ُ:ُبعضُالنماذجُفيُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُمنها
 (ُويتمثلُفي:دوجان ليرو)نموذجُنموذج الفجوة بين أداءين:  -11-1-2-1

 جمعُمعلوماتُمنُالمنظمةُالتيُتواجهُمشكالتُمعينة. -

 مقارنةُاألداءُالحقيقيُمعُالمعاييرُالمحددة. -

 اكتشافُوجودُفجوةُأوُعدمُوجودهاُبينُاألداءُوبينُالمعايير. -

 تحديدُمستوىُأوُحجمُالفجوةُالمكتشفة. -

 تحديدُمدىُمعرفةُاألفرادُالمعنيينُبآرائهم. -

 رنامجُتدريبيُلمعالجةُالفجوةُالمكتشفة.تصميمُب -
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إلةةةين )نمـــوذجُإجةةةراء التقةةةدير المةةةنظم لالحتياجةةةات التدريبيةةةة:  نمةةةوذج -11-1-2-9
 (ُويتمثلُفي:بيرنستاين

 اختيارُاستراتيجيةُتتصلُبالحاجاتُالمرتبطةُبالكفاءاتُوتتعلقُبتحليلُاألداء. -

 المرغوبُفيهُمنُاألداءُالفعلي.تحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُوالمتمثلةُفيُاألداءُ -

 التمييزُبينُالحاجاتُالمتعلقةُبالتدريبُوالحاجاتُالمتصلةُبالعواملُاألخرى. -

 تحديدُاألهدافُالتدريبية. -

 نموذج تحديد األهداف التدريبية: -11-1-2-1

 نموذج تحديد األهداف التدريبيةيمثل ( 10شكل رقم )
 (19, 9002)المصدر: الطعاني, 
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ويتميزُهذاُالنموذجُ النظم:ُمنحىُتحديد االحتياجات التدريبية وفق نموذج -11-1-2-1

ُاألساليبُ ُخبراتُمسؤوليُالتدريب, بالتكاملُحيثُتشملُالمدخالتُ)معلوماتُمتوافرة,
ُ ُالتدريبية ُاالحتياجات ُتحديد ُإلى ُتهدف ُالتي ُوالمخرجات ُالتغذيةُاإلحصائية( ُثم ومن

 الراجعةُكماُهوُمبينُفيُالمخططُالموالي:

 نموذج تحديد االحتياجات التدريبية وفق منحى النظم( 11شكل رقم )
 (Arab British Academy for heigher Education, 12)المصدر: 

 تصميم البرنامج التدريبي: -11-9

عدادُهيكلُللبرنامج ُإلىُتخطيطُوا  التدريبيُمنُأجلُأنُيحققُُيشيرُمصطلحُتصميم
ُوضعُخطةُكاملةُلتنفيذُهذاُاألخيرالبرنامجُالتدريبيُتهدفُإلىُُتصميمُعمليةُبالتاليُأهدافه

وفيُهذاُالشأنُتجدرُاإلشارةُهناُإلىُبعضُالمبادئُاألساسيةُفيُتصميمُالبرامجُالتدريبيةُ
ُوالمتمثلةُفيُاآلتي:

 رغبتهُفيُالتعلم.ُأنُالتدريبُعلىُدافعيةُالمتدربُوتحفيزهُومدى -

 أنُالتدريبُيعتمدُعلىُإيجابيةُوفاعليةُالمتدربُفيُالتعلم. -

       :
·             .
·                     .
·               .

        

                     
         

               
               

                :
·              .
·              .
·                   

)            (.
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ُالعمرُ - ُذلكُبعواملُمثل ُويتحدد ُعلىُالتعلم ُوالقابلية ُعلىُالقدرة أنُالتدريبُيعتمد
 والذكاء.

 أنُالتدريبُيعتمدُعلىُالخبراتُالسابقةُوالحاليةُللمتدرب. -

 اءُسبقُتعلمها.أنُتعلمُأشياءُجديدةُقدُيتعارضُمعُتذكرُأشي -

أنُكفايةُالتدريبُتعتمدُعلىُالتغذيةُالراجعة,ُإذُأنُمعرفةُالنتائجُتؤديُإلىُزيادةُ -
 (.21, 9002)الطعاني, التعلمُ

ُويمكنُحصرُخطواتُتصميمُبرنامجُتدريبيُعلىُالنحوُالتالي:
 تحديد أهداف البرنامج التدريبي: -11-9-1

ُلتدريبيةُالتيُتمُتحديدهاُمسبًقااالحتياجاتُاضوءُُعلىُالتدريبيُالبرنامجُأهدافُوتوضع

لبرنامجُوالبرامجُاُهذاُبينُوالعالقةُالمحيطةُوالبيئيةُالظروفُالتنظيميةُاالعتبارُبعينُاألخذُمع
موًماُتتعلقُوعُ,(121, 9002)العزاوي, تنفيذهاُسابقاُوالتيُفيُطريقهاُللتنفيذُالتيُتمُُاألخرى

دُاالحتياجاتُالتدريبيةُتمتُترجمتهاُمنُخاللُتحديُونتائجُغاياتُإلىُبالوصولُهذهُاألهداف
ُدةُوتحاولُإشباعهاُلدىُالمتدربيناألهدافُالحاجاتُالمحدُهذهُتلبيُحيثُبالتدريب,للمعنيينُ

ُوتظهرُأهميةُتحديدُأهدافُالتدريبُفيماُيلي:
 تساعدُفيُاختيارُمحتوىُالتدريبُوأساليبهُوأدواتهُالمناسبة. -

- ُ ُفيُتساعد ُما ُالعملُمعرفة لىُأيُمدىُبعد ُتحققتُوا  ُاألهدافُقد ُكانتُهذه إذا
 التدريبي.

)الطعاني, تتيحُللمدربُوالمتدربُفرصةُتنظيمُجهودهمُوتنسيقهاُلتحقيقُهذهُاألهدافُ -
9002 ,29.) 

ُإلىُخمسةُأنواعُهي:6119ُُالطعانيوقدُقسمُهذهُاألهدافُ
يادةُنسبُالنجاحُ:ُوهيُاألهدافُالتيُتقاسُبشكلُمخرجاتُمثلُُزأهداف تشغيلية -
 وغيرها.

 :ُوتتعلقُبتطويرُأداءُاألفرادُإلىُالمستوياتُالمرغوبة.أهداف أدائية -
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:ُوتتعلقُبحجمُالمعلوماتُوالحقائقُوالمعارفُوالمهاراتُالتيُيكسبهاُأهداف تعليمية -
 المتدربونُفيُنهايةُالبرنامجُالتدريبي.

 نحوُالبرنامجُالتدريبي.:ُوتتعلقُبالمشاعرُالشخصيةُللمتدربينُأهداف رد الفعل -

ُالذاتيُللمشاركينُأهداف النمو الذاتي - ُوهيُاألهدافُالتيُتعكسُمستوياتُالنمو :
 فيُالبرنامجُالتدريبي.

ُوعلىُواضعُأهدافُالبرنامجُالتدريبيُأنُيراعيُماُيأتيُعندُصياغتهُلهذهُاألهداف:
 أنُتكونُاألهدافُمحددةُتحديًداُواضًحاُودقيًقا. -

 عُاألهدافُالعامةُللتدريب.أنُتكونُمنسجمةُم -

 أنُتكونُواقعيةُوقابلةُللتطبيق. -

 أنُتكونُمنسجمةُوغيرُمتناقضةُفيماُبينها. -

 أنُتكونُذاتُقيمةُأيُتعالجُمشكالتُحقيقية. -

 (.21-21, 9002)الطعاني, أنُتكونُقابلةُللقياسُ -

دقيًقاُيعّبرُأنهُكلماُكانُتحديدُأهدافُالبرنامجُالتدريبيُتحديًداُُيتضحُسبقُماُخاللُمن
عنُاالحتياجاتُالفعليةُللمتدربينُكلماُأمكنُذلكُمنُتحقيقُالتدريبُألهدافهُوتقييمُالعملُ

ُالتدريبيُتقييًماُسليًماُفيُضوءُتلكُاألهداف.
 تحديد مستوى البرنامج التدريبي: -11-9-9

داتُةُبحيثُيشملُكافةُمفُروفيُهذهُالخطوةُيتمُتحديدُمفرداتُالبرنامجُالنظريةُوالعملي
, 9002)العزاوي, السابقةُوماُحدثُلهاُمنُإضافةُوتطويرُُالتدريبيةُالبرامجُأوُالتدريبيةُالدورات

ُبشكلُصحيحُالُبد(121 ُاالحتياجاتُالتدريبيةُُ,ُولكيُتتمُعمليةُالتحديدُهذه منُمراعاة
عمليةُالبرنامجُذاتُعالقةُمباشرةُبطبيعةُعملُالفئةُالمستهدفةُمنُُمفرداتُتكونُومراعاةُأن

التدريب,ُوبعدهاُيقومُالمصممُبتحديدُالتتابعُالمنطقيُلهذهُالموضوعاتُوالترابطُفيماُبينهاُ
وتحديدُمدىُالعمقُواإلفاضةُفيُتناولُكلُموضوع,ُوتصنفُموضوعاتُالبرنامجُبصفةُ

ُعامةُحسبُأهميتهاُإلىُثالثُمجموعاتُهي:
ُ
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 موضوعاتُيتعينُمعرفتها. -

 موضوعاتُينبغيُمعرفتها. -

 (.21, 9002)الطعاني,  تُيستحسنُمعرفتهاموضوعا -

 تحديد المادة التدريبية: -11-9-9

التدريبُمنُمادةُمكتوبةُكالكتبُوالمقاالتُوالبحوثُُعمليةُفيُيستخدمُماُويقصدُبهاُكل
والتمارينُالتدريبيةُوالمستخلصاتُالتيُيمكنُأنُتعرضُعلىُالمتدربينُأوُتوزعُعليهمُقبلُ

أوُبعده,ُوالتيُالُبدُوأنُتتناسبُمعُأهدافُالبرنامج,ُومنُالشروطُالتيُُالبرنامجُأوُأثناءه
ُيجبُأنُتتوفرُفيُالمادةُالتدريبيةُهي:

 إثارةُالرغبةُلدىُالمتدربُللتعلمُوالمعرفة. -

 يمكنُتقسيمهاُإلىُمفرداتُواضحةُومفهومة. -

 تؤديُالغرضُمنهاُبنجاح. -

 اختيار أساليب التدريب الفاعلة ووسائله:  -11-9-1

ُأثناءُالهناكُ ُالوسائلُواألساليبُالتيُيمكنُاتخاذها عملُالتدريبيُوعلىُالمدربُعديد
فعاليةُفيُالتأثيرُعلىُالمتدربين,ُويتوقفُهذاُعلىُُوأكثرُالمناسبينُواألسلوبُالوسيلةُاختيار

ُعواملُعديدةُمنها:
 موضوعُالتدريب. -

 الهدفُمنُالتدريب. -

 خصائصُالمتدربين. -

 الكلفة. -

 الخاضعةُلعمليةُالتدريب.ُحجمُالمجموعة -

 المبادئُالنفسيةُفيُالتدريب. -

 المدةُالزمنيةُالمتوافرةُللتدريب. -

 مقدارُالمشاركةُالمطلوبة. -

 التسهيالتُالمتوافرة. -
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 مهاراتُالمدرب. -

 (.22, 9002)الطعاني, مؤهالتُالمتدربينُوخبراتهمُ -

 تحديد الزمان والمكان للبرنامج التدريبي:  -11-9-1

الزمنُوالتوقيتُالمناسبينُلتنفيذُالبرنامج,ُويستطيعُُتحديدُالتدريبيُالعملُنجاحُعواملُمن
ُمصممُالبرنامجُتخمينُالوقتُالالزمُإلىُحّدُماُعنُطريق:

 التشاورُمعُاألشخاصُالمسؤولينُوذويُالخبرة. -

 المقارنةُمعُمدةُالبرامجُالمماثلةُوالتيُتمُإجراؤها. -

 التحضيرُالالزمةُبالنسبةُللمتدربين.ُاألخذُبعينُاالعتبارُالعمرُوالخبرةُومدة -

 األخذُبعينُاالعتبارُمستوىُاألداءُالمستهدفُوصعوبةُالموضوعات. -

 طبيعةُأعمالُالمشاركينُومدىُارتباطهاُبفصولُالسنة. -

 موسمُاإلجازاتُالسنويةُوالعطل. -

 (.21-21, 9002)الطعاني, تكاليفُالبرنامجُ -

ُيمكنُلكلُ ُأنه ُالتدريبُكما ُويمكنُأنُتلعبُنوعية ُبه, ُالخاصة برنامجُتدريبيُبيئته
)معارف,ُمهارات,ُسلوكات(ُدوًراُفيُتحديدُمكانُالتدريبُداخلًياُكأنُيكونُفيُقاعةُمهيأةُ
منُحيثُالهدوءُوالخدماتُاإلنسانيةُوالضيافةُأوُيكونُخارجًياُوعندُذلكُيتطلبُاألدواتُ

ُ(.121, 9002)العزاوي, نامجُالتدريبيُواألجهزةُوالتجهيزاتُالمالئمةُللبُر
 اختيار المدربين:  -11-9-2

ُالمدربُ ُوقائدُيقوم ُوموجه ُمرشد ُوباعتباره ُالتنفيذ, ُإلىُواقع ُله ُخطط ُما ُنقل بعملية
ُالتيُتمكنهُمنُأداءُمهامهُالتدريبيةُفالُبدُمنُتوافرُبعضُُالمجموعة الصفاتُاألساسية

ُلتحقيقُأهدافُالتدريبُفالمدربُبكفا عنصرُأساسيُلنجاحُالعملُالتدريبيُوأيُقصورُءة
فيُإمكاناتهُوقدراتهُيمثلُمضيعةُللمالُوالجهدُويكونُلذكُآثارُسلبيةُتنعكسُعلىُالعملُ
ُالمتدربينُ ُدافعية ُعلىُاستثارة ُقادًرا ُيكون ُفالمدربُالكفء ُوجدواه, التدريبيُوعلىُفعاليته

ُأهداف ُتحقيق ُإلى ُللتوصل ُوتحفيزهم ُباستمرار ُذلكُُوتشجيعهم ُويتأتى ُالتدريبي البرنامج
ُبالمتدربينُ ُاالجتماعي ُاالتصال ُوسائل ُومن ُالتحفيز ُمن ُطرقُوأساليبُمتنوعة باستخدام
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ُلهُصلهُبالبرنامجُالتدريبيُومنُبينُاألدوارُالتيُتقعُعلىُعاتقُالمدربُلتحقيقُ وكلُما
ُأهدافُالبرنامجُالمسطرةُماُيلي:

ونُمختلفُالنشاطاتُبحيثُيتعلمُفيُالمتدربينُمعُبمشاركتهُ:ُوذلكالمشاركة الفاعلة -
ُ ُالبعضُتجاربُمشتركة, ُبعضهم ُتفيُمن ُالمدربُوالمتدربين ُبين ُما ُالمشاركة حيثُأن

 بمعاييرُالتعليمُوالتعلمُالفعال.

:ُيعدُالمدربُمسهلُللمعرفةُفيُمختلفُالظروفُخاصةُعندُامتالكُمسهل للمعرفة -
 المدربُخبراتُقويةُفيُموضوعُمحدد.

ُمدىُمالمقوّ  - ُللوقوفُعلى ُالتقويم ُعملية ُفي ُبارًزا ُدوًرا ُالمدرب ُيلعب ُأن ُبد ُوال :
 اكتسابُالمتدربينُللمعارفُوالمهاراتُواالتجاهاتُالالزمة.

:ُأيُيقومُبإعدادُأوراقُعملُللمتدربين,ُوكذلكُاألوراقُمعدًّا لمواد تعليمية تدريبية -
 (.22, 9002)الطعاني, المرجعيةُالالزمةُفيُالمجالُالذيُيقومُبالتدريبُعليهُ

أهدافُالبرنامجُالتدريبيُهوُذلكُالمدربُالفاعلُالذيُُتحقيقُعلىُالقادرُالكفءُفالمدرب
اركتهمُالفاعلةُفيُموضوعُيعملُعلىُإشراكُالمتدربينُواستثارةُدافعيتهمُلتوجيهُذلكُفيُمش

ُيسعىُالبرنامجُأنُالتدريبُ ُللوصولُإلىُاكتسابُما ُالدائم ُانتباههم ُمنُوشد ُإياه يكسبهم
ُأهدافُمحددةُومسطرة.

 اختيار المتدربين:  -11-9-2

التدريبيُكذلكُنوعيةُالمتدربينُومدىُمالءمتهمُلبرنامجُالتدريبُُالبرنامجُنجاحُعواملُمن
ُوالمستوىُالمعرفيُوالمهاري ودوافعُالتدريبُلذلكُمنُالضروريُأنُيكونُُمنُحيثُالعدد

ُاالختيارُدقيًقاُوموضوعًياُوفيُضوءُاالحتياجاتُالتدريبية.
 ميزانية التدريب:  -11-9-1

خرىُالبرنامجُالتدريبيُمنُالعواملُالمنفصلةُعنُبقيةُالعواملُاألُتكاليفُاعتبارُيمكنُال
نماُتعتبرُمنُالعواملُفيُتنفيذُالبرنامجُالتدريبي,ُ المهمةُفيُذلك,ُلذاُمنُالضروريُعلىُوا 

مصممُالبرنامجُالتدريبيُأنُيضعُفيُاعتبارهُالتكلفةُالماليةُالالزمةُلتغطيةُالبرنامجُورصدُ



138 

ُ ماُُ-إيراداتُومصروفات-مبلغُمحددُبعدُحسابهُالتكاليفُمنُمدخالتُومخرجاتُمالية
ُ(.121, 9002)العزاوي, يطلقُعليهاُميزانيةُالبرنامجُ

كلُالخطواتُالالزمةُأثناءُتصميمُالبرنامجُالتدريبيُبدايةُمنُتحديدُأهدافُبعدُتحديدُ
ُتغطيُ ُالعملُالتدريبيُإلىُغايةُوضعُميزانية ُنهاية البرنامجُبوضوحُللعملُعلىُتحقيقها

ُتكاليفُالبرنامجُالتدريبي,ُتأتيُمرحلةُتنفيذُالبرنامجُالتدريبي.
 تنفيذ البرنامج التدريبي: -11-1

ُُالتدريبيُالمحتوىُوتحديدُتصميمُبعد ُتنفيذ ُمرحلة ُإلى ُاالنتقال ُوللقيامُُيتم البرنامج,
ُ ُالتنفيذ ُعلىُإكسابُبعملية ُاألفراد ُالتيُتساعد دراكُالمبادئُالتعليمية ُوا  علىُالمدربُفهم

المعرفةُوتطبيقهاُبسهولة,ُحيثُيجبُمعرفةُأبرزُالشروطُاألوليةُلحدوثُالتعلمُوالتيُتتمثلُ
ُفيماُيلي:
:ُوهوُاالستعدادُأيُامتالكُالمتدربينُللمعارفُأوُالمهاراتُالتيُتمكنهمُاألولالشرط  -

 منُتعلمُواستيعابُالدروسُوالفروضُالتدريبيةُالتيُتعطىُلهمُأوُتطلبُمنهم.

ُيندفعُالمتدربُإلىُاكتسابُمهاراتُجديدةُويرىُالشرط الثاني - :ُوهوُالدافعيةُفكلما
ُلتحصيلُا ُيجتهد ُكلما ُمنها ُوفائدة ُتجاهُنفًعا ُلألفراد ُعنُقوىُمحركة ُفالدوافعُعبارة لتعلم,

األداء,ُوسلوكاتهمُتتأثرُبالدوافعُومنُأبرزُالقوىُالمعبرةُعنُالدوافعُهيُالحاجاتُوالرغباتُ
والمساراتُوكذلكُاالتجاهاتُوالنزواتُوالحركات,ُوترتبطُالدوافعُبموقفُوتوقعاتُالمتدربينُ

ُليميُالذيُحصلوهُمنُهذاُالبرنامجاتجاهُالكمُالتعردةُفعلهمُُعنُالكشفُفيُتساعدانُكونهما
رُالفاعليةُالذاتيةُأوُكماُيمكنُربطُالدوافعُواألهدافُالتيُوضعهاُاألفرادُألنفسهم,ُكماُتعتب

ُوالصعبةُالمعتقداتُ ُالمهماتُالمطلوبة ُوالباعثُالقويُألداء هيُالتيُتنميُشعورُاألفراد
 بفاعليةُونجاح.

- ُ ُاألفرادُسابًقا,ُلترفعُ:ُهوُمماُرالشرط الثالثأما سةُالمهاراتُأوُالمهامُالتيُتعلمها
 منُمستوىُالتعلمُلديهم,ُوالممارسةُالكاملةُالناجحةُترفعُمنُالفاعليةُلألفراد.
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:ُهوُاالسترجاعُإذُأنهُبينُللمتدربُمقدارُالجهدُالمطلوبُبذلهُتعلًماُوالشرط الرابع -
 علىُالدافعيةُالمسببةُله.ُيؤثرُكماُمنهُلمتوقعاُوممارسةُلكيُيأتيُأداؤهُالفعليُمطابًقاُلألداء

ُوالشرط الخامس - ُوالذيُيقاسُمنُخاللُمدىُمساهمةُ: ُللتعلم ُالتدريبي ُالنقل وهو
البرنامجُالتدريبيُفيُنقلُالمعرفةُوالعلمُوالقدراتُعندُالمتدربينُوتوظيفهمُفيُخدمةُأهدافُ

 (.921-921, 9009)بلوط, التدريبُ

حدوثُالتعلمُتتضحُلهُكيفيةُالقيامُبدورهُعلىُالوجهُالمناسبُبإدراكُالمدربُلشروطُ
ُالطعانيُ ُويصنفُحسنُأحمد ُبإنجاحُالعملُالتدريبي, ُالكفيلة ُاألساليبُالصحيحة وتحديد

ُفعالياتُتنفيذُالبرنامجُالتدريبيُإلىُثالثُمجموعاتُكالتالي:
 وتتضمنُاآلتي:قبل التنفيذ:  -11-1-1

 سيجرىُفيهُتنفيذُالبرنامجُالتدريبي.تحديدُالمكانُوالموقعُالذيُ -

 اختيارُالمدربينُوالمحاضرينُمنُأجلُالقيامُبهذهُالعملية. -

- ُ ُالتدريبية ُالمواد ُوتقنياتُوأدواتُومطبوعاتتهيئة ُوسائل ُيخصُ…من ُما ُكل إلخ
 عمليةُالتدريب.

 الحصولُعلىُالموافقاتُللزياراتُالميدانيةُمنُالجهاتُالمعنية. -

تطلبهُمنُمستلزماتُالتبريدُوالتدفئةُواألثاثُوتصميمُطريقةُحجزُقاعةُالتدريبُوماُت -
 جلوسُالمتدربين.

ُفيهُ - ُوالمشاركين ُبدئه ُوتاريخ ُومدته ُهدفُالبرنامج ُويتضمن ُكراسُالبرنامج إعداد
 وجدولُالجلساتُالتدريبية.

 ويتضمنُماُيأتي:أثناء التنفيذ:  -11-1-1 

 استقبالُالمشاركينُوالمدربين. -

 وعرضُموضوعاتهُعلىُالمشاركينُومناقشته.افتتاحُالبرنامجُ -

 تعريفُالمشاركينُبالمدربين. -

 متابعةُدوامُالمشاركين. -
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تنميةُالعالقاتُاالجتماعيةُوالتواصلُالفعالُبينُالمتدربينُمنُخاللُتشجيعهمُعلىُ -
 إقامةُالنشاطاتُاالجتماعية.

 تهيئةُمستلزماتُالزياراتُالميدانيةُفيُحالُوجودها. -

 لتقويمُاليوميُوالنهائيُوجمعها.توزيعُاستماراتُا -

 إعدادُشهاداتُبأسماءُالمشاركينُوتوزيعهاُفيُاليومُاألخيرُمنُالبرنامج. -

 تقويم العملية التدريبية: -11-2

بجميعُعناصرهُلذاُالبدُمنُإجراءُُالتدريبيُالبرنامجُبنيةُعلىُامجُالتدريبيةتعتمدُفعاليةُالبُر
لكلُمنُأهدافُالبرنامجُوزمانهُومكانه,ُوالتجهيزاتُوالخدماتُوالموضوعاتُُالتقويميالعملُ

ُأوردهاُ ُوالتي ُالتدريبية ُالبرامج ُتقويم ُمفهوم ُحول ُاآلراء ُوتعدد ُالبرنامج, ُهذا ُيحويها التي
ُكماُيلي:ُ(11, 9001)الطيار, 
ُالبعضُوتهدفان0991ُُُياغييرىُ - ُالمتابعةُبعضهما ُتتكاملُمع ُعملية أنُالتقويم

ُإلىُاالرتقاءُبالتدريبُوتطويرهُومعالجةُالثغراتُالتيُقدُتكتشفُأثناءُعمليةُالتنفيذُ أساًسا
 والتغلبُعلىُماُيصادفهُمنُعقباتُومشكالت.

ُالتغيرات0990ُُُعبد اهللويرىُ - ُلمجموع ُالنهائية ُقياسُللمحصلة ُعملية ُالتقويم أن
ُال ُبالنتائج ُمقارنة ُللمتدرب ُوالسلوكية ُوالمهارية ُوتحديدُالمعرفية ُالتدريبي ُللنشاط منشودة

 أسبابُالقصورُإنُوجدتُوتقديمُمقترحاتُوتداركهاُفيُالمستقبل.

بأنهُعمليةُقياسُلمعرفةُمدىُماُتمُتحقيقهُمنُأهدافُتدريبيةُويتضمنُُبرعيويعرفهُ -
 تقويمُالمتدربينُالدارسينُوالمدربينُوالبرامجُالتدريبية.

ُلي:التعريفُالتاُ(12, 9010)المصدر, ويضيفُ
(ُبأنهاُتلكُاإلجراءاتُالتيُتقاسُبهاُكفاءةُالبرامجُالتدريبية6115ُ)ُشاويشويعرفهاُ -

ينُومدىُالتغيرُالذيُومدىُنجاحهاُفيُتحقيقُأهدافهاُالمرسومةُكماُتقاسُبهاُكفاءةُالمتدرب
ُالتدريبُفيُ ُالنجح ُالمدربين ُكفاءة ُوكذلكُتقاسُبها ُفيهم, ُالعملُإحداثه ُبتنفيذ ُقاموا ذين

 بي.التدري



141 

بعدُالقيامُبالعملُالتدريبيُوتنفيذُالبرنامجُالمعدُلذلكُالُبدُمنُإجراءُالعملُالتقويميُُاإذ
لهذاُالبرنامج,ُفمنُخاللُعمليةُالتقويمُيمكنُالتعرفُعلىُالتغيراتُالحاصلةُلدىُالمتدربينُ

اُتمُالتخطيطُلحدوثهاُمنُخاللُهذاُالبرنامجُسواءُكانتُمعارفُومعلوماتُقدُتلقاهوالتيُ
المتدربُأوُمهاراتُواتجاهات,ُفعمليةُالتقويمُتساعدناُفيُالتعرفُعلىُمدىُتحقيقُالبرنامجُ

ألهدافهُالمخططُلهاُسابقاُمنُطرفُالقائمينُعلىُهذاُالبرنامجُومدىُُالتدريبيُالمستهدف
ةُباإلضافةُإلىُتحققُالنتائجُالمتوقعةُمنه,ُوكذلكُمدىُفعاليةُالوسائلُواألنشطةُالمستخدم

ُالتأك ُاألهدافُومنُدُمنُصالحية ُمنُأجلُالوصولُإلىُهذه ُاعتمادها األساليبُالتيُتم
برامجُالتدريبيةُومعرفةُالمهمُأيًضاُتحديدُماُهوُإيجابيُواستغاللهُكنقطةُقوةُوتعزيزهاُفيُال

الحًقاُفيُبرامجُتدريبيةُأخرىُوتذليلهاُُتفاديهاُعلىُللعملُالعمليةُهذهُتعترضُالتيُالصعوبات
ُأمكنُ ُالبرامجُالتدريبيةما ُتقويم ُولعلُأبرزُأهدافُعملية ُالبرامج, ُيوردهاُُلنجاحُهذه كما
ُكماُيلي:6119ُُالطعاني

التدريبيُحيثُيصبحُأكثرُمرونةُفتتخذُقراراتُتعتبرُكتغذيةُراجعةُتحددُمسارُالبرنامجُ -
ُصحيحةُبشأنُالتعديلُأوُالحذفُأوُاالستمرارُوتساعدُهذهُالعمليةُالمدربينُعلىُتحسين

 برامجهم.

 التقويمُعمليةُتهدفُإلىُإبرازُمواطنُالخللُوالقوةُفيُالبرنامجُالتدريبي. -

 يساعدُاإلدارةُفيُمعرفةُمدىُتحققُأهدافُالتدريب. -

 معرفةُمدىُتطبيقُالمبادئُواألسسُالصحيحةُفيُالبرامجُالتدريبيةُأثناءُتنفيذها. -

 المتعلمةُفيُميدانُعملهم.تطبيقُالمهاراتُُعلىُالمتدربينُقدرةُمدىُمعرفةُيساعدُفي -

 يساعدُفيُتذليلُالصعوباتُالتيُاعترضتُتنفيذُالبرامجُالتدريبية. -

 التأكدُمنُتنفيذُماُخططُلهُبأقلُكلفة. -

والمؤسساتُُاألجهزةُعلىُالتيُتعودُ,وغيرُالمباشرةُالمباشرةُالفوائدُعلىُالتعرفُفيُيساهم -
 نتيجةُمشاركةُمنتسبيهاُفيُالبرامجُالتدريبية.

ُُو ُوخطواتُهذا ُوأساليبُومعايير ُوطرق ُمجاالتُونماذج ُالتدريبية ُالبرامج ُفي للتقويم
ُيمكنُإدراجهاُفيُهذاُالبحثُعلىُالنحوُالتالي:



142 

 مجاالت تقويم البرامج التدريبية: -11-2-1

ُأماُعنُالمجاالتُالتيُيشملهاُالتقويمُفيُالعملُالتدريبيُمتمثلةُفيماُيلي:
ُالبرنامجُفيُُوتهدف تقويم البرنامج التدريبي: - ُمدىُكفاءة ُإلىُمعرفة ُالخطوة هذه

ُتلبيةُاالحتياجاتُالتدريبيةُالتيُصممُالبرنامجُمنُأجلهاُمروًراُبالمراحلُاآلتية:
:ُحيثُالهدفُمنُالتقويمُقبلُالتنفيذُهوُالتأكدُمنُسالمةُتقويم البرنامج قبل التنفيذ -

أيُاألساليبُتكونُمالئمهُخطةُالبرنامجُوقدرتهُعلىُتحقيقُالهدفُالذيُصممُمنُأجلهُُو
 لتنفيذهاُوتحديدُوسائلُالتقويمُلكلُهدف.

ُالبرنامجُيسيرُوفقُماُتقويم البرنامج أثناء التنفيذ - ُكانُتنفيذ ُفيما ُبغرضُمعرفة :
س ّطرُلهُوتعزيزُالجوانبُاإليجابيةُوتذليلُالصعوباتُوتعديلُالمسارُوحمايتهُمنُالجنوحُ

 لتحقيقُاألهدافُالمخططة.

:ُويقصدُبهاُتلكُالعمليةُالتيُيتمُخاللهاُالتأكدُنامج التدريبي بعد التنفيذتقويم البر  -
منُمدىُتحققُاألهدافُالتيُوضعُمنُأجلهاُالبرنامجُواإلجابةُعنُالسؤالُاآلتي:ُهلُتمُ
ُالمتدربُمنُمعارفُومهاراتُواتجاهاتُجديدة؟,ُ ُوهلُاستفاد ُاالحتياجاتُالتدريبية؟ تلبية

 الكلفةُالماليةُالتيُأنفقتُعلىُتنفيذُالبرنامج.تحديدُُكماُتهدفُهذهُالعمليةُإلى

المستهدفةُمنُالبرنامجُالتدريبيُفإنهُيجبُُالفئةُهمُالمتدربينُباعتبارتقويم المتدربين:  -
العملُعلىُتقويمُسلوكهمُوأدائهمُأثناءُالتدريبُبشكلُمستمرُوالُتتوقفُعندُهذاُالحدُفقطُ

نماُتمتدُإلىُماُبعدُعودتهمُإلىُ مواقعُعملهمُفيُنهايةُالبرنامجُالتدريبي,ُفنجاحُالبرنامجُوا 
التدريبيُفيُحقيقةُاألمرُيتلخصُفيُمدىُإكسابُالمتدربينُالمهاراتُوالمعارفُواالتجاهاتُ

 المرغوبة.

إنُنجاحُالبرنامجُالتدريبيُفيُاألساسُالُيمكنُأنُيكونُفعااًلُحتىُُتقويم المدربين: -
ُالت ُتّم ُولو ُُوخطيطُله ُيتوقفُعلىُمدىُمهباحترافية ارةُأسسُعلميةُومنهجيةُكونُنجاحه

علىُالتأكدُمنُمدىُامتالكهُللمهاراتُُاألساسُفيُتعتمدُلمدربيناُالقائمينُعليهُفعمليةُتقويم
والكفاياتُالتدريبيةُفأيُقصورُفيهاُينعكسُسلًباُعلىُفعاليةُوكفاءةُالتدريبُفالمدربينُالُبدُ
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ُإكسابهمُكفاياتُومهاراتُتخصصيةُأنُيتمُإعدادهمُبشكلُمتقنُوضروريُج )الطعاني, دًّا
9002 ,121.) 

ُوالمخططُالمواليُيوضحُمجاالتُالعملُالتقويميُللبرنامجُالتدريبي:

 مخطط توضيحي لمجاالت تقويم التدرب( 19) شكل رقم
 (129, 9001)المصدر: طشوعة, 

هناكُستُنماذجُشهيرةُلتقويمُالتدريبُويدرجهاُكلُنماذج تقويم التدريب:  -11-2-9
 (ُكماُيلي:6119)ُالطعاني(,6101ُ)ُالمصدر(,6115ُ)ُالسنمنُ

 نموذج كيرك باتريك: -11-2-9-1

التدريب,ُوتعتبرُالنماذجُاألخرىُنماذجُُعمليةُتقييمُالنموذجُاألكثرُانتشاًراُفيُهذاُويعتبر
ُمستوياتُ ُأربع ُالنموذج ُهذا ُويتضمن ُعنه, ُأيمطورة ُإهمال ُبحيثُالُيصح ُالتقييم ُمن

ُالمدربُاألكثرُأهمية,ُوتتمثلُهذهُالمستوياتُُأجلُمنُمستوى الوصولُإلىُمستوىُيعتبره
ُاألربعةُفي:

ُالتدريبُرد الفعل:  - ُعملية ُفعلُالمتدربينُتجاه ُاألسلوبُفيُتقويمُردود ويتمثلُهذا
ُالمقياسُيهدفُإلىُ ُأيُأنُهذا ُالتدريبيُوأسلوبُتنفيذه, ُمحتوىُالبرنامج ُتجاه حساسهم وا 

المشاركينُعنُالبرنامجُ)منُحيثُالمحتوى,ُوالمدربون,ُوالموادُالتدريبية,ُمعرفةُمدىُرضاُ
 واألساليبُوالخدماتُاإلدارية(,ُوهلُأنُالبرنامجُكانُممتًعاُومثيًراُأمُأنهُمملُوجامد.

                                                    

·                    
                        
       .

·                 
         .

·                           
              .

·                       
                 .

·                      
                      
               .
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وهوُكمُالمعلوماتُالمكتسبةُخاللُعمليةُالتدريب,ُأيُأنهُفيُهذاُالمستوىُالتعلم:  -
نامج,ُويعتبرُهذاُالمستوىُئقُواألساليبُوالمهاراتُالمقدمةُبالبُريتمُقياسُتعلمُالمبادئُوالحقا

األفعال,ُففيُهذاُالمستوىُالُبدُأنُتكونُالقياساتُموضوعيةُُردودُقياسُمنُصعوبةُاألكثر
ُومدىُ ُالبرنامج ُلمواد ُالمشاركين ُفهم ُكيفية ُتوضح ُللقياس ُقابلة ُمؤشرات ُعلى تحتوي

ُقياسات ُوهيُليستُبالضرورة ُله, ُقياسُواختبارُُاستيعابهم نما ُوا  ُاألداءُفيُالعمل, لكيفية
مدىُالتعلمُالحاصلُللمتدربينُفيُالمجاالتُالمختلفةُللبرامجُالتدريبية,ُوهناكُشروطُيجبُ

 مراعاتهاُعندُاستخدامُهذاُالمستوىُمنُالتقييمُأهمها:

 رين.القيامُبعمليةُاختبارُالمتدربينُقبلُبدءُالبرنامجُوبعده,ُثمُمقارنةُنتائجُاالختبا -

 تعلمهُالمتدربونُويغطيُمحتوىُالمادةُالتدريبية.ُماُلكلُشامالُاالختبارُأنُيكونالبدُ -

 عمليةُالقياسُموضوعيةُوتكونُفيُضوءُاألهدافُالتدريبيةُللبرنامج.أنُتكونُ -

 أنُيتمُاستخدامُمجموعةُضابطةُلمقارنتهاُمعُمجموعةُالتجربة. -

ةُمستوىُالتعلمُفيُصورةُارتباطاتُعنُنتائجُالتقييمُإحصائًياُبهدفُمعرفأنُيعبرُ -
 ومستوياتُثقةُمعينة.

ويشملُهذاُالمستوىُتقييمُالتغييراتُفيُالسلوكُأثناءُممارسةُمهامُالوظيفةُالسلوك:  -
والناتجةُعنُالتدريب,ُويعتبرُهذاُالمستوىُمنُأصعبُمستوياتُالتقييم,ُوهناكُمجموعةُمنُ

 وهي:ُاإلرشاداتُالمساعدةُفيُتقييمُالتغيراتُالسلوكية

 القيامُبعمليةُتقييمُاألداءُالوظيفيُللمتدربينُقبلُااللتحاقُبالبرنامجُوأثناءهُوبعده. -

 إجراءُعمليةُالتقييمُمنُطرفُالمشرفُعلىُالمتدربُأوُمنُطرفُمرؤوسيه. -

ُالتدريبُوربطُالتغييراتُاألخيرةُبالتحليلُُالقيام - ُقبلُوبعد ُاألداء اإلحصائيُلمقارنة
 ببرنامجُالتدريب.

 تقييمُبعدُعدةُأشهرُمنُانتهاءُالبرنامجُليكونُالمتدربُقدُمارسُماُتعلمه.ُإجراء -

 استخدامُمجموعةُتجريبيةُوأخرىُضابطةُمنُأجلُالمقارنة. -

رُالتدريبُعلىُمستوىُالخدماتُيهدفُالتقييمُإلىُمعرفةُأثُالمستوىُهذاُوفي النتائج: -
عددُالشكاويُمنُالعمالءُ–للموظفينسجالتُاألداءُ–)الهدرُالماليُالتدريبيُالبرنامجُوبعدُقبل
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اُالمستوىُيسعىُهدرُالوقت(,ُأيُأنُالتقييمُفيُهذُ–مستوىُالجودةُللخدماتُالمقدمةُُ–
مينُلهذهُعلىُمستوىُالمتدربينُالمنتُالحاصلةُتوالتحسيناُواإليجابيةُالملموسةُإلبرازُالتأثيرات

بوقتُكافُويشملُهذاُالمستوىُُمراقبةُاألداءُبعدُانتهاءُالتدريبالمؤسسةُويستلزمُقياسهاُ
 جمعُالبياناتُقبلُوبعدُالبرنامجُوالقيامُبتحليلُالتطورُالحادث.

 نموذج باركر: -11-2-9-9

ُللمعلوماتُالمجمعة,ُ ُالنموذجُاقترحُباركرُطريقةُلتصنيفُأنواعُالتقييمُطبًقا وفيُهذا
ُوقدُقامُبتقسيمُودراسةُالمعلوماتُإلىُأربعُمجموعاتُكالتالي:

:ُوهوُتقييمُمدىُتقدمُاألشخاصُفيُالعمل,ُأيُمالحظةُإلىُأيُمدىُالعملأداء  -
ُمنُ ُالتقييم ُويأتي ُألعمالهم, ُمزاولتهم ُأثناء ُالعاملين ُأداءات ُفي ُأثًرا ُالمقدم ُالبرنامج ترك
القياساتُالموضوعيةُألداءُالعملُبماُفيُذلكُناتجُالعمل,ُنوعيته,ُالتوقيت,ُوتوفيرُالنفقاتُ

يراتُالقابلةُللمالحظةُفيُالسلوكُبموقعُالعملُوالتيُتشيرُإلىُحدوثُباإلضافةُإلىُالتغي
 تحسنُباألداء.

:ُوفيُهذاُالنوعُمنُالتقييمُيتمُتحديدُتأثيرُالبرنامجُعلىُمجموعةُماُأداء المجموعة -
منُخاللها,ُأوُالتأثيرُالمحتملُللبرنامجُعلىُالمؤسسةُككل,ُوهذهُمنطقةُلُالمشاركونُيعم

ُب ُويفضلُهناُمنُالصعبُالقيام ُالعواملُاألخرىُغيرُالتدريب, ُلتداخلُعديد ُوهذا تقييمها
جمعُالبياناتُماُقبلُوماُبعدُلمقارنةُالتطوراتُالتيُطرأتُومحاولةُعزلُتأثيرُالمتغيراتُ

 األخرىُقدرُاإلمكان.

ُرضا المشارك - ُمحتوياتُ: ُعن ُالمتدربين ُمدىُرضا ُتقييم ُيتم ُوطرقُوهنا البرنامج
ُ ُالمستخدمة ُاستماراتُُوالتدريب ُتوزيع ُخالل ُمن ُذلك ُويتم ُتعلموه, ُما ُتجاه ُنظرهم وجهة

تجرىُمعُالمشاركينُلتجميعُُالتيُخاللُالمقابالتُمنُأوُالرأيُنهايةُالدورةُالتدريبيةاستطالعُ
 معلوماتُعنُمدىُرضاهمُعنُالبرنامج.

:ُوفيهُيتمُتحديدُنوعيةُالحقائقُوالمهاراتُالتيُالمعارف المكتسبة من طرف المشارك -
ُالدورةُ ُمنُخاللُإجراءُاختباراتُللمعلوماتُقبلُوبعد ُيتم ُما ُوعادة ُالمشاركون, استوعبها
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ُيفضلُ ُمعينة ُمهارة ُبأداء ُالهدفُتزويدهم ُكان ذا ُوا  ُعليها, ُالمعارفُالمتحصل لقياسُكم
 محاكاتهاُمنُطرفُالمشاركينُلمعرفةُمقدارُماُاكتسبوه.

وفيُهذاُاألسلوبُيركزُالتقييمُعلىُالصنفينُاألخيرينُوهماُرضاُالمشاركينُوالمعارفُ
ُالتيُتحصلواُعليها.

 أسلوب كيرو: -11-2-9-1

ُاألسلوبُكلُمنُ ُاقترحُهذا ,Petr Warr RackhamُوMichael BirdُوNeilُوقد
ُ:Ciroيتضمنُأربعةُأصنافُرئيسيةُلتقييمُالدراساتُوهيُتشكلُالحروفُ

المعلوماتُُواستخدامُعلىُالحصولُهذاُيتضمن: (Context Evaluation) السياقتقييم  -
عنُالوضعُالعمليُ"البيئةُالمحيطة"ُلتقريرُالنواحيُالتدريبيةُالمطلوبة,ُويتمُفيُهذهُالمرحلةُ

 تقييمُثالثةُأنواعُمنُاألهداف:

أوُيحدُ:ُوهيُأوجهُالقصورُالمعينةُبالمؤسسةُالتيُسيتغلبُعليهاُاألهداف النهائية -
 منهاُالبرنامج.

ُلتحقيقُاألهداف المتوسطة - ُالالزم ُالعمل ُفي ُالموظفين ُسلوك ُالتغيراتُفي ُوهي :
 األهدافُالنهائية.

ُينبغيُاألهداف الفورية - ُالتي ُوجهاتُالنظر ُوالمهاراتُأو ُالمعارفُالجديدة ُوهي :
 سطة.للعاملينُأنُيكتسبوهاُلتغييرُسلوكهمُحسبُالمطلوب,ُللوصولُإلىُاألهدافُالمتُو

ويتضمنُهذاُالنوعُمنُالتقييمُتحليلُالمواردُ(: Input Evaluationتقييم المدخالت ) -
المتاحةُوتحديدُإمكانيةُنشرهاُحتىُتكونُالفرصةُأكبرُفيُإحرازُاألهدافُالمطلوبُتنفيذها,ُ
ُبينُ ُومن ُالمتاحة, ُالخيارات ُمن ُاألداء ُومتطلبات ُالميزانية ُمثل ُبعضُالعوامل ُتحد وقد

 المرتبطةُلهذاُالنوعُمنُالتقييمُماُيلي:األسئلةُ

 ماُهيُالمميزاتُالمرتبطةُبالطرقُالمختلفةُلتنميةُالمواردُالبشرية؟ -

 هلُمنُالمفيدُللمؤسساتُالخارجيةُأنُتلعبُدوًراُفعااًلُفيُتنفيذُالبرنامج؟ -

 هلُمنُالمفروضُتطويرُالبرنامجُمنُالموادُالداخلية؟ -
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 كُفيُالبرنامج؟هلُينبغيُللمؤسساتُالشريكةُأنُتشتُر -

 ماُهيُالنتائجُالتيُتمُإحرازهاُعندُتنفيذُبرنامجُمماثلُمنُالماضي؟ -

ويشملُذلكُالحصولُعلىُمعلوماتُ: (Reaction Evaluation)تقييم ردود األفعال  -
حولُردودُأفعالُالمشاركينُلتطويرُعمليةُتنميةُالمواردُالبشرية,ُويقومُبعضُالمدربينُفيُ

ُبمعرفةُمدىُ ُالخطوة ُالمتدربينُعلىُالبرنامجُالذيُتمُإجراؤهُمنُجميعُمناحيه,ُهذه رضا
 ويعتمدُذلكُعلىُتقاريرُالمشاركينُالذاتية.

تحديدُمخرجاتُالبرنامجُُيتمُالخطوةُهذهُوفيُ:(Outcome Evaluation)تقييم النتائج  -
مراحلُمنُأجلُتطويرُالبرامجُالمستقبليةُوهذاُيعتبرُأهمُجزءُفيُعمليةُالتقييم,ُوهناكُأربعُ

 تشكلُتقييمُالمخرجات:

 تحديدُأهدافُاالتجاه. -

 اختيارُأوُتكوينُبعضُالقياساتُلهذهُاألهداف. -

 عملُالقياساتُفيُالوقتُالمناسب. -

 تقديرُالنتائجُواستخدامهاُلتطويرُالبرامجُالتالية. -

ُدلتاكباُفاينموذجُلجنةُُستافلبيمحللُنموذج فاي دلتاكبا وستافلبيم:   -11-2-9-1
 هي:وُُالمرغوبةُبالمعاييرُالنهائيةُالمخرجاتُلمقارنةُأربعُخطواتُإلىوتوصلُ

ُاإل - ُالالزمةُإلنجازُتحديد البرنامجُمنُحيثُاحتياجاتُالعاملينُفيُمكانياتُالبيئية
اإلمكانياتُالالزمةُإلنجاحُُتوافرُومدىُاألهدافُتحقيقالبيئة,ُومدىُدافعيةُالقياداتُالمحليةُل

 هذاُالمشروع.

البرنامجُمنُمدربينُوأساليبُالتدريبُووسائلهُوجميعُمكوناتهُالماديةُتحديدُمدخالتُ -
 والبشريةُوالتنظيمية.

مــــنُحيــــثُعالقــــاتُاألفــــرادُداخــــلُالبرنــــامجُومــــدىُارتبــــاطُمكونــــاتُتقــــويمُالبرنــــامجُ -
 المدخالتُوتناسقهاُعندُالتنفيذ.

ينُمنُتحديدُالمخرجاتُأيُمجموعُالتغييراتُالحاصلةُبتأثيرُالبرنامجُعلىُالمتدرب -
 معارفُومهاراتُواتجاهاتُوالتيُتظهرُفيُأسلوبُالتفكيرُأوُالمهارةُأوُاألداء.
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ُالبرنومنُ امجُالتدريبيُأنُيحددُخاللُالعملياتُالسابقةُيمكنُللقائمُعلىُعمليةُتقويم
يحاولُالوصولُإليهُمنُأداءُمرغوبُوبينُاألداءُالحاليُثمُوضعُُالبرنامجُكانُماُالفجوةُبين
ُالالزمةُلمعالجةُهذهُالفجوةُعلىُمستوىُالبرامجُالالحقةُأوُلتطويرُالبرنامجُالحالي.الخطةُ
ويجمعُهذاُالنموذجُبينُالتقويمُونظريةُمنحىُنموذج بروفس التفارقي:  -11-2-9-2

 وتتمثلُفي:ُتالنظم,ُويتضمنُأربعةُمكونا

 تحديدُالمعاييرُالقياسيةُللبرنامج.ُ -

 تحديدُاإلنجازاتُعلىُالبرنامج. -

 مقارنةُاإلنجازاتُعلىُالبرنامجُبالمعاييرُالقياسيةُالموضوعةُسابًقا. -

- ُ ُإذا ُما ُهذهُتحديد ُتعديل ُعلى ُللعمل ُواإلنجازات ُالمعايير ُبين ُفجوة ُهناك كانت
 اإلنجازاتُأوُتعديلُمعاييرُالبرنامج.

ُويتضمنُهذاُالنموذجُخمسُمراحلُلعمليةُالتقويمُكالتالي:
والمقصودُفيُهذهُالمرحلةُهوُمعرفةُماُإذاُكانتُهناكُالمرحلة األولى )التصميم(:  -

أيُفجوةُبينُتصميمُالبرنامجُوالمعاييرُالمتخذةُكمحكُوالبدائلُالمتاحةُمعُالعلمُأنُتصميمُ
البرنامجُيكونُبمعاييرُداخليةُتناسبُالحيزُوالقائمينُعلىُالتدريبُوالمواردُوالموادُالمعنيةُ

 حكاتُتتمثلُفيُتصاميمُمماثلةُبديلةُله.أوُقدُتكونُخارجيةُباالعتمادُعلىُم

ويتمُفيُهذهُالمرحلةُمقارنةُالواقعُبالمعاييرُالمحددةُوماُُالمرحلة الثانية )التنفيذ(: -
تمُبلوغهُحتىُيستطيعُالمقومُاتخاذُاإلجراءاتُفيُكلُمرحلةُباتخاذُمجموعةُمنُالقراراتُ

والوسائلُالتعليميةُوطرقُالتدريسُكالتعديلُأوُالتوقفُأوُاالستمرارُمرتكًزاُعلىُالتسهيالتُ
 وقدراتُالمتدربينُوالمؤهالتُالمعرفيةُللقائمينُعلىُالتدريبُوالهيئةُاإلدارية.

ويقومُالمقومُفيُهذهُالمرحلةُبتقويمُنشاطاتُالمتدربينُُالمرحلة الثالثة )العمليات(: -
جراءاتُالتنفيذيةُبغرضُتحديدُالتباعدُوالتقاربُنحوُاإلُالتدريبُوطرقُالتدريبُعلىُوالقائمين

المعياريةُالمحددةُللبرنامجُوهناُيتخذُالمقررُالقرارُإماُبتعديلُالمعاييرُأوُالبرنامجُمنُحيثُ
 االستمرارُفيهُأوُإيقافه.
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ُتقييمُمدىُتحقيقُالبرنامجُألُالمرحلة الرابعة )النواتج(: - هدافهُعنُطريقُويتمُفيها
بُكأهدافُللوصولُإليها,ُقبلُبدايةُالتدريبينُماُهوُحاصلُوبينُماُتمُتحديدُإجراءُمقارنةُ

ُ ُتستدعيُاتخاذُوانطالقا ُوالتيُبالضرورة ُاألهدافُغيرُالمحققة ُالمقارنةُتتبينُلنا منُهذه
 إجراءاتُالستدراكها.

وفيُهذهُالمرحلةُيتمُتقييمُالبرنامجُاقتصادياُبعقدُمقارنةُُالمرحلة الخامسة )الكلفة(: -
,ُوقدُتتمُمقارنةُتكلفتهُبتكلفةُبرامجُمماثلةُوهذاُمنُبينُماُحققهُوبينُماُص رفُمنُأجله

 شأنهُأنُيمكنُالقائمينُعلىُالتدريبُمنُاتخاذُالقرارُبخصوصهُمنُالناحيةُاالقتصادية.

ومنُوفيُهذاُالشأنُأيضاُ(: 9002الطعاني )نموذج مقترح من طرف   -11-2-9-2
اُلتقويمُنموذجًُُالطعانياُالخصوصُاقترحُمراجعةُالنماذجُالعالميةُواألدبُالتربويُبهذخاللُ

 خطواتُعمليةُسهلةُالتطبيقُعلىُالنحوُالتالي:صاغهُفيُالبرنامجُالتدريبيُوقدُ

 خاصةُبالمتدربينُالمشاركينُفيُالبرامجُالتدريبيةُكماُيلي:ُمعلوماتُوفيهاُالخطوة األولى: -

 الجنس. -

 الخبراتُالوظيفية. -

 المؤهالتُالعلمية. -

 التدريبيةُالتيُشاركُفيهاُسابًقا.الدوراتُ -

 الدوراتُالتدريبيةُالتيُيشعرُأنهُبحاجةُلها. -

 وفيهاُاحتياجاتُالبرنامجُالتدريبيُمنُحيث:الخطوة الثانية:  -

 تهيئةُبيئةُالتدريبُالمناسبةُللمتدربينُمنُحيثُالمكانُوالظروفُالتدريبية. -

 التناسبُبينُعددُالمتدربينُوسعةُالقاعاتُالتدريبية. -

 طولُالبرنامجُالتدريبي. -

 وقتُالبرنامجُالتدريبيُبحيثُيلبيُرغباتُالمتدربين. -

 وقتُالراحةُللمتدربين. -

 توفرُالخدماتُالتربويةُمثلُالمختبر,ُالحاسب,ُالمكتبةُالمناسبة. -
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 الحوافزُالماديةُوالمعنويةُللمتدربين. -

امجُبحيثُتكونُوفيهاُتحويلُاالحتياجاتُالتدريبيةُإلىُأهدافُللبرنالخطوة الثالثة:  -
 هذهُاألهداف:

 واضحةُللمتدربين. -

 محددةُوقابلةُللتطبيق. -

 تلبيُالحاجاتُالفعليةُللمتدربين. -

 شاملةُللنواحي:ُالمعرفية,ُالوجدانيةُوالمهارية. -

 وفيهاُإعدادُمحتوىُالموادُالتدريبيةُبحيثُتتميزُبماُيلي:الخطوة الرابعة:  -

 الجدةُلمواكبةُاالتجاهاتُالعالمية. -

 هدافُالبرنامجُالتدريبي.يالئمُأ -

 يراعيُالتسلسلُالمنطقيُللموضوعات. -

 التنوعُوالتكامل. -

 الجمعُبينُالجانبينُالنظريُوالتطبيقي. -

 توفيرُأوراقُالعملُللموادُالتدريبية. -

 وفيهاُمراعاةُماُيليُفيُالمتدربين:الخطوة الخامسة:  -

 توصيلُالمعلوماتُللمتدربينُبكفاءةُعالية. -

 المشاركين.عددهمُمقارنةُبعددُ -

 تقيدُالمدربينُبالوقتُأثناءُتنفيذُالموقفُالتدريبي. -

 إلمامُالمدربينُبالمادةُالتدريبية. -

 استخدامُأساليبُتدريبيةُمتنوعةُلتوصيلُالمعلوماتُمثل:ُ -

 الحوارُوالمناقشة. -

 التعلمُالتعاوني. -

 العصفُالذهني. -

 المالحظة. -
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 المقابلة. -

 لعبُاألدوار. -

 زياراتُميدانية. -

 الحالة.دراسةُ -

 التمارينُالتطبيقية. -

 وفيهاُاتجاهاتُالمتدربينُنحوُالبرنامجُالتدريبيُمنُحيث:الخطوة السادسة:  -

 درجةُإلمامُالمتدربُبالمحتوى. -

 مدىُتطبيقُالمتدربُللمحتوى. -

 اتجاهُالمتدربُنحوُالتدريب. -

 .المتدربدربُنحوُاتجاهُالم -

 اتجاهُالمتدربُنحوُالمدربين. -

 األدواتُوتطبيقها:ُإعدادالخطوة السابعة:  -

إلخُبحيثُ…ُيتمُإعدادُأدواتُجمعُالبياناتُعنُطريقةُاستبانةُأوُمقابلةُأوُمالحظة -
ُبالخطواتُالستُالساب ُاالسترشاد ُتضافُبعضُيتم ُوقد ُأعاله, ُالمطروحة ُأوُقة العناصر
 تحذفُأوُتعّدلُحسبُطبيعةُالبحث.

 .تعرضُاألداةُبعدُإعدادهاُعلىُلجنةُمنُالمحكمينُالمتخصصين -

 تعادُصياغتهاُفيُضوءُآراءُالمحكمين. -

 تدريبُالمقومُالذيُسيتولىُعمليةُالتطبيقُضمنُخطةُزمنية. -

 يتمُتفريغُوتحليلُالبياناتُباستخدامُالرزمُاإلحصائية. -

تفسيرُالبياناتُعلمًياُفيُضوءُالنتائجُالتيُأسفرتُعنهاُالبياناتُوتقدمُلمتخذُالقرارُ -
 لبرنامجُأوُإيقافهُأوُاالستمرارُفيه.منُأجلُتعديلُالمعاييرُأوُتعديلُا

ُ
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ُالوسائلُوالطرقُالطرق المستخدمة في تقويم عمليات التدريب:  -11-2-1 منُأهم
 المستخدمةُفيُتقويمُعملياتُالتدريبُماُيلي:

قويمُويعتبرُمنُأكثرُالطرقُالشائعةُفيُعمليةُتُاستبيان تقييم التدريب: -11-2-1-1
ُالتدريبية, ُيقومُالبرامج ُالتدريبيةُُبحيث ُالبرامج ُومخططو ُالتدريب ُفي ُالخبراء بإعداده

ُالتيُ ُالمحاور ُومنُأبرز ُفيُالمخططُالتدريبي, ُوضعها بالرجوعُإلىُاألهدافُالتيُتم
 يجبُأنُيتضمنهاُاستبيانُتقويمُالعمليةُالتدريبيةُماُيلي:

 ردودُفعلُالمتدربينُاتجاهُالبرنامجُالتدريبيُعامة. -

 التيُحصلُعليهاُاألفراد.حجمُالمعارفُوالمعلوماتُ -

 التغيرُفيُسلوكاتُاألفرادُواتجاهاتهم. -

 (.12, 9002, )قريشييرُفيُنواتجُوجودةُاألداءُالتغ -

عمليةُهذاُاالستبيانُالُبدُمنُمراعاةُأنُتكونُفقراتهُواضحةُومحددةُموضوعيةُوأثناءُ
ُتلبيُالغرضُالذيُوضعتُمنُأجله,ُولالستبيانُمجموعةُمزاياُمنها:

 إيصالهُلعددُكبيرُمنُاألفرادُفيُأقصرُوقتُممكن.يمكنُ -

 قليلُالتكلفةُمقارنةُببعضُاألدواتُاألخرى. -

 يقدمُبياناتُتمتازُبالشمولُوالوضوح. -

ُرغمُتوفرُبعضُالمزاياُلهذهُالطريقةُإالُأنهاُالُتخلوُمنُالعيوبُومنها:
 تحتاجُمتخصصُفيُالبحثُوالتقويمُمنُأجلُعمليةُإعدادها. -

 يةُفيُوصولهاُألسبابُالمشاكلُوكيفيةُعالجها.محدوديةُالفعال -

الُتمكنُالمستجيبُعنهاُمنُالتعبيرُالحرُعنُرأيهُبخصوصُبعضُالجوانبُالتيُ -
 (.120-112, 9002)الطعاني, لمُتردُفيُفقراتُهذهُاالستبانةُ

التدريبُوالمتدربُُوهيُعبارةُعنُمواجهةُشخصيةُبينُمسؤولالمقابلة:  -11-2-1-9
, 9001)الطيار, المسطرةُُلألهدافُالتدريبيةُومدىُاكتسابهمُاحتياجاتهمُعلىُالتعرفُأجلُمن

 ,ُوعندُالقيامُبالمقابلةُالُبدُمنُالقائمينُعليهاُبمراعاةُماُيلي:(12
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ُبشكلُجيدُوتلبيُالغرضُالمنشودُ - ُتمتُصياغتها أنُتكونُاألسئلةُالمطروحةُفيها
 منُهذهُالمقابلة.

 بشكلُتامُللمتدربُدونُمقاطعتهُأثناءُطرحهُألفكاره.أنُينصتُالقائمُبعمليةُالمقابلةُ -

 الُيقومُالقائمُبالمقابلةُبإصدارُأحكامُفورية. -

 تفاديُالقائمُبعمليةُالمقابلةُاالستنتاجُمنُاإلجاباتُالمطروحة. -

ُومنُمزاياُالمقابلةُماُيلي:
 إتاحةُالوقتُالكافيُللمتدربُفيُالتعبيرُعنُرأيهُوأفكارهُومقترحاته. -

 صةُللمتدربُليظهرُشعورهُبالمشكالتُوأسبابهاُوطرقُحلها.تعطيُالفُر -

ُوكماُأنُللمقابلةُمزاياُفهيُالُتخلوُأيًضاُمنُبعضُالسلبياتُالمتمثلةُفيُاآلتي:
 تحتاجُوقًتاُطوياًل. -

نمــاُيمكــنُتطبيقهـــاُعلــىُعــددُمحــدودُمـــنُالُيمكــنُتغطيــةُ - عــددُكبيــرُمـــنُخاللهــاُوا 
 المتدربين.

 يتعرضُالمتدربُفيهاُلنوعُمنُالحرج.ُبماُأنهاُتكونُوجًهاُلوجهُقد -

 .(121, 9002)الطعاني, قدُتفرزُنتائجُيصعبُتطبيقهاُأوُتحديدهاُ -

أجلُالوصولُإلىُُمنُالتدريبُعمليةُعلىُويلجأُإليهاُالقائموناالختبارات:  -11-2-1-1
ُتكونُشفوية ُوقد ُللعمال, ُُأوُاالحتياجاتُالتدريبية ُوتمتازُ(12, 9001)الطيار, تحريرية ,

سهلةُالتطبيقُونتائجهاُسهلةُالمقارنةُوالتسجيلُإالُأنهاُالُتخلوُمنُبعضُالعيوبُبأنهاُ
 والتيُتتمثلُفي:

 عدمُتوفرُاالختباراتُالمناسبةُلبعضُالمواقفُالمعينة.ُ-

 االختباراتُالمقننةُالصالحةُتحتُظرفُمعينُقدُالُتصلحُفيُمواقفُأخرى.ُ-

)الطعاني, مؤشراتُعامةُمماُيؤديُإلىُعدمُاعتبارهاُنهائيةُفيُتقويمُأداءُالفردُتعطيُُ-
9002 ,120.)ُ
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وفيهاُيتمُمعرفةُوتحليلُالسببُالحقيقيُللمشكلةُبحيثُتحليل المشكالت:  -11-2-1-2
يتمُتتبعُخطواتُالعملُالذيُحصلتُفيهُالمشكلةُوتسليطُالضوءُعلىُالمراحلُالتيُيمكنُ

يُوجودُهذهُالشكلة,ُوأنُتتمُدراسةُهذهُالمشكلةُبمعيةُاألفرادُالمعنيينُبهاُأنُتكونُسبباُف
 وتحديدُآرائهمُحولُأسبابُهذهُالمشكلةُواقتراحاتهمُلعالجهاُومنُمزاياُهذهُالطريقة:

 تساهمُفيُتوطيدُالعالقةُبينُالمدربُوالمتدربُولغةُالحوارُوالتفاهمُبينهم. -

- ُ ُالطريقة ُهذه ُتعتبر ُبالمقابلة ُالنظرُشبيهة ُوجهات ُبين ُبالربط ُعليها ُتزيد ُأنها إال
 المختلفةُكونهاُيشتركُفيهاُجميعُاألفرادُفيُآنُواحد.

تعدُوسيلةُممتازةُلتدريبُالجماعاتُوالتعرفُعلىُاحتياجاتهمُوآرائهمُوتقويمهاُلعمليةُ -
 التدريبُنفسها.

ُولهذهُالطريقةُكذلكُعيوبُمنها:
 تستغرقُوقًتاُكبيًرا. -

 تكاليفهاُكبيرة. -

 قدُيصعبُحلُالمشاكلُالمتراكمة. -

ُتقويم األداء:  -11-2-1-2 ُالتقويم ُالمتدربُمنُويبين ُيتمكن ُلم ُالتي ُاألعمال هنا
ُواألسبابُالكامنةُوراءُذلك,ُويبينُحاجتهمُإلىُالمزيدُمنُالتدري ُالطريقةُإنجازها ب,ُوهذه

ُالمهماتُ ُليسهلُبذلكُخطواتُإلىتحتاجُإلىُتقسيم ُالمتدربُبها عمليةُتقويمهُُأثناءُقيام
يةُلتحليلُواجباتُوتحديدُاحتياجاتهُويتطلبُذلكُاإلعدادُالجيدُللمقومُبالطرقُالعلميةُوالعمل

ُتمتاز ُالوظائفُُبكونهاُالطريقةُهذهُالوظائف, ُواجبات ُعن ُودقيقة ُمعينة ُمعلومات تبين
 واألداءُواالرتباطُالوثيقُبينهما,ُإالُأنهُالُيخلوُمنُبعضُالسلبياتُوالتيُمنها:

 يحتاجُإلىُوقتُكبيرُلتنفيذه. -

 يحتاجُأشخاصُلديهمُالقدرةُالكافيةُومهاراتُفيُتحليلُالوظائف. -

 (.129, 121, 9002)الطعاني, يصعبُعلىُالمتدربُتقبلُمناقشةُالنقاطُالسلبيةُلديهُ -

-  
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بهذهُالطريقةُيمكنُالكشفُعنُنقاطُدراسة تقويمية للتقارير والسجالت:  -11-2-1-1
نماُُالتدريب,ُبعمليةُعالجهاُيمكنُالتيُالضعف لكنُالُيمكنُاستخدامُهذهُالطريقةُلوحدهاُوا 

يجبُاستخدامهاُدائماُجنًباُإلىُجنبُمعُأحدُالطرقُاألخرىُكماُيجبُاالستنادُإلىُتقاريرُ
ُالقصورُ ُفيُالسجالتُوالتعرفُعلىُأوجه ُعلىُالبياناتُالمتوفرة المتخصصينُومراجعتها

عمليةُالتدريبُلكنُماُيعابُعلىُهذهُالطريقةُأنهاُتعتمدُوالضعفُفيُاألداءُلتداركُذلكُب
ُ ُإنجازها ُعملية ُعند ُللموضوعية ُفاقدة ُتكون ُأن ُيمكن ُالتي ُالسابقة ُالتقارير )الطيار, على

9001 ,20.) 

 معايير التقويم:  -11-2-1

بواسطتهاُقياسُمدىُتحققُأهدافُالبرنامجُأيُأنهاُُيمكنُالتيُاإلجراءاتُالمعاييرُتمثل
أهدافُالبرنامجُالتيُتمُاختيارهاُوفيُهذهُالخطوةُيفضلُتفعيلُجميعُالمعنيينُالذينُتعكسُ

يستأثرونُبالتقويمُعندُعمليةُاختيارُالمعاييرُومنُأهمُالمعاييرُالمستخدمةُلتقويمُكلُخطوةُ
ُمنُخطواتُالبرنامجُالمعاييرُالتيُيوضحهاُحسنُأحمدُالطعانيُوزرقانُليلىُكماُيلي:

ُر األهداف: معايي -11-2-1-1 ُالمعايير ُتلخيصُهذه ُاألهدافُويمكن ُتكون فيُأن
ُاحتياجاتُ ُمن ُاألهدافُمنبعثة ُهذه ُوتكون ُالبرنامج ُبداية ُمن ُللمتدربين ُومحددة واضحة

ُللتطبيق ُقابلة ُاألهدافُإجرائية ُهذه ُتكون ُوأن ُالمحددة ُلجميعُُالمتدربين والقياسُوشاملة
 جوانبُالبرنامج.

 وهيُكالتالي:ُمعايير الخطة:  -11-2-1-9

واضحةُمترابطةُمتسلسلةُاألهدافُمحددةُالزمنُوأساليبُالتقويمُُالخطةُأجزاءُتكونُأنُ-
 الجاريةُأثناءُالتدريب.

 علىُالوجهُالذيُيهمُفيُتحقيقُأهدافُالبرنامجُعلىُالنحوُالمرغوب.ُالخطةُتصممُأنُ-

المطلوبُدونُُأنُتحتويُالخطةُتفاصيلُكاملُلكلُهدفُليتمُتنفيذُذلكُعلىُالوجهُ-
ُتركُمجالُلالجتهادُعندُالتنفيذ.
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المشاركةُفيُالعملُالتدريبيُليتضحُُاألطرافُلجميعُواضحةُموضوعيةُالخطةأنُتكونُُ-
 دورُكلُطرفُويؤديهُكماُهوُمطلوب.

 أنُتكونُقابلةُللتنفيذُتمتازُبالمرونةُوالقابليةُللتعديل. -

 وفيها:معايير العمليات:  -11-2-1-1

 العناصرُفيُالبرنامجُواألنشطةُوالفعالياتُوفًقاُلماُحددتهُالخطة.ُأنُتجريُجميع -

ُالبرنامجُ - ُوفعالية ُللتحققُمنُمدىُصحة ُوالواقع ُالتفاوتُبينُالخطة ُتحديد أنُيتم
جراءُالتعديالت.  ومطابقتهُللتصميمُوا 

ُتطورُمعايير المخرجات:  -11-2-1-1 ُمدى ُعن ُراجعة ُتغذية ُالمخرجات تعطينا
لىُتعزيزُالجوانبُاإليجابيةُوتحسينُالبرنامجُوتعديلهُفيُحالةُإعادةُالبرنامجُوتعملُع

 تنفيذهُوتقويمُأيُبرنامجُيتمُفيُضوء:

 مدىُتحقيقُاألهدافُودورهاُفيُالتأثيرُعلىُالمخرجاتُبعدُنهايةُالبرنامج. -

مدىُتحقيقُاألهدافُودورهاُفيُالتأثيرُعلىُالمخرجاتُعلىُالمدىُالقريبُوالبعيدُ -
 هُالمخرجاتُفيُمواقفُأخرى.عندُتفاعلُهذ

ُمنُ ُبد ُال ُمخرجاتُالبرامجُمنُخاللها ُوتحديد ُالسابقة ُالتقويم وللوقوفُعلىُمعايير
ُاستخدامُطريقةُأوُأكثرُمنُالطرقُالمذكورةُسابًقا.

 خصائص التقويم الجيد لبرامج التدريب: -11-2-2

ُ ُالتدريبُالجيد ُالتيُيجبُأخيرتكز ُمنُالخصائصُاألساسية ُبعينُذعلىُمجموعة ها
ُالطياربرنامجُتدريبيُويمكنُحصرُهذهُالخصائصُكماُيراهاُُأيُبتقويمُالقيامُأثناءُاالعتبار

ُفيُالنقاطُالتالية:ُُالطعانيو
ُتحديدُُ- ُمن ُابتداًء ُالتدريبي ُالعمل ُلمختلفُمراحل ُمصاحًبا ُمستمًرا ُالتقويم ُيكون أن

 منه.ُاالحتياجاتُالتدريبيةُإلىُغايةُتنفيذُالبرنامجُواالنتهاء

التدريبيُويعطيُالخطةُالتدريبيةُُوعناصرُالبرنامجُجوانبُلجميعُشاماًلُُالتقويمُيكونُأنُ-
 ومعاييرُاختيارُالمدربينُوالمتدربين,ُويعطيُالجانبُالماليُللتدريبُووسائلهُوموعدهُومدته.
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 أنُيشاركُفيهُكلُأطرافُالعملُالتدريبيُوالقائمينُعليه.ُ-

 تقييميةُمتنوعةُومعدةُإعداداُجيدا.أنُيتمُباستخدامُأدواتُُ-

لهمُخبرةُفيُمجالُالتقويمُويتحلونُبالنزاهةُوالموضوعيةُُأكفاءُمقومونُالتقويمُأنُيتولىُ-
 والدقة.

ُأوُُ- ُفيُضبطُمكوناتُالبرنامجُوتطويره ُالتيُتسهم ُالراجعة ُالتغذية ُالتقويم ُيوفر أن
 تعديلهُمنُأجلُتحقيقُأهدافُالبرنامج.

متابعةُالبرنامجُالتدريبيُعنُطريقُالزياراتُالميدانيةُللمتدربينُفيُمواقعُأنُتتمُعمليةُُ-
 عملهم.

بيُمنُأهدافُعمليةُمتداخلةُتتضمنُجميعُأجزاءُالبرنامجُالتدريتعتبرُعمليةُالتقويمُ
ُومعدات ُوأساليب ُوطرق ُالتدريبُوكلُومحتوى ُالعمل ُفي ُالفاعلة ُمدربينُاألطراف ُمن ي

للفعلُالتدريبيُُهُالعملية,ُفعمليةُالتقويمُعمليةُمستمرةُومزامنةعنُهذومتدربينُوالمسؤولينُ
والبشريةُوالمعنويةُالمختلفةُوصواًلُإلىُالمخرجاتُبأنواعهاُُالماديةُالتدريبُمدخالتُمنُبداية

ُالمتعددةُوعمليةُمتابعةُنتائجُالتدريب.
ُُ
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 :خالصة
ُمنُُانطالقا ُتتضمنُالعديد ُسبقُنستنتجُأنُالتدريبُكعملية ُزيادةُمما األهدافُأهمها

ُاألفرادُفيُجانبُمنُالجوانبُُوكفا ُالتدريبيةُفيُحقيءة قةُاألمرُالُتبنىُأنُمحتوىُالمادة
نماُهيُنتيجةُالحتياجاتُتدريبيةُيتمُاستنطاقهاُمنُالعمالُباالعتمادُعلىُبشكلُاحتياطيُُو ا 

قةُوالهدفُأيضاُتحديدهاُمنُطرفُمختصينُبحيثُتكونُمتوافُيتمُالتيُالوسائلُمنُمجموعة
التدريبُنتيجةُالختالالتُتظهرُفيُأداءُالعاملينُُيكونُماُوغالباُالتدريبيةُمنُالعمليةُالمنشود

فعيةُتعبيراُمنهمُعلىُعدمُتعيقُتوافقهُوتنميُلديهُمشاعرُاالستياءُوانخفاضُمستوياتُالدا
مواجهتهاُمنُالتيُتمكنهمُمنُتكونُنتيجةُلغيابُالمعلومةُُالتيُالمعيقاتُمواجهةُعلىُقدرتهم
ضرورةُعلىُكلُالمنظماتُاتباعهاُإذاُماُأرادتُُأصبحُالتدريبُأنُالقولُيمكنُسبقُماُخالل

ُُوأ ُوهيبتها ُاستقرارها ُعلى ُتحافظ ُمنن ُلها ُعملية ُفالتدريب ُوجودها االستراتيجياتُُكذلك
ُأنُترتقيُبالموردُالبشريُوتجعلهُفيُمستُوُواألساليبُواألسس ىُطموحهُالذاتيُمنُشأنها
مُبالموردُالبشري,ُفهوُمجالُنظراُلكونُمجالُالتربيةُوالتدريبُمجاالُيهتوطموحُالمؤسسة,ُُو

اعتماداُشديداُعلىُمدىُصالحيةُمخرجاتُهذاُُيعتمدُوالدولُالمجتمعاتُصالحُألنُحساس
خضاعهمُللتدريبُقصدُمعالجةُأيُاختاللُ المجالُوبالتاليُوجبُاالهتمامُبالعاملينُفيهُوا 

عروفُعنُمهنةُالتدريبُأنهاُذاتُمهامُمتعددةُولعلُأبرزهاُعمليةُالتقويمُيظهرُلديهُوالم
ُاالختالالتُالموجودةُفيُطرقُالتدريسُوالمناهجُوك ُتحدد ُيتعلقُبالفعلُالتيُبدورها لُما

إلتقانهاُكونهاُتعتمدُعلىُأسسُعلميةُُكبيرةُكفاءةُتتطلبُبدورهاُحساسةُعمليةُالتعليمي,ُفهي
ُ ُمعظم ُيتطرق ُلم ُفإنُدقيقة ُوعليه ُتدريبُبخصوصها ُإلى ُالتكويني ُمسارهم ُفي األساتذة

ُُالتدريبُفيُهذاُالمجالُأصبحُضرورةُملحةُفيُالمنظومةُالتربوية.
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 مدخل:
ُ ُخطوة ُاالستطالعية ُبالنسبةالدراسة ُأساسية ُلُمبدئية ُالتطبيقية, ُتتيحلدراسة لباحثُلُإذ

ُ ُبالدراسةالتمكن ُالمعني ُالموضوع ُجوانب ُبجميع ُاإللمام ُتحديدُُمن ُعلى ُيساعده ُمما ,
ولهذاُ,ُنيةُوالمكانيةاالمنهجُالمناسبُوالتعرفُعلىُخصائصُالعينةُومجاالتُالدراسةُالزم

التعرفُعلىُالظروفُالتيُسيتمُفيهاُإجراءُالبحثُيجبُالقيامُبالدراسةُاالستطالعيةُبغرضُ
أوُبغرضُالتعرفُعلىُظروفُ,ُوالصعوباتُالتيُستواجهُالباحثُفيُتطبيقُأدواتُبحثه

ُاستعدادهمُ ُومدى ُعنهم ُالبيانات ُجمع ُيتم ُو ُاألدوات ُهذه ُعليهم ُستطبق ُالذين األفراد
ُ ُمعهم ُستتبع ُالتي ُالخاصة ُاإلجراءات ُعن ُعلى,ورضاهم ُللتعرف ُاستعدادُُوكذلك مدى

ُالعينةُللتعاونُمعُالباحثُ ُيساعدُعلىُنجاحُإجراءُالبحث,المسؤولينُعنُأفراد ,ُوكلُما
ُاالتصالُ ُومحاولة ُالدراسة ُلميدان ُمسح ُبإجراء ُالباحثة ُالطالبة ُقامت ُالدراسة ُهذه وفي

ُالالزمةُإلجراءُالعملُالتدريبيُالحقا.ُاإلمكانياتبالمسؤولينُفيُقطاعُالتربيةُلتسخيرُ
 ال: الدراسة اإلستطالعيةأو 

 أهداف الدراسة االستطالعية: -1

ُتمُإجراءُالدراسةُاالستطالعيةُبغرضُتحقيقُاألهدافُالتالية:
 معاينةُميدانُالدراسة,ُوخصائصُعينةُالدراسة. -

 الحصولُعلىُموافقةُالسادةُمدراءُالمتوسطاتُإلجراءُالدراسةُبمؤسساتهم. -

 صالحيتها.بناءُأدواتُالدراسةُوالتأكدُمنُ -

 .اختيارُمكانُالتدريب -

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المنهج المتبع:ُ -9

ُلإلجابةُعنُتساؤالتُالدراسةُتمُذلكُعلىُالنحوُالتالي:
ُللظواهرُُ-9-1 ُوالعملية ُالدقيقة ُاألوصاف ُبجميع ُيهتم ُوالذي ُالوصفي ُالمنهج إتباع

اآلراءُالمدروسة,ُووصفُالوضعُالراهنُوتفسيرهُوتحديدُالممارساتُالشائعةُوالتعرفُعلىُ
ُبهدفُدراسةُُاألفرادُعندُلمعتقداتُواالتجاهاتوا ُوالتطور, ُالنمو ُفي والجماعاتُوطرائقها

ُبينُالظواهرُالمختلفةُ ُأساليبُ(190, 9000)إخالص, العالقاتُالقائمة ُالمنهجُعدة ُولهذا ,
ُتمُاعتمادهُفيُهذهُالدراسةُبغرضُالذيُاالستكشافيةُالدراساتُأسلوبُدراسية,ُوالتيُمنُبينها

عنُمحاولةُمنظمةُلجمعُالبياناتُوتحليلُتُالتدريبيةُلألساتذة,ُفهوُعبارةُتحديدُاالحتياجا
قتُمعينُبهدفُالوصولُإلىُوُووتفسيرُوتقديرُالوضعُالراهنُلموضوعُماُفيُبيئةُمحددةُ
تقبال,ُإذُتتنوعُفيُدرجةُتعقيدهاُبياناتُيمكنُتصنيفهاُوتفسيرهاُوتعميمهاُلالستفادةُمنهاُمس

ُ ُالعالقاتُمفمنها ُتحليل ُإلى ُيهدف ُما ُومنها ُبسيطة, ُتكرارية ُبيانات ُجمع ُإلى ُيهدف ا
 .(20, ص9009)صابر, خفاجة, 

9-9-ُُ ُاإتباع ُالبرنامج ُفعالية ُعن ُللكشف ُالتجريبي ُويقصدُالمنهج ُالمقترح, لتدريبي
تغييرُشيءُماُومالحظةُأثرُهذاُالتغيرُعلىُشيءُآخر,ُأيُأنُالتجربةُإدخالُبالتجريبُ

تعديالتُأوُتغييراتُمعينةُومالحظةُأثرهاُعلىُشيءُآخر,ُوالغرضُالنهائيُمنُالتجربةُ
,ُوفيُهذهُالدراسةُ(121, 9001)أبو عالم, نحدثهُُالذيُالتغييرُأثرُالتعلمُأيُتعلمُنتيجةُأوُهو

تمُاعتمادُتصميمُالمجموعةُالواحدةُمعُاختيارُقبليُوبعديُويطلقُعلىُهذاُالتصميمُأحياناُ
ُالبعدي,ُبحيثُيسيرُهذاُالتصميمُعلىُالنحوُالتالي:ُ–تصميمُاالختبارُالقبليُ

6ُسُُُُُُُُُُم0ُُُُُُُُُُس
ُمرورُالزمنُُُُُُُُُُ

 (902, 9001 )أبو عالم,

ُإجراءُاالختبارُالقبلي:0ُبحيثُس
ُم:ُالمعالجةُالتجريبيةُ
ُ:ُإجراءُاالختبارُالبعدي6سُ
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 مجاالت الدراسة االستطالعية: -1

ُكانتُمجاالتُالدراسةُاالستطالعيةُكالتالي:
 المجال الزماني: -1-1

ُ.6102تمتُالدراسةُاالستطالعيةُخاللُاألشهرُالتاليةُمارس,ُأفريل,ُومايُسنةُ
 المجال المكاني: -1-9

ُمؤسساتُمنُمتوسطاتُواليةُالواديُوسط,ُكماُيلي:01ُتمُإجراءُالدراسةُاالستطالعيةُفيُ
 متوسطةُاألرقطُالكيالني. -

 متوسطةُالشهداء. -

 متوسطةُجابُاهللُالبشير. -

 .0915ماي19ُُمتوسطةُ -

 متوسطةُالواديُغربا. -

 متوسطةُالشهيدُأحمدُالتجاني. -

 متوسطةُزوبيديُعبدُالقادر. -

 متوسطةُباهيُعلي. -

 توسطةُغنديرُعمر.م -

 متوسطةُطيرُحسين. -

 :المجال البشري )عينة الدراسة( -1-1

أستاذُمتوسط16ُُةُتكونتُمنُالطالبةُباختيارُعينةُغرضيُقامتُالدراسةُأهدافُلتحقيق
سابقاُفيُالمجالُالمكانيُللدراسة,ُحيثُتمُإخضاعُُالمذكورةُالمؤسساتُمنُالرياضياتُلمادة

ُلمدىُفعاليةُالبرنامجُللتجريبُوذلكُقصدُالتأكدُمنُصالحيتها.أداةُالقياسُالقبليُوالبعديُ
ُ
ُ
ُ
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 أدوات الدراسة: -1

اءُاالختباراتُالتحصيليةُأداةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلألساتذةُفيُعمليةُبن -1-1
ُ ُاالالجيدة, ُحيثُتم ُلها ُسابقة ُمنُطرفُالطالبةُفيُدراسة ُأداة ُإعداد ُتم عتمادُعلىُوقد
الموضوعُوباالعتمادُعلىُمجموعةُمنُاألساتذةُالجامعيينُُتناولُالذيُوالنظريُاألدبيُالتراث

 بنداُموزعةُعلىُثالثُمحاورُكاآلتي:16ُالمهتمينُبهذاُالمجال,ُوقدُتكونتُهذهُاألداةُمنُ

ُ(61إلى10ُُمنُ)ُبندا61ُويتكونُمنُ خطواتُبناءُاالختبارُالتحصيليالمحور األول: 
60ُمنُ)ُبنود19ُرُوتحليلهاُإحصائياُويتكونُمنُتفريغُنتائجُاالختباُالمحور الثاني:

ُ(.69إلىُ
ُ(.16إلى69ُُمنُ)ُبنود11ُتفسيرُنتائجُاالختبارُويتكونُمنُُالمحور الثالث:

ُأماُعنُبدائلُاإلجابةُفكانت:ُنعم,ُال.
 صدق وثبات األداة:

ُوقدُتمُالتأكدُمنُصدقُاألداةُوثباتهاُفيُدراسةُسابقةُللطالبةُكماُيلي:
ُالمحُ- ُالحصولُعلىُمعاملُصدقُ=صدق ُوتم ُيمتاز1299ُُكمين بالتاليُاالستبيان

 بصدقُجيد.

لحسابُالثباتُوتمُالحصول91ُُُكيودر ريتشاردسونعلىُمعاملُالتجانسُاالعتمادُُ-ُُ
 واعتبرُمقبولُألغراضُالدراسة.12161ُعلىُمعاملُثباتُ

 القياس القبلي والبعدي للبرنامج: ةأدا -1-9

فقرة61ُُنوعُاالختبارُمنُمتعددُتكونُمنُُمنُبإعدادُمقياسلهذاُالغرضُقامتُالطالبةُ
ُتهدفُلقياسُمدىُقدرةُاألساتذةُعلىُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالجيدة.

محكمينُللحكم01ُُللتحققُمنُصدقُمحتوىُاالختبارُتمُعرضهُعلىُُصدق األداة: -
ُ ُاالختباراتُالتحصيلية ُببناء ُللمهاراتُالخاصة ُاألسئلة ُومدىُمالءمتهاعلىُمدىُشمولية

ُتمُ ُوقد ُالمفرداتُومدىُوضوحها, ُلهذه ُاللغوية ُالصياغة ُوكذا ُالتدريبي ألهدافُالبرنامج
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ُ ُعلىُمعادلة ُالحصولُعلىُمعاملُصدقُالوشياالعتماد ُوتم ُالمحكمين ُلحسابُصدق
 واعتبرُمقبولُألغراضُالدراسة.1291ُُُيساوي

ُُاألداة: ثبات - ُتم ُالتطوقد عادة ُوا  ُتطبيق ُطريقة ُالثباتُاعتماد ُمعامل ُلحساب بيق
ُوتمُُلالختبار, ُأسبوعين, ُبعد ُالثانيُلالختبار ُبالتطبيق ُقامتُالطالبة ُالتطبيقُاألول فبعد

حسابُمعاملُارتباطُبيرسونُبينُدرجاتُنتائجُالتطبيقُاألولُودرجاتُنتائجُالتطبيقُالثانيُ
 اضُالدراسة.واعتبرتُمقبولةُألغُرُ,1991وتمُإيجادُقيمةُمعاملُالثباتُالتيُقدرتُبـُ

ُغيرُصحيحة,ُ ُلكلُإجابة ُوصفر ُالصحيحة ُعلىُاإلجابة ُواحدة ُدرجة ُتحديد ُتم كما
ُ(.61وبالتاليُتقديرُالعالمةُالكليةُلالختبارُبالعالمةُ)

 ثانيا: الدراسة األساسية

 مجاالت الدراسة األساسية: -1

ُتتحددُالدراسةُاألساسيةُبالمجاالتُالتالية:
 المجال المكاني: -1-1

ُمتوسطةُوالمتمثلةُفي:61ُالدراسةُعلىُمتوسطاتُالواديُوسطُالبالغُعددهاُُتمُإجراءُهذهُ
 متوسطةُعبدُالحميدُبنُباديس. -

 متوسطةُالشهداء. -

 متوسطةُمصباحيُمصطفى. -

 متوسطةُزوبيديُعبدُالقادر. -

 متوسطةُبحيرُبلحسنُالصحنُالثاني. -

 متوسطةُحويذقُعبدُالكريم. -

 متوسطةُمحمودُشريفي. -

 وادي.متوسطةُغنديرُعمرُال -

 متوسطةُطيرُحسين. -

 متوسطةُضيفُاهللُأحمد. -
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 فبرايرُالوادي.09ُمتوسطةُ -

 متوسطةُحمامةُالعلمي. -

 متوسطةُاألميرُعبدُالقادر. -

 متوسطةُهزلةُالمولدي. -

 متوسطةُاألرقطُالكيالني. -

 متوسطةُباهيُعلي. -

 متوسطةُمحمدُاألمينُالعمودي. -

 متوسطةُجابُاهللُالبشير. -

 متوسطةُالوئامُالمدني. -

 متوسطةُعياشيُعمرُالطاهر. -

 .0915ماي19ُُمتوسطةُ -

 متوسطةُالواديُغربا. -

 المجال الزماني: -1-9

ُ.6101تمُإجراءُالدراسةُخاللُالفترةُالممتدةُمنُجانفيُإلىُأفريلُ
 عينة الدراسة: -9

التدريبُُعينةُأماُ,المتوسطُالتعليمُفيُرياضياتُأستاذةُوأستاذة011ُُيتكونُمنُوالذيُ
ُ ُالدراسة ُتكونتُعينة ُالمتوسطُلمتوسطاتُوالية65ُُمن ُالتعليم ُأساتذة ُمن ُوأستاذة أستاذ

 الواديُوسط,ُوقدُتمُاختيارهمُبطريقةُغرضيةُوذلكُلتطوعهمُمنُأجلُعمليةُالتدريب.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -1

منُأجلُتحليلُالبياناتُالمتحصلُعليهاُمنُخاللُأدواتُالدراسةُتمُاستخدامُاألساليبُ
ُالتالية:اإلحصائيةُ

 اختبارُ"ُتُ"ُلعينةُواحدة.ُ -

 النسبُالمئوية. -
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 )ُ=ُاخبكرونُُمعامل -
مج ع ب
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ُن:ُعددُالبنودُحيث:ُ
ُعُب:ُتبايناتُاالختبار

ت(ُلعينتينُمتساويتينُومستقلتينُومتجانستينُلحسابُصدقُاالختبارُوذلكُ)ُاختبار -
 وفقُالمعادلةُالتالية:

–  متُ=ُُُُُ  م

√
 ع  ع
ن  

ُ

ُ:ُمتوسطُدرجاتُالمجموعةُاألولى0ُحيث:ُم
ُ:ُمتوسطُدرجاتُالمجموعةُالثانية6ُمُ
ُ:ُتبايناتُدرجاتُالمجموعةُاألولى0عُ
ُ:ُتبايناتُدرجاتُالمجموعةُالثانية6عُ
ُن:ُعددُأفرادُالمجموعتينُ
- ُ ُاختبار ُالمعادلةُ)ت( ُوفق ُوذلك ُمتجانستين ُوغير ُومستقلتين ُمتساويتين لعينتين
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ُحيث:ُت:ُهيُتُالمحسوبةُبالمعادلةُأعاله

معامل السهولة:   -
مجموع عالمات الطلبة

عدد الطلبة  العالمة الكلية للسؤال
 

 معامل السهولة – 1أما معامل الصعوبة:  -

ق ع– ق دالقدرة على التمييز  -
س العظمى  ن
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 .طلبةُالمجموعةُالعلياحيث:ُقُع:ُمجموعُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُ -

 .قُد:ُمجموعُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُطلبةُالمجموعةُالدنيا -

 .سُالعظمى:ُأكبرُعالمةُيمكنُأنُيحصلُعليهاُالطالبُفيُالسؤال -

 عرض وتفسير نتائج الدراسة: -1

ُ:ايُمفادهتوال: ىاألول ةيضر لفاعرض وتفسير ُ-1-1
ليةُالجيدةُلدىُأساتذةُالتعليمُهناكُاحتياجاتُتدريبيةُفيُكفاءةُبناءُاالختباراتُالتحصيُ-

ُالمتوسطُفيُمادةُالرياضيات.
ُ:وهماُكاآلتيُاستخدامُطريقتينتمُُمنُالفرضيةللتحققُُو
تحديد االحتياجات التدريبية لألساتذة من خالل أداة تحديد االحتياجات  -1-1-1

 التدريبية في بناء االختبارات التحصيلية ألساتذة التعليم المتوسط:

توزيعُأداةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُفيُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُتمُُالخطوةُهذهُوفي
الجيدةُألساتذةُالتعليمُالمتوسطُعلىُكلُأساتذةُالرياضياتُبمؤسساتُالتعليمُالمتوسطُبواليةُ

وقامتُالطالبةُبتفريغُاستبيان011ُُأستاذ,ُوتمُاسترجاع009ُُالواديُوسطُوالبالغُعددهمُ
ُاستجابات ُالجدولُهم ُفي ُمبين ُهو ُكما ُالستجاباتهم ُالمئوية ُالنسب حصاء ُوا  ُبند ُكل على
ُالموالي:
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 على بنود األداة أفراد العينة( يوضح استجابات 01جدول رقم )
 نسبة الذين أجابوا ال عدد الذين أجابوا ال نسبة الذين أجابوا بنعم عدد الذين أجابوا بنعم البند
01 91ُ91%   ُ  ُ% 

09 11ُ11%ُ  ُ   ُ
01 69ُ69%ُ  ُ   ُ
01 15ُ15%ُ  ُ   ُ
02 91ُ91%ُ  ُ   ُ
02 11ُ11%ُ  ُ   ُ
01 51ُ51%ُ  ُ   ُ
01 06ُ06%ُ  ُ   ُ
02 01ُ01%ُ  ُ   ُ
10 09ُ09%ُ  ُ   ُ
11 26ُ26%ُ  ُ   ُ
19 15ُ15%ُ  ُ   ُ
11 01ُ01%ُ  ُ   ُ
11 01ُ01%ُ  ُ   ُ
12 50ُ50%ُ  ُ   ُ
12 29ُ29%ُ  ُ   ُ
11 21ُ21%ُ  ُ   ُ
11 11ُ11%ُ  ُ   ُ
12 01ُ01%ُ  ُ   ُ
90 19ُ19%ُ  ُ   ُ
91 26ُ26%ُ  ُ   ُ
99 29ُ29%ُ  ُ   ُ
91 11ُ11%ُ  ُ   ُ
91 51ُ51%ُ  ُ   ُ
92 09ُ09%ُ  ُ   ُ
92 06ُ06%ُ  ُ   ُ
91 59ُ59%ُ  ُ   ُ
91 21ُ21%ُ  ُ   ُ
92 19ُ19%ُ  ُ   ُ
10 19ُ19%ُ  ُ   ُ
11 19ُ19%ُ  ُ   ُ
19 11ُ11%ُ  ُ   ُ

ُأنُمُ ُيتضح ُالجدول ُفي ُالمبينة ُاألداة ُبنود ُعلى ُاألساتذة ُاستجابات ُنتائج ُخالل ن
بناءُأقومُبلُوالثانيُوينصانُعلىُالتوالي:ُ"أغلبُأفرادُالعينةُاستجابواُبنعمُعلىُالبندينُاألُو

"ُ ُفكانتُنسبةُاالختبارُفيُوقتُمناسبُلذلك", ُاالختبار", أستغرقُالوقتُالكافيُفيُبناء
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مماُيدلُعلىُأنُمعظمُأفرادُُ%11أماُالبندُالثانيُُ%91االستجابةُبنعمُعلىُالبندُاألولُ
العينةُيقومونُبهاتينُالخطوتين,ُأماُاستجاباتُأفرادُالعينةُعلىُالبندُالثالثُبنعمُكانُبنسبةُ

,ُوقدُكانُهذاُالبندُينصُعلىُ"ُأستعينُبذويُاستجابواُبالُ%10فقطُأيُماُنسبته69%ُُ
ُم ُالخبرة ُما ُاالختبار" ُبناء ُعند ُالزمالء ُالُيسعونُن ُالدراسة ُعينة ُاألساتذة يدلُعلىُأن

ُالرابعُالذيُ ُالبند ُأما ُفيُإطارُتحقيقُصدقُالمحكمينُلالختبار, ُبآراءُزمالئهم لالستعانة
قدُكانتُاستجابةُأفرادُالعينةُعليهُبنعمُفُ,نصهُ"أقومُبتحديدُالغرضُمنُاالختبارُقبلُبنائه"

ُاءُعمليةُإعدادهمُلالختبارمنُأفرادُعينةُالدراسةُيقومونُبهذهُالخطوةُأثنُ%15ماُنسبتهُ
ُالبندُالخامسُوالذيُينصُعلىُ"أ ُقبلُبناءُما أقومُبتحديدُاألهدافُالتعليميةُالمرادُقياسها

ُفقدُاستجابُعليهُاألساتذةُبنعمُبنسبةُ ُيبينُأنُأغلبُاألساتذةُيقومونُُ%91االختبار" ما
ُأ ُلدروسهم, ُإعدادهم ُاألهدافُأثناء ُهذه ُلوجوبُتحديد ُنظرا ُوهذا ُالخطوة ُالبندينُبهذه ما

وكانُالبندُُ%51,ُ%11عليهماُبنعمُعلىُالتواليُُالعينةُأفرادُاستجابةُالسادسُوالسابعُفكانت
أماُالبندُالسابعُبتحليلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُقبلُطرحُاألسئلةُ",ُُعلىُ"أقومالسادسُينصُ
أقومُبتحديدُأهميةُعناصرُالدروسُالمقصودةُباالختبار"ُوعليهُنجدُتقريباُأنُفنصهُكالتاليُ"

إاّلُُنصفُأفرادُالعينةُاستجابواُبتطبيقهمُلهاتينُالخطوتينُالمؤديتينُلبناءُجدولُالمواصفات
ببناءُجدولُالمواصفاتُوالذيُيعتبرُخطوةُهامةُوأساسيةُفيُبناءُُالُيقومونأنُمعظمهمُ

ررُالدراسيُوهذاُاالختباراتُالتحصيليةُللحصولُعلىُاختباراتُصادقةُوشاملةُلمحتوىُالمق
فقطُمنُمجموعُُ%06بنعمُعلىُالبندُالثامنُوالتيُبلغتُنسبتهاُُالضعيفةُاستجاباتهمُماُتثبته

"ُكذلكُنُالنسبيةُلألهدافُالمرادُقياسهاأقومُبتحديدُاألوزا"ُفرادُالعينةُبحيثُنصُالبندُعلىأ
ُعلىُالتواليُ"البندينُالتا أقومُبوضعُجدولُمواصفاتُاالختبارُلربطُسعُوالعاشرُونصهما
وىُمعرفيُأحددُعددُاألسئلةُالخاصةُبكلُمستالتعليميةُبمحتوىُالمقررُالدراسي",ُ"األهدافُ

ُ",ُبحيثُكانتُمنُخاللُجدولُالمواصفات ُيلي: ُكما ُبنعم ُ%01نسبُاالستجابةُعليهما
علىُالبندُالعاشرُماُيؤكدُعدمُقيامهمُبهاتينُالخطوتينُكذلك,ُأماُُ%09علىُالبندُالتاسعُو

ُأسئلةُاالختبار ُالكتابُعندُصياغة ُ"أبتعدُعنُأسئلة ُالحاديُعشرُوالذيُنصه ُفقدُالبند "
نُمعظمُاألساتذةُيفضلونُاالبتعادُبنعم,ُماُيدلُعلىُأُ%26ُبنسبةُالعينةُأفرادُعليهُاستجاب
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عنُاألسئلةُالمألوفةُلدىُالتالميذُوالتيُتعرفواُعليهاُمسبقاُمنُخاللُكتبهم,ُوبالنسبةُللبندُ
الثانيُعشرُوالذيُنصهُ"ُأستخدمُاألسئلةُالمقاليةُعندُبناءُاالختبارُفكانتُنسبةُاالستجابةُ

وعُالتيُعادةُماُيناسبُمواضيعهاُنفقطُوهذاُراجعُلطبيعةُمادةُالرياضياتُُوُ%5عليهُبنعمُ
شرُواضحةُودقيقة,ُأماُالبندُالثالثُعُواحدةُإجابةُتتطلبُالتيُاألسئلةُالموضوعيةُالمغلقةُأي

بلومُُأسئلةُاالختباراتُالتيُأعدهاُمختلفُالمستوياتُالمعرفيةُلصنافةُتقيس"ُعلىُوالذيُينص
فقطُوهذاُماُيدعمُُ%01بشكلُيتناسبُمعُأهدافُالتعلمُ"ُفكانتُنسبةُاإلجابةُعليهُبنعمُ

إجاباتهمُعلىُالبنودُالثامنُوالتاسعُوالعاشرُمماُيبينُعدمُاعتمادهمُعلىُجدولُالمواصفاتُ
التحصيلي,ُأماُبالنسبةُللبندُالرابعُعشرُوالذيُينصُعلىُُاالختبارُبناءُمراحلُاءُمختلفأثن
تقيسُأسئلةُاالختباراتُالتيُأعدهاُالجانبُالوجدانيُللتلميذُ"ُفقدُكانتُنسبةُاستجابةُأفرادُُ"

فقطُقدُيعودُللطبيعةُالتجريديةُلمادةُالرياضيات,ُفيُحينُتمتُاالستجابةُُ%01العينةُبنعمُ
تقيسُأسئلةُاالختباراتُالتيُأعدهاُالجانبُوالذيُنصهُ"ُعشرُالخامسُالبندُعلىُ%50ُبنسبة

ابعُعشرُالمهاريُللتلميذ"ُماُيدلُعلىُاهتمامهمُبهذاُالجانب,ُأماُالبندينُالسادسُعشرُوالس
أعدهاُأهدافُتدريسُالمادةُبشكلُيتناسبُمعُُالتيُاالختبارُأسئلة"تقيسُُعلىُينصانُوالذين
فقدُاستجابُمنُمعلوماتُفيُالمقررُالدراسيُ"ُوردُماُتقيسُأسئلةُأعدعُهذهُاألهداف",ُ"توزي
ُالعينةُبنعمُبنسبةُُلهما ُالسابعُعشرُأيُأنهمُُ%21وُعشرُالسادسُللبندُ%29أفراد للبند

يسعونُلبناءُاختبارُشاملُألجزاءُالمقررُالدراسيُلكنُهناُالُيكونُالتوزيعُعاداًلُماُلمُيتمُ
ذلكُفيُإطارُجدولُالمواصفاتُالذيُيضمنُتوازنُالتمثيلُالمعتدلُلمختلفُأهدافُالمادة,ُ

ُأ ُالبند ُكانتُنسبةُاإلجابةُعليهُ"ُالثامنُعشرُوالذيُنصهما ُالموضوعية" ُاألسئلة أستخدم
ماُيبينُاهتمامُاألساتذةُبهذاُالنوعُمنُأنواعُاألسئلةُلكونهُاألنسبُلطبيعةُالمادةُُ%11بنعمُ

التيُيدرسونهاُوالُيفضلونُالجمعُبينُالموضوعيةُوالمقاليةُوهذاُماُاتضحُمنُخاللُإجابتهمُ
ُالت اسعُعشرُوالذيُينصُعلىُ"أفضلُالجمعُبينُاألسئلةُالمقاليةُوالموضوعيةُعلىُالبند

أماُالبندُالعشرينُفقدُفقط,ُُ%01لذيُكانتُنسبةُاإلجابةُعليهُبنعمُواعندُبناءُاالختبارُ"
أحددُزمنُاالختبارُبماُيتناسبُوعددُأسئلتهُ"ُفقدُكانتُنسبةُاستجاباتُالعينةُكانُنصهُ"

بعاملُالزمنُمقابلُعددُاألسئلةُالمطروحةُفيُاالختبارُالمعّد,ُُماُبينُاهتمامهمُ%19بنعمُ



172 

ُوالثانيُوالعشرينُوالثال ُوالعشرين, ُالواحد ُللبنود ُبالنسبة ثُوالعشرينُوالتيُكانتُتنصُأما
هُلكلُسؤالُجوابُأضعُإجابةُنموذجيةُلكلُأسئلةُاالختبارُقبلُتطبيقهُللتأكدُمنُأنعلىُ"

أصححُأوراقُالتالميذُوفقُلتصحيحُإجاباتُالتالميذ",ُ"ُافيآخذُالوقتُالكمحددُوواضح",ُ"
ُا ُ"فقد ُمسبقا ُالمعدة ُالنموذجية ُالعظمىُألفرادإلجابة ُبالنسبُُاستجابتُالغالبية ُبنعم العينة

ُ ُعلى ُالتالية ُ%26الترتيب ,29%ُ ُالالزمة11%ُ, ُباإلجراءات ُبالقيام ُاهتمامهم ُيبين ُما ,
ُالبندُالراب ُأقومُبالتحققُمنُالمتعلقةُبعمليةُالتصحيح,ُأما عُوالعشرونُوالذيُينصُعلىُ"

مستوىُصعوبةُكلُفقرةُللتأكدُمنُمدىُمناسبتهاُلمستوىُالتالميذُ"ُفقدُأجابُاألساتذةُعينةُ
ُبنسبةُ ُبنعم لكنُاتضحُمنُخاللُبعضُالمقابالتُالتيُأجريتُمعهمُُ%51الدراسةُعنه

الخطوةُكماُهوُمطلوبُلحسابُُأثناءُتوزيعُأداةُالدراسةُاالستطالعيةُأنهُالُيقومونُبهذه
نماُمنُخاللُتقديراتهمُالشخصيةُلصعوبةُالبنودُالتيُتمُبناؤها,ُأماُ مستوىُالصعوبةُللبندُوا 

كانتُُأقومُبحسابُالقدرةُالتمييزيةُلفقراتُاالختبارُ"ُفقدبندُالخامسُوالعشرينُوالذيُنصهُ"ال
ةُةُبهذاُالجانبُالمتعلقُبالقدُرماُيثبتُضعفُاهتمامُاألساتذُ%09االستجابةُعليهُبنعمُبنسبة

ُلفقراتُاالختبارُرغم ُالمتقنينُمنُغيرُُالتمييزية ُالفروقُبينُالتالميذ ُفيُإبراز ُهذا أهمية
ُالسادسُالم ُالبند ُكذلك ُللمقرر, ُفعاليةُتقنين ُمن ُبالتأكد ُ"أقوم ُينصُعلى ُالذي والعشرين

ُ%06العينةُبنعمُبنسبةُُالمموهاتُعندماُتكونُاألسئلةُاختيارُمتعددُ"ُاستجابُعليهُأفراد
السابعُوالعشرينُوقدُيرجعُذلكُلعدمُاستخدامهمُتماماُلهذاُالنوعُمنُأنواعُاألسئلة,ُأماُالبندُ

استجابُعليهُاألساتذةُبنعمُأعملُعلىُتحقيقُصدقُمحتوىُلالختبارُ"ُوالذيُينصُعلىُ"
سبُاالجتهادُوهذاُيبينُسعيهمُلتحقيقُصدقُالمحتوىُلالختبارُلكنُيبقىُذلكُحُ%59بنسبة

الشخصيُدونُاالعتمادُعلىُالخطواتُالالزمةُلذلكُوالتيُتتجسدُفيُخطواتُإعدادُجدولُ
ُاحتفظُباالختباراتُالتيُتأكدُ ُالبندُالثامنُوالعشرينُفقدُكانُينصُعلىُ" المواصفات,ُأما
منُصالحيتهاُالستعمالهاُكصورُمكافئةُللتحققُمنُثباتُاختباراتُأخرىُأعّدهاُالحقاُ"ُفقدُ

ُك ُبنسبة ُبنعم ُالعينة ُالدراسةُُ%21انتُاستجاباتُأفراد ُعينة ُنصفُأساتذة ُمن ُأكثر أي
يحتفظونُباالختباراتُالتيُيعدونهاُلكنُتبينُمنُخاللُالمقابالتُمعهمُأنُذلكُلمُيعرضُ
نماُبهدفُاستعمالُهذهُاالختباراتُفيُمراتُالحقة,ُأماُ التحققُمنُثباتُاختباراتُالحقة,ُوا 
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الختبارُقبلُإجرائهُ"ُأحددُمقدارُعالمةُالنجاحُفيُا"ُعشرينُالذيُينصُعلىالبندُالتاسعُوال
ُ ُوكانتُنسبة ُبنسبة ُبنعم ُعليه ُمحددةُُ%16اإلجابة ُالمادة ُالنجاحُفي ُلكونُعالمة وهذا

ومتعارفُعليهاُفيُمنظومتناُالتربوية,ُأماُالبندُالثالثينُوالذيُينصُعلىُ"ُأتخذُمنُأهدافُ
منُأفرادُُ%19حديدُنجاحُالطالبُفيُالمقررُالدراسيُ"ُفاستجابُلهُالمادةُالدراسيةُمحّكاُلت

ُتذبذبُ ُيبينه ُما ُوهذا ُلديهم ُنتائجُالتالميذ ُوضوحُمعيارُتفسير ُيبينُعدم ُما ُبنعم, العينة
اإلجابةُبينُهذاُالبندُوسابقه,ُأماُالبندُالواحدُوالثالثينُفينصُعلىُ"ُأقارنُبينُنتائجُالطلبةُ

ُ%19الناجحينُفيُالمادةُ"ُفكانتُاستجابةُأفرادُالعينةُبنعمُبنسبةُألتمكنُمنُتحديدُنسبةُ
لكنُبالتقربُمنُاألساتذةُاتضحُأنهمُيقصدونُتحديدُنسبةُالنجاحُالمادةُوليسُتفسيرُنتائجُ
ُاالمتحانُبناءاُعلىُاتخاذُعالماتُالتالميذُمعياراُإلصدارُأحكامُبشأنُنسبةُالنجاح,ُأما

والذيُنصُعلىُ"أحددُنجاحُالطالبُفيُالمادةُمنُخاللُمدىُثينُبالنسبةُللبندُالثانيُوالثال
ماُيدعمُتفسيرُغموضُُ%11إجابتهُعلىُأسئلةُاالمتحانُ"ُفكانتُنسبةُاإلجابةُعليهُبنعمُ

ُمعيارُتفسيرُالنتائجُعلىُاالمتحانُسواءاُالمحكيُالمرجعُأوُالمعياريُالمرجع.
تحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلهمُفيُمنُخاللُعرضُنتائجُاستجاباتُاألساتذةُعلىُأداةُ

ختبارُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُيتضحُأنهمُيهملونُأهمُخطوةُمنُخطواتُبناءُاال
ُ ُتعد ُوالتي ُالجيد, ُهذالتحصيلي ُوتتمثل ُلذلك ُاألساسية ُجدولُالركيزة ُبناء ُفي ُالخطوة ه

زاءُالمقررُالدراسيُالمحتوىُلالختبارُويضمنُشموليتهُلكاملُأجُصدقُيحققُالذيُالمواصفات
ُمختلفُ ُيهملون ُأنهم ُكما ُالمدروسة ُالتربوية ُاألهداف ُلمختلف ُالمطلوب ُالتوازن وتحقيق
المستوياتُالمعرفيةُلصنافةُبلومُخصوصاُالمستوياتُالمعرفيةُالعلياُمنها,ُهذاُوباإلضافةُ

ختبارُإلىُإهمالُبعضُالجوانبُاألخرىُلكنُبنسبُأقلُمثلُاختيارُالوقتُالمناسبُلبناءُاال
والتعرفُعلىُأهميةُمختلفُوأخذُالوقتُالكافيُلذلكُوالقيامُبتحليلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُ

يتضحُكذلكُنقصُواضحُلديهمُفيُتحليلُالفقراتُاالختباريةُُكماُللدروس,ُالتعليميةُاألهداف
ُابـــالثبات(,ُوكذلكُغيُالصدق,ُهات,الممُوُفعاليةُالتمييز,ُمعاملُالصعوبة,ُمعامل)ُإحصائيا
ُ
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لنتائجُالتالميذُعلىُاالختبار,ُلذاُوجهتُعديدُاالنتقاداتُُتفسيرهمُعمليةُفيُواضحةُمرجعية
واالرتقاءُُلالختباراتُالتحصيليةُفبداًلُمنُكونهاُوسيلةُتعملُعلىُالنهوضُبالعملُالتربوي

)أبو  أصبحتُغايةُتسلطيةُفيُحّدُذاتهاُفتثيرُالخوفُوالقلقُوالرعبُفيُنفوسُالتالميذبهُ

ضرورةُُأصبحُجودتهاُالجيدةُللعمليةُالتعليميةُوضمانُوبالتاليُلضمانُالسيرورة ,(20جراد, 
يُجوانبُالنقصُلديهمُبهذاُملحةُالعملُعلىُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلمعّديهاُوالتعمقُف

6111ُُغنيمهذاُالشأن,ُوبهذاُالخصوصُيشيرُُفيُبهمُاالرتقاءُعلىُللعملُوهذاُالخصوص
أنُأسئلةُاالختباراتُالتحصيليةُالُتعطيُصورةُحقيقيةُعماُتقيسهُمنُأهدافُتعليمية,ُأيُ
أنُهذهُاالختباراتُغيرُصادقةُفيماُتقيسهُمنُأهدافُكماُتعكسهاُأهدافُالمقرراتُالدراسيةُ
ُلكلُموضوعاتُالمحتوىُواألهدافُ ُالنسبية ُالوزنُالنسبيُواألهمية والُتراعيُفيُمجملها

ُالمحتوىالتعليم ُاالختباراتُعلى ُأسئلة ُوتوزيع ُالمواصفات)ُية ُ(02, 9001غنيم, )ُ(جدول
منُخاللُاستجاباتُأفرادُعينةُالدراسةُبمعنىُأنُجميعُبنودُاألداةُهناكُوهذاُماُتمُتبينهُ

منُاألساتذةُالذينُأجابواُعليهاُبأنهمُالُيقومونُبالخطواتُالالزمةُلبناءُاالختبارُالتحصيليُ
ُا ُرغم ُببعضُالخطواتُالتالجيد ُعلىُمدىهتمامهم ُمباشرا ُتأثيرا ُهذهُصالحيةُيُالُتؤثر

وقدُيعودُالسببُفيُذلكُإلىُعدمُتكوينُاألساتذةُفيُهذاُالمجالُباإلضافةُإلىُُاالختبارات
اهتمامهمُبالموضوعاتُالتيُيستطيعونُمنُخاللهاُتحقيقُنتائجُنجاحُالتالميذُبنسبُكبيرةُ

اإلداريةُوهذاُماُيؤكدهُالدوسريُبأنُهناكُأسبابُوراءُممارساتُالمعلمُماُيجنبهمُالمساءلةُ
تلكُوالتيُمنُبينهاُخوفُالمعلمُمنُنظرةُمديرُالمؤسسةُوزمالئهُالمعلمينُمنُأنُتكونُ

حُفيها,ُوحرصُالمديرُعلىُأنُنتائجُالمؤسسةُوخفضُمعدالتُالنجاُتدهورُفيُسبباُئجهنتا
ُمقارنةيظهرُ ُلمدرسته ُممتازا ُناهيكُعنُمحاولةُُأداءا ُالمسؤولين, بالمدارسُاألخرىُأمام

,ُوقدُ(01, 9009الدوسري, )ُالمعلمُإرضاءُالرأيُالعامُوالوالدينُكيُيتجنبُالمساءلةُالتربوية
عطاءُعالماتُالنجاحُوالرسوبُ يعتقدُاألستاذُبأنُدورهُومهمتهُتنتهيُبتصحيحُاالختبارُوا 

نماُالوعيُبداللةُالدرجةُوصدقُتفسيرهاُللتالميذُوكفى,ُوينسىُأنُهذاُليسُهدفاُبح دُذاتهُوا 
ُينــــبـــويُاياتـــفــالكُلهذهُافتقارهمُيعكسىُلها,ُماُـامُالُمعنـاتُوأرقــدُعالمـنُرصـأهمُبكثيرُم
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ُفيُذُ ُوالرفعُمنُكفايتهم ُلتحسينُمستواهم ُاتفقُمعُدراساتُكلُمنُحاجتهم ُما لكُوهذا
ُالمستوىُإلىُبناءُاالختباراتُالمدرسيةُلمُتصلالتيُتوصلتُإلىُأنُكفايات0999ُُُجرادات

ُتوصلتُإلى6111ُُالشيابُدراسةُأكدتهُوماُتربويا,ُالمطلوب ُلمعرفةاُمستوىُتدنيُوالتي

ُ ُدراسة ُوكذا ُالجيدة, التيُأظهرتُتدني6111ُُُالحارثيبأسسُبناءُاالختباراتُالتحصيلية
ُوعليهُكانُمنُ ُلكفاياتُبناءُاالختباراتُالتحصيلية, درجةُمعرفةُوممارسةُمعلماتُالعلوم
الضروريُالعملُعلىُالرفعُمنُهذهُالكفاياتُلدىُاألساتذةُواكسابهمُمهاراتُبناءُاالختبارُ

ُ ُبه ُأوصى ُما ُوهذا ُالجيد, ُب0999ُُجنتريالتحصيلي ُحول ُالمقدمة ُالعمل ُورقة ناءُفي
ُلجمعية ُالسنوي ُالمؤتمر ُفي ُالمعلم ُإعداد ُالوسطىُالجنوبُلمنطقةُأبحاثُاالختباراتُمن

ُالُفيُالتربوية ُويكون ُاألمريكية, ُالمتحدة ُوالدوراتُواليات ُالتدريبية ُالبرامج ُخالل ُمن ذلك
ُهذاُ ُفي ُنوعية ُنهضة ُلتحقيق ُالمهنية ُلمهامهم ُممارستهم ُوأثناء ُقبل ُالمستمرة التكوينية

ُوهذاُماُتسعىُالدراسةُالحاليةُلتحقيقه.المجال,ُ
 تحديد االحتياجات التدريبية من خالل تقنية تحليل العمل:ُ-1-1-9

ُتحليلُوفيُ ُتم ُالخطوة ُالرابعة01ُُهذه ُالرياضياتُللسنة ُفيُمادة اختباراتُتحصيلية
ُ ُالدراسية ُللسنة ُاألول ُللفصل ُطرف6102/6101ُُمتوسط ُمن ُبنائها ُعملية ُتمت والتي

ُذهُالمادةُوكانتُنتائجُالتحليلُاإلحصائيُلهذهُاالختباراتُعلىُالنحوُالتالي:أساتذةُه
تمُاعتمادُالصدقُالتمييزيُوذلكُبإيجادُداللةُالفروقُُوقدُالصدق:ُحسابُ-1-1-9-1

ُاختبارات ُمتوسطُُمنُخالل ُمقارنة ُمنُخالل ُتم ُأيُأنه ُالعينة ُالتوزيعُألفراد بينُطرفي
درجاتُاألقوياءُفيُالميزانُبمتوسطُدرجاتُالضعافُفيُنفسُذلكُالميزانُلتوزيعُدرجاتُ
االختبارُلمعرفةُماُإذاُكانتُهناكُفروقُدالةُاحصائًيا,ُوذلكُبترتيبُتوزيعُدرجاتُاألفرادُ

"ُبينُسابُقيمةُ"تتيارُثلثُاألفرادُمنُطرفيُالتوزيع,ُثمُحعلىُاالختبارُترتيباُتنازلياُواخ
ُالمجموعتينُالمتطرفتينُمنُخاللُماُيلي:

ُ
ُ
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 " لعينيتين مستقلتين ومتساويتين ومتجانستين:اختبار "ت -

–  مت =   م

√
ع
 

 
ع   

 

 

ن    

 

ُالمتوسطُالحسابيُلدرجاتُالمجموعةُاألولى.ُ:0حيث:ُم
ُالمجموعةُالثانية.:ُالمتوسطُالحسابيُلدرجات6ُمُ
0عُ

ُ:ُتباينُدرجاتُالمجموعةُاألولى.6
6عُ

ُ:ُتباينُدرجاتُالمجموعةُالثانية.6
ُالعلياُوالدنيا()ُن:ُعددُأفرادُالمجموعتين

"ُلعينتينُمستقلتينُومتساويتينُوغيرُمتجانستين:ُوهذاُفيُحالُعدمُتحققُاختبارُ"ت -
راجُلعينتينُمتجانستينُثمُاستخشرطُالتجانسُويكونُذلكُمنُخاللُتطبيقُاختبارُ"ُتُ"ُ

 (ُوتعويضهاُفيُالمعادلةُالتالية:ُ0نُ)ُت"ُالمجدولةُعندُدرجةُحرية"
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ُحيث:ُت:ُتُالمجدولة
ُالدنياُ(ُالعلياُ)ُن:ُتمثلُمجموعُاألفرادُ
6عُ

ُ:ُتباينُدرجاتُالمجموعةُاألولى.0ُ
6عُ

ُالثانية.تباينُدرجاتُالمجموعةُ:6ُُ
ُوعليهُكانتُالنتائجُعلىُالنحوُالتالي:

ُ
ُ
ُ
ُ
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 ( يبين نتائج الّصدق لالختبارات التحصيلية المعدة من طرف األساتذة09الجدول رقم )

 الداللة اإلحصائية عند مستوى المجدولة "ت" المحسوبة "ت" " المطبقاختبار "ت االختبار
  =0001  9 -درجة حرية ن 

ُإحصائيةُدالة00211ُ6259ُُ(6) 1
ُدالةُإحصائيةغير0296ُ6226ُُُ(6) 9
ُغيرُدالةُإحصائية0251ُ6226ُُ(6) 1
 دالةُإحصائية60205ُ1201ُُ(0) 1
 دالةُإحصائية01219ُ6255ُُ(6) 2
 دالةُإحصائية01212ُ6299ُُ(0) 2
ُغيرُدالةُإحصائية6210ُ6299ُُ(0) 1
ُغيرُدالةُإحصائية0292ُ6259ُُ(6) 1
ُغيرُدالةُإحصائية6255ُ1201ُُ(0) 2

ُغيرُدالةُإحصائية0299ُ6299ُُ(0) 10
ُُمالحظة: ُ))ُخانةفي ُبالرقم ُيقصد ُالمطبق( ُ"ت" 0ُاختبار ُمستقلتينُُ"ت"(: لعينتين

ُلعينتينُمستقلتينُومتساويتينُوغيرُمتجانستين.ُ"ت"(:6ُمتساويتينُومتجانستين,ُأماُرقمُ)
اتُتحصيليةُمنُأصلُألربعُاختباُرالصدقُالتمييزيُُثبوتُيتضحُأعالهُالجدولُخاللُمن

منُمجموعُُ%21اختباراتُالمتبقيةُأيُماُنسبتهُُالستُأماُ%11ُنسبتهُماُأيُعشرةُاختبارات
االختباراتُفالفروقاتُفيهاُلمُتكنُدالةُإحصائياُبينُطرفيُالتوزيعُأيُأنُهذهُاالختباراتُالُ

ُتتوفرُعلىُالصدقُالتمييزي,ُفاالختبارُالجيدُيجبُأنُيقسمُالمفحوصينُإلىُمجموعتين:
ُإلىُيسعىُفالمدرسُ(111, 9001أبو عالم, )ُمجموعةُالمتقنينُومجموعةُغيرُالمتقنين

منُاللجوءُسيةُولوقوفهُعلىُمدىُتحققهاُالبدُأهدافُمحددةُمنُخاللُالعمليةُالتدريُتنفيذ
إلىُالعملُالتقويميُالذيُيقومُبهُمنُخاللُاالختباراتُالتحصيلية,ُولتؤديُهذهُاالختباراتُ

غيرهمُالذينُالذينُاستطاعواُإتقانُالمقررُمنُُدورهاُيفترضُبهاُأنُتبرزُالفروقُبينُاألفراد
اُمنُذلك,ُوفيُهذهُالدراسةُتمتُمالحظةُتوفرُبعضُهذهُاالختباراتُعلىُهذهُلمُيتمكنُو

الميزةُوغيابهاُفيُاختباراتُأخرىُماُيدلُعلىُحاجةُاألساتذةُللتدريبُفيُهذاُالمجالُوهذاُ
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ماُأثبتُسابقاُمنُخاللُاستجاباتُاألساتذةُعلىُالقائمةُالمعدةُلتحديدُاحتياجاتهمُالتدريبيةُ
ُختباراتُالتحصيليةُالجيدة.فيُمجالُبناءُاال

 حساب الثبات: -1-1-9-9
ُ ُمعادلة ُخالل ُمن ُالتحصيلية ُاالختبارات ُثبات ُحساب ُمدىُُتم ُلمعرفة كرونباخ

ُاالتساقُالداخليُلفقراتُاالختبارات:
 

ُ
ُحيث:ُن:ُعددُفقراتُاالختبار

ُب:ُمجموعُتبايناتُفقراتُاالختبار.6ُمجُعُ
ُر:ُتباينُاالختبارُككل.6ُعُ

وبعدُحسابُتبايناتُفقراتُاالختبارُوحسابُالتباينُالكليُلكلُاختبارُتمُتطبيقُمعادلةُ
ُُُّلُعلىُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُالموالي:كرونباخُوتمُالتحص

 ( يبين نتائج ثبات االختبارات التحصيلية01جدول رقم )
 كرونباخ المحسوب معامل  ختبار التحصيلياال

01 12119ُ
09 12160ُ
01 12555ُ
01 12961ُ
02 12922ُ
02 12206ُ
01 12161ُ
01 12122ُ
02 12120ُ
10 12522ُ

لالختباراتُالتحصيليةُتراوحتُُوبةالمحسُكرونباخُُمعامالتُيتضحُأنُالجدولُخاللمنُ
ُإلىُ)12160ينُ)ب ُيلي:ُُالحصولُعلىُقيمُمعامالتُ(ُحيثُتم12922ُ( كرونباخُكما
(12160(ُ,)12122(ُ ,)12161(ُ ,)12120(ُ ,)12555(ُ (ُلالختبارات12206ُ(,ُ)12522(,
(6(ُ ,)9(ُ ,)1(ُ ,)9(ُ ,)1(ُ ,)01(ُ ُلمعامالت2ُ(, ُضعيفة ُيعكسُقيما ُعلىُالتواليُمما )

  = كرونباخ(  
𝟐ع   ب     مج     

𝟐ع    ر  
  𝟏 ) 

ن
ن 𝟏
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ُكلُمنُ ُالذيُحدده ُبالمعيار 0952ُ)ُجيلفوردالثباتُمقارنة أبو عالم, )ُ(0919)ُونانلي(

(ُللحكم1211ُكرونباخُعنُالقيمةُ)ُُمعامالتُالُتقلُبأنُوأحمد يعقوب النور( 111, 9001
(,12961ُ(,ُ)12119كرونباخُ)ُبثباتُاالختبارُفيُحينُتمُالحصولُعلىُقيمُمعامالتُ

(ُعلىُالترتيبُوتعتبرُهذهُالمعامالتُمقبولة15ُ(,ُ)11(,ُ)10(ُلالختباراتُرقمُ)12922)
ُحسبُالمعيارُالمحددُسابقا.

المعنيةُبالدراسةُُمنُاالختباراتُ%11ومنُخاللُالنتائجُالمعروضةُاتضحُأنُماُنسبتهُ
ُكانتُذاتُثباتُ ُنسبته ُوما ُاالختباراتُكانتُذاتُثباتُُمنالمتبقيةُُ%11ضعيف, هذه

ُفيُضوءُال ُيتعلقُاألمرُمعيارُالمحددُأعاله,ُألنهُمقبول,ُوهذا هناكُمنُيرىُأنهُعندما
باختباراتُالتحصيلُيفضلُأنُتكونُالقيمةُالمعياريةُللحكمُعلىُثباتُاالختبارُأنُتتجاوزُ

عامالتُالثباتُلهذهُلمكرونباخُُوفيُهذهُالحالةُتعتبرُكلُقيمُُأبو عالمكماُيراها1291ُُ
ُي ُعمليةُفيُكفاءةُاألساتذةُمعديُاالختباراتُدلُعلىُضعفاالختباراتُغيرُمقبولة,ُوهذا

التحصيليةُالجيدةُوعلىُحاجتهمُالتدريبيةُفيُهذهُالخطوةُمنُخطواتُبناءُُاالختباراتُبناء
خاللُالقائمةُُاالختبارُوهذاُماُأكدتهُنتائجُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلهؤالءُاألساتذةُمن

ُالمعدةُلذلك.
 حساب معامالت التمييز لفقرات االختبارات: -1-1-9-1

ُتمُحسابُمعامالتُالتمييزُلفقراتُاالختباراتُالتحصيليةُمنُخاللُالقانونُالتالي:
ُُ
ُ
ُ 

ُ:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُالطالبُفيُالمجموعةُالعلياُعقُ
ُ:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُالطالبُفيُالمجموعةُالدنيا.دُقُ

ُسُالعظمى:ُأكبرُعددُمنُالنقاطُالتيُيمكنُأنُيحصلُعليهاُطالبُفيُالسؤال.
ُن:ُعددُالطالبُأيُالمجموعتينُالعلياُوالدنيا.

معاملُالترميزُ=ُ
       عق  د ق

 س العظمى  ن
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ُعلىُمدىُقد ُوللحكم ُالذيُوضعه ُالتفسير ُاعتماد ُتم ُالتمييز ُعلى ُالفقرة سنةُُايبلرة
لتفسيرُمعاملُالتمييزُوالذيُينصُعلىُأنُالفقرةُتعتبرُذاتُتمييزُمقبولُإذاُكان0925ُُ

(ُ ُيساوي ُأو ُمن ُأكبر ُلها ُالتمييز ُفقرات1211ُمعامل ُلكل ُالتمييز ُحسابُالقدرة ُتم ُوقد )
ُالنتائجُالتالية:ُاالختباراتُعينةُالدراسةُوتمُالحصولُعلى

 (01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)( يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم 01الجدول رقم )
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة120ُ 01
 غيرُمقبولة1211ُ 09

 غيرُمقبولة1261ُ 01

 مقبولة1211ُ 01
مقبولةغير1265ُُ 02  

(10ُختبارُالتحصيليُرقمُ)المبينةُفيُالجدولُيتضحُأنُفقراتُاالُومنُخاللُالنتائج
غيرُمقبولةُفيُمجملهاُنظًراُلمعامالتُالتمييزُالمتحصلُعليهاُوالتيُالُتتفقُمعُاعتبرتُ

ُ(.1211المعيارُالذيُيقتضيُبأنُتكونُالقدرةُالتمييزيةُللفقرةُأكبرُمنُأوُتساويُ)
 (:09التحصيلي رقم )االختبار  -

 (09)( يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم 02جدول رقم )
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُمقبولة1211ُ 01
 غيرُمقبولة1211ُ 09

 غيرُمقبولة1209ُ 01

ُغيرُمقبولة1261ُ 01
 غيرُمقبولة1269ُ 02

ُ ُتراوحت ُاالختبار ُلفقرات ُالتمييز ُمعامالت ُبين ُالثاني 1209ُُالتحصيلي 1211ُإلى
ُفقرةُواحدةُوكانتُقيمة1211ُواعتبرتُغيرُمقبولةُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُ) (ُماُعدا

(ُ ُلـ ُمساوية ُمنُأصل1211ُمعاملُالتمييزُلها ُواحدة ُكانتُفقرة ُوعليه ُواعتبرتُمقبولة, )
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ُلمعا ُبالنظر ُمقبولة ُعلىُخمسُفقرات ُويدل ُكاف, ُغير ُالفقراتُوهذا ُلهذه مالتُالتمييز
ُضعفُكفاءةُمعدةُاالختبارُفيُبناءُفقراتُاختباريةُجيدة.

 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (02جدول رقم )
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة1262ُ 01
 مقبولة1211ُ 09
 مقبولة1216ُ 01
ُغيرُمقبولة1215ُ 01
 غيرُمقبولة1260ُ 02

اكُفقرتينُتمتعتاُبمعامالتُتمييزُمقبولةُوتراوحتُمنُمنُخاللُالجدولُيتضحُأنهُهن
,ُوالفقراتُالثالثُالمتبقيةُكانتُقيمُمعامالتُالتمييزُلهاُغيرُمقبولةُوقد1211ُإلى1216ُُ

ُ(.1211,ُوذلكُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُ)1215إلى1260ُُتراوحتُبينُ
 (01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (01)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة1260ُ 01
 غيرُمقبولة1266ُ 09

 مقبولة1219ُ 01
ُغيرُمقبولة1211ُ 01
 غيرُمقبولة1211ُ 02

منُخاللُالنتائجُالمعروضةُفيُالجدولُيتضحُأنُهناكُفقرةُواحدةُتمتعتُبقدرةُتمييزيةُ
أماُالفقراتُاألربعُالمتبقيةُفتراوحتُقيم1219ُُمقبولةُوكانتُقيمةُمعاملُالتمييزُلهذهُالفقرةُ

مقبولةُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُبُـواعتبرتُغير1211ُُإلى1260ُُمعاملُالتمييزُلهاُمنُ
ُفيُهذهُالدراسة.1211ُ
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 (02االختبار التحصيلي رقم ) -

 (02)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (01) جدول رقم

 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة
ُمقبولة125ُ 01
 غيرُمقبولة1212ُ 09

 مقبولة1225ُ 01
ُغيرُمقبولة121ُ 01
 غيرُمقبولة1209ُ 02

يتضحُمنُخاللُالجدولُأنُهذاُاالختبارُبهُفقرتانُمميزتانُأيُأنهماُتمتعتاُبمعامالتُ
إلى1209ُُ(ُأماُبقيةُالفقراتُفتراوحتُفيهاُمعامالتُالتمييزُمن1251ُ,1225ُتمييزُمقبولةُ)

ُواعتبرتُغيرُمقبولةُبالنظرُللمعيارُالمحدد.1212ُ
 (:02االختبار التحصيلي رقم ) -

 (02)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (02)جدول رقم 

 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة
ُمقبولة125ُ 01
 غيرُمقبولة1209ُ 09

 مقبولة1261ُ 01
ُمقبولة1251ُ 01
 غيرُمقبولة1261ُ 02

ُ ُالنتائج ُخالل ُمعامالتُمن ُتراوحتُفيها ُفقرتان ُهناك ُأن ُيتضح ُالجدول ُفي المبينة
ُالفقراتُالمتبقيةُتراوحتُفي1221و1251ُالتمييزُبينُ ُقيمُ,ُوتمُقبولُهاتانُالفقرتانُأما ها

ُ ُبين ُالتمييز 1209ُُمعامالت ُللمعيار1261ُُإلى ُنسبة ُمقبولة ُالفقراتُغير واعتبرتُهذه
ُ.1211يزُبـُالمحددُللقيمةُالمقبولةُلمعاملُالتمي

ُ
ُ
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 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (10)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة1261ُ 01
 غيرُمقبولة1209ُ 09

 غيرُمقبولة1211ُ 01

ُغيرُمقبولة1261ُ 01
مقبولةغير1215ُُ 02  

لفقراتُاالختبارُالتحصيليُالسابعُتراوحتُُالتمييزُمعامالتُأنُيتضحُمنُخاللُالجدول
ُبينُ ُفقرات1215ُُإلى1209ُُقيمتها ُاالختبارُغيرُمقبولةُأيُأنها واعتبرتُكلُفقراتُهذا

ُغيرُمميزةُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُفيُهذهُالدراسة.
 (:01االختبار التحصيلي رقم )

 (01)يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (11)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة1210ُ 01
 غيرُمقبولة1211ُ 09

 غيرُمقبولة1261ُ 01

ُغيرُمقبولة1215ُ 01
 مقبولة1211ُ 02

ُمقبولةُ وكانتُقيمةُمعاملُالتمييزُفيهاُمنُخاللُالجدولُيتضحُأنُهناكُفقرةُواحدة
إلى1261ُُأماُباقيُالفقراتُاعتبرتُغيرُمقبولةُوتراوحتُقيمُمعاملُالتمييزُلهاُبين1211ُُ
ُوهيُقيمُأقلُمنُقيمةُالمعيارُالمحددُلقبولُمعامالتُالتمييزُفيُهذهُالدراسة.1215ُ
ُ
ُ
ُ
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 (:02االختبار التحصيلي رقم ) -

 (02)تمييزية لفقرات االختبار التحصيلي رقم يلخص نتائج القدرة ال (19)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُمقبولة1252ُ 01
 غيرُمقبولة1262ُ 09

 غيرُمقبولة1211ُ 01

ُغيرُمقبولة1269ُ 01
 مقبولة1211ُ 02

ُاالختبارُالتحصيليُيتوفرُعلىُ بالرجوعُإلىُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُيتضحُأنُهذا
أماُالفقراتُالثالثُالمتبقية1252ُُو1211ُفقرتينُذاتُمعامالتُتمييزُمقبولةُوكانتُقيمهاُ

ُهذهُ ُقيم ُوتراوحت ُالمحدد, ُالمعيار ُدون ُكانت ُلها ُالتمييز ُمعامالت ُقيم ُألن ُتقبل لم
ُ.1211إلى1262ُُالمعامالتُبينُ

 (:10االختبار التحصيلي رقم ) -

 (10)ية لفقرات االختبار التحصيلي رقم يلخص نتائج القدرة التمييز  (11)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

ُغيرُمقبولة1262ُ 01
 مقبولة1210ُ 09
 غيرُمقبولة1209ُ 01

ُغيرُمقبولة1211ُ 01
مقبولةُغير1261ُ 02  

ُتمييزيةُ ُمنُأصلُخمسُفقراتُتمتعتُبقدرة ُواحدة منُخاللُالجدولُيتضحُأنُفقرة
ُمقبولةُ ُمعامالتُالتمييزُبين1210ُُوكانتُقيمتها ُالفقراتُاألربعُالمتبقيةُتراوحتُفيها أما

بالنظرُإلىُالمعيارُالمحددُللقيمةُالمقبولةُُمقبولةُغيرُالفقراتُهذهُواعتبرت1211ُإلى1209ُُ
ُ.1211لمعاملُالتمييزُبـُ
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التمييزُلهاُُتمنُخاللُنتائجُتحليلُفقراتُاالختباراتُعينةُالدراسةُوحسابُمعامالُإذاًُ
ُوالمتبينُأنُمعظمُفقراتُ ُتمييزيةُمقبولةُأوُجيدة ُاالختباراتُالُتمتازُبقدرة ُفيُهذه حددة

,ُفالفقرةُالتيُتتمتعُبقوةُتمييزيةُجيدةُهيُالفقرةُالقادرةُعلىُيبلأحسب1211ُُهذهُالدراسةُبـُ
التمييزُبينُالتالميذُالذينُيتمتعونُبقدرُأكبرُمنُالمعارفُوالتالميذُاألقلُقدرةُفيُمجالُ
ُتأثرهاُ ُاالختباراتُإلى ُلهذه ُالتمييزية ُأسبابُضعفُالقدرة ُترجع ُوقد ُالمعارف, معينُمن

أنُالقدرةُالتمييزيةُتتأثرُبمعامالت0991ُُُالطريرييرىُُبمستوياتُالسهولةُوالصعوبة,ُحيث
شديدةُالصعوبةُأوُُاالختبارُفقراتُتكونُفعندماُ(19, 9001الجهني, )ُبسهولةُوصعوبةُالفقرات

وبالتاليُتصبحُغيرُقادرةُعلىُُعليهاُاألفرادُستجاباتاُعلىُدةُالسهولةُيؤثرُذلكبالعكسُشدي
األسئلةُيؤثرُعلىُقدرتهاُالتمييزيةُفاألسئلةُالتيُبهاُأخطاءُُفيُاألخطاءُوجودُأنُكماُالتمييز,
ُأبو لبدةعلىُقدرتهاُالتمييزية,ُحيثُيذكرُُبالتاليُالتأثيرُلهاُخاطئةُفهمُوتأويالتُإلىُتؤدي

فنيةُعلىُمستوىُالفقراتُكغموضُنصُأنهُمنُالمؤثراتُعلىُمعاملُالتمييزُوجودُأخطاءُ
فغموضُفقراتُُ(119, 9001أبو لبدة, )ُللطلبةُبالجوابالسؤالُمثالُأوُوجودُمؤشراتُتوحيُ

قرةُاالختبارُأوُوجودُأخطاءُبهاُأوُدالئلُعلىُاإلجابةُالصحيحةُيؤثرُذلكُكلهُفيُمقدرةُالف
ُُبينُالتمييزُعلى ُألنمختلف ُالتالميذ, ُُمستويات ُالسهولةُذلك ُمستوى ُعلى ُبدوره يؤثر

ُ ُمثالُترفع ُفالفقراتُالغامضة ُللفقرة, ُفيؤثرُذلكُعلىُاستجاباتُُدرجةوالصعوبة صعوبتها
ُ ُالتياألفراد ُللفقرة ُبالنسبة ُنفسُالشيء ُكذلك ُاإلجابةُُعليها ُومؤشراتُعلى ُدالئل تحمل

ُإجابةُصائبةُ ُباإلجابةُعليها ُيسمحُلجميعُالتالميذ ُسهلةُمما ُالفقرة ُفتجعلُهذه الصحيحة
ُ ُالذين ُالتالميذ ُفئة ُبين ُالتمييز ُعلى ُقدرتها ُالفقرة ُهذه ُالمقررُفتفقد ُاكتساب ُمن تمكنوا

ُالدراسيُوالفئةُاألخرىُالتيُلمُتتمكنُمنُذلك.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 حساب معامالت سهولة وصعوبة فقرات االختبارات التحصيلية: -1-1-9-1
ُمعامالتُالسهولةُلفقراتُاالختباراتُالتحصيلية:وقدُتمُاعتمادُالمعادلةُالتاليةُلحسابُ

 
ُ

ُ

ُأماُمعاملُالصعوبةُفيمكنُحسابهُمنُخاللُالمعادلةُالتالية:ُ
ُُ
ُُ ُيضع ُعلىُالفقرة ُأنُُأحمد يعقوب النوروللحكم ُوهو ُلمعاملُالصعوبة معيارُعام

ُ.1221إلى1211ُُيتراوحُمعاملُالصعوبةُللسؤالُالجيدُمنُ
 (:01االختبار التحصيلي رقم )  -

 (01)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (11)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1290ُ1209ُ 01
ُمعتدلة1216ُ1259ُ 09
ُصعبة1215ُ1225ُ 01
ُسهلة1211ُ1211ُ 01
ُصعبة1261ُ1291ُ 02

منُحيثُمستوىُصعوبتهاُوفقُالمعيارُالمعتمدُلهذهُالدراسةُوهوُأنُتتراوحُمعامالتُ
ُ.1221إلى1211ُُالصعوبةُالجيدةُبينُ

 (: 09االختبار التحصيلي رقم ) -

 (09)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (12)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1215ُ1265ُ 01
ُسهلة1229ُ1210ُ 09
ُسهلة1291ُ1201ُ 01
ُمعتدلة1219ُ1256ُ 01
ُمعتدلة1256ُ1219ُ 02

مجموع عالمات الطلبة على الفقرةمعامل السهولة = 
الطلبة عدد  العالمة الكلية للسؤال

 

 معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 
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يتضحُأنُهذاُاالختبارُيتكونُمنُفقرتينُمعتدلتيُمنُخاللُالنتائجُالمبّينةُفيُالجدولُ
أماُالفقراتُالمتبقيةُفقراتُسهلة1256ُُو1219ُالصعوبةُبحيثُكانتُمعامالتُالصعوبةُلهاُ

ُ.1210إلى1201ُُوتراوحتُمعامالتُالصعوبةُلهاُبينُ
 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (12)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُصعبة1210ُ1229ُ 01
ُصعبة1201ُ1291ُ 09
ُمعتدلة1212ُ1251ُ 01
ُصعبة1262ُ1211ُ 01
ُمعتدلة1211ُ1252ُ 02

االختبارُالتحصيليُالثالثُيضمُفقرتينُتتمتعُيتضحُمنُخاللُالنتائجُالمعروضةُأنُ
(ُ ُمعتدلة ُصعوبة 1251ُبمعامالت ُوتراوحت1252ُ, ُصعبة ُكانت ُفقد ُالفقرات ُبقية ُأما )
ُ.1291إلى1229ُُمعامالتُالصعوبةُلهاُبينُ

 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)التحصيلي رقم لسهولة والصعوبة لفقرات االختبار يوضح معامالت ا (11)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1291ُ1201ُ 01
ُمعتدلة1211ُ1221ُ 09
ُصعبة1269ُ1210ُ 01
ُصعبة1211ُ1211ُ 01
ُصعبة1211ُ1221ُ 02

الرابعُيتكونُمنُسؤالُواحدُسهلُوقدرتُقيمةُمعاملُُالتحصيليُاالختبارُأنُالجدولُيبين
أماُاألسئلة1221ُُ,ُوسؤالُواحدُمعتدلُوقدرتُقيمةُمعاملُالصعوبةُبـ1201ُالصعوبةُلهُبـُ

ُ.1210إلى1221ُُالثالثُاألخرىُفاعتبرتُصعبةُوذلكُلتراوحُمعامالتُالصعوبةُلهاُبينُ
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 (:02االختبار التحصيلي رقم ) -

 (02)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (11)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة الفقرةرقم 

ُمعتدلة1211ُ1221ُ 01
ُصعبة1201ُ1291ُ 09
ُمعتدلة1219ُ1256ُ 01
ُصعبة1262ُ1211ُ 01
ُمعتدلة1211ُ1252ُ 02

يوضحُالجدولُأنُاالختبارُالتحصيليُالخامسُقدُضمُثالثُفقراتُمعتدلةُوتراوحتُ
ُ ُمن ُلها 1256ُُمعامالتُالصعوبة ُفقرتينُصعبتينُوكانتُمعامالت1221ُُإلى ُضم كما

ُ.1291و1211ُُالصعوبةُلهاُ
 (:02) االختبار التحصيلي رقم -

ُ(02)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (12)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُصعبة1211ُ1211ُ 01
ُسهلة1290ُ1209ُ 09
ُمعتدلة1211ُ1251ُ 01
ُمعتدلة1211ُ1252ُ 01
ُمعتدلة1210ُ1259ُ 02

منُخاللُالنتائجُالمعروضةُفيُالجدولُيتضحُأنُاالختبارُالسادسُيتكونُمنُسؤالُ
وسؤالُسهلُوكانتُقيمةُمعاملُالصعوبةُله1211ُُصعبُوقدرتُقيمةُمعاملُالصعوبةُلهُ

ُالثالثُأسئلة1209ُُ ُبينُأما ما1259ُُإلى1252ُُالمتبقيةُفتراوحتُمعامالتُالصعوبةُلها
ُيدلُعلىُأنهاُأسئلةُمعتدلةُالصعوبة.

ُ
ُ
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 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (90)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُمعتدلة1210ُ1259ُ 01
 صعبة1261ُ1211ُ 09

 صعبة1211ُ1291ُ 01

 صعبة1209ُ1296ُ 01

ُصعبة1212ُ1221ُ 02

أنُاالختبارُالتحصيليُالسابعُيتكونُمنُخاللُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُُيتضحُمن
صعبةُوبقيةُالفقراتُاألربعُكانت1259ُُفقرةُواحدةُمعتدلةُوكانتُقيمةُمعاملُالصعوبةُلهاُ

ُ.1291إلى1221ُُبالنظرُإلىُقيمُمعامالتُالصعوبةُلهاُوالتيُتراوحتُبينُ
 (:01االختبار التحصيلي رقم ) -

 (01)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (91)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1219ُ1260ُ 01

ُصعبة1215ُ1225ُ 09

ُصعبة1212ُ1221ُ 01

ُصعبة1211ُ1211ُ 01

ُصعبة1266ُ1219ُ 02

منُخاللُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُيتضحُأنُاالختبارُالتحصيليُالثامنُيحويُسؤالُ
ُ وبقيةُاألسئلةُصعبةُوقدُتراوحتُقيم1260ُُواحدُسهلُوقيمةُمعاملُالصعوبةُلهُقدرتُبـ

ُ.1219إلى1221ُُمعاملُالصعوبةُلهاُبينُ

ُ

ُ
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 (:02االختبار التحصيلي رقم ) -

 (02)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (99)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1225ُ1215ُ 01
ُسهلة1226ُ1219ُ 09
ُصعبة1265ُ1215ُ 01
ُسهلة1211ُ1211ُ 01
ُصعبة1212ُ1221ُ 02

يتضحُمنُخاللُالجدولُأنُاالختبارُالتحصيليُالتاسعُتكونُمنُثالثُأسئلةُسهلةُ
ُ ُمن ُلها ُالصعوبة ُمعامالت ُقيم 1211ُُوتراوحت ُوتراوحت1219ُُإلى ُصعبين وسؤالين

ُ.1215إلى1221ُُمعامالتُالصعوبةُلهماُبينُ
 (:10االختبار التحصيلي رقم ) -

 (10)يوضح معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي رقم  (91)جدول رقم 
 الحكم على الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة رقم الفقرة

ُسهلة1291ُ1202ُ 01
 صعبة1201ُ1291ُ 09

 صعبة1260ُ1219ُ 01

 صعبة1201ُ1291ُ 01

 صعبة1205ُ1295ُ 02

منُخاللُالنتائجُالمعروضةُفيُالجدولُيتبينُأنُاالختبارُالتحصيليُالعاشرُيتكونُُ
,ُواألسئلةُاألربعةُالمتبقيةُكانت1202ُمنُسؤالُواحدُسهلُوكانتُقيمةُمعاملُالصعوبةُلهُ

ُ.1291إلى1219ُُصعبةُوقدُتراوحتُمعامالتُالصعوبةُلهاُبينُ
صيليةُعينةُالدراسةُنجدُأنُجلهاُالُمنُخاللُاستعراضُنتائجُمختلفُاالختباراتُالتح

تحترمُمعاييرُالسهولةُوالصعوبةُالالزمةُفيُاالختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفنجدُأنهاُتحتويُ
علىُأسئلةُسهلةُوأخرىُصعبةُفقطُوأسئلةُسهلةُمعُأسئلةُمعتدلةُفقط,ُأوُأسئلةُمعتدلةُمعُ
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ئلُبأنهُالبدُمنُتوفرُأسئلةُالقاُأسئلةُصعبةُوالُتحترمُمعيارُالذيُيعتمدهُأحمدُيعقوبُالنور
ُ ُبنسبة ُُ%29سهلة ُبنسبة ُصعبة ُلتالئمُُ%02وأسئلة ُوهذا ُالجيد ُالتحصيلي ُاالختبار في

ةُمنُدافعيتهمُأثناءُمختلفُمستوياتُالتالميذُويزيدُالتدرجُمنُالسهلُإلىُالصعبُفيُاألسئل
إعدادُالفقراتُبسببُُوهذاُراجعُإلىُضعفُمهاراتُاألساتذةُفيُالختبار,اُأسئلةُعلىُاإلجابة

ُالشيابليةُوهذاُماُأظهرتهُدراساتُكلُمنُعدمُتكوينهمُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصي
(6111ُ 6111ُ)ُالحارثيو(  Smithو      Hayineوُ     Newman & Stallingو(

ُوبناءُُ       ُبإعداد ُإلىُوجودُضعفُفيُمهاراتُالمعلمينُالخاصة التيُتوصلتُكلها
ُالتالميذ,ُ ُمن ُعينة ُعلى ُأوليا ُتجريبا ُاالختبار ُتجريب ُعدم ُكذلك ُالتحصيلية, االختبارات
فالتجريبُاألوليُاالستطالعيُلالختبارُيفيدُفيُالتعرفُعلىُمدىُسهولةُأوُصعوبةُفقراتهُ

له,ُألنُذلكُيساعدُعلىُوضعُاألسئلةُفيُالمكانُالمناسبُمنُخاللُالتحليلُاإلحصائيُ
الطلبةُعلىُاالستمرارُُثُّلها,ُفمنُالمهمُأنُتتدرجُاألسئلةُمنُالسهلُإلىُالصعبُكيُتح

فوضعُاألسئلةُالسهلةُفيُالبدايةُُفيُاأليديُأمامُأولُعقبةُتصادفهمفيُالحلُوالُيقفواُمكتُو
ُأ ُكما ُالحل, ُفي ُاالستمرار ُعلى ُتحفزهم ُطرفُن ُمن ُمسبقا ُتحليلها ُتم ُأسئلة ُتوفر عدم

األستاذُالختباراتُسابقةُكانُقدُأعدهاُفيُمراتُماضيةُيجعلُمنُاالختبارُالجديدُالمعدُ
غيرُمحددُالسهولةُوالصعوبةُلفقراته,ُفاألستاذُفيُكلُمرةُيحاولُإعدادُفقراتُجديدةُدونُ

هاُفيُمراتُالحقة,ُفهذاُكلهُيؤثرُأنُيسعىُلتحليلهاُإحصائياُواالحتفاظُبالجيدةُمنهاُلتوظيف
ُفيُعمليةُإيجادُاألسئلةُالمناسبةُفيُالمكانُالمناسبُفيُبناءُاالختبارُالتحصيلي.

بعدُعمليةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُوالوقوفُعلىُنقاطُضعفُاألساتذةُفيُعمليةُ
النظريُفيُهذاُُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالجيدةُوبعدُاإلطالعُعلىُاألدبُالتربويُوالتراث
ُالمجالُقامتُالطالبةُبإعدادُالبرنامجُالتدريبيُوقدُتضمنُالجلساتُالتالية:

 المفاهيمُاألساسيةُفيُالقياسُوالتقويمُالتربوي.ُ -

 االختباراتُالتحصيليةُوخطواتُإعدادها.ُ -

 تحليلُمحتوىُالمادةُالدراسية.ُ -

 األهدافُالسلوكيةُوكيفيةُصياغتهاُحسبُتصنيفُبلوم.ُ -
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 إعدادُجدولُالمواصفات.ُ -

 بناءُالفقراتُاالختباريةُبأنواعها.ُ -

 إخراجُاالختبارُوتطبيقه.ُ -

 صدقُاالختبارُوثباته.ُ -

 تحليلُفقراتُاالختبار.ُ -

 تحليلُنتائجُالطلبةُعلىُاالختبارُوتفسيرها.ُ -

ُ ُفقدصالحية البرنامجعنُأما :ُُ ُعرضه ُآرائ2ُعلىُتم ُحولُمدىُمحكمينُإلبداء هم
ُاألنشطة ُُمالئمة ُاألنشطةُلعينة ُمختلفُهذه ُإلنجاز ُالمحدد ُالزمن ُومدىُمالئمة الدراسة

ومدىُتغطيةُمضامينُالجلساتُلموضوعُبناءُاالختباراتُالتحصيلية,ُوقدُكانُهناكُاتفاقُ
ُإبداءُبعضُالمالحظاتُ كليُللمحكمينُحولُمدىُمالئمةُاألنشطةُللغرضُالمنشود,ُوتم

ُاُمنُطرفُالطالبة.التيُتمُأخذهاُبعينُاالعتبارُوالعملُبه
ُ:وفيماُيليُمحتوىُالبرنامجُالتدريبيُبصورتهُالنهائية

 محتويات البرنامج التدريبي: -2
 يوضح محتوى البرنامج التدريبي (91) الجدول رقم

 الزمن بالدقيقة الموضوع الجلسة اليوم

21ُُأهدافُالبرنامجُالتدريبي+ُمفاهيمُعامةُفيُالقياسُوالتقويمُاألولىُاألول
061ُ

91ُُإعدادهااالختباراتُالتحصيليةُوخطواتُُالثانيةُالثاني
091ُُتحليلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُالثالثةُالثالث
091ُُاألهدافُالسلوكيةُوكيفيةُصياغتهاُحسبُتصنيفُبلومُالرابعةُالرابع
091ُُإعدادُجدولُالمواصفاتُالخامسةُالخامس
061ُُبناءُالفقراتُاالختباريةُالسادسةُالسادس
91ُُإخراجُاالختبارُوتطبيقهُالسابعةُالسابع
611ُُصدقُاالختبارُوثباتهُالثامنةُالثامن
611ُُتحليلُفقراتُاالختبارُالتاسعةُالتاسع
611ُُتحليلُنتائجُالطلبةُعلىُاالختبارُوتفسيرهاُالعاشرةُالعاشر

91ُُختامُالبرنامجُوتقييمهُالحاديةُعشرُالحاديُعشر
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 البرنامج:المستهدفون من 
ُيستهدفُهذاُالبرنامجُأساتذةُالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضياتُ

وتحليلُجيدةُعلىُتصميمُوبناءُاختياراتُتحصيليةُُقادراُالمتدربُيكونُأنُالهدف العام:
ُنتائجهاُبكفاءة.

 األهداف التفصيلية:
ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالبرنامجُأنُيكونُقادراُعلى:

ُاألساسيةُفيُالقياسُوالتقويمتحديدُالمفاهيمُُ-
ُتحديدُأسسُوخطواتُإعدادُاالختبارُالتحصيليُالجيدُُ-
ُإعدادُاختباراتُتحصيليةُجيدةُُ-
ُتحليلُنتائجُاالختبارُإحصائياُ-
ُتفسيرُنتائجُاالختبارُُ-

 أساليب التدريب:
ُورشُالعملُ-ُالمحاضرة

 وسائل التدريب:
ُالمادةُالعلميةُُ-ديميةُالعروضُالتقُ-أقالمُُ-ُسبورةُ–جهازُالعرضُ
ُأهدافُالبرنامجُالتدريبيُ+ُمفاهيمُعامةُفيُالقياسُوالتقويمُ: الجلسة األولى

ُافتتاحُالدورةُوالتعريفُبالمتدربينُُ
ُُ ُمجموعة ُكل ُأفراد ُعدد ُمجموعات ُإلى ُالمتدربين ُباختيار5ُُتوزيع ُوتكليفهم أفراد

ُمتحدثُرسميُعنُكلُمجموعة
 لتقويم:مفاهيم عامة في القياس و ا

ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:
ُتعريفُالقياسُُ-0
ُتعريفُالتقويمُُ-6
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ُوظائفُالتقويمُ-1
ُأساليبُوأدواتُالتقويمُ-1
ُأنواعُالتقويمُُ-5
ُمبادئُالتقويمُُ-2
ُخطواتُالتقويمُُ-1
ُفيُالشيءُمنُوهوُُتعريف القياس: -1 ُيوجد ُما ُكمية ُبواسطتها ُالتيُتحدد العملية

 الخاصيةُالمقاسةُ

:ُهوُإصدارُحكمُعلىُقيمةُالشيءُمنُأجلُاتخاذُالقراراتُأوُهوُتعريف التقويم -9
 عمليةُمنظمةُأوُوسيلةُلجمعُالمعلوماتُوالبياناتُلتحديدُمدىُتحققُاألهداف

 وظائف التقويم: -1

 عليمتوجيهُعمليةُالتعلمُوالتُ-

ُتوجيهُطرائقُالتدريسُ-
ُتشخيصُنواحيُالقوةُوالضعفُفيُعمليةُالتعلمُُ-
ُتحسينُعمليةُالتخطيطُوالتوجيهُواإلرشادُُ-
ُتحسينُوتطويرُالمناهجُ-
ُُأساليب التقويم وأدواته: -1
ُالتقويمُبالمالحظةُُ-
ُالتقويمُبالمقابلةُُ-
ُالتقويمُبالبطاقةُالمدرسيةُُ-
ُبارُالتقويمُبواسطةُاالختُ-
 ويمكنُتقسيمهاُإلى:أنواع التقويم :  -2
ُالتقويمُالتشخيصيُ-
ُالتقويمُالتكوينيُ-
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ُالتقويمُالختاميُأوُالنهائيُ-
 مبادئ التقويم: -2
ُأنُيكونُهادفاُُ-
 )الشمولية(أنُيكونُشامالُُ-

ُتنوعُأساليبُوأدواتُالتقويمُ-
ُاالستمراريةُ-
ُأنُيكونُعمالُتعاونياُ-
ُوليسُغايةأنُيكونُوسيلةُُ-
ُ(الثباتُ-الصدقُُ–الموضوعيةُ(أنُتبنىُأدواتهُعلىُاألساسُالعلميُُ-

 خطوات التقويم:  -1

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
 ( يمثل خطوات التقويم11) شكل رقم

 

 خطواتُالتقويم

تحديدُالمجاالتُالمرادُتقويمهاُ تحديدُاألهداف
 والمشكالتُالمرادُحلها

 االستعدادُللتقويم ذُالتقويمتنفي

إعدادُالقوىُالبشريةُ إعدادُوسائلُاالختباراتُوالمقاييس التقويمُالتعديلُوفقُنتائج
 المدربة

 تجريبُالحلولُوالمقترحات
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 مناقشة عامة:
ُمناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤالتهمُواإلجابةُعليها.

ُ.االختبارات التحصيلية وخطوات إعدادها, وتكون في اليوم الثانيُالجلسة الثانية:
ُُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:

 تعريفُاالختبارُالتحصيليُ-0

ُأغراضُاالختباراتُالتحصيليةُ-6
ُأنواعُاالختباراتُالتحصيليةُ-1
ُخطواتُبناءُاالختبارُالتحصيليُ-1
ُصفاتُاالختبارُالتحصيليُالجيدُ-5

ُفيُنهايةُالجلسةُيتوقعُمنُالمتدربُأنُقادراُعلى:ُأهداف الجلسة:
ُتعريفُاالختبارُالتحصيليُ-
ُتعدادُاألغراضُالتحصيليةُُ-
ُأنواعُاالختباراتُالتحصيليةُتعدادُ-
ُتحديدُخطواتُبناءُاالختبارُالتحصيليُالجيدُ-
ُتعدادُصفاتُاالختبارُالتحصيليُالجيدُ-
ُأداءُ تعريف االختبار التحصيلي: -1 ُعلىُتقييم ُالتيُتساعد ُأدواتُالتقويم ُأحد وهو

 التالميذُوتحديدُمستوىُتحصيلهمُفيُضوءُاألهدافُالمحددةُلمحتوىُالمادةُالدراسية.

 أغراض االختبار التحصيلي: -9 

 التعرفُعلىُمستوياتُالتحصيلُالدراسيُلدىُالتالميذُُ-

ُدُمعالجتهاُالتعرفُعلىُمواطنُالقوةُقصدُدعمهاُومواطنُالضعفُقصُ-
ُذويُُ- ُبين ُوالتمييز ُلديهم ُالتحصيل ُلمستويات ُتبعا ُمجموعات ُفي ُالتالميذ وضع

ُالمستوياتُالتحصيليةُالمرتفعةُوالمستوياتُالمنخفضةُ
ُيعتبرُمنُأحدُالحوافزُالمساعدةُعلىُتنشيطُدافعيةُالتعلمُعندُالتالميذُ-
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ُأخذُالقراراتُفيماُيخصُنجاحُالتالميذُأوُرسوبهمُ-ُ
ُقدرةُعلىُالتنبؤُبأداءُالمتعلمينُمستقبالالُ-ُ
ُالمساعدةُعلىُاتخاذُالقراراتُالناجحةُفيماُيخصُعمليةُالتوجيهُوُاإلرشادُالمدرسيُ-
ُاالرتقاءُبعمليةُالتعليمُوالمساعدةُعلىُتطويرُطرقُالتدريسُ-ُ
 أنواع االختبارات التحصيلية : -1

ُأنواعُاالختباراتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 
 
ُُالموضوعيةُ
ُالمقاليةُ

 ( يوضح أنواع االختبارات التحصيلية11شكل رقم )
 خطوات بناء االختبار التحصيلي: -1
ُوالزمنُُتحديد الغرض من االختبار: - ُونوعه ُاالختبار ُالهدفُمن أيُالتعرفُعلى

ُالمحددُلهُونوعُالفقراتُاالختباريةُوعددها,ُودرجةُاالختبار
وتشملُتحليلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُوكتابةُاألهدافُُالتخطيط لمحتويات االختبار: -

ُ.التدريسيةُثمُإعدادُجدولُالمواصفات
ُموضوعيةُثمُكتابةُاألسئلةُتحديدُنوعُالفقراتُالمناسبةُللموضوع,ُكأنُيكونُمقاليةُأوُ-
خراجهُ- ُبصورتهُاألوليةُووضعُإجاباتُنموذجيةُلفقراته.ُصياغةُتعليماتُاالختبارُوا 
جراءُُتماثلُالمجموعةُالتيُسيطبقُعليهاُاالختباراالختبارُعلىُعينةُعشوائيةُتطبيقُُ- وا 

ائيةُالمناسبةُللحكمُعلىُسالمةُاالختبارُوتمتعهُبالخصائصُالسيكومتريةُاإلحصالتحليالتُ
جراءُالتعديالتُالمناسبةُفيُضوءُذلك ُ.الجيدةُوا 

ُ

 األداءُالعلمي الشفوية التحريرية
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 صفات االختبار التحصيلي الجيد: -2
ُوتتضمن:ُالموضوعية: ُ
 إخراجُالرأيُالمصححُوحكمهُمنُعمليةُالتصحيحُ-

 الفهمُالواضحُللسؤالُمنُقبلُالمفحوصُ-

ُأنُيقيسُاالختبارُماُوضعُلقياسهُفقطالصدق: ُ
ُالحصولُعلىُنفسُالنتائجُعندُإعادةُاالختبارُللمجموعةُنفسهاُأيُأنُمركزُالثبات: 

ُالطالبُالنسبيُالُيتغير.
ُإظهارُالفروقُالفرديةُبينُالطالبُالتمييز:
ُسهولةُاألعدادُوالتطبيقُوالتصحيحُالسهولة:
ُتوفيرُالجهدُوالوقتُوالمال.ُاالقتصاد:

 مناقشة عامة:
 مناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤالتهمُواإلجابةُعليها.

ُُتحليل محتوى المادة الدراسية )اليوم الثالث(ُالجلسة الثالثة:
ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:

 تعريفُتحليلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُ-0

 طرائقُتحليلُالمحتوىُ-6

 أغراضُتحليلُالمحتوىُ-1

 مثالُتطبيقيُلتحليلُمحتوىُموضوعُدراسيُ-1

تقسيمُالمتدربينُإلىُمجموعاتُفيُورشةُعملُوالقيامُبتحليلُمحتوىُموضوعُفيُمادةُُ
ُالتخصص.

ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُقادراُعلى:أهداف الجلسة : 
 تعريفُتحليلُالمادةُالدراسيةُُ-

 ئقُتحليلُالمحتوىتعدادُطراُ-
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 تحديدُأغراضُتحليلُالمحتوىُ-

ُتحليلُموضوعُفيُمادةُالرياضياتُُ-
 تعريف تحليل المحتوى: -1

ةُإلىُموضوعاتُرئيسيةُثمُاإلجراءاتُالمصممةُلتصنيفُالمادةُالدراسيهوُاألساليبُُو
ارفُاألساسيةُالموجودةُاألستاذُقادراُعلىُإحصاءُالمعُفيصبحُللقياس,ُقابلةُألهدافُتجزئتها

 حقائقُومفاهيمُوقوانينُعلميةُونظرياتُعملية.ُعلىُالمعارفُوكتابيهاُوتصنيففيُالدروسُ

 طرائق تحليل المحتوى: -9

 مجموعةُواحدةُمثلُمجموعةُالحقائقُفيُالدراسيةُالمادةُفيُالمتماثلةتجميعُالعناصرُُ-أ

ُُ-ب ُتقسيم ُثم ُرئيسية ُموضوعات ُإلى ُالدراسية ُإلىُالمادة ُالموضوعات ُهذه تجزئة
 موضوعاتُفرعية

 أغراض تحليل المحتوى: -1 
 إعدادُالخططُالتعليميةُاليوميةُوالفصليةُ-

 اشتقاقُاألهدافُالتدريسيةُُ-

 اختيارُإستراتيجيةُالتعليمُالمناسبةُُ-

 الكشفُعنُمواطنُالقوةُوالضعفُفيُالكتابُالمدرسيُ-

 عمليةُتنفيذُالحصةتبويبُأوُتصنيفُعناصرُالمحتوىُلتسهيلُُ-

ُبناءُاختباراتُتحصيليةُتتميزُبالشموليةُللمقررُالدراسيُُ-
 مثال تطبيقي لتحليل محتوى موضوع دراسي: -1

ُالسنةُ:الرابعةُمتوسطُ-المجال:ُاألعدادُالطبيعيةُواألعدادُالناطقةُُ-المادة:ُرياضياتُ
6102/6101ُُالفصلُالدراسي:

ُ
ُ
ُ
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 الطبيعية واألعداد الناطقة:تحليل محتوى مجال األعداد 
 قواسم عدد طبيعي :

 يكونُمفهومُحولُقاسمُعددُطبيعيُ-ُ

ُيعينُمجموعةُقواسمُعددُطبيعيُ-
ُيعينُالقاسمُالمشتركُاألكبرُلعددينُالقاسم المشترك األكبر:

ُُالكسور غير القابلة لالختزال:
ُ.0العددُُيعرفُالعددانُاألوليانُفيماُبينهماُكعددينُلهماُقاسمُوحيدُوهوُ-
ُيكتبُكسرُعلىُالشكلُغيرُالقابلُلالختزالُ-

 ورشة عمل:
يتمُتقسيمُالمتدربينُإلىُمجموعاتُويتمُاختيارُموضوعُآخرُفيُمادةُالرياضياتُللسنةُ

ُالرابعةُمتوسطُويطلبُمنُكلُمجموعةُالقيامُبتحليلُمحتواه
 )اليوم الرابع(األهداف السلوكية وكيفية صياغتها حسب تصنيف بلوم ُالجلسة الرابعة:

ُُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:
 تعريفُالهدفُالسلوكيُ-0

 مواصفاتُالهدفُالسلوكيُُ-6

 صياغةُالهدفُالسلوكيُُ-1

 مستوياتُالمجالُالمعرفيُحسبُتصنيفُبلومُ-1

ُمثالُتطبيقيُيوضحُالهدفُالسلوكيُالخاطئُوتصحيحهُومستواهُُ-5
ُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُقادراُعلى:يتوقعُمنُُأهداف الجلسة:

 تعريفُالهدفُالسلوكيُ-

ُُتحديدُمواصفاتُالهدفُالسلوكيُ-
 صياغةُاألهدافُالسلوكيةُُ-

 تعدادُمستوياتُالمجالُالمعرفيُحسبُتصنيفُبلومُ-
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 التقويم 

 التركيب

 التحليل

 التطبيق

 الفهم

 ذكرالت

ُتصحيحُاألهدافُالسلوكيةُالخاطئةُونسبهاُللمستوىُالمعرفيُالمناسبُ-
ُالمتدربينُإلىُمجُ- ُبصياتقسيم ُعملُوالقيام ُاألهدافُالسلوكيةُموعاتُفيُورشة غة

ُلموضوعُمعين.
يةُالتدريسُويمكنُبعدُعملُالتالميذُمنُالمتوقعةُلنتيجةاُهو:ُتعريف الهدف السلوكي -1

 مالحظتهُوقياسه.

 مواصفات الهدف السلوكي: -9

 أنُتصفُالعبارةُهدفُأداءُالمتعلمُ-

 أنُتكونُالعبارةُسلوكاُقابالُللمالحظةُُ-

 أنُتكونُاألهدافُبسيطةُغيرُمركبةُتتعلقُبسلوكُواحدُ-

 أنُيكونُالهدفُواقعياُومالئماُلزمنُالتدريسُوقدراتُوخصائصُالطالبُُ-

 السلوكيُعلىُالنحوُالتالي::ُيصاغُالهدفُصياغة الهدف السلوكي -1

ُ
ُ
 مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم: -1

 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح مستويات المحال المعرفي حسب تصنيف بلوم (12شكل رقم)
ُ

 

 +ُالمحتوىُالتعليميُ+ُمعيارُاألداءُ+ُالتلميذُأنُ+ُفعلُسلوكي
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مثال تطبيقي يوضح الهدف السلوكي الخاطئ وتصحيحه ومستواه حسب تصنيف  -2
 "بلوم":

 ومستواه حسب تصنيف بلوم: ( يوضح الهدف السلوكي الخاطئ وتصحيحه92جدول رقم)
 مستوى الهدف تصحيحه الهدف السلوكي الخاطئ

ـــــىُقاســـــمُ ـــــذُعل أنُيتعـــــرفُالتلمي
 عددُطبيعي

ُالتذكرُأنُيعرفُالتلميذُقاسمُعددُطبيعي

أنُيــدركُالتلميــذُمجموعــةُقواســمُ
ُالتطبيقُأنُيعينُالتلميذُمجموعةُقواسمُعددُطبيعيُعددُطبيعي

األوليـانُأنُيفهمُالتلميـذُالعـددانُ
ُفيماُبينهما

أنُيعطـــــيُالتلميــــــذُمفهومـــــاُعــــــنُالعــــــدادانُ
ُالفهمُاألوليانُفيماُبينهما

ــــينُالقاســــمُالمشــــتركُاألكبــــرُ تعي
ُلعددين

أنُيعـــــينُالتلميـــــذُالقاســـــمُالمشـــــتركُاألكبـــــرُ
ُالتحليلُلعددين

 ورشة عمل :
ُ ُللموضوع ُاألهدافُالسلوكية ُبصياغة ُإلىُمجموعاتُللقيام ُالمتدربين ُتقسيم الذيُيتم

ُقامواُبتحليلهُفيُالجلسةُالسابقة.
ُإعداد جدول المواصفات )اليوم الخامس( ُالجلسة الخامسة:ُ

ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:
 تعريفُجدولُالمواصفاتُُ-0

 فوائدُجدولُالمواصفاتُ-6

 خطواتُإعدادُجدولُالمواصفاتُُ-1

 مثالُتطبيقيُفيُإعدادُجدولُالمواصفاتُ-1

ُسيمُالمتدربينُإلىُمجموعاتُفيُورشةُعملُللقيامُببناءُجدولُالمواصفات.تق
ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُقادراُعلى:ُأهداف الجلسة:

 تعريفُجدولُالمواصفاتُ-

 تعدادُفوائدُجدولُالمواصفاتُُ-
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 تحديدُخطواتُبناءُجولُالمواصفاتُ-

 إعدادُجدولُالمواصفاتُ-

 المواصفات:تعريف جدول  -1

ُ ُعن ُعبارة ُبعدي نُيخصصُُمخططوهو ُويتكونُمن ُمحتوىُاالختبار, تفصيليُيحدد
ُلمحتوىُاالختبار الموضوعاتُالداخلةُفيه(ُويخصصُاآلخرُلألهدافُ)مخرجاتُ)ُأحدهما

ويحددُنسبةُاألهدافُوعددُاألسئلةُالمخصصُلكلُموضوع,ُُالتركيزُنسبةُيحددُماالتعلم(,ُك
ُلكلُجزءُمنها.

 فوائد جدول المواصفات: -9

 يمكنُمنُجعلُاالختبارُأداةُتشخيصيةُدقيقةُ-

 يساعدُقيُبناءُاختبارُمتوازنُمعُحجمُالجهدُالمبذولُفيُتدريسُكلُموضوعُ-

إعطاءُالوزنُالحقيقيُلكلُجزءُمنُالمادةُالدراسية,ُوبالتاليُيأخذُكلُموضوعُماُيستحقهُُ-
 منُاألسئلة

 ارُعلىُعينةُممثلةُمنُأهدافُالتدريسُبمختلفُمستوياتهامنُتوزيعُأسئلةُاالختبيتمكنُُ-

 يحققُصدقُالمحتوىُلالختبارُ-

 مكافئةُلالختبارُيساعدُعلىُتكوينُصورُ-

 يعطيُالثقةُللمتعلمُبعدالةُاالختبارُ-

 خطوات أعداد جدول المواصفات: -1

 تحديدُموضوعاتُالمادةُالدراسيةُالمرادُقياسُالتحصيلُفيهاُُ-

 الحصصُالفعليةُالتيُاستغرقهاُكلُموضوعتحديدُعددُُ-

ُتحديدُالوزنُالنسبيُلكلُموضوعُمنُالموضوعاتُوذلكُمنُالعالقة:ُ-
ُعددُالحصصُالالزمةُلتدريسُالموضوعُُُُُ

Xُ088ُ
ُالعددُالكليُللحصصُالالزمةُلتدريسُالمادةُُُُُ

ُ
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-ُُ ُمستوىُمنُمستوياتُتحديد ُفيُكل ُقياسُمدىُتحققها ُالمراد ُاألهدافُالسلوكية عدد
 المجالُالمعرفيُ

ُتحديدُالوزنُالنسبيُلألهدافُفيُكلُمستوىُوذلكُمنُالعالقة:ُ-

=الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين  
 عدد األهداف في ذلك المستوى

Xُ100ُ
 مجموع أهداف المادة كاملة

 الكليُألسئلةُاالختبارُمعُمراعاةُالعواملُالمؤثرةُفيُذلك.تحديدُالعددُُ-

ُتحديدُعددُاألسئلةُفيُكلُخليةُمنُخالياُالجدولُوذلكُمنُخاللُالعالقة:ُ-
ُ
ُتحديدُدرجةُأسئلةُكلُموضوعُفيُكلُمستوىُمنُمستوياتُاألهدافُمنُخاللُالعالقة:ُ-
ُ

 مثال تطبيقي في أعداد جدول المواصفات: -1

 الفصلُالدراسيُاألولُ–مادةُالرياضياتُ

 عدد الحصص الكلي خالل الفصل الدراسي األول:
ساعةُحصةُمقسمةُعلىُالمواضيع51ُُُعدد الحصص الكلي خالل الفصل الدراسي األول:

ُالتاليةُ:
 سا9ُاألعدادُالطبيعيةُواألعدادُالناطقة:ُُ-

 سا9ُالحسابُعلىُالجذور:ُُ-

 سا9ُالحسابُالحرفي:ُُ-

 سا2ُُاألولى:ُُالمعدالتُمنُالدرجةُ-

 سا9ُُالنسبُالمثلثية:ُُ-

 سا5ُُالمتراجحات:ُُ-

ُ(1, 9011, متحانات والمسابقاتالديوان الوطني لالساُ)9ُمبرهنةُطالس:ُُ-
ُ
ُ

الوزن النسبي ألهداف  Xالوزن النسبي ألهمية الموضوع  Xعدد أسئلة الموضوع = العدد الكلي لألسئلة 
 الموضوع

النسبي ألهداف  الوزن Xالوزن النسبي ألهمية الموضوع  Xدرجة أسئلة الموضوع = الدرجة النهائية لالختبار 
 الموضوع
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ُهدف11ُالكليُخاللُالفصلُالدراسيُاألولُُوعددُاألهدافُالسلوكية
 9التحليل:ُُ-2ُالتذكر:ُُ-ُ

 0التركيب:ُُ-2ُالفهمُ:ُُ-

 1التقويمُ:ُُ-06ُالتطبيق:ُُ-

 ( يوضح كيفية أعداد جدول المواصفات92) جدول رقم

األسئلة  المواضيع
 والدرجات

مجموع عدد  األهداف التربوية وفق تصنيف بلوم
 األسئلة

مجموع 
 الدرجات

األهمية النسبية 
 تقويم تركيب تحليل تطبيق الفهم تذكر للموضوعات

األعدادُالطبيعيةُ
ُواألعدادُالناطقة

 1 1901 1990 0960 1920 1920 األسئلة
1 1 01% 

 1 1961 0926 6916 0960 0960 الدرجة

ُمبرهنةُطالس
 1 1919 1916 0919 1951 1951 األسئلة

1 2 01% 
 1 1909 0911 6905 0919 0919 الدرجة

الحسابُعلىُ
ُالجذور

 1 1901 1990 6960 1920 1920 األسئلة
1 1 01% 

 1 1961 0926 6916 0960 0960 الدرجة

النسبُالمثلثيةُفيُ
ُمثلثُقائم

 1 1919 1916 0919 1951 1951 األسئلة
1 2 05% 

 1 1909 0911 6905 0919 0919 الدرجة

ُالحسابُالحرفي
 1 1901 1990 0960 1910 1910 األسئلة

1 1 01% 
 1 1961 0926 6916 0960 0960 الدرجة

المعادالتُمنُ
ُاألولىالدرجةُ

 1 1911 1951 19909 1911 1911 األسئلة
6 1 00% 

 1 1901 0919 0926 1990 1990 الدرجة

المتراجحاتُمنُ
ُالدرجةُاألولى

 1 1912 1915 1921 1911 1911 األسئلة
6 1 9% 

 1 1900 1991 0915 1921 1921 الدرجة

   61 1 0 5 1 1 1 ُعددُاألسئلة

                    ُعددُالدرجات

الوزنُالنسبيُ
ُلألهدافُالتعليمية

 %   %   %   %                

عددُالحصصُ
ُالكليُللمواضيع

الكلي  التعليميةُاألهدافعدد         

ُ
ُ
ُ
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 ورشة عمل:
ُمواصفاتُ ُجدول ُمواصفات ُجدول ُببناء ُللقيام ُمجموعات ُإلى ُالمتدربين ُتقسيم يتم

ُلمحتوىُالفصلُالثاني.
 بناء الفقرات االختبارية بأنواعها )اليوم السادس(الجلسة السادسة: 

ُتحويُالعناصرُالتالية:ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرة
 أنواعُالفقراتُاالختباريةُُ-0

 أهمُاألسسُالتيُيعتمدُعليهاُعندُاختيارُالفقراتُاالختباريةُُ-6

 أهمُاألمورُالتيُتؤخذُبعينُاالعتبارُعندُكتابةُالفقراتُاالختباريةُ-1

 بينُاألسئلةُالمقاليةُوالموضوعيةُُالفرقُ-1

 ُبعضُالمقترحاتُفيُكتابةُمختلفُالفقراتُاالختباريةُ-5

ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُقادراُعلى:ُأهداف الجلسة:
 تعدادُأنواعُالفقراتُاالختباريةُ-

 التيُيعتمدُعليهاُفيُاختيارُالفقراتُاالختباريةُاألسستحديدُُ-

 األمورُالتيُتؤخذُبعينُاالعتبارُعندُكتابةُالفقراتُاالختباريةتوضيحُُ-

 المقارنةُبينُاألسئلةُالمقاليةُواألسئلةُالموضوعيةُ-

ُتقديمُبعضُالمقترحاتُفيُكتابةُمختلفُالفقراتُاالختبارية.ُ-
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 أنواع الفقرات االختبارية: -1

ُ
ُ
ُ
 

ُ
ُ
ُ

ُ
 االختبارية.( يوضح أنواع الفقرات 12) الشكل رقم

 أهم األسس التي يعتمد عليها عند اختيار الفقرات االختبارية: -9

 طبيعةُالمادةُالدراسيةُ-

 مستوىُالهدفُالتدريسيُ-

 الغرضُمنُالتقويمُ-

 أعمارُالتالميذُأوُالمرحلةُالدراسيةُُ-

 عددُالتالميذُالذينُسيطبقُعليهاُاالختبارُُ-

 الزمنُالمتاحُلإلجابةُُ-

 اإلمكاناتُالمتوفرةُللتصحيحُُ-

 الزمنُالمتوفرُإلعدادُاالختبارُمقابلُزمنُالتصحيحُُ-

ُاإلمكاناتُالمتوفرةُفيُالمدرسةُُ-
ُ
ُ
ُ
 

 الفقرات االختبارية

فئة األسئلة ذات اإلجابة المنتقاة   
 )الموضوعية(

االختيارُ
 ينيلمنُبد

االختيارُ
 متعددمنُ

 المطابقة
 المزاوجة

فئة األسئلة ذات اإلجابة المصوغة 
 المقالية()

 اإلنشائية التكميل
 المحددة

 اإلنشائية
 المفتوحة
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 أهم األمور التي تؤخذ بعين االعتبار عند كتابة الفقرات االختبارية : -1

كتابةُاستحضرُجدولُالمواصفاتُوخطةُاالختبارُفيُذهنكُوأمامُعينيكُأمامُأثناءُُ-
 األسئلة

حضرُالمسودةُاألولىُمنُأسئلةُاالختبارُفيُوقتُمبكرُثمُاتركهاُجانباُلعدةُأيام,ُُ-
 ثمُراجعهاُمرةُأخرىُ

 أعرضُاألسئلةُعلىُزميلُمتخصصُأوُأكثرُ-

ُبالفحصُوُُ- ُلك ُتبين ُإذا ُحتى ُاالختبار ُفي ُتحتاجه ُمما ُأكثر ُاألسئلة ُمن أكتب
 دائلُعنهاالمراجعةُأنُبعضهاُغيرُمالئمُفلديكُب

 تأكدُأنُلكلُسؤالُإجابةُصحيحةُُ-

 تجنبُالتعقيدُاللفظيُفيُالسؤالُ-

ُيجبُأنُيتناولُكلُسؤالُجانباُمهًماُمنُالمحتوىُ.ُ-
 الفرق بين األسئلة المقالية والموضوعية :  -1

 ( يوضح الفرق بين األسئلة المقالية واألسئلة الموضعية91)الجدول رقم
 األسئلة الموضوعية األسئلة المقالية العامل
ُأصعبُويحتاجُإلىُخبرةُووقتُأسهلُواقلُوقتُوجهدُاإلعداد

ُقياسُاألهداف
ـــــــــةُواالتجاهـــــــــاتُ ـــــــــعُاألهـــــــــدافُالمعرفي جمي

ُوالمهاراتُالكتابيةُاإلبداعية
ُجميعُاألهدافُالمعرفيةُواالتجاهات

ُأكثرُصدقاُوشموليةُضعيفةُالصدقُوالشموليةُالصدقُوالشمولية
ُأكثرُثباتاُالثباتضعيفةُُالثبات

ُالتصحيح
غيــرُموضــوعيُيحتــاجُإلــىُجهــدُووقــت,ُوالُ

ُيمكنُآليا
ُاقتصادي,ُويمكنُأنُيكونُآليا

ُيمكنُتحليلهاُإحصائياُواالستفادةُمنهاُُيصعبُاالستفادةُمنهاُالنتائج
ُأكثرُانتشاراُويفضلهاُالتالميذُاقلُانتشاراُوالُيفضلهاُالتالميذُاألهمية
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 المقترحات عند كتابة مختلف الفقرات االختيارية:بعض  -2
 كتابة األسئلة المقالية : - أ

ُتحديدُالغرضُأوُالهدفُالمالئمُ.ُ-
عدادُجدولُمواصفاتُله.ُ- ُالتخطيطُالجيدُلبناءُاالختبارُوا 
ُاستخدامُالصيغةُالمحددةُعندُكتابةُاألسئلةُوتجنبُالصيغةُالمفتوحةُللسؤالُ-ُ
ُتحصيليُالدراسي.الأنُتكونُاألسئلةُشاملةُلمحتوىُالمجالُُ-ُ
ُوضعُاإلجابةُالنموذجيةُلكلُسؤالُقبلُاعتمادُالصورةُالنهائيةُلالختبارُ.ُ-ُ
ُضبطُإجراءاتُالتصحيحُخاللُتحضيرُاإلجابةُالنموذجيةُ.ُُ-ُ
ثارةُدافعتيهُللتعلُ-ُ ُمُ.كتابةُمالحظتكُأوُتعليقكُعلىُورقةُالتلميذُلتنبيههُوا 
 وفي حالة كتابة أسئلة االختيار من متعدد: -ب
 أنُيصاغُالسؤالُبوضوحُبحيثُيستطيعُالمفحوصُفهمهُقبلُقراءةُالبدائلُلإلجابةُ.ُ-

 أنُتكونُالبدائلُقصيرةُوغيرُمكررةُوالُتستخدمُبصيغةُالنفيُ.ُ-

 التأكدُمنُبدائلُالسؤالُبحيثُيكونُواحدُمنهاُيمثلُاإلجابةُالصحيحة.ُ-

 الفقرةُمنُالتلميحُعنُاإلجابةُالصحيحةُ.خلوُُ-

ُ.تفاديُالنقلُالحرفيُمنُالكتابُسواءاُفيُالسؤالُأوُبدائلهُ-
 أالُترتبطُاإلجابةُعنُفقرةُماُبغيرهاُمنُالفقراتُ-

 أالُتكونُاألسئلةُمعقدةُوبمفرداتُلغويةُفيُحدودهاُالدنيا.ُُ-

 عند كتابة أسئلة المزاوجة : -جة
ُالطويلةُحتىُالُيسببُاإلرباكُللطالبتجنبُالعباراتُُ-
ُتجنبُاستخدامُصيغُالنفيُونفيُالنفيُ-
ُاستخدامُالموادُالمتجانسةُفيُأسئلةُالمزاوجةُ-
 ترتيبُاإلجاباتُترتيباُمنطقياُ)كالتسلسلُفيُاألرقامُأوُالترتيبُاألبجديُللكلمات(ُ -

 استخدامُالترابطُاللغويُحتىُالُيستبعدُالتلميذُاإلجابة. -
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 :عامة مناقشة
ُمناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤالتهمُواإلجابةُعليها.

 الجلسة السابعة: إخراج االختبار وتطبيقه )اليوم السابع(
ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:

ُطرقُترتيبُفقراتُاالختبارُوأهمُالعناصرُالتيُتتضمنهاُتعليماتُاالختبارُ-
ُاألمورُالواجبُمراعاتهاُعندُإخراجُكراسةُاالختبارُ-
ُاألمورُالواجبُمراعاتهاُعندُتطبيقُاالختبارُ-

ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُألنُيكونُقادراُعلى:ُأهداف الجلسة:
ُالتمييزُبينُالطرقُالممكنةُلترتيبُفقراتُاالختبارُ-
ُارتحديدُأهمُالعناصرُالتيُتتضمنهاُتعليماتُاالختبُ-
ُتحديدُاألمورُالواجبُمراعاتهاُعندُإخراجُكراسةُاالختبارُ-
ُتحديدُاألمورُالواجبُمراعاتهاُعندُتطبيقُاالختبارُ-
 طرق ترتيب فقرات االختبار وأهم العناصر التي تتضمنها تعليمات االختبار: -1

ُترتبُفقراتُاالختبارُالتحصيليُللحفاظُعلىُالتهيؤُالذهنيُوالعقليُللتلميذُحسب:
ُوذلكُعلىُالنحوُالتالي:ُشكل أو نوع الفقرة:
أسئلةُاالختيارُمنُُ–األسئلةُشبهُموضوعيةُُ–أسئلةُالمطابقةُُ–أسئلةُالصحُوالخطأُ

ُ.األسئلةُالمقاليةُغيرُمحددةُ–األسئلةُالمقاليةُالمحددةُُ–متعددُ
ُوترتبُمنُالسهلُإلىُالصعبُالصعوبة:
ُوترتبُحسبُتسلسلُمحتوىُالمادةُالدراسيةُالمحتوى:

ُ
ُ
ُ
ُ
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 ( يوضح ترتيب فقرات االختبار وأهم العناصر التي تتضمنها التعليمات11) شكل رقم
 األمور الواجب مراعاتها عند إخراج كراسة االختبار: -9
ُكراسةُاالختبارُعلىُتعليماتُاإلجابةُعليهاأنُتحتويُُ-
ُأنُتكونُطباعةُاألسئلةُواضحةُوخاليةُمنُاألخطاءُالمطبعيةُوالعلميةُواإلمالئيةُ-
ُأنُيراعيُالفصلُبينُالتعليماتُواألسئلةُ-
ُأنُيراعيُالفصلُبينُكلُسؤالُوالذيُيليهُبمسافةُمعقولةُ-
ُأنُالُيجزأُالسؤالُعلىُصفحتينُمتتاليتينُ-
ُنُيفصلُبينُكلُنوعُأوُشكلُمنُأشكالُاألسئلةُوالشكلُاآلخرأُ-
ُأنُيراعيُالفصلُبينُمقدمةُالسؤالُوبدائلهُبمسافةُمعقولةُ-

 إخراج االختبار

 كراسة االختبار

 ورقة التعليمات

 نوع االختبار وتاريخه

 زمن اإلجابة

 عدد أسئلة االختبار وصفحاتها

 تدوين المعلومات الخاصة بالتلميذ

 ورقة األسئلة

 أساليب كتابة األسئلة

حسب محتوى 
المادة 
 الدراسية

حسب الصعوبة 
من السهل إلى 

 الصعب

حسب نوع أو     
 شكل الفقرة
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 األمور الواجب مراعاتها عند تطبيق االختبار: -1
ُإضاءة(ُ–تهويةُُ–اختيارُالغرفةُالمجهزةُبشكلُجيدُ)هدوءُُ-
ُاختيارُالوقتُالمناسبُإلجراءُاالختبارُ-
ُتشعرُالتالميذُبأهميةُاالختبارُأكثرُمماُيستحقُالُ-
ُالُتقاطعُالتالميذُأثناءُاإلجابةُماُأمكنُذلكُُ-
التالميذُبالوقتُالمتبقيُمنُاالختبارُبعدُأنُيبدأُبفترةُمناسبةُوعدمُاإلكثارُإشعارُُ-
ُ.منُذلك
ُالُتعطيُأيُتوضيحُلتلميذُبمفردهُ-
ُالُتسمحُبالغشُفيُاالختبارُ-

 مناقشة عامة: 
ُمناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤالتهمُواإلجابةُعليها.

 الجلسة الثامنة: صدق االختبار وثباته )اليوم الثامن(
ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:

 صدقُاالختبارُ-

 ثباتُاالختبارُ-

 العالقةُبينُصدقُاالختبارُوثباتهُ-

ُيتوقعُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُالمتدربُقادراُعلىُ:ُاف الجلسة:أهد
 تعدادُأنواعُصدقُاالختبارُوطرقُحسابهُ-

 تعدادُطرقُحسابُالثباتُُ-

ُيبينُالعالقةُبينُصدقُاالختبارُوثباتهُ-
ُ
ُ
ُ
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 أنُيقيسُاالختبارُماُوضعُلقياسهُفقط,ُوللصدقُأنواعُكاآلتي:ُصدق االختبار: -1

ويشيرُصدقُالمحتوىُإلىُمدىُتمثيلُاالختبارُالتحصيليُتمثيالُُصدق المحتوى: -أ
صادقاُلمختلفُأهدافُوأجزاءُالمادةُالمدروسة,ُحيثُكلماُمثلُاالختبارُالتحصيليُمحتوىُ

 المقررُتمثيالُشامالُكلماُكانتُدرجةُصدقهُمرتفعة.

عالماتُالصدقُعلىُمدىُارتباطُُأنواعُمنُالنوعُاذهُويعتمدُالمرتبط بمحك:الصدق  -ب
الفصليُُالتلميذفحصُآخرُأعدهُالمعلم,ُأوُمعدلُُوعالماتُصدقهُعنُالكشفُالمرادُاالختبار

بالمحك,ُحيثُيشترطُفيُالتلميذُهُالحالةُفحصُالمعلمُأوُمعدلُذأوُالسنوي,ُويسمىُفيُه
 ُذاُاألخيرُأنُيكونُموضوعياُصادقا,ُوثابتا,ُوالصدقُالمرتبطُبمحكُينقسمُإلىُنوعين:ه

نجحُفيُأداءُاختبارُتحصيليُفيُمادةُمعينةُفإنهُُالذييعنيُأنُالفردُُالتنبئي:الصدق 
يتوقعُلهُأنُينجحُفيُدراستهُالجامعيةُإذاُتخصصُفيُهذهُالمادةُالدراسية,ُوتحسبُمعاملُ
صدقُهذاُاالختبارُودرجاتُمحكُتجمعُعنهُالمعلوماتُالحقاُكأنُيكونُالمحكُهوُمعدلُ

ُمنُالدراسةُالجامعية.ُأوُالعامُاألولُالفصلُاألول
ُالنوعُمنُالصدقُبحسابُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُُالصدق التالزمي: ويحسبُهذا

االختبارُالمرادُالكشفُعنُصدقهُودرجاتُاختبارُآخر,ُعلىُأنُيطبقانُفيُفتراتُمتقاربةُ
ُكذلكُيمكنُاستخدامُمعدالتُالتالميذُكمحكُلحسابُصدقُهذاُاالختبار.

معينةُُالصدقُالعامليُبمعرفةُمدىُتشبعُبنودُاالختبارُبعواملمُيهتُوُالصدق العاملي:
ُكانت ُسواء ُالنوعُمنُالصدقُعلىُأسلوبُعامالُُ)مكونات( ُهذا ُويعتمد ُأوُطائفية عاما

التحليلُالعامليُالذيُيقومُعلىُتحليلُمعامالتُاالرتباطُبينُاالختبارُوالمحكاتُالمختلفةُ
ُىُإيجادُهذهُالمعامالت.منُأجلُالوصولُإلىُالعواملُالتيُأدتُإل

ُمعاملُالصدقُنذكرُمايلي:ُلحسابُالمستخدمةُالطرقُمنُ:طرق حساب معامل الصدق
:ُوهناُمثالُإذاُتكُاستخدامُطريقةُعلى صدق االختباراستخدام معامل االرتباط للداللة ُ-ُ

المحكُالخارجي,ُفإنهُالبدُمنُإليجادُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُاالختبارُموضعُالتطبيقُ
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ودرجاتُالمحكُالخارجيُالذيُثبتُصدقهُسابقا,ُويدلُهذاُالمعاملُعلىُصدقُاالختبار,ُ
ُيلي:ُاُكماويمكنُاستخدامُمعاملُاالرتباكُبيرسونُإليجادُدرجةُالصدق,ُوالتيُنصه

 = ر

 2ف 1مج ف

 
 2²ف 1²مج ف

ُيث:ُحُ
ُر:ُمعاملُارتباطُبيرسون

ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبارُاألولُعنُمتوسطها0ف
ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبارُالثانيُعنُمتوسطها6ف
:ُويقدرُالمحكمُالمتخصصُمدىُعالقةُكلُبندُطريقة استطالع آراء المحكمين -ب

ُويمكنُاستخدامُالمعادلةُالتالية:منُبنودُاالختبارُالقدرةُالمقاسة,ُ
 = س م

 2س  – 1س 
 

 ك

ُحيث:
ُسُم:ُمؤشرُصدقُالمحتوى

ُ:ُعددُاألسئلةُالتيُاتفقُالمحكمونُعلىُأنهاُتقيسُالهدف0س
ُ:ُعددُاألسئلةُالتيُاتفقُالمحكمونُعلىُأنهاُالُتقيسُالهدف6س

ُك:ُالعددُالكليُألسئلةُاالختبار
ُالتعرفُُطريقة المقارنة الطرفية: - ُيتم ُالطريقة ُاالختبارُعلىُوفيُهذه علىُمدىُقدرة

ُيلي:ُإبرازُالفروقُالفرديةُلدىُالعينة,ُويكونُذلكُكما
ُترتبُنتائجُاالختبارُالتيُحصلُعليهاُأفرادُالعينةُترتيباُتنازلياُأوُتصاعدياُ-
منُطرفيُالتوزيع,ُفنحصلُعلىُمجموعةُعلياُمنُحيثُارتفاعُدرجاتهاُُ%1يسحبُُ-
ُوعةُدنياُمنُحيثُانخفاضُدرجاتهاُفيُاالختبارمجم

يقارنُبينُأداءُالمجموعتينُباستعمالُأسلوبُإحصائيُمالئمُوهوُاختبارُ"ت"ُلداللةُُ-
ُالفروقُبينُمتوسطينُحسابيين.
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)ت(ُالمجدولةُلنستطيعُُوفيُاألخيرُوبعدُالحصولُعلىُ"ت"ُالمحسوبةُيتمُمقارنتهاُمع
ُإ ُبحيث ُاالختبار, ُعلىُصدق ُأنُالحكم ُالقول ُيمكن ُدالة ُالمحسوبة ُ)ت( ُقيمة ُكانت ذا

ُاالختبارُصادق.
ُاُتفسير معامل الصدق: - ُكانُكلما ُكلما ُالصحيح, قتربُمعاملُالصدقُمنُالواحد

ُصدقُاالختبارُعالياُوكلماُاقتربُمنُالصفرُكانُالصدقُمنخفضا.
ُالعواملُالمؤثرةُعلىُالصدق:

ُاالضطرابُوالتخمينُوالغش.ُبالنسبة للتلميذ:
ُالغموضُوالصعوبةُوالشموليةُواإلخراجُوالتعليمات.ُبالنسبة لالختبار:
ُالتطبيقُوالتصحيحُوبيئةُاالختبار.ُبالنسبة لإلدارة:

ذاُاالختبارُوهوُإمكانيةُالحصولُعلىُنفسُالنتائجُإذاُماُأعيدُهُثبات االختبار: -9
رُمعاملُالثباتُلالختباراتُالتحصيليةُمنُخاللُمنُمرة,ُيمكنُتقديعلىُنفسُالعينةُأكثرُ

ُالطرقُالتالية:
ُمعُُطريقة إعادة االختبار: - ُنفسها ُللمجموعة ُمرتين ُاالختبار ُإعطاء ُعلى وتعتمد

وجودُفاصلُزمنيُمعينُبينُالمرتينُومراعاةُإجراءُاالختبارُفيُنفسُالظروفُلكلتاُالمرتينُ
ُإجراءُاالختبارُفيُنفسُالظروفُلكل ُيتمُحسابُمعاملُارتباطُومراعاة ُالمرتين,ُوبعدما تا

درجاتُاألفرادُفيُالتطبيقين,ُويقبلُمعاملُثباتُاالختبارُإذاُوصلُمعاملُاالرتباطُ)معاملُ
(191ُ(ُويمكنُاعتبارهُمعاملُثباتُمرتفع,ُأماُإذاُانخفضُعنُ)199(ُأوُ)191الثبات(ُإلىُ)

ولكنُمماُيعابُعلىُهذهُالطريقةُأنهاُفيعتبرُثباتاُمنخفضا,ُوهذاُيعنيُعدمُتوافرُالثبات,ُ
تطبقُنفسُاالختبارُفيُأكثرُمنُمرةُمماُيجعلُالتالميذُيألفونهُويتذكرونُإجاباتُالتطبيقُ
األولُويستعملونهاُفيُالمرةُالثانيةُخصوصاُإذاُكانتُالمدةُالفاصلةُبينُالتطبيقينُقصيرة,ُ

ن,ُأوُالتذكر,ُأوُالتعلم,ُلذلكُعندُأماُإذاُطالتُالمدةُفإنُالتالميذُيتعرضونُلعواملُالنسيا
ُفيُتقديرُزمنُالمدةُ ُالحيطة ُالطريقةُيجبُتوخيُالحذرُوأخذ حسابُمعاملُالثباتُلهذه

ُالفاصلةُبينُالتطبيقينُبحيثُالُتؤثرُعلىُالنتائجُبشكلُكبير.
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منُنتائجُنفسُالتطبيقُحسابُمعاملُالثباتُُفيتمُالطريقةُوفيُهذهُالتجزئة النصفية: -
عاملُاالرتباطُاالختبارُإلىُجزأينُمتساويين,ُولحسابُمعاملُالثباتُيحسبُموذلكُبقسمةُ

وجية,ُبحيثُيكونُالجزأينُفرديةُوأسئلةُُزُأسئلةُإلىُاألسئلةُبتقسيمُيكونُوقدُالجزأين,ُهذينُبين
ُالمفالمتحصلُ ُمتكافئينُفيُالمحتوىُومستوىُصعوبة لدرجاتُوعدمُرداتُوتباينُاعليهما

رتباطُبينُدرجاتُاألداءُالمتحصلُمعاملُاالُحسابُوبعدُالسرعة,ُعلىُاعتمادُإجابةُالمفردات
ُلذلكُلتصحيحُالطولُ ُنتحصلُعلىُمعاملُثباتُنصفُاالختبار ُفيُالجزأينُفإننا عليها

ُوالحصولُعلىُثباتُاالختبارُككلُيمكنُاستخدامُبعضُالمعادالتُوالتيُمنُبينهاُنذكر:
 وقانونهاُكمايلي:ُبروان: –* معادلة سبيرمان 

 ر ث ت  =
 ن ر

 
 ر( ر –+ )ن  1

ُحيث:ُ
ُرُثُت:ُمعاملُالثباتُالتقديريُأوُمعاملُثباتُالفحصُككل

ُن:ُعددُالمراتُالتيُيجبُأنُيزدادُبهاُطولُالفحص
ُر:ُمعاملُالثباتُالنصفيُللفحصُالذيُتمُالتوصلُإليهُبطرقُتجريبيةُإحصائية

ُوهذهُالمعادلةُكمايلي:ُ* معادلة رولون:
 -0 ر ث ت  =

 ف ²ع
 

 ²ع

ُحيث:
ُرُثُت:ُمعاملُثباتُاالختبارُككل

ُاالختبارينُالمكونُكلُمنهماُمنُنصفُاالختبارُالكليف:ُتباينُالفرقُبينُعالماتُُ ع
ُ:ُتباينُعالماتُالفحصُالكلي ع

ُالُتساويُاالنحرافاتُالمعياريةُُ* معادلة جتمان العامة: ُتصلحُعندما ُالمعادلة وهذه
ُيلي:ُلجزءيُاالختبار,ُوتصلحُكذلكُفيُحالُتساويُهذهُاالنحرافات,ُوهذهُالمعادلةُكما

 ) 2  ر ث ت  =
2²+ ع 1²ع – 1  

) 
²ع  

ُ
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ُحيث:
ُ:ُتباينُدرجاتُاألسئلةُالفرديةُ 0ع
ُ:ُتباينُدرجاتُاألسئلةُالزوجيةُ 6ع
ُدرجاتُاالختبارُككلُ:ُتباين ع
ُُطريقة االتساق الداخلي: -    ُالطريقة ُهذه ُوتعتمد ُعلىُاالتسعلى ُاألفراد ُأداء ُفي اق

منُاألجزاءُبحيثُيتكونُكلُعددُكبيرُألخرى,ُففيهاُيقسمُاالختبارُإلىُُمنُفقرةاالختبارُ
االختبار,ُوكلماُزادُاالتساقُبينُهذهُالفقراتُزادُثباتُاالختبارُُفقراتُمنُواحدةُفقرةُجزءُمن

ُككلُومنُبينُالطرقُالمستخدمةُلذلكُمايلي:
توصلُكيودرُريتشاردسونُإلىُمعادلةُلحسابُمعاملُُ* معادلة كيودر ريتشاردسون:

ُوهي:KRُ-90ثباتُاالختبارُعنُطريقُتحليلُاإلجاباتُعلىُالبنودُوحسابُتبايناتهاُ

 ك (ُع0ُُ–)ُنُ ( م(ُ–مُ)نُُ–ك²ُعُن ) ر =
ُحيث:

ُ:ُتشيرُإلىُعددُأسئلةُاالختبارُن
ُ:ُتشيرُإلىُمتوسطُدرجاتُاالختبارم
ُك:ُتشيرُإلىُتباينُدرجاتُاالختبارُككل ع

ُ:KR-60كماُكيودرُريتشاردسونُتوصلُإلىُمعادلةُأخرىُوهيُ

ُ=  9 1ر
 ن

 ( م(ُ–مُ)نُ -1)
1-ن  ك نُع 

ُُكرونباخ: αمعامل 
كرونباخُحالةُخاصةُمنُقانونُكيودرُريتشاردسونُوقدُاقترحهُكرونباخαُُويعدُمعاملُ

,ُوتعتمدُهذهُالمعادلةُعلىُتبايناتُأسئلةُاالختبار,0921ُونوفاكُلويسُسنة0950ُُسنةُ
ُثنائيةُمثل:ُنعم,ُالُ) (,ُعلىُعكس0ُ-1وتستعملُعندماُالُتكونُأسئلةُاالختبارُإجابتها
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ُالمعادلةُمعادلةُكيُو ُتكونُإجابةُاألسئلةُالثنائية,ُوهذه درُريشاردسونُالتيُتستعملُعندما
ُيلي:ُُكما

ُ=  9 1ر
 ن

 ( مجُتبايناتُاألسئلة -1)
1-ن  تباينُالدرجاتُالكلية 

معامالتُالثباتُالختباراتُُالقيمة المقبولة لمعامل الثبات في االختبارات التحصيلية:
ُ(1951التحصيلُالمقننةُتبلغُ)

 العوامل المؤثرة في معامل الثبات:
ُيزدادُمعاملُالثباتُبزيادةُعددُالفقراتُوتناسبُالزمنُمعُاألسئلة.ُطول االختبار:

ُيزدادُمعاملُالثباتُعندماُيكونُمعاملُصعوبةُالفقراتُمتوسطا.ُمعامل الصعوبة:
ُميذ.يزدادُمعاملُالثباتُكلماُكانُاالختبارُمناسباُلمستوىُالتالُمستوى االختبار:
ُيزدادُمعاملُالثباتُكلماُكانُالتصحيحُموضوعيا.ُتصحيح االختبار:
ُيقلُمعاملُالثباتُبزيادةُتجانسُالمجموعة.ُتجانس المجموعة:

 العالقة بين صدق االختبار وثباته: -1
ُاالختبارُالصادقُيكونُثابتاُولكنُاالختبارُالثابتُقدُالُيكونُصادقا.ُ-
ُثباتُاالختبار.زيادةُصدقُالمحتوىُيزيدُمنُُ-

 مناقشة عامة:
ُمناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤالتهمُواإلجابةُعليها.

 ورشة عمل:
جراءُبعضُتطبيقاتُطرقُتقديرُالصدقُوالثباتُعلىُ تقسيمُالمتدربينُإلىُمجموعاتُوا 

ُبعضُاالختبارُالتيُكانواُقدُطبقوهاُمعُتالميذهمُفيُالسابق.
 التاسعة: تحليل فقرات االختبار )اليوم التاسع( الجلسة

ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتالية:
ُفوائدُتحليلُفقراتُاالختبارُ-0
ُمعاملُالصعوبةُ-6
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ُمعاملُالتميزُ-1
 فاعليةُالمموهاتُ-1

ُ ُالتحليالتُتقسيم ُمختلف ُبإجراء ُللقيام ُعمل ُورشة ُفي ُمجموعات ُإلى المتدربين
ُتائجُفقراتُاختبارية.اإلحصائيةُعلىُن

ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالجلسةُأنُيكونُقادراُعلى:ُأهداف الجلسة:
ُتعدادُفوائدُتحليلُفقراتُاالختبارُ-
ُحسابُمعاملُالصعوبةُ-
ُحسابُمعاملُالتميزُ-
ُالتعرفُعلىُمدىُفاعليةُالمموهاتُ-
 فوائد تحليل فقرات االختبار: -1
ُ.وتصحيحُالمفاهيمُنتيجةُاختيارُالبدائلُالخاطئةُالكشفُعنُنقاطُالضعفُوعالجهاُ-
ُ.التعرفُعلىُمعاملُالصعوبةُللفقراتُووضعهاُفيُالمكانُالمناسبُفيُاالختبارُ-
ُ.التعرفُعلىُمدىُتميزُاالختبارُبينُالتالميذُ-
ُ.التعرفُعلىُصالحيةُكلُفقرةُاختباريةُواالحتفاظُبالفقراتُالجيدةُ-
ُ.االختباريةُغيرُالجيدةحذفُأوُاستبدالُالفقراتُُ-
التيُيجيبُعليهاُكلُالتالميذُأوُ)ُاختصارُطولُاالختبارُنتيجةُحذفُالفقراتُالزائدةُ-

ُ.لمُيجيبواُعنهاُجميعا(ُدونُأنُيؤثرُذلكُعلىُثباتُاالختبار
ُ.اكتسابُالمعلمُمهارةُكتابةُالفقراتُاالختباريةُالجيدةُ-
ُ.عةُمنُتحليلُفقراتُاالختبارتحسينُعمليةُالتعليمُنتيجةُالتغذيةُالراجُ-
تُالتالميذُتالئمُمختلفُمستوياُأسئلةُاختبارُكلُفيُيكونُأنُيجب معامل الصعوبة: -9
لتالئمُضعيفُالتحصيلُوأسئلةُمتوسطةُُ%02أسئلةُسهلةُبنسبةُُعلىُتتوفرُأنُيجبُأنهُأي

تلميذُالمتفوق,ُلتناسبُالُ%02بنسبةُبُالتلميذُالعاديُواألسئلةُالصعبةُلتناسُ%29بنسبةُ
الُتعنيُاألسئلةُالتيُالُيتوقعُفيهاُرسوبُأيُتلميذ,ُواألسئلةُالصعبةُُالسهلةُاألسئلةُأنُحيث

نماُهيُأسئلةُتتطلبُجهداُ الُتعنيُاألسئلةُالتعجيزيةُالتيُالُيستطيعُأحدُاإلجابةُعنها,ُوا 
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ألسئلةُالصعبة,ُوهذاُذهنياُمقدرا,ُوينبغيُاالبتداءُباألسئلةُالسهلةُفيُاالختبارُصعوداُإلىُا
 يلي:ُإلثارةُدافعيةُالتالميذُلالختبارُويمكنُإيجادُمعاملُلصعوبةُالمفردةُالموضوعيةُكما

ُ

ُأماُمعاملُالسهولةُيمكنُإيجادهُمنُخاللُمايلي:
ُ
ُ

ُأوُمنُخاللُالمعادلةُالتالية:
ُ
ُ

ُيلي:ُأماُمعاملُالصعوبةُللمفردةُالمقاليةُيحسبُكما

وتتراوحُمعامالتُالصعوبةُالمحسوبةُبينُالفرُوالواحدُحيثُأنُمعاملُالصعوبةُالمقبولُ
ُيلي:ُيتفاوتُتبعاُلنوعُالسؤالُكما

ُمعاملُالصعوبةُالمناسبُألسئلة:ُ-
1915ُالصوابُوالخطأُهو:ُُ-
1921ُاالختيارُمنُثالثُبدائل:ُُ-
1921ُبدائل:1ُُاالختيارُمنُُ-
1921ُبدائب:5ُُاالختيارُمنُُ-
195ُالمقال:ُُ-

ُ(1921(ُإلىُ)1911وهناكُمعيارُعامُلمعاملُالصعوبةُلجميعُالمفرداتُوهوُمنُ)

 = معامل الصعوبة
 عددُالذينُأجابواُإجابةُخاطئةُُُُُ

X   100 
 العددُالكليُللتالميذ

 = السهولة معامل 
 عددُالذينُأجابواُإجابةُصحيحةُُُُُ

X   100 
 العددُالكليُللتالميذ

 1=  معامل السهولة  +   معامل الصعوبة

 =معامل صعوبة السؤال المقالي 
 مجموعُعالماتُالتالميذُفيُالسؤالُُُُُ

 
 عالمةُالسؤالXُعددُالتالميذُ
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ُالدراسيُُمعامل التميز: -1 ُالتحصيل ُمرتفعي ُبين ُالمفردة ُتمييز ُدرجة ُإلى يشير
ُوإلي ُعليهم, ُاالختبار ُتطبيق ُبعد ُالتالميذ ُمن ُالدراسي ُالتحصيل ُمعاملُومنخفضي جاد

ُالتمييزُتختلفُالصيغةُالمستخدمةُحسبُاستخدامهاُكالتالي:

ُيلي:ُاستخدامهاُكماأماُإذاُكانتُالمفردةُمنُنوعُالمقالُفالصيغةُالتيُيمكنُ
ُ
ُ

ُقُع:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُطالبُالمجوعةُالعليا
ُقُد:ُمجموعُعددُالنقاطُالتيُحصلُعليهاُطالبُالمجموعةُالدنيا

ُسُالعظمى:ُأكبرُعددُمنُالنقاطُالتيُيمكنُأنُيحصلُعليهاُطالبُفيُالسؤال
ُعددُطالبُأيُمنُالمجموعتينُالعلياُأوُالدنيان:ُ

ُيلي:ُولتحديدُالمجموعةُالعلياُوالمجموعةُالدنياُيتمُعملُما
ُإلىُ ُتقسم ُثم ُدرجة, ُأقل ُإلى ُدرجة ُأعلى ُأيُمن ُتنازليا, ُترتيبا ُالتالميذ ترتبُأوراق

ألوراقُمجموعتينُمتساويتين,ُاألولىُمجموعةُاألوراقُذاتُالدرجاتُالعلياُوالثانيةُمجموعةُا
ذاُكانُعددُالتالميذُفردياُفيمكنُاستبعادُورقةُإجابةُالتلميذُالذيُيقعُ ذاتُالدرجاتُالدنيا,ُوا 

ُفيُالترتيب60ُتبعادُالتلميذُرقمُفيمكنُاس10ُترتيبهُفيُالوسط,ُفمثالُإذاُكانُعددُالتالميذُ
ُكأنُيكونُ ُإذاُكانُعددُالتالميذُكبيرا نسبتهُُأيُمافيمكنُاالكتفاءُبربعُاألوراق011ُُأما

ُمنُكلُطرف.61%ُ
ُويمكنُتفسيرُقيمُمعاملُالتميزُعلىُالنحوُالتالي:

 الفقرة تلبي الغرض أو الهدف 1911 ≤معاملُالتميزُ

ُالفقرة تتطلب مراجعة قليلة 1919 ≥معامل التميز  ≥ 1911
ُالفقرةُتقعُعلىُالحدُالفاصلُوتحتاجُإلىُمراجعة1969ُُ≥معاملُالتميزُُ≥1961ُ

ُيجبُحذفُهذهُالفقرةُأوُإجراءُمراجعةُتامةُلها.1909ُُ≥معاملُالتميزُ

 =التمييزمعامل 
 الدنيا عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 

 عدد الطالب في إحدى المجموعتين 

 =معامل تميز سؤال المقال
 ق د –ق ع 

 س العظمى 
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منُالمعروفُأنُفقراتُاالختيارُمنُمتعددُلهاُخياراتُبمثابةُُفاعلية المموهات: -1
بدائلُمحتملةُلإلجابةُعنهاُويكونُبديلُواحدُمنُبينهاُيمثلُاإلجابةُالصحيحةُويفترضُأنُ

ُتجذبُبعضُالمفحوصين,ُأيُأنهُيتمُاختيارُأيُتمثلُبقيةُالبدائلُإجاباتُمحتملةُُو أنها
منُُ%5منُالبدائلُالخاطئةُمنُقبلُطالبُواحدُعلىُاألقلُأوُبنسبةُالُتقلُعنُبديلُ

ُالبدائلُالتيُال ُ,أما ُمنُتنجذبُُالمفحوصينُعلىُأنُتكونُغالبيتهمُمنُالفئةُالدنيا أحدا
ُ ُكما ُاستبدالها ُويفضل ُفعالة ُغير ُبدائل ُفتعد ُتجذبُالمفحوصين ُالتي ُالبدائل ُحذف يتم

ُتقديرُ ُويتم ُالدنيا, ُمنُالمفحوصينُمنُالفئة ُتجذبه ُأكثرُمما ُالعليا المفحوصينُمنُالفئة
ُفعاليةُكلُمموهُفيُفقراتُاالختبارُمنُمتعددُعلىُالنحوُالتاليُ:

 ترتيبُأوراقُاالختبارُتنازلياُحسبُالعالمةُالكليةُلالختبارُُ-

 منُالتالميذُكفئةُالدنياُ%61ذُكفئةُعلياُومنُالتالمي%61ُاختبارُفئتينُمنُالتالميذ,ُ-

تحديدُأعدادُالتالميذُالذينُاختارواُكلُمموهُفيُكلُفقرةُمنُفقراتُاالختبارُمنُالفئةُُ-
 العلياُوالفئةُالدنياُ

 تقديرُفعاليةُكلُمموهُفيُكلُفقرةُمنُفقراتُاالختبارُمنُالفئةُالعلياُوالفئةُالدنياُُ-

ُلُالمؤشرُاإلحصائيُالتالي:ةُكلُمموهُمنُخالتقديرُفعاليُ-
ُ
ُ

ُحيثُ:
ُتُم:ُمعاملُفعاليةُالمموهُ

ُنُعُم:ُعددُالتالميذُالذينُاختارواُالمموهُمنُالفئةُالعليا
ُنُدُم:ُعددُالتالميذُالذينُاختارواُالمموهُمنُالفئةُالدنيا

ُن:ُعددُالمفحوصينُفيُإحدىُالمجموعتينُ
ُيكونُالمموهُفعاالُإذاُكانتُقيمتهُسالبةُ

يتمُتقسيمُالمتدربينُإلىُمجموعاتُفيُورشةُعملُللقيامُبإجراءُمختلفُُورشة عمل:
ُ.منُإعدادهمُقدُتمُتطبيقهاُسابقاُمعُتالميذهمُاختباريةُفقراتُنتائجُعلىُالتحاليلُاإلحصائية

 =ت م 
 ن د م      –ن ع م 

 ن 
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ُ)اليوم العاشر(فسير نتائج الطلبة على االختبار وتحليلها تُالجلسة العاشرة:
ُوتقدمُعلىُشكلُمحاضرةُتحويُالعناصرُالتاليةُ:

 تفسيرُنتائجُاالختبارُُ-

 التمثيلُالبيانيُللعالماتُ-

 مقاييسُالنزعةُالمركزيةُُ-

 مقاييسُالتشتتُ-

ُ:ُأن يكون قادرا علىُيتوقع من المتدرب في نهاية الجلسةُأهداف الجلسة:
 تفسيرُنتائجُاالختبارُ -

 يمثلُالعالماتُبيانياُ -

 لتحليلُنتائجُاالختبارُُتطبيقُبعضُالعملياتُاإلحصائية -

ُ ُالمتدربين ُمنُتقسيم ُالمطبق ُلعالماتُاالختبار ُالبياني ُبالتمثيل ُمجموعاتُللقيام إلى
ُطرفهمُسابقاُوتطبيقُبعضُالعملياتُاإلحصائيةُلتحليلُالنتائج

 االختبار:تفسير نتائج  -1

ُولتفسيرُنتائجُاالختبارُيستخدمُنوعانُمنُاالختباراتُهما:
وهيُاالختباراتُالتيُتقومُأداءُالطالبُفيُضوءُمحكُمعينُ: االختبارات محكية المرجع    
 بعينُاالعتبار,ُوتتصفُهذهُاالختباراتُبعددُمنُالخصائصُأهمها:ُمستوىُالطالبُُيأخذ

يحددُُاءُعلىُخبرةُالمعلمُومعرفتهُبتالميذه,ُفيمكنُأنيحددُالمحكُلهذهُاالختباراتُبنُ-
مثالُأنُاإلجابةُعنُعشرةُأسئلةُمنُأصلُخمسةُعشرةُسؤاالُتعنيُأنُالتلميذُقدُاستوعبُ

ُُالموضوعُالمقصود, ُالمحك, ُبهذا ُيقارنُأداء ُاالختباراتُالمحكيةُمنُوسائلُومنُثم تعد
 .الواحدةالتقويمُالتكوينيُ,ُفقدُتجرىُعدةُمراتُفيُالمادةُ

ُضوءُاالختبارات معيارية المرجع:  ُفي ُالطالب ُأداء ُتقوم ُالتي ُاالختبارات ُتلك وهي
الطالبُمنُالمستوىُنفسهُولهذهُاالختباراتُُمنُغيرهُمعينةُتسمحُبمقارنةُأدائهُبأداءُمعايير

 مجموعةُمنُالخصائصُمنها:
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 االختباراتُبواسطةُلجانُمتخصصةُبحيثُتكونُعامةُعلىُمستوىُالدولةُُتحددُهذهُ-

 يمكنُمنُخاللُهذهُاالختباراتُمقارنةُأداءُالطالبُببعضهمُالبعضُُ-

يعتبرُهذاُالنوعُمنُاالختباراتُمنُوسائلُالتقويمُالختامي,ُوبالتاليُتجرىُمرةُواحدةُُ-
 لبُسنوياُأوُكلُفصلُدراسي,ُوتشملُالمادةُكلهاُفيُالغا

ُفيُهذهُاالختباراتُينظرُللمادةُالدراسيةُككلُالُكأجزاءُ-
يتمُتسجيلُعالماتُاألفرادُعلىُاالختبارُوتمثيلهاُبيانياُُالتمثيل البياني للعالمات: -9ُ

 منُخالل:

 الجداولُالتكراريةُ-

 التمثيلُباألعمدةُ-

 التمثيلُبالمدرجُالتكراريُُ-

 التمثيلُبالقطاعاتُالدائريةُُ-

 التمثيلُبالمنحنىُالتكراريُ-

وهذهُالجداولُوالرسومُتفيدُفيُاخذُصورةُعامةُعنُوضعُالطالبُومستوىُتحصيلهمُ
ُيليُ:ُومنُاألمثلةُعلىُذلكُالمنحنياتُكما

ُ
ُ
ُ
  لتواء موجبمنحنى ملتو ا                                  منحنى ملتو سالبُ
 
 

 
 المنحنى االعتدالي                          

 يوضح التمثيل البياني بالمنحنيات (11) شكل رقم
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المنحنىُالملتويُالتواءُسالبُيعطيُمدلولُبانُمستوىُالتالميذُمرتفعُعنُالمستوىُُ-
 .العاديُمماُيدلُعلىُسهولةُاالختبارُأوُحدوثُعمليةُغشُفيُاالختبار

الطالبُمنخفضُعنُالمستوىُيعطيُمدلولُبأنُمستوىُُموجبُالتواءُالملتويُالمنحنىُ-
العاديُمماُيدلُعلىُصعوبةُاالختبارُأوُتدنيُمستوىُالتالميذُأوُوجودُخللُفيُأسلوبُ

ُ.التعليم
ُيوحيُُ- المنحنىُاالعتداليُيعطيُمدلولُبأنُعالماتُالطالبُتوزعتُباعتدالُمما

ُ.بسالمةُاالختبارُوتمييزُالطالب
 حساب مقاييس النزعة المركزية: -1
ُلحسابُمعدلُُالحسابي: المتوسط -  ُفمثال ُعددها, ُعلى ُمقسوم ُالقيم ُمجموع وهو

ُيلي:ُعالماتُتالميذُصفُمعينُيكونُذلكُكما
ُ

ُيلي:ُأماُلحسابُالوسطُالحسابيُلسؤالُمعينُيكونُذلكُكما
ُ

التيُتتوسطُمجموعةُمنُالقيم,ُوإليجادهُيتمُترتيبُالقيمُتصاعدياُُالقيمةُهيُالوسيط: -
ُُأوُتنازلياُثمُنوجهُرتبةُالوسيطُوهيُكالتالي:

ُإذاُكانُعددُالقيمُفرديُ)حيثُنُهيُعددُالقيمُ(

ُإذاُكانُعددُالقيمُزوجيُ
ُ

ُنوجهُقيمةُالوسيطُمنُرقمُرتبتهُإذاُكانُعددُالقيمُفرديُ-
إذاُكانُعددُالقيمُزوجيُنأخذُقيمُالوسطينُالناتجينُمنُرتبتيُالوسيطُونوجدُالوسطُُ-

ُالحسابيُلهما
ُ.:ُالقيمُالتيُتكونُأكثرُتكراراُهيُالتيُتمثلُالمنوالالمنوال -
ُ

 0ن + 

6 

0ُنُوُنُ+ُ
8ُ

 عددُالتالميذ÷ُالوسطُالحسابيُ=ُمجموعُعالماتُالتالميذُ

 عدد التالميذ÷ التالميذ على السؤال الوسط الحسابي للسؤال = مجموع عالمات 
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 مقاييس التشتت: -1
ويدلُعلىُمدىُامتدادُمجاالتُالقيمُضمنُمجموعةُالبيانات,ُُاالنحراف المعياري: -

ُويمكنُحسابُاالنحرافُالمعياريُمنُخالل:
ُ
ُ
ُُ
 

وهيُالمسافةُالتيُتبعدهاُالعالمةُالخامُعنُالوسطُالحسابيُمقيسةُُالدرجة المعمارية:
باالنحرافُأوُمقسومةُعليه,ُوتحددُمدىُانحرافُالدرجاتُعنُالمتوسطُالحسابيُوبالتاليُ

ُيلي:ُُمختلفة,ُوتحسبُكماُموادُمادةُمعينةُأوُمقارنةُدرجاتهمُفيُفيُالتالميذُدرجاتُمقارنة

 الدرجةُالمعماريةُُُ=
الوسطُالحسابيُ–الخامُالعالمةُ       

 االنحرافُالمعياري
وهوُأداةُلقياسُمدىُاالرتباطُبينُظاهرتينُأوُأكثرُُمعامل االرتباط الخطي بيرسون:

ُمادتينُمختلفتينُ ُأو ُبينُاختبارينُلمادة ُالتالميذ ُفيُتحصيل ُالعالقة ُلقياسُقوة ويستخدم
ُ(ُحيثُعندماُتكونُقيمته:0ُ-و0ُُ+)ُوتحديدُنوعُودرجةُالعالقة,ُتتراوحُقيمتهُبين

ُ:ُيعنيُارتباطُطرديُتام0+
ُقيمتهُموجبةُأقلُمنُالواحد:ُارتباطُطردي

ُ:ُانعدامُاالرتباطُأيُالُتوجدُعالقة1
ُ:ُارتباطُعكسيُتام0-

ُ:ُارتباطُعكسي0-1ُقيمتهُسالبةُتقعُبينُ
ُولحسابهُيتمُتطبيقُالقانونُالتالي:

ُ
ُ
ُ

ُ

 ²)مجُس(ُ-²ُسمجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 عُُ=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 نُُُُُ

 9ف 1مج ف                       
 =   ر      
 9²ف 1²مج ف                      

 

 ن
 0-ن
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ُحيث:ُ
ُر:ُمعاملُارتباطُبيرسون

ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبارُاألولُعنُمتوسطها0ف
ُ:ُفرقُدرجاتُاالختبار6ف

ُبالتمثيلُُورشة عمل: ُالمتدربينُإلىُمجموعاتُللقيام البيانيُلعالماتُاالختبارُتقسيم
العملياتُاإلحصائيةُالتيُتمُتقديمهاُخاللُالمحاضرةُُسابقاُوتطبيقُبعضُطرفهمُمنُالمطبق

ُ.لتحليلُالنتائج
قشةُختامُالبرنامجُوتقييمها)اليومُالحاديُعشر(ُوفيهاُتجرىُمناُالجلسة الحادية عشر:

وتطبيقُالقياسُالبعدي,ُكماُيطلبُمنُالمشاركينُُالدورةُهذهُعامةُحولُماُتمُالتطرقُلهُفي
ُ.ُأسلوبُتنفيذُهذهُالدورةتقديمُآرائهمُومقترحاتهمُحولُ

 :امفادهُتيوالُ:ةالثاني لفرضيةاعرض وتفسير  -2-1

ُالقياسُُ- ُاختبار ُعلى ُدرجاتُاألساتذة ُمتوسط ُبين ُإحصائية ُذاتُداللة ُفروق توجد
ُالقبليُوالبعديُللبرنامجُالمعدُلصالحُالقياسُالبعدي.

ُفيماُيليُعرضُإلجراءاتُتطبيقُالبرنامجُالتدريبي:
ُوتحليلُالهدف العام من البرنامج:  -2-9-1 ُتصميم ُعلى ُالمتدربُقادرا ُيكون أن

ُاالختباراتُالتحصيليةُبكفاءة.
 األهداف التفصيلية للبرنامج:ُ-2-9-9
ُيتوقعُمنُالمتدربُفيُنهايةُالبرنامجُأنُيكونُقادراُعلى:ُ
 تحديدُالمفاهيمُاألساسيةُفيُالقياسُوالتقويم. -

 االختبارُالتحصيليُالجيد.ُتحديدُأسسُوخطواتُإعداد -

 إعدادُاختباراتُتحصيليةُجيدة. -

 تحليلُنتائجُاالختبارُإحصائيا. -

 تفسيرُنتائجُاالختبار. -
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 أساليب التدريب: -2-9-1
ُورشُالعمل.ُ–المناقشةُُ–المحاضرةُ

 وسائل التدريب: -2-9-1
ُالمادةُالتعليمية.ُ–العروضُالتقديميةُُ–أقالمُالسبورةُُ–السبورةُُ–جهازُالعرضُ

 على العمل التدريبي: القائمون -2-9-2
الطالبةُبعمليةُالتدريبُبالتنسيقُمعُالدكتورُفارسُإسعاديُباعتبارهُمختصُفيُُقامت

تحصيليةُحيثُلهُمجموعةُتسييرُوتنميةُالمواردُالبشريةُواهتمامهُبمجالُبناءُاالختباراتُال
ددُبجامعةُالواديُفيُهذاُالمجالُالجامعيينُالجعلىُتكوينُاألساتذةُُوأشرفُذلكُفيُدراسات

ُومفتشُالتربيةُ ُالرياضياتُالمتقاعدُعزيُالضيف, ُالمتوسطُلمادة ُمفتشُالتعليم وبمساعدة
ُوالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضياتُمعمرُمعمري.

 أساتذةُالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضيات.المستهدفون من البرنامج:  -2-9-2
أسابيعُبمعدلُلقاءينُفي2ُُتمُتطبيقُالبرنامجُخاللُُالبرنامج: مدة تطبيق -2-9-1

ُاألسبوع.
ُالوادي.ُ–متوسطةُزوبيديُعبدُالقادرُمكان اإلجراء:  -2-9-1
 تجريب البرنامج: -2-9-2

بعدُعمليةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلألساتذةُفيُعمليةُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُتمُ
ساتذةُفيُعمليةُبناءُالقياسُالقبليُللتعرفُعلىُمدىُكفاءةُاألُإخضاعُعينةُالدراسةُإلجراء

درجاتهمُفيُاختبارُالقياسُالقبلي,ُثمُتمُبعدُذلكُتعريضُُورصدُالجيدةُلتحصيليةاُاالختبارات
عينةُالدراسةُللمعالجةُالتجريبيةُأيُالبرنامجُالتدريبيُبمختلفُجلساتهُالتدريبيةُالمقترحةُأماُ

فيُعمليةُإجراءُالقياسُالبعديُلنفسُاألفرادُباستخدامُنفسُاالختبارُُالخطوةُالمواليةُتمثلت
ُلمعرفةُ ُالفرقُداالُإحصائيا ُكانُهذا ُما ذا القبليُومتوسطُدرجاتهمُفيُاالختبارُالبعديُوا 
ُيليُعرضُلنتائجُالتطبيقُالقبليُوالتطبيقُ ُالخصوص,ُوفيما فعاليةُالبرنامجُالمقترحُبهذا

ُالبعدي:
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ُنتائج تطبيق القياس القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي ( يوضح91جدول رقم )
 القياس البعدي القياس القبلي األفراد
80ُ88ُ01ُ
88ُ81ُ02ُ
89ُ81ُ01ُ
81ُ82ُ06ُ
82ُ82ُ02ُ
86ُ82ُ01ُ
81ُ82ُ06ُ
80ُ86ُ00ُ
89ُ86ُ02ُ
08ُ86ُ01ُ
00ُ81ُ00ُ
08ُ81ُ06ُ
09ُ81ُ06ُ
01ُ81ُ02ُ
02ُ81ُ01ُ
06ُ81ُ01ُ
01ُ81ُ01ُ
00ُ81ُ00ُ
09ُ81ُ00ُ
88ُ81ُ01ُ
80ُ80ُ01ُ
88ُ80ُ06ُ
89ُ89ُ00ُ
81ُ89ُ01ُ
82ُ89ُ01ُ

ُ

ُ
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القياسُالقبليُوالقياسُُبينُالفروقُداللةُلمعرفةSPSSُاإلحصائيةُوقدُتمُاستخدامُالرزمةُ
ُلعينةُواحدةُوكانتُالنتائجُكالتالي:ُ"تالبعديُللبرنامجُمنُخاللُاختبارُ"

 يبين داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي( 92جدول رقم )
 0001مستوى الداللة  قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي

 ع م ن ع م ن
ُدالة61200ُ

65ُ2211ُ0229ُ65ُ02216ُ0210ُ

ُالمعروض ُالنتائج ُخالل ُ)من ُالجدول ُفي ُ"ت69ة ُقيمة ُأن ُيتضح )ُ ُقدرتُ" والتي
61200ُُبـ ُإحصائيا ُدالة ُقيمة ُمستوىُداللة ُالمعد1210ُعند ُالبرنامج ُيعكسُفعالية ُمما ,

لتنميةُكفاءةُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفيُمادةُالرياضياتُألساتذةُالتعليمُالمتوسطُ
تطبيقُوبالعودةُإلىُمتوسطيُالتطبيقينُ)القبليُوالبعدي(ُيمكنُمالحظةُالفرقُبينُمتوسطُال

ُالفروقُكانت02216ُُلتطبيقُالبعديُالذيُقدرُبـتوسطُاوم2211ُالقبليُوالذيُقدرُبـ فهذه
ُصالحُالتطبيقُالبعدي.ل

المقترحُباالعتمادُعلىُُوفيُهذاُالصددُكذلكُتمُحسابُحجمُقوةُالتأثيرُللبرنامجُالتدريبي
ُ.8امعاملُايت
 نتائج حجم قوة التأثير للبرنامج التدريبي المقترحيوضح  (20رقم ) الجدول
ُتُقيمةُ 8ُتُقيمةُ  8ايتاُدرجةُالحرية   حجمُالتأثير 

 كبير 8.92 81 291.81 89.00
النتائجُالموضحةُفيُالجدولُأعالهُيتضحُأنُحجمُالتأثيرُكبيرُوهذاُحسبُمنُخاللُ
ُالمعيارُالتالي:

ُ

ُ

ُ

8قيمةُمعاملُايثا  حجمُالتأثير 
8.8ـــــــــــــــــ81  صغير 
8.2ــــــــــــــــ8.1  متوسط 
8.0ــــــــــــــــــــ0  كبير 

0.0ــــــــــــــــ0.1  كبيرُجدا 
0.1فماُفوقُــــــــــــــــــ  ضخم 
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مماُيبرهنُعلىُأنُالبرنامجُالتدريبيُالمعدُكانُلهُتأثيرُقويُفيُتنميةُكفاءةُاالختباراتُ
ُالتحصيليةُالجيدةُلدىُاألساتذة.
(BLACKُالمقترحُتمُحسابُنسبةُالكسبُالمعدلُلبالكُ)وللحكمُعلىُفعاليةُُالتدريبيُ

ُوذلكُمنُخاللُمعادلةُبالكُللكسبُالمعدلُوالتيُنصهاُكاآلتي:
ُنسبةُالكسب:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ+ُ

ُ

 حيث:
ُ:ُمتوسطُالقياسُالبعديص
ُ:ُمتوسطُالقياسُالقبليس
ُ:ُالنهايةُالعظمىُلالختبارد

 كسب المعدل لبالكالمعادلة  نتائج يوضح( 21الجدول رقم )
 الداللة نسبة الكسب د س ص

 دالة 0.88 88 6.11 06.98
حسبُالمعيارُُيتضحُمنُخاللُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُأنُنسبةُالكسبُدالةُإحصائيا

ُ ُعن ُتقل ُأاّل ُيجب ُبحيث ُالكسب ُنسبة ُلقبول ُبالك ُحدده ُفعالية0.8ُُالذي ُعلى للحكم
البرنامج,ُبالتاليُيمكنُالقولُأنُالبرنامجُالتدريبيُالمقترحُقدُتميزُبالفعاليةُإلحداثهُكسباُذاُ

ُداللةُلموضوعاتُالبرنامجُلدىُالمتدربين.
ُخطواتُإعدادُاالختبارُالتحصيليُالجيدعلىُفهمُوتطبيقُدلةُعلىُشيءُوهذاُإنُدلُ
ُللكفاياتُالالزمةُُلدىُالمتدربين, ُاتضحُافتقارهم فعندُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُلألساتذة

ُلهذهُ ُبناء ُخطوات ُمن ُمراحلها ُبمختلف ُالجيدة ُالتحصيلية ُاالختبارات ُإعداد ُعملية في
ُإلىُت ُمرورا ُإحصائيا, ُتحليلُنتائجها ُوكذا ُداللةفسيرُاالختبارات, عطائها ُالدرجاتُوا  ُهذه

ُ ُمن ُدراساتُكل ُمع ُالحالية ُالدراسة ُاتفقتُفيه ُما 0999ُُجراداتوهذا ُودراسة ُالشياب,
متناُالتربويةُلمُيتمُ,ُويرجعُذلكُإلىُكونُاألساتذةُفيُمنظُو6111ُالحارثي,ُودراسة6111ُ
ُذلكُكانُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُسواءُبرامجُتدريبيةُمتعلقةُبعمليةُأوُتكويناتُأليُتلقيهم

إعدادهمُلاللتحاقُبمهنهمُأوُأثناءُمزاولتهمُلهاُأوُحتىُالمناشيرُالوزاريةُالمعتمدةُفيُُأثناء

 سُ–صُ
 سُ–دُ

 سُ–صُ
 د



232 

هذاُاإلطارُوهذاُماُيبرهنهُدليلُبناءُاختبارُمادةُالرياضياتُالمتحانُشهادةُالتعليمُالمتوسطُ
منُهذاُالدليل,ُالعبارةُالتاليةُ)الحرصُعلىُُ(ُحيثُوردُفيُالصفحةُالثانية09ملحق رقم )

ُالزمنيةُ ُالمدة ُمع ُومتناسبا ُوالصعوبة ُالحجم ُفي ُمتوازنا ُاالختبار ُموضوع ُيكون أن
ُمستوياتُ ُلتحقيق ُالالزمة ُالعمل ُآليات ُإدراج ُأو ُتوضيح ُأي ُدون ُوهذا ُله( المخصصة

انُمضمونُموضوعُتُعنُوالجانبُالشكليُلالختبارُتحُوالصعوبةُالمناسبةُألسئلةُاالختبارُ
نُالثالثةُواكتفىُبتوضيحُأنُيتضمنُاالختبارُجزأين,ُالجزءُاألولُيتكُوُالصفحةُفيُاالختبار

ُ والجزءُالثانيُعبارةُعنُمسألةُمنقطة61ُُنقطةُمن06ُُمنُأربعُتمارينُقصيرةُمنقطةُبـ
األساسيةُنقطةُوالمدةُالالزمةُإلجراءُهذاُاالمتحان,ُوقدُتمُإغفالُالخطوة61ُُنقاطُمن19ُُبـ

التيُتعتمدُعليهاُعمليةُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُأالُوهيُضرورةُبناءُجدولُالمواصفاتُ
الذيُيضمنُالمرورُبالخطواتُالالزمةُللحصولُعلىُاختبارُتحصيليُشاملُوصادق,ُهذاُ
باإلضافةُإلىُبعضُالتوصياتُالمتعلقةُبجانبُوضوحُالخطُوالصياغةُالمفهومةُوالسليمةُ

ُالمفّصلةلمفرداتُأسئ ُوقدُتمُإدراجُشبكةُالتقويم لكيفيةُالتصحيحُوتوزيعُُلةُاالختبار,ُكما
ُدونُالعالماتُ ُالمدروسة ُالساعيُللمواضيع ُوالحجم ُالنسبية دراجُاألهمية ُوا  علىُاألسئلة,

ُأوُكيفيةُاستغاللها,ُوكماُهوُمعلومُفهيُخطوةُأساسيةُمنُ أدنىُإشارةُإلىُسببُإدراجها
ُصفات.خطواتُبناءُجدولُالموا

خاللُماُسبقُيتضحُالقصورُفيُالجانبُالتكوينيُوالتدريبيُلألساتذةُوهذاُماُسعىُمنُ
المحاضرةُالمعتمدُُأسلوبُخاللُمنُتهالبرنامجُفيُالدراسةُالحاليةُإلىُتالفيهُومحاولةُمعالج

ُاُسابهمإلك ُلتوضيح ُالورشات ُإطار ُفي ُالعمل ُوأسلوب ُلذلك,ُالمعلومة, ُالتطبيقية آلليات
ُبهدفُفالتدريبُ ُالتدريبُثمُالعملُعلىُصقلها ُلألفرادُقيد عبارةُعنُعمليةُإكسابُالخبرة

نماُواإلجادةُكونهُالُينحصرُعلىُاكتسابُالمُاإلتقانالوصولُبهمُإلىُمرحلةُ عرفةُفقطُوا 
األساسيُللقيامُبالتدريبُعلىُالمهاراتُالعمليةُالتطبيقيةُمعا,ُفالسببُالبدُمنُمصاحبتهاُ

ُوالتيُتكونُس ُنقاطُالضعفُلدىُالمتدربين ُتقوية ُالتدريبيُهو ُمنُبالعمل ُالتقليل ُفي ببا
يمُأوُاالختالفُنقاطُالضعفُهذهُقدُيكونُضعفُالتعلُفمنشأُلوظائفهم,ُدائهمكفاءتهمُأثناءُأ

الضعفُمتطلباتُالعمل,ُوهناُيكمنُدورُالتدريبُفيُالمساهمةُلعالجُنقاطُُوبينُالتعليمُبين
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ُ ُتكونُهناكُمهاراتُومعارفُأساسيةُللعملُمفقودة ُما لدىُالموظفُأوُتحتاجُإلىُفكثيرا
التيُحققهاُُماُتمُالعملُبهُمنُخاللُتطبيقُهذاُالبرنامجُوالفعاليةُوهذاُتطبيقيا,ُعليهاُالتدريب

ُاختالفمع6101ُُُساعدالدراسةُالحاليةُمعُنتائجُدراسةُُتُنتائجفقتفيُهذاُاإلطارُحيثُا

ُأسلُوُحيثُالعملُآلياتُفي ُعلى ُدراستها ُفي ُخاللُاعتمدت ُمن ُلألفراد ُالذاتي ُالتعلم ب
نجاز,ُبينماُاستخدمتُاإلجلساتُمناقشةُوتقويمُالتقدماتُفيُالموديالتُالتعليميةُثمُإجراءُ

ُ ُللمتدربينُالدراسة ُالمعلومة ُوصول ُفي ُالدقة ُلضمان ُوالمناقشة ُالمحاضرة ُأسلوب الحالية
مكانيةُتوفيرُ ةُوهذاُبالتوازيُمعُنظامُتغذيةُراجعةُفوريةُعندُكلُنقطةُمنُالنقاطُالمدُروا  ج 

ُينميُالقدراتُلدىالعملُ ُاألخير ُحيثُهذا ُالتطبيقي, ُالعمل المتدربُُبالورشاتُمنُأجل
ويحاولُحلُاإلشكاالتُالعالقةُأثناءُالمحاضرةُكماُأنُعملُالورشاتُُالمعلوماتُلديهُويرسخ

ُلدىُالمتدربينُبخصيسمحُللمدربُباكتشافُاالخ وصُمواضيعُالتدريب,ُتالالتُالموجودة
ُ ُإلى ُدافعيةُباإلضافة ُعنده ُيخلق ُمما رشاداتهم ُوا  ُتجاربُزمالئه ُالمتدربُمن ُيستفيد أنه

إنجازُانطالقاُمنُكونُالمعلوماتُتصبحُأكثرُوضوحاُوتعتبرُالدافعيةُشرطاُأساسياُلنجاحُ
عليميةُتقنّياُبدرجةُأكبرُفهذاُيثبطُمنُدافعيةُمهمةُتدريبية,ُولّماُكانُمحتوىُالمادةُالتُيأ

المتدربين,ُوهذاُماُتمُعالجهُأثناءُعمليةُتوزيعهمُفيُالورشاتُالتطبيقية,ُكذلكُاتضحُأنُ
أنُفئةُاألساتذةُعلىُعلمُبهاُمثلُموضوعُاألهدافُهناكُبعضُالمواضيعُالتيُيظهرُلناُ

ُلل ُتحضيرهم ُعملية ُعند ُكونهم ُصياغتها ُوكيفية ُيفترضُكخطوةُالسلوكية ُاليومية دروس
ُمنُكلُ ُالمرجوة ُللكفاءاتُالختامية ُالمكونة ُاألساسية ُاألهدافُالسلوكية ُتحديد ُيتم رئيسية

أنُهذاُالموضوعُيشوبهُالكثيرُمنُالغموضُُوبمادرسُللعملُعلىُتحقيقهاُمعُتالميذهم,ُ
ُفيُ ُوتصنيفها ُسليمة ُاألهدافُصياغة ُهذه ُعلىُصياغة ُقدرتهم ُدون ُوالذيُيحول لديهم

ُالغموضُمنُخاللُبلومالصنفُالمناسبُحسبُصنافةُ ,ُبالتاليُتمُالعملُعلىُإزالةُهذا
حةُبشكلُفوريُمماُاألنشطةُالتطبيقيةُالمتناولةُفيُهذاُالشأنُواإلجابةُعنُأسئلتهمُالمطرُو

ُيوفرُلهمُتغذيةُراجعة.
سبقُيمكنُالقولُأنُالبرنامجُالذيُقامتُالطالبةُبإعدادهُانطالقاُمنُتحديدُُمماُوانطالقا

ُالتحصي ُاالختبارات ُبناء ُمجال ُفي ُالتدريبية ُاألساتذة ُتقنيةُاحتياجات ُباستخدام ُالجيدة لية
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التحصيليةُالمعدةُمنُطرفُاألساتذةُتحليلُمجموعةُمنُاالختباراتُُعلىُبالعملُالعملُتحليل
ُظهرتُ ُفعاليته ُأن ُالمجالُكما ُالجوانبُالتيُتخصُهذا ُشملُجميع ُوقد فيُمؤسساتهم,

ُتطبيقه.ُدبدرجةُإحصائيةُمرتفعةُبع
 توصيات واقتراحات:ثالثا: 

ُمنُواقعُالممارساتُالفعليةُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُفيُمؤسساتناُ انطالقا
التربويةُوالذيُكشفتُعنهُمجرياتُالدراسةُالحاليةُوالذيُتمثلُفيُوجودُعديدُالثغراتُعلىُ
مستوىُعمليةُبناءُاالختبارُالتحصيليُالمستخدمُفيُعمليةُإصدارُالحكمُعلىُمستوياتُ

دىُذلكُإلىُتقريرُمصيرهم,ُبحيثُيرجعُالسببُفيُذلكُإلىُتجاهلُهذاُالتالميذُبلُويتع
ُالتربيةُ ُمجال ُالمتخصصُفي ُاإلطار ُإعداد ُعملية ُعند ُتامة ُبسطحية ُتناوله ُأو الجانب
ُالمهني,ُ ُخاللُمساره ُتكوينية ُعملية ُكذلكُأثناء هماله ُوا  ُبنائها ُبعملية ُوالذيُيقوم والتعليم

ُ ُإلى ُالباحثة ُسعتُالطالبة ُما ُتمُوهذا ُالغرضُوالذي ُلهذا ُالمعد ُالبرنامج ُبتطبيق تداركه
ُالتحصيليةُ ُاالختبارات ُبناء ُعملية ُفي ُخالله ُمن ُالدراسة ُلعينة ُالملحوظ ُالتطور التماس

ُالجيدةُوعليهُتوصيُالطالبةُبماُيلي:ُ
 برامجُإعدادُاألساتذةُفترةُتكوينهمُالجامعي.ُفيُالتحصيليةُاالختباراتُبناءُمقرراتُتضمينُ-
موضوعُإعدادُاالختبارُُحولُلمهامهُأدائهُأثناءُتُودوراتُلتكوينُاألستاذُالمستمردُندواعقُ-

 التحصيليُالجيد.ُ
العملُعلىُإنشاءُفرقُخاصةُعلىُمستوىُوزارةُالتربيةُتعملُعلىُإنشاءُبنكُلألسئلةُُ-

 الجيدةُالتيُتساعدُاألستاذُفيُعمليةُبنائهُلالختبارُالتحصيليُالجيد.
التيُيتمُتطبيقهاُعلىُمستوىُالمؤسساتُالتربويةُمنُُلالختباراتُالدوريةُلمراقبةاُعلىُالعملُ-

طرفُمختصينُلتقريرُمدىُصالحيتهاُوتالفيُمواطنُالعجزُوالثغراتُفيهاُالحقاُوهذاُمنُ
 الالزمُمنُأجلُالحكمُعلىُصالحيتها.ُُاإلحصائيعينةُاالختباراتُللتحليلُُإخضاعخاللُ

ُيلي:ُُاالختباراتُالتحصيليةُبالبحوثُذاتُالصلةُتقترحُالطالبةُماُبناءُمجالُإلثراءُوسعيا
 تطبيقُنفسُالبرنامجُعلىُعيناتُأخرى. -
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 تكييفُالبرنامجُليتناسبُمعُأستاذةُمختلفُاألطوار. -
 تصميمُبرامجُفيُموادُتعليميةُأخرىُمختلفة.ُ -
 ة.ُُُُُإجراءُبحوثُحولُتقويمُكفاياتُاألساتذةُفيُمجالُبناءُاالختباراتُالتحصيلي -
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  المراجعقائمة 
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 المراجع:قائمة  
االختباراتُالتحصيليةُُبناءُكفاياتُتقويمُ(,6111)ابتسامُبنتُفهدُبنُجابرُالحارثي,ُ -1

ُكليةُ ُمنشورة, ُغير ُماجستير ُرسالة ُجدة, ُلمحافظة ُالثانوية ُللمرحلة ُالعلوم ُمعلمات لدى
 .العربيةُالسعوديةُلعزيز,ُالمملكةالتربيةُللبنات,ُبجامعةُالملكُعبدُا

 ,ُدارُالمعارف,ُالقاهرة.1(,ُالمنهجُوعناصر,ُط0990إبراهيمُبسيونيُعميرة,ُ) -9

1- ُ ُالديب, ُإبراهيم ُرمضان 6119ُ)إبراهيم ُالتدريبُفيُ(, استراتيجياتُتحديثُوتفعيل
ُقطر,ُ ُدولة ُفي ُالتعليمية ُالمؤسسات ُمن ُعينة ُعلى ُتطبيقية ُدراسة ُالتعليمية, المؤسسات

 .يميةُالعربيةُالمفتوحةُبالدنماركمنشورة,ُكليةُاإلدارةُواالقتصادُباألكادأطروحةُدكتوراهُ

محمودُعبدُالحليمُمنسي,ُعلمُالنفسُالتعليمي,ُدط,ُمركزُُ(,6116)ُإبراهيمُوجيه, -1
 اإلسكندريةُللكتابُاإلسكندرية.

(,ُتدريسُالرياضياتُالمعاصرةُبالمرحلة0919ُأحمدُأبوُالعباسُومحمدُالعطروني,ُ) -2
 ,ُدارُالقلم,ُالكويت.0االبتدائية,ُط

2- (ُ ُاهللُزامنُالعنزي, ُعبد ُالخطيب, ُللقيادات6119ُأحمد ُالبرامجُالتدريبية ُتصميم ,)
 ,ُعالمُالكتبُالحديث,ُاألردن.0التربوية,ُط

,ُدار0ُط,spssُعليُبرنامجُُتطبيقاتُوتدريباتُعملية(,6116ُ)أحمدُسعدُجالل,ُُ -1
 .6119قاهرة,ُالدوليةُلالستثماراتُالثقافية,ُال

1- ُ ُالحويان, ُمحمد 0991ُ)أحمد ُاالختبارا(, ُبناء ُتربوية,ُكيفية ُنشرة ُالتحصيلية, ت
 .قرطبة

2- ُُ ُمصطفي, 6110ُ)أحمد ُالعربي,ُُالمعايير(, ُالمستوى ُعلي ُالمهنية واالختبارات
عدادُالمربين,ُط  .ب.,ُد0المركزُالعربيُللتدريبُالمهنيُوا 

ُالنور,ُ -10 ُيعقوب ُدط,ُُ(,6111)ُأحمد ُالنفس, ُوعلم ُالتربية ُفي ُوالتقويم القياس
 .الجنادريةُللنشرُوالتوزيعُاألردن

مصطفىُحسينُباهي,ُطرقُالبحثُالعلميُُ(,6111)ُإخالصُمحمدُعبدُالحفيظ, -11
 .اإلحصائيُدط,ُمركزُالكتاب,ُمصرُوالتحليل
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يبُالتقويمُوالقياسُالنفسيُوالتربوي,ُدط,ُدارُغُر(,6115ُ)ُإسماعيلُمحمدُالفقي, -19
 .للطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُمصر

اإلدارةُالمدرسية,ُدط,ُدارُالجامعيةُالجديدةُللنشرُُ(,6110)ُإسماعيلُمحمدُدياب, -11
 .6110ُوالتوزيعُاإلسكندرية,ُ

دارُالشروقُ,0ُاألسئلةُالتعليميةُوالتقييمُالمدرسي,ُط(,6115ُ)أفنانُنظيرُدروزة,ُُ -11
ُ.6115ُللنشرُوالتوزيع,ُاألردن,ُ

,ُدار0ُة,ُطدورةُتدريبيةُللمعلوماتُفيُأساليبُالتقويمُالحديث(,6111ُ)أنورُعقل,ُُ -12
 .النهضةُالعربيةُلبنان

(,ُواقعُعمليةُتقييمُالبرامجُالتدريبيةُفي6101ُأيمنُعبدُالرحمنُسليمانُالمصدر,ُ) -12
ُالماجستيرُ ُدرجة ُلنيل ُتكميلي ُكمتطلب ُدراسة ُالجنوبية, ُبالمحافظات ُالمحلية الهيئات

 أعمال,ُكليةُاالقتصادُوالعلومُاإلدارية,ُجامعةُاألزهر,ُغزة,ُفلسطين.تخصصُإدارةُ

,0ُطاالختباراتُالتحصيلية,ُ(,6106ُ)باسلُخميسُأبوُفودة,ُنجاتيُأحمدُبنُيونس, -11
 .للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردندارُالمسيرةُ

 ردن.,ُدارُالحامدُللنشرُوالتوزيع,ُاأل0(,ُالتدريبُالفعال,ُط6119باسمُالحميري,ُ) -11

 .,ُدارُالحامد,ُعمان0طُوتطبيقي,ُيمنهجُالتدريبُالفعال,(,6119ُ)باسمُالحميري,ُ -12

ُالوليد,ُ) -90 ُالبشرية,ُط6119بشارُيزيد ُالحديثةُللموارد ,ُدارُالرايةُللنشر0ُ(,ُاإلدارة
 والتوزيعُوالطباعة,ُاألردن.

ُمعمرية,ُ -91 6111ُ)ُبشير ُطُ(, ُدراسات, ُسلسلة ُأدواته, ُوتصميم ,6ُالقياسُالنفسي
 ,ُالحبر,ُالجزائر.منشورات

,ُمنشورات1ُبحوثُودراساتُمتخصصةُفيُعلمُالنفس,ُج(,6111ُ)بشيرُمعمريه,ُ -99
 .ئرالحبر,ُالجزا

(,ُتأهيلُالمعلمُفيُضوءُاإلصالحاتُالتربويةُالجديدةُفي6101ُبنُزافُجميلة,ُ) -91
 .01اإلنسانيةُواالجتماعية,ُالعددُالجزائر,ُمجلةُالعلومُ
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,ُدط,ُدارُإصالحُالتربيةُفيُالجزائر,ُرهاناتُوانجازات(,6119ُ)بوبكرُبنُبوزيد,ُ -91
 .القصبةُللنشر,ُالجزائر

االحتياجاتُالتدريبيةُكأساسُلعمليةُالتخطيطُُتحديدُ(,6100)ُتحسينُأحمدُالطراونة, -92
ةُفيُالتخطيطُوالتدريبُعلىُالصعيدينُللتدريبُفيُاألجهزةُاألمنية,ُندوةُاألساليبُالحديث
 .لعربيةُللعلومُاألمنية,ُالسعوديةالنظريُوالعمليُفيُاألجهزةُاألمنية,ُجامعةُنايفُا

92- ُ ُالهادي, ُعبد 6112ُ)جودتُعزة ُط(, ُوأساليبه, ُمفاهيم ُدار0ُاإلشرافُالتربوي, ,
ُ.شرُوالتوزيعُعمانالثقافةُللن

ُإبرا -91 ُبلوط,حسن ُالبشريةُ(,6116)ُهيم ُالموارد ُالعربية0ُطُ,إدارة ُالنهضة ُدار ,
 .بيروت,ُللنشر,ُلبنان

91- (ُ ُالطعاني, ُأحمد ُط6119حسن ُوفعاليته, ُمفهومه ُالتدريب, ُالشروق0ُ(, ُدار ,
 للنشرُوالتوزيع,ُاألردن.

92- (ُ ُالطعاني, ُالبرامجُالتدريبية6115ُحسينُأحمد ُوبناء ُفعالياته ُالتدريبُمفهومه ,)
 رُالعربي,ُاألردن.,ُدارُالفك0وتقويمها,ُط

10- ُ ُجراد, ُأبو ُيونس 6100ُ)حمدي ُاالختباراتُ(, ُنتائج ُبتحليل ُالمعلمين ُالتزام مدى
التحصيليةُوعالقتهُباتجاهاتهمُنحوها,ُمجلةُجامعةُاألزهر,ُسلسلةُالعلومُاإلنسانية,ُمجلدُ

 ,ُغزة.6,ُعدد01ُ

11- (ُ ُاألحمد, ُطه ُط6115خالد ُالتدريب, ُإلى ُاإلعداد ُمن ُالمعلمين ُتكوين دارُُ,0(,
 الكتابُالجامعي,ُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة.

19- ُ ُاألحمد, ُطه 6115ُ)خالد ُط(, ُالتدريب, ُإلى ُاإلعداد ُمن ُالمعلمين ُدار0ُتكوين ,
 .لعين,ُاإلماراتُالعربيةُوالمتحدةالكتابُالجامعيُا

11- (ُ ُياسينُكاسبُالخرشه, ُالبشرية,ُط6111خضيرُكاظمُحمود, ُالموارد ُإدارة ,)6ُ,
 والنشر,ُاألردن.ُدارُالميسرةُللطباعة

,0ُالتدريسُوالتدريبُالجامعي,ُأسسهُوبناءُبرامجه,ُط(,6112ُ)داودُماهرُمحمد,ُ -11
 .ةُالفالحُللنشرُوالتوزيع,ُالكويتمكتب
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الكشفُعنُممارساتُالمعلمينُفيُالتقويمُالصفيُ(,6116ُ)راشدُحمادُالدوسري,ُ -12
 .جامعةُالبحرينبي,ُكليةُالتربية,ُبالمرحلةُالثانويةُمجلةُرسالةُالخليجُالعُر

,ُدار0ُ(,ُالتقويمُالتربويُالشاملُللمؤسسةُالمدرسية,ُط6111رافدةُعمرُالحريري,ُ) -12
 الفكر,ُاألردن.

11- ُ ُالعابدي, ُخليل 6112ُ)رائد ُط(, ُالمدرسية, ُالمجت0االختبارات ُمكتبة ُالعربيُ, مع
 .للنشرُوالتوزيعُاألردن

ُإبراهيمُالسطري,ُ -11 ُمحمد 6101ُ)رائد ُاالختباراتُالت(, حصيليةُفيُكليةُالتربيةُتقييم
ُالشارقةُ ُجامعة ُمجلة ُالجيد, ُاالختبار ُوفقُمعايير ُالملكُسعود ُبجامعة ُوالرياضية البدنية

 .6,ُالعدد1ماعية,ُمجلدللعلومُاإلنسانيةُواالجت

12- (ُ ُجعفور, ُأم6101ُربيعة ُالخاصية ُالتحصيلية: ُاالختبارات ُفي ُالصدق ُمفهوم ,)
ُواالجتم ُاإلنسانية ُالعلوم ُمجلة ُالمشكل؟ ُالعدد ُورقلة,02ُاعية, ُمرباح, ُقاصدي ُجامعة ,

 ُالجزائر.

 .,ُدارُالقلم,ُالكويت0الدراسي,ُطُ(,ُقياسُوتقويمُالتحصيل0991رجاءُأبوُعالم,ُ) -10

,1ُمناهجُالبحثُفيُالعلومُالنفسيةُوالتربوية,ُط(,6111ُ)رجاءُمحمودُأبوُعالم,ُُ -11
 .رُللجامعات,ُمصردارُالنش

ُطعيمة, -19 ُأحمد 0999ُ)ُرشدي ُطالمع(, ُوتدريبه, ُإعداده ُمعاينته ُالفكر0ُلم ُدار ,
 العربي,ُالقاهرة.

-أسسه-العلومُاإلنسانية,ُمفهومهُفيُالمحتوىُحليلت(,6111ُ)ُرشديُأحمدُطعيمة,ُ -11
 .ة,ُدط,ُدارُالفكرُالعربي,ُالقاهُر09التربيةُوعلمُالنفس,ُكتابُفيُالمراجعُسلسلةُستخداماتها

نحوُإستراتيجيةُالتعليمُبمقارنةُالكفاءات,ُُ(,6116)ُحسونات,ُومحمدُرمضانُأرزيلُ -11
 ,ُدط,ُدارُاألملُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُتيزيُوزو.6ج

مدىُاستخدامُمدرسيُاللغةُالعربيةُاألساليبُالعلميةُفيُبناءُ(,6111ُ)ريماُزكريا,ُ -12
 .6,ُالعدد61لةُجامعةُدمشق,ُالمجلداالختباراتُمج
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ُاقتراحُبناءُبرنامج6101ُزرقانُليلى,ُ) -12 تدريبيُألعضاءُهيئةُالتدريسُالجامعيُ(,
ُالعاليُبجامعةُسطيفُ ُفيُالتعليم ُتخصصُإدارة6ُُُ–0فيُضوءُمعاييرُالجودة نموجا,

 ,ُالجزائر.6ُتربوية,ُكليةُالعلومُاالجتماعيةُواإلنسانية,ُجامعةُسطيف

ُبركات, -11 6101ُ)ُزياد ُالمرحلةُ(, ُفي ُالصف ُلمعلم ُالالزمة ُالتدريبية االحتياجات
لدنياُمنُوجهةُنظرُمعلميُالمدارسُالحكوميةُبمحافظةُطولكرمُبفلسطين,ُورقةُاألساسيةُا

ُال ُتربية ُبعنوان ُالثالث ُالعلمي ُالمؤتمر ُإلى ُمقدمة ُرؤىُبحثُعلمية ُوتأهيله ُالعربي معلم
 ,ُجامعةُجرشُاألهلية,ُاألردن.معاصرة

ُ(,ُتدريبُالمواردُالبشرية,ُد.ط,ُمكتبةُعينُشمس,0999الزياديُعادلُرمضان,ُ) -11
 مصر.

12- ُ ُالكريم, 6119ُ)زينبُعبد ,)ُ ُدط, ُالنفسُالتربوي, ُللنشرُوالتوزيع,ُعلم دارُأسامة
 .ناألرد

ُملحمُ -20 ُمحمد ُسامي ,(6110)ُ ُوالتعليم ُالتعلم ُسيكولوجية ُالنظريةُُ-, األسس
 دارُالمسيرةُللنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردن.0ُوالتطبيقية,ُط

,ُدارُللنشر5ُالتربيةُوعلمُالنفس,ُط,ُمناهجُالبحثُفيُ(6111),ُساميُمحمدُملحم -21
 والتوزيعُاألردنُ.

ُلبدةُ -29 ُأبو ُط(6116)ُ,سبعُمحمد ُالتربوي, ُمبادئُالقياسُالنفسيُوالتقويم ُدار0ُ, ,
 الفكرُللنشرُوالتوزيع,ُاألردن.

ُالرحمن,ُ -21 ُعبد ُطُ(,0999)ُسعد ُوالتطبيق, ُالنظرية ُالف1القياسُالنفسي, ُدار كرُ,
 .العربيُللطبعُوالنشر,ُالقاهرة

21- ُ 6116ُ)سلمىُمحروسُمصطفىُسيبيه, ,)ُ ُالشرعية ُالعلوم ُأسئلة الثانويةُُفيتقويم
ُ ُالسعوديةُ"بنات"العامة ُالعربية ُضوءُبالمملكة ُرسالةُُفي ُالجيدة, ُاألسئلة بعضُمعايير

 .المملكةُالعربيةُالسعوديةُماجستيرُغيرُمنشورة,ُكليةُالتربيةُللبناتُبجدة,

22- (ُ ُالفتالوي, ُكاظم ُمحسن ُالتدريب,6111ُسهيلة ُالمفهوم, ُالتدريسية, ُالكفايات ,)
 ,ُدارُالشروقُللنشرُوالتوزيع,ُاألردن.0األداء,ُسلسلةُطرائقُالتدريس,ُالكتابُاألول,ُط
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 .,ُد.ن,ُالقاهرة0جاتُالتدريبية,ُطتحديدُاالحتياُ(,6110ُ)ُالسيدُعليوة, -22

بيق,ُمركزُمناهجُالبحثُبينُالنظريةُوالتط(,6115ُ)شحاتةُسليمان,ُمحمدُسليمان,ُ -21
 .اإلسكندريةُللكتابُمصر

المدخلُإلىُالبحثُفيُالعلومُالسلوكية,ُسلسلةُ)د.س(,ُصالحُبنُحمدُالعساف,ُُ -21
 نُ..ب.كتابُاألول,ُمكتبةُالعبيكان,ُدالبحثُفيُالعلومُالسلوكية,ُال

للنشرُ,ُدارُالمسيرة1ُعلمُالنفسُالتربوي,ُط(,6115ُ)صالحُمحمدُعليُأبوُجادو,ُُ -22
 .اعة,ُاألردنوالتوزيعُوالطب

(,ُعالقةُالتكوينُاألوليُللمعلمينُباكتسابهمُالكفاياتُاألساسية6115ُصباحُساعد,ُ) -20
ُاآلدابُ ُكلية ُمنشورة, ُغير ُماجستير ُرسالة ُالموضوعية, ُالتحصيلية ُاالختبارات ُبناء في

 والعلومُاإلنسانية,ُجامعةُالحاجُلخضر,ُباتنة.

كفايةُبناءُاالختباراتُالتحصيليةُُ(,ُبناءُبرنامجُتدريبيُلتنمية6101صباحُساعد,ُ) -21
ُالنفس,ُ ُعلم ُفي ُالعلوم ُدكتوراه ُشهادة ُلنيل ُمقدمة ُأطروحة ُالمعلمين, ُلدى الموضوعية
تخصصُتقويمُومناهج,ُكليةُالعلومُاإلنسانيةُواالجتماعية,ُجامعةُمحمدُخيضر,ُبسكرة,ُ

 الجزائر.

ييسُفيُالعلومُاالختباراتُوالمقا(,6115ُ)صالحُأحمدُمرادُوأمينُعليُسليمان,ُُ -29
 ..ب.ن,ُدارُالكتابُالحديث,ُد6ئصها,ُطالنفسيةُوالتربوية,ُخطواتُإعدادهاُوخصا

21- ُ ُشروخ, ُالدين 6111ُ)صالح ,)ُ ُدط, ُالعلمي, ُالبحث ُللنشرُمنهجية ُالعلوم دار
 .ةوالتوزيع,ُعناب

21- (ُ ُحسن, ُراوية ُمسلم, ُالهادي ُعبد ُعلي ُالباقي, ُعبد ُالدين ُإدارة6111ُصالح ,)
 د.ط,ُالمكتبُالجامعيُالحديث,ُد.ب.ن.ُالمواردُالبشرية,

22- ُ ُعالم, ُمحمود ُالدين 6111ُ)صالح ُالتربُو(, ُطالقياسُوالتقويم ُوالنفس, ُدار0ُي ,
 ,ُمصر.الفكرُالعربي,

22- ُ 6110ُ)صالحُالدينُمحمودُعالم, ُالمحكُفيُ(, ُمرجعية االختباراتُالتشخيصية,
 .القاهرةُالمجاالتُالتربويةُوالنفسية,ُدط,ُددن,
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القياسُوالتقويمُالتربويُفيُالعمليةُالتدريسية,ُ(,6111ُ)صالحُالدينُمحمودُعالم,ُُ -21
 .للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردن,ُدارُالمسيرة0ُط

21- ُ ُالجهني, ُجابر 6111ُ)طارقُبنُإبراهيم ُالبنودُُأثر(, اختالفُبعضُطرقُتحليل
ستيرُغيرُمنشورة,ُكليةُاالختبارُالمحكيُالمرجعُعلىُاختبارُالفقراتُوالثبات,ُمذكرةُماج

 .بية,ُجامعةُالملكُسعود,ُالسعوديةالتُر

22- (ُ ُالسن, ُالعزيز ُعبد ُمبدأ6115ُعادل ُوتحقيق ُالتدريبية ُالعملية ُفاعلية ُتقويم ,)
اقتصادياتُالتدريب,ُبحثُمقدمُإلىُمؤتمرُاالستشاراتُوالتدريب,ُالمنظمةُالعربيةُللتنميةُ

 اإلدارية,ُبيروت,ُلبنان.

10- ُُ 0999ُ)عباسُمحمودُعوض, ُوالتطبي(, ُدارُالقياسُالنفسيُبينُالنظرية ُدط, ق,
 .المعرفةُالجامعيةُمصر

11- ُ ُمحمد, ُأبوُزيدُمحمدُسعد ُالمنعم ُالباقيُعبد برنامجُتدريبيُمقترحُ(,6111ُ)عبد
ُالمجلد ُوالنفسية, ُالتربوية ُالعلوم ُمجلة ُكفاياتُالتقويم, ُالعدد1لتنمية ُكلية1ُ, ُعن ُتصدر ,

 التربية,ُجامعةُالبحرين.

بدُالحسينُالسلطاني,ُورقةُعملُبعنوانُاألهدافُالتدريسيةُمفهومهاُوكيفيةُبنائها,ُع -19
 مقدمةُلمركزُتطويرُالتدريسُوالتدريبُالجامعي,ُجامعةُالكوفة.

(,ُتقويمُالبرامجُالتدريبيةُفيُاألمنُالعام,ُمذكرة6111ُعبدُالرحمنُعبدُاهللُالطيار,ُ) -11
ُالماجستي ُدرجة ُعلى ُالحصول ُلمتطلبات ُالقيادةُمكملة ُتخصص ُالشرطية ُالعلوم ُفي ر

 األمينة,ُكليةُالدراساتُالعليا,ُجامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنية,ُالرياض.

فاعليةُالحقيبةُالتدريبيةُالمستخدمةُ(,6115ُ)عبدُالعزيزُبنُرفانُبنُعويدُالعنزي,ُ -11
ُالمتوسطة ُالرياضياتُللمرحلة ُاالختباراتُالتحصيليةُفيُتدريبُمعلمي ُبناء رسالةُُ,على

 .دراساتُالعليا,ُالجامعةُاألردنيةماجستيرُغيرُمنشورةُكليةُال

12- ُ ُبوسالم, ُالعزيز 6101ُ)عبد ُالنظريةُ(, ُاألسس ُوالتربية, ُالنفس ُعلم ُفي القياس
 .رُقرطبةُللنشرُوالتوزيع,ُالجزائر,ُدا0طوالمباديءُالتطبيقيةُ
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12- ُُ ُالقادرُكراجة, 0991ُ)عبد ُط(, ُالنفس, ُفيُعلم ُاليازُو0القياسُوالتقويم ُدار ريُ,
 .العلميةُللنشرُوالتوزيع,ُعمان

11- ُ ُالغامدي, ُشويل ُآل ُأحمد ُبن ُاهلل ُأ6119)عبد ُالخصائصُ(, ُفي ُالبدائل ُعدد ثر
 الرياضيات,ُرسالةُماجستير,ُجامعةُأمُالقرى,ُالسعودية.ُفيُالتحصيليُبارالسيكومتريةُلالخت

11- (ُ ُالقدومي, ُالناصر ُط,6119ُعبد ُد ُإعدادها, ُوطرق ُالتحصيلية ُاالختبارات ,)
 د.د.ن,ُالسعودية.

-شفيقُفالحُعالونةُوآخرون,ُعلمُالنفسُالتربوي(,6115ُ)عدنانُيوسفُالعتوم,ُ -12
 .للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردن,ُدارُالمسيرة0ُالنظريةُوالتطبيق,ُط

بناءُاالختباراتُالتحصيليةُُفيُلدورةُتكوينيةُمقترحُدليلُإعداد(,6101ُعّزيُإيمان,ُ) -10
مجموعةُمنُدراسةُميدانيةُبُ,ألساتذةُالتعليمُالمتوسطُمنُخاللُتحديدُاحتياجاتهمُالتدريبية

ُ,ُرسالةُماجستير,ُجامعةُالبليدة,ُالجزائر.متوسطاتُواليةُالوادي
11- ُُ ُالطناوي, 6116ُ)عفتُمصطفي ,)ُ ُط ُالفعال, 0ُالتدريس ُالمسيرة ُدار العلميةُ,

 .الثقافةُللنشرُوالتوزيع,ُاألردنُالدوليةُللنشرُوالتوزيعُودار

ارُالكنديُ,ُد0القياسُوالتقويمُفيُالتعلمُوالتعليم,ُط(,6110ُ)عليُمهديُكاظم,ُُ -19
 .للنشرُوالتوزيعُاألردن

دارُالمسيرةُ,0ُمبادئُعلمُالنفسُالتربوي,ُط(,6119ُ)عمادُعبدُالرحيمُالزغلول,ُ -11
 .مانللنشرُوالتوزيعُع

أثرُالربوُعلىُالتوافقُالمهنيُلدىُالعاملينُفيُالمؤسساتُ(,6105ُ)فارسُإسعادي,ُ -11
 ةُماجستيرُمنشورة,ُجامعةُقسنطينةالصناعيةُالوطنية,ُرسال

لبحثُالعلمي,ُأسسُومبادئُا(,6116ُ)فاطمةُعوضُصابر,ُميرفتُعليُخفاجة,ُ -12
 .,ُددنُاإلسكندرية0ط

عدادُُالتربيةُدليلُ(,6111)ُبكر,ُأبوُعبدُالحفيظُفايزُمرادُدندشُواألمين -12 العلميةُوا 
 .لدنياُالطباعةُوالنشرُاإلسكندرية,ُدارُالوفاء0ُالمعلمينُط
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11- ُ ُالنفس,ُ(,6111ُ)فخريُرشيدُخضر, ,0ُطاالختباراتُوالمقاييسُفيُالتربيةُوعلم
 ..ند.د.ن,ُد.ب

دارُ,1ُلبشري,ُطعلمُالنفسُاإلحصائيُوقياسُالعقلُا(,0919ُ)فؤادُالبهيُالسيد,ُ -11
 .الفكرُالعربيُمصر

ُقالدة,ُ -12 ُسليمان 6115ُ)ُفؤاد ُط(, ُالتقويم, ُوأساليب ُالتربوية ,0ُاألهدافُوالمعايير
 .مكتبةُبستانُالمعرفة,ُاإلسكندرية

جراءاتها,ُطُ-االختباراتُالنفسيةُ(,0992ُ)فيصلُعباس,ُُ -20 ,ُدارُالفكر0ُتقنياتهاُوا 
 .ُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُبيروتُالعربيُمؤسسةُثقافية

ُُفيصل -21 ُالمحمد, ُاهللُحمد 6119ُ)عبد ُبرنامجُتدريبيُفيُتحسينُمهاراتُ(, فاعلية
بناءُاالختباراتُالتحصيليةُلدىُمعلميُالعلومُاالجتماعيةُفيُدولةُالكويت,ُرسالةُماجستيرُ

 للدراساتُالعليا,ُعمان.منشورة,ُكليةُالدراساتُالتربويةُوالنفسيةُالعليا,ُجامعةُعمانُالعربيةُ

29- (ُ ُالصالح, ُدراسة6115ُقريشيُمحمد ُالبشرية, ُبرامجُتدريبُالموارد ُفعالية ُتقييم ,)
ُمذكرةُ ُفرعُمركبُالمجارفُوالرافعات, ُاألشغالُالعمومية, ُلعتاد ُالوطنية ميدانيةُبالمؤسسة

ُمنتُو ُجامعة ُالتسيير, ُوعلوم ُاالقتصادية ُالعلوم ُكلية ُالماجستير, ُدرجة ُلنيل ري,ُمقدمة
 قسنطينة,ُالجزائر.

21- ُُ ُمحمد, 6116ُ)قريشي ُتالميذُ(, ُلدى ُوللتحصيل ُالدراسي ُبالتوافق ُوعالقته القلق
 .ماجستيرُغيرُمنشورة,ُجامعةُورقلةالمرحلةُالثانويةُرسالةُ

,ُدارُالبصائرُللنشرُوالتوزيع0ُمسالكُفيُالعملُالتربوي,ُط(,6116ُ)لعبيديُالعيد,ُ -21
 الجزائر.

مدخلُإلىُنظريةُالقياسُالتقليديةُوالمعاصرة,ُ(,6119ُ)الجينا,ُلينداُكروكر,ُجيمسُ -22
 .,ُدارُالفكر,ُاألردن0وسفُدعنا,ُطترجمةُزيناتُي

22- ُُ ُالخياط, ُمحمد 6101ُ)ماجد ُالعلومُ(, ُفي ُوالنوعية ُالكمية ُالبحوث أساسيات
 .رُالرايةُللنشرُوالتوزيع,ُاألردندا0ُاالجتماعية,ُط
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,ُدارُنهضة0ُتربويةُوتعليميةُمعاصرة,ُطُُقضايا(,6116ُ)مجديُعزيزُإبراهيم,ُُ -21
 .ُلطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُالقاهرةالشرقُل

النشر,ُ,ُدارُعالمُالكتبُللطباعةُُو0التدريسُالهادف,ُط(,0991ُ)محمدُالدريج,ُُ -21
 .المملكةُالعربيةُالسعودية

22- ُُ ُالصالحُالحثروبي, 6116ُ)محمد ُالهديُ(, ُدار ُدط, ُللتدريسُبالكفاءات, المدخل
 .ئروالنشرُوالتوزيع,ُالجزا,ُةللطباع

100- ُ ُالحثروبي, ُالصالح 6116ُ)محمد ُدارُ(, ُط, ُد ُالهادف, ُالتدريس نموذج
 .لطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُالجزائرالهديُل

االحتياجاتُالتدريبيةُللقياداتُاإلدارية,ُدراسةُ(,6119ُ)محمدُبنُعبدُاهللُالبقمي,ُ -101
ُ ُالمكرمة, ُمكة ُعلىُضباطُجوازاتُمنطقة ُالتربية,ُتطبيقية ُكلية ُمنشورة, ُماجستير رسالة

 .القرىُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُجامعةُأم

109- ُ ُالزهراني, ُعلي ُبن ُمفرح ُبن 6110ُ)محمد ُشهادةُ(, ُلنيل ُتكميلية دراسة
 .الماجستير,ُكليةُالتربية,ُجامعةُأمُالقرى

ُسيكولوجيةُاإلدارةُالتعليميةُوالمدرسيةُوآفاقُالتطوير(,6111ُ)محمدُجاسمُمحمد,ُ -101
 ..ب.ندارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع,ُد,ُمكتبة0ُالعامُط

,ُالمكتبة0ُطُدليلُالتدريبُفيُمجالُالخدمةُالنفسية,(,6111ُ)محمدُحسنُغانم,ُ -101
 .المصريةُاالسكندرية

 ..ب.نالتعلمُوالتحصيل,ُدط,ُد.د.ن,ُدتقييمُ(,6110ُ)محمدُزيادُحمدان,ُ -102

بشرية,ُدط,ُدارُالجامعةُالجديدةُإدارةُالمواردُال(,6111ُ)محمدُسعيدُأنورُسلطان,ُ -102
 للنشر,ُد.ب.ن.

101- ُُ ُشارفُسريرُونورُالدينُخالدي, 0999ُ)محمد دافُوبيداغوجيةُالتدريسُباأله(,
 .معسكر6ُالتقويمُط

101- ُ ُربيع, ُشحاتة 6119ُ)محمد ُط(, ُوالتوزيع6ُقياسُالشخصية, ُللنشر ُالمسيرة ُدار ,
 والطباعةُاألردن.
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,0ُ,ُطالمنهجُالقويمُفيُمهنةُالتعليم(,6116ُ)محمدُعبدُالرحمنُالجاغوب,ُ -102
 ,ُاألردن.دارُوائل

110- ُ ُعاشور, ُعلي 6111ُ)محمد ُالعلومُ(, ُالتدريسُبكليات ُهيئة ُأعضاء ُاهتمام مدى
 ,ُتصدرُعنُكليةُالتربية,ُجامعةُالبحرين.0,ُالعدد5بويةُوالنفسية,ُالمجلدمجلةُالعلومُالتُر

 ..ب.ن,ُدارُالحامدُللنشر,ُد0بشرية,ُطإدارةُالمواردُال(,6111ُ)محمدُفالحُصالح,ُ -111

,0ُالتقويمُالواقعيُفيُالمهنةُالتدريسية,ُط(,6101ُ)محمدُمصطفىُالعبسي,ُ -119
 .للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردندارُالميسرةُ

ُط -111 ُالتدريسية, ُالعملية ُفي ُالواقعي ُالتقويم ُالعبسي, ُمصطفى ُالميسرة0ُمحمد ُدار ,
 ردن.,ُاأل6101للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُ

,ُدار0ُالتقويمُالواقعيُفيُالعمليةُالتدريسية,ُطُ(,6101ُ)محمدُمصطفىُالعبسي,ُ -111
 .للنشرُوالتوزيعُوالطباعة,ُاألردنالمسيرةُ

المدخلُإلىُالقياسُفيُالتربيةُالبدنيةُوالرياضية,ُُ(,6112)ُرضوان,ُالدينُنصرُمحمد -112
 ,ُمركزُالكتابُللنشر,ُالقاهرة,.0ط

التقويمُالتربويُ(,6111ُ)الصالحُوناجيُمحمدُقاسم,ُُوأحمدُمنسيُالحليمُعبدُمحمود -112
ُللتحوي ُالحديثة ُالجمهورية ُشركة ُدط, ُاإلحصاء, ُاإلسكندرية,ُومبادئ ُالورق, ُوطباعة ل

 .مصر

,ُالدارُالعلميةُالدوليةُللنشر0ُعلمُالنفسُالتربوي,ُط(,6116ُ)محمودُمحمدُغانم,ُُ -111
 .ُنالثقافةُللنشرُوالتوزيع,ُاألردُوالتوزيعُودار

,ُالمجموعةُالعربيةُللتدريب0ُالعمليةُالتدريبية,ُطُمراحلُ(,6119)ُلنصر,اُمدحتُأبو -111
 والنشر,ُمصر.

112- ُ ُحويج, ُأبو 6116ُ)مروان ُط(, ُالنفس, ُوعلم ُالتربية ُفي ُالدار0ُالقياسُوالتقويم ,
 .الثقافةُللنشرُوالتوزيع,ُاألردنُالعلميةُالدوليةُللنشرُوالتوزيعُودار

ترجمةُبوزيدُصحراويُوآخرون,ُمنهجيةُالبحثُالعلميُ(,6112ُ)موريسُأنجرس,ُ -190
 .,ُدارُالقصبةُللنشر,ُالجزائر6,ُطفيُالعلومُاإلنسانية
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191- ُ ُشيخة, ُأبو ُأحمد 6111ُ)نادر ُالبش(, ُالموارد ُطإدارة ُللنشر,0ُرية, ُالصفاء ُدار ,
 .عمان

ُالجرواني, -199 ُالجواد ُعبد 6119ُ)ُنادية ُلألخصائي(, ُالتدريبية ُاالحتياجات ينُتحديد
االجتماعيينُالعاملينُبالجمعياتُاألهلية,ُدراسةُمطبقةُعلىُالجمعياتُاألهليةُالعاملةُفيُ

 ,ُمجلةُكليةُاآلداب,ُجامعةُحلوان.62اعيةُبالقاهرةُالكبرى,ُالعددُمجالُالرعايةُاالجتم

ُالهادي,ُ -191 ُالتربويُواستخدامهُفيُمجالُالتدريسُ(,6110ُ)نبيلُعبد القياسُوالتقويم
 .ُدارُوائلُللنشر,ُاألردن,6ُ,ُطالصفي

(,6115ُ)هيئةُالتأطيرُبالمعهدُالوطنيُلتكوينُمستخدميُالتربيةُوتحسينُمستواهم,ُ -191
 بناءُاالختبارات,ُالجزائر.

192- ُ ُالوطنية, ُالتربية 6111ُ)وزارة ُالثالث,(, ُالسنوي ُللوثائق,ُُالكتاب ُالوطني المركز
 .الجزائر

ُمحرنس -192 ُأ. ُ)وليام, ُهيثم6111ُ, ُالنفسُ)ترجمة ُوعلم ُالتربية ُفي ُالقياسُوالتقويم ,)
 كاملُالزبيدي(,ُد.ط,ُدارُالكتابُالجامعي.

191- (ُ ُطشوعة, ُفي6119ُالويزة ُالعالي ُالتعليم ُألساتذة ُالتدريبية ُاالحتياجات ُتحديد ,)
مجالُالتقويمُفيُضوءُمتغيرُنوعيةُالتكوين,ُمذكرةُمكملةُلنيلُشهادةُالماجستيرُتخصصُ

 دارةُالتربوية,ُكليةُاآلدابُوالعلومُاالجتماعية,ُجامعةُفرحاتُعباس,ُسطيف,ُالجزائر.اإل

191- ُ ُقطامي, ُمحمود 6119ُ)يوسف ُط(, ُالتربوي, ُالنفس ُعلم 0ُمبادئ ُالفكرُ, دار
 .ناشرونُوموزعونُاألردن

   - A.Anastasi        :Sychological Testing,New York,Mak Millan. 

   - A-Anastase,         S-Urbina, Psychological Testing, New Jersey,Upper, 

Saddle River. 

   - Bounds Gregory M and Dobbins. Gregory H and Fowler. Oscar: 

       Management a total quality Perspective, Ohi South-western college 

publishing. 

   - Boyars.LiodL. and Rue lesliew,        Human Resource management, 

hird Edition, Chicago, irwinHomewood. 
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secondedition, London, Edward Arnold, A division of Hodder and Stoughton. 
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 المالحق
  



تحديد االحتياجات التدريبية لألساتذة في بناء االختبارات  أداة( يبين 10ملحق رقم )
 التحصيلية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة محمد خيضرجامعة 
 

علوم في علم أطروحة دكتوراه أخي األستاذ أختي األستاذة نحن بصدد التحضير إلنجاز 
 يعنوان  فعالية بناء برنامج تدريبياس في علم النفس والتربية تحت النفس تخصص الق

التعليم المتوسط لتنمية كفاءة بناء االختبارات التحصيلية الجيدة في مادة  ألساتذةموجه 
على بنوده  اإلجابةبهذا االستبيان الذي نرجو من سيادتكم  إليكموعليه سنتقدم  الرياضيات

 ( الذي يعبر عن رأيكم. اإلجابة( أمام البديل )Xوذلك بوضع عالمة )

 مثال:
 ال نعم البند

  X المقالية والموضوعية عند بناء االختبار األسئلةافضل الجمع بين 
 

 ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط . إجابتكمن أكما أعلم سيادتكم 
 
 

 االحترام والتقدير شكرا على مساعدتكم وتقبلوا منا فائق
 

 

 

 

 



 ال نعم البنــــــــــــــــود

أقوم ببناء االختبار في وقت مناسب لذلك -1    

أستغرق الوقت الكافي في بناء االختبار -2    

أستعين بذوي الخبرة من الزمالء عند بناء االختبار -3    

أقوم بتحديد الغرض من االختبار قبل بنائه -4    

األهداف التعليمية المراد قياسها قبل بناء االختبارأقوم بتحديد  -5    

قبل طرح األسئلةأقوم بتحليل محتوى المادة الدراسية  -6    

   أقوم بتحديد أهمية عناصر الدروس المقصودة باالختبار -7

أقوم بتحديد األوزان النسبية لألهداف المراد قياسها -8    

لربط األهداف التعليمية بمحتوى أقوم بوضع جدول مواصفات االختبار  -9

 المقرر الدراسي
  

أحدد عدد األسئلة الخاصة بكل مستوى معرفي من خالل جدول  -11

 المواصفات
  

أبتعد عن أسئلة الكتاب عند صياغة أسئلة االختبار -11    

أستخدم األسئلة المقالية عند بناء االختبار -12    

تقيس أسئلة االختبارات التي أعدها مختلف المستويات المعرفية لصنافة  -13

 بلوم بشكل يتناسب مع أهداف التعلم
  

تقيس أسئلة االختبارات التي أعدها الجانب الوجداني للتلميذ -14    

تقيس أسئلة االختبارات التي أعدها الجانب المهاري للتلميذ -15    

التي أعدها أهداف تدريس المادة بشكل يتناسب مع تقيس أسئلة االختبار  -16

 توزيع هذه األهداف
  

أعد أسئلة تقيس ما ورد من معلومات في المقرر الدراسي -17    

أستخدم األسئلة الموضوعية عند بناء االختبار -18    



أفضل الجمع بين األسئلة المقالية والموضوعية عند بناء االختبار -19    

االختبار بما يتناسب و عدد أسئلتهأحدد زمن  -21    

أضع إجابة نموذجية لكل أسئلة االختبار قبل تطبيقه للتأكد من أنه لكل  -21

 وواضح سؤال جواب محدد
  

   آخذ الوقت الكافي لتصحيح إجابات التالميذ -22

أصحح أوراق التالميذ وفق اإلجابة النموذجية المعدة مسبقا -23    

من مستوى صعوبة كل فقرة للتأكد من مدى مناسبتها أقوم بالتحقق  -24

 لمستوى التالميذ
  

أقوم بحساب القدرة التمييزية لفقرات االختبار -25    

   من متعدد عندما تكون األسئلة اختيار أقوم بالتأكد من فعالية المموهات  -26

أعمل على تحقيق صدق المحتوى لالختبار -27    

التي تأكدت من صالحيتها الستعمالها كصور مكافئة أحتفظ باالختبارات  -28

 للتحقق من ثبات اختبارات أخرى أعدها الحًقا
  

ـ أحدد مقدار عالمة النجاح في االختبار قبل إجرائه29    

ـ أتخذ من أهداف المادة الدراسية محكا لتحديد نجاح الطالب في المقرر 31

 الدراسي
  

ن من تحديد نسبة الناجحين في المادةـ أقارن بين نتائج الطلبة ألتمك31  

 
  

ـ أحدد نجاح الطالب في المادة من خالل مدى إجابته على أسئلة االمتحان32    

 

 

 

  



 ( اختيار القياس القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي10ملحق رقم )
 أمام البديل الذي تراه مناسب:X التالية بوضع عالمة  األسئلة جب على أ

 تسمى عملية إصدار حكم على قيمة الشيء من أجل اتخاذ قرار بعملية  -0
 العد -ج القياس                                             - أ

 التشخيص -التقويم                                              د - ب
 اختر العبارة التي تمثل نوعا من أنواع التقويم:  -0
 التقويم التكويني  -التقويم التشخيص                               ج -أ

 التقويم النهائي -التقويم بالمالحظة                               د -ب
 الهدف األساسي من إعداد االختبارات التحصيلية هو:  -3
 التعرف على مدى التقدم المحرز في الدروس - أ

 مقارنة استخابات التالميذ باستجابات اقسام أخرى  - ب
 تحديد مستوى تحصيل التالميذ في ضوء أهداف المادة  - ت
 التعرف عل المفاهيم التي عجر التالميذ عن فهمها  - ث
 من بين طرائق تحليل المحتوى:  -4
 تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئتها وتجميع العناصر المتماثلة - أ

 إحصاء عدد الدروس التي تم التطرق لها - ب
 تحليل عناوين مختلف الدروس المقدمة - ت
 االكتفاء بتعداد محاور الدروس - ث
 جميع الخطوات الالحقة تدخل ضمن خطوات بناء جدول المواصفات ما عدا:  -5
 تحديد عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوعات - أ

 إعداد سلم التنقيط المناسب لكل هدف  - ب
 تحديد المحتوى الذي سيغطيه االختبار - ت
 استخراج مستويات الصعوبة للموضوعات - ث



 الغرض من تحليل المحتوى هو:  -6
 التعلممعرفة نتائج  - أ

 توزيع األسئلة توزيعا عادال لإلختبار  - ب
 الكشف عن مواطن القوة والضعف لدى التالميذ  - ت
 الزيادة في معامل ثبات االختبار - ث
 تمثل العبارات التالية شروط صياغة الهدف السلوكي ماعدا:  -7
 تحقيق الهدف بفترة زمنية طويلة  - أ

 يصف الهدف أداء التلميذ  - ب
 يكون لهدف قابل للقياس والمالحظة  - ت
 يكون الهدف بسيط وغير مركب - ث
 من عيوب االختبارات الموضوعية:  -8
 سهولة الغش والتخمين - أ

 عدم وجود عدالة بالتصحيح  - ب
 تزيد من الخوف لدى التلميذ  - ت
 غير مناسبة عندما يكون عدد التالميذ كبيرا - ث
 ما عدا: عند كتابة األسئلة المقالية يجب مراعاة مايلي  -9
 أن تكون األسئلة شاملة لمحتوى المجال التحصيلي الدارسي - أ

 عدم توضيح طبيعة االختبار للتلميذ  - ب
 ضبط إجراءات التصحيح خالل تحضير اإلجابة - ت
 وضع اإلجابة النموذجية لكل سؤال قبل اعتماده - ث
 أول خطوة من خطوات إعداد االختبار التحصيلي هي: -01
 تحديد الغرض من االختبار - أ

 كتابة تعليمات االختبار - ب

 



 كتابة أسئلة اإلختبار - ت
 تحليل نتائج االختبار   - ث
 بفضل ترتيب فقرات االختبار انطالقا مما يلي ما عدا:  -00
 شكل أو نوع الفقرة - أ

 المدة الزمنية المحددة لتدريس كل موضوع  - ب
 مستويات السهولة والصعوبة للفقرة  - ت
 تسلسل محتوى المادة الدراسية - ث
 من األمور الواجب مراعاتها عند تطبيق األختبار:  -00
 إذا أراد طالب معين توضيح غامض فتشرح له على حدى - أ

عدم إعطاء أهمية إلعالم التالميذ بالوقت المتبقي كل مرة انتقاء الحراس بعناية   - ب
 فائقة
 اختيار الوقت والمكان المناسبين إلجراء االختبار  - ت
 يقصد بصدق المحتوى: -03
 بنود االختبار بعوامل معينةمدى تشبع  - أ

 أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه  - ب
 مدى تمثيل االختبار بعالمات اختبار أخر ثبتت صالحيته سابقا  - ت
 يمثل ما يلي طرق تقدير معامالت الصدق ما عدا: -04
 طريقة المقارنة الطرفية - أ

 طريقة استطالع أراء المحكمين  - ب
 االختبار والمحكطريقة معامل االرتباط لنتائج  - ت
عادة التطبيق - ث  طريقة التطبيق وا 

 
 

 



 العملية التي تعنى بمدى استقرار نتائج األداء على االختبار تسمى: -05
 ثبات االختبار -أ

 تقويم االختبار -ب
 شمولية االختبار -ج
 كفاية االختبار -د

 يمثل ما يلي معادالت الطول عند حساب الثبات بطريقة التجزئة ما عدا: -06
 معادلة سبيرمان براون - أ

 معادلة رولون - ب
 معادلة كيودر ريتشاردسون  - ت
 معادلة جتمان العامة  - ث
 نسبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عن المفردة إلى العدد الكلي للطلبة تسمى: -07
 معامل الصعوبة - أ

 معامل التمييز - ب
 معامل الثبات  - ت
 فعالية المموه - ث
 يكون المموه فعاال إذا كانت قيمته: -08
 الواحدتساوي  - أ

 تساوي الصفر  - ب
 موجبة - ت
 سالبة - ث
 حاصل قسمة مجموع الدرجات على عدد التالميذ هو: -09
 االنحراف المعياري - أ

 الوسيط  - ب



 المتوسط الحسابي  - ت
 المنوال  - ث
 المنحى الملتوي إلتواء سالب يعطي مدلول بأن مستوى التالميذ: -01
 منخفض عن المستوى العادي - أ

 مرتفع عن المستوى العادي  - ب
 توزع باعتدال  - ت
 متذبذب - ث



 المنشور الوزاري( 13) رقم ملحق





 2017أكتوبر  –امتحان شهادة التعليم المتوسط  الرياضيات فيدليل بناء اختبار مادة 

 9 من 1 صفحة

 

 

 الفهرس
 

I.  دليل بناء االختبارأهداف 
II.  طبيعة اختبار مادة الرياضيات 
III.  كيفية بناء موضوع اختبار الرياضيات 
IV. (2017شهادة التعليم المتوسط ) كيفية تحليل موضوع اختبار مادة الرياضيات 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 2017أكتوبر  –امتحان شهادة التعليم المتوسط  الرياضيات فيدليل بناء اختبار مادة 

 9 من 2 صفحة

I.  دليل بناء االختبار:أهداف 

هذه املناهج اليت ترتكز أساسا على  اجلديدة،منسجمة مع روح املناهج ينبغي أن تكون النظرة اجلديدة للتقومي 
بنائها وتقوميها، األمر الذي يتطلب  تصورات جديدة عندما يتعلق األمر باملعرفة وبكيفيةتقتضي و  املقاربة بالكفاءات

 ممارسات جديدة وطرائق تربوية جديدة.
إن التقومي يف خدمة بيداغوجيا النجاح. فالغرض من امتحان شهادة التعليم املتوسط ال يكون انتقاء أحسن 

 لتالميذ، بل مساعدة أكرب عدد ممكن منهم على بلوغ األهداف املسطرة.ا
 دليل بناء موضع اختبار الرياضيات قصد:ولتحقيق ذلك، ال بد من وضع 

  بيداغوجية اإلدماج، التصحيح إعالم وتكوين األساتذة يف جماالت مستجدات شهادة التعليم املتوسط(
 باملعايري(.

 .توحيد طريقة بناء االختبارات 
  احملددة يف طبيعة االمتحان.مساعدة ومتكني األساتذة من بناء مواضيع االختبارات وفق الشروط 
  جتسيد طبيعة مواضيع االمتحان يف شهادة التعليم املتوسط بتحديد شروط ومعايري بناء االختبار من

 حيث املضمون والشكل وكيفية التصحيح.
  تعويد التالميذ على منط هذا البناء وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب على معاجلة مثل املواضيع املقرتحة يف

 ان الرمسي.االمتح

II. :طبيعة اختبار مادة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط 

مع المّدة الزمنية  روالصعواة ومبنرسا الحجم في رمبوازن تخبارراالأن يكون موضوع  على الحرص -1
 له. ةالمتخّصص

 .الارنرمج في المبوتخرة المعررف أكار قدر ممكن من يغطي الموضوع -2

 يبضمن الموضوع وجوار: -3

 في الدرس و/أو طرائق وتخوارزميرت. لنبرئج المارشر أسئلة ببطلب البطايق  .أ

 أسئلة ببطلب بوظيف المعررف الريرضية في وضعيرت ذات سيرق مرباط امحيط البلميذ. .ب

 أسئلة ببطلب البجريب، البتخمين، انرء اسبدالالت وصيرغة اراهين اسيطة. .ج

إذا  إاّل بم البطرق إليهر تخالل السنوات السراقة  البي ةيالريرض بفردي طرح أسئلة مارشرة ببعلق ارلمفرهيم -4
 بسرهم في البجنيد العرم للمعررف قصد فهم السؤال المطروح وحله.كرنت 

  .بفردي صيرغة البمررين أو بقديمهر في شكل يوّلد صعواة إضرفية عند البلميذ -5
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 موضوع اختبار مضمون 
 يتضمن اختبار مادة الرياضيات جزأين إجباريين:

 نقطة( 12) :الجزء األول
تنظيم  دوال و متارين قصرية ومستقلة من خمتلف اجملاالت )أنشطة عددية، أنشطة هندسية، 4يتكون من 
 معطيات(.

قياس درجة حتكم املتعلم يف املعارف املستهدفة يف برنامج السنة الرابعة متوسط وقدرته على هو  اهلدف منها 
 جتنيدها حلّل مشكالت بسيطة.

الوضعيات متنوعة وتسمح يف جمملها بتغطية الربنامج بشكل مقبول وال تقتصر على التطبيق املباشر تكون 
 للمعارف.

 نقاط( 8الجزء الثاني: مسألة )
 .إدماجيهشكل وضعية  علىاملسألة  تعطى
يف مرحلة منها قياس درجة حتكم املتعلم يف جمموعة من الكفاءات الرياضية والكفاءات العرضية املستهدفة  اهلدف

 التعليم املتوسط.
تكون الوضعية مركبة وغري معقدة، ذات داللة بالنسبة إىل املتعلم وتراعى فيها درجة التوجيه ملساعدة املتعلم من دون 

حلّل مشكالت بنفسه. تكون الوضعية يف متناول املتعلم  اتوظيفهجتنيد موارده و مبالغة، مبا يسمح بقياس قدرته على 
 وغري تعجيزية.

 ظحةة:مال 
 .4(. املعامل: 2ملدة: ساعتان )ا (1
 يقّدر وقت إجناز اجلزء األول بثمانني دقيقة ووقت إجناز اجلزء الثاين بأربعني دقيقة. (2
 إذا استهدفت معرفة أو مهارة أو كفاءة يف أحد أجزاء املوضوع، ينبغي عدم استهدافها يف األجزاء األخرى. (3
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III. شهادة التعليم المتوسط:يفية بناء موضوع اختبار الرياضيات في ك 
 :مواصفات اختبار مادة الرياضيات -1

 عند بناء موضوع االختبار، جيب مراعاة ما يلي:
 المضمون:. 1 -1

 .تعيني الكفاءات املراد قياسها وحتديد املوارد )املعارف( اليت جيب جتنيدها 
 .تطابق تام مع الربنامج 
  ،مسح جزء مقبول من الربنامج بتنويع األسئلة ضمن جماالت الربنامج )أنشطة عددية، أنشطة هندسية 

 ( مبراعاة حجم كل منها يف الربنامج.معطياتتنظيم دوال و 
 .صعوبة معقولة حبيث توجه األسئلة للتلميذ املتوسط 
 .طول معقول مبا يناسب الوقت املخصص لالختبار 
  وجتنب األسئلة احلاجزة.التدرج يف الصعوبة 
 .عدم قياس نفس املعرفة عدة مرات 
 .خلو املوضوع من األخطاء العلمية 
 .عدم املبالغة يف عدد األسئلة الفرعية اخلاصة بكل مترين يف اجلزء األول 

 تطرح مشكال يطلب حله، نراعي أن تكون الوضعية: ةإدماجياملسألة اليت تكون يف شكل وضعية 
  ،وجيهة، ومركبة وليست معقدة.ذات داللة، جديدة 
 ... ،جتنب األسئلة املباشرة واملغلقة مثل احسب، امأل اجلدول 
 .ضبط درجة التوجيه حىت ال نقلل من تركيب الوضعية 

 

 الشكل:.  1-2
 .صياغة األسئلة بشكل بسيط وواضح ودقيق ال يقبل التأويل 
 .خلو املوضوع من األخطاء اللغوية واحرتام الرتميز املعتمد 
 .عدم املبالغة يف استعمال الرموز الرياضية 
 .اجلداول والرسومات واضحة ودقيقة 
 ضمن ورقة االختبار على كل املعلومات الضرورية )املدة، توزيع العالمات، التعليمات اخلاصة باستعمال تت

 احلاسبة من عدمه(.
 ( احرتام مقاييس الكتابةtypographie.املعتمدة وترقيم الصفحات ) 
 االختبار. هتوية نص 
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 :تصحيح االختبارـ  1-3
 مفصل ملختلف أجزاء االختبار مع مراعاة ما يلي:بتصحيح  مرفقايكون موضوع االختبار 

 الجزء األول:
 حسب مراحل اإلجابة مع احرتام العالمة اإلمجالية املمنوحة  حل كل مترين مرفقا بتوزيع العالمات يعطى

 للتمرين.
  باحللول املمكنة األخرى للسؤال.األخذ بعني االعتبار 

 الجزء الثاني:
وفق بعض  املقاربة بالكفاءات، يف اقرتاح وضعية إدماجية مث دراسة إنتاج التلميذيتمثل التقومي، حسب منظور 

 أو معايير التصحيح. معايير التقويماملعايري اليت تسمى 
 املطلوبة يف العمل املقوم. النوعيةاليت تسمح بالتحقق من وجود أو غياب  والضوابطونعين باملعايري، املعلومات 

 يف الرياضيات، مت اعتماد ثالثة معايري أساسية هي:
  :فهم املشكلة واختيار األدوات الرياضية الوجيهة واملالئمة )عمليات، التفسير السليم للوضعية

 (.طرائق اإلنشاء اهلندسي،...خواص، ، مربهناتخوارزميات، 
  :نتائج العمليات واخلوارزميات املختارة صحيحة، تطبيق سليم االستعمال السليم لألدوات الرياضية

 ختارة، اإلنشاءات منجزة بشكل سليم،...املواص اخلو  للمربهنات
  :اختيار الوحدة، احرتام التقدير، معقولية اإلجابة،...انسجام اإلجابة 

يف تنظيم وتقدمي ورقة اإلجابة والذي  واحد يتمثلميكن أن يضاف إليها معيار ، معايير دنياهذه املعايري تكون مبثابة 
 .معيارا لإلتقانيعترب عندئذ 

تار خنلتقومي التحكم يف كفاءة مستهدفة من قبل تالميذ يكون اللجوء إىل املعايري لوحدها صعبا وغري كاف، لذلك 
 ة هذه املعايري. أجر أتسمح ب مؤشرات

عامة وجمردة، فان املؤشرات قابلة للمالحظة وتسمح بوضع املعايري يف سياق دقيق وهي مرتبطة إذا كانت املعايري 
 بالوضعية املقرتحة.

عند وضع شبكة لتصحيح املسألة وفق املعايري واملؤشرات املذكورة أعاله، توزع العالمة املمنوحة للمسألة على هذه 
 خذ بعني االعتبار احللول املمكنة األخرى.األاملعايري واألسئلة املختلفة كما يقرتح حل منوذجي للمسألة مع 

 :التقوميشبكة به لنعتمد يف تصحيح الوضعية اإلدماجية النموذج املعمول 
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 طلمترشح المتوسيجب أن تكون المواضيع المطروظحة في متناول ا هام جدا:

 التعليمية األهمية النسبية للوظحدات 
 ساعة. 160 = 5×  32احلجم الساعي السنوي املقرر للمادة هو: 

  .ساعة 40احلجم الساعي السنوي املقرر للتقومي )فروض + اختبارات + واجبات م( هو: 
 ساعة. 120=  40 – 160احلجم الساعي السنوي الفعلي لتدريس الوحدات التعليمية هو: 

 .120/100 ×األمهية النسبية للوحدات التعليمية حتسب بالعالقة: احلجم الساعي لتدريس الوحدة 
 جدول األهمية النسبية للوظحدات التعليمية:

 % األهمية النسبية الحجم الساعي )سا( الوظحدة التعليمية الرقم
 % 7,5 9 الناطقة واألعداد األعداد الطبيعية 1
 % 7,5 9 احلساب على اجلذور 2
 % 7,5 9 احلساب احلريف 3
 % 5 6 املعادالت من الدرجة األوىل 4
 % 4,16 5 املرتاجحات 5
 % 5,83 7 مجلة معادلتني 6
 % 12,5 15 الدوال 7
 % 5,83 7 اإلحصاء 8
 %  6,66 8 نظرية طالس 9
 %  6,66 8 النسب املثلثية  10
 % 5,83 7 األشعة واالنسحاب 11
 % 8,33 10 املعامل 12
 % 8,33 10 الدوران 13
 % 8,33 10 اهلندسة يف الفضاء 14
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 مقترظحات:
 مبا أن الرياضيات تُدرَّس حبل املشكالت وحلل املشكالت كذلك، نقرتح أن نضيف إىل املعيار الثاين لشبكة التقومي 

   )حيسن انتقاء املوارد للتوظيف األحسن رحبا للوقت()االستعمال السليم لألدوات الرياضية( القدرة على التجنيد 
 .االستعمال السليم لألدوات الرياضية والقدرة على التجنيدونسمي املعيار عندئذ: 

IV.  2017اختبار مادة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط تحليل موضوع 

 ختبار جزأين هذا االتضمن 
 نقطة(  12) :الجزء األول

الغرض منها قياس درجة حتكم  واألنشطة اهلندسيةعددية المتارين قصرية ومستقلة من ميداين األنشطة  4من  متكون
  يف:يف املعارف املتمثلة  التلميذ

 حل املعادالت  احلريف، الرتبيعية، احلساباحلساب على اجلذور  الناطقة،األعداد الطبيعية واألعداد 
، حساب املسافة بني نقطتني يف معلم متعامد ومتجانس )التناظر املركزي والدوران(التحويالت النقطية  املعامل،

خاصية  أضالع، توظيفتوظيف خاصية القطرين يف املستطيل، تساوي شعاعني إلثبات أن رباعي هو متوازي 
 س للتربير وبناء برهان.يية العكسية لطالجتنيد اخلاص (،واخلاصية العكسية )اخلاصيةفيثاغورس 

 توظيف النسب املثلثية لزاوية حادة يف مثلث قائم واحلاسبة العلمية حلساب قيس زاوية مدورا إىل الوحدة   
 من الربنامج. % 57والوضعيات اليت تضمنها هذا اجلزء تغطي يف جمملها نسبة تقارب 

 نقاط( 8الجزء الثاني: مسألة )
 هي:   الربنامج واستهدفت جمموعة من الكفاءات الرياضية من %20 شكل وضعية إدماج ومسحت حوايللة يف أاملس

2xــ توظيف حل معادلة من الشكل b  (b حلساب طول ضلع مربع علمت مساحته )عدد موجب. 
 أرض.قطعة  سيمـــ ترييض مشكل وحل معادلة ملساعدة األخوين على تق

 ــ التمثيل البياين لدالتني إحدامها خطية واألخرى تآلفية يف مستو منسوب إىل معلم متعامد ومتجانس وفق سلم معطى. 
 الثاين.ربط اجلزء األول من املسألة باجلزء ـ 
 القراءة البيانية لتفسري املساعدة املقدمة لألخوين لقسمة قطعة األرض بينهما.   

  منها:عرضية والقيم كما استهدفت بعض الكفاءات ال
 مللكية.مساعدة اآلخرين حلل مشكلة القسمة  -
 مثل حظ األنثيني(. للذكر)باملرياث ترسيخ قيمة من قيم الشريعة اإلسالمية املتعلقة  -
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 .الرابع(اخلاص بالتمرين  اجليدة للشكلالقراءة  )مثاليتعلم التلميذ استغالل معلومة    -
يف السؤال الثاين للتمرين )مثال توظيف ظل الزاوية بدال من اجليب أو جيب التمام حيسن استغالل الوقت  -

 .(Bو  Aيستغل الكتابة املبسطة للعددين  السؤال األخري من التمرين األولويف الرابع، 
 .)التمرين الرابع واملسألة( قراءة شكل واستخالص معلومات -
 املصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ وحيرر ويعرض بلغة سليمة. -
 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها -
 .يقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم -
درجة من التوجيه ملساعدة  (، تتضمنالواقع )منوغري معقدة، ذات داللة بالنسبة إىل املتعلم  الوضعية مركبة -

  املطروحة.املتعلم مبا يسمح بقياس قدرته على توظيف موارده حلّل املشكلة 
  يلي:الموضوع تم مراعاة ما  في بناء
 املدة املخصصة تناسب حجم االمتحان ومستوى التلميذ املتوسط ـ  -
 املوضوع مطابق للربنامج. -
 % 75نسبة تغطية املوضوع للربنامج تفوق -
  املتوسط.صعوبة معقولة واملوضوع يف متناول التلميذ  -
 التدرج يف الصعوبة وجتنب األسئلة احلاجزة. -
 تفادي قياس نفس املعرفة عدة مرات. -
 خلو املوضوع من األخطاء العلمية. -
 عدم املبالغة يف عدد األسئلة الفرعية اخلاصة بكل مترين يف اجلزء األول. -
ذات داللة، جديدة، وجيهة، ومركبة وليست  للحل،طرحت مشكلة  إدماجاملسألة يف شكل وضعية قدمت  -

 معقدة، مت جتنب األسئلة املباشرة واملغلقة يف عمومها.
 من ظحيث الشكل:

 .األسئلة مصاغة بشكل بسيط وواضح ودقيق ال يقبل التأويل 
  احرتام الرتميز املعتمد. ومت فيهاملوضوع خايل من األخطاء اللغوية 
  ياضية.عدم املبالغة يف استعمال الرموز الر 
 .الرسومات واضحة ودقيقة 
 .)تضمنت ورقة االختبار على كل املعلومات الضرورية )املدة، توزيع العالمات 
 .هتوية نص االختبار 



 ( قائمة المحكمين40رقم) الملحق

 الجامعة الرتبة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة الوادي أستاذ التعليم العالي سعد اهلل الطاهر 40
 جامعة الوادي أستاذ التعليم العالي العيس اسماعيل 40
 جامعة الوادي  أ أستاذ محاضر بوبكر منصور 40
 جامعة الوادي  أ أستاذ محاضر سالف مشري 40
 جامعة الوادي  أ أستاذ محاضر ممادي شوقي 40
 جامعة الوادي  أ أستاذ محاضر األسود زهرة 40
 جامعة ورقلة  أ أستاذ محاضر جعفور ربيعة 40
 جامعة بسكرة  أ أستاذ محاضر إسعادي فارس 40
 جامعة الوادي أ  أستاذ محاضر قيسي محمد السعيد 40
 عين تيموشنتجامعة  أ  أستاذ محاضر محمد بلعالية 04

 
  



 مخطط التعلمات السنوي لمادة الرياضيات( 40رقم) الملحق
 0400-0400مدرية التربية لوالية :                          السنة الدراسية: 

 متوسطة:                                       المستوى الدراسي: السنة الرابعة متوسط
 

 الرياضيات  مخطط التعلمات السنوي لمادة
 المحور أو الوحدة االسبوع الشهر

 سبتمبر

 تقويم تشخيصي  1

2 1 

 االعداد الطبيعية واألعداد الناطقة:
 التعرف على القاسم لعدد طبيعي. -1
 مجموعة قواسم عدد طبيعي. -2
 خواص قواسم عدد طبيعي. -3

3 2 

 األكبر لعددين، عملية الطرح المتتالية.التعرف على القاسم المشترك  -4
 خوارزمية اقليدس )عملية القسمات المتتالية(. -5
التعرف على عددين أوليين فيما بينها، كتابة كسر على الشكل غير  -6

 القابل لإلختزال.

4 3 

 مبرهنة طالس:
 التعرف على مبرهنة طالس. -1
 المبرهنة العكسية لمبرهنة طالس. -2
 ة مستقيم هندسيا.تقسيم قطع -3
 استعمال خاصية طالس في حساب أطوال أو إنجاز براهين. -4

 4 1 اكتوبر

 الحساب على الجذور:
 تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب. -1
     حلول المعادلة:  -2
 العمليات على الجذور التربيعية. -3
      حيث    √ كتابة عدد غير ناطق على الشكل  -4ط

 2 5 

 تبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية.م -5
  √  الكسر الذي مقامه عدد غير ناطق  -6

 النسب المثلثية في مثلث قائم:
 تعريف حرب وظل زاوية حادة في مثلث قائم -1
 استعمال الحاسبة. -2



 3 6 

 حساب زوايا أو أطوال بتوظيف الجيب أو جيب. -3
المدرجةوالمدور( زواية بمعرفة القيمة إنشاء هندسيا )بالمسطرة غير  -4

 المضبوطة إلحدى نسبهاالمثلثية.
 العالقات بين النسب المثلثية. -5

 الحساب الحرفي:
 (1معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها ) -1

 
 4 7 

 (2معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها) -2
 النشر باستخدام المتطابقات الشهيرة. -3
 ام الخاصية التوزيعية.التحليل باستخد -4
 2+1التحليل باستخدام المتطابقات الشهيرة  -5

 نوفمبر

نوفمبر  5أكتوبر مساء إلى األحد  31عطلة الخريف من: يوم الثالثاء   1
 صباحا. 2117

2 8 

 .3التحليل باستخدام المتطابقة الشهيرة  -6
 المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد:

 معدوممعادلة جداء  -1
 حل معادلة يؤول حلها إلى حل " معادلة جداء معدوم" -2

3 9 

 حل مشكالت بتوظيف معادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد. -3
 المتراجحات من الدرجة األولى بمجهول واحد:

حل متراجحة من الدرجة األولى بمجهول واحد، تمثيل مجموعة حلولها  -1
 على مستقيم مدرج.

 حل مشكالت بتوظيف متراجحات من الدرجة األولى بمجهول واحد. -2
 4 11 

 حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف

 

1 11 
 اختبارات الفصل األول 12 2

3 13 
 األشعة واالنسحاب:

استعمال تساوي  -3شروط تساوي شعاعين  -2مفهوم الشعاع   -1
 مجموع شعاعين -4شعاعين 

4  
 .2118جانفي  17إلى  2117ديسمبر 21من: الخميس عطلة الشتاء 

 جانفي
1  

 الشعاعان المتعاكسان: مجموع شعاعين لهما نفس المبدأ -5 14 2
 الدالة الخطية



 معرفة الترميز -1
تعيين صورة عن دالة خطية: تعيين عدد صورته بدالة خطية  -2

 معلومة.
 تعيين دالة خطية انطالقا من عدد غير معدوم وصورته. -3

3 15 

 تمثيل دالة خطية ..ز -4
 قراءة التمثيل البياني لدالة خطية. -5

 الدالة التألفية:
 .      معرفة الترميز  -1
تعيين صورة عند دالة تألفية أو تعيين عدد صورته بدالة تألفية  -2

 معلومة.

 4 16 

 تعيين دالة تألفية انطالقا من عددين وصور -3
 بيانيا قراءة التمثيل البياني لدالة تألفية. تمثيل دالة تألفية -4
 انطالقا من التمثيل البياني لدالة تألفية. bو  aتعيين العاملين  -5
تمثيل وقراءة وتر..وطبيعة بتدخل فيها مقدارمعطي بداللة مقدار  -6

 أخر.

 فيفري

1 17 

 المعالم:
 قراءة مركبتي شعاع في معلم. -1
 تمثيل شعاع معرفة مركبتيه تساوي شعاعين. -2
 حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيتي مبدأ ونهاية ممثلة. -3

2 18 

 حساب إحداثيتي منتصف قطعة بمعرفة إحداثيتي كل من طرفيها. -4
 حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس. -5

 تطبيقات التناسبية:
 حل مشكالت تتدخل فيها النسبة المئوية أو المقادير المركبة. -1

 3 19 
 21 4  مركبة الستثمار المعارفحل مشكالت 

 مارس

 اختبار الفصل الثاني 21 1

2 22 

 الدوران، المضلعات المنتظمة، الزوايا:
 التعرف على الدوران وعناصره، صورة قطعة مستقيم بالدوران. -1
 إنشاء صور كل من المثلث والدائرة بالدوران. -2
 التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية. -3

 



واستعمال العالقة بين الزاوية المحيطة والزاوية المركزية  معرفة -4
 نفس القوس اللتين تحصران

3  
 .2118أفريل  11مارس إلى: األحد 15عطلة الربيع من: الخميس 

4  

 افريل

1 23 
 المضلعات المنتظمة:

إنشاء مضلعات منتظمة )المثلث المتقايس األضالع، المربع،  -1
 السداسي المنتظم(.

2 24 

 جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين:
 التعرف على جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين. -1
 حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبري. -2
 تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا. -3

3 25 

 الهندسة في الفضاء:
 الكرة. التعرف على الكرة والجلة، تمثيل -1
 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة. -2
 معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة. -3
 معرفة أثار التكبير والتصغير على مساحة وحجم مجسم. -4

4 26 

 اإلحصاء:
 السالسل اإلحصائية. -1
 حساب تكرارات مجمعة وتواترات مجمعة. -2
 تعيين الوسط والوسيط لسلسلة إحصائية وترجمتهما. -3
 استعمال المجدوالت لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها. -4

 ماي
1 27 

 حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف
2 28 
 اختبار الفصل الثالث 29 3

 المدير:                                                                       المفتش: 

 

 

 



 األول والثاني للتأكد من ثبات األداة ( نتائج األفراد في التطبيق 40الملحق رقم )

 2تطبيق  1تطبيق األفراد
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