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في إتمام هذا  بداية أتوجه بالشكر والحمد هللا سبحانه وتعالي الذي أنعم عليا وأعانني  

  .وإليه يرجع الفضل كلهالبحث العلمي المتواضع ، 

لذا يسعني ويشرفني أن أتقدم بعظيم شكري وتقديري ألستاذتي الفـاضلة الدكتورة  

على تفضلها بقبول اإلشراف على هذا البحث برحاب صدرها وما بذله   "ساعد صباح"

من جهد مخلص في كل مراحل إعداد البحث ، وما قدمته لي من إرشادات ومالحظات  

لفصول البحث بعناية كاملة ، وكانت ألرائها القيمة وتوجيهاتها الصائبة    ةقيمة وقراء

  .األثر الفعال في إنجاز هذا البحث  

هذه    لجنة المناقشة على تكرمها بمناقشةأعضاء   لشكر واالمتنان إلىكما أتقدم با

  األطروحة  

النفس    كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أساتذة علم النفس وباألخص أساتذة علم

ي على مساعدتهم في تحكيم المقياس وأخص بالذكر األستاذ رابحي إسماعيل  المدرس

  وكحول شفيقة

أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفـان لوالدي العزيزين    وال يسعني في هذا المقـام إالّ 

يالتي  وإلى إخوتي وزم على دعمهما وتحفيزهما التمام هذا البحث العلمي المتواضع،

  .شجعوني في سبيل إنجاز هذه األطروحة  راسة الذين دعموني و الدّ   وزمالئي في

وأدعو اهللا تعالى أن ينال هذا الجهد القبول والرضا، فحسبي اجتهدت ولكل مجتهد  

              .نصيب، والكمال هللا وحده فـإن وفقت فمن اهللا وإن قصرت فمني ومن الشيطان

  الباحثة

  مريم قـارة
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  :العربیةاللغة راسة بملخص الدّ 

هدفت الدراسة الحالیة إلى بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات معلمي المرحلة 

االبتدائیة في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة ببلدیة طولقة والیة بسكرة، والتحقق من خصائصه 

المرحلة االبتدائیة لكفایات السیكومتریة؛ واستخدام االختبار المقترح في التعرف على درجة اتقان معلمي 

  .بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، وتحدید نقاط قوتهم وضعفهم في هذا المجال

المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تكون مجتمع الدراسة من معلمي مرحلة التعلیم  إتباعولقد تم 

معلما ) 140(: لمقدرة ب، تم اختیار عینة الدراسة امعلما ومعلمة) 260(االبتدائي والبالغ عددهم 

  .عن طریق العینة العشوائیة متعددة المراحل ومعلمة

ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك وفقا للخطوات 

مرحلة التحلیل، مرحلة البناء، (المتعارف علیها لدى علماء القیاس والتقویم التربوي وفقا لثالث مراحل 

بعد التأكد من خصائصه السیكومتریة  من  مفردة اختباریة) 68(، حیث تكون من )ریبمرحلة التج

، وكذا التحقق من الصدق بعدة )معامالت الصعوبة ومعامالت التمییز( اریةباالختخصائص الفقرة 

، كما تم التحقق مؤشرات الثبات بطرق )الصدق الوصفي، الصدق التمییزي، الصدق البنائي(:طرق

ت التجزئة النصفیة، ثبات ألفا كرونباخ، ثبات كیودر وریتشارد سن، طریقة هاریس، طریقة ثبا(متعددة 

  .األساسیةوتم تطبیق االختبار على عینة الدراسة . )لیفنجستون

  :وبعد تحلیل النتائج إحصائًیا تم التوصل إلى أنّ 

حیث اتصفت . الجید االختبار التشخیصي مرجعي المحك الذي تم بنائه یتوفر على خصائص االختبار - 

فقرات االختبار بمعامالت صعوبة جیدة ومعامالت تمییز مقبولة، وكذا توفر دالالت صدق وثبات 

  .االختبار 

معلمي المرحلة االبتدائیة ببلدیة طولقة والیة بسكرة لكفایات بناء االختبارات  إتقانانخفاض درجة -

على فروع االختبار التشخیصي . التحصیلیة الموضوعیة بناء على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

االختبار  إخراجمرجعي المحك واالختبار الكلي فیما عدا االختبار الفرعي الثالث الخاص بكفایة 

الكفایة جاءت  لهذهالمعلمین  إتقاندرجة  أنالنتائج  أظهرتلي الموضوعي وتصحیحه حیث التحصی

  .بدرجة متوسطة

نقاط قوة معلمي المرحلة االبتدائیة في مجال بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة أقل من نقاط  - 

  : ضعفهم وتمحور نقاط ضعفهم جمیعا حول
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موضوعي، صیاغة األهداف السلوكیة للمادة الّدراسة، بناء جدول تحدید الغرض من االختبار التحصیلي ال

مواصفات المادة وكذا تحدید األسس والشروط التي تعتمد في صیاغة الفقرات وكذا تحدید األخطاء في 

صیاغة بعض الفقرات وتقدیم التعدیالت المناسبة، وأیضا الطریقة المعتمدة في ترتیب االسئلة الموضوعیة 

   .ختبارات الموضوعیة والتصحیح من أثر التخمین؛  وكذا تفسیر نتائج المتحصل علیهاوكذا تصحیح اال

  :ملخص الّدراسة باللغة األجنبیة

Abstract : 

        the current study aimed to build a reference diagnostic test the line to measure the 

elementary teachers of efficiencies in building substantive tests realizable municipality of 

Tolga, Algeria Biskra, psychometric properties; check using the test proposed in recognition 

The degree of mastering the elementary teachers because of efficiencies build tests realizable 

objective, identify strengths and weaknesses in this area. I have been following the descriptive 

analytical, where the study of primary school teachers and (260) teachers, the study sample 

was selected, estimated: (140) teachers by multistage random sample. In order to achieve the 

objectives of the study the researcher to build a reference diagnostic test the line according to 

the customary steps in educational measurement and evaluation scientists according to three 

phases (analysis phase, construction phase, a phase of experimentation), where (68) alone 

after psychometric characteristics test of properties Paragraph 17 (difficulty distinguishing 

transactions transactions), as well as check the honesty in several ways (honesty, sincerity, 

honesty, descriptive discriminatory anabolic steroids), as verified reliability indicators in 

multiple ways (firming, cronbach Alpha halftone retail, steady kiodr Richard age, Harris, 

Livingstone way). The test has been applied to the sample. After a statistical analysis of the 

results it was found that :                                                                                                         

-the test reference diagnostic test is built on good test properties. Where the test difficult 

transactions paragraphs marked good and acceptable distinction transactions, as well as 

provide the semantics of sincerity and constancy testing                                                        

-as the results showed: low grade elementary teacher mastery, municipality of Tolga, 

Algeria Biskra because of efficiencies based on substantive outcomes tests diagnostic test 

Benchmark test. On the branches of the diagnostic test and the overall test test reference 

except the third sub test for adequacy of substantive achievement test and debug output so that 

the results showed that the degree of mastering this teacher enough moderately came.               

 -As the results showed: strengths of elementary teachers in building collections less   

substantive tests weaknesses focussed their weaknesses all around :                                  

 Determine the purpose of substantive achievement test, formulate behavioural objectives for 

the study material, building material specifications table as well as identifying the foundations 

and conditions depend on the wording of paragraphs as well as identify errors in the wording 

of some paragraphs and make appropriate adjustments, and also the method adopted in order 

Substantive questions and correcting the substantive testing and debugging of the impact of 

speculation and interpretation of the results obtained .   
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  ةــــــــــــــــــمقدم

َدارة في الُبُحوْث الّنفسَیة والَتربویَّة، باعتَباره أَحد كز الصَ مرَ وع االختبارات التحصیلیة د احتل موضُ لقَ 

هذه األخیرة مْن بیْن . ُمْخَتَلْف مَراحل حَیاتهم الّتعلیمّیةالوسائل األًساسیة الُمْعَتمدة في تقویم الّتالمیذ في 

أهم اَألَدَواْت الّتي ُیْمكن بواسطتها الّتعرف على مدى تحقق األهداف التربویة الّتعلیمیة، في مختلف مراحل 

هداف التعلیمیة في التحقق من مدى تحقق األ ألهمیتهانظرا االبتدائي،  الّتعلم وخاصة مرحلة التعلیم

 أكثر من بین"الموضوعیة أو ، المقالیة، الشفویةنواعها عد االختبارات التحصیلیة بمختلف أتو  .المسطرة

إذا ما قلنا  وخاصة في مرحلة التعلیم االبتدائي  استخداما في مؤسساتنا التربویة الوسائل التقویمیة 

والتي على أساسها تتخذ العدید من . )97: ، ص2010، و وعبد الرحمان وفخروعمر ( "ا الوسیلة الوحیدةهنّ أ

رسوب  أوفالتحقق من نجاح تعلق منها بالنجاح أو الرسوب  القرارات المصیریة بشأن التالمیذ سواء ما

یعتمد بالضرورة على النتائج المتحصل علیها من عملیة  أخرى إلىالتالمیذ انتقالهم من مرحلة تعلیمیة 

  .التقویم ووسائلها

 أنّ  )J.CAPELLE(ركان العملیة التعلیمیة، حیث یؤكد األساسي من بین أتبر المعلم الركن ویع

فال یمكن االستغناء  )157: ، ص2015، یوسف( "وبجهاز المعلم أي بلد یتعلق بنوعیة التعلیم،  رزدهاا"

حیث . و في النظام التربوي والتعلیميسالم أة التي حظي بها سواء في اإلنظرا للمكانة المرموقعلیه 

  .هدافس وجودتها وفاعلیتها في تحقیق األعلیه  نجاح عملیة التدرییتوقف 

 التعلیمیة في العالم بشكل عام والنظام التربوي األنظمةالمكانة التي یحتلها المعلم في  ألهمیةونظرا 

، وجب ،  وتقریر مصیر المتعلمینأداء المتعلمین وتثمین المردود التربويفي تقویم بشكل خاص  الجزائري 

، داء مهنته  بالشكل المطلوبألوالالزمة  الضروریة  التدریسیة الكفایات المهارات و  مجموعة من توفر

 مهارات والكفایات الالزمة واتخاذهاالمعلمین  تحدید ال إعداداالتجاهات الحدیثة في  أهممن  أصبحلذلك 

  )157: ، ص2015، یوسف.( بهتدری وأثناء ،المعلم إعدادمحورا في برامج 

 أهمیةلما له من  المواضیع في العملیة التربویة  أهمموضوع كفایات المعلم من بین  أصبحولقد 

للدرس، كفایة  كفایة التخطیط الكفایات نجدومن بین هذه كونه مرشدا ودلیال ألداء المعلم لمهامه،  ةبالغ

للمعلمین والمتمثلة  إكسابهاالتي البد من هم الكفایات من بین أ األخیرةهذه و. تنفیذ الدرس وكفایة التقویم

الفقرات االختباریة  إعداد إلىفي كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة من التخطیط لالختبار 

 .تحلیل نتائج االختبار وتفسیرها إلىاالختبار وتصحیحه وصوال  إخراج إلىمرورا 
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مواضیع المهمة التي تناولت بالبحث فكفایات المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة من ال

          ، الثبیتي)2012(، ساعد)2000( لزهرانيا :ومن بینهم والّدراسة من قبل العدید من الباحثین

معرفة أن  البحوث والّدراساتهذه بّینت و   ،)2012(ساعد وبن عامر، ) 2009( ، السطري )2014(

لم تصل إلى المستوى المطلوب  معلمي المرحلة االبتدائیة بكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة 

  . األسئلةوغیاب االنتظام في توزیع 

في ات المعلمین راسة المتمحور حول كفایوانطالقا مما سبق ونتیجة ألهمیة الموضوع المتناول بالدّ 

قلة الدراسات في البیئة الجزائریة التي تناولت هذا  إلىبناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة وٕاضافة 

الموضوع، ونظرا لمیول واتجاهات الباحثة البحثیة لموضوع التقویم التربوي والمواضیع التي یشتمله؛ جاءت 

البتدائیة في بناء االختبارات التحصیلیة الدراسة الحالیة لتسلیط الضوء على قیاس كفایات معلمي المرحلة ا

ه من بین األهداف الرئیسیة لهذ وعلیه فإنه ،ا على اختبار تشخیصي مرجعي المحكالموضوعیة اعتماد

بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء هو  الّدراسة

الخطوات المتعارف علیها لدى علماء القیاس والتقویم النفسي االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، بإتباع 

  .والتعرف على مستوى درجة إتقانهم لهذه الكفایات والتربوي، واستخراج خصائصه السیكومتریة

على التساؤالت  لإلجابةوانطالقا من ذلك تعد هذه الدراسة من بین الدراسات الوصفیة التي تسعى 

  -:التالیة

  :األولالتساؤل الرئیسي 

ما درجة توافر خصائص االختبار الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي المحك المقترح لقیاس كفایات  -

   التحصیلیة الموضوعیة؟ معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء االختبارات

  :الثاني رئیسيالتساؤل ال 

ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناًءا على  - 

  :؟ ویتفرع عنه التساؤالت الفرعیة التالیةاالختبار التشخیصي مرجعي المحك 

ًءا على ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة بنا - 

  االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي بناًءا على  ما درجة إتقان - 

  االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟
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بناًءا  معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه ما درجة إتقان -

  على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي  - 

  .الموضوعي بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

  :الثالث رئیسيؤل الالتسا 

  بتدائیة في مجال بناء االختبارات التحصیلیة هي جوانب القوة والضعف لدى معلمي المرحلة اال ما - 

  الموضوعیة بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

على تساؤالت الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك  لإلجابةوفي محاولة 

تكون في صورته ، حیث وفق الخطوات العلمیة المتعارف علیها لدى علماء القیاس والتقویم التربوي

اختبارات فرعیة  أربعةموزعة على  مفردة) 68(ه السیكومتریة من قق من خصائصالنهائیة بعد التح

، اختبار الثاني مفردة) 27(من اختبار یقیس كفایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة ویتكون (

، في حین االختبار مفردة) 26(فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي ویتكون من  إعدادیقیس كفایة 

 وأخیرا، مفردات) 5(االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه ویتكون من  إخراجالثالث یقیس كفایة 

 )10(االختبار الرابع حول كفایة التحلیل لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه یتكون من 

معلما من معلمي ) 140(الدراسة المكونة من  ، حیث عملت الباحثة على تطبیقه على عینة)مفردات

عینة العشوائیة متعددة المراحل یة بسكرة، تم اختیارهم عن طریق المرحلة التعلیم االبتدائي ببلدیة طولقة وال

  .ومعلمة امعلم) 260: (وقدر المجتمع الكلي ب مدرسة ابتدائیة) 27(من 

 میداني خرآو  یحتوى على ثالث فصول جانب نظري: راسة الحالیة إلى قسمینوعلیه قسمت الدّ 

الدراسة وضبط متغیراتها  إطارمن الدراسة حاولت الباحثة تحدید  األول، ففي الفصل یحتوي على فصلین

، كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني والثالث من هذه ى معظم الدراسات السابقة المتاحةواالطالع عل

بالموضوع وتكوین نظرة شاملة ومعمقة حوله، أما  حاطةاإلالدراسة على متغیرات الدراسة من خالل 

 إلىراسة الحالیة في نظر الباحثة حیث تم التطرق فیه الدّ  أساسمن الجانب المیداني فهو  األولالفصل 

تطبیق  إجراءاتتحدید  إلىالمنهجیة للدراسة  انطالقا من تحدید المنهج المعتمد وصوال  اإلجراءاتتحدید 

  .األساسیةالدراسة 

غلب المراجع علیه أ تهو متعارف علیه وما اتفق داة الدراسة وفق ماحیث ركزت فیه على بناء أ 

ذا الدراسات السابقة ذات الصلة كو  ،المتخصصة في مجال بناء االختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك



  
 

4 
 

ین تناولت ؛ في حیة بأغلب الطرق المتاحة والممكنةراسة والتحقق من خصائصه السیكومتر بموضوع الدّ 

یها وتحلیلها وتفسیرها ومناقشتها انطالقا من راسة النتائج المتحصل علخیر من هذه الدّ في الفصل األ

  .تساؤالت الّدراسة

هداف تحقیق األال یخلو أي بحث علمي من صعوبات وعقبات تواجه الباحثین في ه ومع العلم أنّ 

الحصول على  والتي تمثلت في صعوبة وعلیه واجهت الباحثة بعض الصعوباتالمطلوبة والمحددة؛ 

الموافقة بعد عناء كبیر، الحصول على  حیث تم ،هذه الدراسة إلجراءالموافقة من مدیریة التربیة والتعلیم 

صعوبة التنقل بین نظرا لطبیعة العینة المختارة باإلضافة إلى راسة الدّ أداة واسترجاع تطبیق وكذا صعوبة 

  .االبتدائیات



 
 

                                                                                                
 

  

  

  الجانـــــــب النظــــــــــري
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  :الّدراسةمشكلة  -1

كونات العملیة التربویة، وأحد المرتكزات األساسیة التي یقوم علیها التدریس قویم من أهم مُ عتبر التَ یُ 

تطویر أو تجدید تربوي في جمیع مراحله وخاصة مرحلة التعلیم االبتدائي، وهو حجر الزاویة إلجراء أي 

ه ال تقدم بدون تثمین عملیة التقویم؛ وذلك یهدف إلى تحسین عملیة التعلم في أي دولة من الدول، أي أنّ 

عملیات التعلیم والتعلم وتحدید نقاط القوة والضعف ل نتائج عملیة التخطیط والتنفیذ من خالل التعرف على

تأكید على نقاط القوة وتدعیمها وتالفي مواطن الضعف ومن ثم اقتراح الحلول التي تساهم في الفیها 

  .وعالجها

 في تحفیز التالمیذ والمدرسین للوصول إلى تحقیق األهداف المرجوة ا وفعاًال ا جوهریً كما یلعب دورً 

من العملیة التعلیمیة، من خالل بذل الجهد لتحسین أداء المتعلمین الّدراسي من جهة وأداء المعلمین 

  .دریسیة من جهة أخرىألسالیبهم الت

 تقیس التحصیل المعرفي للمتعلمین وتعتبر االختبارات التحصیلیة إحدى أهم أدوات التقویم التي

فهي تحتل مكانة خاصة من بین أدوات القیاس والتقویم والوسیلة األكثر استخداما في مؤسساتنا التعلیمیة 

فشل وتشخیص نقاط القوة والضعف لدى التي یسهر المعلم على إعدادها للكشف على مدى النجاح وال

التالمیذ والعمل على تدعیم نقاط القوة وتعدیل نقاط الضعف من أجل تحقیق األهداف المنشودة من عملیة 

باعتبارها محك أساسي لتحقیق مدى  ) 15:ص، 2007عالم والعیسى، (التعلیم والتعلم، هذا ما أشار إلیه 

  .النجاح أو الفشل بالنسبة للتالمیذ من جهة وكذا للمعلم من جهة أخرى

یتم  ءة عالیة یشترط أن، بكفااالختبارات التحصیلیة الهدف الذي وضعت من أجله ولكي تحقق

أو   هویة، مقالیختبارات شفسواء كانت ا وقواعد وشروط معینة، تخطیط لها، وبنائها وفق أسس علمیة،ال

 التي تسعى إلى قیاس الجانب المعرفي للمتعلم، االختباراتتعد هذه األخیرة من بین أهم حیث  .موضوعیة

على العموم  «:جانب كبیر من المقرر الّدراسي فهي كما تغطيوٕاعطاء معنى حقیقي لعملیة التقویم، 

ات وتحلیل الموضوعات والربط بین راسیة وٕالمامه بالمصطلحتقیس معلومات المتعلم في المادة الدّ 

وما وصل إلیه من مهارات نتیجة تعلمها ومدى انتفاعه بالمعلومات في حل . العناصر ومدى فهمه لها

  )93:، ص2011، الدامغ( ».المشكالت

خاصة في تحدید مصیر التالمیذ نجد أن ، االختبارات التحصیلیةنظرا ألهمیة الدور الذي تلعبه 

األساسي على عملیة تقویم  ولالمسؤ معظم األنظمة التربویة في العالم تولي األهمیة الكبرى للمعلم باعتباره 
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وتصحیحها  عداد مثل هذه االختبارات وتطبیقهاإ وخاصة أنّ  ،أداء المتعلمین وتثمین المردود التربوي

في مجال بناء  ،من المعلم امتالك مجموعة من الكفایات األساسیة تتطلب وتفسیرها وتحلیل نتائجها

هذا التوجه بات واضحا في جمیع األنظمة التربویة  التي . االختبارات التحصیلیة وخاصة الموضوعیة

 اإلتحاد األمریكي للمعلمین كفایات التقویم، حیث أكدت منظمات رئیسیة للمعلمینتسعى إلى االهتمام ب

)AFT( والجمعیة القومیة التربویة )NEA(، والمجلس القومي للقیاس التربوي)NCME(  على تحدید

ضرورة  هيي ومن بین أهم القرارات المتخذة قائمة من المعاییر لكفایات المعلمین في مجال التقویم التربو 

قدیم اختبارات لالختبارات ومهارة بناء االختبار وذلك حتى یمكن تإكساب المعلمین الكفایات األساسیة 

  .) 48-47 :ص ص ،2010، عالم( .حصیل التالمیذسلیمة تقیس ت

األدبیات التربویة على تحدید خطوات بناء االختبارات التحصیلیة في مجال  أغلب وعلیه اتفقت

لمعلم في بناء االختبارات التحصیلیة االمفترض أن یتقنها القیاس والتقویم، والتي تشكل الكفایات األساسیة 

  :وتتمثل هذه الخطوات في ما یلي بصفة خاصة،  الموضوعیةبصفة عامة واالختبارات التحصیلیة  

 .كفایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة - 

 .ةكفایة إعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعی - 

  .كفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه - 

نائلة أحمد األجري ( وتفسیر نتائجه االختبار التحصیلي الموضوعيكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج  -

ین محمود ، صالح الد)2012(ساعد صباح ،)1998(محمد رضا البغدادي ،)2001(نبیل عبد الهادي ،)2009

ركزت أغلب الّدراسات التربویة والبحوث في هذا المجال على قیاس كفایة  حیث ).1985(المع

التحصیلیة الموضوعیة على اإلستبانات والتقاریر الذاتیة ومن بین هذه  االختباراتالمعلمین في إعداد 

)1423(الزهراني راسات نجد دراسة الدّ 
درجة امتالك معلمي الریاضیات بالمرحلة  إلى أنّ  التي توصلت *

  .االبتدائیة للكفایات المعرفیة إلعداد االختبارات التحصیلیة كانت متدنیة

                                  

التي هدفت إلى التعرف على درجة امتالك معلمي المرحلة االبتدائیة للكفایات المعرفیة إلعداد  -):1423(الزهراني دراسة محمد مفرج بن علي  *

المؤهل العلمي، إعداد (االختبارات التحصیلیة ومعرفة ما إذا كان هناك اختالفا في هذه الدرجة تبعا الختالف بعض المتغیرات التي حددتها الّدراسة 

 )107(ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء إستبانة ضمنت  )التدریب في مجال القیاس والتقویمالتعلیمیة في مجال التدریس، المعلم، الخبرة 

  .عبارات موزعة على ثماني مجاالت یمثل كل منها إحدى كفایات إعداد االختبارات التحصیلیة التي حددتها الدراسة
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التحصیلیة الجیدة لدى  االختباراتكفایات إعداد ـالمتعلقة ب*) 2015(راب وآخرون جخعرفات لدراسة وفي 

معظم األساتذة ال یمتلكون كفایات إعداد االختبارات  وتوصلت الدراسة إلى أنّ  ،أساتذة التعلیم الثانوي

  .تقرون إلیهاویف التحصیلیة الجیدة

تشخیصي مرجعي المحك الذي  اختبارالحالیة بهدف بناء  راسةا على ما سبق جاءت الدّ وتأسیسً 

إتقان معلمي  درجة   حدیده مسبقا، وذلك للتعرف علىتم تیعتمد على تحدید أداء الفرد بواسطة محك 

والوقوف على جوانب القوة والضعف  ت التحصیلیة الموضوعیةابار بناء االخت المرحلة االبتدائیة لكفایة

لدیهم في كل مجال من مجاالت بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة والمتمثلة في التخطیط لالختبار 

وضوعي إخراج االختیار التحصیلي الم بناء الفقرات اإلختباریة الموضوعیة، التحصیلي الموضوعي،

والتعرف على  .لتحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجهالتحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار او  ،وتصحیحه

   :م طرح التساؤالت الرئیسیة التالیةوعلیه ت. مستوى درجة إتقانهم لهذه الكفایات

  :األول لرئیسيالتساؤل ا

حك المقترح لقیاس ما درجة توافر خصائص االختبار الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي الم - 1

   التحصیلیة الموضوعیة؟ في بناء االختبارات االبتدائیةمعلمي المرحلة كفایات 

  :الثاني رئیسيالتساؤل ال 

على  اما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناءً  - 2

  :ویتفرع عنه التساؤالت الفرعیة التالیة ؟ ي مرجعي المحكاالختبار التشخیص

ا على قان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناءً ما درجة إت - 

  ؟االختبار التشخیصي مرجعي المحك

ا على التحصیلي الموضوعي بناءً ر ئیة لكفایة إعداد فقرات االختبامعلمي المرحلة االبتدا ما درجة إتقان - 

  ؟االختبار التشخیصي مرجعي المحك

ا وتصحیحه بناءً راج االختبار التحصیلي الموضوعي معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إخ إتقانما درجة  -

  ؟على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

                                  
تم استخدام  لكفایات إعداد االختبارات التحصیلیة الجیدة، ولتحقیق أهداف الدراسة أساتذة التعلیم الثانويإلى معرفة مدى امتالك حیث هدفت  *

لمعرفة مدى امتالكهم  أستاذ ثانوي 142 ) ( أعدت أداة للدراسة طبقت على عینة بلغت المنهج الوصفي بأسلوبه االستكشافي ولتحقیق األهداف

 )والتطبیق التحلیل-قنیناإلعداد والت -التخطیط (لكفایات 
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التحصیلي ر لتحلیل اإلحصائي لنتائج االختباما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة ا - 

  .لمحكا على االختبار التشخیصي مرجعي االموضوعي بناءً 

  :الثالث التساؤل الرئیسي 

المرحلة االبتدائیة في مجال بناء االختبارات التحصیلیة  جوانب القوة والضعف لدى معلمي هي ما -3

  الموضوعیة بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

  أهداف الّدراسة -2

  :التالیةتتحدد األهداف التي تسعى الّدراسة الحالیة إلى بلوغها في النقاط 

تشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء االختبارات  اختباربناء  - 1- 2

التحصیلیة الموضوعیة، بإتباع الخطوات المتعارف علیها لدى علماء القیاس والتقویم النفسي والتربوي، 

  .واستخراج خصائصه السیكومتریة

تحدید درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة  - 2- 2

التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة، إعداد الفقرات اإلختباریة (لمختلف أبعادها المتمثلة في 

االختبار وتصحیحه، التحلیل اإلحصائي لنتائج خراج االختبار التحصیلي الموضوعي الموضوعیة، إ

  ).تفسیره التحصیلي الموضوعي

تحدید جوانب القوة والضعف لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في مجال كفایة بناء االختبارات  - 3- 2

  .التحصیلیة الموضوعیة

  أهمیة الّدراسة -3

  :هاتكمن أهمیة الدراسة الحالیة في حیث أنّ 

تشخیصي مرجعي المحك لتقویم كفایات المعلمین في بناء االختبارات  اختبارتسعى إلى بناء  - 

التحصیلیة الموضوعیة تقویما تشخیصیا یوضح جوانب القوة والضعف لدیهم من خالل مقارنة أدائهم 

  .بمحك

راسة لفت انتباه المسؤولین والمهتمین على العملیة التعلیمیة إلى أهمیة النتائج التي تتوصل إلیها الدّ  - 

وذلك بأخذها بعین االعتبار في مساعدة المعلمین على تطویر قدراتهم في مجال إعداد  ،حالیةال

  .االختبارات التحصیلیة الموضوعیة من خالل التكوین الذاتي
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راسة بعض الجهات المشرفة على التعلیم في المیدان على نحو یساعد على یمكن أن تفید نتائج هذه الدّ  - 

یمیة، وخاصة مجال االختبارات التحصیلیة أو ما یسمى بالكفایات التقویمیة التي االرتقاء بالعملیة التعل

تعتبر الركیزة األساسیة لنجاح أي برنامج تعلیمي وكذا تحقیق األهداف المنشودة من العملیة التربویة من 

  . خالل استخدام أدوات القیاس والتقویم وخاصة االختبارات

التي اهتمت بكفایات على المستوى الوطني  راسة الوحیدة الدّ الباحثة  علم حد ىراسة علتعتبر هذه الدّ  - 

إعداد االختبارات التحصیلیة الموضوعیة من خالل بناء أداة تشخیصیة للتأكد من مدى إتقان معلمي 

   .المرحلة االبتدائیة لهذه الكفایات

  :تحدید متغیرات الدراسة إجرائیا -4

االختبار التشخیصي مرجعي المحك، ( :الیة في المتغیرات التالیةراسة الحتمثلت متغیرات الدّ        

، درجة القطع ،كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، الموضوعیةاالختبارات التحصیلیة 

   )اإلتقان

بأنه ذلك االختبار الذي یستخدم  «):2007(عالم یعرفه :مرجعي المحك االختبار التشخیصي - 1- 4

  ».أداء مطلق دون الحاجة إلى موازنة أدائه بأداء اآلخرینالفرد بالنسبة إلى  لتقدیر أداء

هو ذلك االختبار الذي یستخدم «:االختبار مرجعي المحك «نّ أ یرى )POPHAM.J (جیمس بابام  أما 

ویعتمد تتحدد المجال السلوكي على عدد .في نطاق من السلوك محدًدا تحدیًدا دقیًقا داء الفردألتقدیر 

األهداف أو المهارات المطلوب قیاسها، وهذا ما یتطلب صیاغة األهداف في عبارات سلوكیة، أي في 

 )24 :، ص2007عالم، ( ».عبارات تصف التغیر المطلوب وٕاحداثه

محكیة المرجع  تباراتخاال أنّ " لىإ )Popham and Husek 1969(هیوسك و  بابامكما یشیر أیضا 

لكنها و  االختبارطبق علیها على خصائص مجموعته التي ) تلمیذال(تعتمد على تفسیرها لدرجة الطالب  ال

م تحدید هذه یتوس ،محددة مسبقاتویات أداء متوقعة و تعتمد على موازنة أداء الطالب بمحك أو مس

مدى تحقیق التلمیذ لهذه  ختباراتاالتقیس هذه المراد قیاسها و  سلوكیةاف الدهالمستویات في ضوء األ

للمهارات والمعارف  كتسابهامن ) تلمیذ(من كفاءة كل طالب  بذلك یمكن التحققو  األهداف السلوكیة

  ) 1398 :، ص2012، الجبوري(  ."القوة الموجودة ومن ثم تشخیص نواحي الضعف و 
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إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة  الذي یهدف إلى تشخیص درجة أنه االختبارعلى  :وتعرفه الباحثة إجرائًیا

لدیهم في للكفایات األساسیة لبناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، والكشف عن جوانب القوة والضعف 

 .، من خالل موازنة أدائهم بدرجة القطع المحددة في ضوء األهداف المراد قیاسهاهذا المجال

  : تبارات التحصیلیة الموضوعیةاالخ - 2- 4

تلك االختبارات التي  «:تبارات التحصیلیة الموضوعیة هياالخ أنّ  )109: ، ص1999عدس، (جاء في 

ألن اإلجابة على  أي دور في تقدیر درجات المفحوصین، يال یكون لرأي المصحح الذاتح بأن تسم

ال یختلف في سئلة لكل سؤال إجابة واحدة محددة الفقرات محددا تماما، وتتكون من عدد كبیر من األ

  .تصحیحه أو تدقیقه اثنان

تتطلب إجابات قصیرة، تقیس مستویات التي  مجموعة من األسئلة: هاعلى أنّ  وتعرفه الباحثة إجرائیا

المحتوى الّدراسي  المقرر، وتجرى بعد فترة تعلیمیة  جانب كبیر من وتغطي مختلفة من الجانب المعرفي، 

   .وال تتدخل فیها ذاتیة المصحح في تقدیر درجاتها أو في نهایة السنة  الّدراسیةینة مع

التي  معارف والمهارات والقدرات جموعة الهي م :كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة - 3- 4

بشكل جید،  بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیةفي مجال ینبغي أن یمتلكها معلم المرحلة االبتدائیة 

اإلختباریة الموضوعیة، كفایة إعداد الفقرات  والمتمثلة في كفایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة

الموضوعیة، كفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه وكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج 

  ).االختبار التحصیلي الموضوعي

  :التاليكبتحدیدها إجرائیا  رعیة على حدافایات الفكل كفایة من الكتحدید   وسیتم

 هي قدرة ومهارة معلمي المرحلة االبتدائیة  :كفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي - 1- 3- 4

إتقان مجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بالتخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي والمتمثلة على 

ٕاعداد وضوعي، تحلیل المحتوى الّدراسي و التحصیلي المفي تحدید الغرض األساسي من إجراء االختبار 

  .بشكل جّید  وصیاغة األهداف السلوكیة المادة الّدراسیة جدول مواصفات

هي قدرة ومهارة معلمي المرحلة االبتدائیة على  :الموضوعیة االختباریةكفایة إعداد الفقرات  - 2- 3- 4

 التحصیلي الموضوعي والمتمثلة االختباررف والمهارات المتعلقة بكیفیة بناء فقرات اإتقان مجموعة المع

ومزایاها وع منها وشروط صیاغتها في كتابة الفقرات اإلختباریة الموضوعیة من حیث تحدید أسس كل ن

 . بشكل جّیدوتحلیلها  هوضوعیتحدید صدق وثبات الفقرات اإلختباریة الموعیوبها، 



 اإلطار العام للدراسة                 الفصل األول                                                       

 

13 

 

هي قدرة ومهارة معلمي المرحلة :وتصحیحه التحصیلي الموضوعي خراج االختباركفایة إ - 3- 3- 4

تصحیحه ف والمهارات المتعلقة بإخراج االختبار التحصیلي الموضوعي و على إتقان المعار  االبتدائیة

 .بشكل جّید مات االختبار وطرق تصحیحه المتمثلة في كتابة تعلیو 

هي قدرة : وتفسیر نتائجه االختبار التحصیلي الموضوعي كفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج- 4- 3- 4

ومهارة معلمي المرحلة االبتدائیة على إتقان المعارف والمهارات المتعلقة بتحلیل نتائج االختبار التحصیلي 

الموضوعي وتفسیر النتائج المتوصل إلیها من تطبیق االختبار وتصحیحه وٕاعطاء معنى وتفسیر للدرجات 

  .المتحصل علیها

  :درجة القطع - 4- 4

التي ینبغي أن یحصل علیها الفرد في النطاق الشامل لمفردات  الدرجة": هابأنّ  )2007(یعرفها عالم 

االختبار لكي یعد متقنا لمحتوى أو مهارة معینة، وأحیانا تشیر درجة القطع إلى الحد األدنى المقبول لكي 

مقارنة أداء الفرد " :هاتعرف على أنّ كما . )24:، ص2007عالم، .("یتمكن الفرد من أداء مهام تالیة

أهداف سلوكیة محددة، یتخذ في ضوئها قرارات تربویة تتعلق بمدى إتقان (بمستویات أداء محددة مسبقا

  )15 :، ص2014 الزیلعي،(".الفرد أو عدم إتقانه للمهارات المراد قیاسها

د فاصل بین المعلمین المتقنین وغیر أنجوف كحالتي یتم تحدیدها بطریقة الدرجة  :وتعرفه الباحثة إجرائیا

  .المتقنین لكفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

 :اإلتقان - 5- 4

و تساوي درجة القطع المحددة الطالب في الحصول على درجة أعلى أقدرة  «:هبأنّ ) 1995(یعرفه عالم 

أو تساوي درجة القطع أعتبر متقنا وٕاذا أعلى من  ، فإذا كانت درجة الطالب في االختبارلالختبارمسبقا 

  )122:، ص1995عالم، ( ».كانت أقل أعتبر غیر متقنا

قدرة معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائیة على الحصول على درجة قطع أعلى : الباحثة إجرائیا اوتعرفه 

سیتم تطبیقه على عینة  الذيوتساوي درجة القطع التي قامت الباحثة بتحدیدها انطالقا من االختبار أ

  .الموضوعیةبناء االختبارات التحصیلیة  إتقانهم لكفایات درجة ، بهدف قیاسالدراسة

  -:الّدراسات السابقة -5

، وعلیه البد من ثون التربویوني توصل إلیها الباحالتبحث علمي من النتائج والمقترحات ینطلق أي       

وكذا االختبارات التشخیصیة  ،بناء االختبارات التحصیلیةالتركیز على ما تم التوصل إلیه في مجال 
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راسة في الدّ  ا، واالستفادة منهلالنطالق في هذه الّدراسة العلمیة بشكل معمق ودقیق ،مرجعیة المحك

البحث في التراث األدبي وخاصة  وعلیه تم   ج واإلجراءات واألدوات المستخدمة،حیث المنه، من الحالیة

التي تناولت راسات راسات التي تناولت بناء االختبارات المحكیة المرجع وكذا الدّ الدّ  عن راسات السابقةالدّ 

كفایات بناء االختبارات التحصیلیة لدى المعلمین وأخیًرا الّدراسات التي تناولت المتغیرین معًا، وعلیه تم 

  - :یلي مع أهداف البحث كماتقسیم الّدراسات السابقة تماشیا 

   :بناء االختبارات محكیة المرجع المتعلقة الدراسات - أوالً 

التركیز والتطرق إلى أغلب الّدراسات التي تناولت االختبارات محكیة المرجع،   في هذا العنصر تم      

اسات في كیفیة بناء هذا النوع من للتعرف على الخطوات المتفق علیها والتي اعتمدت في أغلب الّدر 

  : وفق لتسلسلها الزمني على النحو التاليالعربیة ثم األجنبیة ت سیتم عرض الّدراسات و االختبارا

 :راسات العربیةالدّ  - 1

  ):1991( دراسة عالم - 1- 1

التربیة  تمكن طالب كلیات المحك لقیاسهدفت الدراسة إلى بناء اختبار تشخیصي مرجعي  

من أساسیات القیاس والتقویم التربوي والنفسي، وتشخیص األهداف التي تحققت والمعلمین في مصر 

. التعلیمیة والتدریبیة المناسبة في ضوء نتائج التشخیص األسالیبواألهداف التي لم تتحقق، واقتراح 

یم، وتكونت عینة الدراسة من طالب كلیات التربیة والمعلمین الذین یتلقون تدریبا في مجال القیاس والتقو 

مفردة من نوع االختیار من  )60(وقام الباحث ببناء االختبار التشخیصي مرجعي المحك مؤلف من 

هدفا سلوكیا یتعلق بموضوعات محددة في مجال القیاس والتقویم التربوي  60متعدد بأربعة بدائل، ویقیس 

  :وقد اتبع الباحث الخطوات التالیة في بناء االختباروالنفسي، 

  .ى االختبار واألهداف السلوكیة المتعلقة بهتحدید محتو  -1

من خالل عرضها على مجموعة من المحكمین الذین : بناء مفردات االختبار والتحقق من صدقها -2

  .قاموا بتحكیم األهداف والتأكد من أن كل مفردة تعد مقیاسا صادقا للهدف النظیر لها

 ،)0,74( :إذ بلغت قیمته ب 20ریتشارسون ودر یكباستخدام طریقة : التحقق من ثبات االختبار -3

  )0.68: (إذ بلغت قیمة معامل اتفاقه ب سبكوفیاككما تم حساب الثبات بطریقة 

وطریقة المجموعات  یبلوطریقة إ ندلسكايتحدید الحد األدنى لمستوى االجتیاز باستخدام طریقة  -4

  )44-40(بین ما الطرائق  المتناقضة والمجموعات الحدیة، وقد تراوحت درجة القطع وفق هذه
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  - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

 سبكوفیاكتمتع االختبار بخصائص سیكومتریة مقبولة، كما أن معامل الثبات المحسوب وفق معامل  - 

  .الطالب إلى متمكنین وغیر متمكنینتصنیف  بار في اتساقتتعطي مؤشرا مقبوال لمدى فاعلیة االخ

  )475-447: ، ص ص2001عالم، (

  ):2001(راسة عالمد - 1-2

مرجعي المحك لقیاس الكفایات األساسیة في اإلحصاء التربوي تشخیصي بناء اختبار  هدفت إلى   

إلى  االختباركما یهدف هذا  حیث تضمن المجال الخاص ببناء اإلختبارت الصفیة وتقییمها، والنفسي،

سي، قیاس تمكن طالب علم النفس والتربیة بالجامعات من الكفایات األساسیة في اإلحصاء التربوي والنف

واستخدم النموذج الهرمي في بناء هذا .متكافئین وقسمهما إلى سبعة فروع  وقد قام الباحث ببناء اختبارین

   :مر بالمراحل التالیةاالختبار وقد 

، تحدید النطاق السلوكي لكل كفایات األساسیةتحدید ال: سة إجراءات هيوتتضمن خم مرحلة التحلیل - 1

ل التعلیمي للمهام، وأسلوب تحلیل الباحث التحلی استخدم، وقد كفایة وتحلیلها وتحدید األهداف المساعدة

وصیاغة  مترابطة ومتكاملة من المعارف والمهارات، أنماطالبنیة التعلیمیة في تحلیل كل كفایة إلى 

داف السلوكیة وترتیبها في نسق هرمي والتحقق من صدق النطاق السلوكي الذي یحتوي على هذه األه

 . األهداف

 .وتتضمن كتابة الفقرات: مرحلة البناء - 2

وقد اعتمد الباحث طریقة التمایز اللغوي  االختبار،وتتضمن التحقق من صدق : مرحلة التجریب - 3

وذلك عن طریق تطبیق الصورة  االختباراتام بتقدیر ثبات ، كما قاالختبارینللتأكد من صدق محتوى 

ثم حساب  أیام 10و 3فترة مابین  على من الطالب ثم تطبیق الصورة األخرى بعد االختباراألولى من 

 )223/446:، ص ص2001عالم، ( .ا لكل فرع من الفروع السبعةكابمعامل 

  ):2006(لمة ادراسة الشریم وسو  - 3- 1

لتقدیر  أنجوف وندلسكيمقارنة نموذجي تشخیصي مرجعي المحك لهدفت الدراسة إلى بناء اختبار 

صعوبة الفقرات أو  ات، وذلك من خالل وجود مؤشرات درجة القطع الختبار محكي المرجع في الریاضی

إلى أٍربع محكًما تم تقسیمهم بطریقة المزاوجة العشوائیة  )80(وتكونت عینة الدراسة من . عدم وجودها

 )120(و. مجموعات متساویة حددت كل منها درجة القطع لالختبار مرتین وفق األسلوب المعین لها
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طالبا وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من مدارس الذكور واإلناث التي تحتوي على الصف العاشر 

عادلة الخط المستقیم للصف وقاما الباحثان ببناء اختبار محكي المرجع في موضوع م .في محافظة جرش

االختبار وفق  إعدادالعاشر األساسي مكون من ثالثین فقرة من نوع االختیار من متعدد بأربعة بدائل وتم 

  :اآلتیةالخطوات 

إعداد قائمة مفصلة باألهداف الخاصة بالوحدة الّدراسیة، إذ تراوح عدد الفقرات لكل هدف بین أربع إلى  - 

 والرابع فقد اختیر فقرتین لكل األولقرة واحدة لكل هدف باستثناء الهدفین ست فقرات، وقد اختیرت ف

  .منهما

عرض األهداف السلوكیة والبنود االختباریة المقابلة لها على المحكمین للتأكد من صیاغة الفقرات بلغة  - 

جذابة بالنسبة واضحة مناسبة لمستوى المتعلمین وخلوها من التلمیحات، والتأكد من أن مموهات الفقرة 

  .للمتعلمین، ثم أجریت التعدیالت المالئمة

الحسابیة لتقدیرات المحكمین الخاصة بمدى  األوساطوقد تم التحقق من صدق األداة من خالل حساب 

بانحراف معیاري یساوي الصفر   )5(ارتباط كل فقرة بالهدف الذي تقیسه بشكل منفرد، وقد بلغت قیمته

  .مین فیما بتعلق بمطابقة كل فقرة للهدف الذي تقیسهمما یدل على اتفاق المحك

كما حسب الصدق التمییزي من خالل تطبیق االختبار على عینتین إحداهما تلقت تعلیما بالوحدة 

الدراسیة الخاصة باالختبار، واألخرى تلقت تعلیما بالوحدة، وحسبت داللة الفرق بین متوسطي المجموعتین 

أي أن  )0,001(عند مستوى الداللة)12,03(، وقد بلغت قیمتهللعینات المستقلة) t(ستخدم اختبار ا إذ

  .االختبار یمیز بین المجموعات المتمایزة في المعارف والمهارات الخاصة بمعادلة الخط المستقیم

) 0.88(: إذ بلغت قیمته ب كرونباخ ألفاكما تم حساب الثبات بطریقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

  .)0.90- 0.41(وقیم معامالت الصعوبة بین  )0.50- 0,30(راوحت معامالت التمییز بین وت

  - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

- 0.49(باستخدام نموذج أنجوف، وبین  )0.68-0.62(درجة القطع لالختبار تراوحت بین  إن - 

  .نموذج ندلسكيباستخدام ) 0.57

 عندما ال. بین معاملي ثبات النموذجین )0.05(د مستوى الداللة عن إحصائیاال یوجد فرق دال ه أنّ  - 

معرفة  بین معاملي االرتباط عند إحصائیابینما یوجد فرق دال یزود المحكمون بصعوبة الفقرات، 

  .المحكمین لصعوبة الفقرات
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  - :وأظهرت النتائج أنّ  

  .تصنیفات الطلبة جمیعها كانت دقیقة - 

  ):2009(دراسة محمد مصلح - 4- 1

المرجع في  هدفت هذه الدراسة إلى تحدید فاعلیة أربع طرق في تحدید درجة القطع الختبار محكي

بناء اختبار محكي  وقـد تـم. العلوم العامة لطلبة المرحلة األساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

اهیم األساسیة في والمف المرجع في العلوم للصف الخامس األساسي یقیس كفایات الطلبة في المعارف

فقرة من نوع االختیار من  40) ( ، حیث تكون االختبار في صورته النهائیة من"األرض سطح"وحدة 

طالب وطالبة من  )120(تكونت عینة الدراسة من .متعدد ولكل فقرة أربعة بدائل واحدة منها صحیحة

الغربیة التعلیمیة في دولة اإلمارات المدارس الحكومیة التابعة للمنطقة  الخامس األساسي فـي طلبة الصف

موزعین على أربع مدارس تم اختیارها بطریقـة عـشوائیة 2009/2008 يالدراس العربیة المتحـدة للعـام

 ا ومحكمة، یمثلون مجتمع المحكمین بكاملـه،محكمً  34)( باإلضافة إلى عینة المحكمین وعددهم .طبقیـة

اشتملت . بحیث یشارك بعضهم في التحكیم ألكثر من طریقة وتم توزیعهم على أربع مجموعات تحكیمیة

خدام أربع طرق المرجع باست الدراسة على ثالثة تساؤالت تناولت حساب درجة القطع لالختبار محكـي

وطریقة   (Modified Angoff Empirical Method)المعدلـة أنجوف طریقة :وهي لتحدید درجة القطع

وطریقـة (Contrasting Groups Method)  ت المتضادةالمجموعـاوطریقة  ،)Ebel's Method(إیبل

ثم الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیر     (Bookmark Method )العالمـة الفارقـة

ا حساب مؤشر االتساق في قـرارات وأخیرً 0.05) (المذكورة عند مستوى الداللة درجة القطع بـالطرق

 الدراسةتوصلت و  .راسةدرجات القطع الناتجة عن استخدام الطرق المذكورة بالدّ باستخدام  التـصنیف

  - :یةلللنتائج التا

إیبل، طریقة العالمة الفارقة، طریقة  طریقة(المرجع باستخدام كل من  رجة القطع لالختبار محكيد أنّ  - 

. على الترتیب) 70.57، 70.00،  68.33، 60( :هـي) المتـضادةت أنجوف المعدلة، وطریقة المجموعـا

المحكمین بأكمله، فإن نتائج تقدیرات المحكمین  مجتمع راسة هي نفسهاوباعتبار عینة المحكمین للدّ 

لجمیع درجات القطع  عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة كشفت لدرجات القطع بالطرق األربع المذكورة

   .راسةالناتجة في هذه الدّ 
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حیث كان هذا المعامل  ،درجات القطع الناتجة ارتفاع معامل دقـة القـرار كما كشفت نتائج الدراسة عن - 

ا لدرجة القطع الناتجة أمّ 0.80) ( :قدر بمتساویا و  المعدلة ، العالمة الفارقـة، أنجـوفإیبللكل من طرق 

لطریقة  فكان كاباا بالنسبة لمعامل أمّ (0.76) .القرارفكان معامل دقة  عن طریقة المجموعات المتضادة،

ویدل هذا على ) 0.25(:قدر بألخرى المذكورة فـي الدراسـة والطرق ا (0.27) المتضادالمجموعات 

  .وعدمه مستوى اتفاق مقبول في قرارات التصنیف لتحدید مجموعتي اإلتقـان

  ):2012(الخفاجيو  السامرائيدراسة  -1-5

 المرجع في مادة علم نفس الخواصي في عدم وجود اختبار تحصیلي محكراسة لدّ تتحدد مشكلة ا 

نظریة السمات الكامنة ونماذج القیاس  وفقمبني ، ربویة والنفسیة في كلیات التربیةالعلوم الت لطلبة أقسام

خصائص األفراد لما یتمتع به هذا االختبار من دقة في قیاس  .تحدیداً  )ُأنموذج راش( المنبثقة عنها

والتحرر من أثر معالم  ت االختبارمن أثر قدرة الفرد على معالم فقراالتحرر  ، من خاللالتربویة والنفسیة

إلى بناء اختبار تحصیلي محكي المرجع في وهدفت الدراسة . عنه لفقرات على قدرة الفرد الذي یجیبا

أقسام العلوم التربویة والنفسیة  مادة علم نفس الخواص وهي مادة دراسیة مقررة لطلبة الصف الثالث في

كتاب الهیئة القطاعیة لوزارة  تم تحدید مفردات المادة من خاللو . الجامعات العراقیةلتربیة في لكلیات ا

المحتوى وتحدید  لمنهجي المقررالتعلیم العالي والبحث العلمي واتفاق مدرسي المادة علیها وعلى الكتاب ا

تألف االختبار باتها، وعلیه والتحقق من صدقها وث االختباریة، وبناء المفردات وصیاغة األهداف السلوكیة

 هدفا سلوكیا تغطي مفردات المادة) 160(لقیاس من متعدد، من نوع االختیار ریهاختبافقرة  )160(من

طالبا وطالبة وقد اعتمد  )349(بق االختبار على عینة طبقیة عشوائیة بلغتط .بحسب اتفاق المحكمین

أخضعت بیانات .الكامنة في تحلیل بیانات االختبار السماتنماذج أحد  )أنموذج راش(على  الباحث

 الذي أظهر أن فقرات االختبار تقیس ة،عاملي بطریقة المكونات األساسیفقرات االختبار إلى التحلیل أل

    - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. االختبارمن  فقرة تم استبعادها )22(عداماعامًال عامًا واحدًا 

 ر،الختباا لذا تم استبعادها من ، منها دالة إحصائیا كانت قیمة مربع كاي لعشرة فقرات فقرة )13(وجود - 

مطابقتها  ن التحلیل اإلحصائي لعدمفیما استبعد برنامج راسكال ثالث فقرات في الصفحة األولى م

  .راش ألنموذج

  ).1(معامل التمییز لالختبار من قترابا - 

  . فقرة متطلبات استقاللیة القیاس )125( طابقت الفقرات المتبقیة والبالغة - 
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  .)0,95( ـ بلغت قیمة ثبات االختبار - 

   ):2014(يالزیلع دراسة- 6- 1

بناء اختبار تشخیصي محكي المرجع لقیاس مهارات البحث العلمي لدى هدفت هذه الّدراسة إلى 

مدى تمكن ، واستخدام هذا االختبار للتعرف على ةثطالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة بجامعة الباح

طالب الدراسات العلیا من هذه المهارات، ومعرفة الفروق في مدى تمكن الطالب في ضوء بعض 

الجنس، التخصص، دراسة مقرر مناهج البحث، دراسة مقرر التحلیل اإلحصائي، دراسة ( المتغیرات هي

ة من طالب وطالبات مرحلة الماجستیر بكلیة التربیة في ، وتكون مجتمع الّدراس)مقرر الكتابة العلمیة

ولتحقیق  .طالبا وطالبة) 476(الذي بلغ عددهم ) 1435- 1434(الفصل الّدراسي األول للعام الّدراسي 

أهداف هذه الّدراسة قام الباحث ببناء اختبار تشخیصي محكي المرجع لقیاس تمكن الطالب في مهارات 

  :مراحل البحث العلمي مرورا بثالث

  وصیاغة األهداف السلوكیة  تحدید النطاق السلوكي وتحلیله،القیام ب: مرحلة التحلیل

  وتحكیمها االختبارصیاغة مفردات ، و لالختبارتكوین المواصفات التفصیلیة  :مرحلة البناء

، وتحلیل مفردات وتقدیر صدق استطالعیة عینةعلى  االختبارالعمل على تطبیق  :مرحلة التجریب

واستخدم المنهج  .األساسیة ةومن ثم تحدید درجة القطع والتطبیق النهائي على العین االختباروثبات 

  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالیةالوصفي المسحي 

ع بدالالت یتمتع بتوافر خصائص االختبار الجّید، حیث یتمتأّن االختبار الذي تم بناؤه في هذه الّدراسة  - 

  .كما أّنه یتمتع بخصائص مفردات جیدةصدق جیدة، ودالالت ثبات جیدة 

كما أظهرت النتائج انخفاضا واضحا في مدى تمكن طالب وطالبات الّدراسات العلیا بكلیة التربیة  - 

ن من بجامعة الباحة سواء في نتائج االختبار الكلي أو نتائج االختبارات الفرعیة حیث كانت نسبة المتمكنی

  .)%11.4(االختبار ككل 

  :)2007(دراسة المهاجري - 7- 1

حول بناء اختبار محكي المرجع لقیاس الكفایات الریاضیة في حل المعادالت والمتباینات من 

لطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس مكة المكرمة الحكومیة، والتي ) بمتغیر واحد ومتغیرین(الدرجة األولى

محكي المرجع لقیاس الكفایات الریاضیة في حل المعادالت والمتباینات من الدرجة هدفت إلى بناء اختبار 

وتتضمن تحدید  مرحلة التحلیل :وفق ثالث مراحلومتغیرین، وقامت الباحثة ببناء االختبار  األولى بمتغیر
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حلة مر  ، ومن ثم صیاغة األهداف السلوكیة،النطاق السلوكي وتحلیله إلى مكوناته من معارف ومهارات

مرحلة أما وتضمنت بناء مفردات اإلختبار وتكوین المواصفات التفصیلیة وتحدید درجة القطع،  :البناء

فقرة، ) 50(من حیث تكون اإلختبار في صیغته النهائیة .للتحقق من صدق وثبات االختبار : التجریب

تحدید درجة القطع  وتم تطبیق االختبار على عینة عشوائیة من طالبات الصف الثالث المتوسط، وبعد

لالختبار وفقا لطریقة أنجوف وحساب صدق االختبار باستخدام الصدق الوصفي وصدق االتساق الداخلي 

. وحساب التكرارات والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. وصدق المحك، وحساب ثبات االختبار

دین، وهناك انخفاض تع بصدق وثبات جیّ أّن االختبار یتم - : توصلت الّدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها

  .في مستوى طالبات الصف الثالث المتوسط في حل المعادالت والمتباینات بشكل واضح وكبیر

  ):2014(خرون آالخولي و  دراسة  - 8- 1

ساسي من مدى تمكن تالمیذ الصف الرابع األ ختبار محكي المرجع، یقیسهدفت الدراسة إلى تصمیم ا

تحلیل وحدة الحواس للوصول  یث تمالمتضمنة في وحدة ما الحواس في مقرر العلوم، حالمفاهیم العلمیة 

، و قد تم تحكیم القائمة بعرضها على )لى قائمة المفاهیم العلمیة المتضمنة فیها، تحدید داللتها اللفظیةإ

ختبارات االات ختبار على ضوء هذه القائمة تم تصمیم االختبار وفقا لخطوات االو المحكمین المختصین 

  :يه ذه الخطواتهو  Popham)(من قبل بابام محكیة المرجع المقترحة

  االختبار هوكي الذي یقیسلتحدید المجال الس -1

  .وكیةلداف سهأ إلى لیلها وكي وتحلنطاق السلداف العامة لألهتحدید ا -2

  .بناء مفردات االختبار -3

  التحقق من صدق االختبار -4

  .حدید درجة القطعت -5

  .التحقق من ثبات االختبار -6

اعتماد طریقة و میذ من المفاهیم العلمیة، ختبار محكي المرجع لقیاس مدى تمكن التالتصمیم ا حیث تم   

القطع الناتجة  ن درجاتمن الطرق التجریبیة التي تتصف بأ هيالحد الفاصل للتوصل إلى درجة القطع، و 

  -:ى النتائج التالیةقد توصلت الّدراسة إلو .مرتفعة عنها ذات مصداقیة

 درجة القطع، و ذات الثالث بدائل مفردة اختیار من متعدد) 72(محكي المرجع مكون من  ختباراال - 

  .وهي قیمة مرتفعة) 0,78( : بـاالختبار معامل صدق وقدر  57 :قدرت ب
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  ):2016(ةندراسة صبري حسن الطراو  - 9- 1

اإلحصاء التحلیلي لطلبة الدراسات العلیا في هدفت الدراسة إلى بناء اختبار محكي المرجع في 

وتكونت عینة  كلیات علوم التربیة في الجامعات األردنیة الحكومیة باستخدام نظریة االستجابة للمفردة،

تم اختیارهم عن طریق العینة العشوائیة الطبقیة طالبا وطالبة من طلبة الماجستیر،  )308(الدراسة من 

فقرة اختیار من متعدد  36الدراسة تم بناء اختبار مكون من  أهدافولتحقیق . على مستوى الجامعة 

ت تم التحقق من مطابقة عینة الدراسة وفقرا ،ت بناء االختبارات محكیة المرجعبأربعة بدائل وفق خطوا

تم التحقق من افتراضات نظریة استجابة الفقرة، تم حساب كما  االختبار الفتراضات نموذج راش،

  ) bisteps( اإلحصائيمعامالت الصعوبة لفقرات االختبار باستخدام البرنامج 

  -:یلي ما وأظهرت النتائج 

  تمتع االختبار بدالالت صدق وثبات مقبولة  - 

  .كما متع االختبار دالالت صدق وتمییز مقبولة - 

  :نبیةراسات االجالدّ  - 2

تشخیصي محكي المرجع  ختبارابعنوان تطویر و تقدیر صدق ): Royce 1979(دراسة رویس - 1- 2

قسم (وم لطالب المدارس العلیا مرجعي المحك في العل ختباراراسة إلى بناء هدفت الدّ  :في العلوم العلمیة

  :ختبارااللیة في بناء تباع الخطوات التاام الباحث بإقد قوماها، و بالمدارس العامة بأ) األحیاء

المتخصصین في و  ستعانة بمدرسي العلومعلوم بالمدارس العلیا، و ذلك باالهداف مادة التحدید أ -1

  .المجال

  .ستخدام طریقة بابامإعداد مواصفات االختبار با -2

  .صیاغتهاو  ختباركتابة مفردات اال -3

  .تحلیل المفردات بطریقتین -4

 .نسب المفردات لكل هدف معطىزاوجة بین أحكمین للمراء الماالستعانة بآ -أ    

ذلك لتحدید احتمالیة م معامل سابكوفایك و ستخداحساب الثبات لالختبار بین القبلي والبعدي با -5

  .لى متقنین و غیر متقنینتصنیف الطالب إ

    ) 99: ص، 2007نقال عن المهاجري، ( .الصدق التالزميتین الصدق الوصفي و تقدیر الصدق بطریق -6
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هدفت هذه الدراسة إلى تقدیم اختبارات محكیة المرجع للمعلمین : )Dale.1995(دال دراسة  - 2- 2

من خالل لسبب أو آلخر قضیة االختبار  الذین یكرهون بشكل عام فكرة االختبار أو الذین یتحاشون

  : اإلجابة عن التساؤلین اآلتین

  واالختبارات محكیة المرجع؟ماهو الفرق بین االختبارات جماعیة المرجع  -1

 كیف یمكن تقویم االختبارات محكیة المرجع ومراجعتها؟ -2

فردا من طالب وطالبات الفرقة الثانیة بجامعة یابانیة خاصة ضمن  50حیث تكونت عینة الدراسة من 

ون من مك )TOEFL(ولتحقیق أداة الدراسة تم بناء اختبار  .قسم منشأ حدیثا للدراسات األمریكیة األوروبیة

اختیار من متعدد، صواب وخطأ، اإلصغاء إلى فقرات : مفردة، ویتضمن ثالثة أنواع من المفردات 50

  )99: ، ص2007قال عن المهاجري، ن(.مسجلة على أشرطة كاسیت

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة

جماعیة المرجع ومحكیة المرجع، على أن االختبارات جماعیة المرجع قلیلة  التمییز بین االختبارات - 

وأن تحلیل مفردات . الفائدة للمعلمین في تشخیص مواطن القوة والضعف لدى الطالب وتقدیر تقدمهم

االختبار یساعد المعلمین على تقدیر ومراجعة وتحسین اختبارات صفوفهم، إذ باستخدام تحلیل المفردات 

معلم أن یحدد مدى جودة كل مفردة في االختبار، ثم یقوم بمراجعة االختبار وذلك من أجل أن یمكن لل

  .یقرر أي المفردات یتوجب علیه تركها في االختبار وأي المفردات ینبغي حذفها أو تغییرها

  :)Keith& Giert 2000(دراسة كیث وقیرت  - 3- 2

محكي المرجع، والتحري عن كفاءة إجراء  هدفت هذه الدراسة إلى بناء أشكال متوازیة الختبار

طالبا في لویزیانا تم  )600(من  بحیث تكونت عینة الدراسة . ثیرهاالختبار المتسلسل إلكترونیا وتأ

ولتحقیق أهداف الدراسة تم بناء خمسة اختبارات محكیة تحصیلیة  .یارهم عن طریق العینة العشوائیةاخت

وكل ) 1996-1995(للوالیات المتحدة إلكترونیا للعام الدراسي الریاضیات في الصف التاسع  لمقرر

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة .فقرة من نوع االختیار من متعدد )50(اختبار یتألف من 

أّن استخدام االختبارات المحكیة یحسن من عملیة القیاس والتقویم، كما أن تخفیض طول االختبار یزید  - 

ف الكلفة والوقت في بناء االختبارات، كما أنه یمكن استخدام االختبارات المحكیة من دقة االختبار ویخف

  )91 :، ص2014ي، عن الزیلع نقال(.المتوازیة في تطویال بنوك األسئلة
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  :اء االختبارات محكیة المرجعنراسات المتعلقة ببتعقیب على الدّ 

محكیة المرجع للدراسة الحالیة فائدة وأرضیة  االختباراتالمتعلقة ببناء  ابقة لقد قدمت الدراسات الس      

خصبة من حیث إعداد وٕاثراء الجانب النظري، وتكوین نظرة شاملة ومعمقة لموضوع الدراسة، وكذا 

معها  واختلفتمع الدراسة الحالیة في نقاط  اتفقتاإلرشاد إلى الخطوات األنسب لبناء أداة الدراسة، وقد 

  .في أخرى

هدف واحد، أال وهو  مع الدراسة الحالیة في غلب الدراسات السابقة العربیة منها واألجنبیةأ اتفقت حیث

محكي المرجع، حیث ركزت أغلبها في بناء أداة الدراسة على الخطوات العلمیة المعتمدة في  اختباربناء 

) البناء، مرحلة التجریبمرحلة التحلیل، مرحلة :( محكیة المرجع بإتباعها ثالث مراحل االختباراتبناء 

عالم :(وتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل خطوات ضمنیة، ومن بین هذه الدراسات نجد دراسة كل من

، 2012، السامرائي والخفاجي 2014ي الزیلع، 2006لمة الشریم ا، سو 1427، المهاجري2001

  ).1979Royce، دراسة رویس  1991، عالم 2014زیاد والخولي 

في نقطة مهمة تدعم  )2000(ودراسة كیث وقیرت) 1995(داللدراسة الحالیة مع دراسة كما اتفقت ا - 

الدراسة الحالیة من خالل تحدید الفرق بین االختبارات محكیة المرجع ومعیاریة المرجع وأفضلیة 

، وتشخیص نقاط القوة والضعف وهذا ما عملیة القیاس والتقویم تحسیناالختبارات محكیة المرجع في 

  .من خالل موضوع الدراسة یتضح

طرق حساب درجة القطع  أنحیث  أن جوهر االختالف یكمن في موضوع االختبار في حد ذاته، حیث 

والذي اعتمد على نموذج ندلسكاي والمجموعات المتناقضة )  1991(عالم اختلفت مع دراسة كل من 

 ایبل وانجوف المعدلةوالتي اعتمد على طریقة ) 2009( مصلحوالمجموعات الحدیة وكذا دراسة 

التي اتبعت طریقتین  )2006(الشریم وسوالمة والمجموعات المتناقضة والعالمات الفارقة وكذا دراسة 

 اعتمدت في تحدید درجة القطع على الطرق التجریبیة )  2014( الخولي وندلسكاي إّال أّن دراسة أنجوف

والتي اعتمدت  أنجوففي تحدید درجة القطع اعتمادا على طریقة ) 2007 (المهاجري تفقت مع دراسة وا

  .نفس الطریقة المعتمدة في الدراسة الحالیة

محكیة المرجع  االختباراتالدراسة الحالیة من الدراسات السابقة والمتعلقة في بناء  استفادتوكانت  -

  - :في النقاط التالیة

  .االختباراتتحدید أهم الخطوات العلمیة المعتمدة في بناء هذا النوع من  - 
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  .التعرف على أنسب الطرق المناسبة لحساب صدق وثبات االختبارات محكیة المرجع - 

  .طریقة وأكثر مالئمة للدراسة الحالیة أحسنالتعرف على أنسب الطرق في تحدید درجة القطع، وانتقاء - 

  دق والثبات والمتفق علیها في أغلب المراجع المتخصصة في القیاس والتقویم حیث أن طرق حساب الص

أغلب هذه الدراسات ركزت على  أنغیر . ذات خصوصیة معینة تتوافق وهذا النوع من االختبارات 

ومن بین هذه الدراسات . حساب الصدق والثبات اعتمادا على الطرق التي تتوافق مع االختبارات المعیاریة

الدراسات المتبقیة  ، في حین اتبعت)1427(، المهاجري )2006( لمة االشریم وسو اسة كل من نجد در 

ان  إالّ  كي المرجع،اعتمادا على الطرق التي تتوافق والقیاس مح االختبارطرق حساب صدق وثبات 

المعتمدة سواء في القیاس معیاري المرجع وكذا القیاس محكي اعتمدت على كلتا الطریقتین  الدراسة الحالیة

على الطریقتین للوصول  االعتمادأفضلیة  إلىالمرجع نظرا إلطالع الباحثة في هذا الموضوع والتوصل 

دق التمییزي الص(باعتمادحیث تم حساب الصدق  .تتوفر على الشروط السیكومتریة الجیدة أداةإلى بناء 

سن ریتشاردثبات كیودر  حساب صدق التمایز اللغوي، وحساب الثبات عن طریقك، والصدق المرتبط بمح

  .)ثبات بمعامل هاریس، ثبات معامل سابكوفیاك وكذا الثبات عن طریق معادلة لفنجستون  20

  :الموضوعیة االختبارات التحصیلیة بناء دراسات تناولت: ثانیا 

راسات التي توضح خطوات إعداد االختبارات ي هذا العنصر سیتم التطرق إلى أغلب الدّ ف       

بالكفایات الالزمة لبناء أنواع االختبارات ) المعلم(وكذا مدى معرفة معد االختبار  التحصیلیة بكل أنواعها

بذلك تعبر عن المستوى وعیة والشمول للمحتوى الّدراسي و المختلفة لكي یعد اختبارات تتصف بالموض

  :راسات وفقا لتسلسلها الزمني على النحو التاليسیتم التطرق لهذه الدّ علمین، وعلیه للمت ي الحقیق

   :الدراسات العربیة - 1

  ):1989(دراسة جرادات  -1-1

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى معرفة معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادیة في األردن، بكفایات بناء 

طبق الباحث . من الخبرة والدرجة العلمیة والجنس فیهااالختبارات التحصیلیة وممارساتهم لها، وأثر كل 

معلما من معلمي العلوم في المرحلة  )298(على المدرسیة  اختبارا خاصا بكفایات بناء االختبارات

ناء االختبارات، من خالل تحلیله كما عمل على تقدیر درجة ممارستهم لب ،إجاباتهموقام بتحلیل . اإلعدادیة

  -:، وأشارت النتائج إلى أنأعدها المعلمون لطلبتهم، باستخدام المالحظة المباشرة ا،ارً اختب )120(:ـل

 .معرفة المعلمین وممارساتهم لهذه الكفایات لم تصل إلى المستوى المطلوب تربویا - 
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فما  ،المعلمین في كفایة بناء االختبارات، لصالح حملة المؤهل الجامعي بینوجود فروق دالة إحصائیا  - 

وقد أوصى الباحث بزیادة االهتمام بتأهیل المعلمین قبل الخدمة . فوق ولذوي الخبرة القصیرة في المیدان

 ) 42: ، ص 2012 نقال عن ساعد،(.في بناء االختبارات وٕاسهامهموأثنائها، لرفع درجة كفایتهم 

 ):1999(دراسة الجنازرة - 2- 1

التحصیلیة لمادة الكیمیاء للصف العاشر وفق معاییر إخراج االختبار  االختباراتبعنوان تقویم  

ختبارات التي یعدها المعلمون و المعلمات في مبحث الكیمیاء هدفت إلى تقویم اال التحصیلي الجّید،

تكون مجتمع الدراسة د، في القدس و ختبار التحصیلي الجیّ اییر تصمیم و إخراج االللصف العاشر وفق مع

 -:إلىوتوصلت ، معلمةو معلما ) 97(علمي الكیمیاء في المدارس الحكومیة و البالغ عددهم من جمیع م

االختبار  إخراجفي كفایة  المؤهل التربويوالمعلمات وفق متغیر الجنس والخیرة و فروق بین المعلمین وجود 

 .داءالمعلمین المؤهلین تربویا كانوا أفضل في األ نّ ، فقد أظهرت أ

  ):2009(طريدراسة السّ  - 3- 1

هدفت هذه الّدراسة إلى التعرف على مدى توافر خصائص  االختبارات التحصیلیة بكلیة التربیة  

البدنیة والریاضیة بجامعة الملك سعود، مع معاییر بناء وتصمیم وٕاخراج االختبار التحصیلي الجّید، 

ختبارات التحصیلیة التي یعّدها وكذلك التعرف على األهمیة النسبیة لألنواع المختلفة من األسئلة في اال

الّدراسة حیث حدد معاییر بناء وتصحیح وٕاخراج االختبار صمم الباحث أداة . أعضاء هیئة التدریس

  :معیارا، موزعة على أربعة أبعاد رئیسیة) 36( التحصیلي الجّید، وبلغت في صورتها النهائیة

  ).معاییر 6(التحصیلي الجیدالمعاییر المطلوبة في كتابة تعلیمات االختبار  - 

  ).معیار 20(المعاییر المطلوبة لنوعیة فقرات االختبار التحصیلي الجّید - 

  ).معاییر 6(المعاییر المطلوبة في كتابة فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي - 

  ).معاییر 5(المعاییر المطلوبة في طباعة االختبار وٕاخراجه - 

بارات النهائیة، للمقررات النظریة التي تم تنفیذها خالل الفصل األول ا من االختاختبارً ) 30(تحلیل تم 

  ).1429/1430(والثاني من العام الّدراسي الجامعي

  :وتوصلت نتائج الّدراسة إلى ما یلي

إّن االختبارات التحصیلیة في كلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة الملك سعود، تتوافق مع معاییر  - 

  %74.13بنسبة التحصیلي الجّید  االختبارٕاخراج بناء وتصمیم و 
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: إّن األهمیة النسبیة لألنواع المختلفة من األسئلة في االختبارات التحصیلیة كانت على النحو التالي - 

، أسئلة االختیار من متعدد %14 ، أسئلة الصواب والخطأ%9، أسئلة التكمیل %59 األسئلة المقالیة

د أوصى الباحث بضرورة االهتمام بقدر أكبر بالتدریب أثناء الخدمة، ، وق%2، أسئلة المطابقة 16%

 ) 43- 42:ص، ص 2012نقال عن ساعد،(.وعقد دورات تدریبیة ألعضاء هیئة التدریس حول بناء االختبارات

  ):2011(دراسة حماد- 4- 1

جودة أسئلة االمتحانات النصفیة لبرنامج التربیة في جامعة التعرف على : هدفت هذه الورقة إلي

القدس المفتوحة في ضوء معاییر جودة االمتحان، وذلك من خالل التعرف على معاییر جودة االمتحان 

الجید وكذا مستوى التزام معدي االمتحانات بمعاییر االمتحان الجید لخطاب التكلیف من لجنة االمتحانات 

التربیة في الفصل معاییر االمتحان الجید في االمتحانات النصفیة لبرنامج  توافرالمركزیة ومستوى 

وعددهم  2010/2011امتحان النصفي للفصل الدراسي الثاني  أسئلةحیث شملت العینة الدراسي الثاني، 

 الصواب والخطأ، االختیار من( االختباریة األسئلةوتم بناء استبیان لكل نوع من أنواع   امتحان 21

معاییر االختبار الجید لكل نوع یتضمن ) المقالیة  األسئلةار المقابلة، اختبار المصطلحات، متعدد، اختب

   .األسئلةمن 

  :التالیة النتائج إلىالدراسة لت وتوص

مما یعني أن معدي ، معیار أسئلة الصواب والخطأ قد التزم به معدوا االختبارات النصفیة بنسب متقاربة - 

تساوي  یستخدمون نصوص العبارات للصح والخطأ كما هي وان عدد الفقرات الصحیحة الاالختبارات 

 فقرات من نوع الصح10 عدد الفقرات الخاطئة وان معظم االختبارات التي تم تحلیلها كانت تحتوي على

  والخطأ

ي عشر معیارا اثن معاییر لم تتحقق في معیار االمتحان الجید من نوع االختیار من متعدد مع العلـم أن - 

بمعاییر  هذا النوعمما یشیر إلى التزام معدي االختبارات من 87%-تحققت بنسب متفاوتة تتراوح ما بین

بینما 62%كل فكرة وصیاغة العملیات األساسیة بدقة واضحة قد حصلت على  معیار قیاسالجودة مع أن 

ـا یعنـي أن مم25% الكتاب علـىوالتي تنص على عدم نقل جملة أو نص حرفي من )  13( الفقرة حصلت

  . االختبارات قد قاموا بنقل حرفي من الكتاب معـد

في حین لم یلتزموا  100%المقالیة قـد التزمـوا  ت النصفیة لهذا النوع من األسئلةن معدي االختباراإ  - 

غیر متساوي من المقدمات واإلجابات وترتیب  وضع عددنهائیا بالبندین الثاني والرابع اللذان ینصان على 
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على ) 1،  3 (حین حصل البند رقم قائمة اإلجابات وفق ترتیب منطقي أو األرقام بتسلسل تنـازلي فـي

  . على نسبةأ

 المصطلحات بنسبةأن معدي االختبارات موضع التحلیل قد التزموا بمعاییر االمتحان الجید من نوع  - 

سرد المصطلحات في الكتاب الجامعي مما یسهل لوجود المصطلحات في  الباحث ذلك ویعزو %100

  .األسئلة وضع

  . هناك التزام من معدي االمتحان النصفي بمعاییر خطاب التكلیف - 

مدى توافر القواعد األساسیة الالزمة في بناء هدفت إلى التعرف على ): 2011(دراسة القرشي - 5- 1

تركز هذه ، حلة المتوسطة في المنطقة الغربیةالریاضیات بالمر االختبارات الموضوعیة لدى معلمي 

 40(وطبقت الدراسة أسئلة في ضوء اإلطار السابق  الدراسة على االختبارات الموضوعیة كمحور أساسي،

معلما ومعلمة یمثلون مجتمع معلمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة )210(على عینة قوامها ) قاعدة

  :، توصلت الدراسة للنتائج التالیة)فجدة، مكة، الطائ(بمدن

  .توفر ثالث قواعد فقط لدى المعلمین من أصل أحد عشر قاعدة متعلقة ببناء اختبار الصواب والخطأ - 

  .المعلمین من أصل ثمانیة عشر قاعدة متعلقة ببناء اختبار اإلختیار من متعدد ىتوفر خمس قواعد لد - 

  . قواعد متعلقة ببناء اختبار المزاوجة 5ن أصل توفر قاعدة واحدة فقط لدى المعلمین م - 

  .القصیرةقواعد متعلقة ببناء اختبار اإلكمال واإلجابة  6توفر قاعدة واحدة فقط لدى المعلمین من أصل  - 

  ):2011( دراسة الصرایرة -1-6

 بإعدادها معلموهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أنمـاط أسـئلة االختبـارات النهائیـة التـي یقـوم 

ومسـتویاتها  األهـداف التربیـة االجتماعیـة والوطنیـة للصـفین الرابـع والخـامس األساسـیین فـي ضـوء مجـاالت

أعدت الباحثة .)والخبرة العلمي، المؤهـل ،الصف ،االجتماعي النـوع(:وعالقتهـا بـبعض المتغیـرات مثـل

وقـد بلـغ المجمـوع الكلـي ألسـئلة االختبـارات  ااختبار ) 82(ددهابطاقة لتحلیل أسئلة االختبارات النهائیة وع

حیث اشتمل مجتمع الدراسة وعینتها على جمیع  .سـؤاًال موزعـًة علـى المجـاالت الثالثـة )1680(

. المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة لواء المزار الجنوبي االختبارات التحصیلیة الكتابیة للمدرسین فـي

   -:توصلت الّدراسة للنتائج التالیةو 

تركـز علـى المجـال المعرفــي بشـكل عـام وعلــى مسـتوى التـذكر  ن الـنمط العـام لألسـئلة االختباریـةإ - 

  بشــكل خـاص، 
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المعرفي ومتغیر النوع  وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیًا بین مسـتویات األسـئلة االختباریـة فـي المجـال - 

وتبین أنه ال یوجد هناك عالقـة  جتماعي، والصف، والمؤهل العلمـي، وكانـت لصـالح مسـتوى التـذكراال

  . المجال المعرفي ومتغیر الخبرة ارتباطیـه دالـة إحصـائیًا بـین مسـتویات األسـئلة االختباریـة فـي

، المعرفـــي:المجـــاالت الثالثـــة مـــابین 0.05 إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة هناك عالقة ارتباطیه دالة - 

وأظهرت النتـائج أنـه لـیس هنـاك ، كما الصف والمؤهل العلمي والنفــــس الحركـــي ومتغیـــرياالنفعالــــي، 

مــابین المجــاالت الثالثــة المعرفــي، واالنفعــالي،  0.05مســتوى الداللــة  عالقـة ارتباطیـه دالـة إحصـائیًا عنـد

 وفـي ضـوء النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة أوصـت. ومتغیـر النـوع االجتمـاعي، والخبـرة والحركــي

األسئلة  التربیــة االجتماعیــة والوطنیــة علــى إعــداد وصــیاغة يیــة بتــدریب معلمــالباحثــة بضــرورة العنا

الجدد، على أیدي  لیة العلیا، وتكثیف الدورات للمعلمـینالممثلة لكافة المستویات خاصًة المستویات العق

 .معلمین من أصحاب الخبرات الطویلة في التدریس

  :2011دراسة یونس  -1-7

دفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام المعلمین بتحلیل نتائج االختبـارات التحـصیلیة وعالقته ه

واالختبارات المدرسیة  یاس اتجاهـات المعلمـین نحـالدراسة، تم توزیع مق باتجاهاتهم نحوها ،ولتحقیق هدف

من معلمي المرحلة األساسیة  معلما ومعلمـة249) (ومقیاس الممارسات اإلحصائیة على عینة مكونة من

المتعلقة بالتزام المعلمین بتحلیل نتائج  الدنیا التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم فى غـزة، وأشـارت النتـائج

ممارساتهم لها، وبلغ معامل ارتباط بیرسون  التحصیلیة التى یعدونها إلى ضعف واضح فـىاالختبارات 

  ودرجاتهم على مقیاس الممارسات اإلحصائیة بین درجات المعلمـین علـى مقیـاس االتجاهـات

  ):2012( ساعد صباحدراسة  - 8- 1

واختبار أثره وفعالیته في  هدفت هذه الّدراسة إلى بناء برنامج تدریبي مقترح قائم على الكفایات،

تنمیة كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، لدى معلمي  الطور الثاني لمرحلة من التعلیم 

األولى منها هو القیام بتحدید االحتیاجات : ومرت الدراسة بمرحلتین أساسیتین. االبتدائي ببلدیة طولقة

الختبارات التحصیلیة الموضوعیة والمرحلة الثانیة هي التدریبیة لدى هؤالء المعلمین في مجال بناء ا

  .تصمیم البرنامج التدریبي المقترح بناء على تلك االحتیاجات وتجریبه على عینة الّدراسة
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ولقد تم االعتماد على المنهج التجریبي وعلى تصمیم المجموعة الواحدة، تخضع لقیاس قبلي وبعدي،  - 

معلم ) 145(معلمي المرحلة االبتدائیة للطور الثاني، والبالغ عددهم حیث تكون مجتمع الّدراسة من جمیع 

  حیث تم تطبیق القیاس القبلي والبعدي علیهم،. معلما ومعلمة بطریقة قصدیه) 14(ومعلمة، وتم اختیار 

  :وبعد إجراء التحلیل اإلحصائي تم التوصل إلى النتیجة المهمة التالیة

القائم على الكفایات بالفعالیة، التي تؤدي إلى إكساب المعلم المتدرب یتصف البرنامج التدریبي المقترح  - 

التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة، إعداد فقراتها، إخراج االختبار، (الكفایات المتضمنة فیه

  .)والتحلیل اإلحصائي لنتائجه

  :)2013- 2012(بن عامر ساعد و دراسة - 9- 1

 التي یعـدها أسـاتذة د في االختباراتمعاییر االختبار التحصیلي الجیّ تعرف على مدى توافر لل هدفت     

لالزمة في مجال طباعـة التعلیم الجامعي، من حیث كتابة تعلیمات االختبار وٕاعداد فقراته وكذا المعاییر ا

م ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تم القیا ،وٕاخراجهاالختبار 

ومن خالل إسقاطها على أداة الدراسة  2013/2012 الجامعیة  اختبارا تحصـیلیا للسـنة36بتحلیل محتوى 

الدراسة إلى أن معاییر كتابة  د، وتوصلت نتائجوالمتمثّلة في معیار إعداد االختبار ألتحصیلي الجیّ 

 المعاییر المتعلقة بطباعةتعلیمات االختبار التحصیلي الجید وٕاعداد فقراته جاءت بنسب ضعیفة، وأن 

 ).90-81: ، ص ص2013- 2012، ساعد و بن عامر  (.االختبار وٕاخراجه كانت بنسبة متوسطة

  ):2016(دراسة الناقة -10- 1

 2007(إلى تقویم أسئلة اختبارات الكیمیاء للصف الثاني عشر خالل السنوات من  هدف الدراسة         

الشمولیة، : (المعاییر اآلتیةأهداف البحث تم تصمیم أداة لتقویم أسئلة في ضوء  ولتحقیق، )2015إلى 

) التذكر، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویم(المطابقة، النواحي الفنیة، المستویات المعرفیة 

ل معیار وللتعرف على المعاییر المعدة ألسئلة اختبارات الكیمیاء للصف الثاني عشر تم حساب تكرار ك

 :مجموع كل تصنیف من التصنیفات الثالثة في كل سنة من السنوات التسعة األخیرة وترتیبه ورصد

  -: إلى مایلي الدراسةوتوصلت ) احي الفنیةالشمولیة، المطابقة، النو (

، لن تصنیف الناحیة الفنیة حصل على أعلى نسبة من بین التصنیفات الثالثة والترتیب األو إ - 

التذكر، الفهم، التطبیق، (كما تم رصد وتحدید المستویات المعرفیة  .نسبةعلى أقل  وحصلت المطابقة

  )التحلیل، التركیب، التقویم
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ئلة ویم حصلت على أقل نسبة من نسب أسن التذكر حصل على أعلى نسبة،كما نجد أن أسئلة التقإ - 

ن تركیز واضعي األسئلة التي غالبیة العظمى مال، وبذلك نجد أن في مجموع السنوات التسعة االختبارات

   .تحتاج إلى التذكر، وهذا یظهر عدم انتظام نسبة التوزیع في األسئلة

 :جنبیةالّدراسات األ- 2

  :) Hayine. 1992هاین (دراسة - 1- 2

برة المعلمین هدفت إلى معرفة جودة أسئلة االختبارات المعدة في التعلیم التكنولوجي، وأثر كل من خ

ولتحقیق أهداف . ومصادر تدریبهم على بناء االختبارات، في جودة هذه األسئلةومؤهالتهم العلمیة، 

معلما، تم اختبارهم بناء على توصیة ) 14(سؤاال، قام بإعدادها وتطویرها ) 393(الدراسة تم فحص 

وجود أخطاء : ر رئیسیة هيو حص هذه األسئلة باستخدام تسعة محامشرفین ومستشارین تربویین، وتم ف

والثبات  قیم والمموهات، ومفاتیح اإلجابة، وقابلیة األسئلة لالستعمال،التهجئة، وجود أخطاء في التر 

كما تم جمع معلومات . مع التصنیف وفقا للمستویات، والجودة الكلیة لألسئلة واالنسجاموالوضوح، 

ومعلمین  ،سنوات 8ى معلمین ذوي خبرة أقل من دیمغرافیة تتعلق بخبرة المعلمین، حیث تم تقسیمهم إل

  :وأظهرت النتائج أنّ .  االختباراتسنوات، والمؤهل والتدریب، الذي تلقوه في بناء  8ذوي خبرة أكثر من 

وجود أخطاء في التهجئة والترقیم في اختبارات المعلمین ذوي الخبرة القلیلة، وتشكل نسبة أقل من _ 

  .لة إحصائیةالمعلمین األكثر خبرة وبدال

  في مجال المموهات فقد كانت األخطاء األكثر شیوعا، أن المموهات افتقدت للتجانس - 

كما أظهرت أن المعلمین األقل خبرة واألعلى مؤهال والذین تعرضوا لبرامج تدریبیة، في بناء األسئلة  - 

  )45ص ، 2012عن ساعد،  نقال(. .الدراسةمعظم المجاالت التي شملتها في واالختبارات كانوا أفضل أداء 

  ): .2003Boston and Carolبوستن وكارول (دراسة - 2- 2

  :وضحت ممارسات المعلمین من خالل تقویمهم لطلبتهم، وقد بینت النتائج

أن كثیرا من المعلمین اعتمدوا على وضع اختبارات تقیس تذكر الطلبة فقط، وكان الحكم على درجاتهم 

الوالیة التي هم فیها، وذلك الطلبة وتحصیلهم، حسب المنطقة أو مات ذاتیا، وأن هناك فروقا بین عال

 .، وطریقة تصمیمه لهااالختباراتبسبب الطریقة التي یخضع فیها المعلمون العالمات على 

  )46 :ص، 2012نقال عن ساعد،(
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  :االختبارات التحصیلیة الموضوعیة اءنبعلى الدراسات التي تناولت تعقیب 

لقد ركزت أغلب الدراسات التي تناولت موضوع كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة          

جرادات على التحقق من مدى معرفة المعلمین بهذه الكفایات ومن بین هذه الدراسات نجد دراسة 

في حین ركزت أغلب هذه الدراسات على تقویم االختبارات المدرسیة المعدة من طرف  ،)1989(

مین للتحقق من مدى توافر المعاییر الالزمة لبناء االختبارات التحصیلیة ومن بین هذه الدراسات نجد المعل

  ودراسة الصرایرة ، )2012/2013(وبن عامر وساعد) 2011(ودراسة القرشي) 2009(السطري دراسة

ودراسة بوستن  )1992(هاینودراسة  )2016( والناقة )2011(دراسة حماد ، )2011(

وتوصلت أغلب هذه الدراسات إلى غیاب المعاییر الالزمة في  )(Bosten and Carol2003وكارول

 )2011(والقرشي) 2011(حمادأو التركیز على معیار دون األخر فمثال في دراسة من  االختباراتبناء 

س على معیار بناء األسئلة وان أغلب األسئلة المعدة تركز على الجانب المعرفي وتقی )2016(والناقة

معاییر  )2012/2013(وساعد وبن عامر) 2009(السطريمستویات التذكر في حین أضاف كل من 

وهذا یدل على غیاب المرجعیة  .وطباعة وٕاخراج االختبار االختباروضع تعلیمات : متعلقة ب أخرى

رات االختبایمكن الحكم على عدم كفایة المعلمین في مجال بناء  األساسیة في بناء هذه االختبار، وال

   .عدم شمولیة الدراسات ألغلب المعاییربصفة منطقة نظرا ل

التحصیلیة  االختباراتوعلیه استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة والمتعلقة بكفایات بناء 

التشخیصي الذي  الواجب توفرها في محتوى االختبارو تحدید الكفایات والمعاییر الالزمة الموضوعیة في 

بحیث سیتم التركیز على المعاییر أو الكفایات التي لم تتطرق إلیها الدراسات  .الباحثة بإعداده  قامت

  .السابقة

تناولت بناء اختبار تشخیصي محكي المرجع لقیاس كفایات المعلمین في بناء االختبارات  دراسات: ثالثا

  :الموضوعیة التحصیلیة

بناء االختبار (  راسة الحالیةالمتغیر األول من الدّ راسات التي تناولت یتضمن هذا العنصر الدّ 

، نظرا لما تم طرحه )كفایة بناء االختبارات التحصیلیة ( وكذا المتغیر الثاني التشخیصي مرجعي المحك

في العنصرین السابقین من  دراسات سابقة  تناولت كل متغیر على حدا، وستعرض الباحثة إطاللة على 

ین في بناء تشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات المعلم اختبارولت بناء أغلب الدراسات التي تنا

الموضوعیة واالستفادة من الخطوات المنهجیة المتبعة في هذه الدراسات والبناء االختبارات التحصیلیة 
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على ما تم التوصل إلیه من نتائج في هذا المجال، وعلیه سیتم عرض هذه الّدراسات وفقا لتسلسلها الزمني 

  :لى النحو التاليع

  :الدراسات العربیة- 1

  ):1985( دراسة عالم -1-1

هدفت هذه الّدراسة إلى بناء اختبار محكي المرجع لقیاس تمكن المعلمین من المهارات األساسیة 

صیاغة : تكون االختبار من أربعة مجاالت هياالختبارات التحصیلیة المدرسیة، حیث الالزمة لتطویر 

تصمیم خطة االختبارات المدرسیة، بناء وتصحیح فقراتها، ثم تحلیل البیانات األهداف السلوكیة، 

السلوكي الذي یقیس االختبار، وصاغ األهداف السلوكیة،  وقد حدد النطاق المستخلصة من تطبیقها،

وتمت مراجعتها عن طریق خمسة من خبراء القیاس ثم حللت األهداف النهائیة ثم رتبت في أطر 

وثم إعداد مجموعة مستقلة من  ،من حیث أولویتها في تحقیق األهداف النهائیةتخطیطیة هرمیة، 

خاصة بهدف تحدید  ،اها االختبارمواصفات االختبار خاصة بكل مهارة من المهارات األساسیة التي غطّ 

المجال السلوكي الذي یقیسه كل اختبار فرعي تحدیًدا أكثر تفصیال، وتحقق من وضوح واكتمال مواصفات 

تین لقیاس كل هدف من أهداف المهارات األربعة، في ضوء ختبار بواسطة خبراء في القیاس ثم بناء فقر اال

وهذا وقد ارتبط مستوى صعوبة كل فقرة بمستوى  ،مواصفات االختبار الذي أعدته في المرحلة الثانیة

بدائل، ) 5- 3(متعدد  الهدف الذي تقیسه ومستواه المعرفي، واختیرت لالختبار فقرات من نوع االختیار من

  .فقرة 85مؤلف من  اختبارفقرات أخرى تتطلب إجابة قصیرة وهكذا تم بنا 

  ).43، ص 2014الثبیتي،  نقال عن(

  ):2014( دراسة الثبیتي - 2- 1

هدفت هذه الّدراسة إلى بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك لقیاس مهارات المعلمین في بناء 

الحاسب اآللي، من خالل التعرف على الخصائص السیكومتریة التي یتمیز االختبارات التحصیلیة لمقرر 

بها االختبار التشخیصي مرجعي المحك، وتحدید درجة القطع بطریقة أنجوف حیث بلغت لالختبار 

للتفریق بین المعلمین المتقنین لمهارات بناء االختبارات التحصیلیة وغیر المتقنین لذلك، ) %76(ككل

ن نوعیة المؤهل وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدریبیة وهل هناك فروق ذات داللة وٕایجاد أثر كل م

وتحقیقا ألهداف الّدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي حیث تم  -تعزى لهذه المتغیرات إحصائیة 

ي اختیار عینة عشوائیة عنقودیة ممثلة للمجتمع اإلحصائي الخاص بالّدراسة وهم معلمي الحاسب اآللي ف
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مدارس المرحلة المتوسطة والثانویة التابعة لمكاتب التربیة والتعلیم باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة 

  .1435الطائف في الفصل الّدراسي األول للعام الّدراسي 

التشخیصي مرجعي المحك واستخراج قام الباحث ببناء االختبار ولإلجابة على تساؤالت الّدراسة  - 

  الصعوبة والتمییز ودالالت صدق وثبات االختبار من خالل ما سبق توصل الباحث إلى معامالت 

  :ما یلي

تتمیز فقرات االختبار التشخیصي مرجعي المحك بصعوبة جّیدة، وبقدرة تمییزیة مقبولة، كما أظهرت  - 

ة في المؤشرات دالالت كافیة على مدى صدق وثبات االختبار، ودلت النتائج على وجود فروق واضح

مستوى إتقان المعلمین لمهارات بناء االختبارات التحصیلیة على جمیع فروع االختبار وعلى االختبار 

وحیث أكدت نتائج الدراسة صالحیة االختبار للتطبیق وذلك من خالل التأكد من توفر  .بشكل كلي

   :اسة إلىر كما توصلت الدّ  .الخصائص السیكومتریة لالختبار الجید ودرجة القطع المستخرجة

كانت  ثحی، ت التحصیلیة لمقرر الحاسب اآللياالختباراء المعلمین لمهارات بنا ن تدني كبیر في إتقا - 

  )٪90,8 (یر المتقنین من أفراد العینة تساويغونسبة ) ٪4.2(نسبة المتقنین من أفراد العینة تساوي 

 التحصیلیة لمقرركیة التي تقیسها االختبارات و ة األهداف السلغالمعلمین لمهارات صیا نتدني في إتقا 

یر المتقنین من ونسبة غ ) ٪27,1(كانت نسبة المتقنین من أفراد العینة تساوي  ثحی، الحاسب اآللي

    ).٪82,9(تساوي  أفراد العینة

 ثخطة االختبارات التحصیلیة لمقرر الحاسب اآللي ،حی یمالمعلمین لمهارات تصم نتدني كبیر في إتقا - 

ي ر المتقنین من أفراد العینة تساو یغ ونسبة )٪17.85(كانت نسبة المتقنین من أفراد العینة تساوي 

)83,25 ٪.( 

ث ،حیاآلليمفردات االختبارات التحصیلیة لمقرر الحاسب  ءالمعلمین لمهارات بناان تدني كبیر في إتق - 

 )٪92,7 (المتقنین من أفراد العینة تساويیر غسبة ون)  ٪7.3(كانت نسبة المتقنین من أفراد العینة تساوي

ث حیاآللي كراسة االختبار التحصیلي لمقرر الحاسب  جالمعلمین لمهارات إخرا ناتدني كبیر في إتق - 

 یر المتقنین من أفراد العینة تساويغسبة نو  )٪6,25( كانت نسبة المتقنین من أفراد العینة تساوي

  :التوصیات التالیةم الباحث قدّ وعلیه  .)93,85٪ (

التحصیلیة  االختباراتالتشخیصي مرجعي المحك لقیاس مهارات المعلمین في بناء  االختبار استخدام - 

وعقد دورات تدریبیة وورشة عمل  األخرىعلى مستوى إدارة التربیة والتعلیم بالمناطق  اآلليلمقرر الحاسب 
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صي بتكوین لجنة في مكاتب التربیة ا یو كم متخصصة بصفة دوریة لجمیع المعلمین في مجال القیاس

 والتعلیم خاصة بالقیاس والتقویم تكون مؤهلة ومدربة من قبل وزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة والتعلیم

  .السلبیاتالمواد وتعزیز اإلیجابیات وتالفي لإلطالع على االختبارات التحصیلیة للمعلمین في جمیع 

فایات المعلمین في بناء االختبارات ك المتعلقة ببناء االختبار التشخیصي لقیاس  الدراساتعلى التعلیق 

  :التحصیلیة الموضوعیة

لدراسة معا االختبار التشخیصي بعد اإلطالع على بعض الدراسات السابقة التي تناولت متغیري ا     

لموضوعیة ضمنیا توصلت عي المحك واالختبارات التحصیلیة بصفة شاملة واالختبارات التحصیلیة امرج

الباحثة إلى تحدید مجموعة من المالحظات حول بناء االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات 

  :المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة والمتمثلة في النقاط التالیة

وفق الخطوات  االختبار بناء على أوالركزتا  )2014(ودراسة الثبیتي) 1985(عالمدراسة كل من  إن - 

  .العلمیة المعتمدة في االختبارات المحكیة 

صیاغة األهداف :التحصیلي وحددت في أربعة معاییر االختبارأو معاییر بناء تحدید الخطوات  - 

السلوكیة، تصمیم خطة االختبارات المدرسیة، بناء وتصحیح فقراتها، ثم تحلیل البیانات المستخلصة من 

  .االختبار تطبیق

  التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة  االختبار استعمال - 

محكیة المرجع هذا من  االختباراتفي حین اتبعت الدراسة الحالیة تقریبا نفس الخطوات المعتمدة في بناء  

صیلي ولكن كانت بصفة التح االختبارركزت على تحدید معاییر أو خطوات بناء  جهة ومن جهة أخرى

أكثر شمولیة حیث ركزت الدراسة الحالیة على أربع كفایات رئیسیة البد أن یتقنها معلمي المرحلة 

الموضوعیة  االختباریةكفایة بناء الفقرات .وهي كفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي االبتدائیة

ي لنتائج االختبار وتفسیر نتائجه وتتضمن كل االختبار وتصحیحه، كفایة التحلیل اإلحصائ إخراجكفایة 

  .كفایة رئیسیة كفایات فرعیة

  :أهمها نقاطال من مجموعة مع الدراستین السابقتین في اختلفتها أنّ كما 

تناول الدراستین السابقتین االختبارات التحصیلیة بمختلف أنواعها، في حین تناولت الدراسة الحالیة  - 

 مالئمة للمرحلة العمریة أكثرنظرا ألنها على وجه الخصوص،  ضوعیةاالختبارات التحصیلیة المو 

  .والبد أن تتمحور اختبارات المعلمین حولها المشمولة في هذه الدراسة 
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  :تعلیق عام

نظرا لما تم عرضه من دراسات سابقة التي تناولت بناء االختبارات محكیة المرجع، وكذا التي        

العربیة منها واألجنبیة   معاتناولت كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، والتي تناولت المتغیرین 

  :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النقاط والمتمثلة في

بمختلف  االختبارات التحصیلیةركزت على أغلبها راسات السابقة في كون لیة عن الدّ راسة الحاالدّ  اختالف

   .التحصیلیة الموضوعیة االختباراتراسة الحالیة على في حین ركزت الدّ  نواعها،أ

الدراسات السابقة على تحدید هذه الكفایات والتحقق من مدى توفرها لدى المعلمین جل كما ركزت - 

عالم  فیما عدا دراسة ،لمعدة من طرف المعلمیناإلستبانات وتحلیل لالختبارات التحصیلیة اباستعمال 

عي تشخیصي مرج اختبار بناء راسة الحالیة اعتمدت علىن الدّ أ إالّ ، )2014(ودراسة الثبیتي) 1985(

ي كل شخیص نقاط القوة والضعف لدیهم فوت المعلمین لهذه الكفایات، إتقانالمحك للتحقق من درجة 

كفایة التخطیط لالختبار ( مجال من مجاالت بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة والمتمثلة في

االختبار  إخراجالتحصیلي الموضوعي، كفایة بناء الفقرات االختبارات التحصیلیة الموضوعیة وكفایة 

 )وتصحیحه وأخیرا كفایة التحلیل اإلحصائي الموضوعي وتفسیر نتائجه

  :خالصة

وانطالقا مما تم عرض من دراسات سابقة من خالل التعرف على الخطوات المعتمدة في بناء         

ن یتقنها لكي یكون قادرا على بناء اختبار الكفایات الواجب على المعلم أمرجعیة المحك وكذا  االختبارات

ت هده الدراسة جاءة من صدق وثبات وموضوعیة وشمولیة، یتوفر على جمیع الشروط العلمی تحصیلي

من جهة وعلى القیاس محكي بهدف تسلیط الضوء على جانب مهم من جوانب كفایات المعلم التقویمیة 

التشخیصیة محكیة المرجع،  وعلى  حد علم الباحثة تعد هذه  االختباراتالمرجع والذي من بین وسائله 

لمعلمین اعتمادا على اختبار الدراسة الوحیدة في المجتمع الجزائري التي ركزت على قیاس كفایات ا

  .بمحك مسبقتشخیصي مرجعي المحك یعتمد على تحدید أداء الفرد 
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   : تمهید

، التربویةراسات غلب الدّ أا في خصبً  نواعها مجاالً أالتحصیلیة بمختلف  االختباراتوع حتل موضا      

قبل هداف التربویة المسطرة أو المنشودة من األ بلوغ وتحققهمیة بالغة في تحدید مدى ألما لها من 

ختبارات محكیة المرجع مقابل اال: نواعأحدث هذه األ نخص بالذكر أهم و و  ،المؤسسات التربویة التعلیمیة

قیاس التحصیل أدق في تحدید و ذلك من خالل تحدید أیهما أفضل و ، و ختبارات معیاریة المرجعاال

ختبارات یتم التركیز في هذا الفصل على االسو  .رات التي اكتسبها أثناء تعلمهالمهاالمعرفي للتلمیذ و 

الممیزة الخصائص و  ،لى مفهومهالتسلیط الضوء عمجال بحث الدراسة الحالیة  باعتبارهامحكیة المرجع 

هم أنخص بالذكر ، كما و استخدامهامجال ختبارات التحصیلیة و نواع االألها التي جعلت منها أهم 

هو أساس هذا مصطلح التشخیص  نّ أنواعها و أعتبارها أحد اتشخیصیة بال االختباراتهو و  عنصر أالّ 

خطوة بالوقوف على كل  كختبارات التشخیصیة مرجعیة المحالتحدید كیفیة بناء ا، و ختباراتالنوع من اال

  .من الخطوات بشيء من التفصیل

  :التحصیلي االختبار: أوالً 

 :االختبارمفهوم  - 1

  اختبرهأو  امتحنهتعني و  )tested( اختبرهكلمة ، و (Examination) االمتحانتحمل معنى : غةلفي ال -

 .البرهان االمتحانهي تعني التجربة، و  )trial (في اللغة اإلنجلیزیة بلفظ اختبارقد یشار بلفظ  و 

الطریقة المنظمة للمقارنة "  :ختبار هواال :ه فؤاد أبو حطب على النحو التاليعرف: االصطالحأما في - 

  "في ضوء معیار أو مستوى أو محك  أو في عینة منهبین األفراد أو دخل الفرد الواحد في السلوك 

 االختبار نّ أ (Tyler)تایلر  في رأي لیوناو  لالمتحانطریقة قیاس مقنن و "  :هبأنّ  (Heller)كما یعرفه هیلر

یعرف و  .) 3 :، صخلیفة، د س( .ظهار عینة من سلوك الفرده موقف تم تصمیمه إلنّ أیمكن تعریفه على 

یتضمن هذا التعریف وك و منظمة لقیاس السمة من خالل عینة من السلطریقة : " هنّ أبشكل عام ب االختبار

 :یتضح من خالل هذین التعریفین أنو . ) 4:خلیفة، د س، ص( ." .القیاسما السمة و همصطلحین 

 ختباربخصائص مرغوبة في هذا اال أداة قیاس یتم إعدادها بخطوات منظمة للخروج: " هوختبار اال

أداة قیاس یتم إعدادها " :هأیضا بأنّ  االختباركما یعرف  ."أغراض البحث فر بیانات كمیة تخدمبحیث یو 

دة دقواعد محاءات التي تخضع لشروط و جر ، یتضمن مجموعة من اإلخطوات عدة وفق طریقة منظمة من

) األسئلة( طریق إجابات عن عینة من المثیراتالفرد لسمة أو قدرة معینة عن  امتالكبغرض تحدید درجة 
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عبارة : " هنّ أیتمثل في  لالختبارهناك تعریف متخصص و . القدرة المرغوب قیاسها أو*التي تمثل السمة 

لى شكل أسئلة یحتوي على مجموعة من العبارات المصاغة عو  وسائلهو  †عن معین من أدوات القیاس

التلمیذ عنها قیمة رقمیة جابة إمعینة، بحیث تتوفر عند بطریقة منهجیة و  اختبارها تمذات مهمة تعلیمیة و 

عرفیة مل المواغیر ذلك من الع أوأو التحصیل  بتكاراال ى خصائصه المعرفیة كالذكاء أوإلحد

  § ‡) 199 :، ص2009القریشي، علي و (.القیمرات و دالقوالمیول و  كاالتجاهات

 :التحصیلي  االختبارمفهوم  - 2

سنعرض البعض ، و لباحثینوجهات النظر بین ا ذلك لتعددالتحصیلیة و  االختباراتلقد تعددت تعاریف    

  - :منها على النحو التالي

تدریبیة  وأالمهارة في مادة دراسیة ة التي تستخدم في قیاس المعرفة والفهم و األدا: هو ختبار التحصیلياال

المفاهیم رف و امنها هو قیاس مدى استیعاب التالمیذ لبعض المعالهدف و المواد ة أو مجموعة من معین

  .، أو في نهایة مدة تعلیمیة معینةقة بالمادة الدراسیة في وقت معینالمهارات المتعلو 

لمعارف والمهارات ا انتساب" ه نّ أعلى  التحصیلي االختباركما یعرف  .) 96 :، ص2010، عمر وآخرون(

یتأثر ، و للتعلملتحصیل هو الناتج النهائي عد ایفي مواقف حالیة أو مستقبلیة، و  ستخدامهااالقدرة على و 

 استخداماتبین التعلم و  كما یكون لها تأثیر وسیط ما .األداء بعوامل توجد وقت التعلمو مستوى التحصیل 

هداف التعلیمیة على تحقیق األ ذالتالمیشارة إلى قدرة یستخدم المعلمون مفهوم التحصیل لإل، و نواتجه

  .للمواد الدراسیة

التحصیلیة تقیس التعلم  االختبارات أنّ  2006كما ورد عن عالم  (Broun 1970 )براون لذلك یرى 

 نّ أو  ،صف مدرسي أو برنامج تدریبي: موقف تعلم یتم التحكم فیه مثل الذي یحدث نتیجة للخبرة في

 .اإلطار المرجعي الذي تهتم به هو الحاضر أو الماضي أو الوضع الراهن لما تعلمه التالمیذ

اء ر إج" :ه نّ أختبار التحصیلي على اال یونسبني و فودة أبو یعرف و . ) 123-212: ، ص ص2006عالم، (

ل إجاباتهم عن ، من خالامهارات تم تعلیمها مسبقً لومات و لمع  ذالتالمیید مستوى تحصیل منظم لتحد

                                                           

ابطة التي تمیل للحدوث مع بعضهاتعرف بأنها مجموعة من السلوكیات المتر و  : السمة  *  

 

محددیعرف بأنه التحدید الكمي للسمة حسب قواعد : القیاس .  
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الجید بعدد من الصفات  ختباراالیتسم و  ،راسیةوى المادة الدّ األسئلة التي تمثل محت وأعینة من الفقرات 

  :یلي منها ما

لقیاس قدرة طلبة الصف التاسع  ختبارااللما أعد لقیاسه، فإذا صمم  االختباربه قیاس یقصد : الصدق

بالتالي  ،ألجلها االختباریقیس القدرة التي صمم  نّ أفیجب : لتحصیلیة في مادة الریاضیات مثالاألساسي ا

  .غیر صادق االختبارضیات فیعد هذا التالمیذ  نحو مادة الریا اتجاهات االختبارإذا قاس هذا 

 استقرارهذا یعني ، و على التلمیذ نفسه االختباریتغیر إذا أعید  ن مركز التلمیذ النسبي الأیقصد و  :الثبات

  .أو صورة مكافئة له على المجموعة نفسها من األفراد ختباراالالنتائج عند تكرار تطبیق 

  ) 26، ص  2012یونس ، بني أبو فودة و ( 

راج رأي المصحح من عملیة ، أي إخأثر نتائج المفحوص بذاتیة المصححیقصد بها عدم تو  :الموضوعیة

ا من القیاس كثر في النتائج التي یحصلون علیهأمصححین إثنین أو  اتفاقهذا یشیر إلى ، و التصحیح

النفسیة أو أو حالته  تهمنهم ال تتأثر بذاتی یها كل مصححائج التي یتوصل إل، فالنتالنفسي لنفس الظاهرة

  .االجتماعیةالصحیة أو 

  .یاسهالألهداف التدریسیة المراد قشامال  االختباریقصد بها أن یكون و  :الشمولیة

  .الفروقات الفردیة بین المفحوصین إظهار :التمییز

  .التصحیحولة اإلعداد والتطبیق و سه :السهولة

  ) 27 :، ص2012یونس، بني أبو فودة و ( .المالالجهد و توفیر الوقت و  :االقتصاد

أغراض التقویم من ي منسجمة و تصنیفاتها أغراض متعددة تأتالتحصیلیة بمختلف أنواعها و  اراتلالختبو 

  - :حیث

منها في إثراء  لالستفادةالضعف لدى المتعلم محاولة التعرف على جوانب القوة و أي  :التشخیص -

  )92: ص ،1998الزیود وعلیان، (.جوانب الضعفمعالجة وانب القوة و ج

  ..... أكادیمي، تجاري، صناعي، زراعي: نیف المتعلمین إلى تخصصات مختلفةأي تص :التصنیف -

  :جلأذلك من و  :قیاس مستوى التحصیل

  .قق األهداف المرجوة و المخطط لهاالوقوف على مدى تح -     

 .أي في المستقبلفي التعلم الالحق التنبؤ بأداء المتعلمین  -

  .)بطيء التعلم العادیین و المتفوقین و ( دیة بین المتعلمین ف عن الفروق الفر شالك -

 .ادة دافعیة المتعلمین نحو التعلمزی -
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 .المقررات الدراسیةوالبرامج و ج التعرف على مجاالت التطویر للمناه -

  .قدمهم في المادةتقسیم المتعلمین إلى مجموعات حسب مستویاتهم التحصیلیة لقیاس مستوى ت -

  )108 :، ص2009المهیدات، سنة و المحا( 

أدواته مجموعة من وي الحدیث و تقویم الترب، استراتیجیات الما یضیف مصطفى نمر دعمس في كتابهك

 )67 :، ص2008دعمس،  ( - :كما یلي نذكرهاض غرااأل

 .)المهارة و  - رعة التعلم سو  - الذكاء ( أنواعها في بالفردیة  االختالفاتالكشف عن  - 

 .هداف التربویةمعرفة مدى تحقق األ - 

التمییز لكل معامل الصعوبة والسهولة و  استخراجحصائي لنتائجها و بالتحلیل اإل نفسه االختبار ختبارا - 

 .ا یحدد فعالیتهسؤال كم

و فشل أمدى نجاح و ، جعلنا على درایة بمستویات الطالبالتعلم كونها تالتعلیم و تهدف إلى تحسین  - 

 )خالفه، و طرق التدریسالمعلم، والمنهج، و 

  :التحصیلیة االختباراتتصنیف : ثانیا

، ییراحسب عدة مع االختبارحسب عدة معاییر منها السمة التي یقیسها  االختباراتتتعدد تصنیفات       

القدرة  اختباراتو  ( Intelligence tests)الذكاء  اختبارو  (Achievement testes)التحصیلیة  كاالختبارات

(Ability test )  مقننة  اختباراتا حسب جهة اإلعداد حیث تصنف إلى ف أیضصنتو(Standardized 

test) داد المعلم عإمن  واالختبارات(Teacher made test)  حسب تفسیر  ختباراتاالكذلك تصنیف و

 Norm referenced)معیاریة المرجع و  (Giterion referenced)محكیة المرجع  اختباراتالنتائج إلى 

test ) .) 87 :، ص2009، المهیداتالمحاسنة و.(  

حسب تفسیر النتائج  االختباراتتصنیف خیر المتمثل في على معیار التصنیف األ االعتمادسیتم و      

 لى ع علیه سیتم تسلیط الضوءو ، راسةلدّ لكي یتوافق مع متطلبات ا ،معیاریة المرجعمحكیة و  اختباراتإلى 

 نتركمحكیة المرجع و  االختباراتة إلى ، في حین سیتم اإلشار المعیاري المرجع أكثر تفصیال بارختاال

  .التفصیل فیها في العنصر الموالي

ة لم لییالتحص ختباراتاال نّ أ: )Husek1994هیوزك و  1969بوبهام جیمس و و جلیزر(یتفق كل من  - 

ها ، كما أنّ لم بلوغها في مرحلة دراسیة معینةالتعلیمیة التي یحاول المعهداف تعد لها القدرة على قیاس األ

، بحیث القوة في عملیة التشخیص الخلل أو الدقیقة حول أوجه القصور أوالواضحة و  ال تعطي الصورة

لمالحظات السلبیة التي وجهت او  االنتقاداتعن  تمكن المعلم بالنهوض بالواقع التعلیمي في مدرسته فضالً 
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ن كاالتعلم و البحث عن استخدام قیاس آخر لنواتج عملیة  إلىالتحصیل مما دعت الضرورة  ختباراتا إلى

   :هما ختباراتاالالجدید هو القیاس أو  االتجاه رو ظه المناقشاتمن نتیجة تلك الحركة البحثیة و 

   )101 :ص ،2010، احيالمی( 

 Norm referenced testمعیاري المرجع  االختبار -

  Criterion referenced testعجمحكي المر  االختبار -

معیاریة المرجع تعتمد على مقارنة أداء الطالب على  االختبارات أنّ  (Glaser 1963)جلیسر یرى 

أو من  صفةطالب  هذه المجموعة قد تكون منو ، (Norm croup)بأداء مجموعته المعیاریة  االختبار

فیه على ترتیب الفرد بالنسبة ألقرانه في القدرة التي یقیسها  االهتمامیتركز و  ،نفس المرحلة العمریة

  )2010(كما ورد لدى المیاحي )2002( غانم في حین یعرفها  .) 5 :، ص2011فتیان،  ( .االختبار

التي تقوم أداء الطالب في ضوء معاییر معینة بحیث تسمح هذه المعاییر بمقارنة  االختباراتتلك  :"هابأنّ 

دة خرین یشكل قاعأي أن أداء اآل ،من المستوى نفسه بأداء غیره من التالمیذ  )التلمیذ( أداء الطالب 

  ) 162: ، ص2010المیاحي، ( ".المقارنة بین األداءینذلك بالحكم على مستوى أداء الفرد و 

 االختبارة ألداء اآلخرین في نفس ختبارات معیاریة المرجع لتحدید وضع المتعلم بالنسبتستخدم االو

  :المثال الموالي یوضح ذلكو 

هي  40فإن الدرجة  50من  40اللغة العربیة على درجة  اختبارحصل في التلمیذ  نّ أ: لنفرض مثال 

اد درجة خام یمكن تفسیر معناها بالرجوع إلى جدول یحتوي على بیانات تلخص أداء مجموعة من األفر 

من األفراد  % 90یفوق أداء  تلمیذالتي حصل علیها ال 40لدرجة ا ٕاذا افترضنا أنّ ، و االختبارعلى نفس 

الجماعة (اآلخرین تالمیذإرجاعها إلى درجات أو أداء النا نفسر الدرجة بنّ موعة المعیاریة ألجفي الم

  .النسبي للتلمیذعلى األداء  اعتمدناإذا فالتفسیر هنا هو معیاري المرجع ، )المعیاریة

  ).153 :، ص2014أبو عالم، (

  ) 104 :، ص2009المحاسنة والمهیدات، ( -: بالخصائص التالیة االختباراتمن  یتصف هذا النوعو  

 .بواسطة لجان متخصصة االختباراته تحدد هذ -

 .البعض ببعضهمرنة أداء المتعلمین مقا االختباراتیمكن من خالل هذه  -

 .قویم الختاميمعیاریة المرجع من وسائل الت االختباراتتعتبر  -
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الریاضیات  فاختبارلیس لفروعها، معیاریة المرجع، نظرة شمولیة و  تاالختبارایة في راسینظر للمادة الدّ  - 

مجموع عالمات المتعلم علیها جمیعا یعني ، والهندسة والجبر و العملیات علیهان األعداد و میتض: مثال

 .عالمة المتعلم في الریاضیات

كذلك ها محكیة و نّ أتفسر على و ) معیاري المرجع (  راختبامن األخطاء الشائعة أن تكون نتیجة  ٕانّ و  - 

  : معین بكلتا الطریقتین اختباریجة ه یمكن تفسیر نتنّ أصحیح، مع العلم  غیر العكس

من  فهيالتالمیذ من  %85فمثال على ذلك إذا كانت نتیجة الطالب في مادة الریاضیات تجاوزت نسبة  

هي سؤال ف 25إجابة صحیحة من  19حصل على قول أن تلمیذ ا عندما نمعیاري المرجع أمّ  اختبارنوع 

ختبارات معیاریة المرجع بین اال اختالفتوجد أوجه و . ) 25 :، ص1425حافظ، ( محكیة المرجع  اختبارات

المحتوى، ،االختبارالهدف من (: یلي من خالل ما االختالفسیتم توضیح هذا و  ،محكیة المرجعو 

  .)قبل إجرائه باالختبار، مستوى معرفة الطالب االختبارالنتائج، توزیع الدرجات، تغییر الدرجات، بنیة 

یعتمد نوع ، و قرارات تعلیمیة كما أسلفنا التخاذختبارات هو جمع المعلومات ول إلجراء االالهدف األ إنّ  - 

نواع القرارات أفرزت نوعین علیه فإن أو تخاذها، اعلى طبیعة القرارات التي نرغب ب المعلومات التي نجمعها

 واالختباراتمحكیة المرجع،  االختبارات: التربوي وهيفي القیاس النفسي و ختبارات المشهورة من اال

  .معیاریة المرجع

تقن مجال سلوكي قرارات حول ما إذا كان المتعلم ی اتخاذختبار محكي المرجع هو الغرض من اال -1

على متصل القدرة أو  میذالتالفالغرض هو ترتیب مجموعة معیاري المرجع  باراالختا في أمّ  ،معین

  .السمة

 جحینتالمیذ  ناغیر متقنین أو الى متقنین و  المرجع یصنف التالمیذارات محكیة ختبفي حالة اال -2

  .بأداء المجموعة المعیاریةلمیذ الت المرجع تتحدد فرصة نجاحمعیاریة  االختبارراسبین، بینما في و 

تبارات معیاریة خي حین في االفختبار محكي المرجع یكون كبیر، اال مستوى صعوبة الفقرات في -3

توضح الفقرات التي تمتلك أعلى تمیز و  مستوى صعوبة الفقرة متوسط، بحیث یركز علىالمرجع یكون 

  .درجات التالمیذ انتشار

م توضیح هذه سیتو ( مرجع ملتوي نحو الیمین أو الیسارمحكیة ال ختباریكون توزیع الدرجات في اال -4

معیاري  ختباررجات االدتوزیع  ، في حین یكون)ختبارات محكیة المرجع امات االدالفكرة في عنصر استخ

 ).26 :، ص1425حافظ، ( و)  28-27 :، ص ص2009عبابنة، ( ).طبیعي( اعتداليالمرجع توزیع 
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معیاریة المرجع من خالل محكیة المرجع و  االختباراتبین  اختالفمن أوجه حه سیتم توضیح ما تم طر و 

  ) 29 :ص، 2009عبابنة، (و) 26:، ص1425حافظ ( :الجدول الموالي

  االختالف بین االختبارات محكیة المرجع ومعیاریة المرجع أوجهیوضح ) 2 -1( جدول رقم 

  محكي المرجع االختبار  معیاري المرجع االختبار  المجال

على متصل  ترتیب التالمیذ -  االختبارالهدف من  -1

  .السمة أو القدرة

مقارنة ما تم معرفة استفادة الطالب و  -

  .متوقععمله مع ما هو 

تقییم كمیة المعلومات التي یعرفها  -

  .الطالب بهدف معین

الفرعیة  االختباراتعدد قلیل من  -  )االختباربنیة (المحتوى-2

  .ذات محتوى مختلف

الفرعیة مرتبطة  االختباراتسلسلة من  -

  .لها محتوى متشابهبأهداف المادة و 

نطاقا محدودا من  االختباریغطي  -

  .المحتوى

  .ملتویةتوزیعات  -  .توزیع طبیعي -  الدرجات توزیع -3

بدرجات  تقارن درجة التلمیذ -  تفسیر الدرجات -4

  المقارنة(المجموعة المعیاریة 

  .)نسبیة  

دة التي تم بكمیة الما تقارن أداء التلمیذ -

  أو بمستوى اإلتقانتعلیمها أو بالمعاییر 

  .)المقارنة فردیة (  

مستوى معرفة الطالب  -5

  باإلختبار قبل إجرائه

الطالب لیس لدیه أدنى فكرة عن  -

المحتوى المحدد المتوقع أن یغطیه 

  .االختبار

یعرف بالضبط المحتوى الذي  التلمیذ -

  .االختبارسیغطیه 

ذهن القارئ  إلىمحكیة المرجع یتبادر معیاریة المرجع و  اتختبار من خالل هذا العرض لموضوع اال - 

   ؟ختبار محكي المرجعختبار معیاري المرجع أو اإلاإلأیهما أفضل ؟  :تساؤل هو 

كل نوع من  نّ ا ألخر نظرً لنوعین من خالل أیهما أفضل من اآلال یمكن لنا إجراء مقارنة بین هاذین ا   

من خالل تحدید الظروف  اعتمادهار معیاري المرجع أو محكي المرجع، یتم ختبانواع سواء كان هذه األ

الذي  االختبار: ، فمثالاالختبارف من دطبیعة المتعلمین والهو  اختباروضاع التي یستخدم فیها كل األو 

رنة یفضل أن یكون معیاري المرجع من خالل مقا ،مهمة مابو القیام أمتعلمین لبرنامج ما  الختیاریجري 

جراء الخطوة إن من تجاوزه لن نتمك أحدتم وضع محك لم یستطع  وٕاذاأداء المتعلمین ببعضهم البعض، 

غض النظر على مستوى المتعلم من تعلم ب دىوصف ما لتحدید  ف هودهبالمقابل عندما یكون ال .التالیة

العلمیة و دائیة األ االختباراتم في دیستخخر محكي المرجع، و خرین، فیجب أن یكون اآلالمتعلمین اآل

 قد أشارطار المعیاري المرجع و استخدام اإله من المناسب نّ إجراء تقویم للبرامج العلمیة، فبالنسبة إل
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سلوب المعیاري في تقویم البرامج التعلیمیة ومن ام األدلى عدة مبررات الستخإ )March 2001مارش (

  :المبررات 

أخرى و  امةالقسم الواحد من مواد ثقافة عفي داخل خر و علمیة، من قسم آلتختلف فترة تقویم البرامج الت -1

دخالها إة المتعلم، بالتالي البد من لكل منها دور في بناء شخصیمتطلبات تخصص و ، ثم متطلبات كلیة

 .یجاد محك لكل قسمإعلیه یصعب ویم، و قفي عملیة الت

ادة ما یمتلك المتعلم من معرفة یقصد في الغالب بتقویم البرامج العلمیة التأكد من نجاح برامجها في زی -2

  .وضع محك أمر صعب إنّ  وعلیه فوضع محك، هارة بغض النظر عن مستوى كل منهممو 

  ).107 -106 :، ص ص2009عبابنة، (

مبنیة بشكل جید  االختباركانت أسئلة تحدیدا جیدا، و  حتى لو أردنا أن نقوم بتحدید الجماعة المعیاریةو  - 

تخبرنا ما الذي حصله  ا، فالدرجة الا نسبیً تحدیدً  أداء الفرد ال یحدد إالّ  وفقا لمخرجات التعلم إال أنّ 

أو  ارتفاعال مدى إتقانه للمهارات التي یستهدفها المقرر، بل كل ما نستطیع معرفته هو مدى التلمیذ؟ و 

   )154، ص 2014أبو عالم، ( .االختباردرجته بالنسبة لآلخرین الذین أعطاهم المعلم نفس  انخفاض

المعلم أو المتخصصین في هذا المجال على نوع من هذه األنواع  اعتماد ملخص القول أنّ و 

 ختباراالهة المختصة إلى بلوغها من هذا الجى إلى الهدف الذي یسعى المعلم أو یرجع بالدرجة األول

فئة مرتفعة الدرجات بمعنى نجد فئة متوسطة و  انتشارأي  ،هل الهدف هو تحقیق توازي في الدرجات

الكفایات الفئة المتقنة للمهارات و  انتقاءهل الغایة منه هو ، أو الدرجاتضة فئة منخفالدرجات و 

مبدأ التعلم من ختبار محكي المرجع و یتفق مع اال هذانبحث على درجة اإلتقان طبعا و  المعینة، إذا كنا

قف وسنختبارات محكیة المرجع بشيء من التفصیل في العنصر الموالي سنتطرق إلى االأجل اإلتقان و 

  .التوضیحالشرح و ل عنصر من عناصره بعند ك

  :المرجعمحكیة  االختبارات: ثالثا

  :محكیة المرجع االختبارات مفهوم - 1

، مرجعیة المحك االختباراتتنوع تعریفات و  یالحظ تعدد سيالنفلمتتبع ألدبیات القیاس التربوي و ا نّ إ     

نواع هذه أتعدد و ) كمرجعیة المح(المرجع محكیة  االختباراتحداثة مفهوم  إلىبما یرجع ذلك ر و 

فراد في هذه لیه درجات األإحول مفهوم المحك الذي تنسب  االتفاقعدم  إلى، كما یرجع االختبارات

 :أن مفهوم المحك )Nitko(نیتكو و) Glaser(جلیزر ذ یرى بعض علماء القیاس من أمثال إ، االختبارات

 االختبارموازنة أداء الفرد في دة تحدیدا جیدا بحیث یمكن المهارات المحدیعني نطاق شامل من المعارف و 
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زنة هنا تكون ، أي أن المواما ال یستطیع أن یؤدیها الفرد و بهذا النطاق أن نعرف ما یستطیع أن یؤدیه هذ

ن أتمثل معلومة أو مهارة ما ینبغي  االختبارذاتها، فكل مفردة یشتمل علیها  اإلخباریةفي ضوء المفردات 

فقائد السیارة الناجح ینبغي أن یتعرف على داللة  الفرد المختبر لكي ینجح في أداء عمل معین، یكتسبها

هارة الضروریة للقیادة عدم تمكنه من ذلك یعني ال یمتلك المات المرور الموضحة على الطریق، و عالم

بینما یرى  .) 24 :ص، 1995عالم، (  .ما یترتب على ذلك من مهارات تالیة اكتسابال یستطیع اآلمنة، و 

فعندما یود المعلم أن یحقق تالمیذه  ،**مستوى األداء أو درجة القطع إلىأن المحك یشیر  البعض اآلخر

 االختبارمستوى إتقان معین، فإنه ینبغي أن یجیب كل منهم إجابة صحیحة عن نسبة مئویة من مفردات 

  .یتم تحدیدها مسبقا

وقد أضاف الكثیر من الباحثین  مصطلح االختبارات محكیة المرجع، أول من طور روبرت جالسرویعد 

فتجمع لدینا عدد كبیر من البیانات  ثمانینات رؤى جدیدة حول المفهوم،رین السبعینات والیفي العقدین األخ

  .القیاس محكي المرجعلفنیة المرتبطة بمفهوم االختبار والدراسات عن االستخدامات والنواحي ا

دت إلى تطور القیاس محكي المرجع لیجمع معنى مزدوجا فمن أراسات والبیانات المتعددة هذه الد وأنّ 

محدد وتفسر درجة الطالب في االختبار  أداءالفرد إلى معیار ما وهو مستوى  أداءناحیة یعني إرجاع 

  .)53-52: ، ص ص1994أبو ناهیة، ( .بصورة مطلقة ولیست بصورة تقریبیة 

 االختبارهو ذلك «:مرجعي المحك ختباراال هو من رواد هذا المجال أنّ و  )Popham(بام اجیمس بیرى -

ن التحدید الدقیق للنطاق ، أي أفي نطاق سلوكي محدد تحدیدا دقیقاداء الفرد أالذي یستخدم في تقدیر 

  ) 25-24 :ص ص ،2001 ،عالم( ».ساسیة لمفهوم المحك من وجهة نظرههو الركیزة األ ،السلوكي

محكیة المرجع  تباراتخاالن أ" :لىإ )Popham and Husek 1969( هیوسك و بابامكما یشیر أیضا    

 لكنها تعتمدو  االختبار،طبق علیها على خصائص مجموعته التي التلمیذ  تعتمد على تفسیرها لدرجة ال

المستویات في م تحدید هذه یت، و محددة مسبقاتویات أداء متوقعة و مس على موازنة أداء الطالب بمحك أو

التلمیذ لهذه األهداف السلوكیة مدى تحقیق  ختباراتاالتقیس هذه المراد قیاسها و  اف السلوكیةدهضوء األ

من ثم تشخیص للمهارات والمعارف الموجودة و  كتسابهامن تلمیذ من كفاءة كل  بذلك یمكن التحققو 

تقان لم اإل جلأمع ظهور مفهوم التعلم من و  .) 1398: ص ، 2012 ،الجبوري( " .القوةنواحي الضعف و 

                                                           

حیانا أو مهارة معینة، و ألكي یعد متقنا لمحتوى  االختبارلمفردات درجة القطع هي الدرجة التي ینبغي أن یحصل علیها الفرد في النطاق الشامل  

تالیةداء مهام أداء المقبول لكي یتكمن الفرد من دنى لأللى الحد األإتشیر درجة القطع  **  

   االختبار على سلوكات محددة للمتعلمین ویغطي عددا محددا من تلك السلوكات
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مقصود یبذل  التمییز بینهم ذلك أن التعلیم نشاطفراد و التركیز أساسا على الفروق بین األیعد الهدف هو 

داء الفرد بمحك أداء أختبارات تفسر الدرجة بمقارنة تعلموه، لذا ففي هذه اال ما ن التالمیذبهدف أن یتق

مرتبة و أهداف سلوكیة أكفایات محددة أو نواتج متوقعة  عادة على صورةداء یصاغ هذا األمتوقع، و 

  ) 2 :ص ، د س ،محمد السهلي( .داءبحیث تصف مختلف مستویات األ

 ختباراتاالي والنفسي یؤكدون على أفضلیة أن معظم خبراء القیاس التربو  )Block(بلوك قد أوضح و  

  .محكیة المرجع في قیاس نتائج العملیة التعلیمیة قیاسا مباشرا

مكن تقان التام على المتصل بل یاإللى إیشیر بالضرورة  ن مصطلح المحك الأوما تجدر اإلشارة إلیه   - 

ستكون هذه النقطة عبارة عن سلوك محدد یستعمل لوصف ي نقطة، و أتحدید المستویات المحكیة في 

یتم مقارنة في ضوء هذه المستویات كما یمكن ائها، و بأد) المتعلم(أن یقدم الطالب همات محددة یجب م

  ) 75 :، ص2012الخفاجي، السامرائي و ( .المتعلمخرى تبعا لنمو أغییر هذه المستویات من فترة إلى ت

  : محكیة المرجع  االختبارات تصنیف - 3

 باالختباراتخاصة المتعلقة والتقویم التربوي، و صصة في القیاس دبیات المتخاألعلى المراجع و  ااعتمادً    

حدید النطاق على درجة ت اعتمادً االمحكیة  االختباراتنواع من أ، نالحظ أن هناك ثالث مرجعمحكیة ال

  :نواعیوضح هذه األ الشكل المواليو : لیه بناء كل منها المتمثلة فيإالسلوكي الذي یستند 

                              

  

  

  

  

  

  یوضح أنواع االختبارات محكیة المرجع):  أ  -2(الشكل رقم 

  :مرجعیة الهدف االختبارات - 3-1

 ،التعلیمیة المصاغة صیاغة سلوكیة هدافالتي تبنى على مجموعة من األ اراتختباالهي تلك 

لنطاق السلوكي الذي تمثله هذه ا نّ أهداف، غیر هذه األو  االختبارتكون هناك مزاوجة بین مفردات و 

  أنواع االختبارات محكیة المرجع

ختبارات مرجعیة اال

  ) ORTS( الهدف 

 االختبارات مرجعیة

  ) DRTS(  النطاق

اختبارات التمكن 

  ) MTS(  واإلتقان

Objective-Referenced 

tests 
Domain-Referenced tests Mastery tests 
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ها نّ تكون قلیلة العدد نسبیا، أل االختبارن المفردات التي یشتمل علیها إبالتالي فمحددا، و  یكون هداف الاأل

عادة عند  االختباراتتطبق هذه و  ،تمثل النطاق الشامل للمفردات الممكنة أن تقیس مجموعة األهداف ال

حداهما حققت إالمختبرین في مجموعتین  بهدف تصنیف ،و وحدة نسقیة معینةمن وحدة تعلیمیة أ نتهاءاال

جابة إجابة عنها محددة من المفردات التي ینبغي اإلخرى لم تحققها في ضوء نسبة مئویة األهداف و األ

  ) 24 :، ص1995عالم، ( . التي لم یستطع كل منهم تحقیقها هدافالتعرف على األصحیحة و 

  : مرجعیة النطاق االختبارات -3-2

ا واضحا المتطلبات تحدیدً  وأالمهارات  وكي شامل من المهام أوبتحدید نطاق سل ختباراتاالبني هذه ت   

و بطرق معاینات أءا عشوائیا نتقاإمن هذا النطاق  االختبارقي المفردات التي یشتمل علیها تنت، و دقیقا

جابة فرد إ الحتمالحصائیة إفي الحصول على تقدیرات  االختباراتتستخدم درجات هذه عشوائیة طبقیة، و 

 االختبارجابة الصحیحة على مفردات دات النطاق الشامل الذي تمثله اإلفراد عن مفر و مجموعة من األأ

  )  25 :، ص2001عالم، ( . على النطاق الشامل االختبارهذا یساعد في تعمیم نتائج في وقت معین، و 

مفردات  اراختبلى مجاالت محددة ثم إق المحتوى حیث یتم تقسیم المقرر رتفاع صدایتمیز هذا النوع بو    

تمثل هذه المجاالت تمثیال منظما عن طریق تحكم المفردات المختارة بواسطة خبراء في مجال التخصص 

تها همیما یتم تحكیم المفردات بالنسبة أل، كلیهإمفردة مع المجال الذي تنتمي  للتعرف على مدى اتفاق كل

تها في تمثیل المجال الذي همییتم تحكیم المفردات بالنسبة أل ما، كلیهإفي تمثیل المجال الذي تنتمي 

  .في صورته النهائیة ختباراالتم توزیع المفردات على مجاالت ، و بعد ذلك یلیهإتنتمي 

  ) 16 :، ص2014ي، علالزی( 

  :تقانو اإل أالتمكن  اختبارات - 3- 3

و أنامج التعلیمي بر فرد معین للسلوك الذي یهدف ال بكتسااختبارات على تحدید مدى تعتمد هذه اال   

تقان الفرد لهدف إقرارات تتعلق ب اتخاذتقان یساعد في و اإلأالتمكن  فاختبارلى تنمیته لدیه، إالتجریبي 

 ختبار مرجعيلذلك یمكن أن یكون هذا االأو نطاق من المهارات المحددة، و  ینةتعلیمي أو مهارة مع

  . ) 25 :، ص2001عالم، (  .تبارخاال قسهالنطاق السلوكي لألداء الذي ی

الغرض الذي  ف أووالشكل الموالي یوضح كل نوع من أنواع االختبارات محكیة المرجع انطالقا من الهد

  .) 25 :، ص2001عالم، (  .أعدت ألجله وكذا الطریقة المعتمدة في تفسیر نتائجها
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   .تفسیر درجاتهو  تهمرجعیو  ختباراالالغرض من محكیة المرجع وتصنیفاتها، و  االختبارات :یوضح) ب-2(الشكل رقم 

من االختبارات محكیة المرجع بأنواعها سواء كانت  األساسيالهدف  من خالل الشكل یتضح أنّ 

واختبارات مرجعیة النطاق تهدف إلى تقویم أداء التمكن  مرجعیة الهدف واختبارات إتقان أواختبارات 

التلمیذ في  ن القوة والضعف لدیهم، وتفسر درجةالمتعلمین من خالل تشخیص األداء وتحدید مواط

في حین تفسر الدرجة في االختبار ،االختبار مرجعي الهدف من خالل األهداف التعلیمیة المحددة مسبقا

  ا اختبارات التمكن واإلتقان أمّ . المحدد مسبقا وء النطاق السلوكيمرجعي النطاق في ض

  .في تفسر درجة الطالب في كلتا الحالتین من خالل األهداف التعلیمیة وكذا النطاق السلوكي

قسمین رئیسیین  إلىمحكیة المرجع  ختباراتلالتصنیف  )Nitko()1980(نیتكو و) Glaser(جلیزر قدم   - 

   .مرتبا أو غیر مرتبمعرفا تعریفا جیدا و  االختباران النطاق السلوكي الذي یقیس ك إذاعلى ما  عتماداا

  )Ordered Domains (محكیة المرجع تعتمد على نطاقات مرتبة اختبارات: أوالً 

  : هذه المحكات عبارة عنالسلوكیة و ترتیب النطاقات  د هذا النوع على محكات تساعد علىیعتم

اختبارات مرجعیة المحك 

CRT  

تقییم وتشخیص األداء 

  الراهن

  اختبارات مرجعیة النطاق  اختبارات مرجعیة الهدف  اختبارات إتقان أو تمكن

تفسیر الدرجة في ضوء 

هدف أو مجموعة، أهداف 

  تعلیمیة أو تدریسیة

تفسیر الدرجة في ضوء 

نطاق سلوكي محدًدا 

  .تحدیدا دقیقا
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  .داءأو نوعیة األ االجتماعیةتحكیم المعاییر  -أ

  .وى صعوبة أو تعقد المقرر الدراسيمست -ب

  .وبة للمهارة المعتمدةدرجة الكفاءة المطل - جـ

  .الحركیةتساب المهارات العقلیة و متطلبات اك -د

  .موقع السمات الكامنة للمعرفة - ه

  :جع تعتمد على نطاقات غیر مرتبة محكیة المر  اختبارات: ثانیا

یحتوي على سلوكیة و النطاقات ال هذا النوع یتطلب تعریف نّ ألى إ (Nitko 1980) ونیتكشار أكما    

  :تيیجازها كاآلإمن النطاقات یمكن  نواعأربعة أ

 .االختبارمفردات  اراختبخطة خصائص مثیرات النطاق و -أ

  .االستجاباتو بالخصائص اللفظیة للمثیرات  نطاقات تهتم -ب

   .داءاألاقات تعتمد على تشخیص تصنیفات نط - ج

  ) 171 :، ص2007مجید، ( .التكوینات الفرضیة وأالسمات قات تعتمد على التجرید و نطا -د

   :محكیة المرجع االختباراتخصائص - 4

معین یأخذ مستوى  في ضوء محك المرجع على تقویم أداء المتعلم محكیة االختباراتتعتمد  

  .حدیثا في مجال التربیة والتعلیماالختبارات قد شاع استخدام هذه و  االعتبارالطالب بعین 

  ) 225- 224 :منسي، د س، ص ص (- :من الخصائص أهمها ما یأتي بعدداالختبارات تصنف هذه و  

  .هداف السلوكیةها مبنیة على عدد من األنّ أ - 

  .محتویاتها ترتبط بأهدافها نّ أل المالئمةث تكون على درجة عالیة من ها معدة بحیأنّ  - 

داء علیها في ضوء داء الحقیقي لألفراد، یمكن تفسیر األارة عن عینات ممثلة للسلوك أو األها عبأنّ  - 

    .حددة مسبقا سلفادرجات فاصلة م

محكیة المرجع المتمثلة فیما  لالختباراتخصائص أخرى  2012بني یوسف و أبو فودة كما یصنف  

  - :یلي

التي قد ، قد تجري عدة مرات للمادة الواحدة و لمرجع من وسائل التقویم التكوینيمحكیة ا تباراتخاالتعد 

ال یعني نجاحه  هاأحدفي ) التلمیذ(ن نجاح الطالب إفي المادة نفسها ف ختبارایحدد المعلم محكات لكل 

  .بالمادة جمیعها

   )37 :ص، 2012یوسف، بني أبو فودة و ( .كیقاس أداء الفرد بمح - 
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  .؟ماذا یستوعب منهاب في مادة ما و محكیة المرجع بتحدید ماذا یعرف الطال االختباراتتقوم  - 

   )38 :ص ، 2012یوسف، أبو فودة وبني ( 

  :وردها كما یليبعض الخصائص ن اطیمحمد الخماجد كما یضیف 

 ختباراالمستوى األداء المتوقع، حیث یهتم واضع وى المحك و مستالوصف التفصیلي لسلوك المحك و  - 

، المهمات البسیطة أو الصعبة يال یستثنو ) السلوك، المحتوى(صیل بجانبیه ة الوصف لمجال التحبشمولی

  .المفحوصین ستجاباتار أهمیة من الحصول على تباین في هذا أكثو 

مواصفات شمولیة وتفصیلیة للمحك، ب االختبارعند بناء : داء الفرد بداللة المحكأالدقة في وصف  - 

  .لوصف أداء الفرد في مهمات المحكضبط تكون أكثر دقة و  .صیاغتهاسئلة و مراعاة بناء األو 

فاعلیة طرف و  ریسخطة التدداء المدرسي و یضا لألأه و دائأو  التلمیذ یصیة مهمةتقدیم دالالت تشخ - 

  .التدریس لدى المعلم

خاصة عند تحدید  ،طلباته الخاصةي برنامج تعلیمي تبعا لمتمحكیة المرجع مالئمة أل االختباراتتعد  - 

  ) 2014- 213 :، ص ص2010الخیاط، (  .التعلیمیة المتوقعة واتجالن ساسأداء على األ

نذكر منها  محكیة المرجع االختبارات خصائصمجموعة من  2012لخفاجي اي و ئمرااالسیضیف و    

   -:مایلي

خالل تتابع المنهج الدراسي فقط بل تستعمل ألغراض أداء الطالب بشكل فردي و  على تقویمال تقتصر  - 

  .الطلبة للدراسات العلیا اختبارحتى في قویم أداء المدرسة ككل و التقویم التربوي في مستویات علیا مثال ت

مستویات إنجازها المحددة، لذا فإن فیها و  المرغوب د مجموعة من المخرجات التعلیمیةى تحدیلتعتمد ع - 

تقدیم محتویات مختلفة  یكون مفیدا عندما تختلف المؤسسات التربویة في ختباراتاالهذا النوع من 

 اكتسابتقان محددة في إمستویات  ن یبلغ التالمیذأها ستفرض على هذه المؤسسات وجوب ألنّ  .لتالمیذها

  .معلومات و مهارات محددة

ساعد في تحدید نها تأكما  ، لتالمیذل الوضع التحصیلي الراهن محكیة المرجع في تقدیر ختباراتاالتفید  - 

وصف الطرق المناسبة  .االختباراتهداف التي تبنى في ضوئها هذه تقان الطالب لبعض األإسباب عدم أ

  .هدافخفاق في تحقیق األالت اإلالعالج ح
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  :محكیة المرجع االختبارات استخدامات -5

ارات التي یتخذها من القر العادة لعمل قرارات حول قدرات ومعارف الطلبة و  في ختباراتاالتستخدم 

التالمیذ في مادة صعبة أو و نجاح أرسوب  االختباراتارة التربویة بناءا على نتائج دالمعلمون أو اإل

لى تخصصات معینة إ تالمیذض لبرنامج عالجي معین أو تصنف الخضاع الطلبة ذوي التحصیل المنخفإ

) Broun 1996 ( براون قام به تختلف أغراض ماالتدریس التي یتبناها المعلم، و  اتستراتیجیإأو في تغییر 

یبین تلك  الجدول التاليمحكي أو معیاري و  سواء كان ختباراالنوع و  االختبارمن مزاوجة بین غرض 

  :المزاوجة

  :معیاریة المرجع واالختباراتمحكیة المرجع االختبارات  استخداماتیوضح  :)2 -2(رقم جدول

  )24 :، ص2009عبابنة،(  -

 ع من خالل تحدیدمرجمحكیة المعیاریة المرجع و  االختبارات استخدامقد یكون من السهل فهم مجاالت 

  -:ألشكال الموالیة، كما هو مبین في اشكل توزیع الدرجات لكال النوعین

  

  

  

  

  

  معیاري المرجع اختبارتوزیع درجات ) ج-2(شكل                              

  و معیاريأمحكي  االختبارنوع   االختبارغرض 

  اختبار قبول في برنامج معین  -

   .لدخول برنامج تدریبي االستعداد

  

  Placementتعیین  -

  

  تشخیصي -

  

  )التحصیل(نجاز الطالب إقیاس  -

للتلمیذ في  یجاد المستوى المناسبإذ نرید إ :معیاري المرجع -

  .خرینالبرنامج من خالل المقارنة مع عدد من الطلبة اآل

داء كل فرد في أداء الفرد بأذ نرغب بمقارنة إ :المرجع معیاري -

   .المجموعة

ذ نرغب بقیاس جوانب محددة في معرفة الطالب إ :محكي المرجع -

  .تكون مرتبطة بأهداف البرنامج

اس نقاط محددة في معرفة ننا نرغب في قیأل: المرجع محكي -

   .وهذه النقاط مرتبطة بأهداف البرنامج التلمیذ

50 

25 

 الدرجات المئویة 100 50 0

 عدد التالمیذ



 االختبار التشخیصي مرجعي المحك                                                            فصل الثاني ال

  

52 
 

تأخذ شكل و  القدرة تتوزع على كامل متصل السمة أو التالمیذن درجات أ )ج- 2(نالحظ من الشكل  - 

قرارات تعلیمیة لها عالقة بقبول التالمیذ أو  اتخاذهذا بالضبط ما نحتاج له في حالة التوزیع اإلعتدالي و 

م توضیحها من سیتمحكي المرجع و  تبار في حین یختلف شكل توزیع درجات الطلبة في االخ .تعیینهم

  ). 25 :، ص2009عبابنة، (  - :الموالیینخالل الشكلین 

  عدد التالمیذ                                          عدد التالمیذ                              

  

  

  

  

  

ي ف توزیع درجات اختبار محكي في: یوضح) د-2(كل ش           یوضح توزیع درجات اختبار محكي :)ه-2(شكل 

  .بدایة برنامج تعلیمي                        .                                 نهایة برنامج تعلیمي

) د- 2(ل نالحظ من الشك نناإمحكیة المرجع ف تباراتخاالفي حالة  تالمیذتوزیع درجات ال ىإلبالنظر 

یفترض أن ن عند بدایة البرنامج التعلیمي و أن توزیع الدرجات یكون ملتویا نحو الیمی، )ه- 2(الشكل و 

ة األمر الذي هداف التعلیمیتحققت األ ، إذا ماسار عند نهایة البرنامج التعلیمينحو الی یصبح ملتوي

  .) 26 :، ص 2009عبابنة،( . التعلمات في عملیة التعلیم و قخفااإلد یساعد على تحدی

معیاریة المرجع على حد محكیة المرجع و  االختباراتدامات هذا العرض المبسط الستخ نّ إ    

ر محكي عداد نوعین من االختباإمن خالل  ، التالمیذكیف یمكن أن تفسر درجات سواء كان لتوضیح 

   .توزیع البیانات في كلتا الحالتینتم توضیح شكل معیاري المرجع و المرجع و 

یة المرجع فقط على محك االختباراتمجاالت استخدامات  وأتي سیتم عرض استخدامات أا فیما یأمّ 

  )215: ، ص2010الخیاط، ( - :محكیة المرجع في  االختباراتیمكن استخدام  :النحو التالي

ه ال یقتصر مفهوم المحك على وصف المجال حیث أنّ  :(mastery learning) تقانيتقویم التعلم اإل  -أ

ال تقل نسبة  أنّ (على شكل تقدیر عددي ) األداء(ب، بل یتضمن تحدید مستوى اإلتقان السلوكي فحس

  .ه متقنأنّ  حتى یصنف التلمیذ) %80(اإلجابة الصحیحة في المهمة عن 

50 

25 

0 50 100 

50 

25 

0 50 100 

 الدرجات الخام الدرجات الخام
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  :قرارات تعلیمیة مثل التخاذمحكیة المرجع  االختباراتتستخدم  - ب

لك ذ؟ و ؟ وما هو التعلم الذي یلزم التالمیذالتعلمن أن یكون الطالب في سلسة أین یمك ؟المتعلمماذا یعرف 

  .التي یتم إجراؤها في بدایة البرنامج التعلیمي )pretesting(قرارات قبلیة  اتخاذمن خالل 

محكي المرجع عند نهایة كل وحدة،  االختبارأشار بلوم إلى أن نطبق : تستخدم في التقویم التكویني -ج

اقترح طرق عالجیة للتغلب على مین و الضعف لدى المتعلالنتائج یظهر لنا جوانب القوة و  و تحلیل

  .ي المرجع، بعد فترة زمنیة كافیةمحك لالختبارصورة ثانیة  استخدامیتم بعدها و . القصور

نها متطلبات سابقة لتعلم حیث نستطیع هنا قیاس المهارات األساسیة كو : یستخدم في التقویم القبلي -د

توى القاعدي مستوى البرنامج المناسب مع قدرات التالمیذ، إضافة لتحدید المسو لتحدید نوع جدید، و 

  .بعد التدریس أین وصلت؟للتدریس أین تبدأ؟ و 

الخطأ  احتمالیةبحیث یتناول نماذج من المهمات یكون  االختبارحیث یبنى : في مجاالت التشخیص -ه

  .من المهمات األساسیة ا، إضافة لوجود عینة ممثلةفیها كبیرً 

أخرى یث أن بعض النتاجات تكون بسیطة و ح: تقویم التحصیل في البرامج المبنیة على النتاجات - و

هي بالضرورة مجال ، و ختبار یعبر عن النتاجات التي أتقنها الطالب التلمیذواألداء على االمعقدة، 

هل ، و االختبارر المستهدف من تطویر تحصیلي معین، و تحدید مستوى األداء المقبول، یرتبط بالقرا

تعتبر عملیة تكوینیة تشخیصیة في آن واحد هدفها التأكد من و   النتاجات التعلیمیة تم تطویرها أم ال ؟

 ) 26 :، ص2009عبابنة، (. تحقیق النتاجات المستهدفة في البرنامج التعلیمي

  :محكیة المرجع االختباراتعیوب و  میزاتم -6

علق بأدوات القیاس ومنها یت تواجه عملیة التقویم التحصیلي الدراسي العدید من المشكالت منها ما 

بقدر یا تقلیدیا أو تقدیمیا حقیقیا، و منها ما یرتبط بنوع التقویم سواء كان تقدیمما یتعلق بوضع المعاییر، و 

األمر على األقل تخفیف حدتها،  علیها أوما یكون وعینا بهذه المشكالت عمیق بقدر ما نستطیع التغلب 

  .تأخذهادقة القرارات التربویة التي االطمئنان لموضوعیة و بالتالي ذي یساعد في زیادة دقة القیاس، و ال

وتظهر من معیاریة المرجع  االختباراتأكثر فاعلیة من أنها  محكیة المرجع االختباراتمن بین ممیزات 

  )31-30، ص ص 2009عبابنة، (-:خالل

ییر التي تخضع لمناقشة مستفیضة إعطاء الطلبة فرصا أكبر للتفاعل مع المعلم عند تحدید المعا - 

  من قبل الطالب ومن قبل المعلم،  ومراجعة مستمرة
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تحدید طبیعة المهام التعلیمیة التي یجدر بالطالب أن ینجزها، كما یمكن أن تكون مشاركة الطالب فعالة  - 

هذا یساعد على جعل المتعلم قائق اإلنجاز على سبیل المثال، و في تحدید طبیعة األعمال التي تتضمنها ح

  .في عملیة التعلم انغماساأكثر 

ضمن فلسفة التقویم الحقیقي على تشجیع  استخدامهافي إطار  ختبارات محكیة المرجعكما تساعد اال -  

جوانب الضعف و یعمل هذا النوع من التقویم على إظهار جوانب القوة و  (active Learning)التعلم النشط 

  - .في عملیة التعلمأداء الطالب و 

 التعلیمیة، على الرغم منیحفزهم على التأمل في تجاربهم درة الطلبة على التقییم الذاتي و یعزز من ق - 

           -:صعوبات تكشف سبل تطبیقها هناك أنّ  ، إالّ محكیة المرجع االختباراتالمزایا التي تقدمها 

  .)31 :، ص2009عبابنة،(

 .مشكلة تحدید المعاییر - 

 .االختباراتثبات هذه مشكلة تقدیر صدق و  - 

 .تحتاج إلى مدربین متخصصین إلعدادها - 

عینة سلوكیة ممثلة في المجال السلوكي الذي یحدد المهارة التي  اختبارمشكلة تتعلق بالقدرة على  - 

 .یرغب بقیاسها

  :التشخیصیة مرجعیة المحك االختباراتبناء  :رابعا

التشخیصیة  االختباراتمرجعیة المحك البد من تعریف  االختباراتلى خطوات بناء إقبل التطرق 

محكي المرجع  االختبارلى الغرض من إذلك بالرجوع محكیة المرجع، و  االختباراتنواع أمن بین  باعتبارها

من ثم ة مرجعیة المحك و التشخیصی االختباراتمدخل حول تقدیم علیه سیتم لتشخیص، و ساس هو افي األ

التي  ساسیةالركیزة األ باعتبارهامرجعیة المحك التشخیصیة  االختباراتالتفصیل في خطوات بناء المرور و 

  .عدادهإ نجازه و إیقوم علیها البحث الحالي الذي نحن بصدد 

  : التشخیصیة االختباراتمفهوم  - 1

المتعلم كفایات أو  اكتسابالتشخیصیة التي تهدف للتحقق من  االختباراتالمحكیة  االختباراتنواع أمن  

تشخیص الصعوبات التي تصادفه أثناء تعلمه نواتج تعلیمیة محدودة و محددة، و ساسیة تعبر عن أمهارات 

و عن عدم التمكن من أخطاء سواء كانت ناجمة عن سوء الفهم و التعرف على مصادر األأأو تدربه 

بذلك تساعد المتعلم في تصمیم و  ،و المهاراتأو العملیات التي تنطوي علیها هذه الكفایات أجراءات اإل
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جل تحقیق أمتابعة التعلم من خطاء و المتعلم تصحیح هذه األ سالیب تعلیمیة عالجیة مناسبة تیسر علىأ

  .و المهارات المرجوةأالكفایات 

 :التشخیصیة مرجعیة المحك االختباراتخطوات بناء  - 2

مرجعیة  االختباراتملحوظا عن خطوات بناء  اختالفاالتشخیصیة تختلف  االختباراتن خطوات بناء إ  

علیه و ، ترتب على نتائجهایما و  استخدامهاالغرض من و  االختباراتالجماعة، و ذلك لخصوصیة هذه 

  .التشخیصیة مرجعیة المحك االختباراتسوف نعرض فیما یلي الخطوات الرئیسیة في بناء 

  :و المهارات الرئیسیة المرجوة و محتواهاأتحدید الكفایات  :ولىالخطوة األ  - 1- 2

هارات الرئیسیة لدى المتعلمین، المموعة من الكفایات و جفكل برنامج تعلیمي أو تدریبي یهدف لتحقیق م 

الوظیفیة المحددة تحدیدا دقیقا المهارات موعة متكاملة من المعارف و جم )Competency (نقصد بالكفایةو 

  قیاسها من خالل البرنامج تدریبي معین بحیث یمكن تحقیقها و ال تعلیمي أو جالمتعلقة بمو 

  :ــــب باالستعانةجراء ذلك إیمكن و 

و المهارات الرئیسیة أالكفایات  باختیارو المجال التدریبي حیث یقوم هؤالء الخبراء أخبراء المادة الدراسیة - 

   .همیة تحقیقها لدى المتعلمینأالتي یرون 

ما یتضمنه هذا المحتوى من نواتج المجال التدریبي و  وأالتحلیل المتعمق لمحتوى المنهج الدراسي  - 

  .سلوكیة

  .تقانهاإالكفایات الالزم مجال التدریبي للتوصل للمهارات و هذا یكون في الالعمل و تحلیل  - 

  :یجازها فیما یليإیمكن  اعتباراتتتطلب هذه الخطوة مراعاة عدة و  

  .الكفایة اتساعمدى  -1

  .مكانیة تعلیم الكفایةإ -2

   .األثر انتقالة یقابل -3

  )44 – 43 :، ص ص1995عالم، ( .تمثیل الكفایات للسلوك النهائي المستهدف-4

التشخیصي  االختبارولى لیس كافیا لبناء المهارات الرئیسیة في الخطوة األ وأتحدید الكفایات  نّ إ   

 عملیات عقلیة ونفسیةو مرجعي المحك، فالمهارات الرئیسیة تعد بمثابة نواتج مركبة یتضمن معارف 

ا یكشف عن العالقات ا منطقیً ترتیب مكوناتها ترتیبً ا و بنائیً  وأا جرائیً إ حركیة، لذلك فهي تتطلب تحلیالً و 

   .علیه البد من التطرق للخطوة الموالیة لكي یسهل فهم عملیة تحلیل تلك الكفایاتو  .القائمة بینها
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  :لى مكوناتهاإالمهارات الرئیسیة  وأتحلیل الكفایات : الخطوة الثانیة- 2- 2

لى ما یتضمنه إالتدریبي  وأالمهارات الرئیسیة للبرنامج التعلیمي  وأن عملیة تحلیل الكفایات ألى إنظرا   

هم هذه أا سنوضح فیما یلي نّ نّ إنماط العالقات بین المهارات فأعملیات یتطلب معرفة و  من معارف

  .نماطاأل

   .لعالقات الهرمیة بین المهاراتا - 

  .العالقات الدائریة بین المهارات - 

  .المهاراتالعالقات التجمیعیة بین  - 

  .العالقات العشوائیة بین المهارات - 

یة، وسیتم و المهارات الرئیسأجراء عملیة تحلیل الكفایات في هذه الخطوة یتم توضیح طرق متعددة إل - 

  .جراء كل طریقةإكیفیة توضیح بعض هذه الطرق و 

و أتستخدم هذه الطریقة عندما تتضمن الكفایة   )Procedural Approach (جراءاتطریقة تحلیل اإل -1

لى تحقیق إمتكاملة من السلوك تؤدي راد تعلمها سلسلة خطیة، متابعة و المهارة الختامیة الرئیسیة الم

 .و المهارة المطلوبةأالكفایة 

  )44 – 43 :، ص ص1995عالم، (- :و یمكن توضیح هذه الطریقة من خالل الشكل الموالي

  

  .          هكذاو .........                                                           -

-                

  جراءات بشكل متسلسلطریقة تحلیل اإل :یوضح )و -2( شكل

لى إن یكتسبها لكي یمر أ وأولى ن یتقن المتعلم الخطوة األأهذه الطریقة من التحلیل تعتمد على  نّ إ 

  .هي عبارة مدخل للخطوة التي تلیهاكل خطوة  نّ أالخطوة الموالیة و 

  :طریقة التحلیل البنائي الهرمي - 2

تتابع  وتعتمد هذه الطریقة على تحدید المعارف و المهارات المساعدة التي ینبغي تعلمها بترتیب   

تكون  المهارات المساعدة ربما الالمعارف و المطلوبة، و المهارة الرئیسیة  وأبنائي هرمي لكي یحقق الكفایة 

لكنها تعد من المتطلبات الضروریة التي تسهم في تحقیق ذاتها كنتاج من نواتج التعلم، و  مهمة في حد

  )56 :، ص2001عالم، ( .المهارة الرئیسیة اكتسابو أالكفایة 

 1مهارة  1مهارة  1مهارة 
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 وأالمتطلبات  ما: نفسناأبسؤال  دأمعینة نبمهارة رئیسیة  وأجراء التحلیل البنائي الهرمي لكفایة إلو 

بعد تحدید هذه و  المهارة الرئیسیة؟ وأالمكونات السلوكیة الالزم توفرها لدى المتعلم لكي یحقق الكفایة 

 .بالتالي نحدد متطلبات كل من هذه المكونات السلوكیةر السؤال نفسه لكل متطلب منها، و المتطلبات نكر 

ن یحدد تلمیذ أهي : جراء التحلیل البنائي الهرمي فالمهارة المراد تحلیلهاإمثاال یوضح كیفیة : فیما یليو 

                     )56 :، ص2001عالم، ( .الشكل الموالي یوضح ذلكقرة معینة، و سماء في فاألفعال و األ االبتدائیةالمدرسة 

  

  

  

  

-   

-   

-   

  

  

  

  

  

سماء في فقرة األفعال و نتائج التحلیل البنائي الهرمي لمهارة تحدید األ :یوضح) ز- 2(شكل رقم 

                                                     )56 :، ص2001عالم، (.معینة

  ) Combination Approach(التحلیل الهرمي جراءات و طریقة تجمع بین تحلیل اإل - 3

خاصة المتعلقة بمهارات حركیة نفسیة معقدة نسبیا، و الكفایات الرئیسیة و أرات اتتطلب بعض المه

ن یتصور مكونات ألكي یختار الفرد طریقة التحلیل المناسبة یجب علیه و   :على كال الطریقتین االعتماد

و أنه من غیر الممكن تعلم عناصر أذا تبین إجمالیا فإو تحقیقها تصورا عقلیا أدیتها أو كیفیة تأالمهارة 

 األسماء في فقرة معینةاألفعال و تحدید 

 جملالفي  یصنف األسماء جملالیصنف األفعال في 

 یمیز بین األسماء یمیز بین األفعال

 یصنف الجمل

 یصنف الكلمات

 یحدد الحروف
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المهارة تتمیز ببنیة  نّ أهذا یعني  نّ إخرى فرعیة تسبقها، فأمكونات المهارة الرئیسیة دون تعلم مهارات 

و كل مجموعة منها على أمكانات الفرعیة مترابطة تعتمد كل منها و اإلأن هذه المهارات أهرمیة، و 

ن تحلیل إجراءات المستقلة فاإللب سلسلة خطیة من الخطوات و طدیة المهارة یتأن تأذا تبین إما أخرى، األ

  .نسبجراءات یكون األاإل

  :هداف السلوكیةصیاغة األ - 3- 2

التشخیصي مرجعي المحك متمثلة في صیاغة  االختبارالخطوة الثالثة من خطوات بناء  نّ إ

جراءات باستخراج هداف السلوكیة المتعلقة بنواتج التحلیل، سواء كان هذا التحلیل هو طریقة تحلیل اإلاأل

المهارات المساعدة التي ذا كانت المعارف و إا مّ أالمهارات على شكل سلسلة خطیة متتابعة، المعارف و 

خیرة ستخدام الطریقة األاِ ما أستخدمت طریقة التحلیل البنائي الهرمي، اُ ذا إ اكتسابهاتسهم في تحقیقها أو 

و سلوكیة یمكن مالحظتها مالحظة مباشرة أجرائیة إغة هذه النواتج صیاغة اینبغي صی. التي تجمع بینهما

  :ساسیة هيأارات الهدف السلوكي على عناصر بتشمل عو  ،باریهختاو قیاسها بمفردات 

  .وصف السلوك المتوقع- 

  .المحتوى المرجعي- 

   .داءشروط األ- 

المهارات و أهداف السلوكیة المتعلقة بمكونات الكفایات األلذلك یجب العنایة بصیاغة  .داءمستوى األ- 

   .الرئیسیة التي تم تحلیلها

لوكي مبدئیا ن یصاغ الهدف السأ )Popham (بابام اقترح) Amphifidobjecturs( :هداف المبكرةاأل*

ثم مستوى داء و على الفعل السلوكي ثم المحتوى المرجعي ثم شروط األ اشتمالهاهي بالطریقة المعتادة و 

  .الهدف السلوكي داء كما تم ذكرها من خالل توضیح عناصراأل

تحدید لنوع المفردة ال للمفردة و ثیتمثل م االختباریةا تفصیلیا لكیفیة بناء المفردة ذلك توضیحً  یليكما  

 الّ إ  .هدافا مبكرةأهداف السلوكیة الموجزة بذلك تصحیح األجابة الصحیحة و كذلك محكات اإلمكوناتها و و 

  .بالفئة الشاملة للسلوك المرجو قیاسهن هذه الطریقة یعتریها بعض الغموض فیما یتعلق أ

  .) 10  :، ص1995عالم، (

طلق علیه أهداف المبكرة لأل امتدادهو  خرآا سلوبً أ )Popham( مبابا اقترحللتغلب على هذا الغموض  

مكونات تستخدم  عربأتشتمل هذه الطریقة على و : (Test Spécification) لالختبارالمواصفات التفصیلیة 
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ه في ءداأما ال یستطیع ه و ءیستطیع الفرد أدا السلوك الذي یمكننا من معرفة ما وصففي تحدید 

  :هذه العناصر هيعلى خمسة عناصر، و  لالختبارتشتمل المواصفات التفصیلیة و  .االختبار

 اعتبارعبارة عن وصف عام للسلوك الذي یتم تحدیده بالتفصیل و یمكن : االختباروصف لما یقسه  -1

  .بابام یستخدم مصطلح الوصف العامو  ،رلالختباهداف السلوكیة األ ةغهذا الوصف هو صیا

  .االختباریةیوضح شكل و نوع المفردة : ختباریةإمثال لمفردة  -2

، عناصر المثیرات باریةتاالختحدید وصف المثیرات التي تشتمل علیها المفردة  :خصائص المثیرات-3

  .االختبارهم مكونات مواصفات أتعد من 

الفرد لعناصر المثیرات التي تشتمل  استجابةوصف طریقة المقصود بذلك و : االستجاباتخصائص -4

  :االستجاباتسیان من یویوجد نوعان رئ االختبارعلیها مفردة 

  .المزاوجة وأو الخطأ أالصواب  وأمن متعدد  االختبارردات مفل االستجاباتمثل  :المقیدة االستجابة -أ

  .جابة قصیرةإالمفردات التي تتطلب فردات المقال و مل االستجاباتمثل : المفتوحة االستجابة - ب

  .)168-167 :، ص ص2007مجید، ( 

 لتوضیحاتصفات السابقة ملحق للمواصفات تكتب فیه االى المو إیضاف  :ملحق المواصفات -5

  .لكنه لیس ضروریاالتفصیالت للمفردات و و 

المعلم بكیفیة  وتتطلب هذه الخطوة درایة تامة من جانب الباحث أ :ختباریةبناء المفردات اال - 4- 2

هداف السلوكیة المحددة قیاسا مباشرا، و مهارة كبیرة في فنیات نواع المفردات التي تقیس األأنسب أ انتقاء

واجهتهم لمحددة والذین هداف اتحقیق األ استطاعو اِ بناء هذه المفردات تستخدم في التمییز بین الذین 

  .)64 – 63 :، ص ص2001عالم، ( .فجوات التعلمخطاء و أتشخیص صعوبات و 

  :محكیة المرجع  االختباراتصدق - 5- 2

فراد في متابعة التقدم الدراسي لأل تهاامااستخدمرجعیة المحك و  االختباراتت من تطبیقا ستفادةاال نّ إ

علیه یشیر تعلم و في تشخیص صعوبات ال، و هدافساس األأالتدریبیة المبنیة على علیمیة و في البرامج الت

یلي تحص ختبارادرجات  رن تفسأقیاس في القیام بتفسیرات معینة كدرجات الم ستخدامامدى  إلىالصدق 

د ثالث طرق رئیسیة لتقدیر صدق توج، و ختبارمجال التحصیل الذي یقیسه هذا اإل نها تمثلأما، على 

مرجعیة  االختباراتطرق المتبعة في التحقق من صدق اللى حد ما إمرجعیة المحك تماثل  االختبارات

   االختباراتالنوع من  قلیال في مسمیاتها بما یتناسب و طبیعة هذا تلفتاخ نّ إ و المعیار و أالجماعة 

  :هيوهذه الطرق  ستخداماتهاو 
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  ) Descriptive-Validity(الوصفي  الصدق - 1- 5- 2

ولة لتأكید مدى ما یقیسه فعال الصدق الوصفي عبارة عن محا نّ أب )Popham 1978 (بابامذكر    

ه نذلك ألخرى و نواع الصدق األساسي ألأیعتبر تحدید الصدق الوصفي شرط و ، محكي المرجع االختبار

  )18 :، ص1999، التمیمي(  .ختباراالداء الطالب في أفضل وسیلة لتفسیر أ

مرجعیة  تباراتخاالكما في ) صدق المحتوى(ى محیانا یسأذا النوع من الصدق مسمیات متعددة، فو له   

 )Linn(لین و )Popham(بابام و  )Yalow(یالو ن أالصدق المتعلق بعملیة التعلیم، غیر  وأالمجال، 

  )281: ، ص2001عالم، (.مصطلح الصدق الوصفي یفضلون استخدام

  :الصدق الوظیفي- 2- 5- 2

محكي المرجع  ارختبااللمقصود بالصدق الوظیفي هو دقة ن اأب  )(Popham 1978شار بابام أ

داء الطالب أیقتصر على وصف  نه الأ يأ، االختبارجله أالذي صمم من ) الوظیفة(في تحقیق الغرض 

یفة وظتحدید الوصف و  االختبارفي عندما یكون الغرض من تطبیق یستخدم الصدق الوظی، و االختبارفي 

یقابل و  ما لحساب الصدق الوظیفي،ز ن الصدق الوصفي یعتبر شرطا الإلذا ف واالختبارالمراد تحقیقها من 

) Griterion Belated Validity(المعیاري المرجع صدق المحك الخارجي  الصدق الوظیفي في القیاس

بعض  نّ بدال من صدق المحك الخارجي أل) بالصدق الوظیفي(طلق على هذا النوع من الصدق أو 

   .یتطلب ذلك خر الالبعض اآلخارجي و  رجع تتطلب محكاً محكي الم ختباراالفي  الوظائف المراد قیاسها

  .)179: ، ص2007مجید، ( 

داء أبمقارنة  (Dicision validity)ه یمكن تحدید صدق القرار نّ أب (Hambleton)هامبلتون ضاف أو  

، كما یمكن تحدید صدق القرارات التعلیمیة كثر بدرجة قطع محددةأمجموعتین محكیتین أو 

(Instinictional decision)  موعتین جداء مأمحكیة المرجع بمقارنة  تباراتخاالالمبنیة على درجات

قییم صدق القرار لكل هدف یمكن تو  ،ختباراالبدرجة قطع ) علیم و الثانیة لم تتلقى التعلیمولى تلقت التاأل(

النسب المئویة للطالب غیر درجة القطع و  اجتازو االمئویة للطالب المتقنین الذین  جمع النسببتعلیمي 

درجة  اذلك بهدف تحدید الطالب غیر المتقنین الذین لم یجتازو ، و نین الذین لم یجتازوا درجة القطعالمتق

  )17 :، ص1999التمیمي، ( .الطالب غیر المتقنین فعالعال و ذلك بهدف تحدید الطالب المتقنین ف، و القطع
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  :) Demain selection validity() الصدق الفرضي(النطاق السلوكي  انتقاءصدق  - 3- 5- 2

 اختبارفي  االختبارالنطاق یتعلق بمدى دقة باني  نتقاءاصدق  نّ أب )Popham )1978بابام شار أ   

كثر أیعد ) نطاق عام(لى إیضاح مستوى الطالب بالسنة ن یستخدم كمؤشر إلأنطاق سلوكي محدد یمكن 

  :یلي سالیب متعددة منها ماأالنطاق السلوكي ب انتقاءیمكن تحدید صدق عمومیة، و 

ة لمجموعات باقات السلوكیة المطلو طاق من النطالتي یتضمنها كل ن المهاراتالقیام بتدریس المعارف و  - 

تقان نطاق منها على إمكانیة تعمیم إ اختبارثم  ،درجة التمكن إلى اب حتى یصلو صغیرة من الطال

  .خرىالنطاقات األ

المهارات التي تقیس المعارف و  االختباراتمجموعتین من الطالب في عدد من داء أالموازنة بین  - 

م علیحدى المجموعتین قد تلقت التإن تكون أیجب ن النطاقات السلوكیة المطلوبة، و ق میتضمنها كل نطا

  .النطاق السلوكي الذي یمیز بین هاتین المجموعتین ختیاراال، ثم  وأخرىالمتعلق بهذه النطاقات 

  )180: ، ص2007مجید، ( 

ككل فنحن نستطیع  االختبارالطریقة یعد مؤشرا بصدق محتوى ن التحقق من صدق المفردات بهذه إ و  

) صدق محتوى المفردات(نها تقیس هدفا تعلیمیا معینا أ، على اعلى حد االختبارلى كل مفردة في إالنظر 

صدق (هداف التعلیمیة موعة من األجنها تقیس مأعلى  االختبارلى جمیع مفردات إو نستطیع النظر أ

الخبراء في تطبیق  قدر هذا الصدق عن طریق أحكامیو . )281، ص 2001عالم، (  ).االختبارمحتوى 

   )32 -31:ص ، ص2014الثبیتي، ( - :ةالتالی ، و ذلك وفق المعادلةالمفردة للهدف
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(���) ∑ �����∑ � ∑ ����� ∑ �����

���
�
���

�
�

�
���

�(���)
   

  .(k)مع الهدف  (i)ترمز إلى معامل تجانس المفردة :  Likحیث 

N  :عدد األهداف.  

n  :عدد المحكمین.  

  .(j)بواسطة المحكم  (k)كمقیاس للهدف  (i)للمفردة )  1-، 0، 1( +ترمز إلى أحد التقدیرات 

 ).181: ، ص2007مجید، (

  :یة المرجعمحك االختباراتثبات  -2-6

الطرق المعتمدة في تقدیر ثبات محكیة المرجع تختلف عن  االختباراتطرق تقدیر ثبات  نّ إ

ل في منهجیة تقدیر ثبات ختبارات مرجعیة المحك حدث تحو تطور االمع و  ،جعمعیاریة المر  االختبارات
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لى إفراد على تصنیف األتعتمد  االختبارات، فهذه ةالمناسب االستخدامات بما یتفق مع ختباراتاالدرجات 

یشتمل علیها نطاق سلوكي معین،  لتيالمهارات اثر بحسب درجة تمكنهم من المعارف كأو أمجموعتین 

طریقة  14لى إمحكیة المرجع لتصل  االختباراتلى مجموعة من طرق تقدیر ثبات إعلیه توصل العلماء و 

جموعتین اللتین سیتم توضیحهما، الملى إي تنتمي بسط الطرق التأختیار اذلك بهمها و ألى إسیتم التطرق و 

ذلك كو  ،نجازات المتعلمینإالتي تهدف لتشخیص  االختباراتبخاصة في و  استخداماكثرها شیوعا و أكذلك و 

  :المجموعتین هما تینوها .وضوح تفسیر نتائجهابسهولة و 

  من خالل تطبیق االختبار مرة واحدة فراد تتعلق بتقدیر درجات األ :ولىموعة األ جالم -

 فراد في مجموعات بحسب درجة تمكنهم من نطاق سلوكيتتعلق بتصنیف األ: المجموعة الثانیة -

المرجع وسیتم العرض والشكل الموالي یوضح تصنیف طرق تقدیر ثبات االختبارات محكیة  .معین

  )305 :، ص2014ي، عالزیل(و )289 :، ص2001عالم، (و ) 22 :، ص1999التمیمي، (- .أهمها

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محكیة المرجع ختباراتتقدیر ثبات االطرق یوضح ) ح-2(شكل                    

  :محكیة المرجع االختباراتطرق تقدیر ثبات 

 كم سیطبق االختبار

 مرتین مرة واحدة

 معامل لیفنجستون

 معامل برینن وكین

 معامل كابا لهاینا

 معامل االتفاق لسابكوفیاك

 معامل هاریس

 معامل كافر

 معامل هامبلتون

معامل كابا 

لسوامنیثان و 

 هامبلتون والجاینا
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  :سیتم التطرق إلى بعض هذه الطرق المصنفة في الشكل أعاله، من كال المجموعتین على النحو التالي

  :ومن بین هذه الطرق مایلي: طرق تتطلب تطبیق االختبار مرة واحدة :والً أ

  )Livingston Indese 1972(طریقة لیفینجستون  - 1

 هتماماولى التي نالت حیث یعلمنا الطرق األ) 1972(كرة عماله المبألیفنجستون هذا المعامل في   اقترح

مبریقیة للتعرف على خصائصه جریت حوله كثیر من الدراسات اإلألمنشغلین بالقیاس مرجعي المحك و ا

سس السیكومتریة ألهذا المعامل على  اشتقاقهعتمد لیفنجستون في إ دقته في تقدیر الثبات، و صائیة و حاإل

  )289 :، ص2001، عالم( .و المعیارأمرجعیة الجماعة  االختباراتمة في تقدیر ثبات المستخدالكالسیكیة 

فراد درجات األ انحرافیجاد إالمعامل یهتم ب نّ أب )Algina and Crocker(الجاینا كروكر و ذكر كل من    

حظة الدرجات المال نحرافاتایضا بمفهوم متوسط مجموع مربعات أیهتم هذا المعامل القطع، و عن درجة 

ذلك وفق یتم و  االختبار،جات كل طالب عن درجة القطع في در  نحرافاذلك بحساب قیمة المتوقعة و 

  :الصیغة الریاضیة التالیة

  :حیث أنّ 

  �� (�,   .ترمز الى معامل لیفنجستون : (�

  .(G)ترمز الى متوسط مجموع مربعات انحرافات الدرجات المالحظة حول درجة القطع :   � �6

  .(C)الدرجات الخفیفة عن درجة القطع نحرافاتاموع مربعات جمتوسط م إلىترمز :   � �6

M  : االختباري النطاق السلوكي الذي یقیسه لى متوسط درجات الطالب فإترمز.  

N  : سئلةعدد األ ىإلترمز.  

G  : 181 :، ص2007، مجید( .لى درجة القطعإترمز(.  

  :معامل اتفاق لسبكوفیاك: 2

طریقة تعتمد على مدى اتساق تصنیف األفراد إلى مجموعتین  )Subkoviak )1976اقترح سابكوفیاك 

إحداهما متمكنة واألخرى غیر متمكنة باستخدام نتائج تطبیق االختبار مرة واحدة، وتتضمن الطریقة تقدیر 

وبذلك . یجاد متوسطهاوجمع هذه المقادیر االحتمالیة، وإ مقدار احتمال تصنیف كل فرد تصنیفا صحیحا  

سابكوفیاك لهذا  رمزوقد . نحصل على معامل اتفاق خاص بالمجموعة التي یطبق علیها االختبار
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:حیث )Px(بالرمز المعامل 
Px=KR20( 

�

�
) +(1KR20)(  

�

�
 ) 

KR 20 = 20معامل كیودر ریتشارد (معامل التناسق الداخلي لالختبار(  

X = درجة التلمیذ في االختبار 

n =34: ، ص2014الثبیتي، (.عدد الفقرات(  

  Harris Method:سمعامل هاری - 3

بین  ٕاّنما تقوم على االرتباطالطریقة ال تعتمد في تحدیدها على متغیر  طول االختبار، و  أشار هاریس بأنّ 

ثنائي آخر یمثل تصنیف التالمیذ إلى    متغیریین یمثل األول مجموع درجات التالمیذ في االختبار ومتغیر

على ضوء درجة القطع، لذا فإنه یتم تصنیف التالمیذ إلى اربع مجموعات في جدول  نمتقن أو غیر متق

ومجموعة ، ومجموعة تالمیذ الخطأ األول، تالمیذ متقنین فعال وتالمیذ غیر متقنین فعالً : رباعي وهي

االختبار ویطلق على هذه الطریقة بمعامل على درجة قطع تالمیذ الخطأ الثاني، ویتم تحدیدهم بناء 

  :باستخدام القانون التاليویتم حسابها . هاریس

Mc= �� �

�������
 

  :حیث أن

 Mc  =معامل ثبات هاریس  

SSw، =SSb صفر (وتمتد قیمة المعامل مابین . المجموعات) داخل، بین(عبارة عن مجموع المربعات

  ) 182: ، ص2007مجید، ( .)وواحد

  :طرق تطبیق االختبار مرتین: ثانیا

هناك العدید من الطرق المستخدمة في تحدید ثبات االختبارات محكیة المرجع والتي تم توضیحها 

  :في الشكل أعاله، وسیتم عرض البعض منها على النحو التالي

   Carver Method:معامل كارفر -1

وتعتمد هذه الطریقة . طرق األولى المقترحة لتقدیر ثبات االختبارات محكیة المرجعیعد معامل كارفر من ال

على تطبیق اختبارین متوازیین على مجموعة واحدة من األفراد، ویتم تقدیر الثبات بمقارنة نسبة عدد 
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مرتي  التالمیذ الذین تم تصنیفهم ضمن المتقنین في كال المجموعتین فكلما زاد اتساق قرار التصنیف في

  )297: ، ص2001عالم، (. التطبیق كانت االختبارین اكثر ثبات

  

  )ب(االختبار

  غیر متمكن            متمكن

  متمكن)     أ(االختبار     

   غیر متمكن                   

    ین متوازیینیف األفراد في مرتي تطبیق اختبار یوضح تصن): 3-2(  جدول

:باستخدام الصیغة التالیةویقدر معامل كارفر 
أ �ج

ن
.  

  د +ج  +ب +أ = ن : حیث

إّال أن هذا المعامل یعكس فقط ما إذا كانت نسبة عدد األفراد ال تتغیر في مرتي التطبیق، ولكنه قلیل 

  )297: ، ص2001عالم، (. الحساسیة التساق قرارات تصنیف كل فرد في مرتي التطبیق

  وهامبلتون، وألجاینالسوامیناثان  معامل كابا - 2 

حیث تعتمد على ) كارفر(بان هذه الطریقة تعتبر امتداد لطریقة  1978وآخرون  ذكر كل من هامبلتون 

تطبیق  فرق النسبة بین التالمیذ المتمكنین وغیر المتمكنین في صورتي االختبار المتوازیین أو في مرتي

  )185: ، ص2007مجید، .()1، 1+(ل الثبات بینماالختبار، وتمتد قیمة معا

  : درجة القطع - 2-7

ي أختبارات محكیة المرجع، بحیث ال یخلو طع من بین المفاهیم المهمة في االتعتبر درجة الق

دنى للكفایة الالزمة مثل الحد األتخیرة هذه األ نّ أعتبار اِ تحصیلي محكي من تحدید درجة القطع، بختبار اِ 

قوال مجموعة من سیتم عرض مفهومها خالل التطرق أل، و المهارة وأیتقنه لیعد متقنا لتلك الكفایة  نأللفرد 

  .ز على الطرق المعتمدة لتحدیدهامن ثم التركیماء المتخصصین في مجال القیاس والتقویم التربوي و لالع

داء أمحكیة المرجع بتعدد  االختباراتلقد تعددت تسمیات درجة قطع  :عریف درجة القطعت- 1- 7- 2

، داءاألمستوى ، الفاصلة درجة القطع الدرجة( :من تلك المسمیاتقویم التربوي و التوخبراء علماء القیاس و 

  ).درجة المحك ،دنى للكفایةالحد األ

  )24:، ص1995،عالم (

  أ  ب

  د  ج
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بین مستویات و أالدرجة التي تفصل بین المتمكنین،  لىإتشیر : نهاأدرجة القطع ب) 2001(عالم یعرف  

   .) 24 :، ص2001عالم، ( .ختبارلالدرجات النطاق السلوكي المشكل  مختلفة من التمكن على متصل

ن یعرف الطالب أالتي یجب  االختبارت النسبة المئویة لعدد مفردا: هانّ أب) 1985(كما یعرفها عالم 

كما تشیر درجة القطع أحیانا إلى الحد األدنى لألداء .  )25 :ص، 1985عالم، ( .جابتها الصحیحةإبالفعل 

كما ورد في   )1992(نادیة عبد السالم ن تعرفها في حی  .تالیة المقبول لكي یتمكن الفرد من أداء مهام

تخدم لتصنیف س، بحیث تاالختبارنقطة على متصل درجات : هانّ أب) 2014(خرون دراسة الخولي وآ

كما ورد عن  )1999( إبراهیممحمد ، كما یعرفها كل من نادیة شریف و متقنینغیر و  لى متقنینإالمتعلمین 

، التي داء المقبول لمهارة مادنى لألن تدل على الحد األألدرجة التي یمكن ) 2014(الخولي وآخرون 

   .ن یمتلكها لیصنف مع الناجحین و المتقنین لهذه المهارةأ یجب على التلمیذ

  .) 15  :، ص2014خرون، آالخولي و (

لى إتستخدم لتقسیم الطلبة ، و االختبارنقطة على متصل درجات : "هانّ أكما تعرف درجة القطع ب   

بمستویات كفاءة ) دیّ غیر الجد و الجیّ  وأالراسبین، و الناجحین و أغیر المتمكنین، المتمكنین و (موعتین جم

دنى ن تدل على الحد األأي هي الدرجة التي یمكن أختبار، بالنسبة لألهداف التي یقیسها اال مختلفة

و متفوقا في هذه أدنى لیكون ناجحا أكحد  ،ن یمتلكها المتعلمأالتي ینبغي داء المقبول لمهارة ما، و لأل

ن یحصل علیها أها الدرجة التي ینبغي نّ أكما یعرفها عالم ب .)02 :ص ،2006لمة، اسو ریم و الش( ".المهارة

حیانا تشیر درجة أو مهارة معینة، و ألكي یعد متقنا لمحتوى  االختبارفرد في النطاق الشامل لمفردات ال

  )24 :، ص2001عالم، ( .تالیةداء مهام أداء المقبول لكي یتمكن الفرد من دنى لأللى الحد األإالقطع 

فئة غیر متقنة متقنة و لى فئتین فئة إفراد ن درجة القطع تعتمد على تصنیف األأملخص القول و      

ها تدل على نّ أعلى ) 1999(محمد ابراهیم شریف و نادیة و ) 2006(كما یتفق كل من عالم  .لمهارة ما

  .)اتقان مهارة مإل ( داء المقبول لمهارة مادنى لألالحد األ

 االختباراتالبحوث التي تعتمد على اسات و ر ا مهما في الدّ مرً یعد أفكرة تحدید درجة القطع  نّ إعلیه فو  

توضیحها تحدیدها التي سیتم التطرق لها و  للتعرف على هذه الطرق المعتمدة في، و محكیة المرجع

   .بالتفصیل في العنصر الموالي

  :القطعطرق تحدید درجة  - 2- 7- 2

ختلفت تلك اِ و  ،المحاوالت لتحدید درجة القطعق و ویم التربوي العدید من الطر التقبراء القیاس و ختبنى    

فهناك عدة طرق متعددة ، تخصصات هؤالء الخبراءهیل و أخبرات درجات تختالف سالیب باِ األالطرق و 
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سلوب بنائها أثالثین طریقة مختلفة من حیث ن و ها بلغت ثماأنّ ) Berk)1986 بیركالتي ذكر لتحدیدها و 

  .)257 :ص، 2007عالم، (-:لى ثالث تصنیفات كالتاليإیمكن تصنیفها وتفسیر نتائجها و تطبیقها و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محكیة المرجع االختباراتتصنیف طرق تحدید لدرجة القطع في ) ط-2(شكل 

  )Judgmental.Method( :الطرق التحكیمیة :أوالً 

 ،المراد قیاسه االختبارو في محتوى أداء المتخصصین في مجال القیاس أتستند الطرق التحكیمیة على  

دنى من و الحد األذرائهم في تحدید مستوى المتعلم آذلك لتحدید درجة القطع المناسبة، حیث یسترشد بو 

عتبارهم واضعین في اِ ) ن یجیب علیها الطالب بصورة صحیحةأسئلة التي یجب تحدید عدد األ(الكفایة 

  :یلي ومن هذه الطرق نذكر ما .التي تؤثر في تحدید هذه الكفایة المتغیرات

  :(Ebel’s method)یبل إطریقة  - 1

ذلك و  االختبارطریقة لتحدید درجة القطع تعتمد على تعلیمات المحكمین على مفردات  Ebelیبل إ قترحا  

وبعد ) (Relevanceبعد الصلة :ن مواصفات المفردات لها بعدین هماأ اعتبارمن خالل 

یشتمل و ) سهلة، متوسطة، صعبة(ات ویشتمل بعد الصعوبة على ثالث مستوی)   Difficulty(الصعوبة

 ) مستویات األداء( طرق تحدید درجة القطع 

 تعتمد على التحكیم
تعتمد على التحكیم وتسترشد 

 ببیانات تجریبیة 

تعتمد على البیانات  التجریبیة  

 وتسترشد بالتحكیم  

طریقة 

 إیبل

طریقة 

 أنجوف

طریقة 

 جیجر

طریقة 

 ندلسكاي

طریقة 

المجموعات 

 الحدیة

طریقة 

المجموعات 

 المتناقصة

طریقة 

المجموعات 

  المحكة

طریقة أنجوف 

 المعدلة

طریقة التحكیم 

 المعزز بالمعلومات

 طریقة توفیقیة
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ادا عدأبذلك یستخدم المحكم و ) اسیة، مهمة، مقبولة، غیر مهمةسأ(ربع مستویات أعلى  عوبةالصبعد 

  )p 32)   ,Jeager ,1989:یلي محكم ماثم یطلب من كل ، لصلةامختلفة من تصنیفات الصعوبة و 

  .تحدید الخلیة المناسبة لكل مفردة من المفردات بناءا على توافق محتواها مع تصفیات البعدین –أ 

دنى من الكفایة یجب أن یجیبوا عن كل ة لعدد الطالب ممن لدیهم الحد األتحدید النسبة المئوی –ب 

، النسبة المئویة ، ثم یضرب عدد مفردات كل خلیة فيذلك لكل خلیة من الخالیاصحیحة و مفردة بصورة 

  .ت و بالتالي تحصل على درجة القطعثم یقسم مجموع نواتج جمیع الخالیا على عدد المفردا

  )189 :، ص2007مجید، (

  ) (Angoffs methodطریقة أنجوف  - 2

ثم یطلب منهم تصور  ،االختبارالطریقة فحص كل فقرة من فقرات یطلب من كل محكم في هذه    

فراد الذین ، ثم یقدر نسبة عدد األاالختباردنى للكفایة التي یقیسها حققوا الحد األفراد الذین مجموعة من األ

دنى هذه السنة الحد األیمثل متوسط و  جابة صحیحة عن كل مفردة من مفرداته،إن یجیبوا أیحتمل 

   )  Angeff,1971 ,p22( بارتخاالفي  االختبارلمستوى 

اختبار محكي المرجع انطالقا من باستخدام طریقة انجوف  یوضح طریقة حساب درجة قطع  : )4-2(رقم الجدول 

  ) Canada’s testing company,2014,p4 ( تقدیرات المحكمین

المفردات 

  المحكمین 

مجموع   6محكم   5محكم   4محكم     3محكم   2محكم   1محكم 

تقدیرات 

  المحكمین

1  65  70  65  65  70  65  67   

2  85  70  60  80  70  80  74  

3  70  65  75  70  50  70  67   

4  75  60  65  70  75  70  69  

  69  درجة القطع اعتماًدا على طریقة أنجوف 

  )(Jaeger’s method: طریقة جیجر -3   

ن أقل حد ممكن، وذلك بألى إذه الطریقة تبسیط مهمة المحكمین في ه) Jaeger )1982حاول جیجر    

ذا كان الفرد ینبغي إا یتعلق بما محول كل مفردة فی" ال " و أ" بنعم "یه أن یبدي ر أیطلب من كل منهم 

ا لوجود نظرً متمكن، و عتبر غیر أال إحة عن المفردة حتى یعد متمكنا و جابة صحیإب ین یجأعلیه 
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و واحد صحیح أما صفر إالناتجة تكون  االحتمالیةن القیم إف" ال " و" نعم" المحكم هما  امالبدیلین أم

  ††)264 :، ص2001عالم، نقال عن ( .لمفردة معینة

  ) Nedlesky’s method (:طریقة نیدلسكاي - 4

التي تشمل على  لالختباراتذه الطریقة لتحدید درجة القطع ه Nedlesky (1954)نیدلسكاي قترحا 

ن بتحدید درجة القطع المناسبة من متعدد حیث تقوم مجموعة من المحكمین المتخصصی ختیاراسئلة أ

، ثم یحدد من بین ختبارمحكم فحص كل مفردة من مفردات اال في هذه الطریقة یطلب من كل، و لالختبار

نها ال أل اختیارهادنى للكفایة ن یتجنب الطالب الحد األألكل مفردة تلك التي یمكن الخیارات الخاصة 

، بعد ذلك یضع المحكم درجة للسؤال بناءا على ما تبقى من جابة الصحیحة للمفردةتمثل في نظرهم اإل

   .الخیارات و ذلك بأخذ مقلوب الخیارات المتبقیة

دنى للكفایة ن الطالب ذو الحد األأي المحكم أمل على خمسة خیارات و ر تلمفردة تشذا كانت اإفمثال    

 =: منها عندما تكون درجة السؤال عن ثالثة ختیاران یتجنب أیمكن 
�

���
  =

�

�
  =0,5 .  

 )192 :، ص2007مجید، (

    :بیانات تجریبیةبتسترشد التي تعتمد جزئیا على التحكیم و  الطرق: ثانیا

برین لكي یسترشد حكام الخبراء مع تقدیم بیانات تتعلق باألداء الفعلي للمختأتعتمد هذه الطرق على 

الخبراء أكثر  ن أحكامأل Relative methodsتسمى هذه الطرق بالطرق النسبیة حكامهم و أبها الخبراء في 

  :واقعیة و من أهمها

طریقة  )Popham (بابام قترحا :(Informed judgement method) طریقة تحكیم معززة بالمعلومات -1

 ختباراالفراد في داء الفعلي لألفیها المحكمون بیانات تتعلق باأل داء حیث یسترشدلتحدید مستویات األ

 ،ت كمعامالت الصعوبة والتمییزرداحصاءات خاصة بالمفإلبیانات تتضمن هذه امرجعي المحك، و 

ض تعلیقات الخبراء حول ، و بعفرادطبیقه على العینة المناسبة من األبعد ت ختباراالمتوسط درجات و 

دنى لمستوى حول الحد األ االختبارستخدام اِ المعنیین ب واقتراحات ،ككل واالختبار االختبارمفردات 

                                                           
المحكمین ، مما یسهل على الكفایة بدال من تحدید فرد واحد دنى منفراد الذین حققوا الحد األن األعلى عدد م عتمادهاا  ＊

تفسیر نتائجه في ضوء  تبارخاالالمحكمین فهمها وعلى مستخدمي ، مما یسهل على تبارخاالفهمها و على مستخدمي 

  .داء المحددمستوى األ
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عادة النظر إ تبادل المقترحات حولها و حصها و تقدم جمیع هذه المعلومات للمحكمین لفالمطلوب و  االجتیاز

   .المطلوب جتیازاالمثل لمستوى دنى األحول الحد األ اتفاقلى إفیها، حتى یتوصلوا 

  .) 266، ص 2007، مجید(

  )Modified Angoff’s-Empirical method (:طریقة أنجوف المعدلة -2

تتطلب هذه الطریقة المعدلة تعدیل لطریقة أنجوف التحكیمیة، و ذكر بیرك أن هذه الطریقة عبارة عن    

 :، ص2007مجید، (. االختبارمن التجریب المیداني لمفردات  تزوید المحكمین ببعض البیانات المستمدة،

196(.  

ى للكفایة المطلوبة عن دنفراد من ذوي الحد األجابة األإ تمالحافیها یطلب من كل محكم تقدیر و    

  .ككل، الذي یقیس هذه الكفایة ختباراالمفردات 

ثم تتضمن مستوى صعوبة كل مفردة،  االختباربیانات تجریبیة عن مفردات منهم و بعدها یقدم لكل    

 ختباراالفي  االجتیازالحد األدنى لمستوى یكون في ضوء ذلك، و  حتمالیةاالیطلب منهم تعدیل تقدیراتهم 

  )37 :، ص2014ي، عالزیل( .هو متوسط مجموعة تقدیراتهم المعدلة

  )Absolute relative compromise(:الطرق النسبیةبین الطرق المطلقة و  فقطریقة تو  - 3

علقة حكام المحكمین المتأه الطریقة تعمل على التوفیق بین ن هذألى إ1986 (Berk)أشار بیرك    

 ارختباالت التدریبیة المبینة من تطبیق داء الفعلي المستمد من البیانااألو  االمتحانفراد في بأداء في األ

  .)39 :، ص2014الثبیتي، ( .على العینة

  :یطلب من المحكمین تحدیث قیمتین هما في هذه الطریقةو    

جابة صحیحة لكي یعتبر إن یجیب علیها الفرد أالمئویة لعدد المفردات التي یجب دنى للنسب الحد األ -أ

  ).K(یرمز لهذه بالرمز و  ،ختباراالفي  ناجحا

یمكن التوصل ، و )V(یرمز لهذه النسبة بالرمزو  لالختبار اجتیازهمفراد المتوقع النسبة المئویة لعدد األ -ب

مع التوزیع  تفقتعدیل تلك القیم التي ال تل ستخدامهااالتي یمكن و ) V(،(K)معادلة تربط بین النسبتین  لىإ

التي ) k(، )v(المعیاریة لقیم نحرافاتواالذ یمكن رسم منحنى المتوسطات إ، االختبارفعلي لدرجات ال

كدالة  (Y)المتوقع نجاحهم ویرمز لها بالرمز  كذلك النسبة المئویة لعدد األفرادحددها المحكمون، و 

و  (I)، ثم یرسم منحنى لتحدید النقطة و یرمز لها بالرمز (x) یرمز لها بالرمزو  االختبارتناقصیة لدرجات 

و ) التحكیم(كل أمثل بین المستویات المطلقة بش فقدنى لمستوى النجاح، بحیث تو التي تمثل الحد األ

  ).198/200:ص /، ص 2007مجید، ( ).االختبارفراد في لألداء الفعلي األ(المستویات النسبیة 
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  :الطرق التي تعتمد على البیانات التجریبیة وتسترشد بالتحكیم : ثالثا

المحكمون أن ینتقي ) Berk)1976تتطلب هذه الطریقة التي إقترحها  :طریقة المجموعات المحكة- 1

استنادا إلى المعلومات المتاحة  أخرى من غیر المتمكنینمجموعة من األفراد المتمكنون ومجموعة من 

دیهم على مستویات الكفایة المطلوبة لدیهم، ویطبق االختبار مرجعي المحك على كل من المجموعتین، ل

والدرجة التي تمیز بدرجة أفضل بین المجموعتین . توزیع التكراري لدرجات كل منهماوعلیه نحصل على ال

 ).267-268: ، ص ص2001عالم، (.الفاصلةتعد بمثابة الدرجة 

 اقترح لیفنجستون: ) Contrasting Groups Method ()المتناقضة(طریقة المجموعات المتغایرة - 2

Livingston وزایكي) Zieky( )1977 ( طریقة مماثلة لطریقة المجموعات المحكة ولكنها تختلف في

ففي هذه الطریقة یطلب من المحكمین الذین یكونون  .توى األداء المطلوب في االختباركیفیة تحدید مس

د مجموعتین أن یقوموا بتحدی االختبارعلى درایة كافیة بأفراد المجتمع المستهدف وبالكفایة التي یقیسها 

إحداهما متمكنة واألخرى غیر متمكنة من الكفایة ) لیس بالضرورة متساویین في العدد(من الطالب 

كل من المجموعتین، ویرسم منحنیان یمثالن عدد طالب كل على  اراالختبثم یطبق . المطلوبة

ویمكن اعتبار نقطة تقاطع المنحنیین . المجموعتین الذین حصلوا على درجات كلیة مختلفة في االختبار

   -:والي یوضح ذلكموالمثال ال )269: ، ص2001عالم، ( .بمثابة قیمة تقدیریة لمستوى األداء المطلوب

  .)133/134: ص /، ص2009عبابنة، (                                                              

فهذه الطریقة تقدم بیانات كمیة عن مستویات األداء التي تفضل بدرجة أفضل بین التالمیذ الذین رأى 

  للتصنیفهم غیر متمكنین، وتراعي األخطاء المحتملة هم متمكنون والذین رأوا أنّ المحكمون أنّ 

  ).269: ، ص2001عالم، ( 

  : یةطریقة المجموعات الحدّ  - 3

ى المجموعة الحدیة، یقوم المحكمون بانتقاء یقة أخرى تسمكل من لفنجستون وزایكي طر  أیضارح اقت

عند الحد الفاصل بین التمكن عینة من المختبرین الذین یرون أن كفایاتهم التي  یقیسها االختبار تقع 

ومن ثم یطبق على أفراد عینة االختبار المطلوب، ویوجد وسیط درجات هذه المجموعة لیكون . وعدم

وتتمیز هذه الطریقة ببساطة تطبیقها، غیر أنها ربما تحتاج إلى عدد كافي . بمثابة مستوى األداء المطلوب

  .تقدیرات مستقرة نسبیا لكي نحصل على ةمن التالمیذ یمثل المجموعة الحدی

  )268 - 267:، ص ص2001عالم، (
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لى تعدد القطع، وأن تعدد تسمیاتها یعود غاالختبارات محكیة المرجع هو ما یسمى بدرجة  أساس نّ إ

ریف العلماء، حیث تعددت الطرق المعتمدة في استخراج أو تقدیر درجة القطع الختبار محكي المرجع، اتع

تجریب إلى طرق تعتمد على تقدیرات المحكمین من جهة وطرق تعتمد على الوتصنیفها من حیث تقسیمها 

لطرق یعود بالضرورة إلى غیر أن اعتماد الباحث على طریقة من هذه ا وطرق تجاوز بین الطریقتین،

وكذا مصداقیة النتائج المتحصل علیها اعتمادا على واحدة من بین هذه  یقها من جهة بتطوسهولة  إمكانیة

  .الطرق
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  خالصة 

االختبارات التشخیصیة محكیة المرجع تعتمد في بنائها على خطوات علمیة متفق علیها من 

تبنى على أساسها كل خطوة من هذه الخطوات  طرف علماء التقویم والقیاس النفسي والتربوي، وٕانّ 

 االمراد قیاسه ، فتحدید المهارات أو الكفایات خطوة من هذه الخطوات غفال یمكن إوالالموالیة  الخطوة

وكما العمل على تحلیل تلك المهارات أو الكفایات،  من خالل إالفي محتوى االختبار ال یكتمل 

اء المفردات العلمیة وشروط محددة ومضبوطة، وبنطوات خ بإتباعیتم كیة السلو  األهدافإنّ صیاغة 

ختبار المعد مصداقیة اال وانّ تباریة محكیة المرجع؛ خالتفصیلة لصیاغة مفردة ا وفق المواصفات

وات ترتبط بتحدید الخصائص السیكومتریة لالختبار من صدق وثبات وأخیرا اعتماًدا على هذه الخط

  .التي تفسر على أساسها الدرجات االختبارتحدید درجة قطع 

 داء الفرد یعتمد على تحدید أجعي المحك الذي راسة على بناء اختبار تشخیصي مر وعلیه ركزت هذه الدّ 

ا، والذي یعتمد على كفایات المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة مسبقً بمستویات أداء محددة 

 .راسةمن هذه الدّ والي مالموضوعیة والتي سیتم التفصیل فیها في الفصل ال
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  :تمهید

جمیع  اهتماملقد شغل موضوع كفایات المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة بصفة عامة       

كالمشرفین وغیرهم،  المختصین التربویینو  ي مجال التقویم والقیاس التربوي،المختصین سواء ف

من خالل رضیة نظریة لهذا الموضوع طرح أ، وعلیه البد من وانطالقا من أهداف الدراسة الحالیة

نواع هذه ، وكذا تحدید أالكنایاتوتحدید مصادر اشتقاق هذه  االتطرق إلى الكفایة من خالل تعریفه

تحدید كفایات المعلم في مجال بناء الكفایات، والتركیز على كفایات المعلم التقویمیة والمتمثلة في 

ها ومبادئ بنائها، والتركیز على االختبارات التحصیلیة الموضوعیة  من حیث تحدید مفهومها وأنواع

  .فصل ودقیقصر وهو تحدید خطوات بنائها بشكل مهم عنأ

            :الكفایة: أوالً 

  :تعریف الكفایة - 1

 :الكفایة لغة - 1- 1

لقد ورد في لسان العرب ِالبن منظور أن الكفایة من كفى، یكفي إذا قام باألمر، ففي الحدیث        

ابراهیم مصطفى، (.أي أغنتاه عن قیام اللیل )من قرأ اآلتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه(: الشریف

  )10 :، ص2000

  »له كفؤا أحدلم یكن لم یلد ولم یولد، و « : أإلخالصیقول اهللا تعالى في سورة و 

   )4 - 3( اإلخالصسورة 

  .53فصلت،  »م یكف بربك أنه على كل شيء شهیدل أو«: الكفایة في قوله تعالى معنىو 

القوت، : یل الكفیةقكفیة بالضم ما یكفیه من العیش، و الكفایة الداللة على توحیده، و  أنه قد بین لهم ما فیه

  )27 :، ص2003الفتالوي، (.الجمع األكفاءالوادي و بطن : الكفيو 

 :الكفایة ِاصطالحا-1-2

أن  ، إالّ )Competencies( األجنبیة التي تناولت موضوع الكفایاتعدد الدراسات العربیة و رغم ت       

ذلك راجع إلى ترجمة المصطلح من اللغات األجنبیة إلى اللغة د مصطلح الكفایة لم یتفق علیه، و تحدی

سنحاول عرض ا، و ِاختلفت معانیهو  ختلفت تبعا لكل باحث أو دراسة،اِ عربیة، وعلیه تعددت التعریفات و ال

  .العدید من التعریفات المختلفة لكي نكون نظرة شاملة حول هذا المصطلح
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التي تمارس على  )األنشطة(مجموعة منتظمة من القدرات  «: هابأنّ  )Dektele 1996(دوكتال فیعرفها 

كما یعرفها **»المشاكل التي تطرحها هذه الوضعیاتالمحتویات في صنف معین من الوضعیات، لحل 

المهارات، و  المعارف ٕادماج مجموعة ال بأس بها منهي القدرة على حشد و  «: في موطن آخر بقوله

، 17/01/2015البرجاوي، (.المألوفةالجیدة والدالة و †یان لحل عائلة من الوضعیات المشكلة معارف الكو 

www.alukah.net( . كامنة التي تسمح للفرد مجموعة من السلوكیات ال «: هاتعرف أیضا على أنّ و

صلة بمهنة، وظیفة، مكانة، بفعالیة وظیفیة تعتبر بصفة عامة معقدة، كما أن الكفایة وثیقة البممارسة و 

أو مهنیة، تعد مرجعیة و لذلك فهي تضم كل من المعارف، الخبرات، المهارات،  جتماعیةاوضعیة 

 Françoise Raynal et Alain( »‡تي تسمح بإبراز الكفایات الكامنةالو  القدرات المترابطة بشدة فیما بینها

Rieunier, 2001, P 76( . جیرزرویو "دوكتیل"كما یأتي تعریف)Dektel et Roegiers 2000(  لیؤكد بأن

د بهدف حل صنف وضعیات الموار من المجموعة مندمجة  –یة بكیفیة باطن –إمكانیة تعبئة : الكفایة هي

لدى المتعلم، من خالل تعبئة  -يالبنائ -أي أن الكفایة تسعى إلى ترسیخ بعد التعلم الذاتي  -مسألة  –

اته الیومیة لحل كتسبه في حیاِ  ماو ) منهجیةمعارف ومهارات، ومواقف، و (في الفصل  تلقاه توظیف ماو 

 )www.alukah.net، 17/01/2015البرجاوي، (.طار عملیة التقویموضعیة مشكلة في إ

بكونها القدرة على التحویل، فالكفایة ال یمكن أن تقتصر  ):Leborterf(لوبترف كما یعرفها أیضا 

ها تالئم التفوق، كما أنّ ها تفترض من القدرة على التعلم و نبالنسبة للمعتاد، إ متكررةحیدة و على تنفیذ مهمة و 

 .عینهاوضعیة بلیس فقط مشكل معین و ت، و لحل قسم من المشاكل، أو لمواجهة فئة من الوضعیا

كذلك قدرة على تكییف التصرف مع الوضعیة، ومواجهة الصعوبات غیر المنتظرة، و  هي القدرة فالكفایة

 كذلك هي القدرةدون هدر للمجهود، و یمكن،  كثر مامنها أ لالستفادةالحفاظ على الموارد الذاتیة 

 )Leborterf G, 1995 , P22(.التلقائي االستعدادو 

                                                           

ال��ص�أو�مجموعة�من����اص�مع�سياق�محدد،�و�ذا�السياق��لوضعية����معنا�ا�العام�جدا،�مصط���شا�ع،�يدل�ع���العالقات�ال���يقيم�اا :الوضعیا ت *

  ,مجموعة�من�املال�سات������ظة�مع�ن: يتم���بصورة�جو�ر�ة�باملحيط�الذي�يتخذ�����فراد�موقع�م

�حداث�ال���يواج��ا��ل�� تمل��ات����ا��ياة�اليومية�املشكال   -الوضعيات– املش�لة��،�بكيفية�عامة،�وضعية�تطابق�:حسب�كزاف���روج��س�: لوضعية�املش�لةا

  .عن�وضعيات�ا��ياة�ونتحدث�أيضا�عن�الوضعيات�امل�نية� منا�يوميا�نتحدث

����طار�املدر���،�ف���الوضعية�ال���ت�سم�بما��سميھ��املش�لة: أما�الوضعيات Dal6ngevilleو�Hubert " زعزعة�بناء) " 2000(  déstabilisation constructive�

.بناء�فحسب،�بل�غالبا�ما�ت�ون�مب�ية�أو�مستحدثة�والزعزعة�ل�ست  
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القدرة على عمل الشيء أو إحداث نتائج متوقعة بمعنى قدرة : هي الكفایة مرعي بأنّ في حین یرى 

  )21 :، ص1983، مرعي .(ب فیهایستخدمها الفرد بعینه لتحقیق نتائج مرغو 

 تمعارف، مهارات، قدرا(عبارة عن مجموعة من الموارد الذاتیة  «:هاعلى أنّ  یعرفها التوميكما   

 یتیح القدرة على تعبئتها) نسق(في شكل بناء مركب التي تنتظم و  )تقویمات استراتیجیاتسلوكات، 

  )36 :، ص2005التومي، (.» في وقت مناسب إلى إنجاز مالئمتحویلها في وضعیات محددة، و ها و دمجو  

شد مجموعة من المصادر إمكانیة ح «: هاالكفایة بأنّ : )Roegiers(روجرز في نفس السیاق یعرف و 

في حین . )Roegiers,2001, p90(.مجموعة من الوضعیاتالمتوافقة، من أجل مواجهة المندمجة و 

یتكون و  عین،العمل في سیاق مقدرات مكتسبة تسمح بالسلوك و  « :هاعلى أساس أنّ  محمد الدریجیعرفها 

كتسبها بشكل مركب، كما یقوم الفرد الذي اِ جاهات، مندمجة ِاتّ ات، و قدر و  محتواها من معارف ومهارات،

  )39 :، ص2000الدریج، أكتوبر ( » .حلها في وضعیة محددةمشكلة ما و بتوظیفها، قصد مواجهة 

یة تلقائیة بإدراك مجموعة من القدرات المدمجة التي تسمح بكیف « :هاتعرف من جهة أخرى على أنّ و 

. )10 :، ص2005آخرون، بوسمان و (.»أكثر مالئمةشكل أقل و لها ب ستجابةاالِ فهمها و وضعیة معینة و 

الضروریة و جاهات الالزمة تّ االِ مستوى تحمیل المعلومات ِوكتساب المهارات و : هابأنّ  تعرف في سیاق آخرو 

دت تعریفات أخرى لمفهوم قد ور كما و . )127 :، ص1987المفتي، (.ألداء مهمة معینة أو عمل معین

  )13-12 :، ص ص1987الناقة، ( :یلي ذكر منها ماالكفایة ن

  .من الفرد أن یظهره الذي نودها وصف لنوع من السلوك أو األداء أنّ  - 

لوكه في المواقف المتصلة تظهر من خالل سالتي ینبغي أن یمارسها الفرد، و  ها المهارات األساسیةأنّ  - 

  .بمهنته

   .تصاغ في شكل إجرائي لما یستطیع المتعلم عملهن األداء، و أنها مجموعة من المطالب التي تكوِّ  - 

  :كون الكفایةعلى  ِاّتفقتها جمیعها عرضها نستخلص أنّ نطالقا من التعریفات التي تم اِ و 

  .كتسابهااِ  )المتعلم(التي البد للفرد مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات والسلوكیات  - 

  .متعددةرد بهدف حل وضعیات مشكلة معینة و ها مجموعة مندمجة من المواأنّ  - 

توظیفه في حل مهارات ومواقف و معارف و كتسبه من اِ تلقاه المتعلم و  ها عبارة عن توظیف كل ماكما أنّ  - 

  .مشكلة معینة

لیس فقط مشكل ة مشاكل، ومواجهة فئة من الوضعیات و لى قدرة الفرد على حل عدّ الكفایة تتعدى إ نّ أ - 

  .معین أو وضعیة واحدة
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  :المفاهیم المتداخلة مع مصطلح الكفایة -2

الكفاءة، : من بینهاو  المفاهیم المرتبطة أو القریبة منهابعض خلط بین مفهوم الكفایة و هناك       

دید هذه ضیح وجه العالقة بینهم، سنقوم بتحفي محاولة للتفرقة أو تو ، و والمهارة القدرة االستعداد، األداء،

  .ٕاجراء مقارنة بین كل مفهومینقدیم تعریفات لها و تالمفاهیم و 

 :الكفاءة - 1- 2

 لیس الحد األدنىأو الحد األقصى، و  تحقیق مستوى الجدارة « :هي (Medly)میدلي  الكفاءة في رأي

الفیزیولوجیة التي تمكن من تشغیل مجموعة المقبول كما یحدث في الكفایة، والكفاءة هي القدرة الذهنیة و 

األداءات التي تسمح بإنجاز عدد من المهام في السلوكیات و معارف، والمهارات و الالمعلومات و  منتظمة من

سنعرض ثالث أطروحات قدمت تفسیرا و . )488 :أحمد، دس، ص قندوز( » .یاسي و بأقل األخطاءوقت ق

  )180-185 :، ص ص2015یوسف، ( - :واضحا لمفهوم الكفاءة

  :فاألطروحة األولى ترى بأنّ  

یتم وفقا لهذه جتماعیا والالزمة إلنجاز عمل معین، و المعارف المحددة اِ هي مجموعة القدرات و  :الكفاءة

ینبغي أن یفعله  ها تحدد ماا، أي أنّ األطروحة تحدید المؤهالت المطلوبة للقیام بمهمة ما تحدیدا قبلیً 

  .شخص ما لكي یمارس مهنة معینة

ینة من وضعیات الشغل قدرة الفرد على التحكم في وضعیة مع :هافتحدد الكفاءة بأنّ  :أما األطروحة الثانیة

  .قتراب من مفهوم الكفایةهنا نالحظ االِ ٕامكاناته، و ه و قاتذلك عن طریق تجنید طاأو العمل، و 

دید هدف الفعل الكفاءة هي ما یصاحب بنیة الفعل بحیث تتیح الكفاءة هنا تح :أما األطروحة الثالثة

   .تفید في مراقبة سیرورة الفعل على حد سواءستقاللیة الفرد و ترتبط باِ وفضاءه و 

الكفایة  التربویة، حیث أنّ اءة في مجال العملیة التعلیمیة و الكفأوضح من أشمل و فالكفایة أبلغ وأوسع و 

وقت، لمرغوب فیها بأقل التكالیف جهد ومال و الوصول إلى النتائج اتعني القدرة على تحقیق األهداف و 

الكیفي في مجال بة بین المخرجات إلى المدخالت، وبذلك فهي تقیس الجانب الكمي و كما تعني  النس

  )29 :، ص2003الفتالوي، ( .تعني الكفاءة الجانب الكمي التعلیم، في حین

 :ستعداداالِ  - 2-2

لة لى مرحبمجرد وصول الكائن إسلوك جدید و  قادرا على تعلمو حالة یكون فیها الكائن جاهزا و ه

  .ستمرارالقدرة على تعلم السلوك الجدید باِ ستعداد سوف تصبح لدیه االِ 
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الممارسة یصبح الفرد د لكنها كامنة عن طریق التدریب و لدى الفر  ستعداد قدرة موجودةعتبار االِ یمكن اِ 

لغوي، ستعداد العددي، الاالِ : اد یظهر في أنواع نذكر منهاستعداالِ و المقدرة، قادر على القیام أداء هذه 

  )72-71 :، ص ص2013فاتح، ( .المیكانیكيالقرائي، الكتابي، الفني و 

 :األداء أو اإلنجاز - 2-3

تعلم بحیث یعبر عن الصیغة اإلجرائیة ملى سلوك مدعم بدافعیة الإلى ترجمة التعلم إیشیر األداء 

لیه وصف الوضعیة التي ى باإلنجاز هدفا بیداغوجیا یضاف إما یسم ویعتبر األداء أو .أو التنفیذیة للتعلم

  )72 -71 :، ص ص2013فاتح، ( .ك النهائي المالحظسیكون فیه السلو 

الكفایة ترتبط بالمقدرة على العمل  نّ أ یجب أن یكون ذا كفایة عالیة و األداء لكي یكون فعاال فلكي یكون

عمال التي یتطلبها األرض للقیام بمقتضیات األفعال و بمستوى معین من األداء، كما ترتبط بسلوك أدائي م

الفعلي كما یصنف اإلنجاز «: هلألداء على أنّ  )Good(یشیر و  .)30 :، ص2003الفتالوي، ( .التدریس

 .المهارةكتساب المعرفة و خلق فرص التعلم التي تمكن الطلبة من اِ و  من القابلیة أو الطاقة أو القدرة الكامنة

  نوضح في هذا الجدول الفارق بین األداء و الكفایةو . )24 :، ص2003الفتالوي، ( »

  )1-3(م جدول رق

  )81 :، ص2006مسعود، بن یحیى و ( -:الكفایةیوضح الفارق بین األداء و  

  األداء  الكفایة

 .متالك آلیة األداء ثابتة ال تتغیراِ  -1

 .ضمنیة -2

  .ال یمكن قیاسها مباشرة -3

  .ها ضروریةلیس شرطا كافیا لألداء لكنّ  -4

  األداء نفسه متغیر في المواقف المتشابهة، 

العوامل رهن ها ا أي أنّ في الموقف نفسه مكررً و 

 .الموضوعیةالنسبیة و 

 .ظاهر -2

  .یمكن قیاسها مباشرة -3

  : القدرة -2-4

نجاز معین، كالقدرة هي الحالة التي یكون الفرد فیها متمكنا من النجاح في اِ القدرة هي نشاط فكري ذهني و 

تحلیل نص جغرافي، تحلیل نص أدبي، ( التحلیل  :تدعى مثالالتحلیل والتركیب والمقارنة والتألیف و  على

 ) www.alukah.net، 17/01/2015البرجاوي، ().تحلیل نص تاریخي
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هي بهذا ترتبط بالمعنى ة على إمكانیة أداء نشاط معین، و القدر « :هاكما تعرف أیضا على أنّ 

عقلیا، اء فعل ما جسدیا كان أو الفلسفي الداخل على الوجود بالفعل، كما تشیر القدرة على القوة على أد

  ) 124فرج عبد القادر، دس، ص ( .*»التدریبأو مكتسبا بالتعلیم و  سواء كان هذا الفعل فطریاو 

القدرة من خالل القیام  تترجمرد بالنجاح الجسماني أو المهني و ستعدادا مكتسبا یسمح للفكما تعتبر القدرة اِ 

أن  تكون فطریة أو مكتسبة كما یمكنهایمكنها أن تكون فعالة إال إذا عبر عنها، و  ال یمكنها أنبنشاط، و 

  )72 :، ص2013فاتح، ( .مات الخاصةمى من خالل الخبرة و من خالل التعلّ تكون مكتسبة تن

تختلف الكفاءة عن القدرة من حیث كون األخیر هیكلة و مهارة بنائیة یمكن تطویرها من خالل و 

تطور فهي تسمح لها بالیكل هذه القدرة و في حین أن الكفاءة هي القدرة الذهنیة التي ته ،األنشطة المختلفة

  *)489 :أحمد، د س، ص قندوز( .أكثر شمولیة و تنوعا

  :المهارة - 5- 2

الدقة في أداء عمل من األعمال على التكیف مع السرعة و : هابأنّ  )1981(توفیق أحمد مرعي یعرفها 

  )82 :، ص2000مسعود، و  یحيبن ( .المواقف المتغیرة

أو  عمل سواء كان في المجال المعرفي نجازالدقة في اإلالمهارة إذا السرعة والسهولة و  عتباریمكن اِ و 

  )70، ص 2013فاتح، (- :للمهارة عدة خصائص نذكر منهاو . ي أو الحركيالحسّ 

   .ها تعبر عن التحكم في تحقیق مهمة أمام وضعیة مشكلةأنّ  - 

  .القیاس من خالل السلوك في وضعیة محددةللمالحظة و تخضع  - 

  .ها تدمج المعرفة المكتسبة في المجاالت الثالثةأنّ  - 

   .ها مرتبطة بمضامین مادة ماأنّ  - 

  )25 :، ص2003الفتالوي، ( - :المهارة نخرج بالنقاط التالیةعندما نمیز بین الكفاءة و و 

   .حد عناصر الكفایةفالمهارة تعد أأعم من المهارة، ل و شمنطاق الكفایة أ - 

لى مستوى التمكن وفق معاییر للوصول إتتطلب المهارة شروط السرعة والدقة والتكیف ومدة التوقیت و  - 

  .لكن لیس بمستوى أداء المهارةالتكالیف من حیث الجهد والوقت والنفقات و الهدف، أما الكفایة أقل 

                                                           

المهارات التي تتطلبها مجموعة من المهن المتصلة دف إلى تزوید األفراد بالمعارف و یقصد به البرامج التي ته: التدریب *

حتى من قدراته،ادة ببعضها البعض، وٕاعداد الشخص لِالستخدام أو الّرقي، في أي فرع من فروع النشاط، ومساعدته في اإلف

  .یحقق لنفسه وللمجتمع أكثر ما یمكن من مزایا
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  .ما، فهي تعني تحقق الكفایة له داء شيءة في إنجاز أو أذا تحققت المهار إ - 

  .یعني بالضرورة تحققت المهارة به ذا تحققت الكفایة لشيء ما، فهذا الإ - 

داء عملیات ، في حین تركز المهارة في أداریةاإلمن األعمال التنظیمیة والفنیة و ترتبط الكفایة بالكثیر  - 

   .حركیة حسیة

  ) 25 :، ص2003الفتالوي، ( .حد عناصر الكفایةتعد أ المهارة فالمهارةمن  عمأنطاق الكفایة أشمل و  - 

 :شتقاق الكفایاتمصادر اِ  -3

، شتقاق قوائم لهالباحثون في مجال كفایات التدریس أسالیب متعددة لتحدید الكفایات وایستعمل ا

اسبا ویخدم بحثه، وكما یستطیع أن یستخدم أكثر من علیه فإن كل باحث یستخدم األسلوب الذي یراه منو 

  .الموضوعیةأسلوب وذلك بهدف الوصول إلى الدقة و 

  :نوجزها فیما یلي الكفایات شتقاقأن مصادر ا ):Houston 1973(هوستن یعتقد و 

لى كفایات ینبغي أن تتوافر عند المعلم یضطلع بمسؤولیة حالیة إالترجمة محتوى المقررات الدراسیة  -1

 .تدریسها

لى كفایات یتدرب دوار المعلم ثم یترجم هذا الوصف إالدقیق ألیقصد بذلك الوصف و : تحلیل المهمة -2

 .علیها

لى كفایات یجب أن تتوفر عند المعلم مهم وطموحاتهم وترجمة هذا كله إقیو : دراسة حاجات التالمیذ -3

 .الذي یتصل بهم

هارات تحدید المصد بذلك دراسة المحیط بالمدرسة والتعرف على متطلباته و یقو  :تقدیر االحتیاجات -4

لى هم في مجتمعهم ثم ترجمة هذا كله إالالزمة توافرها عند المتخرجین من هذه المدرسة ألداء وظائف

 .فر عند معلمي المؤسسات التعلیمیةكفایات ینبغي أن تتوا

سلوب یبدأ ألبعاد هذا التصور، وفي هذا األ التحلیل المنطقيو  التحلیل النظري لمهنة التدریس -5

منها تحدید الكفایات ینبغي أن یكون علیه المعلم، و  مافتراضات حول مهنة التدریس و الباحث بمجموعة اِ 

  )21-20 :، ص ص2015یوسف، ( .المناسبة

  :تصنیف الكفایات  -4

سیتم عرض مختلف الكفایات، و أكدت العدید من الدراسات واألبحاث على تعدد تصنیفات       

ویتفق ومتطلباتها  )راسةالدّ (أننا سنركز على التصنیف الذي یخدم البحث الحالي  التصنیفات للباحثین، إالّ 

 هدافهأو 
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نواع من ك أربعة أإلى أن هنا) 2013/1014(كما ورد عن رضوان أشارت یسرى مصطفى السید 

  .الكفایات المهنیة

المعلم ومیوله واتجاهاته وقیمه ومعتقداته وتمس هذه  استعدادات تشیر إلى: الكفایات الوجدانیة -أ

 .هنتهجانب اتجاهات المعلم نحو مالكفایات 

وهي الكفایات التي تركز على األداء، وتشمل المهارات النفس حركیة كتوظیف  :الكفایات األدائیة - ب

 .وسائل تعلیمیة، وأداء هذه المهارات یعتمد على كفایات المعلم المعرفیة

وتشیر إلى المعلومات والمعارف والمهارات العلمیة الضروریة ألداء المعلم لمهامه : ایات المعرفیةالكف -ج

  .في شتى مجاالت عمله

أي ناتج كفایات  التعلیم، وتشیر إلى أثر أداء المعلم للكفایات السابقة في مجال :اإلنتاجیةالكفایات -د

  ).104: ، ص2014رضوان، .(ومدى تكیفهم المستقبليالمعلم في المتعلمین 

 - كفایات تخطیط الدرس(  -:والمتمثل في تصنیف أخر للكفایات   2013كما یضیف رضوان بواب  

وهذه األخیرة  ) كفایة التقویم- كفایة التفاعل في العالقات  - كفایات  إدارة الصف -كفایات تنفیذ الدرس

هداف التعلیمیة التي تقییم مدى تحقق األ إلىتلعب دورا كبیرا في مجال التعلیم الن بواسطتها نصل 

دوات والمتمثلة فغي االختبارات ل تقویم نتائج الطالب باستخدام أوضعتها المؤسسات التعلیمیة من خال

  .التحصیلیة

وعلیه نستخلص من أن  الكفایة تشمل مجموع القدرات والمهارات والمعارف واألداء واالنجازات 

ف أو یحققها، وان تحدید كفایات المعلم تستند إلى مصادر متعددة من التي یجب أن یمتلكها معلم الص

تحلیل المهمة التعلیمیة أو تحلیل النظري لمهمة التدریس وغیرها، وبین أهم الكفایات التي یسعى 

المختصین في المجال التربوي إلى إكسابها لدى المعلمین في جمیع األطوار التعلیمیة الكفایات 

مدى تحقق األهداف التعلیمیة،  وهذا ال  راسیة، وتقویملة في تقویم نتائج المتعلمین الدّ التقویمیة والمتمث

باستخدام أدوات ووسائل والمتمثلة في االختبارات بمختلف أنواعها، وعلیه سنركز في  یتحقق إالّ 

ارات العنصر الموالي على كفایات المعلم في مجال بناء االختبارات التحصیلیة ونخص بالذكر االختب

  .وعیةالتحصیلیة الموض
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  التحصیلیة الموضوعیة االختبارات: اثانیً 

صیلي بصفة عامة ختبار التحصل النظري األول من هذه الدراسة إلى االلقد تم التطرق في الف

الموضوعیة بمختلف  ختبارات التحصیلیةتكراره بحیث سیتم التركیز على االعادة وعلیه ال داعي إل

  .نواع األخرىألبسیطة ل شارةأشكالها، مع إ

  :التحصیلیة الموضوعیة االختباراتتعریف  - 1

بة جاهنالك إ التي تكون إجابتها محددة، بمعنى أنّ  االختبارات :"قصد بهای :االختبارات الموضوعیة

تصحیحها یتم بشكل موضوعي، فهي ال تعتمد  عرفت بالموضوعیة ألنّ صحیحة واحدة لكل فقرة فیها، و 

ج التصحیح كمعیار یلتزم به جمیع ما تعتمد على نموذٕانّ المصحح في تقدیر الدرجة، و ذاتیة على 

لذلك سمیت بالموضوعیة و . )88-87 :، ص ص2009المهیدات، المحاسنة و ( ".لمصححین للمادة أو الوحدةا

ذلك بجعل الجواب محددا تماما، بحیث ال من عملیة التصحیح و  ألنها تخرج رأي المصحح أو حكمه

موضوعیا ألنه یسمح  تمتحانااالیمكننا أن نعتبر هذا النوع من كما  ،ثنانصحیحه اِ علیه أو في ت یختلف

ة و من ثم مما یمكننا من قیاس قدرة الطالب بدق ،سئلة عینة ممثلة لمختلف أجزاء المادةتكون األ بأنّ 

ممیزات االختبارات من بین و . )249 :، ص2008أبو لبدة، ( .ضعف التلمیذالوقوف على نقاط قوة و 

  )249 :، ص2008أبو لبدة، ( - :التحصیلیة الموضوعیة بما یلي

 :توفر الموضوعیة ویتم هذا بالطرق التالیة  -1

 .اثناند سلفا بحیث ال یختلف علیه تحد - 

 .إخراج رأي المصحح كله من عملیة التصحیح - 

   مع وجود عینة أو أمثلة في مقدمة  االمتحانإعطاء تعلیمات واضحة محددة تتعلق بكیفیة إجراء  - 

 .في طریقة التطبیق االختالفكراسة األسئلة مما یلغي الذاتیة أو 

ثر العوامل علیه ال حاجة للكتابة مطلقا مما یلغي أة بوضع إشارة ألن الجواب محدد، و تكون اإلجابة سهل

 .من العوامل غیر ذلكالخارجیة كحسن الحظ والترتیب وجودة اإلمالء وسالسة األسلوب و 

إن وجود مفتاح أو دلیل اإلجابة الصحیحة، فأي شخص بغض النظر عن تخصصه یستطیع تصحیح 

  .متعددة امتحانات

  .سئلة مما یمكنها من تمثیل مختلف أجزاء المادةكثرة عدد األ -2

 .سئلةكثرة عدد األللتصحیح الموضوعي و  صدق عالیین نتیجةتتصف بثبات و  -3

 .تشعر المعلم بعدم ظلمه للمتعلمینبعدالة التصحیح من جهة، و لتلمیذ تشعر ا -4
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   .الضعف لدى التالمیذنقاط القوة و تمكن المعلم من تشخیص  -5

 - :یلي ممیزات أخرى كما) 2013(محمد و  یضیف كماشكما 

   .دارة العالماتإ تنوعة أهمها القدرة على التصرف و یقیس قدرات م - 

   .سئلتها أو من حیث تصحیحهامن حیث اإلجابة عن أالجهد توفر الكثیر من الوقت و  - 

  .هذا یلغي محض الصدفةالدراسیة و  تعطي معظم المفردات محتوى المادة - 

 )52 :، ص2013محمد، كماش و ( .الشمول في عملیة التقویم تساعد على تحقیق مبدأ - 

من ممیزات االختبارات  مجموعةأضافوا ) 2014(آخرون ما یضیف عبد الحمید منصور و أ

   - :الموضوعیة منها

تختلف سرعة اإلجابة في االختبارات الموضوعیة من االختبارات المقالیة : ةواإلجاب التقدیرسرعة  - 1

  .مفردات االختباررات الموضوعیة على عدد كبیر من وتشمل االختبا

إجابات الطالب، بینما أسئلة لیة تنقصها الموضوعیة عند تقدیر ختبارات المقااال:ثبات التقدیر - 2

ختبارات اتیة، كما أن ثبات التقدیر في االجابة واحدة مقبولة، مما یقلل من الذاالختبارات الموضوعیة لها إ

  .ذا كان هناك خطأ في رصد الدرجاتإ ضوعیة عند تقدیر الدرجات ال یقل إالّ المو 

الصحیحة، لذلك جابة باستخدام مفتاح اإل یتم تقدیر اإلجابة في االختبار الموضوعي :سهولة التقدیر - 3

  .لى خبرة فنیةال یحتاج التصحیح إ

ة ختبارات الموضوعیة تمكن المعلم من معرفاال :التعرف على سهولة أو صعوبة أجزاء المنهج - 4

یعرف المعلم األجزاء خطاء الواردة في كل سؤال، مواطن الضعف في المنهج وذلك بإحصاء األ

  .تخاذ التدابیر الالزمةالمنهج، وبذلك یستطیع المعلم ا يالمواضیع الصعبة فو 

 )184- 182 :، ص ص2014، الحشاشو الشربیني و  منصور (

منصور كل من  التي ذكرها أنها ال تخلو من بعض العیوب و  الّ إ االختباراترغم ما تتمیز به هذه و 

  - :والمتمثلة في )2014(الحشاش  الشربیني وو 

قد ، و جاباتإجابة من بین عدة إ اختیارل الموضوعي هو الطلب من الممتحن فصیغة السؤا :التخمین - 

یكون مستواه العلمي دلیال على التقدیر العالي الذي یحصل  علیه ال، و جابةاإلالطالب الحدس في  یستعمل

   .علیه
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الموضوعیة إلى جهد كبیر في صیاغة األسئلة  االختباراتتحتاج : االختبارصعوبة صیاغة أمثلة  -

غة صیاسئلة و الموضوعیة فیها تعدد في أنواع األ االختباراتالمقال، إذ أن  اختباراتبعكس الحال في 

  .ختباراتاالهذه  استخدامقد یسهل على المعلم معینة، و 

ب عن جابة الطالالمعلم بصحة إ اكتفاء تحتاج بعض المواقف التعلیمیة، عدم: عملیات مركبة اختبار - 

قد ة الوصول إلى اإلجابة الصحیحة، و كیفیبدرجة أخرى صحة أسلوب التفكیر، و سؤال معین، بل یعینه 

   .مكن معها قیاس التفكیر عند الطالبالموضوعیة بدرجة أ االختباراتتطورت 

  )176-175 :، ص2014آخرون، منصور و (

   :التحصیلیة الموضوعیة االختباراتالمبادئ األساسیة في بناء  -2

 ختباراالمواصفات (الثبات یة والصدق و عداده یتصف بالموضوعالذي تم إ االختبارللتأكد من أن 

ساسیة في بنائها المعلم على وجه الخصوص أن یكون على درایة بالمبادئ األ االختبارالبد لمعد  )الجید

  )120-112 :، ص ص1998البغدادي، و  17: ، ص1999عدس، ( -:المتمثلة فیما یليو 

 :التحصیلیة بوضوح المعطیات التعلیمیة المتوافقة مع األهداف التعلیمیة االختباراتیجب أن تقیس  -

االختبارات تحدیدها بدقة، تعد من الخطوات األولى في بناء ید النواتج التعلیمیة المطلوبة و فتحد

 .االختباریجب أن تنبع هذه النواتج من األهداف الخاصة بالمادة الدراسیة التي سیعطیها التحصیلیة، و 

المادة التعلیمیة المتضمنة نة ممثلة من النواتج التعلیمیة و التحصیلیة عی االختباراتیجب أن تقیس  -

ه البد من علیو ، االختبارأن یضع جمیع األسئلة المتضمنة في  االختبارال یمكن لمعد  :في التدریس

ي الذي تحدده المادة الدراسیة، عینة ممثلة من السلوك تكون ممثلة بقدر اإلمكان المجتمع السلوك انتقاء

سیتم عرضه بالتفسیر في المراحل الموالیة من العرض (الطریقة المعتمدة في ذلك هي جدول المواصفات و 

 ).النظري

إن : التحصیل لقیاس الناتج التعلیمي المرغوب اختباراتأن تتالءم نوعیة األسئلة المتضمنة في  -

المرغوبة  االستجابةالجید لنوعیة األسئلة التي تستثیر  االختبارعملیة قیاس التحصیل الفعال تعتمد على 

األهداف التعلیمیة یعود إلى الدلیل على مدى تحقق التعلم و غیر المرغوبة، ف االستجاباتیحول دون و 

  .مرغوبفي تحقیق ال االختبارجدوى 

التحصیل  اختباراتتستخدم : المعنیة بنتائجها االستخداماتالتحصیل لتالئم  اختباراتیجب أن تصاغ  -

 :لقیاس استخدامهاألغراض متعددة، فیمكن 

  ).القبلیة ختباراتاال(ك التمهیدي عند بدایة التعلم السلو  -أ
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  ).التكوینیة ختباراتاال(دم المفحوص خالل فترة التعلم تق - ب

 ).التشخیصیة ختباراتاال(صعوبات التعلم أثناء التعلم  الكشف عن -جـ 

 ).الختامیة ختباراتاال( في نهایة التعلم التحصیل العام -د 

 .آخر مكافئ له باختبارأو مقارنة  االختبارالتحصیلیة بالثبات عند إعادة  االختباراتیجب أن تتصف  -

مساعدة المعلمین في تحقیق التقدم في تحقیق التعلم، و  حصیلیة صادقةالت االختباراتیجب أن تكون  -

  .في التحصیل

  :التحصیلیة الموضوعیة االختباراتشروط بناء  -3

ببعض  التحصیلیة الموضوعیة الغرض الذي أعدت من أجله، وجب التقید ختباراتااللكي تحقق        

  :العامة في بنائها من بینها ما یليالشروط 

 .جمیع أهداف المنهج الدراسيیجب أن تتناول  - 

 قیاس مستویات مختلفة من التفكیر قیاس القدرة على الحفظ فقط، إلى االختباراتیجب أن تتعدى هذه  - 

  :مثل

 . أن نغطي جمیع أهداف المقرر الدراسي - 

 .دقیقسئلة بشكل واضح و أن تصاغ األ - 

 .أن تكون اإلجابة محددة ال تحتمل التأویالت - 

 .مناسبمكان اإلجابة واضح و عة واضحة و أن تكون الطبا - 

 .واضحة االختبارأن تكون تعلیمات  - 

 .، بإعداد مفتاح تصحیح لهااالمتحانأن تحدد اإلجابة النموذجیة، قبل إجراء  - 

  :التحصیلیة الموضوعیة ختباراتاالأنواع  - 4

في الممیزات التي سبق ك جمیعا نها تشتر أ رغم ذلك التعدد إالّ ات الموضوعیة، و ختبار االتتعدد أنواع 

التحصیلیة  ختباراتاالنواع من أهم أتصحیح، وموضوعیة النتائج، و ن سهولة الاإلشارة إلیها بشأ

  -:الموضوعیة ما یلي
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  )من اعداد الباحثة(:یوضح أنواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة: )أ- 3(قمر مخطط 

إلى كل نوع سیتم التطرق و  استخداماكثر األاألنواع التي تم ذكرها هي أهم وأشهر األنواع و  هذه إنّ       

في (التحصیلیة الموضوعیة  ختباراتاالالدقة ضمن خطوات بناء تفصیل و نواع بشيء من المن هذه األ

  ) التحصیلي الموضوعي ختباراالبناء فقرات ) 2(الخطوة رقم 

  :التحصیلیة الموضوعیة ختباراتاالخطوات بناء : ثالثا

لیست بالعمل السهل، ع الشروط الالزمة لذلك، د، یوفر جمیتحصیلي بشكل جیّ  ختباراإعداد  نّ إ       

ى درایة كافیة بمختلف علا و ن یكون واعیً د للمعلم أعلیه البّ و  المعلمین،عداده على عاتق تقع مهمة إو 

 ختبارلالبدایة بالتخطیط  االختبارسیتم عرض خطوات بناء االختبار، و ساسیة لتصمیم الخطوات األ

المتمثلة في بناء الفقرات ة و الخطوة الثانیما یتضمنه من خطوات فرعیة، و ي و التحصیلي الموضوع

  .موضوعیةختباریة الاإل

  .لى كل خطوة من هذه الخطوات بشيء من التفصیلعلیه سیتم التطرق إو  - 

  :التحصیلیة الموضوعیة االختباراتالتخطیط لبناء  - 1

  :سئلة التالیةلفهم هذه الخطوة نطرح األدقیق، و ي الجید هو ناتج عن تخطیط مسبق و التحصیل ختباراال

  ؟االختبارما الوظیفة التي نتوخى أن یؤدیها  -

ما المحتوى الذي ؟ و االختبارما األهداف التي تسعى المدرسة لتحقیقها في المجال الذي یغطیه  -

؟ ما نسبة التركیز في كل موضوع من مواضیع المحتوى؟ ما أنواع االختباریتناوله المجال الذي یغطیه 

  داف ؟لة في تقییم مدى تحقیق األهالتي یمكن أن تكون عملیة وفعا االختبارالفقرات في 

ادة التي التحصیلي الموضوعي هو قبل بدء في تدریس الم ختبارااللعل الوقت المالئم للتخطیط إلعداد و 

 تحدید ما وختبار هلالللتخطیط  اعتبارم هّ أن أ )Groulund, 1997(جروالند یوضح ، و ختباراالسیغطیها 

  )15 :، ص2008القدومي، ( .ن یقاس بدقةینبغي أ

  

 أنواع االختبارات الموضوعیة

  ختبار الصوابا

 الخطأو  

ار من اختبار االختی

 متعدد

كمال اختبار اإل ختبار المزاوجةا

 )التكملة(



 الفصل الثالث                                        كفایة بناء  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة
 

88 
 

 :االختبارتحدید الغرض من  - 1- 1

بشكل الفقرات  االختبارمن شأنه تحدید اإلجراءات الالحقة في بناء  االختبارإن تحدید الغرض من        

 التحلیلذلك إجراءات اإلخراج و الترتیب والتصحیح و ك، و االختبارصیاغتها بشكل تحقیق الهدف من و 

  :اإلجراء نطرح األسئلة التالیةلشرح هذا و  .)112 :ص، 2009المحاسنة والمهیدات، (.التفسیرو 

؟ )الضعفنقاط القوة و ( هو قیاس التحصیل فقط؟ هل الغرض هو التشخیص ختباراالهل الغرض من 

  هل الغرض هو تحدید المنطلق؟

  )120 :، ص1998البغدادي، ( -:التحصیلیة تستخدم ألغراض متعددة منها فاالختبارات

 .البدء بالتعلم الجدیدقیاس الخبرة السابقة للمفحوص من قبل  - 

  ).تكویني(تقدم المفحوص خالل فترة التعلم  - 

 ).تشخیصي(صعوبات التعلم خالل فترة التعلم  - 

 ).ختامي، نهائي(التحصیل العام في نهایة التعلم  - 

نواع التقویم صیلي الموضوعي تتوافق مع نوع من أالتح االختباركل غرض من أغراض بناء  إنّ        

، فالتقویم المكتسبات القبلیة بهدف تحدید المستوى الفعلي للتالمیذ الختاميوالتكویني والتشخیصي و القبلي، 

 یمي ویهدف إلى التحقق المستمر منر الفعل التعلیلینطلق من خالله ، في حین التكویني فهو یسا

ي إلى تحدید نقاط مكتسبات التالمیذ أثناء األنشطة التي یندمجون فیها، في حین یهدف التقویم التشخیص

القوة والضعف، وتحدید تعثرات المتعلمین وتحدید صعوبات التعلم، أما التقویم النهائي فیكون شامل لجمیع 

  )21: ، ص2002، خرون وآاهر الظ(.محتویات المقرر ویهدف إلى قیاس التحصیلي النهائي للمتعلمین

ساسي ساعد في تحدید الهدف األتحدید أغراض إعداد وتصمیم االختبار من طرف المعلم، ی إنّ        

  .م على درایة كافیة بطریقة تحدیدهن یكون المعلجراء االختبار بدقة وعلیه ال بد أمن ا

  :صیاغتهاتحدید األهداف السلوكیة و  - 1-2

ة تعد الخطو التحصیلي، و  ختباراالهداف التعلیمیة للمادة الدراسیة دورا رئیسیا في بناء إن عملیة تحدید األ 

  .ختباراالالثانیة بعد تحدید الغرض من 

  :هداف التعلیمیة في ثالث مستویاتف األنتصو 

  *الغایات التربویة: ولالمستوى األ

                                                           
  *ھي أھداف عامة وبعیدة المدى تحقق في فترة طویلة، وھي تتوافق مع غایات التربیة وفلسفتھا العامة 
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 )أكثر خصوصیة( )أكثر عمومیة(

  األهداف العامة : المستوى الثاني

ذات فائدة و هي على درجة عالیة من الخصوصیة، و  ، )السلوكیة(الخاصة األهداف : المستوى الثالث

الشكل التالي یوضح مستویات و  )384 :، ص2010آخرون، و  عمرو ( .التحصیلي ختباراالكبیرة في بناء 

  هذه األهداف

  

  

 

  

  

  

  

   

  یوضح مستویات األهداف التعلیمیة ):  ب- 3(مخطط رقم

ترجمة هذه األهداف مرحلة لمختلف مستویات التحصیل، تأتي ) یمیةالتعل(سیة بعد تحدید األهداف التدری

  )77 :، ص2011عثمان، ( .تعلیمیةلى صیغ سلوكیة أو على شكل نتاجات إ

م على هیئة من المتعل حدد لناتج التعلم المرغوب تحقیقهمهو وصف دقیق وواضح و  :السلوكي الهدفو 

تتضمن و  ة العامة على درجة من العمومیة والتجریدفاألهداف السلوكی .القیاسسلوك قابل للمالحظة و 

هداف األ(م تحدید نواتج التعلم الخاصة لذلك یتعملیات عقلیة غیر مالحظة، یصعب قیاسها مباشرة، 

  .المعبرة عن كل منها) السلوكیة

       هاروو Krathwohl(زمالؤه كراثوهل و ) Bloom(بلوم قترحه اِ ما لى البد من اإلشارة إو 

Harrow (المجال المعرفي : المتمثلة فيهداف تبعا لثالث مجاالت و لتحدید تصنیف األ)االدراكي( 

 أوالتذكر (: مستویاته هيو  مبادئو  حقائقن یعرفه المتعلم من یتوقع أ المجال كل مایشمل هذا و 

یشمل مضمون هذه و  الوجدانيو  االنفعالي والمجال) المعرفة، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویم،

التذوق والمشاعر و یس حاساألو  العاداتوالقیم والمیول و  تجاهاتاالو اتج تعلیمیة ترتبط بالمواقف هداف نو األ

                                                           
ھي أكثر شموال من األھداف السلوكیة، وتحقق في نھایة الوحدة الدراسیة أو الفصل الدراسي أو السنة الدراسیة

   
  ھي سلوكات تصاغ لتمثل نتاجات تعلیمیة ینتظر تحقیقھا، وھي قابلة للمالحظة والقیاس 

  

 األهداف التعلیمیة

هداف األ(الغایات التربویة 

  )البعیدة

  

 األهداف العامة
األهداف السلوكیة 

 )هداف القریبةاأل(
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النفس (آخر مجال هو المجال المهاري و ) ، التقییم، التنظیماالستجابةالتقبل، (: مستویاته هيو *.*التقدیرو 

س،  البدیوي، د )( 125-121 :، ص ص1998البغدادي، (  تعلمهاهداف بتطویر المهارة و ترتبط األ )حركي

ویات سیتم عرض مثال توضیحي مختلف المستلتوضیح كیفیة صیاغة األهداف السلوكیة في و . ))3ص 

 .قیس المجال المعرفيلذلك ی

  

    

    

  

  

  

  

  

  

 

 

  )407 :، ص2010آخرون، عمرو و (یوضح العبارة التي تصف الهدف السلوكي )  ج- 3(شكل رقم 

 وضوح،هداف السلوكیة بدقة و الهدف السلوكي، التي تصف لنا األ الشكل یوضح لنا مكونات وهذا - 

   ) 3:دس، صالبدیوي، ( :التي تخضع للقاعدة التالیةو 

  مستوى األداء+ شروط األداء + التعلیمي المحتوى + المتعلم ) + أدائي(الفعل السلوكي + أّن 

ن تستغني على المكونات سالفة الذكر، فقد یمكن أن یشتمل الهدف السلوكي على جمیع لیس بالضرورة أو 

  :مثال على ذلكو . األداء ومستوى األداء شروط

   طول قطعة مستطیلة الشكل         التلمیذ          أن یحسب

  محتوى مرجعي             فعل سلوكي        الشخص 

                                                           

یعتبر هذا المجال من بین أصعب المجاالت، من حیث صعوبة صیاغة األهداف السلوكیة صیاغة قابلة للمالحظة  *

  .القیاس، ویتم تقویم هذا السلوك بالمالحظة وبأسئلة المواقف أحیاناو 

من إعداد الباحثة     

 أن یتعرف المتعلم على خمس مكونات الجهاز الهضمي عملیا بدون أخطاء

  فعل أدائي

یكون فعل 

مضارع یشیر 

إلى استجابة 

   قابلة للمالحظة 

 القیاسو 

أن یكتب السلوك 

بداللة الشخص 

 )المتعلم(

محتوى مرجعي 

  عام

خاص  هو جزءو 

من موضوع 

الدرس و هو 

النتیجة النهائیة 

 للسلوك

  شروط األداء

أي الشروط التي 

یظهر فیها 

 السلوك

مستوى األداء 

  المقبول

یشیر إلى تحقیق 

الهدف و هو 

معیار في ضوئه 

یكون األداء 

 مقبوال



 الفصل الثالث                                        كفایة بناء  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة
 

91 
 

  :المتمثلة فیما یليو ) اإلجرائي(ت في الهدف السلوكي المواصفاتوفر بعض الشروط و البد من و 

  .لیس سلوك المعلمداؤه و أتصف عبارة الهدف سلوك المتعلم و ن یجب أ - 

  .أن تصف عبارة الهدف السلوكي نواتج التعلم ال النشاطات التعلیمیة - 

  .ا واحداتفسیرً  الّ السلوكي واضحة الصیاغة ال تقبل إ دفن تكون عبارة الهأ - 

  .القیاسن یكون قابل للمالحظة و معنى ذلك أو  ن یكون الهدف واقعیا،أ - 

مراد (†.*)یراقب نموها خالل الحصةأن یزرع الطالب بعض النباتات و ( :مثال لهدف غیر واقعيو  

  )137 :، ص2005سلیمان، و 

  )12 :، ص2008القدومي، (" غیر مركب"ن یكون الهدف السلوكي بسیطا یجب أ - 

الجدول الموالي یوضح مجموعة أمثلة لكتاب أهداف سلوكیة في كل مستوى من مستویات تصنیف و 

  .بلوم لألهداف

  ) 2- 3( الجدول رقم 

  )41 :، ص2011الترجمة، مركز نون للتألیف و (-.ألهداف سلوكیة في كل مستوى لكتابة  أمثلة: یوضح 

مثال لكتابة هدف 

  سلوكي

 :بیبدأ الهدف 

  أن

من بین 

األفعال 

  السلوكیة

كتابة كلمة تلمیذ 

  أو معلم

أي عنصر من 

العناصر التي 

  یحتویها الموضوع

مع ضبطه  الفاعل  المتعلم  یستخرج  أن  هدف معرفي

تحدید بالشكل أو 

  عالمة إعرابه

نفس حركي هدف 

  )مهاري(

مع  الجزائرخریطة   المتعلم  یرسم  أن

  كتابة البیانات علیها

العلماء في فنیة   المتعلم  یقدر   أن  هدف وجداني

  تطویر العلوم

                                                           

.القیاسغیر قابل للمالحظة و ) السلوكي(ي دائعل األن الفهدف غیر واقعي أل  *  
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تحدید مستویاتها، بشكل دقیق عملیة تحدید األهداف التعلیمیة وصیاغتها صیاغة سلوكیة و  إنّ       

ٕان الوقوع في بعض المعلمین، و اد قیاس تحققها لدى یساعد المعلم على تحدید النواتج التعلیمیة المر 

التحصیلي،  االختباراألخطاء الشائعة في صیاغة األهداف السلوكیة تؤثر على الخطوات الموالیة لبناء 

  .بِاعتبار أن كل خطوة من هذه الخطوات تساهم في تحقیق األخرى

  ) Centent analysis (راسيتحلیل محتوى المقرر الدّ  - 2- 1

هذا المحتوى للتحقق من إنجاز التلمیذ لهذه األهداف، لذا على ساس على أ االختباراتم أسئلة تصم      

  .بغرض تحدیدها ختباراالالمعلم أن یفكر ملیا في مكونات المحتوى الذي سوف نضع فیه أسئلة 

التي یتضمنها المقرر  عداد قائمة بالموضوعات الرئیسیةیتم إو . )408 :، ص2010آخرون، و  وعمر  (

، ثم یتم تحدید ضمنة داخل كل موضوع رئیسي على حداكذلك الموضوعات الفرعیة المتالدراسي، و 

حات عدد الصف: المحكات التالیة إحدىالفرعیة من خالل وى الرئیسیة و تهمیة النسبیة لعناصر المحاأل

عملیة  ناءثه، أو الزمن المستغرق أالكتاب كلّ  بالنسبة لعدد صفحات التي یشغلها كل موضوع على حدا

  )144، ص 2005سلیمان، مراد و (.التدریس لكل موضوع على حدا

اإلجراءات الفنیة التي صممت لتصنیف مجموعة من األسالیب و " : هعلى أنّ  تحلیل المحتوىیعرف و    

بعبارة أخرى هو و ".المادة الدراسیة إلى موضوعات رئیسیة، ثم تجزئتها إلى أهداف قابلة للقیاس

كتابتها قواعد للمادة العلمیة و الالمعلومات والمهارات والقیم والحقائق والمفاهیم والمصطلحات و ستقصاء اِ 

ن بالتالي فإن تحلیل المحتوى یمكن أیة معرفیة خاصة بها، و لكل مادة دراسیة بن نّ من المعلوم أو  .ینهایتعو 

  :یتم بطریقتین

  :الفرعیةخدام قائمة الموضوعات الرئیسیة و ستاِ  :ولىاأل  الطریقة

م تجزئة هذه الموضوعات الرئیسیة إلى موضوعات لى موضوعات رئیسیة ثراسیة إبتقسیم المادة الدّ    

  )409 :، ص2010آخرون، عمرو و  (. فرعیة

رنا مجال ختاِ بتدائي و التكنولوجیة للسنة الخامسة اِ ل المثال مادة التربیة العلمیة و خذنا على سبیأ فلو   

  :نّ فإالتغذیة عند النباتات 

  )األمالح المعدنیةالماء و ( :الموضوع الرئیسي األول -أ

 )الماء(الموضوع الفرعي األول للموضوع الرئیسي األول 

 )مالح المعدنیةاأل(لفرعي الثاني للموضوع الرئیسي األول الموضوع ا

  )مالح المعدنیةمصادر األ(للموضوع الفرعي الثاني الموضوع الفرعي الثالث 
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  )نتاش البذرةاإل( :الرئیسي الثانيالموضوع  - ب

  )مكونات البذرة(الفرعي األول للموضوع الرئیسي الثاني  الموضوع -

  )   شروط إنتاش البذرة(الموضوع الفرعي الثاني للموضوع الرئیسي الثاني   - 

  )مراحل إنتاشها(الموضوع الفرعي الثالث للموضوع الرئیسي الثاني   - 

راسیة إلى موضوعات رئیسیة ثم تجزئتها طریقة تحلیل المحتوى عن طریق تقسیم المادة الدّ یوضح الموالي * المخططو 

  .إلى موضوعات فرعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموضوعات الفرعیة للموضوعات الرئیسیة                             

  

  

  

  

  

    

  

  )د-3(المخطط رقم 

  یوضح طریقة تحلیل محتوى وحدة دراسیة باستخدام طریقة تقسیم المادة الدراسیة 

                                                           

المخطط من إعداد الباحثة
*
  

 التغذیة عند النباتات

 الموضوعات الرئیسیة للمجال

مالح الماء واأل

 المعدنیة

  

 نتاش البذرةإ

مراحل 

نتاش إ

 البذرة

شروط 

 نتاشهاإ

 

مكونات 

 البذرة

األمالح 

 المعدنیة

 

 الماء

 

مصادر 

األمالح 

 المعدنیة
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تقوم على تجمیع العناصر المتماثلة في المادة الدراسیة في : جمالیةلطریقة الثانیة تسمى بالطریقة اإلاا أمّ 

.) القواعد، مجموعة المسائل المفاهیم، مجموع الرموز، مجموع التعمیمات، مجموعة(مجموعة واحدة من 

   .كون بنیة المادة غیر محددة بوضوحتو 

  )6الحویان، دس، ص ( -:راسيالدّ من بین فوائد تحلیل محتوى المقرر و 

 .إعداد الخطط التعلیمیة - 

 .طرائق التدریس المناسبةاختیار اإلستراتیجیات و  - 

 .سياط القوة والضعف في الكتاب المدر الكشف عن نق - 

 .ختیار الوسائل التعلیمیة المناسبةا - 

 .هداف التدریسیةاشتقاق األ - 

   .التحصیلیةختبارات تحقیق الشمول والتوازن في اال - 

راسي، البد من تحلیل هذا المحتوى وتحدید  لیحقق االختبار التحصیلي شموال للمحتوى الدّ        

المادة  طریقة تقسم(فیه وعلیه البد من تحلیل هذا المحتوى باستخدام طریقتین  الموضوعات المتضمنة

 والقواعد والتعمیمات  والمبادئطریقة تحدید المفاهیم رعیة،أو ى فإلى موضوعات رئیسیة وأخر 

واّن . واعتماد طریقة من بین هاتین الطریقتین یعتمد على طبیعة المادة وخصوصیتها) المتضمنه فیه

     . عملیة التحلیل تمهد لبناء جدول مواصفات المادة

  )(Table of specificationإعداد جدول المواصفات  - 4- 1

هداف األیاسه لكل من األهداف التعلیمیة و التحصیلي صادق في ق االختبارلكي نضمن أن        

عینة  على جراء منظم للحصولراسي، علینا أن نستخدم إشامال لجمیع محتوى المقرر الدّ السلوكیة، و 

صفات یحقق لنا ذلك، اجدول المو ة بموضوعات متضمنة في المحتوى، و من المعطیات المرتبط **ممثلة

مخطط یربط العناصر األساسیة للمحتوى التعلیمي الذي " : هنّ على أ المواصفاتجدول بحیث یعرف 

  ".همیة النسبیة لكل منها یحدد األم و مهاراتها الفرعیة، و بمجاالت التقیی االختباریقیسه 

  )113 :، ص2009المهیدات، المحاسنة و (

المشرف التربوي، بناء جدول مواصفات المادة والمدیر و المعلم ن یمتلكها أهم األهداف التي یجب أمن و  

  . التي تقع ضمن نطاق تخصصاتهم

                                                           

یقیس مختلف شامال لجوانب المحتوى الدراسي و  ختبار یكونإن األساس في بناء جدول المواصفات هو إعداد ا *

  .ختبار بذلك صادقااالیكون و  ).تصنیف، تحلیل، تركیب معرفة، فهم، تذكر،(المستویات المعرفیة 
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الصدق یحتوي على عنصرین حتوى، و صدق الم ختباراالفهوم جدول المواصفات هو تحقیق یعني مو 

‡.التمثیلو †*الشمولیة: ساسین هماأ
  )113 :، ص2009المهیدات، المحاسنة و ( 

ٕاذا أعدت قائمة المواصفات إعدادا االختبار و ت المرشد لكتابة فقرا ":هنّ بأ یعرفه رضا البغداديكما 

نقال عن (."في تطبیق هذه المواصفات ختباراالتعتمد كثیرا على قدرة واضع  االختبارصحیحا فإن نوعیة 

  )129 :، ص2009المهیدات، المحاسنة و ( :صفات منایتكون جدول المو و . )24 :، ص2011الفجال، 

  ).و محتوىموضوعات أ(عناصر المحتوى  - 

  ).هدافاأل(المستویات المعرفیة  - 

   .عمدة تمثل عدد الفقرات في كل مستوى معرفيیا ناتجة من تقاطع الصفوف مع األخال - 

   )113، ص 2009المهیدات، المحاسنة و (- :یحقق جدول المواصفات عدة فوائد منهاو 

  .محتوى المقررا یضمن تغطیة جمیع مكونات یحقق خاصیة الشمولیة ممّ  - 

  .التحصیل الجیدة ختباراتاه مواصفات صدق المحتوى الذي تقتضی ختباراالیحقق  - 

  .همیة النسبیة لهاا توزع الفقرات في الجدول حسب األیعطي لكل موضوع وزنه الفعلي، عندم - 

  .التحصیلداة لقیاس أداة تشخیصیة عالوة على كونه أ االختباریجعل  - 

  .جزاء المادةلكل جزء من أ همیتها فیعطي الوزن الحقیقيأیوزع الزمن على الموضوعات و  - 

یات لعرض خطوات إعداد جدول المواصفات، سیتم تقدیم نموذج لجدول مواصفات في مادة الریاضو 

 - :، والجدول الموالي یوضح ذلك)المتوسطة(للمرحلة األساسیة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
و موضوعات المحتوى التعلیميتغطیة فقرات االختبار لجمیع مكونات أ  

  ونات أو موضوعات المحتوى التعلیمتغطیة فقرات االختبار لجمیع مك
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  )3-3(جدول رقم 

من متعدد في مادة الریاضیات للمرحلة  اختیارفقرة من نوع ) 50(مكون من  الختبارجدول مواصفات 

  )122 :، ص2009المهیدات، المحاسنة و (. المتوسطة

  القدرة الریاضیة      

  المحتوى

المعرفة 

  %30المفاهیمیة 

جرائیة المعرفة اإل

50%   

حل المشكالت 

20% 
  %100المجموع 

 العملیاتاألعداد و 

  %30علیها 
  فقرة 16  فقرات 3  فقرات 8  فقرات 5

  فقرة 14  فقرات 3  فقرات 8  فقرات 4  %30الهندسة 

  فقرة 15  فقرات 3  فقرات 7  فقرات 5  %30الجبر 

  فقرات 5  فقرة واحدة  فقرات 7  فقرة واحدة  %10حصاء اإل

  فقرة 50  فقرات 10  فقرة 25  فقرة 15  %100المجموع 

خر اآلو  هداف السلوكیة،لجدول المواصفات محوران، أحدهما أفقي یمثل األ یوضح بأنّ فالجدول السابق 

لحساب الوزن ة، و الدراسیالخالیا في الوسط تمثل عدد الفقرات الموزعة على المادة یمثل المحتوى، و 

 :التالیة المعادلة باستخدام، االختبارموضوع في المادة، الذي یشمله  همیة النسبیة لكلالنسبي أو األ

  )248 :، ص  2002الجاغوب،  (

المهیدات، المحاسنة و ( -:عدد الفقرات في جدول المواصفات ینبغي مراعاة اآلتيولتحدید الوزن النسبي و 

  )114 :، ص2009

  .هداف التعلیمیة التي تم تحدیدهااألطبیعة المادة الدراسیة و  - 

  .المدة الزمنیة التي سیستغرقها تدریس كل موضوع دراسي - 

  .خصائص المتعلمین فیما یتعلق بالمستوى الدراسي و المرحلة العمریة - 

   .هدافنوع الفقرات اإلختباریة التي تستخدم لقیاس األ - 

  .هدافالمستوى المعرفي لأل - 

  .تهاهمیترتیب الموضوعات حسب أ - 
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  :بناء الفقرات اإلختباریة الموضوعیة لقیاس التحصیل -2

ن یكون المعلم لدیه القدرة على تحدید نوع الفقرات التي تحصیلي تحتاج إلى أ اختبارعملیة بناء  نّ إ       

درجة فعالیتها في قیاس رات، و نواع الفقذا یتطلب معرفة خصائص كل نوع من أهالموقف، و تناسب 

لقد تعددت أنواع هذه الفقرات و ، و التعلیمیة للموضوعات المختلفة لتتناسب مع جدول المواصفاتهداف األ

الخطأ، فقرات اإلختیار من فقرات الصواب و  :نواعهاالفقرات اإلختباریة الموضوعیة بمختلف أ: أشهرها

     .)المطابقة، المقابلة، التكملة(متعدد، فقرات المزاوجة 

  .راسةالتطرق لها جاء متوافقا مع متطلبات الدّ  نّ إ منها بشيء من التفصیل، و ع سیتم التعرض لكل نو و 

ن من عدد من سئلة الموضوعیة، تتكو تعد فرعا من فروع األ :الخطأبناء فقرات الصواب و  - 1- 2

تكون الجملة مفهومة خطأ و خر خطأ، ویكلف الطالب بوضع صح أو البعض اآلبعضها صحیح و العبارات 

  )105 :، ص2010الشناف، (.جابةإلال توحي با

یطلب خباریة تتضمن معلومات معینة، و عبارة عن جملة إ :"هانّ تعرف بأ*الخطأفالفقرة من نوع الصواب و 

شارة معینة في المكان ذلك بوضع إت صحیحة أو خاطئة و من المجیب علیها تحدید ما إذا كانت المعلوما

ستیعاب الطالب لقیاس مدى اِ ) األسئلة( االختباراتغالبا ما یستخدم هذا النوع من و  .المعد للجواب

موسى،  ( ".م مبادئ، نظریات عامةق لهم دراستها، سواء كانت حقائق أم مفاهیم أرف التي سباللمع

  )169 :، ص2015

 :الخطأسئلة الصواب و أشكال أ - 1- 1- 2

  :الخطأ منهاسئلة الصواب و أل) أنماط(هناك ثالث أشكال 

یتألف عامة من جملة إخباریة، حیث یطلب من المفحوص أن یحكم انتشارا، و كثرها هو أو  :النمط العام -أ

  .و خاطئةعلى هذه الجملة بأنها صحیحة أ

  :بین قوسین فیما یلي نعم أو ال، أو ضع كلمة  أو  ضع اشارة : مثال

  .ذا كانت العبارة خاطئةإ )خ(و إذا كانت العبارة صحیحة أ )ص(أو ضع دائرة حول 

  )94 :، ص2002خرون، آالظاهر و ( .رضدور الشمس حول األت(  ): 

راغ یتبع الجملة ن یبین في فتلف هذا النمط عن النمط السابق بأن على المفحوص أیخ: نمط لماذا - ب

  )264 :، ص2008أبو لبدة، (. ذا كانت كذلكلماذا هي خاطئة إ
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  :ذا كانت خاطئة، مثالإیطلب من المفحوص تصحیح  :نمط التصحیح -جـ 

ذا كانت العبارة خاطئة، ثم صحح إ )(عالمة ذا كانت العبارة صحیحة و إ )(ضع بین قوسین عالمة 

  .العبارة الخاطئة

  .للسمة المقاسة یكون القیاس كمیا أو كیفیا(  ) 

موضوع واحد، و یطلب من  في هذا النمط تقع في كل سؤال عدة جمل تدور حول :النمط العنقودي –د

  في الفراغ و خص أأو كلمة صح أو خطأ، نعم أو ال، أو حرف  أو   شارةالمفحوص أن یضع إ

خرون، آالظاهر و ( .ذا كانت خاطئةإ )خ (و حول إذا كانت العبارة صحیحة أ )ص(ضع دائرة حول : مثال

  )94 :، ص2002

الخطأ بعدة ممیزات نذكر منها ما تتصف فقرات الصواب و  :الخطأممیزات فقرات الصواب و  - 2- 1- 2

  :یلي

  .تصحیحهاعدادها و سهولة إ - 

  .تقدیر الدرجاتالموضوعیة في التصحیح و  - 

ها ال نّ أ إالّ  االختباراتمیزات المتعددة لهذا النوع من بالرغم من الم .ال تتطلب جهدا في التصحیح - 

  .تخلو من بعض العیوب

  :الخطأعیوب فقرات الصواب و  - 3- 1- 2

  .ستظهارتشجع على الحفظ واال - 

  .كثر من ذلكال یتعدى إلى أبالحقائق والمبادئ، و لمام الطالب هو إتقیس هدفا تعلیمیا واحدا،  - 

  ).نسبة التخمین رتفاعا( النجاح بالصدفة أو بالتخمین  - 

  .معامل ثباتها نخفاضا - 

الواجب ) سساأل(لعیوب البد من معرفة الخصائص للعمل على تفادي هذه او  .تمتاز بالغموض - 

  .الخطأعند كتابة فقرات الصواب و اعاتها مر 

  )85 :، ص1999عدس، ( - :الخطأعرض لخصائص كتابة فقرات الصواب و فیما یلي و 

  .ن تتضمن العبارة فكرة واحدةأ - 

  .ن یتساوى عدد العبارات الصحیحة بعدد العبارات الخاطئةأ - 

  .نفي النفيستخدام عبارات النفي و تجنب إ - 

   .قصیرةكتابة الفقرة بلغة واضحة و  - 
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  .)109 :، ص2007عالم، ( - :بعض الخصائص والمتمثلة في) 2007(وأضاف عالم 

  .ليالكتاب حتى ال تشجع على الحفظ اآلخذ العبارات حرفیا من تجنب أ -  

  .عدد كاف من المفردات، لكي تكون بمثابة عینة ممثلة للمادة التعلیمیة ستخدامامن الضروري  - 

ذلك بتقدیم رسم بیاني یبین على من مستوى التذكر، و ینبغي العمل على قیاس أهداف من مستویات أ - 

حكم یطلب اللیها و بعض النتائج التي أدت إبریة بسیطة، و توزیع ظاهرة معینة أو خریطة، أو تجربة مخ

   .كلما كان ذلك ممكناي منها، على بعض العبارات المتعلقة بأ

   :من متعدد ختباراالبناء فقرات  - 2- 2

ومالئمة  ستخداماواهمیة الموضوعیة أ االختباراتمن متعدد من أكثر أنواع  االختیار اختبارعد ی

مهارات تعلیمیة متنوعة من مستویات معرفیة مختلفة، كما تناسب طالب جمیع المراحل لقیاس معارف و 

*التعلیمیة
  )143 :، ص2006عالم، (

التي تقدم  :الدعامة هي. )االستجابات(البدائل و  )المقدمة(من متعدد من الدعامة  ختیاراالتتكون فقرة 

  .البدائل هي الحلول المقترحة ، أّماالمشكلة

جابات عدد من اإلائل فتتألف من اإلجابة الصحیحة و ا البدمّ تكون الدعامة سؤاال أو إفادة غیر كاملة، أو 

جابة لإل اختیارهمالمتعلمین غیر المتأكدین من  انتباهوظیفتها هو صرف (†*اتبالمشتتالخاطئة تعرف 

  .)136 :، ص1998البغدادي، ().الصحیحة

الموضوعیة  االختبارات، یصعب على عقلیة علیاهدافا ها تقیس أى أنّ لكما تشیر بعض الدراسات إ - 

  .هداف التي یمكن تقویمهاها تالئم جمیع األنّ یمكن القول أاألخرى قیاسها و 

  .) 101 :، ص2002خرون، آو  الظاهر(

غراض لتحقیق األ استخدامهاأن أمثلة اإلختیار من متعدد یمكن  آخرونو  )Mosier 1954(یرى موزیر و  -

  -:التالیة

  

  

                                                           

  

اإلجابات الخاطئة، والنوع الثاني فیها نوعان النوع األول یحتوي على إجابة صحیحة واحدة و مجموعة من : اتالمشتت **

  .هو اختیار أفضل إجابة من بین عدة بدائل كلها صحیحة، ولكن من بینها واحد أفضل من األخریات
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 .المصطلحاتویقصد به تعریف المفاهیم و   :التعریف - 1

  .عداد ثم قسمتها على عددهالقیمة التي تحصل علیها من جمع األتسمى ا):1(مثال 

  .المعیاري نحرافاال -أ

  .المنوال - ب

  .الوسط الحسابي -جـ

  .الوسیط الحسابي -د

 .یقصد به أن یستطیع المفحوص تحدید العالقات بین المفاهیم :الغرض - 2

  :إحصائیا هو االختبارالغرض األساسي من تحلیل فقرات ):2(مثال 

  ختباراالالتأكد من صالحیة  - جـوصف لمستوى تحصیل الطالب            -أ

  الضعف في تحصیل الطالبتشخیص جوانب القوة و  -د      تحدید الموقع النسبي للطالب       –ب 

  )279 :، ص2008أبو لبدة، (  )109 :، ص2002خرون، آو الظاهر (

  :سباب بشكل دقیق، مثالیحدد المفحوص من خالل اإلجابة األ :السبب - 3

  .البالهة؟ءة و القمالى أي الغدد التالیة إذا حدث خلل في وظیفة یؤدي إ

  الصنوبریة -جـ              الدرقیة      - أ*

  النخامیة -د     جارات الدرقیة       - ب

  .هي عكس ما سبقو : النتیجة - 4

  نسان یصاب بمرض؟اإل نّ من الغداء فإ )ج(ذا حذفنا فیتامین إ

  البالجرا -جـ         سقربوط    األ - أ*

  )279 :، ص2008بو لبدة، أ(الكساح   -د         البري بري    - ب

 :هيداف المختلفة من تصنیف بلوم و همن متعدد في قیاس األ االختیارفقرات  استخدامكما یمكن و  - 

  **.التقویمم، التصنیف، التحلیل، التركیب، و المعرفة، الفه

  :مستوى التعرف - 1

 ...فضل تعریف لمصطلحأي العبارات التالیة تقدم أ: لحاتمعرفة المصط

                                                           

هذا مایمیز هذا مستویات المعرفیة مثل التحلیل والتركیب و هذا النوع من الفقرات یقیس المستویات العلیا من تصنیف بلوم لل*

   .االختبارات الموضوعیةالنوع على باقي انواع 
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 :معرفة الحقائق 

 :نماط الرئیسیة لـما األ: الفئاتمعرفة التصنیفات و 

 ...ي مما یلي یعد معیارا للحكم على أ: أو المحكاتمعرفة المعاییر 

  ....ـ فضل طریقة للقیام بماهي أ: أسالیبهمعرفة طرق العمل و 

  .تفسر معنى الفكرة :ستیعابمستوى اإل - 2

  .حقائق معینةبادئ و ین ومتطبیق قوان :مستوى التطبیق - 3

جزاء تحدید العالقات بین األ – فتراضاتا استنتاج –النتیجة یمیز عالقات السبب و : مستوى التحلیل - 4

  .و العناصر

  .فكار و خطواتإعادة ترتیب أ :مستوى التركیب - 5

  )107- 106 :، ص ص2002خرون، آالظاهر و (. صدار حكم علىإ :مستوى التقویم - 6

 ختباراتاالالمحاسن، التي تجعل منها أفضل أنواع یزات و من متعدد العدید من المم ختیارااللفقرات  - 

  .التحصیلیة الموضوعیة لقیاس التحصیل

  )135 :، ص2002الصراف، ( - :من متعدد ختیاراالممیزات فقرات  - 1- 2- 2

  :من متعدد بالممیزات التالیة ختیاراالتتمیز فقرات 

  .المقررجزاء كثیرة من المنهج تغطي أ - 

  .تقدیر موضوعي للدرجات - 

  متعددة  غراضأل استخدامهایمكن  -  

  .ثبات عالیینتمتعها بصدق و  - 

  .هداف التعلیمیةتقیس مختلف مستویات األ - 

  .الدقة في التصحیحالسهولة و  - 

في حالة  )%20(ربعة بدائل، في حالة الفقرة المؤلفة من أ )%25(لى درجة یقل فیها عامل التخمین إ - 

  *.*بدائل 5الفقرة المؤلفة من 

                                                           

إن عدد البدائل في فقرات اإلختیار من متعدد یؤثر بدرجة كبیرة و لذلك یستحسن زیادة عدد البدائل ألن زیادة عدد البدائل *

  .فما فوق 4أفضل أنواع البدائل ما یزید على لل من نسبة التخمین في اإلجابة والعكس، و یق
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الموضوعیة لما یتصف به  اراتاالختبأفضل أنواع من متعدد من بین أحسن و  االختبارتعتبر فقرات  -

  :المتمثلة فيو من بعض العیوب و خلال ت انهأ ذكرها، إالّ  من محاسن تمّ 

، 2002خرون، الظاهر وآ(و )190 :، ص2010الخیاط، ( - :من متعدد ختیاراالسلبیات فقرات  - 2- 2- 2

  )112 :ص

  :یلي من متعدد ما ختیاراالمن بین سلبیات فقرات 

  .عدادهاصعوبة إ - 

  .عدادهاتحتاج إلى وقت طویل إل - 

   .مموهة في نفس الوقتیجاد بدائل جذابة و صعوبة إ - 

  .جور الطباعةكمیة أكبر من الورق عالوة على أمكلفة مادیا، حیث تتطلب  - 

  .الغشزیادة فرصة  - 

  .جابة عنهااإلو  طلب وقتا في قراءة المفرداتتت - 

  .التقویمیةبتكاریة و اإلعلى قیاس القدرة التعبیریة و  یعاب علیها عدم قدرتها - 

  :بناء فقرات المقابلة - 3- 2

 ختباراتباة، المطابقة، التوفیق، كما تسمى أیضا المزاوج: سماء منهاعدة أ االختباراتلهذا النوع من 

لقیاس قدرة التالمیذ في تذكر  ذلكو *بتدائياالزاوجة بكثرة في مرحلة التعلیم سئلة المتستخدم أ . طالرب

 اآلالتداللتها،أو  معانیهاو المصطلحات اث وتواریخ حدوثها،حداأل: مثل) ما(بینها عالقة التي شیاء األ

  )162 :، ص2005سلیمان،  مراد و ( .استعماالتهاو 

الفرق بینهما یكمن متعدد، و  من ختیاراالاوجة صورة خاصة من صور مفردات تعد مفردات المز و 

المقابلة تكون هناك  اختباراتتعدد تتألف من أرومة واحدة، في حین أنه في من م ختیاراالفي أن فقرة 

  )120 :، ص2002خرون، آالظاهر و ( .رومات للفقرة الواحدة تقابلها قائمة واحدة من البدائلعدة أ

حداهما تعرف بقائمة مودین متقابلین بینهما عالقة ما إفي ع) أ،ب(كل سؤال من قائمتین یتكون و 

ة كل عبارة قراء) المفحوص(یطلب من المتعلم و  .جاباتاإلخرى تعرف بقائمة األأو القضایا و  المقدمات

بها عالقة ما،  التي تربطهابها من عبارات القائمة الثانیة و یناس ولى ثم یختار مامن عبارات القائمة األ

ذي یربط مع كل بند من البند في القائمة الثانیة ال ختیارباذلك التوفیق بین القائمتین، و  جري عملیةتو 

  )120 :، ص2002خرون، آالظاهر و ( .ولىالقائمة األ
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لمصطلحات جابات في مفردات المزاوجة فمثال یمكن مزاوجة بین ااإلتنوع المثیرات و تیمكن أن و  - 

والمبادئ  القواعدومعانیها أو مرادفاتها، أالمفردات اللغویة و و رموزها أوتعاریفها أوالمفاهیم المختلفة و والمفاهیم 

  ة مجموعة من الممیزاتلفقرات المقابلو  .)153 :، ص2006عالم، ( .مثلة توضیحهاأو 

  : ممیزات فقرات المقابلة - 1- 3- 2 

  )123 :، ص2002خرون، الظاهر وآ(  -:یتصف هذا النوع من الفقرات بما یليو 

  .تقل فیه نسبة التخمین - 

  .التكالیففي الجهد و  قتصاديسهل اإلعداد، وا - 

  .بتدائیةاالمناسبة لتالمیذ المرحلة  - 

  . ثر بذاتیة المصحح، تتصف بالموضوعیةتأال ت - 

  .المفاهیم العلمیةیمات و لتعمة المتعلقة بذكر الحقائق، وامناسبة لقدرات الطلب - 

  )5 :، ص2000خرون، آالرواشدة و ( .للربط بین العالقاتتستخدم  - 

بالرغم من مختلف الممیزات لهذا النوع من الفقرات هي مثل غیرها من الفقرات ال تخلو من بعض  

  .العیوب

  )123، ص 2002خرون، الظاهر وآ(. -:قرات المقابلةسلبیات ف - 2- 3- 2

  .ستظهارهاواتركز على حفظ المعلومات  - 

  .القدرات العقلیة العلیاال تقیس  - 

  )خرآفي حالة المطابقة بین شيء و تستخدم إال ّ ( ضیق ستخدامهاامجال  - 

) بنائها(عدادها توفرها في هذا النوع عند إها و اتالخصائص الواجب مراعوهناك العدید من الشروط و 

  )194 :، ص2010الخیاط، ( - :المتمثلة فيلتفادي مختلف السلبیات و 

  .سئلةیجب أن تكون قائمة اإلجابة أطول من قائمة األ - 

  .ساس المزاوجةتحدید أوضوح التعلیمات، و  - 

  جابة علیهصیغة اإلال بدقة، و یجب توضیح ما المقصود بالسؤ  - 

جابة هجائیا حتى ال تكون هناك داللة ترتیب البنود في اإل: تیبا منطقیاتر  ستجاباتاالیجب أن ترتب  - 

  .تمییزیة

  .10ن یكون عدد البنود كبیرا بحیث ال یزید عن یجب أ - 

  )112 :، ص2007عالم، (. عدم تجزئتهاالمفردة كاملة في صفحة واحدة، و  یجب وضع - 
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  .لى حد ماالقائمة موجزة إ اجعل - 

ثیر فإنه یقلل أیضا تأ ،اإلطالقأو ال تستخدم على كثر مرة واحدة، أو أ االستجاباتربما تستخدم  - 

  )279 :، ص2013ترجمة عالم،  الینزلد ولورینقستون(التخمین 

  :ناء فقرات التكملةب - 4- 2

یطلب إلى المتعلم أن یكملها بوضع الكلمة المناسبة، بریة غیر مكتملة المعنى، و هي عبارة عن جملة خو 

تقیید حریة  الموضوعیة ختباراتاالیعتبر هذا النوع من أكثر أنواع شبه الجملة أو الرمز أو الرقم، و أو 

  .جابةالمتعلم في صیاغة اإل

یطلب من الممتحنین إكمال ما حذف مكمل، و  قدو الجمل الصحیحة، و یتضمن هذا عددا من الفقرات أ - 

  )105 :، ص2010الشناف، (. و عبارة مناسبةبكلمة أ ناقصهو 

الرموز أو تذكر : لقیاس مستویات بسیطة من األهداف مثل باراتختاالیستخدم هذا النوع من 

االبتدائیة أكثر من في المرحلة  استعمالهیغلب ، و التواریخ و حل المسائل العددیةالمصطلحات واألسماء و 

  )121 :، ص2002خرون، آالظاهر و ( .في قیاس الفهم ستخدامهایمكن و  غیرها، 

  )06 :، ص2000خرون، الرواشدة وآ( -:ممیزات فقرات التكملة - 1- 4- 2

  سهولة الصیاغة - 

  تشجع الطالب على حفظ المعلومات - 

  شمولیة نسبیة - 

  حیانعلى اإلجابة في بعض األ االختالف - 

  خرىالموضوعیة األ االختباراتفرصة التخمین في هذا النوع أقل من  - 

  تتمتع بموضوعیة - 

  تغطي جزءا كبیرا من محتوى المادةن یمكن أ - 

  )125، ص 2002خرون، آالظاهر و  (و )283، ص 1991عمیرة، ( -:عیوب فقرات التكملة - 2- 4- 2

  .كمال العبارةوجود أكثر من جواب واحد إل احتمال - 

  .جابة النموذجیةعن اإل قد یخرج التلمیذ - 

   .جابة غیر دقیقةبالتالي تكون اإلعلم، و قبل المت قد یصعب تفسیر السؤال من - 

  المعلومات هارتشجع على الحفظ واستظ - 

   .ثر تصحیحها بذاتیة المصححیتأ - 
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رات التكملة تزید من موضوعیتها سس المعتمدة في بناء فقهناك مجموعة من الخصائص أو األو 

 :، ص2002خرون، ، والظاهر وآ95 :، ص1999عدس، (:سالمتهم من جمیع الجوانبو  دقة مفرداتهاو 

126(  

  .ن یكون المطلوب من الفقرة محددایجب أ - 

  .یقیس هدفان نشمل كل فقرة على فراغ واحد من األفضل أ - 

  .كل فراغ یقیس هدفا واحدا عتباراتایمكن أن یكون أكثر من فراغ، مع  - 

  .خر الفقرةیفضل أن یقع الفراغ في آ - 

   .لیس حفظهاا، لكي تحقق فهم الطالب للفكرة و عبارات الكتاب المدرسي حرفی ستعمالاتجنب  - 

  الموجودة عالقة قویةالكلمات العالقة بین الكلمات المحذوفة و  ن تكونیجب أ - 

الدقة في بناء ساعد على تحقیق ، یختباریةاالة الكافیة بكفیة بناء كل نوع من أنواع الفقرات المعرف نّ إ - 

الموضوعیة بشكل  ختباریةاالعملیة بناء فقرات  نّ إ میع المواصفات الضروریة لذلك، و تتوفر فیه ج االختبار

  .د كل على حداجیّ 

  :الموضوعیة التحصیلیة  ختباراتاالإرشادات عامة في بناء 

جمیع  عتباراالراسي لذا على المدرس أن یأخذ بعین المقرر الدّ  نتائج االختباریجب أن یقیس  -1

  .الجوانب المهمة في المقرر الدراسي

  .الظروف التي سوف یستخدم في ظلهاو  ختباراالیجب أن یحدد الهدف من  -2

  .سئلةوبة، حتى یتمكن الجمیع من فهم األمتوسط الصع ختباراالیجب أن یكون  -3

  .خر متالحقةیجب أن تأتي جمیع األسئلة الخاصة بجانب آ -4

  .عشوائیا ختباراالیجب أن یكون ترتیب اإلجابات الصحیحة في  -5

مثلة على ذلك واضحة حتى یعرف بشكل األرشاداتها واضحة و إ یجب أن تكون تعلیمات اإلجابة و  -6

والقواعد  هناك من یضیف بعض المقترحاتو . )26 ،25 :، ص ص2008لقدومي، ا (.مؤكد المطلوب منه

  )18 :، ص2012-2011الطریحي، ( -:ختبار تحصیلي موضوعيالواجب مراعاتها عند إعداد ا

  .التأویالتالسؤال واضحة خالیة من الغموض و  ن تكون صیغةیجب أ -1

  .قتباس فقرات بنصها من الكتاب المدرسيتجنب ا -2

  .هذا یحققه جدول المواصفاتو  للمحتوي،األسئلة ممثلة ن تكون الموضوعات التي تغطیها یجب أ -3

  . النموذجیة مسبقا تحضیر دلیل اإلجابةتحدید و  -4
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كیفیة كتابة كل ة إعدادها و التعرف على كیفیإعداد فقرات إختباریة جیدة و  أنّ  :ملخص القولو 

من كل ما سبق هو  في بالغ األهمیة، إذ الهدف أمروخصائص كتابتها  عیوبها،وع منها وممیزاتها و ن

من توضیح طریقة بناء كل  االنتهاءعلیه بعد و  .دقیقةتحصیلي وفق أسس علمیة سلیمة و  اختباربناء 

التحصیلیة الموضوعیة، البد من التعرف على المعاییر الواجب مراعاتها للتأكد  االختباریة نوع من أنواع

هولة والتمییز تحلیل فقراته بالتعرف على معامل الصعوبة والستطبیق من خالل من صالحیة االختبار لل

  ، االختبار التحصیلي الموضوعيوموضوعیة  صدق وثباتمن التحقق وكذا وفعالیة البدائل 

  :صالحیة االختبارمعاییر  -3

 األهمیةفي تحدید صالحیة االختبار لالستخدام، من بین الخطوات ذات تعتبر المعاییر المعتمدة        

ساسیة التي تحقق مصداقیة االختبار حصیلي یتوفر على جمیع الخصائص األاختبار ت إخراجالبالغة في 

یل الفقرات للتحقق من مستوى صعوبتها تحل: وصالحیته للتطبیق النهائي، ومن بین هذه المعاییر نجد

وتوفر االختبار على هذه ، وكذا  ه وموضوعیتهثباته و صدقوكذا التحقق من  ،وتمیزها وفعالیة البدائل

هذه المعاییر  االختبار یقیس الخاصیة المعد من أجلها، في حین غیاب المعاییر یدل على صالحیته  وأنّ 

  :المعاییر إل قسمینوتنقسم هذه  یؤثر على صالحیته،

  :تحلیل مفردات االختبار التحصیلي الموضوعي :أوال

تتكون عملیة تحلیل فقرات االختبار من مجموعة من اإلجراءات التي یقوم بها معد االختبار بعد        

تطبیق االختبار األول مرة على عینة استطالعیه، وذلك بغرض معرفة خصائصها، أو حذف وتعدیل أو 

لصعوبة، وكذا القدرة اإلبدال واإلضافة، لیصل بذلك إلى إعداد اختبار مناسب من حیث معیاري السهولة وا

األساسیة من ) األغراض ( ویمكن تحدید األهداف.التمیزیة للفقرات لیخرج في صورته النهائیة بشكل جّید

  :تحلیل فقرات االختبار في

 .التعرف على الفقرات الضعیفة، بهدف تحسینها -1

كان الهدف من  التعرف على درجة صعوبة االختبار، بغرض تصمیم االختبار المالئم وعلیه إذا -2

االختبار هو تصنیف المتعلمین حسب مركزهم النسبي، فیجب االعتماد على اختبار معیاري المرجع، 

بحیث تكون مفردات االختبار متوسطة الصعوبة، أّما إذا كان الهدف هو التحقق من درجة اتقان 

ختبار في غایة الصعوبة، المتعلمین لمهارة معینة، فیجب االعتماد على اختبار محكي المرجع ویكون اال

 ألّن الهدف هو الوصول إلى اإلتقان

 .تحدید زمن إجراء االختبار بصورته النهائیة -3
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  )128: ، ص2002الظاهر وآخرون، (التعرف على درجة تمییز الفقرات  -4

، الفقرةلة تمییز وكذا دراسة دال ،ومن الجوانب التي البد من تحلیلها هو دراسة صعوبة الفقرة وسهولتها

  .وفعالیة البدائل والمشتتات

 ) (Item Differeculty:صعوبة وسهولة الفقرة - 1

  )177: ، ص2013ساعد، (.ة المفحوصین عن اإلجابةمدى تجاوز مستواها قدر  :بمعامل صعوبة الفقرةیقصد 

  )134: ، ص1993مقدم، ( - :وٕاّن دراسة مستوى صعوبة الفقرة تحقق ثالث أهداف أساسیة هي

  مناسبة الفقرةمدى  - 

  وضع الفقرة في المكان المناسب لها بین وحدات االختبار  - 

تساوي فارق مستوى الصعوبة بین الوحدة التي قبلها، والتي یعدها حتى نضمن تدریج االختبار  ضمان - 

 .بدرجات متساویة المسافات تقریبا وأبسط مثال ما یحدث في المسطرة

 :یق المعادلة التالیةمعامل صعوبة الفقرة بتطبویمكن حساب 

=معامل الصعوبة
عدد الذین أجابوا إجابة خاطئة عن السؤال

عدد الذین حاولوا اإلجابة
X100  

=ومعامل السهولة
عدد الذین أجابوا اجابة صحیحةعن السؤال

عدد الذین حاولوا االجابة
X100  

  )19: ، ص2008القدومي، () 0,50، 0,25(ویتراوح معامل السهولة المقبول بین 

نقوم بتطبیق الفقرات التي وضعت مبدئیا لالختبار على  والسهولة وللتأكد من مستوى الصعوبة       

عینة التقنین ثم نحسب نسبة النجاح في هذه العینة لكل فقرة من فقرات االختبار، فكلما كانت نسبة النجاح 

نسبة منخفضة دل ذلك على مرتفعة كلما دل ذلك على عدم صعوبة الفقرة أو على سهولته، كلما كانت ال

* إذا كانت نسبة النجاح: صعوبتها أو على عدم سهولتها فمثال
هذا یعني أن  ٪ فإنّ 100على فقرة ماهي 

 .)بالغة الصعوبة(الفقرة بالغة السهولة بینما إذا كانت نسبة النجاح صفرا دل ذلك على صعوبة الفقرة 

  .٪ من أفراد العینة المختبرة50فقراته بنجاح متوسط صعوبة بواالختبار الجید هو الذي یسمح 

  )137: ، ص1993 مقدم،(

  ): المفردة(معامل تمییز الفقرة  - 2 

یقصد به قدرة السؤال على التمییز بین التالمیذ طبقا للقدرات العقلیة والمعارف التي یمتلكوها، 

وتعني به قدرة الفقرة على التمییز بین التالمیذ الذین یتمتعون بقدرات أكبر من المعارف والتالمیذ الذین 

  :وعلى سبیل المثالأقل قدرة في مجال معین من المعارف، 
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فإن هذا السؤال یبدو ممتازا، نظرا لقرب معامل السهولة من ) ٪45(هولة السؤال معینإذا كان معامل س

، ولكن قبل أن نحكم بأن السؤال جید نحاول التعرف على نوع التالمیذ الذین أجابوا علیه، فإذا كان 50

السؤال فئة الضعفاء، معنى ان  ٪15إلى فئة المتوسطین و ٪15منهم ینتمون إلى فئة الممتازین و) 15٪(

  .)20: ، ص2008القدومي، (لم یقم بوظیفته، وهي التمییز بین التالمیذ الجیدین وغیرهم

وطبعا یعتمد تحدید معامل تمییز الفقرة في االختبارات معیاریة المرجع التي تهدف إلى مقارنة نتائج 

  .التالمیذ ببعضهم البعض في خاصیة أو قدرة معینة

  :لمعامل تمییز الفقرة من خال ولحساب 

=درجة تمییز الفقرة
 عدد الذین أجابو إجابة صحیحة الفقرة�عدد الذین أجابو اجابة خاطئة الفقرة

عدد المفحوصین في إحدى المجموعتین
X100  

  )131: ، ص2002الظاهر وآخرون، :( یلي والمؤشر الدال على تمییز الفقرات موضح كما

 ) (Distracter Analysis):المموهات(فعالیة البدائل : تحلیل المشتتات - 3

یسمح تحلیل المشتتات بفحص عدد المختبرین في المجموعتین العلیا والدنیا الذین اختاروا كل بدیل      

  -:غیر فعالة، وال قیمة لها إذا كانت) البدائل(في مفردة االختیار من متعدد وتكون المشتتات أي 

  نسبة اختیارها في المجموعة الدنیا قلیلة - 

  اختیارها في المجموعة العلیا مساویة لنسبة اختیارها في المجموعة الدنیانسبة  - 

  .نسبة اختیارها في المجموعة الدنیا أكبر من نسبة اختیارها في المجموعة العلیا - 

والمشتتات الفاعلة هي التي ینبغي أن تجذب عددا من المختبرین في المجموعة الدنیا أكثر من المختبرین 

  :یوضح ذلك والجدول الموالي .لیافي المجموعة الع

  )132: ، ص2002الظاهر وآخرون، ( -:إذا كانت اإلجابة على إحدى الفقرات على النحو التالي 

  )4-3(جدول

  یوضح طریقة تحلیل البدائل لفقرة اختباریة

  الصحیحة اإلجابةبدائل   

  ه  د  ج  ب  أ

عدد أفراد الفئة العلیا 

20  

2  15  0   -3  0  

عدد أفراد الفئة 

  20الدنیا 

3  10  5  2  0  
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وقد جذب عدد من المجیبین علیه من كلتا  "ب"في هذا المثال  مفتاح اإلجابة الصحیحة هو البدیل

المجموعتین، وعدد األفراد المجیبین علیه في الفئة العلیا أكثر من عدد المجیبین علیه في الفئة الدنیا 

فرادا من H، فهذا خالف القاعدة وجذب "د"لبدیل والبدیل ه لم یجب علیه احد والبد من حذفه وبالنسبة ل

النه تمیز / المجموعة العلیا أكثر من عدد أفراد المجموعة الدنیا فیجب تعدیله، للبدیل ج یعتبر ممتازا

  .فهو مناسب نوعا ما "أ"بالقاعدتین السابقتین،  في حین البدیل 

  :المعامالت العلمیة: ثانیا

  : الصدق - 1

، فالصدق هو أن صدق االختبار من بین الطرق المعتمدة في التأكد من صالحیة االختبار إنّ         

 .التي وضع ألجلهاوضع لقیاسه، فاالختبار یكون صادقا إذا قاس الوظیفة  یقیس االختبار ما

  )232: ، ص1960أحمد، ( 

هذا االختبار من الدقة التي یقیس فیها االختبار الغرض الذي وضع  :"بأنه ( Ebel )إیبل كما یعرفه 

الظاهر ( جلهامدى تأدیة االختبار للوظیفة المعد أل) Frederirick Brown (فریدریك براونویعرفه ". أجله

  ) 133: ، ص2002وآخرون، 

العملیات الحسابیة، یجب أن یقیس  إجراءاختبار لقیاس تحصیل المرحلة االبتدائیة للقدرة على  :فمثال

وللتحقق من .ن ال یقیس شيء آخر، وعلیه نقول أن االختبار صادقاهم في إجراء العملیات الحسابیة وأقدرت

  )159: ، ص2002معمریة، (: صدق االختبار البد من توفر مجموعة من المفاهیم األساسیة والمتمثلة في

ر االختبار تقیس خاصیة أو سمة معینة، فاختباتكون مفردات أن  :یقیس االختبار ما وضع لقیاسه أنّ  -

  ن یقیس هذه القدرةأمعد لقیاس القدرة العددیة یجب 

  .یجب أن یقیس االختبار خاصیة محددة ال غیر: یكون قادرة على قیاس ما وضع لقیاسه فقطأن  -

    .القوي واألداء الضعیفأن یمیز بین األداء : أن یمیز االختبار بین طرفي الخاصیة التي یقیسها -

  :أنواع الصدق وطرق حسابه - 1

صدق (نواع نجد ألنواع المعتمدة في حساب صدق االختبار، ومن بین هذه اهناك العدید من األ       

وسنتبع  )صدق الظاهري، والصدق العامليالالمحتوى، الصدق المرتبط بمحك، الصدق التكویني، و 

  :بحیث صنفت الصدق إلى ثالثة أنواع رئیسیة وهي 1960تصنیف الجمعیة األمریكیة لعلم النفس 

  :صدق المحتوى -أ
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یطلق على هذا النوع من الصدق بصدق المضمون بحیث یقوم معد االختبار بفحص مضمون        

االختبار فحصا دقیقا لتحدید ما إذا كان االختبار یشتمل على عینة ممثلة لمیدان السلوك الذي یقیسه، 

جمیع جوانبه بحیث یتم تحلیل محتوى االختبار تحلیال دقیقا للتحقق من مدى تغطیة مفردات االختبار ل

ویعتمد صدق المحتوى على معامل االرتباط بین استجابات المفحوصین على مفردات االختبار األساسیة، 

وصدق المحتوى الختبار تحصیلي یقدر بتحدید تمثیل مفردات . وجوانب السلوك التي یقیسه االختبار

  )202: ، ص 2009منسي،  (.االختبار لألهداف االجرائیة للوحدة الدراسیة موضع القیاس

بإعداد االختبار في شكل  :طریقة تقدیرات الخبراء والمحكمینتمد في حساب محتوى االختبار على ویع

وٕاعداد نسخ ویتم توزیعها على عینة من المحكمین المتخصصین في المجال، ویطلب منهم  تیبان،اس

  . التعدیالت المناسبة واقتراحتحدید مدى قیاس الفقرة للسمة المراد قیاسه وكذا تحدید األخطاء 

 ) (Griterion related validity :الصدق المرتبط بمحك - ب

على التنبؤ بسلوك المفحوصین في مواقف محددة على مدى قدرة االختبار  الصدق المرتبط بالمحكیدل 

عبارة عن مقیاس موضوعي مستقل عن االختبار، یقاس به صدق  فالمحك.أو تشخیص هذا السلوك

  ) 147: ، ص1993مقدم، (االختبار أو میزان یحدد به صالحیة االختبار

وعلیه هناك نوعین من الصدق المرتبط  ون صدقا تنبئیا أو صدقا تالزمیا،والصدق المرتبط بالمحك قد یك

  )الصدق التالزمي ،لصدق التنبؤيا(:بمحك هما

یقصد به قدرة االختبار وفعالیته في التنبؤ بنتیجة معینة  ) (Redictive Validity:الصدق التنبؤي - 1- ب

ألغراض االنتقاء والتصنیف، فمثال  الصدق باالختبارات التي تستخدمفي المستقبل، ویتصل هذا النوع من 

نستعمل نتائج توجیه التالمیذ بطریقة غیر مباشرة للتنبؤ بالنجاح في الدراسة الجامعیة، فالجامعة تقبل 

  .الطلبة ذوي المعدالت المرتفعة فإنها تتنبأ بنجاحهم بناءا على عالماته المرتفعة والعكس

االرتباط بین عالمات الفرد على االختبار  ألي اختبار بإیجاد معامل الصدق التنبؤيویحسب 

 وعالماته على محك آخر تجمع عنه المعلومات فیما بعد، مثل معدل الفصل األول، أو معدل التخرج

خذ محك هو معدل أفإذا كان اختبار القبول في الجامعة فإننا نطبقه على الطلبة عند تسجیلهم وت: فمثال

  .نتیجة اختبار القبول ومعدل السنة عامل االرتباط بین لعام نحسب مالسنة األولى وفي نهایة ا

  )135: ، ص2002الظاهر وآخرون، ( 
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یستعمل للكشف على العالقة بین االختبار ومحك ): Concurrent Validity (:الصدق التالزمي - 2- ب

االختبار  ى فراد علختبار، بحیث یتم مقارنة درجات األتجمع البیانات علیه وقت أو قبل إجراء اال

فراد درجات على ا یقیسه االختبار،على أن یعطي األخر بحسب مركزهم فیمودرجاتهم على مقیاس أ

الصدق المرتبط ولحساب . )191: ص ،1960 ،أحمد.(المحك في نفس الوقت الذي نطبق فیه االختبار

ونستخرج درجاته  كمحكفي حالة الصدق التالزمي نطبق االختبار الجدید : ئیامیا وتنببمحك خارجي تالز 

بین  منا معه ویحسب معامل االرتباط نه محك متزابیق مع تطبیق االختبار المعتبر بأمن عینة التط

و في حالة الصدق التنبؤي نرجئ حتى تظهر النتائج المتعلقة بالمحك ثم نحسب معامل أ.یناالختبار 

   .االرتباط بین االختبارین لكن لیس في نفس الوقت

ویقصد به مدى قیاس االختبار  أو صدق المفهوم الصدق الفرضي أیضاویسمى :يالصدق التكوین -ج

وهناك معاییر أو محكات تكشف عن . )116: ، ص2010كوافحة،  .(لتكوین فرضي معین أو سمة معینة 

  :صدق المفهوم أو الصدق التكویني أهمها

لم تكن نسبة نجاح تالمیذ الثانیة عشر ازدیاد النسبة المئویة للنجاح في ذلك االختبار بازدیاد السن فإذا  - 

 .ختبار نفسه فإننا نشك بصدقهنجاح تالمیذ الحادیة عشرة في ا أعلى من نسبة

قدرة الفحص على إظهار الفروق في الصفة التي نقیسها لدى جماعات متضادة أو متباعدة كالفرق بین  - 

  )116: ، ص2010كوافحة، .(٪ من الصف15٪  من الصف وأدنى 15أعلى 

 )2005الطائي، ( -:نجد عوامل التي تؤثر في الصدقومن بین ال

 الخ…یزداد صدق االختبار بزیادة مكوناته سواء عبارات أو أسئلة أو اختبارات :رطول االختبا -

لتربیعي تزید عن الجذر ا لذلك فالنهایة العظمى للصدق ال ،یتأثر الصدق بقیمة الثبات :ثبات االختبار -

 .لالختبارلمعامل الثبات 

 .یزداد الصدق تبعا لزیادة ثبات المحك ویتأثر بالقیمة العددیة للمحك :المحكثبات المیزان أو  -

  .یتأثر الصدق بتباین درجات االختبار فزیادة أو نقصان الفروق الفردیة تؤثر على الصدق :التباین -

  :الثبات- 2

  خرى في أوقات مختلفة أعید استخدامه مرة أ تقریبا، فیماأن یعطي االختبار نفس النتائج  الثباتیقصد ب

 )110: ، ص1999عبد الهادي، (
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یة قیاس الفرد الواحد ه لو كررنا عملنّ یعني أ )Stability(قد یعني االستقرار  ) Reliability (والثبات

ن الفرد یحصل على نفس بأ  Obgectivityكما قد یعني الثبات الموضوعیة . شیئا من االستقرار ألظهرت

  .الدرجة كائنا من كان الفرد الذي یطبق علیه االختبار أو الذي یصححه

ومعامل الثبات هو معامل االرتباط بین درجات األفراد على االختبار وبین مرات اإلجراء المختلفة أو بین 

نتائج إجراء االختبار على مجموعة واحدة من  أو من في المرات المختلفة االختبارتقدیرات مصححي 

  )221: ، ص1960أحمد، ( .معامل الثبات هو معامل االرتباط بین االختبار ونفسه أناألفراد أي 

هناك العدید من الطرق المعتمدة في حساب الثبات، وسنركز على أكثرها شیوعا واستخداما على 

  :النحو التالي

  :طرق حسابهو أنواع الثبات  - 1- 2

  : طریقة إعادة االختبار -أ

أسالیب حساب الثبات، وأبسطها في تعیین معامل ثبات االختبار، بحیث یتم  أهمیعد من بین         

وتسجل نتائج  و العینة التي سیتم تطبیق االختبار على أفرادهالة للمجتمع أتطبیق االختبار على عینة ممث

فترة زمنیة تؤدي إلى عدم ألفة المفحوصین باالختبار أو تطبیق نفس االختبار بعد هذا التطبیق ثم یعاد 

وبعد االنتهاء من تدوین نتائج التطبیق الثاني، یتم  .انتقال أثر التدریب بین التطبیق األول والتطبیق الثاني

اسماعیل (.معامل االرتباط بیرسونحساب معامل االرتباط بین درجات المفحوصین في التطبیقین باستخدام 

فإذا كان معامل االرتباط بین درجات المفحوصین في التطبیقین مرتفعا دل ذلك على  )73: ص، 2001،

أما إذا كان منخفضا أو ضعیفا دل ذلك على ان االختبار غیر . تمتع االختبار بدرجة عالیة من الثبات

  )121: ، ص1997كراجة، (.ثابت وال یمكن االعتماد علیه

على الصور  *إسم االختبارات المتوازیة) (Gulliksonجلكسون یطلق :طریقة الصور المتكافئة - ب

الطریقة على تطبیق صورتین متوازیین والصور المتوازیة لالختبار هي تعتمد هذه   المتكافئة، وعلیه

والصیاغة ومستوى  األسئلةاختبارات متشابهة، ولكنهما متماثالن أو متكافئان في الشكل العام وعدد 

الصعوبة وزمن تطبیق االختبار والتعلیمات، ثم یتم تطبیقها على نفس المجموعتین في نفس الوقت، 

  )121: ، ص1997كراجة، . (ویطلق علیها معامل التكافؤ أو التساوي

ویقدر معامل الثبات بتطبیق صورتي االختبار في نفس الوقت أو بعد مرور وقت عل نفس األفراد، ثم 

  )75: ، ص2004إسماعیل، .( سب معامل الثبات بین درجات المفحوصین في االختبارینیح

                                                           
  .االختبارات هي التي یكون لها نفس المتوسط ونفس التباین وترتبط فیما بینها بنفس القدراالختبارات ىالمتوازیة هي  *
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تعتمد فكرة هذه الطریقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها   :الداخلي االتساقطریقة  -ج

التناسق بین  البعض داخل االختبار، وكذلك ارتباط كل وحدة أو بند مع االختبار ككل والمعروف أنّ 

أخطاء محتوى البنود، وأخطاء عدم تجانسهما  : وهماخطاء تأثر بمصدر تباین األالوحدات أو البنود ی

  .لتناسق عالیا فیما بینهما والعكسفكلما كانت البنود متجانسة فیما تقیس كان ا

قیس عملیة في القدرة الریاضیة یتألف من عدة بنود جمیعها ت اولتوضیح المعنى لنفترض أن اختبار 

الضرب والقسمة، فإن التناسق بینها یكون أعلى من التناسق بین وحدات اختبار آخر في القدرة الریاضیة 

  )184: ، ص2008عبد الرحمن، ( الخ....والجمعیتألف من عدة بنود تقیس الضرب والقسمة والطرح 

على مجموعة من  تتضمن هذه المجموعة طرق تعتمد في جوهرها على تطبیق االختبار مرة واحدة

  :األفراد ومن بین هذه الطرق

أو  كون طریقة إعادة االختبار مكلفة،تستخدم هذه الطریقة في حالة ت :الثبات بالتجزئة النصفیة -1-ج

على مجموعة من األفراد في ئة النصفیة، یطبق االختبار تكون نتائجه مظللة، ولحساب الثبات بالتجز 

جلسة واحدة ثم نصححه فیحصل األفراد على مجموعتین من الدرجات إحداهما عن القسم األول واألخرى 

المفردات  إلى  ثم یقسم االختبارعن القسم الثاني وهكذا یصبح كل نصف وكأنه صورة متكافئة 

 النصفین،بین درجات  االرتباطامل ثم یحسب مع....) 2،4،6(والمفردات الزوجیة...) ،1،3،5(الفردیة

وتعتبر هذه الطریقة األكثر شیوعا واستخداما واألكثر مالئمة للحصول على النصفین من خالل مقارنة 

ومعامل االرتباط بین نصفي االختبار هو  .درجات األسئلة الفردیة لالختبار ودرجات األسئلة الزوجیة

معادلة سبیرمان ویستخرج باستخدام ویصحح من أثر الطول  معامل ثبات نصف االختبار فقط 

  )232: ص، 1994أبو ناهیة، و   226: ص ،2010وآخرون،  رعم أحمد.(براون

یتطلب استخدام هذه الطریقة معرفة عدد التالمیذ الذین أجابوا   :20طریقة كیودر ریتشاردسون  -2-ج

السؤال بطریقة خاطئة وهي تصلح الختبارات  عن كل سؤال بطریقة صحیحة، وعدد الذین أجابوا عن نفس

  .واختبارات یجاب عنها بنعم أو ال  تتمتع أسئلتها بالثنائیة الكل أو ال شيء مثل الصواب أو الخطأ

صحیحة على كل فقرة أو جزء من أجزاء االختبار  إجابة اوتعتمد على حساب نسبة األفراد الذین أجابو 

  .أو األجزاءوعلى مدى تباین درجات هذه الفقرات 

، وقد نحالة خاصة من قانون كیودر ریتشارد سو   طریقة معامل ألفاتعتبر   :طریقة ألفا كرونباخ -3-ج

ونباخ متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة االختبار ر ، ویمثل معامل ألفا ك1951عام اقترحه كرونباخ 
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عبد الرحمن، .(االختبار إجراءإلى أجزاء بطرق مختلفة، وبذلك یمثل معامل االرتباط بین أي جزء من 

  )185: ، ص2008

من أهم مقاییس االتساق الداخلي لالختبار المكون من درجات مركبة، ویرتبط  معامل ألفا كرونباخویعتبر 

بالنسبة للتباین الكلي یؤدي إلى انخفاض معامل بتباین بنوده فازدیاد نسبة تباین البنود ثبات االرتباط 

  )165: ص ،1993مقدم، (.الثبات ویرتبط معامل ألفا بالخطأ المعیاري للقیاس

یستخدم في  كیودرفي كون  وطریقة ألفا كرونباخ بین طریقة كیودر ریتشاردسونویتضح الفرق        

ثنائیة غیر ال اإلجابةحالة وجود  يكرونباخ فلفا أفي حین یستخدم معامل ) 0،1(الثنائیة  اإلجاباتحالة 

من بین الطرق التي تستخرج ثبات االختبار من خالل البحث على  كال الطریقتین أنمع ) 1،2،3(

 .االختبار باالختبار ككل  نود االختبار من خالل ارتباط بنودالتناسق الداخلي لب

  )58- 57: ، ص ص1998عوض، ( - :نجد ومن العوامل التي تؤثر على ثبات االختبار

یزداد معامل ثبات االختبار بزیادة المدة الزمنیة، فالزیادة الزمنیة لالختبار تساعد  :زمن تطبیق االختبار -

على ظهور الفروق الفردیة القائمة بین أفراد عینة التطبیق، إّال أن الثبات یتناقص عندما تتجاوز المدة 

  .الزمنیة حدها المناسب

ذلك ألن الثبات . كلما زاد عدد أسئلة االختبار زاد معامل ثباته، والعكس صحیح :االختبارعدد أسئلة  -

 األسئلةأن عدد  إالّ  ،یتأثر بخطأ القیاس، ألن زیادة عدد األسئلة یجعل االختبار ممثال للسمة المقاسة

  .اإلجابةالكثیر یؤدي إلى ملل المفحوصین من 

ما تكون عینة التطبیق متجانسة في الصفة التي یقیسها االختبار یقل ثبات االختبار عند: تجانس العینة

  .ویزید الثبات بزیادة عم التجانس بین األفراد في الصفة

 :الموضوعیة - 3

 لقیاسها أصال اعد التي الظاهرة لقیاس موضوعیا یكون أن الجید االختبار صفات أهم من    

 ومیوله كآرائه للمختبر الشخصیة العوامل إدخال وعدم التعصب أو التحیز من التحرر هي والموضوعیة

 أن نریدها الكما فعال موجودة هي كما الفرد قدرات بوصف تعنى فالموضوعیة ،تحیزه وحتى الشخصیة

 هناك یكون نأو ، عینم موضوع على أو ما شيء على الحكم في المقدرین اختالف عدم وهي. تكون

  .للجمیع واحد تفسیر
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 التي النهائیة الدرجة بین االتفاق درجة بواسطة علیها یحكم اختبار أي تطبیق إجراءات موضوعیة نإ  

 االتفاق درجة انخفضت كلما ذاتیین والتقویم المالحظة كانت وكلما كثر،أ أو مستقالن مالحظان یقدمها

  https://Kenanaonline.com, 06-06-2016, 15: 30 ).2005الطائي، .(حكمینمال بین

إّن تحدید دقة قیاس االختبار لسمة أو محتوى معین یرتبط ارتباط كبیر بمدى الوثوق في النتائج       

وكذا مدى مناسبة محتوى االختبار للمستوى العقلي . المتحصل علیها، وكذا مدى مصداقیته موضوعیته

وسهولة وكذا تمییز االختبار للسمة أو القدرة المقاسة، وعلیه یرتبط صعوبة أي مستوى والمعرفي 

تسهل على معد االختبار عملیة تطبیق االختبار  األخیرةفهذه . االختبار الجّید بتوفره على هذه المعاییر

  . وتصحیحه والحصول على نتائج حقیقیة تمثل المستوى الحقیقي والفعلي للمتعلمین

  :وتطبیقه وتصحیحهإخراج االختبار  -4

تجمیع الفقرات وترتیبها وفق آلیة معینة، حیث تسمى كراس  باإلخراجیقصد  :اخراج االختبار- 1- 4

  )134/140:، ص ص2009المحاسنة والمهیدات، ( - : االختبار أو الورقة االختباریة من خالل

 مكونات االختبار - 

 عدد صفحات - 

 أنواع الفقرات - 

 :االختبار حسب الخطوات التالیة إخراج إجراءاتوتتم  اإلجابةورقة  - 

یجب المواصفات، لجدول  ابعد انتهاء المعلم من إعداد فقرات االختبار وفق تجمیع وترتیب الفقرات :أوالً 

 :همهاة طرق لترتیب فقرات االختبار من أهناك عدو، علیه ترتیب هذه الفقرات

 حسب شكل الفقرة - 

  حسب صعوبة الفقرة - 

المعلم على ترتیب فقرات االختبار وفقا لنوع الفقرة ومستوى صعوبتها، إّال أن االعتماد على ترتیب یعتمد 

الفقرات وفق نوع الفقرة یعتبر أفضل الطرق وأكثرها استخداما وشیوعا، فیعمل المعلم على ترتیب الفقرات 

  تعلیمات موحدة وواضحة  فهذا الترتیب یساعد واضع االختبار في وضع من نفس النوع في مجموعة واحدة

وكذا تصحیح االختبار وتحلیل نتائجه بسهولة، ویرتب الفقرات ضمن مجموع النوع الواحد بحیث تندرج من 

  )283 :ص ،1994أبو ناهیة،  (.السهل إلى الصعب
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  :إعداد تعلیمات االختبار: ثانیا

إلى أنه من  )1998(البغداديینبغي أن تحتوي الورقة على تعلیمات كاملة قدر اإلمكان ویشیر 

  :تكون التعلیمات واضحة وبسیطة وموجزة تتضمن معارف متعلقة ب أناألفضل 

  الغرض من االختبار - 

  الزمن المسموح به ألداء االختبار - 

معامل صدق  أن ذلك یساعد على رفع على) 1989(ویؤكد سمارة وآخرون .اإلجاباتیل جطریقة تس - 

م المختبرین للهدف من لیمات االختبار بشكل مناسب على فهیساعد وضع تعكما  .االختبار وموضوعیته

  .على كل فقرة من فقرات االختبار اإلجابةاالختبار، وكذا الوقت المالئم لإلجابة بشكل دقیق، وطریقة 

  )218: ، ص1989البغدادي، (- : والمثال التالي یوضح تعلیمات اختبار تحصیلي

سؤاال  40یهدف هذا االختبار إلى قیاس مستواك التحصیلي في مادة الجغرافیا ویتضمن االختبار 

أو بدائل، یجب  إجاباتموضوعیا، یجاب عنها بطریقة االختیار من متعدد، حیث أن لكل سؤال أربع 

للحرف في الخانة المقابلة ) X(المقدمة بوضع عالمة  اإلجاباتجابة واحدة صحیحة من بین إاختیار 

  .الصحیحة اإلجابةالذي یشیر إلى 

 .إقرأ كل عبارة جیدا وأجب بالطریقة الموضحة  - 

 .دا، وحاول أن تجیب على جمیع األسئلةؤال جیّ سحاول أن تفهم المطلوب من ال - 

 .واحدة صحیحة إجابةتذكر أن لكل سؤال  - 

ألن  20: الدرجة الكلیة هي.صحیحة إجابةتذكر انك تحصل على نصف درجة على كل  - 

0.5X40=20  

  :االختبارتطبیق  -4-2

تي بعد عملیة إخراج االختبار وترتیب ار من بین الخطوات المهمة التي تأتعتبر خطوة تطبیق االختب

  .وعلیه البد من توفر مجموعة من الشروط الضروریة لتطبیقه فقراتها واعداد تعلیماته،

في  راجراء االختبا نّ ئمة إلجراءات تطبیق االختبار، ألتوفیر الظروف المال االختبارفیجب على معد 

یزید من مصداقیة غیر السلیمة تقلل من مصداقیة االختبار والدرجات التي حصل الظروف المناسبة 

   .التطبیق غیر السلیمة تقلل من مصداقیة االختبار إجراءاتعلیها، فمن جهة أخرى 

   )295:ص، 1994 أبو ناهیة،( -:اعد الالزم اتباعها أثناء تطبیق االختبار مایليومن أهم اإلجراءات والقو 
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االختبار كاإلضاءة والتهویة  إلجراءتوفر الشروط الضروریة : مجهزة ومالئمةتكون قاعة االختبار أن  - 

  .ودرجة الحرارة، والهدوء وعدم التشویش

  االختبار إلجراءاختیار الزمن المناسب  - 

   .أفكار تشوش المفحوصین قبل االختبارعدم طرح  - 

مرة في منتصف  یزید ذلك على مرتین یفضل أالّ : المفحوصین بالوقت المتبقي لالختبار إشعاریجب  - 

  .الوقت، والمرة الثانیة قبل انتهاء االختبار بربع ساعة تقریبا

  :االختبارتصحیح  -4-3

 ختبار مقارنة بنموذج التصحیح الذيعلى فقرات اال ا إلجابات المتعلمینتعد مرحلة التصحیح تقدیرً        

  .یكون على وعي بمواصفاته وفوائده والتي البد أن ،أعده المعلم مسبقا

المتوقعة والصحیحة،  اإلجاباتالنموذجیة لفقرات االختبار وكذا  اإلجابةالبد من إعداد :وذجیةجابة النماإل

 .قد تكون طریقة التصحیح یدویا أو آلیاة، و الصحیح اإلجاباتوتوزیع العالمات علیها، وتوضیح 

منفصل،  إجابةتعتمد إجراءات التصحیح على نوعیة الفقرات، أو على نفس ورقة اإلجابة أو على نموذج 

التصحیح عن طریق :(تبارات التحصیلیة الموضوعیة وهيوهناك عدة طرق معتمدة في تصحیح االخ

  )التخمین التصحیح من أثر، ليالتصحیح اآل ، مفتاح مثقب

   :التصحیح من أثر التخمین

من التخمین في خصائیون بعض الطرق التي تقلل ترح األقى یتم التقلیل من عوامل التخمین اِ حت       

صول على درجة خالیة أو ن منطلق الحإ .جابة صحیحةاإلجابات والتي منها تتطلب إجابة خاطئة مقابل إ

حینما یلجأ إلى العشوائیة في اختیار إجابة صحیحة من مین جاء بأن المفحوص ثر التخمصححة من أ

ننا د التخمینات الصحیحة، فإكثر قد یحصل على بعض الدرجات حیث أننا ال نعرف عدبین إجابتین أو أ

جابات الصحیحة، نات الخاطئة، ویطرحها من عدد اإللى هذا العدد من عدد التخمیتطیع التوصل إنس

  :تخمین بالمعادلة التالیةن أثر النحصل على درجة مصححة م
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  :حیث

  .الدرجة المصححة من أثر التخمین :د

  .جابات الصحیحةعدد اإل :ص

  .جابات الخاطئةعدد اإل :خ

   ) 175:، ص2014،وآخرون منصور ( .ختبارات للسؤالعدد البدائل اال :ب

  *:الدرجة من أثر التخمینونقدم مثال توضیحي لطریقة تصحیح 

فقرة، من نوع االختیار من متعدد بأربعة بدائل،  20مكون من  اختبارإذا أجاب أحد المفحوصین على  - 

سؤاال، علما أن المعلم طلب من التالمیذ عدم التخمین أثناء اإلجابة  15وكان عدد اإلجابات الصحیحة 

یق في المعادلة سالفة بالتطب یذ المصححة من أثر التخمین تساويإذن درجة التلم.على فقرات االختبار

  .الذكر

15- 
�

��� 
إذن درجة التلمیذ المصححة من أثر التخمین  13,34=  1,66- 15=  5/3 – 15=  

  .تقریبا 13: تساوي

  : لنتائج االختبار وتفسیر نتائجه اإلحصائيالتحلیل  -5

نتائجه، بإعطاء كل بعد االنتهاء من عملیة تطبیق االختبار المعد من طرف المعلمین، وتصحیح        

المعلم نفسه أمام ضرورة فهم النتائج  درجة خام ال قیمة لها، وعلیه یجد تلمیذ عالمة، وتعتبر هذه العالمة

حول لماذا جمیع التالمیذ كانت درجاتهم فوق التي تحصل علیها تالمیذه، ویطرح هذا المعلم عدة أسئلة 

 ولیس لدیه من الطرق واألسالیب الكافیة عن ذلك،ال یملك اإلجابة المعدل بدرجة أو درجتین؟ فهو 

باألسالیب اإلحصائیة فعلیه أن یكون على معرفة . المعتمدة في استخراج أو إعطاء إجابات الستفساراته

  .ومن بین هذه األسالیب اإلحصائیةالتحلیلیة المعتمدة في تحلیل وتفسیر النتائج 

  :مقاییس النزعة المركزیة - 1- 5

  :اییس النزعة المركزیة واستخداما لوصف مجموعة من البیانات ویمكن تقدیرهمن بین أكثر مق

وهو القیمة التي لو أعطیت  یعتبر من بین أهم مقاییس النزعة المركزیة،  :المتوسط الحسابي - 1- 1- 5

لكل مفردة من مفردات الظاهرة لكان مجموع القیم الجدیدة مساویا للمجموع الفعلي للقیم األصلیة 

  : وهناك طرق لحساب المتوسط الحسابي وهي. )238: أحمد منصور وآخرون، ص.(للظاهرة

                                                           
*
  مثال من  إعداد الباحثة  
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 :حساب المتوسط من الدرجات الخام  - أ

 فیكون التوسط الحسابي 2ن الدرجتین ونقسم على یفإننا نجمع هات 10، 8 متوسط الدرجتینعند حساب 

هو 
���

�
  :وعلیه نحسب المتوسط الحسابي بالمعادلة التالیة.  9= 

= المتوسط
 مجموع الدرجات

عددها
=أي     س  

 مج س

ن
  هو مجموع الدرجات: مج س: حیث 

 )56: ، ص2009منسي، (.هي عدد الدرجات: ن

  :یوضح طریقة حساب المتوسط الحسابي من الدرجات الخام :والمثال الموالي

وبعد تصحیح نتائج  5تحصیلي في مادة الریاضیات على عینة من التالمیذ وعددهم  اختبارطبق 

  )18،18،12،12،17(: یلي االختبار تحصل التالمیذ على درجات وهي كما

:ومن خالل تطبیق المعادلة سالفة الذكر نجد
��������������

�
 =

��

�
=15,5 

 : حساب المتوسط الحسابي من تكرار الدرجات - ب

إن عملیة حساب المتوسط في حالة األولى تعتبر عملیة سهلة وبسیطة باعتبار ان عدد الدرجات قلیل، 

استعمال الطریقة أما في حالة زیادة عدد الدرجات ال یمكن استعمال الطریقة سالفة الذكر ، وعلیه یجب 

  التي تعتمد على حساب المتوسط الحسابي من تكرار الدرجات

  ) 5-3:(  جدول رقم

 )51: ص ، 1983السید،  یوضح طریقة حساب المتوسط الحسابي من تكرار الدرجات

   الدرجة  �التكرار  التكرار  الدرجة

  سXت  ت  س

2  1  1X2  

3  2  2X3  

4  2  2X4  

5  11  11X5  

6  17  17X6  

7  12  12X7  

8  3  3X8  

9  2  2X9  

  299)سXت(مج  50: مج ت  المجموع
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  :وفق المعادلة التالیة ویتم حساب المتوسط الحسابي في هذه الحالة

=م:وباستعمال الرموز نجد أن   
سXت مج(

ن
(  

=ومن خالل معطیات الجدل نجد أن المتوسط  
���

��
  )51: ص ، 1983 السید،( 5,58=    

  :حساب المتوسط الحسابي من فئات الدرجات -ج

یمكن حساب المتوسط للقیم من فئات الدرجات على منتصف الفئة، فمثال إذا كانت لدینا البیانات التالیة 

  وسیتم شرح خطوات حساب المتوسط الحسابي.الموضحة في الجدول الموالي

وذلك بجمع الحد األدنى للفئة مع الحد ) ص(ولنرمز له بالرمز نحسب منتصف كل فئة من الفئات  - 

 .2األعلى لها وقسمته على 

 المقابل لها) ك(نضرب منتصف كل فئة في التكرار - 

لنحصل  )عدد أفراد العینة(ثم نقسمه على مجموع التكرارات ) صXك(نجمع حاصل الضرب األخیر  - 

  )240: ، ص2014منصور وآخرون، ( ذلكل الموالي یوضح دوالمطلوب والجعلى المتوسط 

  )6- 3(الجدول رقم

  یوضح طریقة حساب المتوسط الحسابي من فئات الدرجات

  منتصف الفئة  فئات الدرجات 

  )ص(

  التكرار

  )ك(

  منتصف الفئة Xالتكرار

  )صXك(

5-9  7  2  14  

10 -14  12    28  

15 -19  17  5  75  

20 -24  22  3  66  

25 -29  27  1  27  

    15  240  
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=أن منتصف الفئة األولىول نالحظ الل الجدخومن 
���

�
المعادلة ویحسب المتوسط الحسابي وفق  .7= 

  :ةالتالی

=المتوسط
مج  ك� ص

مج ك
: نجد أن المتوسط الحسابي یساوي ومن خالل معطیات الجدول 

���

��
 =16.  

  :الوسیط - 2- 1- 5

  .الدرجة التي تتوسط توزیع الدرجات بحیث یسبقها نصف الدرجات ویلیها النصف اآلخر :"الوسیط هو

 ٪50الدرجة التي تقسم توزیع الدرجات إلى قسمین متساویین، بحیث یكون أعالها : كما یعرف على أنه

  .)68: ص ،1993مقدم،  ( "من دونها ٪50من العالمات و

  :وللوسیط میزتان هما

  بالقیم المتطرفة كبرى أو صغرى كما هو الحال في الوسط الحسابي أن قیمته ال تتأثر -1

أنه مقیاس للوضع وال یتأثر أساسا بعدد البیانات في التوزیع التكراري غیر كاملة من أحد  -2

  )69: ، ص2009منسي، .(الطرفین

و تصاعدیا، تنازلیا أویتم حساب الوسیط في حالتین حالة المفردات الفردیة حیث یتم تریب الدرجات ترتیبا 

  ) 3،5،7،9،8: (فوسیط الدرجات التالیة الوسیط،هي  2)/ 1+ن:( ثم یتم استخراج العالمة التي ترتیبها

  .9فالوسیط  هو الدرجة الثالثة وعلیه یساوي الرقم  3= 2)/1+5(یساوي 

كان لدینا  التوزیع وٕاذافي الدرجتین اللتان تتوسطان أما طریقة حساب الوسیط في الحاالت الزوجیة یتمثل 

   4= 2)/ 5+3( فالوسیط هو القیمة الثالثة والرابعة أي) 7،9،5،3،2،7(الدرجات التالیة

  :المنوال -5-1-3

ه القیمة األكثر تكرارا أو شیوعا في مجموعة البیانات ،ویمكن توضیح كیفیة یعرف المنوال بأنّ 

  )47- 46:، ص ص2009عبابنة، (:التالیة األمثلةحساب المنوال من خالل 

  :1مثال

  3،6،4،7،5،4: أوجد المنوال للقیم التالیة

  كونها القیمة األكثر تكرارا 4المنوال هو 

  : 2مثال 

  8،10،7،2،9،5،7،2: أوجد المنوال للبیانات التالیة

  .یع في هذه الحالة ثنائي المنوالویسمى التوز  7، و2انات هما ییوجد منواالن لهذه الب
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  5،6،3،4: المنوال للبیانات التالیةأوجد : 3مثال 

  في هذا المثال ال یوجد منوال

  : مقاییس التشتت 2- 5

ا أو عن نقطة معینة كالوسیط تبین مقاییس التشتت مدى تقارب أو تباعد القیم عن بعضه      

  )47: ، ص2009عبابنة، .(بيالحسا

الجماعة من فروق فردیة، وكلما والتشتت في معناه التربوي والقیاسي یعبر عن ما یوجد بین أفراد 

  )50: ، ص2005هیئة التأطیر بالمعهد، (.ودل ذلك على تجانس المجموعة ،قلت الفروق كلما قل التشتت

  .وغیرها من المقاییس المعیاري والتباین واالنحرافالمدى : وهناك عدة مقاییس مطلقة وأخرى نسبیة مثل 

 : المدى - 1- 2- 5

حیث یعرف على أنه الفرق بین أكبر قیمة وأصغر قیمة  التشتت،یعتبر المدى من بین مقاییس 

  والمثال التالي یوضح طریقة حسابه

   6= 3-9ویساوي . 9،7،6،5،4،3: لدینا مجموع الدرجات التالیة

والقیمة الصغرى داخل المجموعة ومهما تغیرت  ىالمدي یحسب من خالل قیمتین فقط هما القیمة الكبر 

القیم األخرى لن یؤثر على في حساب المدى، وعلیه یعتبر المدى مقیاسا مضلال للتشتت یعطینا صورة 

  )70: ، ص 1993مقدم،  (و )47: ، ص2009عبابنة، (.غیر دقیقة، كما أنه یتأثر بالدرجات المتطرفة

 :التباین - 2- 2- 5

والتباین ) 2ع (التباین هو متوسط مربعات االنحرافات عن المتوسط أي أنه مربع االنحراف المعیاري

وحسن الشریف،  عبد الحلیم منسى.(من اهم مقاییس التشتت ألنه یعتمد على االنحراف المعیاري مباشرة

  )114: ، ص2014

 :االنحراف المعیاري - 3- 2- 5

أبو (.للتباین الدرجات، كما أنه الجذر التربیعيتوزیع المعیاري إلى مقدار التشتت في یشیر االنحراف       

 )374: ، ص1994ناهیة 

أي زیادة التباین واالختالف . فاالنحراف المعیاري یكشف لنا عن مدى تشتت درجات األفراد حول المتوسط

  )64: ، ص2010خرون، عمر وآ(. درجاتبین األفراد في السمة أو الصفة التي تعكسها هذه ال
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  : حساب االنحراف المعیاري من الدرجات الخامول 

  )65: ، ص2010عمر وآخرون، (-:والي یوضح ذلكمالمثال الو  

  )  7-3(جدول رقم

  یوضح طریقة حساب االنحراف المعیاري للدرجات الخام 

عن االنحراف   )س(الدرجات  عدد األفراد

  )ح(المتوسط

مربع االنحرافات عن 

  )2ح (المتوسط 

  4  2-   8  أ

  1  1-  9  ب

  36  6-   4  ج

  4  2+  12  د

  100  10+  20  ه

  9  3+  13  و

  16  4-   6  ز

  4  2-   8  ح

  174=2مج ح  صفر= مج ح  80=مج س  8=ن

  

  نحسب متوسط الدرجات 

  10= 8/ 80=ن /  2مج ح =  المتوسط

  2 - =10- 8= الدرجة: ونقوم بتربیع هذا االنحراف مثال - 

 2X- ) = مربعات االنحرافات عن المتوسط( ونظرا ألن مجموع االنحرافات لنصل إلى العمود األخیر  - 

  وهكذا  .4=2

= نحراف المعیارياإل 
مج ح��

ن
 =

√��� 

� 
 =���, ��  =4,66  

یستحقه بإعطاء تقدیرات كمیة توضح ما  التالمیذ،بعد عملیة رصد درجات  ولتفسیر نتائج االختبار

، فالتقدیر الكمي هو تعبیر عن مجموعة اإلجابات الصحیحة التي تحصل علیها المتعلم على هذا االختبار

  .التالمیذ، وهو ما یطلق علیه بالدرجة الخام



 الفصل الثالث                                        كفایة بناء  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة
 

124 
 

  :ولإلجابة على هاذین التساؤلین نقدم المثال التاليفماهي الدرجة الخام؟ وهل یمكن تفسیرها؟ 

في اختبار العلوم، فإن هذه الدرجة هي درجة خام ال یمكن فهمها  50إذا حصل أحد التالمیذ على الدرجة 

التفسیر المحكي  (وال یمكن إعطاء الدرجة الخام معنى دون إسنادها إلى إطار مرجعي معین  وتفسیرها

وسیتم عرض بعض الطرق المعتمدة في التفسیر . )399: ، ص1994أبو ناهیة، (). والتفسیر المعیاري

  :إلعطاء تفسیر للدرجة الخام البد من تقدیم الطرق المعالجة للعالمة الخام وهي .المعیاري للعالمات

  :الدرجة المعیاریة -أ

المحولة إلى ) العالمة الخام(الدرجة المعیاریة هي العالمة التي یحصل علیها المتعلم في االمتحان 

  )147: ص ،1999ادي، عبد اله(.درجات شكل منحنى التوزیع اإلعتدالي، بحیث تكون قابلة للمقارنة

في االختبار إلى عالمة قابلة  علیها فالدرجة المعیاریة تعتمد على تحویل الدرجة الخام المتحصل 

  :ویمكن حسابها باستخدام القانون التالي .للمقارنة

=الدرجة المعیاریة
 العالمة الخام�المتوسط

 االنحراف المعیاري
=وباستخدام الرموز د 

س�م

ع
  

  :حیث

  المعیاریةالدرجة = د

  الدرجة الخام =س

  متوسط العالمات على االختبار= م

  .االنحراف المعیاري لدرجات االختبار= ع

وللدرجة المعیاریة استخدامات متعددة من بینها مقارنة أداء تلمیذ ولیكن أحمد في مواد دراسیة مختلفة 

  )394: ، ص1994أبو ناهیة، (:فعلى سبیل المثال

االختبار األول في الغة العربیة والثاني في العلوم على مجموعة من التالمیذ، وبعد قام المعلم بتطبیق 

  التصحیح رصد النتائج الخاصة بأدائهم على االختبار
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  :البیانات الخاصة بأحمد كانت على النحو التالي وبافتراض أن أحمد هو األفضل مع العلم أنّ 

  العلوم  العربیة   المادة

  18  65  العالمة

  15  50  المتوسط الحسابي

  2  15  االنحراف المعیاري

  

:تم حساب الدرجة المعیاریة ألحمد في اختبار اللغة العربیة - 
�����

��
=+1  

                      

: وتم حساب الدرجة المعیاریة ألحمد في اختبار العلوم - 
�����

�
=+1,5  

ألداء أحمد في اختبار العلوم أكبر من درجته نستنتج أن الدرجة المعیاریة :  من خالل معطیات الجدول

المعیاریة في مادة اللغة العربیة، وعلیه نستنتج أن أداءه في مادة العلوم افضل من أدائه في مادة اللغة 

معیاري فوق المتوسط في اختبار العلوم، بینما حقق درجة واحدة في  فبانحرا 1,5العربیة ألنه حقق 

اختبار اللغة العربیة ومن هنا یتضح أن الدرجة المعیاریة تعطینا مقارنة لدرجة التلمیذ في مواد مختلفة و 

  -:يوللدرجة المعیاریة عدة عیوب نذكر منها مایل .یتفق مع التفسیر معیاري المرجع هذا ما

  )139: ، ص1987 أبو النیل،( 

  الدرجة المعیاریة قد تساوي الصفر في حالة تساوي القیمة بالمتوسط - 

  قد تكون موجبة اإلشارة إذا كانت القیمة أعلى من المتوسط - 

  قد تكون سالبة اإلشارة إذا كانت القیمة أقل من المتوسط - 

أو صفرا،  درجات سالبة المعیاریة أن قد تعطيما سبق نستنتج أن من بین عیوب الدرجة وانطالقا م

فالدرجات السالبة یصعب شرحها لكل من التلمیذ والولي، وعلیه لتالفي عیوب الدرجة المعیاریة نقوم 

  .باستخراج الدرجة المعیاریة المعدلة

  :الدرجة المعیاریة المعدلة - ب

الهدف من استخدام الدرجة المعیاریة المعدلة هو التخلص من االشارات السالبة والكسور  نّ إ      

  :المعادلة التالیةوفق وذلك العشریة، ومن هنا یتم تحویل الدرجة المعیاریة إلى درجة تائیة 

  X10+50)ز=(التائیةالدرجة 
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  : إذن

  الدرجة المعیاریة للعالمة الخام): ز(

  للدرجة التائیة االنحراف المعیاري: 10

  الوسط الحسابي للدرجة التائیة: 50

  :والمثال الوالي یوضح طریقة حسابها

وكان الوسط الحسابي لهذا االمتحان  60اختبار الریاضیات على عالمة  ما إذا حصل تلمیذ في

  - :كالتالي فما الدرجة التائیة لهذا التلمیذ 10واالنحراف المعیاري یساوي  80

  2- = 10/ 80- 60= ز: نحسب أوال

  :واستنادا إلى النتیجة السابقة نحسب الدرجة التائیة

 -2X10+50  =30  45  :ص  المنیزل وغرایبة، دس،.( 30وعلیه فالدرجة التائیة للدرجة الخام تساوي (  

كما یتضح من خالل المثال أن النتیجة المتحصل علیها باستخدام الدرجة المعیاریة كانت قیمة سالبة  

  .وبعد حساب الدرجة التائیة أصبحت القیمة موجبة وهذا ما یفسر ضرورة استخدام الدرجة التائیة

  :المئینیات والرتبة المئینیة -ج

ز یضا بأنها مركالت، وتعرف أاهو نقطة في التوزیع تقع ضمنها وتحتها نسبة مئویة من الح المئین

  .فلمعرفة مركز الفرد بالنسبة لمجموعته المعیاریةالفرد بالنسبة للجماعة التي ینتمي إلیها، 

  ).141: ، ص1987أبو النیل، (

من هذه الدرجة النسبة المئویة لعدد المتعلمین الذین حصلوا على درجات أقل : أما الرتبة المئینیة فهي

في توزیع الدرجات، والرتبة المئینیة لمتعلم ما هي  عدد المتعلمین أو النسبة المئویة لعدد المتعلمین الذین 

  )399: ، ص1994أبو ناهیة، (.تقل درجاتهم عن درجته

ینیة فالرتبة المئینیة لعالمة تلمیذ ما في صف دراسي تدل على الرتبة المئ في حین یختلف المئین عن 

نسبة التالمیذ المئویة الذین حصلوا على عالمة أقل من عالمته، أما المئین فیمثل العالمة المقابلة للرتبة 

   -:ومن فوائد المئینات والرتبة المئینیة مایلي. )198: ص،  2013ساعد، .(المئینیة

تفسیرها من جانب الفاحص الذي لم یتدرب تدریبا كافیا على تفسیر المعاییر  سهولة حسابها وسهولة - 

  .المختلفة واإلفادة من نتائج االختبارات

  یمكن جمع الرتب المئینیة للحصول على المستوى التحصیلي العام - 

  .یمكن مقارنة مستویات التالمیذ كما تحددها الرتب المئینیة في االختبارات المختلفة - 
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  :خالصة

 وٕاتباع نستخلص من كل ما سبق أّن عملیة بناء االختبارات التحصیلیة بمختلف تصنیفاتها،         

الخطوات العلمیة والعملیة المعتمدة في البناء یحقق فائدة لكل من المعلم من جهة والمتعلم وكذا 

اختبار بدایة من التخطیط لالختبار ثم  ألعدادفمعرفة المعلم بالكفایات الالزمة  .المؤسسات التعلیمیة

وصوال في األخیر إلى تحلیل  ، مرورا إلى إخراج وتطبیق وتصحیح االختبار ،إلى بناء الفقرات االختباریة

لتدریس وتفسیر النتائج المتحصلة علیها بعد عملیة التطبیق، یحقق استثمارا للجهد المبذول في ا

یجابا على التحصیل الدراسي للمتعلمین بتقییم نتائجهم تقییما وینعكس إ لفصل دراسي أو سنة دراسیة، 

ویساعد المؤسسات التعلیمیة إلى تحقیق أهدافها  ح نقاط القوة والضعف في تحصیلهم،فعلیا یوض

لیعد  وعلیه تم في هذا الفصل تحدید أهم الكفایات الالزم على المعلم اكتسابها،.والمنشودة  المسطرة 

  . سس والشروط الالزمةوعیا وفق األتحصیلیا موضاختبارا 

وانطالقا مما سبق سیتم بناء اختبار محكي المرجع یتضمن كفایات المعلم في مجال بناء        

، وسیتم عینة الدراسة لهذه الكفایات إتقانبهدف التحقق مم مدى  فالموضوعیةاالختبارات التحصیلیة 

  .الّدراسة المیدانیة بإجراءاتالتفصیل في الفصل المتعلق 
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  :تمهیــــــــــد

حث، إلى تحدید یرتكز البحث العلمي على عدة إجراءات بدءًا من تحدید وصیاغة مشكلة الب  

راسة المتبع ثم مجتمع وعینة الّدراسة، للّدراسة، انطالقا من تحدید منهج الدّ  اإلجراءات المیدانیة

وتطبیقها  شروطها السیكومتریةمن  التحققالدراسة و  ت العلمیة المعتمدة في إعداد أداةالخطوا توضیحو 

راسة، ومعالجة الدّ  متحصل علیها من خالل تطبیق ألداة إلى تحلیل البیانات الوصوالً  على عینة الدراسة

لذلك فاّن قیمة البحث ونتائجه، ترتبط ارتباطا  .واالستداللي الوصفي حصاءالنتائج باستخدام أسالیب اإل

التي  والتقنیات وثیقا باالختیار السلیم والصحیح للمنهج األنسب الذي یتبعه الباحث، واألدوات العلمیة

 .یستخدمها وسیتم تقدیم عرض مفصل لهذه الخطوات واإلجراءات

  :منهج اّلدراسة - 1

إلى بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك واستخدامه في قیاس  التي تهدف طبیعة الّدراسةنظًرا ل 

لیة الموضوعیة، اعتمدت الباحثة على درجة اتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة بناء االختبارات التحصی

على معلومات كافیة  أسلوب من أسالیب التحلیل المركز" :الذي یعرف على أّنه المنهج الوصفي التحلیلي

وذلك بهدف الحصول على نتائج  معلومةفي فترة أو فترات زمنیة  ودقیقة عن ظاهرة أو موضوع محدد

عبیدات وأبو نصار (.لظاهرةلعملیة تم تفسیرها بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة 

  .كما یتم تحلیل المعطیات تحلیال كمیا وكیفیا ).176: ، ص1999ین،ومبیض

  :اّلدراسةمجتمع  -2

والبالغ عددهم والیة بسكرة معلمي المرحلة االبتدائیة ببلدیة طولقة مجتمع الّدراسة من جمیع تّكون  

  .2016/2017راسي  حسب إحصائیات مدیریة التربیة لوالیة بسكرة للعام الدّ ، ومعلمة امعلمً  260

  :راسةعینة الدّ  - 3

اختیار عینة  تموعلیه . للعینة المناسبة للدراسة على طبیعة المجتمع األصلي یعتمد االختیار السلیم 

العینة العشوائیة متعددة ببلدیة طولقة والیة بسكرة عن طریق  تدائیاتاالب جمیع من بین ساسیةاألالدراسة 

هائي خیر إلى التحدید النللوصول في األ والتي یعتمد الباحث في اختیارها على مراحل عدة المراحل،

) 27(مدرسة ابتدائیة من مجموع  )22( انتقاءیار العینة بالمراحل التالیة، تم اختولقد مر  .للعینة المطلوبة

رحلة أولى حیث قدر بها عدد المعلمین مك والیة بسكرة، ببلدیة طولقة عن طریق القرعة مدرسة ابتدائیة
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من معلمي المرحلة االبتدائیة ) 63.34( أي نسبة  ومعلمة، معلما )140(تم االختیار منهم  )221(

، والجدول الموالي یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة العینة العشوائیة وعن طریق القرعة عن طریق 

     .األساسیة

  ساسیةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة األ): 1-4(رقمجدول 

عینة عدد معلمي   عدد المعلمین   ساسیةراسة األابتدائیات عینة الدّ   الرقم

  الدراسة األساسیة

  04  06  ابتدائیة خیر الدین محمد بن مسعود  01

  05  06  ابتدائیة أحمد محبوب  02

  09  12  ابتدائیة شریف مواقي محمد لخضر  03

  04  06  ابتدائیة بن بلعباس محمد  04

  05  06  ابتدائیة سبع محمد   05

  05  06  ابتدائیة نعیم النعیمي  06

  08  11  ابتدائیة مبارك المیلي   07

  7  10  ابتدائیة مغربي علي   08

  04  05  ابتدائیة حشاني فرحات  09

  05  07  ابتدائیة السایب معمر  10

  07  11  ابتدائیة حمیدي عیسى  11

  10  16  ابتدائیة مخلوفي مخلوف  12

  07  10  ابتدائیة ساعد مخلوف  13

  06  12  ابتدائیة محمد العید أل خلیفة   14

  9  12  ابتدائیة حمالوي عامر  15

  07  10  أحمد  ابتدائیة شوراب  16

  07  09  ابتدائیة قانة صمیدة   17

  09  17  ابتدائیة حشاني الدراجي  18

  07  15  شكري محمدابتدائیة   19

  04  10  ابتدائیة قیصران محمد فرفار  20

  06  12  ابتدائیة النهضة   21

  05  12  ابتدائیة السلمي محمد الصغیر   22

  140  221  مجموع  
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قدر راسة األساسیة عدد أفراد عینة الدّ  نستنتج أنّ  )1- 4(رقم أعالهمن خالل معطیات الجدول     

ومع  ،ابتدائیة 27التي تم اختیارها عن طریق القرعة من  ،)221(من مجموع معلما ومعلمة  )140:(ب

    .االبتدائیاته تم استثناء أفراد العینة الذین تم اختیارهم في العینة االستطالعیة من بعض نّ العلم أ

  :راسة الحالیة فيتتحدد الدّ : راسةحدود الدّ -4

 )140(معلمي المرحلة االبتدائیة، وعددهم اقتصرت الّدراسة الحالیة على : الحدود البشریة - 1-  4

  .260مجموع  ومعلمة منمعلما 

 إبتدائیات بلدیة طولقةمدرسة ابتدائیة من ) 22(على  طبقت الّدراسة الحالیة : الحدود المكانیة - 2 -4

   ابتدائیة 27وعددها والیة بسكرة 

حیث ، 2017/ 2016 الدراسي  راسة الحالیة بالفترة الزمنیة للعامتتحدد الدّ  :الزمنیةالحدود  - 3- 4

   . جوانإلى شهر استغرقت مدة التطبیق من شهر مارس 

  :أداة الّدراسة - 5

  :خطوات بناء أداة الّدراسة- 1- 5

إّن الهدف الرئیسي الذي تسعى الّدراسة الحالیة إلى تحقیقه هو بناء اختبار تشخیصي مرجعي 

المحك لقیاس كفایات معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، ولبناء هذا 

 مفردات، وعلیهلیه من أهداف و ع یشملوما  االختباراالختبار ال بد من وضع خطة تفصیلیة لما یقیسه 

 :عدد من المراجع من بینها خطة الخطوات التفصیلیة المذكورة فيالباحثة في تصمیم هذه ال تاعتمد

وكذلك باالستعانة ببعض . )2001عالم صالح الدین محمود ( ، )1995، عالم صالح الدین محمود(

المهاجري و )2014(الثبیتيدراسة یة المحك مثل الدراسات التي تناولت االختبارات التشخیصیة مرجع

  - :لمراحل التالیةاوعلیه فقد تم بناء االختبار الحالي وفق . )2014(والزیلغي

تحلیل كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بإتباع  في هذه المرحلة تم :مرحلة التحلیل - الً أو 

  :التالیةالخطوات 

  :ةاالختبارات التحصیلیة الموضوعیالرئیسیة لبناء الكفایات تحدید : الخطوة األولى 

على  لقد اعتمدت الباحثة في تحدیدها للكفایات األساسیة لبناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة 

 ،)2009(عبد الحمید محمد علي ومنى إبراهیم قرشي:(هامن بین والتقویمالمراجع المتخصصة في القیاس 
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 ومحمد رضا، )1999(نبیل عید الهادي ،)2009(تمحمد المحاسنة وعبد الحمید علي مهیداإبراهیم 

صالح أهمها دراسة ات التي أجریت في هذا المجال من ومن خالل نتائج بعض الدراس؛ )1998(البغدادي

محكي المرجع لقیاس تمكن المعلمین من المهارات األساسیة الالزمة  اختباربناء : الدین محمود عالم

تدریبي لتنمیة كفایة بناء  بناء برنامج: ساعد صباحدراسة ) 1985(لتطویر االختبارات المدرسیة 

، وتوصلت الباحثة إلى تحدید أربع كفایات ینبغي )2013- 2012(االختبارات التحصیلیة الموضوعیة 

   - :أن یتقنها معلم المرحلة االبتدائیة لبناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، وهي على النحو التالي

  .لالختبار التحصیلي الموضوعيكفایة التخطیط  -1

  .كفایة بناء الفقرات اإلختباریة الموضوعیة - 2

  .كفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه - 3

  .هكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر  - 4

  :االمهارات الرئیسیة إلى مكوناته وأتحلیل الكفایات  : الخطوة الثانیة

إّن عملیة تحدید الكفایات الرئیسیة لیس كافیا لبناء االختبار التشخیصي مرجعي المحك، ألن 

المعارف والمهارات الرئیسیة تعتبر نواتج مركبة تتضمن معارف وعملیات عقلیة ونفسیة وحركیة، وعلیه 

هتم بتحدید المعارف التي ت طریقة التحلیل البنائي الهرمياعتمدت الباحثة في تحلیل هذه الكفایات على 

والمهارات المساعدة التي ینبغي تعلمها، بترتیب وتتابع بنائي هرمي لكي تتحقق الكفایة أو المهارة الرئیسیة 

ناتج من النواتج ولكنها تعتبر والمهارات والمعارف المساعدة ربما ال تكون مهمة في حد ذاتها ك. المطلوبة

  .تحقیق الكفایة أو اكتساب المهارة الرئیسیةالمتطلبات الضروریة التي تسهم في من 

  ) .51:ص، 1995عالم،(

وسیتم توضیح كیفیة إجراء طریقة التحلیل البنائي الهرمي للكفایات الرئیسیة األربعة لبناء 

ألهداف اة وكذا االختبار التحصیلي الموضوعي من خالل استخراج األهداف السلوكیة للكفایات األربع

  .مساعدةالسلوكیة ال
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  )2- 4(الجدول رقم 

  الموضوعيیوضح طریقة التحلیل البنائي الهرمي للكفایات الرئیسیة لبناء االختبار التحصیلي 

  الكفایات الفرعیة المساعدة   )النهائیة(الكفایات الفرعیة  الكفایة الرئیسة 

   

  

 طالتخطی كفایة

لالختبار 

التحصیلي 

  .الموضوعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إعداد ضاأغر  یحدد   - 1

  ياالختبار التحصیلي الموضوع

  

  لالختبار التحصیلي الموضوعي اتعریف  یحدد - 1

  على مفهوم الموضوعیة في االختبارات التحصیلیة یتعرف  - 2

المبادئ األساسیة في بناء االختبارات التحصیلیة  دیحد - 3

  الموضوعیة

  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بین أغراض یمیز  - 4

  بین مبادئ االختبارات التحصیلیة الموضوعیة وأغراضها  یمیز - 5

  على مفهوم االختبار معیاري المرجعیتعرف - 6

  المعنى المرتبط بمفهوم االختبارات معیاریة المرجع  یحدد   - 7

  على المبدأ الذي تقوم علیه االختبارات محكیة المرجع یتعرف  - 8

محكیة المرجع ضمن أنواع  االختباراتتصنیف  یتعرف على - 9

  التقویم المختلفة

  محكیة المرجع  االختباراتعلى أنواع  رف یتع -10

  بین االختبارات معیاریة المرجع واالختبارات محكیة المرجعیمیز  -11

  خطوات التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعيیحدد  -12

مجموعة أهداف  یصوغ -2

سلوكیة للمادة الدراسیة التي 

  .سیقیسها االختبار

من بین مجموعة من التعریفات  هدف سلوكي یحدد مفهوم -13

  المقدمة 

  على مواصفات الهدف السلوكيیتعرف   -14

  السؤال المناسب الذي یقیس هدفا سلوكیا نوعیستنتج  -15

  المعرفي لهدف تعلیمي سلوكي معین المستوى یحدد -16

من مستویات المجال  التسلسل الهرمي ألعلى مستوى یحدد -17

  المعرفي في التعلیم 

المناسبة ألحد مكونات الهدف السلوكي من عبارة  یختار الكلمة -18

  هدف سلوكي معطى

األهداف السلوكیة التي تشمل على نواتج سلوكیة  بین یمیز -19

  تالحظ مباشرة لمجموعة من األهداف المعطاة

أفضل هدف سلوكي من بین مجموعة من األهداف یختار  -20

  السلوكیة المعطاة تبعا لشروط معینة 

من بین مجموعة  تحلیل محتوى المقرر الدراسيمفهوم یحدد   -21یحلل المعلم محتوى المقرر -3

  من التعاریف المقدمة 
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مد علیه في الدراسي الذي سیعت

االختبار صیاغة أسئلة 

  التحصیلي الموضوعي

  

  على أغراض تحلیل محتوى المقرر الدراسي یتعرف   -22

  على فوائد تحلیل محتوى المقرر الدراسيیتعرف  23

  تحلیل محتوى المقرر الدراسي على أهمیةیتعرف   - 24

جدول یصمم المعلم -4

مواصفات لقیاس أهداف المادة 

  .راسیةالدّ 

من بین مجموعة من  جدول المواصفاتمفهوم  یتعرف على  -25

  التعاریف المقدمة 

إلعداد االختبار  جدول المواصفات استخدامیتعرف على أهمیة   -26

  التحصیلي الموضوعي 

  على خطوات إعداد جدول المواصفاتیتعرف  -27

  یتعرف على مكونات جدول المواصفات -28

على أهم استخدامات جدول المواصفات من بین یتعرف -29

  استخداماته المتعددة

  األهمیة النسبیة لمضامین المحتوى یحسب -30

  یحسب األهمیة النسبیة لكل مستوى من مستویات األهداف-31

المحاور تبعا لكل محور من عدد األسئلة المناسبة  یستنتج -32

  ألهمیته النسبیة

یستنتج عدد األسئلة المناسب لكل مستوى من مستویات  -33

  األهداف تبعا ألهمیته النسبیة 

یستنتج عدد النقط المخول إعطائها لكل میدان من المیادین  -34

  حسب أهمیته النسبیة

  

كفایة بناء 

الفقرات 

اإلختباریة 

  .الموضوعیة

  

  

  

نوع الفقرات یحدد - 1

لقیاس اإلختباریة الموضوعیة 

  .األهداف المحددة

على األسس التي یعتمد علیها في صیاغة الفقرات اإلختباریة  یتعرف -1

  الموضوعیة 

  على انواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة یتعرف   -2

  أفضل أنواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة على  یتعرف  -3

  اختبار االختیار من متعدد  یتعرف على عیوب -4

  مزایا فقرات التكمیلعلى یتعرف  - 5

  فقرات المطابقةعلى عیوب  یتعرف  - 6

  مزایا فقرات الصواب والخطأ یتعرف على - 7

  یتعرف على خصائص كتابة فقرات أسئلة االختیار من متعدد - 8

  یتعرف على خصائص كتابة  فقرات التكمیل  - 9

  كیفیة تطویر صیاغة اسئلة المطابقة  یتعرف -10

  خصائص كتابة فقرات الصواب والخطأ علىیتعرف  -11
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أسئلة إختباریة  یصوغ   -2

جیدة  لقیاس موضوعیة 

  .األهداف المحددة

  

على  أخطاء معینة في بناء مفردة إذا أعطى مفردة مشتملة یحدد -12

  .أخطاء

  التعدیل المناسب الممكن إجراءه على المفردة السابقة ختار ی-13

أخطاء معینة في صیاغة مفردة اختیار من متعدد إذا  حددی -14

  أعطى مفردة مشتملة على أخطاء

مفردة  التعدیل المناسب الذي یمكن إجراءه على المفردةیختار  -15

  اختیار من متعدد غیر جیدة وقائمة مشتملة بعض التعدیالت 

أخطاء معینة في صیاغة مفردة صواب خطأ إذا أعطى  یحدد -16

  مفردة مشتملة على أخطاء 

التعدیل المناسب الممكن إجراءه على مفردة الصواب  یختار -17

  والخطأ غیر جیدة وقائمة مشتملة بعض التعدیالت

ختبار االصدق وثبات  یقدر -3

  التحصیلي الموضوعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صدق االختبار (إسم المصطلح عند إعطائه تعریفا له یتعرف - 18

  )التحصیلي الموضوعي

التحصیلي  بین األنواع المختلفة لصدق االختباریمیز   -19

  الموضوعي

یتعرف على طرق حساب صدق االختبارات التحصیلیة  -20

  الموضوعیة

   یحسب معامل صدق االختبار التحصیلي الموضوعي- 21

التحصلیة  االستخدامات المناسبة لصدق االختباراتیتعرف على  -22

  الموضوعیة 

یحدد العوامل المؤثرة في صدق االختبارات التحصیلیة  -23

  الموضوعیة

ثبات  (اسم المصطلح عند إعطائه تعریفا له على  یتعرف -24

  )االختبار التحصیلي الموضوعي

بین األنواع المختلفة لثبات االختبار التحصیلي  یمیز -25 

  الموضوعي

  معامل ثبات االختبار التحصیلي الموضوعي یحسب   -26

على العوامل المؤثرة على ثبات االختبار التحصیلي  یتعرف -27

  الموضوعي

وعیوب الطرق المختلفة في أن یتعرف المعلم على ممیزات  -28

  تقدیر ثبات االختبار التحصیلي الموضوعي

على الغرض من تحلیل فقرات االختبار التحصیلي  یتعرف -29فقرات االختبار یحلل   -4

  الموضوعي 
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معامل (التحصیلي الموضوعي

الصعوبة والسهولة، معامل 

   )التمییز، فاعلیة المموهات

  

  معامل صعوبة الفقرة اإلختباریة الموضوعیة م على یتعرف   -30

  معامل صعوبة الفقرة اإلختباریة الموضوعیة یحسب -31

  على معامل سهولة الفقرة اإلختباریة الموضوعیةیتعرف -32

  معامل سهولة الفقرة اإلختباریة الموضوعیة یحسب - -33

معامل (اسم المصطلح عند إعطائه تعریفا له  علىیتعرف   -34

  )تمییز الفقرة اإلختباریة الموضوعیة

  معامل تمییز الفقرة اإلختباریة الموضوعیة یحسب  -35

  .الجید) المموه(على مواصفات البدیل  یتعرف   -36

إخراج  كفایة

االختبار 

التحصیلي 

الموضوعي 

  .وتصحیحه

  

  

  

االختبار كراس یخرج -1

بالشكل المطلوب من حیث 

  ترتیب الفقرات

 بین الطرق المختلفة في ترتیب الفقرات اإلختباریة الموضوعیةیمیز - 1

  إذا أعطى مجموعة من الطرق المختلفة

  مكونات كراسة االختبار التحصیلي الموضوعيعلى یتعرف  - 2

مفتاح تصحیح االختبار  یعد  -2

  .التحصیلي الموضوعي

  

  

  

  على أهمیة وضع دلیل اإلجابة النموذجیةیتعرف  -3

  على طرق تصحیح االختبار التحصیلي الموضوع یتعرف   - 4

على األمور المتحكمة في استخدام معادلة التصحیح من  یتعرف - 5

  أثر التخمین

  على أهمیة وضع دلیل اإلجابة النموذجیةیتعرف  -3

  درجة التلمیذ مصححة من اثر التخمین یحسب -6

كفایة التحلیل 

اإلحصائي 

االختبار لنتائج 

التحصیلي 

  الموضوعي

  وتفسیر نتائجه

نتائج االختبار  یحلل  -1

  التحصیلي الموضوعي

  أهم استخدامات مقاییس النزعة المركزیة یتعرف - 1

  مقاییس النزعة المركزیة والتشتت على ممیزات یتعرف - 2

یتعرف على أهم مقاییس النزعة المركزیة األكثر استخداما في   - 3

  التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي

  قیمة المتوسط الحسابي من بین مجموعة من القیم المعطاةیستنتج . 4

  الوسیط من بین مجموعة القیم المعطاة  قیمةیستنتج  - 5

قیمة االنحراف المعیاري لدرجات مجموعة من التالمیذ  یستنتج  - 6

  المحصل علیها من جراء تطبیق االختبار التحصیلي الموضوعي

  .قیمة المنوال لمجموع درجات تالمیذهیستنتج  - 7

االختبار یفسر نتائج  -2

  التحصیلي الموضوعي

  على أهم میزة من ممیزات الدرجات المعیاریةیتعرف   - 8

  على معنى الدرجة الخام یتعرف   - 9
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  الدرجة الزائیة المقابلة للدرجة الخام  یحسب  -10

  الدرجة التائیة المقابلة للدرجة الزائیةیحسب   -11

  یفسر الدرجة الزائیة  -12

  یفسر الدرجة التائیة -13

  یحسب الرتبة المئینیة  -14

  یفسر الرتبة المئینیة المناظرة لدرجة خام معینة -15

  :صیاغة األهداف السلوكیة: الخطوة الثالثة

في هذه المرحلة تم صیاغة أهداف سلوكیة لكل كفایة من الكفایات األساسیة األربعة لبناء 

ف سلوكیة أساسیة إلى أهدا وكذلك تحلیل األهداف السلوكیة لكل كفایة. االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

  . وصیاغتها مساعدة

   :صیاغة األهداف السلوكیة لكل كفایة من كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة - أوالً 

خطیط لالختبار التحصیلي كفایة الت(:تعلقة بالكفایة األساسیة األولىالمالسلوكیة األهداف - 1

  الموضوعي

 الموضوعيض إعداد االختبار التحصیلي غراأن یحدد المعلم أ- 

  أن یصوغ المعلم مجموعة أهداف سلوكیة للمادة الدراسیة التي سیقیسها االختبار- 

أن یحلل المعلم محتوى المقرر الدراسي الذي سیعتمد علیه في صیاغة أسئلة االختبار التحصیلي - 

  .الموضوعي

  .أن یصمم المعلم جدول مواصفات لقیاس أهداف المادة الدراسیة - 

 التحصیلیة  االختباریةكفایة بناء الفقرات : یة المتعلقة بالكفایة األساسیة الثانیةاألهداف السلوك - 2

  :الموضوعیة

    .الموضوعیة لقیاس األهداف المحددة االختباریةأن یحدد المعلم نوع الفقرات  - 

  .موضوعیة جیدة  لقیاس األهداف المحددة إختباریةأن یصوغ المعلم أسئلة  - 

  حساب صدق وثبات االختبار التحصیلي الموضوعيأن یحدد المعلم طرق  - 

، معامل التمییز، فعالیة ةمعامل صعوب(التحصیلي الموضوعي الختبارأن یحلل المعلم فقرات ا - 

  )المشتتات
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كفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي (:بالكفایة األساسیة الثالثة األهداف السلوكیة المتعلقة- 3

  ):وتطبیقه وتصحیحه

  ترتیب الفقرات   رج المعلم كراس االختبار بالشكل المطلوب من حیث أن یخ - 

  .أن یعد المعلم مفتاح تصحیح االختبار التحصیلي الموضوعي - 

كفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار  (: الرابعةبالكفایة األساسیة األهداف السلوكیة المتعلقة  - 4

 ):التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه

  .یحلل المعلم نتائج االختبار التحصیلي الموضوعيأن  - 

  .أن یفسر المعلم نتائج االختبار التحصیلي الموضوعي - 

  :تحلیل األهداف السلوكیة لكل كفایة إلى أهداف سلوكیة مساعدة: ثانیاً 

إّن إتقان كفایة رئیسیة معینة عملیة تراكمیة تتطلب تحلیال هرمیا للتوصل إلى المعارف والمهارات  

عملیة صیاغة األهداف السلوكیة النهائیة لكل  وٕانّ . لفرعیة المساعدة، الّتي تسهم في تحقیق هذه الكفایةا

ها عبارة على نواتج مركبة وعلیه اعتمدت الباحثة على ا ألنّ كفایة من الكفایات األربعة صعبة القیاس نظرً 

ة النهائیة إلى أهداف سلوكیة في تحلیل األهداف السلوكی Gagné) في تحلیل المهام ( جانیهأسلوب 

الضروریة الكتساب الكفایة األساسیة بتحدید المعارف  تهذه األخیرة من المتطلبا مساعدة، باعتبار أنّ 

لتحقیق األهداف النهائیة، وسیتم عرض نتائج التحلیل من خالل عرض الصیاغة النهائیة لألهداف 

 - :السلوكیة المساعدة الموضحة على النحو التالي

  المتعلقة  بالكفایة الرئیسیة األولى األهداف السلوكیة النهائیة -1

  ض إعداد االختبار التحصیلي الموضوعياأن یحدد المعلم أغر 

 أن یصوغ المعلم مجموعة أهداف سلوكیة للمادة الّدراسیة التي سیقیسها االختبار  

 ة االختبار التحصیلي أن یحلل المعلم محتوى المقرر اّلدراسي الذي سیعتمد علیه في صیاغة أسئل

 .الموضوعي

 أن یصمم المعلم جدول مواصفات لقیاس أهداف المادة الدراسیة 

  : األهداف السلوكیة المساعدة المتعلقة باألهداف السلوكیة النهائیة للكفایة الرئیسیة األولى - 1- 1

  مفهوم االختبارات التحصیلیة الموضوعیةالمعلم  أن یحدد - 

  التحصیلیة الموضوعیة االختباراتأن یتعرف المعلم على مفهوم الموضوعیة في  - 
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  في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة األساسیةیحدد المعلم المبادئ  أن - 

 یمیز المعلم بین مبادئ االختبارات التحصیلیة الموضوعیة  أن - 

 وأغراضهاأن یمیز المعلم بین مبادئ االختبارات التحصیلیة الموضوعیة  - 

 أن یتعرف المعلم على مفهوم االختبار معیاري المرجع - 

 یحدد المعلم مفهوم االختبارات معیاریة المرجع نأ - 

 أن یتعرف المعلم على المبدأ الذي تقوم علیه االختبارات محكیة المرجع - 

 صنیف االختبارات محكیة المرجع ضمن أنواع التقویم المختلفةأن یتعرف المعلم على ت - 

  .رف المعلم على أنواع االختبارات محكیة المرجععأن یت - 

  .یمیز المعلم بین االختبارات معیاریة المرجع واالختبارات محكیة المرجع أن - 

.ن یحدد المعلم خطوات التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعيأ -   

   .المقدمةمن مجموعة من التعاریف هدف سلوكي أن یحدد المعلم  مفهوم  - 

  .أن یتعرف المعلم على مواصفات الهدف السلوكي - 

  .السؤال المناسب الذي یقیس هدفا سلوكیا المعلم نوعأن یستنتج  - 

  .المعرفي لهدف تعلیمي سلوكي معین المعلم المستوىأن یحدد  - 

  .في التعلیمالمجال المعرفي من مستویات الهرمي ألعلى مستوى تسلسل الأن یحدد المعلم  - 

   .أن یختار المعلم الكلمة المناسبة ألحد مكونات الهدف السلوكي من عبارة هدف سلوكي معطى - 

أن یمیز المعلم بین األهداف السلوكیة التي تشمل على نواتج سلوكیة تالحظ مباشرة لمجموعة من  - 

  .األهداف المعطاة

تار المعلم أفضل هدف سلوكي من بین مجموعة من األهداف السلوكیة المعطاة تبعا لشروط أن یخ - 

  .معینة

  .من بین مجموعة من التعاریف المقدمة تحلیل محتوى المقرر الدراسيحدد المعلم مفهوم أن ی -

  .أن یتعرف المعلم على أغراض تحلیل محتوى المقرر الدراسي -

  .تحلیل محتوى المقرر الدراسيإن یتعرف المعلم على فوائد  -

  .یتعرف المعلم على أهمیة تحلیل محتوى المقرر الدراسي أن - 

 من بین مجموعة من التعاریف المقدمة جدول المواصفات مفهوم ن یتعرف على أ - 
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  إلعداد االختبار التحصیلي الموضوعي جدول المواصفات میة أن یتعرف على أه - 

  جدول المواصفات دادإعیتعرف المعلم على خطوات  أن - 

  أن یتعرف على مكونات جدول المواصفات - 

  أن یتعرف المعلم على أهم استخدامات جدول المواصفات من بین استخداماته المتعددة - 

  أن یحسب المعلم األهمیة النسبیة لمضامین المحتوى - 

  أن یحسب األهمیة النسبیة لكل مستوى من مستویات األهداف - 

  محور من المحاور تبعا ألهمیته النسبیة األسئلة المناسبة لكلعدد ستنتج أن ی - 

  .أن یستنتج عدد األسئلة المناسب لهدف من األهداف تبعا ألهمیته النسبیة - 

   .أن یستنتج عدد النقط المخولة إعطائها لكل میدان من المیادین حسب أهمیته النسبیة - 

  :األساسیة الثانیةاألهداف السلوكیة النهائیة المتعلقة بالكفایة  -2

  الموضوعیة لقیاس األهداف االختباریةأن یحدد المعلم نوع الفقرات.  

 أن یصوغ المعلم أسئلة إخباریة موضوعیة جیدة لقیاس األهداف الموضوعة  

 أن یحسب المعلم صدق االختبار التحصیلي الموضوعي 

 أن یحسب المعلم ثبات االختبار التحصیلي الموضوعي  

  معامل معامل الصعوبة، معامل سهولة  (أن یحلل المعلم فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي

 ) التمییز، فعالیة المشتتات

  : األهداف السلوكیة المساعدة المتعلقة باألهداف السلوكیة النهائیة للكفایة األساسیة الثانیة- 1- 2

  أن یتعرف المعلم على األسس التي یعتمد علیها في صیاغة الفقرات اإلختباریة الموضوعیة  -

  أن یتعرف المعلم على أنواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة  - 

  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة أن یتعرف المعلم على أفضل أنواع  - 

  االختیار من متعدد اختبار  أن یتعرف على عیوب - 

  أن یتعرف المعلم على مزایا فقرات التكمیل -

  ن یتعرف المعلم على عیوب فقرات المطابقةأ 

  الصواب والخطأفقرات أن یتعرف المعلم على مزایا  -

  .أسئلة االختیار من متعددفقرات كتابة ن یتعرف على خصائص أ - 
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  م على خصائص كتابة فقرات التكمیلأن یتعرف المعل - 

  یة تطویر صیاغة أسئلة المطابقة أن یتعرف المعلم كیف - 

 الصواب والخطأخصائص كتابة فقرات أن یتعرف المعلم على  - 

  ن یحدد المعلم أخطاء معینة في بناء مفردة إذا أعطى مفردة مشتملة على أخطاءأ - 

   أن یختار المعلم التعدیل المناسب الممكن إجراءه على المفردة السابقة - 

  على أخطاءإذا أعطى مفردة مشتملة  معینة في صیاغة مفردة اختیار من متعددد المعلم أخطاء یحد أن - 

  مفردة اختیار من متعدد غیر جیدة دیل المناسب الممكن إجراءه على ار المعلم التعأن یخت - 

 معلم أخطاء معینة في صیاغة مفردة صواب وخطأ إذا أعطى مفردة مشتملة على أخطاءأن یحدد ال - 

الصواب والخطأ غیر جیدة وقائمة التعدیل المناسب الممكن إجراءه على المفردة  أن یختار المعلم - 

  مشتملة بعض التعدیالت 

  .صدق االختبار التحصیلي الموضوعي على تعریفأن یتعرف المعلم  - 

  األنواع المختلفة لصدق االختبار المعلم بینأن یمیز - 

 الموضوعیة صیلیة أن یتعرف المعلم على طرق حساب صدق االختبارات التح- 

  أن یحسب معامل صدق االختبار التحصیلي الموضوعي - 

 المناسبة لصدق االختبارات على االستخداماتالمعلم  أن یتعرف - 

  أن یحدد العوامل المؤثرة في صدق االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

  .يثبات االختبار التحصیلي الموضوعتعریف  أن یتعرف المعلم على - 

 األنواع المختلفة لثبات االختبار المعلم بینأن یمیز  - 

  أن یحسب معامل ثبات االختبار التحصیلي الموضوعي - 

 رأن یتعرف المعلم على  العوامل التي تؤثر على ثبات االختبا- 

 المختلفة في تقدیر ثبات االختبار ممیزات وعیوب الطرق علىالمعلم  یتعرف أن - 

 تحلیل فقرات االختبار التحصیلي الموضوعيأن یتعرف المعلم  على الغرض من  - 

 الموضوعیة االختباریةمعامل صعوبة الفقرة على أن یتعرف المعلم  - 

 الموضوعیة االختباریةقیمة معامل صعوبة الفقرة  على أن یحسب المعلم  - 

  الموضوعیة االختباریةمعامل سهولة الفقرة على أن یتعرف المعلم  - 
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 معامل سهولة الفقرة اإلختباریةقیمة على أن یحسب المعلم  - 

 تمییز الفقرة اإلختباریة الموضوعیةتعریف معامل  أن یتعرف المعلم على -3

 أن یحسب المعلم قیمة معامل تمییز الفقرة اإلختباریة الموضوعیة  -

  دالجیّ المشتت ) البدیل(أن یحدد مواصفات  - 

  :بالكفایة الرئیسة الثالثة األهداف السلوكیة المتعلقة  - 3

  أن یخرج المعلم كراسة االختبار بالشكل المطلوب من حیث ترتیب الفقرات  

   صحیح االختبار التحصیلي الموضوعيتأن یحدد المعلم كیفیة.  

  : للكفایة األساسیة الثالثة وكیة المساعدة المتعلقة باألهداف النهائیةاألهداف السل - 1- 3

  الطرق المختلفة في ترتیب الفقرات اإلختباریة الموضوعیة أن یمیز المعلم  بین - 

  مكونات كراسة االختبار التحصیلي الموضوعي  علىأن یتعرف المعلم - 

 أن یتعرف المعلم على أهمیة وضع دلیل اإلجابة النموذجیة  - 

  يتصحیح االختبار التحصیلي الموضوعأن یتعرف المعلم على طرق  - 

  األمور المتحكمة في استخدام معادلة التصحیح من أثر التخمینأن یتعرف المعلم على  - 

 یحسب المعلم درجة التلمیذ مصححة من اثر التخمین أن - 

  األهداف السلوكیة النهائیة المتعلقة  بالكفایة الرئیسیة الرابعة -4

 أن یحلل المعلم نتائج االختبار التحصیلي الموضوعي . 

 حصیلي الموضوعيتائج االختبار التأن یفسر المعلم ن 

للكفایة األساسیة باألهداف السلوكیة المتعلقة األهداف السلوكیة المساعدة المتعلقة -4-1

  : الرابعة

  مقاییس النزعة المركزیة أهم استخدامات أن یتعرف المعلم على - 

  أن یتعرف المعلم على ممیزات وعیوب مقاییس النزعة المركزیة والتشتت - 

مقاییس النزعة المركزیة الذي یناسب بدرجة أفضل التوزیعات التي تشمل على أن یتعرف على أهم  - 

  درجات متطرفة

  أن یستنتج المعلم قیمة المتوسط الحسابي من بین مجموعة من القیم المعطاة - 

  أن یستنتج المعلم قیمة الوسیط من بین مجموعة القیم المعطاة - 
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رجات مجموعة من التالمیذ المحصل علیها من جراء أن یستنتج المعلم قیمة االنحراف المعیاري لد - 

  تطبیق االختبار التحصیلي الموضوعي

  أن یستنتج المعلم قیمة المنوال لمجموع درجات تالمیذه  - 

  ةمیزة من ممیزات الدرجات المعیاریأن یتعرف المعلم على أهم  - 

  ن یتعرف على معنى الدرجة الخام أ - 

  المقابلة للدرجة الخامأن یحسب الدرجة الزائیة   - 

  یحسب الدرجة التائیة المقابلة للدرجة الزائیة أن - 

  یفسر الدرجة الزائیة  أن  - 

  ن یفسر الدرجة التائیةأ - 

  یفسر الرتبة المئینیة المناظرة لدرجة خام معینةن أ - 

  .أن یمیز بین الدرجة الزائیة والدرجة التائیة - 

األهداف السلوكیة، حیث اعتمدت في صیاغتها على صیاغة ) مرحلة(بعد االنتهاء من خطوة 

نتیجة التحلیل البنائي الهرمي من خالل اإلطالع على العدید من المراجع واألدبیات التي تم ذكرها سابقا،  

وتحلیلها  ،وعلیه قامت الباحثة بتحدید الكفایات الرئیسیة الالزمة لبناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

یة نهائیة تسهم في تحقیق الكفایات الرئیسیة، ومن ثم العمل على تحلیل الكفایات النهائیة إلى أهداف سلوك

وعلیه توصلت  األهداف السلوكیة النهائیة،یة مساعدة تسهم في تحقیق السلوكیة إلى أهداف سلوكیة فرع

  .كما تم توضیحها في الخطوات سالفة الذكر . هدفا سلوكیا )91(الباحثة إلى صیاغة 

، النهائیةالكفایات الرئیسیة، واألهداف السلوكیة استمارة تقییم تضمنت قامت الباحثة بتصمیم ه وعلی

األهداف السلوكیة النهائیة  ارتباطواألهداف السلوكیة المساعدة ویقابلها خانتین األولى للتحقق من مدى 

أنظر .ألهداف السلوكیة النهائیةمع الكفایة الرئیسیة والثانیة مدى ارتباط األهداف السلوكیة المساعدة مع ا

محكمین من أعضاء هیئة التدریس بجامعة محمد  )7(على  وتم توزیع االستمارة )01(الملحق رقم 

  :وذلك بهدف التحقق من. )02أنظر الملحق رقم (. خیضر بسكرة

 لكفایة الرئیسیةبامدى ارتباط األهداف السلوكیة النهائیة  - 

باألهداف السلوكیة النهائیة لكفایة بناء  )المساعدة(الفرعیةمدى ارتباط األهداف السلوكیة  - 

 .االختبارات التحصیلیة الموضوعیة
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 :التاليالستمارات جاءت مالحظات الخبراء كوبعد ما تم استرجاع جمیع ا - 

صیاغته ینتمي ویرتبط ارتباطا وثیقا مع  والذي تم النهائیةكل هدف سلوكي من األهداف السلوكیة  - 

  .وعلیه لم یتم حذف أي هدف. یسیة التي یقیسهاالكفایة الرئ

وثیقا باألهداف السلوكیة  ارتباطامن األهداف السلوكیة المساعدة ینتمي ویرتبط  سلوكي كل هدف - 

  .النهائیة

وذوي الخبرة في هذا المجال، تم اإلبقاء على جمیع األهداف التي قامت الباحثة  نالمحكمی بآراءوباألخذ 

الموضوعیة بناء المفردات االختباریة في الحقا  واالعتماد علیها هدفا سلوكیا) 91(في  بإعدادها والمتمثلة

     .المناسبة

  :مرحلة البناء -ثانیا

التي  في هذه المرحلة یتم تحدید المواصفات التفصیلیة لالختبار ومن ثم بناء المفردات اإلختباریة

   .الكفایات الفرعیةو  األربعة األساسیةلوكیة المتعلقة بالكفایات من األهداف السهدف تقیس كل 

  إعداد المواصفات التفصیلیة لالختبار : الخطوة األولى

متفقة مع األهداف السلوكیة المساعدة لكل كفایة  ، وتكون دلصیاغة المفردات اإلختباریة بشكل جیّ 

 اقترحها بابامتبار، اتبعت الباحثة الطریقة التي من الكفایات الفرعیة، وٕاعطاء توضیح أكثر لما یقیسه االخ

ها من بین الطرق المستخدمة لكل مفردة من المفردات اإلختباریة ألنّ  بإعداد المواصفات التفصیلیةوذلك 

الخطوات التالیة في كتابة المفردات  ةالباحث تاتبععلیه و  .لمحكامجال بناء اإلختبارت مرجعیة في 

  )ةاالستجابعناصر ، عناصر المثیر، الهدف السلوكي(وهيمن ثالث عناصر والمتكونة 

یوضح  )03(والملحق رقم وتم تحدید المواصفات التفصیلیة لالختبار التشخیصي مرجعي المحك  

  .ارات الفرعیة األربعة كل على حداالمواصفات التفصیلیة لالختب

  بناء المفردات اإلختباریة: الخطوة الثانیة

هذه الخطوة درایة تامة من جانب الباحث بكیفیة انتقاء أنسب أنواع المفردات التي تقیس تتطلب  

كما تتطلب التمكن من محتوى البرنامج التدریبي المعین وفهم ، اا مباشرً األهداف السلوكیة المحددة قیاسً 

اعوا تحقیق هذه المفردات تستخدم في التمییز بین الذین استط خصائص الفئة المستهدفة، وذلك ألنّ 

  )63:ص ،1985عالم،.(األهداف المحددة والذین واجهتهم صعوبات وتشخیص أخطاء وفجوات التدریب
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التي تم  واعتمدت الباحثة في صیاغة المفردات اإلختباریة على المواصفات التفصیلیة لالختبار      

، یة أساسیة على حدالمتعلقة بكل كفاذكرها في الخطوة األولى وذلك بصیاغة كل هدف من األهداف ا

البدائل األربعةذات  اختیار من متعددوعلیه اعتمدت الباحثة على مفردات 
*
لقیاس الهدف السلوكي بشكل  

  .وهي تتطلب أن یختار المعلم إجابة صحیحة من بین عدة إجابات مختلفةوواضح، دقیق 

فایات بناء االختبارات یقیس كفایة رئیسیة من ك اختبارولقد تم إعداد أربع اختبارات فرعیة كل  

وفي إعداد هذه المفردات اإلختباریة تم االستعانة بالتراث األدبي حول خطوات أو  .ةالتحصیلیة الموضوعی

وكذا اإلطالع على بعض الدراسات التي هدفت ات التحصیلیة الموضوعیة من جهة، كفایات بناء االختبار 

تشخیصي محكي المرجع لقیاس كفایات المعلمین في بناء االختبار وكذا التي تطرقت إلى  اختبارإلى بناء 

   .ملت على بناء إستبانات لقیاس ذلكمعرفة كفایات المعلمین في مجال بناء االختبارات والتي ع

حیث تكون االختبار الكلي في صورته االولیة  من اربعة اختبارات فرعیة كل اختبار یقیس كفایة 

سیة من كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، نجد أن االختبار الفرعي االول المتعلق بكفایة أسا

في حین تكون االختبار الفرعي الثاني  مفردة )34(ختبار التحصلي الموضوعي تكون منالتخطیط لال

ا االختبار الفرعي مّ ، أمفردة )36(التحصیلیة الموضوعیة من بكفایة إعداد الفقرات  االختباریة  المتعلق

االختبار الفرعي في حین تكون  مفردات )6 (الثالث المتعلق بكفایة إخراج االختبار وتصحیحه تكون من

مفردة   )15(من   هبكفایة التحلیل االحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر الرابع المتعلق 

المفحوص  یختاروتم صیاغة هذه الكفایات من نوع مفردات االختیار من متعدد ذات البدائل االربعة حیث 

مفردة والملحق رقم  )91(، وعلیه تكون االختبار الكلي من ابات مقدمةربعة اجاجابة صحیحة من بین أ

  االختبارات الفرعیة االربعة في صورتها االولیة یوضح ) 04(

  

  

  

                                  
ات تم االعتماد في بناء المفردات على مفردات االختیار من متعدد نظرا إلتفاق أغلب الدراسات التربویة التي تناولت موضوع  بناء االختبار  *

محكیة المرجع على هذا النوع من المفردات وأولى الدراسات في هذا المجال هي دراسة صالح الدین عالم الذي عمل على بناء مجموعة من 

االحصاء التربوي وبالنفسي  اساسیات التقویم التربوي والنفسي وكذا كفایات المعلمین في ( رات محكیة المرجع كل اختبار موضوع معیناالختبا

كما تم االعتماد على البدائل األربعة نظرا ألن أفضل ..) بناء االختبار باإلضافة إلى قیاس معارف إعداد خطة البحوث التربویة والنفسیة 

  . ات هي التي یزید عدد بدائلها على ثالث بدائلاالختبار 



  الفصل الرابع                                                              اإلجراءات المیدانیة للدراسة

 

147 

 

  

  

  :ة التجریبمرحل -ثالثا

  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة - 1

تم في  متعددة المراحل، حیثالعشوائیة عن طریق العینة تم اختیار عینة الدراسة االستطالعیة 

عدد المعلمین بالمدارس قدر  حیث؛ مدرسة )27(مدارس ابتدائیة من مجموع  )10(المرحلة االولى اختیار

راسة ا ومعلمة كعینة للدّ معلمً ) 40(االختیار منهم عن طریق القرعة تم معلما ومعلمة  )105(العشر

   .والجدول الموالي یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة االستطالعیة )٪38.09(أي نسبة  االستطالعیة لألداة

  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة االستطالعیة): 3-4(رقمجدول 

عدد معلمي عینة   عدد المعلمین   یةابتدائیات عینة الدراسة االستطالع  الرقم 

  الدراسة االستطالعیة

  07  17  ابتدائیة حشاني الدراجي  01

  04  10  ابتدائیة قیصران محمد فرفار  02

  05  12  ابتدائیة النهضة   03

  06  12  ابتدائیة السلمي محمد الصغیر   04

  04  10  ابتدائیة بوشامي محمد رشید  05

  02  06  ابتدائیة قرید عبد القادر  06

  04  12  ابتدائیة حمود مسعود   07

  01  06  ابتدائیة قرندي إبراهیم   08

  02  05  ابتدائیة حسین علي  09

  05  15  ابتدائیة شكري محمد  10

  40  105  مجموع  

 راسة االستطالعیة یقدرعدد أفراد عینة الدّ  نستنتج أنّ  )4- 4(رقم  من خالل معطیات الجدول        

الدراسة  والهدف من تطبیق االختبار على عینة ).105(معلما ومعلمة من مجموع  )40:(ب

  :ستطالعیة للتأكد مناال

  فهم عینة الدراسة للمصطلحات الواردة في االختبارمدى.  

 تحلیل مفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك.  
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 رالتحقق من صدق وثبات االختبا 

یر یه ال یمكن تغمفهومة بالنسبة لعینة الّدراسة، ألنّ الغیر امت الباحثة بشرح بعض المفاهیم وعلیه ق

   -:ة دقیقة لمفاهیم متعارف علیها، وبعد التطبیق تم القیام بمایليعلمی .ها مصطلحاتالمصطلحات ألنّ 

  :تحلیل مفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك - أوالً 

بة والتمییز ارات التشخیصیة مرجعیة المحك على إیجاد معامل الصعو یعتمد تحلیل مفردات االختب

ة على الطرق المعتمدة في المفردة ونظرا إلطالع الباحث اذین المعاملین هما بارا متر لكل مفردة، حیث أن ه

ذین المعاملین بالنسبة لالختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك،  توصلت إلى أن الطریقة المعتمدة تحدید ه

  .تحدیدهما تختلف اختالفا ملحوظا عن نظیرتها في االختبارات مرجعیة المحك في

  عتماد على المعادلة الموضحة في الهامشالوعلیه الستخراج معامل صعوبة المفردة با

وفارجاس،  تككوكسمقیاس :( والستخراج معامل تمییز المفردة هناك العدید من المعامالت من بینها

  .)مقیاس رودایوش ومعامل بابام وكذا معامل برینان

معامل  *)Brennan1972 (معامل برینانونظرا لمتطلبات الدراسة الحالیة تم االعتماد على 

حیث یعتمد على تصنیف المفردات إلى مجموعتین یصنفون إلى متمكنین ) التمییز(حساسیة المفردات 

ولحساب معامل تمیز الفقرة  .ا في هذه الّدراسةتم تحدیده لتيیر متمكنین في ضوء درجة قطع واوغ

الخاصة بكل اختبار فرعي  درجة القطعاالختباریة لمفردات االختبار التشخیصي مرجعي البد من تحدید 

في حین قدرت ) 47,36:(قدرت ب لنجد ان درجة قطع االختبار الفرعي االو  في صورته االولیة وعلیه

الثالث وكما قدرت درجة قطع االختبار الفرعي ) 43,87:( درجة قطع االختبار الفرعي الثاني ب

اعتمد علیها في تصنیف ) 43,33:(في حین قدرت درجة قطع االختبار الفرعي الرابع ب) 37,13:(ب

                                  

  :معامل برینان یكون كاآلتي )معامل التمییز( معامل الحساسیة للتعلیم *

 � =
�

��
−

�

��
 

  :إذ تشیر

N1 :إلى عدد الذین درجاتهم الكلیة فوق درجة القطع  

N2 :عدد الذین درجاتهم الكلیة تحت درجة القطع  

U :صحیحة على الفقرة ممن درجاتهم الكلیة فوق درجة القطع عدد الذین اجابوا إجابة  

L :عدد الذین أجابوا إجابة صحیحة على الفقرة ممن درجاتهم الكلیة تحت درجة القطع ویستخرج من خالل   

غیر  ننسبة عدد من أجاب إجابة صحیحة على المفردة ممن   طرح  نسبة عدد من أجابة إجابة صحیحة عن المفردة من المتمكنین

 ).184: ، ص2001عالم، .(المتمكنین
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 في حساب ایة واستعمالهالمعلمین إلى متقنین وغیر متقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوع

  .معامل تمیز فقرات كل اختبار فرعي

تم حساب واستخراج معامالت الصعوبة والتمییز لمفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك وقد 

   - :الخاصة بكل اختبار فرعي، والموضحة في الجداول الموالیة

  ): 4-4( جدول رقم 

بار التشخیص مرجعي المحك  الفرعي االول الخاص بكفایة التخطیط لمفردات االختوضح معامالت الصعوبة والتمییز ی

  لالختبار التحصیلي الموضوعي 

معامل   رقم المفردة

  الصعوبة 

  معامل التمییز  معامل الصعوبة   رقم المفردة   معامل التمییز

01  0,48  0,40  18  0,30  0,20  

02  0,75  0.68  19  0.34  0,33  

03  0,48  0,2  20  0,55  0,36  

04  0,45  0.31  21  0,63  0,33  

05  0,50  0,33  22   0,40  0.23  

06  0.35  0,24  23  0,58 0,1  

07  0,75  0  24  0,33 0,09  

08  0,40 0.26  25  0,48  0,20  

09  0,40 0.09 26  0,40  0,38  

10  0,40  0.38  27  0,48  0,25  

11  0,55  0,24  28  0,63  0,54  

12  0,68  0,47  29  0,40  0,50  

13  0,43 0,01  30  0,58  0.49  

14   0,80  0,16  31  0,60  0.33  

15  0,30 0.03  32  0’48  0,51  

16  0,53  0.21  33  0.28  0,33  

17  0,43  0,23  34  0,48  0,27  
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  ): 5-4( جدول رقم 

الخاص  الثاني یوضح معامالت الصعوبة والتمییز لمفردات االختبار التشخیص مرجعي المحك  الفرعي

  إعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي بكفایة 

معامل   رقم المفردة 

  الصعوبة 

رقم   معامل التمییز 

  المفردة 

معامل 

  الصعوبة 

معامل 

  التمییز

01  0,58  0,49  19  0,38  0.06  

02  0,38  0.30  20  0,50  0.36  

03  0,28  0.20  21  0.23  0,04  

04  0,65  0.50  22  0,83  0.25  

05  0,43  0.39  23  0.32  0.04  

06  0,83  0.13  24  0,58  0,61  

07  0,38  0.06  25  0,43  0.11  

08  0,25  0.20  26  0,18  0.24  

09  0,20 0.05  27  0,40  0.38  

10  0,30  0.58  28  0,13  0,30  

11  0,33  0.25  29  0,43  0,40  

12  0,68  0.34  30  0,35  0.20  

13  0.65  0.50  31  0,25  0  

14  0.83  0.49  32  0,43  0.58  

15  0,45 0,17  33  0,58  0,25  

16  0,68  0.41  34  0,33  0,25  

17  0,40  0.22  35  0.53  0,16  

18  0,35  0.58  36  0,37  0,27  
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  ): 6-4( جدول رقم 

ار التشخیص مرجعي المحك  الفرعي الثالث والرابع المتعلقین بكفایة یوضح معامالت الصعوبة والتمییز لمفردات االختب

  والتحلیل االحصائي لنتائج االختبار الموضوعي وتفسیر نتائجهاخراج االختبار وتصحیحه 

رقم 

  المفردة

معامل 

  الصعوبة 

معامل 

  التمییز

رقم 

  المفردة 

معامل 

  الصعوبة 

معامل 

  التمییز

01  0.45 0.41  06  0,33  0.38  

02  0,65 0.09  07  0,38  0,28  

03  0,68 0.34  08  0.30  0,26  

04  0,60 0.26  09  0,53  0,08  

05  0,43 0.20  10  0,25  0,20  

06  0.35 0.20  11  0,3  0,03  

01  0.35 0.33  12  0,13  0.06  

02  0.30  0,34  13  0,75  0.24  

03  0,33 0.01  14  0,63  0.30  

04  0,65  0.02  15  0,38  0,20  

05  0,68  0,23  

 اّ  التمییز لالختبار الموضوعي نجدو  معامالت الصعوبةالجداول سالفة الذكر نجد أن بیانات من خالل 

ولقد تم االبقاء على  )0,68و 0,01 -(، كما تراوحت معامالت التمییز بین )0.75و 0,3(تراوحت بین

التي تراوح  وكذا الفقرات  ،*)0,75و 0.30(ما بین التي تراوحت معامالت صعوبتها جمیع الفقرات 

المجال  حازت على معامالت أقل من ف الفقرات التيحذ وتم .**)0,68و 0,20(معامل تمییزها بین

فقرات ) 8(تم حذف فقرة، كما  )34(فقرات في االختبار الفرعي االول من مجموع ) 7(تم  المحدد،

لالختبار الفرعي الثالث من مجموع  )فقرة واحدة (حذفو  فقرة ) 36(لالختبار الفرعي الثاني من مجموع 

                                  
 )0.75و0.30(أن معامالت الصعوبة المقبولة تتراوح مابین  *

 
 مقبولة 0,20أن معامالت التمییز أعلى من  **
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 أصبح االختبار فقرة وعلیه) 15(الفرعي الرابع من مجموع فقرات لالختبار ) 5(وأیضا تم حذف  ،فقرات 6

التي تم  والجدول الموالي یوضح المفردات. فقرة 91بعدما كان یحتوي على فقرة  68یتكون من  ككل 

  .لالختبار ا بعد حساب كل من معامالت الصعوبة ومعامالت التمییزحذفه

  ) 7-4(جدول رقم

   لكل اختبار فرعي  التمییز والصعوبةیوضح البنود التي تم حذفها عند حساب معامل 

   24، 23، 15، 13،  9، 7،  3  ختبار الفرعي األولاال

  35، 31، 25، 23، 21، 19،  15، 9، 7، 6  ختبار الفرعي الثاني اال

  2    ختبار الفرعي الثالث اال

  12، 11، 9، 4، 3  ختبار الفرعي الرابع اال

  بندا 68= 23-91  الكلياالختبار 

 91من مجموع مفردة  )68(صبح یساوي االختبار أ العدد النهائي لمفردات من خالل الجدول نالحظ أنّ 

 ن االختبار الفرعي األولحیث أ. وزعة على أربعة اختبارات فرعیةممفردة  ) 23(بعدما تم حذف  مفردة،

بعد مفردة ) 26(یقیسه االختبار الفرعي الثاني و . مفردات )7(بعدما تم حذفمفردة ) 27(صبح یقیسهأ

بعد ما تم في حین نجد أن االختبار الفرعي الثالث أصبح تقیسه خمسة مفردات  ، مفردات 10حذف 

مفردة اختباریة  )15( من مجموعمفردات  5تم حذف  واالختبار الفرعي الرابع  ،)مفردة واحدة (حذف 

والجدول الموالي یوضح معامالت الصعوبة والتمییز  .مفردات )10(یساوي  لیصبح عدد المفردات له

  .لالختبار التشخیصي مرجعي المحك في صورته النهائیة
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  ) 8-4(جدول رقم

  یوضح معامالت الصعوبة والتمییز لالختبار التشخیصي مرجعي المحك في صورته النهائیة

رقم 

  المفردة 

معامل 

  الصعوبة 

معامل 

  التمییز 

رقم 

  المفردة 

معامل 

  الصعوبة

معامل 

  التمییز 

رقم 

  المفردة 

  معامل

  الصعوبة 

معامل 

  التمییز 

01  0,48  0,40  24  0,24  0,60  47  0,13  0,30  

02  0,75  0.68  25  0,48  0,51  48  0,43  0,40  

03  0,45  0.31  26  0.28  0,33  49  0,35  0.20  

04 0,50  0,33  27  0,48  0,27  50  0,43  0.58  

05  0.35  0,24  28  0,58  0,49  51  0,58  0,25  

06  0,40 0.26  29  0,38  0.30  52  0,33  0,25  

07  0,40  0.38  30  0,28  0.20  53  0,37  0,27  

08  0,55  0,24  31  0,65  0.50  54  0.45 0.41  

09  0,68  0,47  32  0,43  0.39  55  0,68 0.34  

10   0,80  0,16  33  0,25  0.20  56  0,60 0.26  

11  0,53  0.21  34  0,30  0.58  57  0,43 0.20  

12  0,43  0,23  35  0,33  0.25  58  0.35 0.20  

13  0,30  0,20  36  0,68  0.34  59  0.35 0.33  

14  0.34  0,33  37  0.65  0.50  60  0.30  0,34  

15  0,55  0,36  38  0.83  0.49  61  0,68  0,23  

16  0,63  0,33  39  0,68  0.41  62  0,33  0.38  

17   0,40  0.23  40  0,40  0.22  63  0,38  0,28  

18  0,48  0,20  41  0,35  0.58  64  0.30  0,26  

19  0,40  0,38  42  0,50  0.36  65  0,25  0,20  

20  0,48  0,25  43  0,83  0.25  66  0,75  0.24  

21  0,63  0,54  44  0,58  0,61  67  0,63  0.30  

22  0,40  0,50  45  0,18  0.24  68  0,38  0,20  

23  0,58  0.49  46  0,40  0.38  
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 :التشخیصي مرجعي المحك وثبات االختبار التحقق من صدق : ثانیا

نظرا إلطالع الباحثة على المراجع المتخصصة في االختبارات محكیة المرجع، والتي تطرقت إلى 

مختلف الطرق المعتمدة في تقدیر صدق وثبات االختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك، توصلت الباحثة 

تقدیر الثبات والصدق لالختبارات المحكیة ال یختلف عن الطرق إلى  أن هناك من یرى بأن طرق 

وعلیه توصلت الباحثة إلى التحقق من ، والعكس المعتمدة في تقدیره بالنسبة لالختبارات معیاریة المرجع

االختبارات صدق وثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك باعتماد الطریقتین سواء التي تعتمد على 

  .الختبارات معیاریة المرجعمحكیة المرجع وا

  :تقدیر صدق االختبار التشخیصي مرجعي المحك - 1

صدق الصدق الوصفي ((:تم حساب صدق االختبار التشخیصي مرجعي المحك من خالل الطرق التالیة

  )والصدق البنائي  التمایز اللغوي، الصدق التمییزي،

  : )التمایز اللغوي صدق(الوصفي  صدقال- 1- 1

لمفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك  )صدق التمایز اللغوي (الصدق الوصفي تم التأكد من

كل مفردة للهدف الذي تنتمي إلیه، من خالل إیجاد متوسط استجابات المحكمین على درجة  ومدى مالئمة

إلى  5حیث یشیر العدد  1إلى  5مدى اتفاق المفردة مع الهدف السلوكي من خالل میزان مدرج من 

حیث قامت الباحثة ببناء استبیان یشمل على األهداف إلى أدنى اتفاق،  1ق في حین العدد تفاأعلى ا

     1إلى  5السلوكیة المساعدة والمفردات االختباریة التي تقابل كل هدف سلوكي ومیزان مدرج من 

  متفقة على اإلطالق متفقة غیر متأكد غیر كبیر متفقة غیرمتفقة إلى حد  

        )5  (       )4)       (3)        (2)             (1(  

                                                                      

أساتذة أعضاء هیئة  )7(على السادة المحكمین وعددهم  ) 04( أنظر الملحق رقموتم عرض االستبیان 

ثم طلب من كل منهم أن  ،)02(أنظر الملحق رقم وذوي الخبرة في التقویم والقیاس التدریس المتخصصین

  . ط الهدف بالمفردة المعدة لقیاسهیحدد من وجهة نظره االختیار المناسب الرتبا

تراوح  عن طریق استخراج متوسط تقدیرات المحكمین حیث:يحساب صدق التمایز اللغو وعلیه تم 

المفردات التي یزید متوسط اعتبرت الباحثة أن  وعلیه ،)5و 4,5(ین ات بالمتوسط الحسابي للمفرد
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ا  أي مفردة من مفردات االختبار نظرً تعتبر مقبولة، وعلیه لم یتم حذف  4,5تقدیرات المحكمین لها على 

   .4.5أو یساوي أكبر  ةها الحسابیاتمتوسط

  : الصدق التمییزي- 2- 1

من بین المفاهیم الخاصة بصدق أدوات القیاس هي أن تكون األداة قادرة على التمییز بین طرفي  

الخاصیة، أي أن تمیز بین األداء القوي واألداء الضعیف لدى أفراد العینة، وعلیه تم التحقق من نوع آخر 

اختیارها عن طریق معلما ومعلمة تم  40الصدق التمییزي، حیث تم توزیع االختبار على عینة قوامها 

 .دائیة ببلدیة طولقة والیة بسكرةالعینة العشوائیة متعددة المراحل من جمیع معلمي المرحلة االبت

تم حساب الصدق التمییزي التشخیصي مرجعي المحك،  الصدق التمییزي لالختبار وللتأكد من دالالت

طات المجموعة العلیا والمجموعة الدنیا، للعینات المستقلة للمقارنة بین متوس "ت"لالختبار بواسطة اختبار 

  - :كما هو موضح في الجدول الموالي % 33نسبة حیث تم اعتماد 

  ) 9-4(جدول رقم

  الصدق التمییزي لالختبار التشخیصي مرجعي المحك معامل یوضح 

المتوسط   العدد  العینة

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

درجة   مة ت یق

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

المجموعة 

  العلیا 

13  42,71  4,24    

15,92  

  

24  

  

0,000  

المجموعة 

  الدنیا 

13  31,71  2,77  

  

من خالل الجدول أعاله أن متوسط الفرق بین المجموعتین العلیا والدنیا في الكفایات نالحظ 

للمجموعة وأن المتوسط الحسابي ، )12.60: (قدر ب الخاصة ببناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

: والمقدرة بـ "ت"قیمة وبالرجوع إلى  ،)31,71(: والمجموعة الدنیا والمقدرة بـ )42,71(ـ:العلیا قدر ب

وعلیه فإن االختبار یمیز بین األداء القوي ). 0.000(وهي دالة عند مستوى داللة أقل من ) 15.92(

  .یة الموضوعیةواألداء الضعیف للمعلمین في مجال كفایة بناء االختبارات التحصیل

  : الصدق البنائي - 3- 1

لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار التشخیصي مرجعي المحك  تم حساب معامل ارتباط الدرجة 

  -:كما هو موضح بالجدول الموالي، فرعي بالدرجة الكلیة لالختبار الكلیة لكل اختبار
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  )10-4(جدول رقم 

  فرعي والدرجة الكلیة لالختبارین درجة كل اختبار یوضح معامالت االرتباط ب

  االختبارات الفرعیة

  

  مستوى الداللة   معامل االرتباط   الكفایة 

التحصیلي  التخطیط لالختبار  االختبار الفرعي األول

  الموضوعي 

0.80**  0.01  

  0.01  **0.77  االختباریة الموضوعیة  بناء الفقرات  االختبار الفرعي الثاني

 التحصیلي الموضوعي  اخراج االختبار  االختبار الفرعي الثالث

  وتصحیحه

0.55**  0.01  

 التحصیلي الموضوعي  تحلیل االختبار  االختبار الفرعي الرابع 

  وتفسیر نتائجه

0.39*  0.05  

االرتباط بین الدرجة الكلیة لالختبار التشخیصي مرجعي  عاله نجد أن معامالتمن خالل الجدول أ

قدرت  الخاص بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي األولودرجة االختبار الفرعي المحك 

 وكما قدر معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لالختبار والدرجة الكلیة لالختبار الفرعي الثاني) 0.80(ب

باط بین الدرجة في حین قدر معامل االرت )0.77( ب الخاص بكفایة بناء الفقرات االختباریة الموضوعیة

الخاص بكفایة اخراج االختبار التحصیلي والدرجة الكلیة لالختبار الفرعي الثالث الكلیة لالختبار 

الخاص بكفایة التحلیل  االختبار الفرعي الرابعكما قدر معامل ارتباط ) 0.55(ب الموضوعي وتصحیحه 

 )0.39 (االختبار ككل ب درجة لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه مع اإلحصائي

ارتباط االختبار الفرعي الرابع فهي معامل  إالّ  )0.01(وجمیع هذه القیم دالة إحصائیا عند مستوى دالله 

متسقة مع یتضح أن الدرجات الكلیة لالختبارات الفرعیة جاءت  ، وعلیه)0.05(دالة عند مستوى داللة 

  .الدرجة الكلیة لالختبار ككل

  :ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك التحقق من - 2

 40عینة قوامها   للتحقق من ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك تم تطبیق االختبار على

معلما ومعلمة، تم اختیارها عن طریق العینة العشوائیة متعددة المراحل من جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة 

ثبات التناسق ( : تم تقدیر ثبات االختبار باالعتماد على الطرق التالیةولقد  .ببلدیة طولقة والیة بسكرة 

، معامل 20 نالداخلي بالتجزئة النصفیة، الثبات بطریقة ألفا كرونباخ، الثبات بطریقة كیودر تشاردس

  )لیفنجستون، هاریس، ومعامل
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  : لفا كرونباخحساب الثبات بطریقة أ- 1- 2

ذاته، بل هي صفة تتعّلق بثبات الّدرجات أو النتائج ار بحد ثبات لیس صفة تتعلق باالختبإّن ال 

االتساق الداخلي ثبات التي نحصل علیها عند تطبیق االختبار على مجموعة من األفراد ولقد تم حساب 

  : كما یأتيلالختبار التشخیصي مرجعي المحك  واالختبار الكلي اختبار فرعيلكل  كرونباخ ألفابطریقة 

  )11-4(جدول رقم 

بطریقة ألفا  التشخیصي مرجعي المحك  االختباراختبارات من  ین معامل ثبات كل اختبار فرعي یب

  كرونباخ

قیمة ألفا   الكفایة   االختبار الفرعي

  كرونباخ

  القرار

التخطیط لالختبار التحصیلي   األول

  الموضوعي 

  مقبول  0,70

بناء الفقرات االختباریة   الثاني

  الموضوعیة 

  مقبول  0.69

االختبار التحصیلي  إخراج  الثالث

  الموضوعي  وتصحیحه

  مقبول  0,56

تحلیل االختبار التحصیلي   الرابع

  الموضوعي  وتفسیر نتائجه

  مقبول   0.55

بناء االختبارات التحصیلیة   االختبار الكلي

  الموضوعیة 

  مقبول  0.69

لالختبار التحصیلي  الخاص بالتخطیط االختبار الفرعي األول  - :عاله نالحظ ما یليمن خالل الجدول أ

وهي قریبة من ) 700.(لفا كرونباخ ببواسطة أ قدر معامل الثبات لهذا االختبار الفرعي :الموضوعي

أّما فیما  .یتمتع باالتساق الداخلي لبنوده ن االختبار الفرعي األولیح وبذلك یمكن القول أالواحد الصح

نجد معامل الثبات قّدر  :الموضوعیة االختباریةبناء الفقرات  حول  االختبار الفرعي الثانيیخص 

حین نجد معامل  في .متسقة داخلیا االختبار الفرعي الثاني بنود  نّ إوهي قیمة مرتفعة وعلیه ف )0,69(ب

معامل في حین قدر ـ)0.56(قّدر بالخاص بإخراج االختبار وتصحیحه  االختبار الفرعي الثالثثبات 

وهي جمیعها . تحلیل االختبار وتفسیر نتائجهالخاص ب لالختبار الفرعي الرابعبالنسبة  )0.55(ثبات بـ
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یدل على وجود ) 0.69(معامالت ثبات جد مقبولة وبالرجوع إلى قیمة معامل الثبات الكلي والمقدرة بـ

  .اتساق كبیر بین بنود االختبار والبعد الذي ینتمي إلیه

  : یقة التجزئة النصفیةحساب ثبات التناسق الداخلي بطر - 2- 2

كما  تم  حساب التناسق الداخلي للبنود وذلك بطریقة التجزئة النصفیة، حیث تم تقسیم بنود االختبار إلى 

االختبار التشخیصي مرجعي من اختبار فرعي لكل  قسمین وتم حساب معامل االرتباط لسبیرمان وبراون

  -:والجدول الموالي یبین ذلك المحك،

  ) 12-4(جدول رقم

  ) التناسق الداخلي( بطریقة التجزئة النصفیة التشخیصي مرجعي المحك راالختبا  یبین معامل ثبات

االختبار 

  الفرعي

قیمة معامل االرتباط   الكفایة 

  سبیرمان وبراون

  القرار

التخطیط لالختبار التحصیلي   ولاأل 

  الموضوعي

  دال  0.69

  دال      0.76  بناء االختبارات الموضوعیة  الثاني  

االختبار التحصیلي  إخراج  الثالث      

  الموضوعي وتصحیحه

  دال  0.48

تحلیل االختبار التحصیلي  الرابع 

  الموضوعي وتفسیر نتائجه

  دال 0.68

التحصیلیة  تبناء االختبارا   االختبار الكلي 

  الموضوعیة 

  دال   0.72

لجمیع االختبارات الفرعیة  براون سبیرمانقیمة معامل ارتباط  أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول    

 )0.72(وأن معامل الثبات الكلي قدر بـ ، ةثبات مقبول تمعامال يوه) 0.76و 0,48(ـ تراوحت ما بین

ن القول مما یمك .من الواحد الصحیح  االقترابه ةمرتفع وجمیعها معامالت إحصائیادالة  وهو معامل ثبات

 أن مفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة 

  .متناسقة داخلیا

  :معامل ثبات هاریس- 3- 2

تقسم باستخدام طریقة هاریس التي تعتمد على التشخیصي مرجعي المحك تم حساب ثبات االختبار 

أفراد عینة الدراسة إلى مجموعتین مجموعة متقنة لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة ومجموعة 
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وتم حساب معامل المحددة، ) النجاح أو درجة الفصلدرجة (غیر متقنة عن طریق درجة قطع االختبار

  :ونصها كما یلي طریق معادلة هاریسثبات االختبار عن 

  

  والجدول الموالي قیمة معامل ثبات هاریس لكل اختبار فرعي ولالختبار ككل 

  )13-4(جدول رقم 

  یوضح معامالت ثبات االختبارات الفرعیة واالختبار ككل بطریقة هاریس

معامل ثبات   الكفایة  االختبار الفرعي

  هاریس

  القرار

التخطیط لالختبار التحصیلي   األول

  الموضوعي 

  دال  0.77

  دال  0.72  الموضوعیة  اریةاالختببناء الفقرات   الثاني

اخراج االختبار التحصیلي   الثالث

  الموضوعي وتصحیحه

  دال  0.68

تحلیل االختبار التحصیلي   الرابع

  الموضوعي  وتفسیر نتائجه

  دال  0.58

التحصیلیة  تبناء االختبارا   االختبار ككل

  الموضوعیة 

  دال  0.68

لالختبار  الخاص بالتخطیطاالختبار الفرعي األول نجد أن )  10_4(  من خالل معطیات الجدول رقم 

أّما فیما  وهي قیمة مرتفعة ).0.77: (ب ه بواسطة معامل هاریسقدر معامل ثبات التحصیلي الموضوعي

نجد معامل الثبات  :ةالموضوعی االختباریةبناء الفقرات  والمتعلق بكفایة   االختبار الفرعي الثانيیخص 

الخاص بإخراج  االختبار الفرعي الثالثفي حین نجد معامل ثبات  .وهي قیمة مرتفعة) 0.72(قّدر ب

                                  

  :حیـــــث *

SSM : معامل هاریس  

SSB وssw: المجموعات  ) عبارة عن مجموع المربعات داخلي بین  
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 لالختبار الفرعي الرابعبالنسبة ) 0,58(في حین قدر معامل ثبات بـ ،)0.68(االختبار وتصحیحه قّدر ب

وهي جمیعها معامالت ثبات تتراوح بین المرتفعة والمتوسطة . الخاص بتحلیل االختبار وتفسیر نتائجه

 توفر االختبار یدل على )0.68(وجمیعها قیم مقبولة وبالرجوع إلى قیمة معامل الثبات الكلي والمقدرة بـ

  .على ثبات عال

  :نرتشارد سثبات كیودر  - 4- 2

و كیودر یق استخراج معامل االتساق الداخلي، باستخدام طریقة ن طر تم حساب ثبات االختبار ع

  :تم الحصول على معامل الثبات باستخدام المعادلة التالیة ریتشاردسن، وعلیه

 

K R20=(
�

���
)

�����.�

��
 

  :حیث

n : مفردات االختبار عدد  

S2 :تباین الدرجات الكلیة لالختبار  

�t .f : الخاطئة  اإلجاباتفي نسبة  الصحیحة اإلجاباتنسبة  

وعلیه یتضح ، )0.85(ب المقدرلالختبار الكلي  وبالتطبیق في المعادلة تم الحصول على معامل الثبات 

  .یتصف باالتساق الداخلي لبنودهالتشخیصي مرجعي المحك ار أن االختب

  :معامل ثبات لیفنجستون - 4- 2

وعلیه تم حساب معامل . 20ریشاردسنو لحساب معامل لیفنجستون تم أوال حساب معامل الثبات لكیودر 

  :الصیغة الریاضیة التالیةالثبات بمعامل لیفنجستون وفق 

                                  

   :حیث أنّ  *

  �� (�.   الى معامل لیفنجستونترمز : (�

  االنحراف المعیاري:    �6

 .UX : االختبارلى متوسط درجات الطالب في النطاق السلوكي الذي یقیسه إترمز.  

N  :سئلةترمز الى عدد األ.   

C : لى درجة القطعإترمز.  
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التشخیصي لثبات بطریقة لیفنجستون لالختبار معامل ا أنّ  :إلىوبالتطبیق في المعادلة السابقة تم التوصل 

االختبار التشخیصي مرجعي  أنیدل على  وهو معامل ثبات مرتفع )0.86: (مرجعي المحك قدر ب

  المحك یتصف بالثبات

  :حدید درجة القطعت - 3

الحد الفاصل، مستوى (إطالع الباحثة على مختلف الطرق المعتمدة في تحدید درجة القطع بعد    

طریقة أنجوف ألنها من بین الطرق التي تعتمد تم االعتماد على لالختبارات محكیة المرجع ) االجتیاز

  :، وذلك لألسباب التالیةعلى تقدیرات المحكمین

  .من جهة، وسهولة تطبیقها من جهة أخرى هذه الدراسة متطلباتمالئمة طریقة أنجوف ل - 

  .سهولة استجابة المحكمین لها - 

اتفاق أغلب الدراسات التربویة على أفضلیة طریقة أنجوف في تحدید درجة القطع ومن بین الدراسات  - 

  ) 2006*دراسة أحمد الشریم ویوسف سوالمة : (نجد

اختبار فرعي  وكذا لكل ) طریقة أنجوف(وٕاتبعت الباحثة الخطوات التالیة في تحدید درجة القطع 

  .لالختبار ككل

 )05( أنظر الملحق رقم.قامت الباحثة بإعداد االختبار وتوزیعه بفروعه األربعة في شكل استبیان :أوال

یم ولدیهم خبرة كافیة في أساتذة متخصصین في مجال القیاس والتقو  3محكمین من بینهم )7(على 

مشرفین تربویین متخصصین بمفتشیة التربیة ) 4(مجال بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، وكذا 

  ) 06( أنظر الملحق رقم .والتعلیم االبتدائي لوالیة بسكرة 

ن یحتمل طلبت الباحثة من كل محكم قراءة كل مفردة بعنایة، وأن یتصور مجموعة من األفراد الذی :ثانیا

صحیحة على كل مفردة من مفرداته، ویمثل متوسط هذه النسب الحد األدنى لمستوى  إجابةأن یجیبوا 

  .االجتیاز في االختبار

وتم تقدیرات المحكمین لكل مفردة من مفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك،  حساب متوسط :ثالثا

.  قدیرات المحكمین على عدد مفردات االختبارج درجات القطع لالختبار من خالل مجموع نسب تاستخرا

  : أسفلهكما هي موضحة في الجدول درجة القطع لكل اختبار فرعي وكذا لالختبار ككل تم استخراج وعلیه 

  

                                  
نموذجي أنجوف وندلسكي وتوصلت إلى أن درجة حیث هدفت الدراسة إلى تحدید درجة القطع الختبار محكي المرجع في الریاضیات باستخدام  *

 .القطع الناتجة عن استخدام نموذج أنجوف تعد أعلى من درجة القطع الناتجة عن استخدام إجراءات نموذج ندلسكي
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  )14- 4(دول رقمالج

  مرجعي المحك واختباراته الفرعیة  يیوضح درجات قطع لالختبار التشخیص 

  درجات القطع   الكفایة   االختبار

  43.54  التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي  االختبار الفرعي األول 

     40.25  بناء الفقرات االختباریة الموضوعیة  االختبار الفرعي الثاني

االختبار التحصیلي الموضوعي  إخراج  االختبار الفرعي الثالث

  وتصحیحه

35.42  

الموضوعي وتفسیر تحلیل االختبار التحصیلي   االختبار الفرعي الرابع

  نتائجه

34.22  

  39.43  بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة   االختبار الكلي

الخاص بكفایة  لالختبار الفرعي األول القطعدرجة  من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ 

ومعنى ذلك أن المعلمین الذین ) 43.54(التخطیط لالختبار التحصیلي مرجعي المحك قدرت ب

هذه القیمة  یقعون دون  هذه القیمة یعدون متقنین لكفایة التخطیط لالختبار ومنأو تساوي  اتهم فوق درج

الخاص بكفایة بناء الفقرات  الثانيالختبار الفرعي ل قطعالدرجة في حین قدرت .یعدون غیر متقنین

تساوي هذه  أوكل درجة من درجات المعلمین التي تقع فوق وعلیه  )40.25(االختباریة الموضوعیة ب

هذه القیمة یعدون غیر  دونها یعدون متقنین لكفایة بناء الفقرات االختباریة الموضوعیة والذین همالقیمة 

الخاص بكفایة إخراج االختبار التحصیلي  درجة قطع االختبار الفرعي الثالث نجد أن  متقنین، في حین

هذه الدرجة  أو یساوي  یصنف المعلمین فوق أیضاوعلیه ) 35.42(حه قدرت بالموضوعي وتصحی

الخاص بكفایة  الفرعي الرابع درجة قطع االختباركما قدرت . متقنین لهذه الكفایة وتحتها غیر متقنینإلى 

 وعلیه یصنف المعلمین فوق هذه، )34.22( تحلیل االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه ب

كما قدرت درجة القطع لالختبار الكلي الخاص . هذه القیمة غیر متقنین متقنین لهذه الكفایة ودون الدرجة

 بناءا على درجاتهم  وعلیه یصنف المعلمین )39.43( بكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة ب

وباقي الدرجات  ضوعیة هذه القیمة بأنهم متقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة المو أو تساوي فوق 

  .غیر متقنیندونها 
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  :على العینة األساسیةالتطبیق النهائي لالختبار  -4

بعد تحلیل مفردات االختبار التشخیصي مرجعي المحك بهدف استخراج معامالت الصعوبة  

 هتوالتأكد من صالحی والتمییز وكذا التحقق من صدق وثبات االختبار بأغلبیة الطرق المعتمدة في ذلك

   ) 07انظر الملحق رقم( النهائیةواالختبار الكلي في صورته  ات الفرعیة والحصول على االختبار 

  االختبار في صورته النهائیة كالتالي  إلخراج اإلجراءاتبمجموعة من   قامت الباحثة

وعلیه تكون كل اختبار فرعي من مجموعة  :مرجعي المحك التشخیصيإعداد تعلیمات االختبار  - 1- 4

ث یختار إجابة واحدة من بین أربعة یحر من متعدد ذات البدائل األربعة المفردات من نوع االختیا نم

  .إجابة خاطئة حینما یختار) 0(جابة الصحیحة وإجابات، إذ یحصل على درجة واحدة مقابل اختیاره لإل

ث تم إعداد حی ):08أنظر الملحق رقم( االختبار التشخیصي مرجعي المحك إجابةإعداد ورقة  - 2- 4

  ورقة اإلجابة وتقدیمها للمفحوصین مع كراس االختبار المكون من أربع اختبارات فرعیة

: )09أنظر الملحق رقم(إعداد مفتاح التصحیح الخاص باالختبار التشخیصي مرجعي المحك-4-3

حیث تم إعداد مفتاح التصحیح الذي اعتمد علیه في تصحیح إجابات عینة الدراسة على االختبار 

  .التشخیصي مرجعي المحك فروعه األربعة

حیث : )10أنظر الملحق رقم ( البطاقة التشخیصیة لالختبار التشخیصي مرجعي المحك إعداد - 4- 4

ومن ثم تحدید واطن القوة  تساعد هذه البطاقة التشخیصیة في تحدید عدد الهداف المحققة ونسبتها المئویة.

   .ختبار والتأكد من صالحیته و كذا إعداد تعلیماتهوالضعف لدیهم بعد االنتهاء من تقییم اال

ببلدیة طولقة من معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي المتمثلة في ساسیة راسة األعلى عینة الدّ  هتطبیقوتم  

بهدف التعرف على درجة  ، وذلكالعینة العشوائیة متعددة المراحلتم اختیارها عن طریق  ،والیة بسكرة

ختبار التحصیلیة الموضوعیة وكذا التعرف على نقاط القوة االبتدائیة لكفایة بناء اال إتقان معلمي المرحلة

 حثة منهم اإلجابة بصدق وأمانة، بحیث طلبت البا. والضعف لدیهم في مجال بناء االختبارات التحصیلیة

جمیع لمحك  واإلجابة على رة أن یتقیدوا بتعلیمات االختبار التشخیصي مرجعي اكما أكدت على ضرو 

على عینة الدراسة  بفروعه االربعة وبعد االنتهاء من تطبیق االختبار خاصة بكل اختبار فرعي، ال الفقرات

صحیحها بناًءا على مفتاح التصحیح الخاص بأداة تفریغها وتو  تم استرجاع جمیع االختباراتاألساسیة 

  .الدراسة
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ة إلى متقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة درجة القطع المحدد راسة استناًدا إلىثم تصنیف أفراد الدّ 

   .الموضوعیة لالختبارات الفرعیة  وكذا االختبار الكلي وغیر متقنین لهذه الكفایات

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الّدراسة-6

راسة وتساؤالتها، تم االعتماد على اإلجراءات الخاصة باإلحصاء الوصفي لتحقیق أهداف الدّ      

  :وسیتم عرض هذه األسالیب كما یلي الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كاستخدام المتوسطات 

المتقنین وغیر المتقنین لكفایة بناء االختبارات المعلمین  لمعرفة ،النسب المئویة، التكرارات - 1

 التحصیلیة الموضوعیة 

 معامل برینان الستخراج معامل التمییز - 2

  معادلة الخاصة بحساب معامل الصعوبة  - 3

 لحساب ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك معامل ثبات ألفا كرونباخ - 4

 لحساب ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك معامل ثبات التجزئة النصفیة - 5

 معامل ثبات كیودر وریتشاردسن لحساب ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك  - 6

 حساب ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحكمعامل ثبات هاریس ل - 7

 معامل ثبات لیفنجستون لحساب ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك - 8

 .طریقة أنجوف لتحدید درجة القطع - 9

  للعینة الواحدة" ت"اختبار -10

  لحساب الصدق التمییزي  أفرادهالعینتین مستقلتین ومتساویتین في عدد " ت"اختبار -11

 :خالصة

تحدید الخطوات المنهجیة المعتمدة في الدراسة الحالیة یساهم في الحصول على نتائج  إنّ  

تتصف بالمصداقیة والموضوعیة إلى حد ما، وعلیه تم في هذا الفصل من الدراسة تحدید المنهج 

المعتمد والمناسب وكذا تحدید مجتمع الدراسة بشكل دقیق حیث أتاح ذلك للباحثة االختیار السلیم 

  .المكاني والزمني والبشري اإلطار یق لعینة الدراسة من جهة وكذا تحدیدوالدق

ومنه العمل على بناء أداة الدراسة والمتمثلة في االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس 

وفق الخطوات المطلوبة والعمل على تحلیل كفایات المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة 
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في  وٕاخراجهق من معامالت التمییز والصعوبة كذا التحقق من صدق وثبات االختبار مفرداتها للتحق

رض ومناقشة وتفسیر وتطبیقه على عینة الدراسة األساسیة ومن ثم ع األربعةصورته النهائیة بفروعه 

  .التي تسعى الباحثة إلى تحقیقها في الفصل األخیر من هذه الدراسة. نتائج الدراسة
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  تمهید

المناسبة بهدف  یشتمل هذا الفصل على عرض نتائج الّدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة

  .الّدراسة وتفسیرها ومناقشتها علمًیا وٕاحصائًیا على تساؤالت اإلجابات

  :الّدراسة عرض نتائج:أوالً 

  : لاألوّ  التساؤل الرئیسي عرض نتائج- 1

االختبار الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي المحك ما درجة توافر خصائص  - الذي ینص على 

  المقترح لقیاس كفایات معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة؟

ة توافر خصائص االختبار الجید في بالتحقق من درج على هذا التساؤل المتعلق اإلجابةولقد تم    

  وعیةلقیاس كفایات المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضختبار التشخیصي مرجعي المحك  اال

 تتمییز، مؤشراالمعامالت ، صعوبة فقرات االختبار تامالمع( تم استخراج جمیع هذه الخصائص حیث

 المیدانیةفي الفصل السابق من الدراسة الحالیة المتعلق باإلجراءات ) االختبار صدق وثباتو دالالت أ

راسة وهذه المنهحیة المعتمدة في مثل هذه النوع من الدراسات التي تهدف داة الدّ مسمى أراسة، تحت للدّ 

نظرا لعرضها بشكل  - تلخیص النتائج المتوصلوعلیه سیتم . بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك إلى

   -:كما یلي - مفصل في الفصل السابق

  :عرض نتائج التساؤل على أساس مؤشرات الصعوبة والتمییز -أ

مناسبة من مدى تحقق تم ال  :تحدید خصائص الفقرات الخاصة باالختبار التشخیصي مرجعي المحكل  

االختبار استخراج معامالت صعوبة وتمییز  من خاللالفقرات للسمة المراد قیاسها وكذا الفئة المستهدفة 

  -:كما یلخصها الجدول الموالي

الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي  خصائص االختبار یوضح درجة توافر ) 1-5 (جدول رقم

  )معامالت الصعوبة والتمییز(المحك

  معامالت التمییز  الصعوبة معامالت

]0.30 ،0.75[  ]0.20 ،0.68[  

معامالت صعوبة الفقرات أنها تتراوح  باستخراج ةالخاص النتائجحیث دلت  :عامل صعوبة الفقراتم -1-أ

  .متوسطةار على معامالت صعوبة القیم تدل على توفر فقرات االختب وهي، )0.75و 0,3 (بین ما
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  :الفقرات معامل تمییز -2-أ

 0,20(اما فیما یخص النتائج الخاصة باستخراج معامالت تمییز فقرات االختبار فقد تراوحت مابین 

والمتعارف علیه یزیة مقبولة تتفق یوتدل هذه النتیجة على توفر االختبار على قدرات تم  )0,68و

 . القیاس التربوي ءلدى علما

  :مؤشرات الصدق أساسعرض نتائج التساؤل على  - ب

الصدق ) دالالت(للتحقق من صدق االختبار التشخیصي مرجعي المحك تم التحقق من مؤشرات   

   -:كما یلخصها الجدول الموالي باستخراج المعامالت التالیة

خصائص االختبار الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي  درجة توافر یوضح) 2-5(جدول رقم

  )مؤشرات الصدق(المحك

  التمایز اللغوي صدق

  

 الصدق التمییزي

  المحسوبة"ت"قیمة

  الصدق البنائي

]4.5 ،5[  ]15,92[  ]0.38 ،0.88[  

  :صدق التمایز اللغوي - 1- ب 

في االختبارات معیاریة  ما یقابل الصدق الوصفيالتحقق من صدق التمایز اللغوي أو لقد تم 

وذلك من خالل تحدید متوسط اتفاق المحكمین على كل مفردة من مفردات االختبار التشخیصي  ،المرجع

وذلك من خالل التحقق من قیاس الفقرات للسمة المراد قیاسها في االختبار والمتعلقة  ،مرجعي المحك

 نّ ة الموضوعیة ولقد تم التوصل إلى ألتحصیلیاالختبارات ا ءبكفایات معلمي المرحلة االبتدائیة في بنا

حكمین على قیاس كل فقرة للسمة وكذا ارتباطها بالهدف المعد لذلك، وعلیه تراوحت ماتفاق جمیع ال

المفردات التي یزید  ، وعلیه اعتبرت الباحثة أنّ )5و 4,5(بین للمفردات، ات تقدیرات المحكمین متوسط

  .مقبولة جد تعتبر 4,5تقدیرات المحكمین لها على  اتمتوسط

  :التمییزيالصدق  - 2- ب

بین متوسطي درجات المعلمین  منخفضي  إحصائیةتم التوصل إلى وجود فروق ذات داللة 

االختبار یمیز بین المعلمین  أنوهذا یدل على . ومرتفعي كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

، وطبعا هذه النتیجة مؤشر على االختبارات التحصیلیة الموضوعیة تقنین لكفایة بناءالمتقنین وغیر الم

  .توفر االختبار على الصدق التمییزي
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  ):االتساق الداخلي(الصدق البنائي - 3 - ب

ارتباط الدرجة الكلیة لكل اختبار فرعي بالدرجة معامالت  أنتشیر النتائج المتحصل علیها على 

 إحصائیا، وهي معامالت دالة )0,88و 0,38(خیصي مرجعي المحك  تراوحت بین الكلیة لالختبار التش

وعلیه فأن الدرجات الكلیة لالختبارات الفرعیة جاءت متسقة مع الدرجة الكلیة لالختبار، وهذا مؤشر على 

 .توفر االختبار على صدق االتساق الداخلي

  :معامالت الثبات أساسعرض نتائج التساؤل على  -ج

كما یوضحها  معامالت الثباتاالختبار التشخیصي مرجعي المحك تم التحقق من  ثبات  للتحقق من   

   - :الجدول الموالي

خصائص االختبار الجّید في االختبار التشخیصي مرجعي  درجة توافر یوضح )3-5(جدول رقم 

  )معامالت الثبات(المحك

  كیودر رتشاردسن  التجزئة النصفیة  ألفا كرونباخ

  

  معامل لیفنجستون  هاریس معامل

]0.55 ،0.70[  ]0.48 ،0.76[  ]0.85[  ]0.58 ،0.77[  ]0.86[  

  :ثبات ألفا كرونباخ -1-ج 

هناك اتساق داخلي بین الفقرات باستخدام الثبات بألفا  أنتشیر النتائج المتحصل علیها إلى 

وان ) 0,70و  0,55(كرونباخ، وتراوحت معامالت الثبات لالختبارات الفرعیة واالختبار الكلي ما بین 

یدل على وجود اتساق كبیر بین درجات االختبارات الفرعیة األربعة مما جمیع هذه المعامالت مقبولة 

  .وكذا االختبار الكلي  وجمیع البنودوبنود كل اختبار فرعي 

  :التجزئة النصفیةثبات  -2-ج

 )سبیرمان براون(توصلت النتائج إلى أن جمیع معامالت االتساق الداخلي بطریقة التجزئة النصفیة 

وهي جمیعها معامالت مرتفعة مما یمكن القول أن مفردات االختبار  )0,76و 0,48(تراوحت ما بین 

  .المحك متناسقة داخلیاالتشخیصي مرجعي 

  : ورتشارد سون ثبات كیودر -3 -ج

 قدر  لالختبار التشخیصي مرجعي المحك سنمعامل ثبات كیودر ورتشارد نّ تشیر النتائج إلى أ

  .ه وهو معامل ثبات مرتفع، یدل على توفر االختبار إلى اتساق داخلي بین فقرات) 0,85(ب
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  :معامل هاریسثبات  -4 -ج

هاریس على معامالت ثبات تراوحت ئج المتحصل علیها باستخدام معامل توصلت النتا

ا معامالت ثبات مرتفعة، تدل على توفر االختبار التشخیصي مرجعي وجمیعه )0,77و 0,58(مابین

  .المحك على ثبات عال

  :ثبات معامل لیفنجستون -5 -ج 

امل ثبات االختبار مع أنكما تشیر النتائج المتحصل علیها باستخدام معامل لیفنجستون 

على ثبات  ثبات مرتفع یدل على توفر االختبار وهو معامل) 0,86(:التشخیصي مرجعي المحك قدر ب

  .عال

من خالل عرض نتائج التساؤل العام األول المتعلق بدرجة توافر خصائص االختبار الجید في 

وكذا  ،والتمییز لالختبار حساب كل من معامالت الصعوبةمن خالل االختبار التشخیصي مرجعي المحك 

معظم الطرق المعتمدة في التحقق من صدق وثبات االختبار التشخیصي مرجعي اعتماد محاولة 

االختبار التشخیصي مرجعي المحك المعد لقیاس كفایات المعلمین في  أنالقول المحك، وعلیه یمكن 

  .بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة یتوافر على خصائص االختبار الجید

  :الثاني رئیسيالتساؤل العرض نتائج  - 2

 فایات بناء االختبارات التحصیلیةدرجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لك ما: الذي ینص على

على هذا  جابةولإل ؟المعد في هذه الّدراسة لموضوعیة بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكا

على عینة  اإلحصائیةطبقت الباحثة االختبار التشخیصي مرجعي المحك بعد ضبط مؤشراته التساؤل 

سئلة االختبار بصدق وأمانة، على أ اإلجابةحیث طلبت منهم . مةمعلما ومعل 140الدراسة المتمثلة في 

على جمیع الفقرات الخاصة بكل اختبار  واإلجابةكما أّكدت على ضرورة أن یتقیدوا بتعلیمات االختبار 

وبعد استرجاع االختبارات من أفراد العّینة، وتفریغها وتصحیحها بناء على مفتاح التصحیح تم . فرعي

لى متقنین وغیر متقنین لكفایة بناء إم تحدیدها درجة القطع التي ت إلىتصنیف المعلمین استنادا 

فراد عینة المئویة أل نسبالو التكرارات  الجدول الموالي یوضحو . االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بفروعها

ا على االختبار راسة المتقنین وغیر المتقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناءً الدّ 

  .حكالتشخیصي مرجعي الم
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  ):4-5: (جدول رقم

المتقنین وغیر المتقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة  لمعلمینالمئویة ل نسبالو  التكراراتیوضح 

  لتشخیصي مرجعي المحكابناءا على االختبار  الموضوعیة

  

  الكفایة

عدد 

  المعلمین

عدد   درجة القطع 

 المعلمین

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

عدد 

المعلمین 

 غیر 

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

  

بناء االختبارات كفایة 

  الموضوعیةالتحصیلیة 

  

  

140  

  

 

 

39.43   

  

  

38  

 

 

27,14  

 

 

102 

 

  

 

 

72,85  

حصیلیة المتقنین لكفایة بناء االختبارات الت عدد المعلمین: من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ   

المعلمین قدر عدد في حین  )٪27,14(مئویة قدرت ب ، بنسبة ا ومعلمةمعلم 38: الموضوعیة قدر ب

وعلیه یتضح أن هناك  )٪72,85(: ، أي بنسبة مئویة قدرت بومعلمة معلما 102: غیر المتقنین ب

  .انخفاض في درجة إتقان المعلمین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

 الوصفي تم االعتماد على  اإلحصاءأسالیب بواسطة وللتحقق أكثر من دقة البیانات المحصل علیها     

 إتقان لمقارنة متوسط درجاتللعینة الواحدة ) ت(حساب اختبار  االستداللي من خالل اإلحصاءأسالیب 

حیث قدرت درجة  المحددة، ي مرجعي المحك  بدرجة القطعراسة في االختبار التشخیصأفراد عینة الدّ 

والتي تقابل  ) 39,43:(ة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بقطع االختبار الكلي الخاص بكفای

للعینة الواحدة باستخدام  )ت(، وعلیه تم حساب قیمة درجة) 28:(المقدرة بلخام ا الدرجة)تعادل(

وتم الحصول *د حجم الفرق یتم حساب مربع ایتا لتحدكما ). SPSS20( اإلحصائیةبرنامج الحزمة 

  :في الجدول المواليعلى النتائج الموضحة 

                                  

*
	=مربع ایتا 

ت�

ت	��	الحریة	درجة
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  ):5-5( جدول رقم 

الخاصة بكفایة بناء االختبارات  لالختبار الكلي  العینة لمتوسط درجات افراد )ت(یوضح نتائج اختبار 

  التحصیلیة الموضوعیة ودرجة القطع

حجم 

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

الدرجة 

  الخام 

درجة   Tقیمة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

متوسط 

  الفرق

معامل 

  ایتا 

حجم 

  الفرق 

  

140  

  

  

  

23,38  

  

6,37  

  

28  

  

  

- 8,57  

  

139  

  

0.000  

  

-4,61  

  

34  

  

  كبیر 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات افراد  :هعاله أنّ یتضح من خالل معطیات الجدول أ  

عینة الدراسة في االختبار التشخیصي مرجعي المحك الخاص بكفایة بناء االختبارات التحصیلیة 

) 28(والمقابلة للدرجة الخام  )39,43(: درجة القطع المحددة لالختبار الكلي والمقدرة بو الموضوعیة 

: بـ عینة الدراسة ألفرادوسط الحسابي المتقدر حیث ، )4,61-(بأن متوسط الفرق قدر درجة، و

عند درجة  )- 8,57(: ب) ت(حیث بلغت قیمة ، )6,37(بانحراف معیاري یساوي )23,38(

وقد بلغ حجم  .لداللة الطرف الواحد )0,000(عند مستوى داللة إحصائیة، وهي قیمة دالة )139(حریة

 نّ وعلیه تؤكد هذه النتیجة على أ. فرق كبیروهو حجم  )34(من خالل حساب مربع معامل إیتا الفرق

كفایة بناء االختبارات  درجة القطع المحّددة إلتقانو  درجات المعلمین يكبیر بین متوسط هناك فرق

نسبة تؤكد انخفاض إذن وهذه النتیجة  .لصالح عینة غیر المتقنین من المعلمین التحصیلیة الموضوعیة

یتوافق مع وهذا ما  .الختبار التشخیصي مرجعي المحكلهذه الكفایة والتي یقیسها ا المتقنین من المعلمین

أن السابق والذي تم التوصل  فیه إلى  )4-5(رقم النتیجة المتحصل علیها من خالل معطیات الجدول

وفي المقابل نجد أن ) %39.43(ّقدرت بـ القطع نسبة قلیلة حققوا وتجاوزوا درجةالذین المعلمین نسبة 

                                  
 - محكات كوهن لتفسیر حجم الفرق   

  ضعیفة %1المفسر اكبر من نسبة التبیان 

  متوسطة %5نسبة التباین المفسر أكبر من 

  كبیرة %15نسبة التباین المفسر تساوي او اكبر من 
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المعلمین لكفایة أّن درجة اتقان وهذا یدل على   )%70.85(نسبة المعلمین غیر المتقنین للكفایة المذكورة 

  .ةضعیف بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

  :ولعرض نتائج التساؤل الفرعي األ  - 1- 2

ایة التخطیط لالختبارات التحصیلیة درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكف ما :والذي ینص على

  الموضوعیة بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج درجات عینة الدراسة الذین درجاتهم تفوق درجة القطع وكذا أفراد 

تقنین وغیر المتقنین عینة الدراسة الذین درجاتهم تحت درجة القطع ومن ثم تم تحدید عینة المعلمین الم

 .لهذه الكفایة وكذا نسبتهم المئویة

الختبارات لالتخطیط نسبة أفراد عینة الّدراسة المتقنین وغیر المتقنین لكفایة  عدد والجدول الموالي یوضح

   ا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكالتحصیلیة الموضوعیة بناءً 

  ):6-5: (جدول رقم

 ختبارات التحصیلیة الموضوعیةتقنین وغیر المتقنین لكفایة التخطیط لالالمیوضح عدد ونسبة المعلمین 

  بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

عدد   الكفایة

  المعلمین 

 عدد  درجة القطع 

  المعلمین

  تقنینالم

نسبتهم 

  المئویة 

عدد 

المعلمین 

یر غ

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

  

التخطیط كفایة 

التحصیلیة ت لالختبارا

  الموضوعیة

  

  

140  

  

  

43.54   

  

  

  

27  

  

  

  

  

19,28  

  

  

113  

  

  

80,71  

الختبارات المتقنین لكفایة التخطیط  لالمعلمین عدد : من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ         

في حین یقدر عدد  )19.28( ـ، بنسبة مئویة قدرت با ومعلمةمعلم 27:ـالتحصیلیة الموضوعیة قدر ب

یتضح  وعلیه )80,71(: ـ، أي بنسبة مئویة قدرت بومعلمة معلما 113: ـغیر المتقنین بالمعلمین 

لتدعیم  .التحصیلیة الموضوعیة الختباراتفي درجة إتقان المعلمین لكفایة التخطیط لهناك انخفاض أن ّ 

راسة في االختبار لمقارنة متوسط درجات أفراد عینة الدّ  للعینة الواحدة ) ت(اختبارتم حساب  النتیجة  هذه
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حیث  بدرجة القطع المحددة، الخاص بكفایة التخطیط لالختبار الموضوعيالتشخیصي مرجعي المحك 

  لالختبار التحصیلي الموضوعيول الخاص بكفایة التخطیط الفرعي األقدرت درجة قطع االختبار 

درجة، وعلیه تم حساب قیمة ) 12:(المقدرة بلخام ا لدرجةا )تعادل(والتي تقابل  )43,45 (:ب 

د یتم حساب مربع ایتا لتحد ثم ).SPSS20( اإلحصائیةللعینة الواحدة باستخدام برنامج الحزمة ) ت(

  :حجم الفرق وتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  ): 7-5(جدول رقم 

الخاصة بكفایة   األولالفرعي لالختبار  درجات افراد العینةلمتوسط  )T test(یوضح نتائج اختبار 

  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة ودرجة القطعالتخطیط 

حجم 

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

الدرجة 

  الخام 

درجة   تقیمة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

متوسط 

  الفرق

معامل 

  ایتا 

حجم 

  الفرق 

  

140  

  

  

  

8,95  

  

2,97  

  

  

12  

  

12,09-  

  

139  

  

0.000  

  

3,04 -  

  

51  

  

  كبیر 

المعلمین بین متوسط درجات  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  :هأنّ  نجد أعالهمن خالل معطیات الجدول 

بدرجة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي  في االختبار التشخیصي مرجعي المحك الخاص بكفایة

أن درجة، و) 12(والمقابلة للدرجة الخام  )43,54(: والمقدرة ب األولالفرعي القطع المحددة لالختبار 

بانحراف  )8,95(:عینة الدراسة بـ المتوسط الحسابي ألفراد، حیث قدر )- 3,04(قدر بمتوسط الفرق 

، وهي قیمة ) 139( عند درجة حریة) - 12,09(: )ت(قیمة حیث بلغت ، ) 2,97(معیاري یساوي 

 )51( بمربع ایتا وقد بلغ حجم الفرق ،لداللة الطرف الواحد )0,000(عند مستوى داللة إحصائیةدالة 

التخطیط هناك فرق بین المعلمین المتقنین لكفایة  وعلیه تؤكد هذه النتیجة على انّ . فرق كبیروهو حجم 

علیها من خالل وهذا ما یدعم النتیجة المتحصل الموضوعیة وغیر المتقنین لها،  ختبارات التحصیلیةلال

 .درجة القطع نسبة قلیلة الذین حققوانسبة المعلمین  ه إلى أنّ معطیات الجدول السابق والذي تم التوصل فی

الختبار التشخیصي وهذه النتیجة تؤكد نسبة انخفاض المتقنین من المعلمین لهذه الكفایة والتي یقیسها ا

  .مرجعي المحك
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  :يعرض نتائج التساؤل الفرعي الثان - 2- 2

معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إعداد فقرات االختبار التحصیلي  ما درجة إتقان - : والذي ینص على

  الموضوعي بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

درجة القطع  أو تساوي عینة الّدراسة الذین درجاتهم أعلى ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج درجات

درجة القطع ومن ثم تم تحدید عینة المعلمین المتقنین أدنى من راسة الذین درجاتهم وكذا أفراد عینة الدّ 

 .وغیر المتقنین لهذه الكفایة وكذا نسبتهم المئویة

متقنین وغیر المتقنین لكفایة إعداد فقرات  االختبار الالمعلمین نسبة عدد و والجدول الموالي یوضح 

   بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك ي الموضوعيالتحصیل

  ):8 -5: (جدول رقم

االختبار التحصیلي  فقرات  إعدادیوضح عدد ونسبة أفراد عینة الدراسة المتقنین وغیر المتقنین لكفایة 

  بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك وعيالموض

عدد   الكفایة

  المعلمین 

األفراد عدد   درجة القطع 

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

عدد 

المعلمین 

غیر 

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

  

فقرات اد إعد كفایة

 التحصیلي االختبار

  يالموضوع

  

  

140  

  

  

  

  

40.25   

  

  

56  

  

  

40  

  

  

84  

  

  

60  

ن لكفایة إعداد فقرات االختبار المتقنیعدد المعلمین  :من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ 

في حین یقدر عدد ) 40(، بنسبة مئویة قدرت ب معلما ومعلمة 56: قدر ب التحصیلي الموضوعي

وعلیه یتضح أن  )60: (أي بنسبة مئویة قدرت ب ،ومعلمة معلما 84: غیر المتقنین ب المعلمین

  . إعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعيهناك انخفاض في درجة إتقان المعلمین لكفایة 

لمقارنة متوسط درجات أفراد عینة الدراسة في  للعینة الواحدة )ت(اختبار تم حساب  النتیجة  لتدعیم هذه

الفرعي حیث قدرت درجة قطع االختبار  االختبار التشخیصي مرجعي المحك  بدرجة القطع المحددة،
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تي تقابل وال) 40,25 :(بإعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي الخاص بكفایة  الثاني

للعینة الواحدة باستخدام ) ت(درجة، وعلیه تم حساب قیمة ) 11:(المقدرة بلخام ا الدرجة)تعادل(

كما تم حساب مربع ایتا لتحدد حجم الفرق وتم الحصول على ). SPSS20( اإلحصائیةبرنامج الحزمة 

  :النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  ): 9-5(جدول رقم 

بكفایة إعداد  الخاصة الفرعي الثاني لالختبار المعلمین لمتوسط درجات ) ت(یوضح نتائج اختبار 

  ودرجة القطعفقرات االختبار التحصیلي الموضوعي 

حجم 

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

الدرجة 

  الخام 

درجة   تقیمة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

متوسط 

  الفرق

معامل 

  ایتا 

حجم 

الفر

  ق 

  

140  

  

  

  

9,59  

  

3,15  

  

  

11  

  

  

5,26  -  

  

139  

  

0.000  

  

1,40 -  

  

16  

  

  

  كبیر 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات  :هأنّ  یتضح من خالل معطیات الجدول اعاله نجد

 االختبار التحصیليإعداد فقرات  في االختبار التشخیصي مرجعي المحك الخاص بكفایةالمعلمین 

والمقابلة للدرجة  )40,25(: والمقدرة ب رجة القطع المحددة لالختبار الفرعي الثاني بد الموضوعي

فراد عینة المتوسط الحسابي ألحیث قدر ) - 1,40(أن متوسط الفرق قدر بو .درجة) 11(الخام 

، وهي قیمة دالة ) 139( عند درجة حریة) - 5,26(: )ت(قیمة حیث بلغت ، )9,59(:الدراسة بـ

وهو  )16( بمربع ایتا وقد بلغ حجم الفرق ،لداللة الطرف الواحد )0,000(عند مستوى داللة إحصائیا

إعداد فقرات هناك فرق بین المعلمین المتقنین لكفایة  وعلیه تؤكد هذه النتیجة على انّ . فرق كبیرحجم 

یها من خالل وهذا ما یدعم النتیجة المتحصل علوغیر المتقنین لها،  الموضوعي االختبار التحصیلي

درجة القطع نسبة قلیلة  الذین حققوانسبة المعلمین  ه إلى أنّ معطیات الجدول السابق والذي تم التوصل  فی

الختبار التشخیصي وهذه النتیجة تؤكد نسبة انخفاض المتقنین من المعلمین لهذه الكفایة والتي یقیسها ا

  .مرجعي المحك
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  عرض نتائج التساؤل الفرعي الثالث- 3- 2

معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إخراج االختبار التحصیلي  ما درجة إتقان - والذي ینص على 

  الموضوعي وتصحیحه بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

درجة القطع أو تساوي  عینة الدراسة الذین درجاتهم أعلى ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج درجات

درجة القطع ومن ثم تم تحدید عینة المعلمین المتقنین  الدراسة الذین درجاتهم أدنى منة د عینوكذا أفرا

 .وغیر المتقنین لهذه الكفایة وكذا نسبتهم المئویة

المتقنین وغیر المتقنین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة  نسبة المعلمین عدد و والجدول الموالي یوضح 

   الموضوعیة بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

  :)10-5: (قمجدول ر 

لكفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي المتقنین وغیر المتقنین المعلمین  یوضح عدد ونسبة 

  المحك وتصحیحه بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي

عدد   الكفایة

   المعلمین

عدد   درجة القطع 

 المعلمین

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

عدد 

المعلمین 

غیر 

  المتقنین 

نسبتهم 

  المئویة 

  

  كفایة اخراج االختبار

التحصیلي الموضوعي 

  وتصحیحه

  

  

140  

  

  

  

  

35.42  

  

  

79  

  

  

56,42

  

  

  

61  

  

  

43,57  

المتقنین لكفایة بناء االختبارات  عدد المعلمین: من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ 

في حین یقدر ) 56,42(، بنسبة مئویة قدرت ب معلما ومعلمة 79: التحصیلیة الموضوعیة قدر ب

وعلیه یتضح  )٪43,57: (، أي بنسبة مئویة قدرت بومعلمة معلما 61:غیر المتقنین ب عدد المعلمین

  .وتصحیحه بدرجة متوسطة الموضوعيار التحصیلي االختب  إخراج كفایةیتقنون   أن المعلمین

الواحدة لمقارنة متوسط درجات أفراد عینة الدراسة للعینة  t testاختبار تم حساب  النتیجة  لتدعیم هذه

حیث قدرت  بدرجة القطع المحددة،االختبار  بإخراجالخاص االختبار التشخیصي مرجعي المحك  في

) 2:(المقدرة بلخام ا الدرجة)تعادل(والتي تقابل ، )35,42  :(بالفرعي الثالث درجة قطع االختبار 
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كما ). SPSS(للعینة الواحدة باستخدام برنامج الحزمة االحصائیة  )ت(درجة، وعلیه تم حساب قیمة 

  :تم حساب مربع ایتا لتحدد حجم الفرق وتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  ):11-5(جدول رقم 

لالختبار الفرعي الثالث  الخاصة بكفایة إخراج المعلمین لمتوسط درجات ) ت (تائج اختبار یوضح ن

  االختبار التحصیلي الموضوعي  وتصحیحه ودرجة القطع

حجم 

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

الدرجة 

  الخام

درجة   تقیمة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

متوسط 

  الفرق

معامل 

  ایتا 

حجم 

  الفرق 

  

140  

  

  

  

1,67  

  

1.15  

  

  

2  

  

  

3,28 -  

  

139  

  

0.001  

  

3,21 -  

  

7  

  

  

  متوسط

بین متوسط درجات  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  :هعاله نجد أنّ یتضح من خالل معطیات الجدول أ

االختبار التحصیلي الموضوعي  إخراجشخیصي مرجعي المحك الخاص بكفایة في االختبار التالمعلمین 

والمقابلة للدرجة  )35,42(: والمقدرة ب لالختبار الفرعي الثالث  بدرجة القطع المحددة وتصحیحه

 )1.67:(بـللمعلمین المتوسط الحسابي حیث قدر ) -3,21(:ب متوسط الفرق قدر أنّ و  .درجة) 2(الخام 

، وهي ) 139( عند درجة حریة) -3,28(: ب )ت(قیمة حیث بلغت ، )1,67(بانحراف معیاري یساوي

 بمربع ایتا وقد بلغ حجم الفرق ،لداللة الطرف الواحد )0,001(عند مستوى داللة إحصائیاقیمة دالة 

)7(  هناك فرق بین المعلمین المتقنین لكفایة  وعلیه تؤكد هذه النتیجة على انّ . فرق متوسطوهو حجم

وهذا ما یدعم النتیجة المتحصل علیها من  وغیر المتقنین لها، الموضوعي االختبار التحصیلي إخراج 

درجة القطع نسبة حققوا الذین  نسبة المعلمین فیه إلى أنّ التوصل  خالل معطیات الجدول السابق والذي تم

یر المتقنین لها أكثر من نسبة غأتقنوا هذه الكفایة الذین  المعلمین نسبة أّن  وهذه النتیجة تؤكدمتوسطة، 

  .الختبار التشخیصي مرجعي المحكیقیسها اوالتي 
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  عرض نتائج التساؤل الفرعي الرابع - 3- 2

ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار  - ( والذي ینص على

  )؟ى االختبار التشخیصي مرجعي المحكالتحصیلي الموضوعي بناًءا عل

درجة القطع  أو تساوي عینة الدراسة الذین درجاتهم أعلى ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج درجات

تم تحدید عینة المعلمین المتقنین وغیر درجة القطع ومن ین درجاتهم أدنى من وكذا أفراد عینة الدراسة الذ

 .المتقنین لهذه الكفایة وكذا نسبتهم المئویة

لنتائج  اإلحصائيالتحلیل المتقنین وغیر المتقنین لكفایة المعلمین نسبة عدد و والجدول الموالي یوضح 

  االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه 

  ):12-5: (جدول رقم

التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار المتقنین وغیر المتقنین لكفایة  وضح عدد ونسبة المعلمینی

  .عي بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكالتحصیلي الموضو 

عدد   درجة القطع   المعلمین عدد   الكفایة

المعلمین 

  المتقنین

نسبتهم 

  المئویة 

د عد

المعلمین 

غیر 

  المتقنین 

نسبتهم 

  المئویة 

تحلیل االختبار  كفایة

التحصیلي 

لموضوعي وتفسیر ا

  نتائجه

  

  

140  

  

  

  

34.22  

  

  

58  

  

  

41,42   

  

  

82  

  

  

58,57   

لنتائج  اإلحصائيالتحلیل المتقنین لكفایة  عدد المعلمین :من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أنّ 

، بنسبة مئویة قدرت ب معلما ومعلمة 58 :قدر ب االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه 

: بنسبة مئویة قدرت ب، أي ومعلمة معلما 82غیر المتقنین المعلمین  في حیث نجد عدد )41,42٪(

التحلیل اإلحصائي لنتائج لكفایة  في درجة إتقان المعلمین اهناك انخفاض وعلیه یتضح أنّ  )58,57٪(

  .وتفسیر نتائجه  االختبار التحصیلي الموضوعي

االختبار  فيالمعلمین لمقارنة متوسط درجات  حساب اختبار للعینة الواحدةتم  النتیجة  لتدعیم هذه

الفرعي الرابع الخاص حیث قدرت درجة قطع االختبار  بدرجة القطع المحددة،جعي المحك التشخیصي مر 

  نتائجه  وتفسیر التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعيكفایة ب
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) ت قیمة (درجة، وعلیه تم حساب ) 4:(المقدرة بلخام ا الدرجة)تعادل(والتي تقابل ) 34,22 :(ب

د حجم یكما تم حساب مربع ایتا لتحد). SPSS20( اإلحصائیةللعینة الواحدة باستخدام برنامج الحزمة 

  :الفرق وتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  ):13-5(جدول رقم 

التحلیل لالختبار الفرعي الرابع الخاص بكفایة  لمتوسط درجات المعلمین ) ت(یوضح نتائج اختبار 

  ودرجة القطعوتفسیر نتائجه   اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي

حجم 

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري 

الدرجة 

  الخام 

درجة   تقیمة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة 

متوسط 

  الفرق

معامل 

  ایتا 

حجم 

الفر

  ق 

  

140  

  

  

  

3,17  

  

1,74  

  

  

4  

  

  

5,57  -  

  

  

139  

  

0.000  

  

0,82 -  

  

18  

  

  

  كبیر

بین متوسط درجات  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  :أنه عاله نجدمن خالل معطیات الجدول أ    

لنتائج االختبار  اإلحصائيالتحلیل في االختبار التشخیصي مرجعي المحك الخاص بكفایة المعلمین 

: والمقدرة ب الفرعي الرابع  بدرجة القطع المحددة لالختبار ،التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه

)34,22(  والمقابلة للدرجة الخام)حیث قدر )- 0,82(أن متوسط الفرق قدر بو .درجة) 4 ،

 )ت(قیمة حیث بلغت ، )1,74(بانحراف معیاري یساوي )3,17:(بـ للمعلمینالمتوسط الحسابي 

لداللة  )0,000(عند مستوى داللة إحصائیة، وهي قیمة دالة ) 139( عند درجة حریة)-5,57(:ب

وعلیه تؤكد هذه النتیجة . فرق كبیروهو حجم  )18( بمربع ایتا وقد بلغ حجم الفرق ،الطرف الواحد

وهذا وغیر المتقنین لها،  تحلیل نتائج االختبار وتفسیرها هناك فرق بین المعلمین المتقنین لكفایة على انّ 

التوصل  فیه إلى أن نسبة  ل معطیات الجدول السابق والذي تمما یدعم النتیجة المتحصل علیها من خال

وهذه النتیجة تؤكد نسبة انخفاض المتقنین من المعلمین لهذه درجة القطع نسبة قلیلة حققوا الذین المعلمین 

  .كالختبار التشخیصي مرجعي المحالكفایة والتي یقیسها ا
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  :الثالث رئیسيالتساؤل ال عرض نتائج  - 3

ماهي جوانب القوة والضعف لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في مجال بناء االختبارات : ینص علىوالذي 

  التحصیلیة الموضوعیة بناًءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك؟

 لتحدید البنود المتقنة والبنود غیر المتقنة بالنسبة لعینة الّدراسة والمتعلقة بكفایة بناء االختبارات التحصیلیة

بالنسبة ألفراد عینة ) نقاط الضعف(والبنود غیر المتقنة) نقاط القوة(المتقنة  الموضوعیة، تم تحدید البنود

 كل اختبار فرعيمن بنود بند نسبة اتقان عینة الدراسة لكل   وعلیه سیتم عرضلكل اختبار فرعي الدراسة 

  -:على النحو التالي والغیر متقنة ونسبة عدد اتقانهم وكذا تحدید عدد البنود المتقنة 

   :لالختبار الفرعي االول الخاص بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي البنود المتقنة - 1- 3

 یط لالختبار التحصیلي الموضوعيالختبار الفرعي االول الخاص بكفایة التخطلالبنود المتقنة  تم تحدید

  الموالي یوضح ذلكوالجدول  .بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

  )  14- 5(جدول رقم 

التشخیصي مرجعي  االختبارلبنود المتقنة الخاص بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي بناءا على ایوضح 

  المحك

درجة   العبارة   رقم البند

  القطع 

النسبة 

  المئویة 

  47,28  55  أن یحدد المعلم خطوات التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي -  09

  أن یتعرف المعلم على مواصفات الهدف السلوكي -  10

  

63,57  71,42  

  50  55,71  یحدد المعلم المستوى المعرفي لهدف تعلیمي سلوكي معین أن -  11

أن یحدد المعلم مفهوم تحلیل محتوى المقرر الدراسي من بین مجموعة  -  16

  من التعاریف المقدمة

44,28  52,14  

من خالل الجدول أعاله نالحظ ان عدد البنود المتقنة الخاصة باالختبار الفرعي األول المتعلقة بكفایة 

حیث قدر  ،)16 -11-10- 09(لي، وأرقامها على التوابنود 4التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي 

نسبة حیث ، )55 ،71,42،55,71 ،52,14(:لهذه البنود على التوالي لإلتقانالنسبة المئویة 

 )47,28 ،63,57 ،50 ،44,28:(االجابة علیها اعلى من درجة القطع وهي على التوالي
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كفایة التخطیط لالختبار التحصیلي غیر المتقنة لالختبار الفرعي االول الخاص بالبنود - 2- 3

التخطیط لالختبار ول الخاص بكفایة الختبار الفرعي األلغیر المتقنة البنود  تم تحدید :الموضوعي

 :والجدول الموالي یوضح ذلك .الموضوعي بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكالتحصیلي 

  ):15 -5(الجدول رقم 

یوضح البنود غیر المتقنة المتعلقة بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي بناءا على االختبار التشخیصي  

  مرجعي المحك

رقم 

  البند

درجة   هدفال

  القطع 

النسبة 

  المئویة 

  42,14  18,57٪  -:أي مما یلي یعد تعریفا لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة-  01

  50  48,57٪  -:یقصد بالموضوعیة في االختبارات التحصیلیة   02

  39,28  16,42٪  -:أي مما یلي یعد من مبادئ بناء االختبارات التحصیلیة التكوینیة -   03

  44.28  8,57٪  :یلي یعد من بین مبادئ االختبارات التحصیلیة الموضوعیةأي مما  -  04

  32,85  30٪   -:یراعي في االختبارات معیاریة المرجع أنها -  05

  41,42  36,42٪  -:االختبارات التي تعتمد على مبدأ إتقان التعلم هي -  06

عندما یقارن المعلم نتائج تالمیذ القسم بشكل جماعي بمحك، یعتبر المحك  -  07

   -:هنا دلیال على أن االختبار هو

50,71  31,42٪  

  50,71  45٪   -:الفرق األساسي بین االختبارات معیاریة المرجع ومحكیة المرجع هو -  08

المجال المعرفي أي من المستویات اآلتیة یعتبر المستوى العالي من مستویات  -  12

  -:في التعلیم

55,71  34,28٪  

   -):الفعل السلوكي(في الهدف السلوكي التالي حدد المكون السلوكي -  13

  »أن یقرأ التلمیذ عدد مكون من ثالثة أرقام قراءة صحیحة بدون أخطاء«

50  30٪  

  57,85  21,42٪     -:أي من األهداف السلوكیة التالیة یمكن مالحظتها بصورة مباشرة -  14

  65,71  40,71٪  -:أي من األهداف السلوكیة التالیة یظهر فیها السلوك النهائي للتلمیذ -  15

  47,14  19,28٪  فالدراسيأي مما یلي یعتبر من بین أغراض تحلیل محتوى المقرر  -  17

  45  44,28٪   - :أي مما یلي یعد تعریفا لجدول المواصفات -  18

  45,71  22,14٪  -:بین أهمیة استخدام جدول المواصفات أي مما یلي یعتبر من -  19

  50  35٪  -:أي من الخطوات التالیة تعتبر بدایة إعداد جدول المواصفات -  20

  47,14  29,28٪  -:أي من الخیارات التالیة تعد من بین مكونات جدول المواصفات -  21

  41,42  14,28٪   -:أي مما یلي یعتبر من بین أهم استخدامات جدول المواصفات -  22
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رقم 

  البند 

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

كان لدیك محورین في تدریس الریاضیات هما محور العملیات و یتطلب  إذا -  23

حصة فإن األهمیة  23حصة إلنجازه ومحور العملیات الحسابیة ویتطلب  16

  :النسبیة للمحورین هي على التوالي

50,71  33,57٪  

24  

  

أي مما یلي یمثل األهمیة النسبیة لمستویات األهداف لمحتوى مادة  -

، وعدد )، التذكر، التطبیق، التحلیلالفهم(أربعة مستویاتمن  الریاضیات مكون

  -):5، 10، 15، 20(األهداف المراد تحققها في كل مستوى على التوالي 

41,42  35  

سؤاال، إذا  15تحصیلي على مجموعة من التالمیذ یتضمن  اختبارطبق  -  25

یة لمحور واألهمیة النسب%) 45(علمت أن األهمیة النسبیة لمحور األعداد

األعداد، (فیقدر عدد األسئلة المناسبة للوحدتین%) 55(العملیات والحساب 

  -:على التوالي)العملیات والحساب

35,14   22,14

  

أسئلة، وأن األهمیة  10إذا كنت ترید بناء اختبار تحصیلي مكون من  -    26

توى بالمائة ووجدت أن األهمیة النسبیة لمس 50النسبیة للمیدان تساوي 

بالمائة فما عدد األسئلة الالزم لقیاس مستوى  35التعرف المراد قیاسه تساوي 

  -:التعرف

33,57  16,42

  

٪ واألهمیة النسبیة لمیدان 40إذا كانت األهمیة النسبیة لمیدان األعداد  -  27

نقطة فكم عدد النقط المخولة ) 20(٪، وٕاذا علمت أن التنقیط على 20القیاس 

  -:المیدانیین على الترتیبلهذین 

47.14  32,14

  

المتقنة الخاصة باالختبار الفرعي غیر  عدد البنود: من خالل معطیات الجدول أعاله نجد أن         

، 3، 2، 1(، وأرقامها على التوالي بندا 23األول المتعلقة بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي

 تقدر حیث  )27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 8، 7، 6، 5، 4

،  42,14 ،50  ،39,28  ،44,28  ، 32,85(:النسبة المئویة لالتقان لهذه البنود على التوالي

41,42  ،50,71  ،50,71  ،50  ،57,85  ،65 ,71 ، 47,14 ، 45  ،45,71 ، 50 

 ، 47,14  ،41,42  ،50,71   ،41,42  ،35,14  ،  33,57   ،47,14(  ،  حیث

 :من درجة القطع وهي على التوالي  نسبة االجابة علیها أدنى

18,57٪،48,57٪،16,42٪ ،8,57٪ ،30٪،36,42٪ ،31,42٪ ،45٪ ،34,28٪ ،30٪ ،21,42٪ ،

40,71٪ ،19,28٪ ،44,28٪ ،22,14٪ ،35٪ ،29,28٪ ،14,28٪ ،33,57٪ ،35 ،22,14 ،

16,42 ،32,14 ،33,57٪ ،35( 
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لالختبار التحصیلي إعداد فقرات الخاص بكفایة  تقنة لالختبار الفرعي الثانيالبنود المُ  - 3- 3

  :الموضوعي

الختبار اإعداد فقرات االختبار الفرعي الثاني الخاص بكفایة المتعلقة بالمتقنة  البنود تم تحدید   

  :والجدول الموالي یوضح ذلك .التشخیصي مرجعي المحك التحصیلي الموضوعي بناءا على االختبار

  )  16-5( جدول رقم 

یوضح البنود المتقنة المتعلقة بكفایة إعداد فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي بناءا على االختبار التشخیصي 

  مرجعي المحك

رقم 

  البند

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

  40  84,28   -:بین عیوب االختیار من متعددأي مما یلي یعد من  -  04

  45,42  83.57  -:أي مما یلي یعد من بین ممیزات فقرات التكمیل -  05

  :حدد الخطأ الوارد في هذه المفردة -  09

  

  

  

  

62,85  57,14  

  57,85  73,57  -:اختر التعدیل المناسب الممكن إجراءه على المفردة السابقة -  10

  - :حدد الخطأ الوارد في كتابة مفردة االختیار من متعدد التالیة -  11

  

  

  

  

60,71  65,71  

أي أنواع الصدق اآلتیة تتناسب بدرجة أكبر لالختبارات التحصیلیة  -  16

  -الموضوعیة؟

30,71  60  

الحصول على نفس النتائج في حالة تكرار نفس االختبار على نفس العینة  -  17

  :  یسمى

37,85  56,42  

    33,57 32,85  -:فإن هذا السؤال یعد 0.38إذا كان معامل سهولة سؤال معین یساوي  -  23

 15إذا كان عدد التالمیذ الذین أجابوا إجابة صحیحة على سؤال ما هو  -  24

  :فإن معامل السهولة یساوي 10بو إجابة خاطئة عنه هو وعدد الذین أجا

30,71  50,71  

 الماء السائل عندما یصبح صلبا یزداد حجمه  

 الماء السائل عندما یصبح صلبا ینخفض حجمه  

  الماء السائل عندما یصبح صلبا یبقى حجمه كما هو  

 الماء السائل عندما یصبح صلبا تتغیر كتلته 

 

  3ومضاعفات العدد  14هي جمیع قواسم العدد ما 

  14و7و 2و 1 -ج                  7و 2و 1و 0-أ

 7و 2 - د                     14و 7و 2 -ب
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المتعلقة بكفایة  الثاني من خالل الجدول أعاله نالحظ ان عدد البنود المتقنة الخاصة باالختبار الفرعي 

، 9، 5، 4(، وأرقامها على التوالي26من مجموع   9وعددها  الختبار التحصیلي الموضوعيإعداد فقرات ا

 40،45,42 (:لهذه البنود على التوالي لإلتقانحیث قدر النسبة المئویة  ،)24، 23، 17، 16، 11، 10

 ،62,85 ،57,85 ،60,71 ، 30,71 ،37,85 ،32,85   ،30,71 ( ، حیث  نسبة االجابة

،  ،83.57 ،57,14 ،73,57 84,28 .:(علیها اعلى من درجة القطع وهي على التوالي

65,71 ،60 ،56,42 ،33,57 ،50,71 (. 

ختبار التحصیلي لال البنود غیر المتقنة لالختبار الفرعي الثاني الخاص بكفایة إعداد فقرات  - 4- 3

   :الموضوعي

 إعداد فقرات الثاني الخاص بكفایة االختبار الفرعي بالخاصة وغیر المتقنة البنود المتقنة  سیتم تحدید

والجدول الموالي یوضح  .ى االختبار التشخیصي مرجعي المحكلالختبار التحصیلي الموضوعي بناءا عل

  :ذلك

  )17-5(الجدول رقم 

التحصیلي الموضوعي بناءا على االختبار التشخیصي اعداد فقرات االختبار المتقنة الخاص بكفایة غیر یوضح البنود 

  مرجعي المحك

رقم 

  البند

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

  48,57  34,28   -:أي مما یلي یعتبر من بین أسس صیاغة الفقرات اإلختباریة الموضوعیة -  01

  35,71  32,14  -كل مما یلي یعد من بین أنواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، فیما عدا -  02

  43,57  29,28  - :من أفضل أنواع االختبارات التحصیلیة الموضوعیة -  03

أي من العبارات التالیة ال تعد من خصائص كتابة فقرات االختیار من  -  06

  -:متعدد

44,28  24,28  

  32,85  12,85   -:لتفادي عیوب أسئلة المطابقة ینبغي القیام باالتي فیما عدا -  7

    24,28 35,71  -:أي مما یلي یعتبر خصائص كتابة فقرات الصواب والخطأ -  08

  -:اختر الخطأ الوارد في مفردة الصواب والخطأ التالیة -  12

  

  

50  36,42  

  

  

  

 عنابة تعد أهم مدینة في الجزائر، صح أو خطأ
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رقم 

  البند

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

    27,14  40   - :حدد التعدیل الممكن إجراءه على مفردة الصواب والخطأ السابقة -  13

  42,85  12,85  -:كان االختبار یقیس ما أعد لقیاسه فإّنه یمثلإذا  -  14

أي مما یلي یعد من بین  طرق حساب صدق االختبار التحصیلي  -   15

  الموضوعي

45  29,28  

یوما  15تالمیذ، وأعید تطبیقه بعد مرور  10طبق اختبار تحصیلي على  -  18

  :الجدولالتالمیذ فتحصلنا على النتائج الموضحة في -على نفس

  -فمعامل ثبات هذا االختبار یساوي؟ -

39,28  20  

  31,42  24,38  -:أي مما یلي ال یؤثر على ثبات االختبار التحصیلي الموضوعي -  19

أي الطرق اآلتیة المستخدمة في تقدیر ثبات درجات االختبار تأخذ بعین  -  20

عینات المختبرین، االعتبار أخطاء التباین التي ترجع إلى اختالف كل من 

  -:وظروف تطبیق االختبار

45,14  6,42  

أي مما یلي یعتبر من بین أغراض تحلیل فقرات االختبار التحصیلي  -  21

  :الموضوعي

32,14  21,42  

تتراوح معامالت السهولة والصعوبة المقبولة في إعداد االختبار التحصیلي  -  22

  الموضوعي 

23,42  12,85  

اإلحصائي الذي یستعمل للتعرف على قدرة الفقرة على التفرقة بین المعامل  -  25

  التالمیذ األقویاء والضعفاء هو

31,42  21,42  

  26,42  25  -:البدیل المموه الجید هو الذي یختاره -  26

نة الخاصة باالختبار الفرعي الثاني  المتعلقة المتقغیر من خالل الجدول أعاله نالحظ ان عدد البنود 

، 13، 12، 8، 7، 6، 3، 2، 1(الختبار التحصیلي الموضوعي ، وأرقامها على التواليكفایة إعداد فقرات اب

  :لهذه البنود على التوالي لإلتقانحیث قدر النسبة المئویة  ،) 26، 25، 22، 21، 20، 19، 18، 15، 14

) 48,57 ، 35,71 ،43,57 ،44,28 ،32,85،35,71  ،50 ،40 ،42,85  ،39,28 ،

31,42 ،45,14 ،32,14 ، 23,42  ،31,42 ،26,42( أقل  نسبة االجابة علیها  حیث قدرت

، 34,28 ،32,14 ،29,28 ،24,28 ،12,85 ،24,28 :(من درجة القطع وهي على التوالي

.( 36,42 ،27,14 ،12,85 ،20 ،24,38 ،6,42 ،21,42 ،12,85 ،21,42 ،25( 

 الختبار التحصیلي الموضوعيإخراج االخاص بكفایة  البنود المتقنة لالختبار الفرعي الثالث- 5- 3

إخراج االختبار البنود المتقنة الخاصة االختبار الفرعي االول الخاص بكفایة  سیتم تحدید :وتصحیحه
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لي والجدول الموا .صي مرجعي المحكبناءا على االختبار التشخی التحصیلي الموضوعي وتصحیحه

  )18-5(الجدول رقم                              :یوضح ذلك

بناءا على االختبار التشخیصي إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه یوضح البنود المتقنة الخاص بكفایة 

  مرجعي المحك

رقم 

  البند 

  النسبة المئویة   درجة القطع   العبارة 

من العوامل اإلیجابیة التي تدعم موضوعیة التصحیح لالختبارات التحصیلیة  -  02

  : الموضوعیة هي

54,28  62,88  

  أي مما یلي یعتبر من أفضل طرق تصحیح االختبار التحصیلي الموضوعي -  03

  

24,28  44.28  

المتعلقة بكفایة ة الخاصة باالختبار الفرعي الثالث من خالل الجدول أعاله نالحظ ان عدد البنود المتقن

حیث قدر النسبة  ،)3، 2(، وأرقامها على التواليبندین االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه  إخراج

على من علیها أ اإلجابةنسبة  أنحیث ، )  ،44.28 62,88( :لهذه البنود على التوالي لإلتقانالمئویة 

 ).24,28 ،24,28 (ألتواليدرجة القطع وهي على 

 الموضوعياالختبار التحصیلي  إخراجبكفایة  الخاصالبنود غیر المتقنة لالختبار الفرعي الثالث - 6- 3

اخراج االختبار لخاص بكفایة الخاصة االختبار الفرعي الثالث االمتقنة غیر البنود  تم تحدید :وتصحیحه

والجدول الموالي  .رجعي المحكبناءا على االختبار التشخیصي م وتصحیحه  التحصیلي الموضوعي

  یوضح ذلك

  )19-5(الجدول رقم 

بناءا على االختبار اخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه المتقنة الخاص بكفایة غیر یوضح البنود 

  التشخیصي مرجعي المحك

رقم 

  البند 

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

مفردة اختیار من متعدد، مفردة صواب (اختبار تحصیلي یحتوي على ثالث أنواع من المفردات  -  01

  من قبل خبراء القیاس لترتیبها هيالطریقة المتفق علیها ) وخطا مفردة مزاوجة

41,42  15  

  28,57  25  من العوامل المتحكمة في استخدام معادلة التصحیح من أثر التخمین -  40

فقرة، من نوع االختیار من متعدد بأربعة  20أجاب أحد المفحوصین على اختبار مكون من إذا  -  05

سؤاال، علما أن المعلم طلب من التالمیذ عدم التخمین  15بدائل، وكان عدد اإلجابات الصحیحة 

 :إذن درجة التلمیذ المصححة من أثر التخمین تساوي.أثناء اإلجابة على فقرات االختبار

  

28,57  15  
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المتعلقة  عي الثالث المتقنة الخاصة باالختبار الفر غیر من خالل الجدول أعاله نالحظ ان عدد البنود 

 ،) 5، 4، 1(، وأرقامها على التواليبنود 3 وتصحیحه  الختبار التحصیلي الموضوعيبكفایة إخراج  ا

 اإلجابةحیث  نسبة ، )15،25 ،15 (:لهذه البنود على التوالي لإلتقانحیث قدر النسبة المئویة 

  ).  41,42،28,57،28,57 :(من درجة القطع وهي على التواليأقل علیها 

 التحصیلي الموضوعيتحلیل نتائج االختبار الخاص بكفایة  عد المتقنة لالختبار الفرعي الرابالبنو - 7- 3

  وتفسیر نتائجه 

الختبار التحصیلي تائج ان تحلیل الخاص بكفایة االختبار الفرعي الرابعبالخاصة  البنود المتقنة  تم تحدید

والجدول الموالي یوضح  . بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك وتفسیر نتائجه  الموضوعي

  :ذلك

  )20-5(جدول رقم

بناءا ختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه اال لنتائج  اإلحصائيالتحلیل یوضح البنود المتقنة الخاص بكفایة 

  على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

رقم 

  البند 

النسبة   درجة القطع   العبارة 

  المئویة 

      أي مما یلي یعتبر من بین أهم استخدامات مقاییس النزعة المركزیة -  01

) 8، 7، 6، 5، 4(قیمة الوسیط الحسابي لدرجات مجموعة من التالمیذ التالیة -  03

  :یساوي

25,71  34,28

  

اختبار تحصیلي على مجموعة من التالمیذ، فتحصلوا على الدرجات  طبق -  04

  :، فاالنحراف المعیاري لدرجاتهم یساوي)12، 20، 3، 15، 19، 18(التالیة

27,14  42,85

  

ومتوسط  13مقابلة لدرجة خام  52:إذا حصل تلمیذ على درجة تائیة قدرت ب -  08

  -على أّن متوسط التلمیذ، فهذا یدل 10وانحراف معیاري  50: حسابي قدر ب

26,85  60,71

  

تلمیذ وتم تصنیف درجات  45طبق إختبار تحصیلي في مادة الریاضیات على  -  09

  :هي 90التالمیذ إلى فئات، فالرتبة المئینیة المناظرة للمئین 

24  44,28

  

المتعلقة بكفایة  نة الخاصة باالختبار الفرعي الرابع عدد البنود المتق أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ  

حیث  ،) 9، 8، 4، 3، 1(، وأرقامها على التواليبنود 5لنتائج االختبار وتفسیر نتائجه  اإلحصائيالتحلیل 

حیث  )  25,71 ،27,14 ،26,85 ،24(:لهذه البنود على التوالي لإلتقانالنسبة المئویة  تقدر 

، 34.28 ،42,85 ،60,71:(على من درجة القطع وهي على التواليعلیها أ اإلجابةنجد نسبة 

44,28(  
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الختبار التحصیلي تحلیل نتائج االخاص بكفایة  یر المتقنة لالختبار الفرعي الرابعغ البنود- 8- 3

   :وتفسیر نتائجه الموضوعي

الختبار تحلیل نتائج ا الخاص بكفایة الخاصة االختبار الفرعي الرابع المتقنة  غیر  البنود یتم تحدید

والجدول الموالي ) بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك وتفسیر نتائجه  التحصیلي الموضوعي

  یوضح ذلك

  )21-5(الجدول رقم 

وتفسیر نتائجه  التحصیلي الموضوعي التحلیل االحصائي لنتائج االختبار المتقنة الخاص بكفایة  غیر  یوضح البنود

  بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

رقم 

  البند

النسبة   درجة القطع   العبارة

  المئویة 

مقاییس النزعة المركزیة التي تناسب بدرجة أفضل التوزیعات التي تشمل على    02

  -درجات متطرفة هو

40  17,85  

، 15، 5، 7، 12، 5، 3(قیمة المنوال لدرجات مجموعة من التالمیذ التالیة    05

  -:یساوي) 4

47,14  36,42  

  37,14  36.42  أي مما یلي یعتبر میزة من ممیزات الدرجات المعیاریة -  06

تلمیذا وقدر متوسط درجاتهم ب  35طبق اختبار تحصیلي على  -7  07

المناظرة للدرجة  فما قیمة الدرجة المعیاریة، 2.5:بانحراف معیاري قدرت ب.12

  - :التي حصل علیها أخد هؤالء التالمیذ 12,5 الخام 

28,57  17,14  

إذا حصل تلمیذ في اختبار تحصیلي موضوعي على درجة خام تناظر  -10  10

  :فهذا یعني أنّ  70المئین 

44,28  06  

  

المتعلقة بكفایة  نة الخاصة باالختبار الفرعي الرابع عدد البنود المتق أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

وأرقامها على   بنود، 5  تفسیر نتائجهالتحصیلي الموضوعي  لنتائج االختبار اإلحصائيحلیل لتا

، 55(:لهذه البنود على التوالي لإلتقانحیث قدر النسبة المئویة  ،)6،7،10، 5، 2(التوالي

71,42،55,71 ،52,14( ، التواليمن درجة القطع وهي على علیها أقل  اإلجابةحیث  نسبة :

)47,28 ،63,57 ،50 ،44,28.(  
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  :مناقشة وتفسیر نتائج الّدراسة: ثانیا

  األولاقشة وتفسیر نتائج التساؤل الرئیسي من - 1

ما درجة توافر خصائص االختبار الجید في االختبار التشخیصي مرجعي المحك : (الذي ینص على

   ؟)كفایات المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیةلقیاس 

أن االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات المعلمین في  النتائج المتحصل علیها أظهرت    

من حساب المتمثل في  دخصائص االختبار الجیّ التحصیلیة الموضوعیة یتوفر على  بناء االختبارات

  :ما یليكوالتي یمكن توضیحها  وكذا مؤشرات الصدق ومعامالت الثبات، ،ییزمعامالت الصعوبة والتم

القیم تدل على  ، وهذه)0.75و 0,3 (ما بین تتراوحتوصلت  الدراسة إلى ان معامالت الصعوبة   

حیث ان اقتراب معامل الصعوبة من الواحد  .جیدةمناسبة و  امالت صعوبةار على معتوفر فقرات االختب

الصحیح یدل على صعوبة االختبار واقترابه من الصفر یدل على سهولته،  وعلیه اتفقت اغلب المراجع 

وهذا ما  )0.80 0,3(معامالت الصعوبة تكون بین أنفي مجال القیاس والتقویم التربوي على  واألدبیات

   .تم اعتماده في الدراسة الحالیة

صعب األ إلىسهل أي من األ ،ب الفقرات حسب مستویات صعوبتهایترتتفید معامالت الصعوبة في و    

  مثل هذا االختبار المصمم في الدراسة الحالّیة ،كان االختبار مؤلفا من نوع واحد من الفقرات إذا

فقرات حسب محتوى الترتب  أن یمكن ،یضاأفقرات حسب مستویات صعوبتها مهما ولما كان ترتیب ال

ترتب التكوینیة للمعلم في مجال االختبارات التحصیلیة الموضوعیة، كما یمكن أن  أوالمادة التدریبیة 

كأن توضع فقرات المعرفة في مجموعة فرعیة وفقرات االستیعاب في  ،حسب المستوى العقلي الذي تقیسه

  .مجموعة ثانیة وفقرات التطبیق في مجموعة ثالثة وهكذا

من  0.8إلى  0.3تدرجة من متمتع هذا االختبار التشخیصي بالمعامالت المقبولة من الصعوبة والوب   

شأنه ان یساعد على الوقوف على مدى تحقیق المعلم لألهداف المسطرة في مجال اكتسابه لكفایة بناء 

سرعتهم الذاتیة، وكذا یسمح لكل واحد منهم اكتسابها وفقا لقدراتهم و . االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

باستطاعة كل : "أّنه الصددبلوم في هذا  افترضحیث . اإلتقانوهذا هو الهدف الرئیسي للتعلم من أجل 

منهم بلوغ وتحقیق اهداف الّتعّلم، شریطة ان تكون ظروف تعّلمهم  %95المتعلمین وعلى األقل 

لذلك یكاد یتفق أغلب التربویین بمختلف مدارسھم وتصوراتھم  )Hubermann.M ,1988 , p13".(مالئمة

 بالمتكونإلى تحقیقھ أال وھو الوصول التكوینیة على مبدأ أساسي وھدف استراتیجي مھم، تسعى العملیة 
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التدرج في معامالت السهولة في بناء االختبار وعلیه فإن  .)محك التعلم لإلتقان(إلى حالة التعلم المنشودة 

ا من طرف المعلم ومن ثم اتخاذ من شأنه ان یشخص لنا األهداف التي لم یتم اتقانه التشخیصي

   .جراءات والوسائل التدریبیة الالزمة حتى یتم اكتسابها بنجاح وتحقیق التعلم لإلتقاناإل

وتدل هذه   )0,68و 0,20(بین  تراوحت ما مییز فقرات االختبار معامالت تكما اظهرت النتائج أن   

، القیاس التربوي لة تتفق والمتعارف علیه لدى علماءالنتیجة على توفر االختبار على قدرات تمیزیة مقبو 

الجیدة في االختبارات التمییز أن معامالت )  Ebel and Frisble 1991(ایبل وفرسبل وضحه  وهذا ما

  .فما فوق) 0.20(تساوي  محكیة المرجع

التمییزیة لالختبار التشخیصي له فوائده حیث أنه یمدنا بمعلومات تصنیفیة لألداء القوي إن مراعاة القوة    

أو بمعنى آخر یمّیز لنا بین مجموعتین متطرفتین في األداء على االختبار بین الذین . واألداء الضعیف

مساعدة  تحصلوا على درجات مرتفعة وبین نظرائهم الذین تحصلوا على درجات منخفضة، وهذا من شأنه

كوینیة أن یأخذ الفئة المنخفضة بعین االعتبار من حیث تبسیط محتوى المادة القائم على العملیة التّ 

ناهیك عن اختیار االستراتیجیة التكوینیة  ،التكوینیة، اختیار الوسائل التكوینیة المناسبة لها والتنویع فیها

وهي  مرجعیة المحك یقه االختبارات التشخیصیةإلى تحق ىالمناسبة، وهذا من أجل تحقیق المبدأ الذي تسع

     .لإلتقانالسعي نحو تحقیق مبدأ التعلم 

توفر االختبار التشخیصي مرجعي المحك على مواصفات صدق جیدة  إلىكما توصلت الدراسة 

 حیث) صدق التمایز اللغوي، الصدق البنائي والصدق التمییزي(باالعتماد على كل من الصدق الوصفي 

فرق  كن هناأي أ إحصائیا والصدق التمیزي كان داال) 5و 4,5(مل التمایز اللغوي للفقرات بین قدر معا

ا الصدق البنائي حیث خیر عیة وأبین المتقنین وغیر المتقنین لكفایات بناء االختبارات التحصیلیة الموضو 

التحقق من  أهمیةدل فهو یدل على  أنوهذا  اإحصائی، وهي معامالت دالة )0,88و 0,38( تراوح بین 

ن بین م )  Messik1975( ومیسیك)  Cronbach 1971 ( كرونباخالصدق الذي اعتبره كل من 

االختبار اثناء فمفهوم صدق االختبار یرتبط بمحتوى  ،عملیات االستدالل في القیاس التربوي والنفسي

وهذا ما حقق في هذه الدراسة الحالیة من خالل التحقق من الصدق الوصفي  ،سیر نتائجهعملیة بنائه وتف

  األنواع أفضلمن بین )  Popham(و بوبام )Yallow( یالوحیث یعتبره كل من  ،)صدق التمایز اللغوي(

كما ال یمكن االعتماد علیه في التحقق من صدق االختبار منفردا فوجب التحقق من صدق تفسیرات 
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وهذا ما حقق في هذه الدراسة  )281 -280: ، ص ص2001 عالم،.(ار في مواقف مختلفةدرجات االختب

  )االتساق الداخلي(من خالل استخراج الصدق التمییزي والبنائي 

بینها الطرق  نلى عدة طرق معكما تم التحقق من ثبات االختبار التشخیصي مرجعي المحك باالعتماد 

ثبات التجزئة النصفیة، ثبات الفا كرونباخ، ثبات كیودر (  بارات المعیاریة المرجع وهيالمعتمدة في االخت

ثبات معامل هاریس، ثبات :( المعتمدة في االختبارات محكیة المرجع وهي  وكذا الطرق)  وریتشارد سون

ق هذه الطرق في التحق ة أهمی ) Husik 1969( وهاسك ) Popham(اوضح بابام وقد ، )لیفنجستون 

ذاته، بل هي  دفالثبات لیس صفة تتعلق باالختبار بح )162: ، ص1998، نقادي( االختبار  من ثبات

مجموعة من األفراد  صفة تتعّلق بثبات الّدرجات أو النتائج التي نحصل علیها عند تطبیق االختبار على

المعلمین في بناء وعلیه یمكن  القول ان االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات .

  .د االختبارات التحصیلیة الموضوعیة یتوفر على خصائص االختبار الجیّ 

  : مناقشة نتائج التساؤل الرئیسي الثاني - 2

ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایات بناء االختبارات التحصیلیة : (والذي ینص على

  ؟والمعد في هذه الدراسة المحك ي مرجعيعلى االختبار التشخیص االموضوعیة بناءً 

االفراد المتقنین  نسبة أنیتضح  )1-5(ومن خالل البیانات والنتائج المتحصل علیها في الجدول رقم    

 من المعلمین حققوا  38أي ان ) 27,14:(ـلكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة قدرت ب

: ـفي حین قدرت نسبة المعلمین غیر المتقنین لها ب .معلما 140من مجموع  )درجة القطع(تقاناإل مستوى

)72,85 (المطلوب المتعلق بكفایة بناء  اإلتقانتحقیق مستوى  امعلما لم یستطیعو  102ن أ أي

  .االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

متوسط  إیجادن خالل م )2- 5(النتائج الموضحة في الجدول رقمكما تدعم هذه النتیجة المعطیات و 

عینة الدراسة لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة ودرجة القطع المحددة درجات اتقان 

  8.57-ـالمحسوبة ب" ت"حیث قدرت قیمة  .درجة )28:(ـوالمقابلة للدرجة الخام المقدرة ب ) 39,43(ـب

. ، وعلیه فان الفرق دال139ة حریة لداللة الطرف الواحد، وعند درج )0.000(داللةدالة عند مستوى 

عینة الدراسة لكفایة بناء االختبارات  إتقانبین متوسط درجات  إحصائیةأي انه توجد فروق ذات داللة 

مربع  بكما قدر حجم الفرق . التحصیلیة الموضوعیة ودرجة القطع الخاص باالختبار الكلي والمحددة سلفا
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كبیرة من المعلمین غیر ن نسبة ا ما توضحه النتیجة سالفة الذكر أوهو حجم فرق كبیر، وهذ )34(ایتا 

  .المتقنین تقع تحت درجة القطع المحددة

معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة بناء  إتقانن هناك انخفاض واضح في درجة وتدل هذه النتیجة على أ  

وهذا ما یتفق مع  .كاالختبارات  التحصیلیة الموضوعیة بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المح

 )2016 لیلى ناصر الزرعة (إلیهاالتي توصلت نتیجة ال
ن مستوى معرفة المتدربات من أعضاء هیئة أ*

في ) 80(المستوى المطلوب تربویا والمحدد ب إلىیصل بناء االختبارات متدن ولم  التدریس بمبادئ

إلى أن االختبارات *) 2002الثبیتي (كما توصلت دراسة  .التخطیط والبناء والتحلیل لالختبار لمجا

التحصیلیة التي یعدها المعلمون تركز على قیاس المستویات الدنیا من المعرفة على حساب العملیات 

المادة العلمیة، وهذا یفسر على التي تم تحلیلها ال تمثل أهداف  االختباراتالعقلیة العلیا، وأن جمیع 

 مما یةاتقانهم لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوع مكفایة معلمي المرحلة االبتدائیة وعد ضعف 

هداف خرى حیث تركز على األها تركز على جانب دون الجوانب األغلب، فنجد أإعدادهایؤثر سلبا على 

دراسة هداف ال تقیسها بالمستوى المطلوب وكما توصلت مادة وحتى في تركیزها على هذه األالتعلیمیة لل

قصور ما یفسر وهذا  ن درجة معرفة المعلمین في مجال االختبارات كانت متدنیةإلى أ **2013 الزبون

  .االختبارات التي یعدها المعلمین

والمتمثلة في أن ختلف االختبارات الموضوعیة وجه القصور في أ) **2011محمد فضل  (حیث حدد 

المعرفیة في أدنى مجال  األهدافاالختبارات الموضوعیة ال تحقق النواتج التعلیمیة وتقتصر على قیاس 

                                  

*
بناء برنامج تدریبي في تحسین كفایات بناء االختبارات لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك فیصل، كما هدفت الى التعرف على مستوى  

متدربة من تخصصات مختلفة وسنوات خبرة متنوعة وتم بناء اختبار لقیاس كفایات اعضاء ) 30(بمبادئ بناء االختبارات  بلغت معرفة المتدربات 

 .الهیئة التدریسیة في بناء االختبارات التحصیلیة تم تطبیقه قبل البرنامج وبعده
التعلیمیة، حیث تم استخدام مجموعة من نماذج اسئلة االختبارات دراسة بعنوان واقع االختبارات المدرسیة ومدى مالءمتها لقیاس االهداف  *

 مدرسة ابتدائیة ومتوسطة والعمل على تحلیلها  15التحصیلیة من 
یلیة وفق هدفت الدراسة الى التعرف على مدى كفاءة معلمي المدارس الحكومیة التابعة إلدارة التربیة والتعلیم بالطائف في بناء اإلختبارات التحص **

معلما تم اختیارهم عن طریقة العینة ) 280(لمعاییر االختبار الجید ووالوقوف على مستوى كفاءتهم في هذا المجال، حیث تكونت عینة الدراسة من ا

ت بناء العشوائیة العنقودیة وتم بناء اختبار تحصیلي في مجال االختبارات واعتماد قائمة معاییر الكفاءة لتحدید درجة ممارسة المعلمین لكفایا

 االختبارات التحصیلیة كما هي في الواقع 

 في دراسة هدفت الى تحدید اوجه القصور التي تعتري االختبارات التحصیلیة الموضوعیة والتعرف على اكثر االختبارات التحصیلیة الموضوعیة **

 التعلیمیة المفترض وهل تحقق هذه االختبارات النواتج  استخداما وكذا تحدید  ما مستویات االهداف المعرفیة التي تقیسها االختبارات الموضوعیة
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نها ال تقیس مستوى وأحیانا مستوى التطبیق كما أ) ذكرالفهم ،الت( من مجاالت المستویات المعرفیة 

عدم التزام معدي االختبارات بالمعاییر العلمیة التي وضعها والتقویم وهذا راجع إلى  التحلیل والتركیب

، وهذا ما اكدته اغلب الدراسات ایضا من بینها دراسة یین في القیاس التربوي والتعلیميالخبراء التربو 

)Boss Mcdonald and Bol2006 (ن كدت على قصور معظم االختبارات التي یعدها المعلمیالتي أ

دل  أن، وهذا متالك المعلم للكفایات التدریسیةوعدم كفاءتها في قیاس التحصیل الدراسي بسبب قصور ا

المعلمین لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة ومن خالل عرض  إتقانعلى شيء فهو یدل على ضعف 

 إتقاننخفاض درجة ا إلىمختلف هذه النتائج التي جاءت متوافقة مع نتائج الدراسة الحالیة التي توصلت 

مجموعة  هذه النتیجة إلى تبارات التحصیلیة الموضوعیة وتعزىمعلمي المرحلة االبتدائیة لكفایات بناء االخ

  :سباب العوامل والمتمثلة فيمن األ

  :بالمعلم والمتمثلة في االسباب الذاتیة المتعلقة

 غیاب الرغبة والدافعیة والسعي وراء تحقیق التكوین الذاتي - 

 الروتین  إلىغیاب حب االطالع والمیل  - 

 األداءالتطویر وترقیة  إلىعدم المیل  - 

  ):المشرفین التربویین( االسباب والعوامل المتعلقة بالمكون

 التكوین  ضعف - 

 عدم مواكبة التطورات في مجال التقویم التربوي  - 

 وین الجید والمطلوب عدم توحید الوضعیات بین جمیع المكونین وبذلك ال یتلقى المتكونین التك - 

. في المستجدات ومع متطلبات الوضع الراهن) المشرفین التربویین ( عدم تكوین المكون في حد ذاته  - 

  :النتیجة هذه النتیجة إلىالباحثة النتائج المتوصل إلیها إلى ا تعزى كم

قتصارها فقط على وا) المشرفون(نالمكونو وشمولیة الدورات التكوینیة التي یشرف علیها  عدم  كفایة - 

اختباریة تتصف بالشمولیة  أسئلةالتعرف على الغرض من االختبار ورصد الدرجات دون السعي لبناء 

ي المرجع من خالل تحدید نسبة المتعلمین الذین تحصلوا ا معیار وحتى في تفسیر الدرجات تفسر تفسیر 

  .على المعدل والنسبة المتوسطة 

                                                                                                        

حیث تم تحلیل االختبارات التي تضم االختبارات . قیاسها واخیرا  مدى التزام االختبارات الموضوعیة بالمعاییر بالمعاییر العلیمة الموضوعة لها

 الموضوعیة فقط 
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  یزها على المعارف النظریة دون الجانب المیداني ضعف عملیة التكوین الجامعي وترك - 

نب العملي اثناء التطبیق بین التكوین الجامعي والمعارف التي یتلقاها وربطها بالجاغیاب التنسیق  - 

  .الفعلي

قلة الدورات التدریبیة المخصصة في القیاس والتقویم وبناء االختبارات واعتقاد الكثیر من المعلمین ان   - 

  .فیین لبنا االختبارات التحصیلیةوالمهارة كاالخبرة 

  :ول وتفسیر نتائج التساؤل الفرعي األ  مناقشة - 1- 2

الختبارات التحصیلیة ل ة التخطیطمعلمي المرحلة االبتدائیة لكفای ما درجة إتقان: (والذي ینص على

  ؟ ي مرجعي المحكعلى االختبار التشخیص االموضوعیة بناءً 

یتضح ان نسبة االفراد المتقنین ) 3- 5(ومن خالل البیانات والنتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

 امن المعلمین وصلو  27أي ان )  19,28:(لكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة قدرت ب

: ، في حین قدرت نسبة المعلمین غیر المتقنین لها ب)درجة القطع(تقاناإل تحقیق مستوى إلى

)80,71( التخطیط المطلوب المتعلق بكفایة  اإلتقانتحقیق مستوى  معلما لم یستطیعوا 103 أن أي

  .الختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكل

من خالل ایجاد ) 4-5(ئج الموضحة في الجدول رقم كما تدعم هذه النتیجة المعطیات والنتا

ودرجة  ء التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة عینة الدراسة لكفایة بنا  إتقانمتوسط درجات 

  .درجة) 12: (والمقابلة للدرجة الخام المقدرة ب) 43,54(القطع المحددة ب

لداللة الطرف الواحد، ) 0.000(ى داللةدالة عند مستو ) -12,09:( المحسوبة ب "ت"قیمة حیث قدرت 

بین متوسط  إحصائیةأي انه توجد فروق ذات داللة  .دال، وعلیه فان الفرق 139وعند درجة حریة 

درجة القطع الخاص الختبارات التحصیلیة الموضوعیة و عینة الدراسة لكفایة التخطیط ل إتقان درجات

وهو حجم فرق ) 51(مربع  ایتا : حجم الفرق ب كما قدر. والمحددة سلفا األولباالختبار الفرعي 

وتدل هذه  .نسبة المتقنین اقل من نسبة غیر المتقنین  أنكبیر، وهذا ما توضحه النتیجة سالفة الذكر 

 التخطیطمعلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة  إتقانالنتیجة على ان هناك انخفاض واضح في درجة 

 اءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحكختبارات  التحصیلیة الموضوعیة بنلال
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للمعلمین  في دراستها حول عالقة التكوین االولي *)2005(دراسة صباح ساعد وهذا ما توصلت الیه 

حیث سعت الى تحدید الختبارات التحصیلیة الموضوعیة، ساسیة في مجال بناء اباكسابهم  الكفایات األ

، وتوصلت الى انخفاض قدرات رات التحصیلیة الموضوعیةلالختبا كفایات المعلمین في مجال التخطیط

  .وانب المقرر الدراسية من حیث تغطیة فقرات االختبار لجالمعلمین في مجال التخطیط الجید خاص

االختبارات التحصیلیة، في المنظومة التربویة  إعدادواقع  إلىكما یمكن ان تفسر هذه النتیجة استنادا 

یة الشروط والخطوات العلم ون ال تتوافق واغلب االختبارات التي یعدها المعلم أنالجزائریة  حیث یستنتج 

على تحدید خطة مفصلة العداد اختبار تحصیلي بل یعتمد على نماذج  ال یعتمد المعلمون إذالمحددة، 

دا معلمین ذوي الخبرة الطویلة في مجال التدریس اعتقا إلىبالرجوع  أوسابقة تستخرج من مواقع االنترنت 

  .تحدید خطة االختبار وبنائه نو الخبرة الطویلة كافیة لكي یتمكن المعلم أنمنهم 

معظم األساتذة ال یمتلكون كفایات إعداد  إلى أنفي دراسته  * )2015(  وآخرونراب یؤكد جخو 

ومن بین هذه الكفایات نجد كفایة التخطیط لالختبار  ویفتقدون لها، االختبارات التحصیلیة الجیدة

أساتذة التعلیم الثانوي في  كفایات وعلیه أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطویر ؛التحصیلي الموضوعي

وهذا . الجیدة خاصة في ضوء المتطلبات المهنیة واألدوار الجدیدة لهم إعداد االختبارات التحصیلیة مجال

في مجال حول ضرورة تكوین المعلمین    )Linda Darling-Hammond , 2010(ه توضحأما 

  القیاس التربوي وبناء االختبارات 

  

 

 

 

 

 

  

                                  
تم تطبیق هذه الدراسة على من یة في مجال بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة عالقة التكوین االولي للمعلمین بإكسابهم الكفایات االساس *

 اختیارهمإناث ) 60(و)  10(ذكور: معلما منهم) 70)ویقدر عددهم بـ, لألساتذة بقسنطینة الذین انهوا تكوینهم بالمدرسة العلیا: الطلبة المعلمین

تم تصمیم ,التي تؤهلهم لبناء االختبارات التحصیلیة هؤالء الطلبة المعلمین للكفایة المعرفیةوبهدف قیاس مدى اكتساب . بطریقة عشوائیة بسیطة

ویقیس .نوع االختیار من متعدد لكل منها ثالثة بدائل أحدها اإلجابة الصحیحة من مفردة) 50(ن م اختبار كأداة قیاس لهذا الغرض تتكون

 .التحصیلیة الموضوعیة مجال بناء االختبارات في محددة بموضوعات سلوكیا یتعلق هدفا) 31(االختبار
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  :نتائج التساؤل الفرعي الثانيمناقشة وتفسیر  - 2- 2

ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إعداد فقرات االختبار التحصیلي : ( والذي ینص على

  ) الموضوعي بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

المتقنین  األفرادیتضح أن نسبة  )5 -5(ومن خالل النتائج والبیانات المتحصل علیها من الجدول رقم 

من المعلمین حققوا  56أي أن   )40( :الختبار التحصیلي الموضوعي قدرت بلكفایة إعداد فقرات ا

من المعلمین لم  84أي أن  )60(مستوى اإلتقان المطلوب، في حین قدر نسبة غیر المتقنین لها ب

  نسبة المتقنین اقل من نسبة غیر المتقنین أنالمطلوب، وهذه النتیجة توضح  اإلتقانیحققوا مستوى 

متوسط  یجادإمن خالل  )6- 5(كما تدعم هذه النتیجة المعطیات والنتائج الموضحة في الجدول رقم 

فقرات االختبار التحصیلي الموضوعي ودرجة القطع المقدرة  إعدادعینة الدراسة لكفایة  إتقاندرجات 

 )-5,26:( بالمحسوبة والمقدرة " ت"أن قیمة  . درجة )11(والتي تقابل الدرجة الخام  )40,25:(ب

وعلیه فان الفرق ) 139(لداللة الطرف الواحد عند درجة حریة ) 0.000( دالة عند مستوى داللة وهي 

وهذا ما توضحه النتیجة . وهو حجم فرق كبیر )16(: كما قدر حجم هذا الفرق بمعامل ایتا ب .دال

  .سالفة الذكر ان نسبة المتقنین اقل من نسبة غیر المتقنین 

معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایة إعداد فقرات  إتقانانخفاض واضح في درجة  االنخفاض مما یدل على

  .بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك االختبار التحصیلي الموضوعي 

ان تدني كبیر في إتقهناك  أن إلىوالتي توصلت  )2014(لثبیتي وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ا

  .اآلليمفردات االختبارات التحصیلیة لمقرر الحاسب  ءبنا المعلمین لمهارات

وشروط عامیة  أسساالختبارات المدرسیة التي یعدها المعلمین ال تبنى على  أنوتعود هذه النتیجة إلى 

ودراسة )  2002(على حماد الثبیتياالختبار الجید حیث توصل  إعدادمحددة وهذا ال تتوافق مع معاییر 

المعاییر تي یعدها المعلمون ال تتوافق مع سئلة الإلى األboston and carol) 2003(بوستن وكارول 

سئلة تركز في اغلبها على قیاس المستویات سؤال معین فجمیع األ ومعینة أ اختباریةلوبة العداد فقرة المط

یة كافیة بجمیع یكون على درا أنوالبد للمعلم . أي تقیس تذكر الحقائق ال غیر المعرفة المعرفیة الدنیا،

تیار من متعدد، سواء كانت من نوع صواب أو خطأ  اخ اختباریهالقواعد والشروط المتعلقة ببناء فقرة 

وحیث  نواع قواعد مضبوطة لصیاغتها لیعد بذاك المعلم متقنا لها،نوع من هذه األ لكمزاوجة و تكملة ك

ساسیة لبناء ة االبتدائیة بالقواعد األالمرحل إلى عدم التزام معلمي )2011(في دراسته  القرشيتوصل 
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المعلمین ال یعتمدون في صیاغة األسئلة االختباریة  أنكما االختبارات التحصیلیة الموضوعیة،  أسئلة

لقیاس كل مستوى من  سئلة المناسبةي یساعد المعلم على تحدید عدد األجدول مواصفات المادة الذ على

ناك عدم أن ه) 2016(الناقة حیث یرى  ،تركیزها وعملیة توزیعها هداف التعلیمیة وكذا نسبةمستویات األ

على نسبة من أسئلة االختبار التحصیلي أ نّ ، حیث نجد أسئلة على االختبارانتظام في نسبة توزیع األ

حیث یؤكد هذه النتیجة . الموضوعي تكون لمستوى التذكر في حین یحصل مستوى التقویم على اقل نسبة

إلى إّن األهمیة النسبیة لألنواع المختلفة من األسئلة في االختبارات دراسته  في )2009السطري (

، أسئلة الصواب والخطأ %9، أسئلة التكمیل %59 القالیةاألسئلة : التحصیلیة كانت على النحو التالي

  .%2، أسئلة المطابقة %16، أسئلة االختیار من متعدد 14%

الختباریة الموضوعیة  االفقرات  إعدادالمعلمین لكفایة  إتقانالدراسة الحالیة انخفاض درجة   أثبتتولقد 

وتحدید  وكذا من ناحیة المالئمة لقیاس الهدف أو وصیاغتها بالشكل المطلوب األسئلةمن تحدید نوع 

دق وثبات معامالت صعوبة وسهولة فقرات االختبار المالئمة لمستوى تالمیذه الدراسي، وكذا من ص

  .االختبار التحصیلي الموضوعي 

االختبارات التحصیلیة المرحلة االبتدائیة لكفایات إعداد فقرات انخفاض درجة اتقان معلمي ویعزى 

  ختبار التشخیصي مرجعي المحك الموضوعیة بناء على اال

تتوافق وأهداف المادة  اختباریه أسئلةفي تكوین المعلمین في كیفیة یناء  هتمام من قبل المؤطرونالقلة ا - 

  التعلیمیة وكذا اهداف الدرس

الواجب التركیز  األساسیةعدم شمولیة برامج التكوین التي یؤطرها المشرفین، وعدم تركیزها على النقاط  - 

  .علیها فأغلبها شكلیة وسطحیة 

عدم انتظام في عدم االعتماد على جدول مواصفات المادة في بناء اسئلة االختبار لذلك نجد ان هناك  - 

  . توزیع اسئلة االختبار على محتوى المادة العلمیة،  وكذا االهمیة النسبیة للمحتوى

  : نتائج التساؤل الفرعي الثالثوتفسیر مناقشة  - 3- 2

 االختبار التحصیليإخراج ما درجة إتقان معلمي المرحلة االبتدائیة لكفایات : (والذي ینص على

  ؟ ي مرجعي المحكعلى االختبار التشخیص ابناءً  الموضوعي

نسبة االفراد المتقنین یتضح ان ) 7- 5(ومن خالل البیانات والنتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

الذین من المعلمین  ) 56,42:(قدرت ب لكفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه 
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: ، في حین قدرت نسبة المعلمین غیر المتقنین لها ب)درجة القطع(تقاناال الى تحقیق مستوى اوصلو 

)43,57( تقان المطلوب المتعلق بكفایة اخراج االختبار  معلما لم یستطیعوا تحقیق مستوى اال ان أي

  .بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك التحصیلي الموضوعي وتصحیحه 

من خالل ایجاد متوسط  )8- 5(ئج الموضحة في الجدول رقم كما تدعم هذه النتیجة المعطیات والنتا

ودرجة القطع اتقان  عینة الدراسة لكفایة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه درجات 

  درجة )2(: والمقابلة للدرجة الخام المقدرة ب )35.42(المحددة ب

لداللة الطرف الواحد،  )0.001(دالة عند مستوى داللة )3,28-(:المحسوبة ب "ت"قیمة حیث قدرت 

أي انه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط  .دال، وعلیه فان الفرق 139وعند درجة حریة 

درجة القطع الخاص باالختبار الفرعي و  اتقان عینة الدراسة إخراج االختبار التحصیلي الموضوعي درجات

، وهذا ما توضحه وهو حجم فرق متوسط )7(ایتا   الفرق بمربعكما قدر حجم . والمحددة سلفا الثالث 

  .من نسبة غیر المتقنین  سالفة الذكر ان نسبة المتقنین اكبرالنتیجة 

اخراج االختبار التحصیلي الموضوعي كفایة   معلمي المرحلة االبتدائیة أتقنوا ل هذه النتیجة على انوتد

   .بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك وتصحیحه 

إّن االختبارات التحصیلیة في : التي توصلت نتائج  إلى)2009( دراسة السطري حیث تدعم هذه النتیجة 

كلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة الملك سعود، تتوافق مع معاییر بناء وتصمیم وٕاخراج االختبار 

  %74.13التحصیلي الجّید بنسبة 

إلى أن  :)2013-2012(ساعد و بن عامرصلتا الیه حیث اختلف نتائج الدراسة الحالیة مع ما تو 

معاییر كتابة تعلیمات االختبار التحصیلي الجید وٕاعداد فقراته جاءت بنسب ضعیفة، وأن المعاییر 

  االختبار وٕاخراجه كانت بنسبة متوسطة المتعلقة بطباعة

  وعلیه یتضح ان معلمي المرحلة االبتدائیة اتقنوا كفایة اخراج االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه 
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  :الرابعمناقشة وتفسیر نتائج التساؤل الفرعي  - 4- 2

ة التحلیل االحصائي لنتائج االختبار علمي المرحلة االبتدائیة لكفایما درجة إتقان م: (والذي ینص على

  ؟ ي مرجعي المحكعلى االختبار التشخیص ابناءً  ضوعيالمو التحصیلي 

نسبة االفراد المتقنین یتضح ان ) 9- 5(ومن خالل البیانات والنتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

 )41,42 :(قدرت ب لكفایة التحلیل اإلحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه

، في حین قدرت نسبة المعلمین غیر )درجة القطع(تقاناال الى تحقیق مستوى اأي ان المعلمین وصلو 

تقان المطلوب المتعلق بكفایة تحلیل معلما لم یستطیعوا تحقیق مستوى اال) 58,57: (المتقنین لها ب

  .بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك نتائج االختبار وتفسیر نتائجه 

من خالل ایجاد متوسط ) 2- 5(رقم طیات والنتائج الموضحة في الجدول كما تدعم هذه النتیجة المع

: ودرجة القطع المحددة ب راسة لكفایة تحلیل نتائج االختبار وتفسیر نتائجه درجات اتقان  عینة الد

)34,22( والمقابلة للدرجة الخام المقدرة ب) :درجة  )4  

لداللة الطرف الواحد، ) 0.000(توى داللةدالة عند مس )- 5,57:( بالمحسوبة  "ت"قیمة حیث قدرت 

أي انه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط  .دالوعلیه فان الفرق  ،)139(وعند درجة حریة 

درجة و  ات اتقان عینة الدراسة لكفایة التحلیل االحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي درج

وهو  )18(حجم الفرق بمربع  ایتا كما قدر . والمحددة سلفا القطع الخاص باالختبار الفرعي الرابع 

  .، وهذا ما توضحه النتیجة سالفة الذكر ان نسبة المتقنین اقل من نسبة غیر المتقنین حجم فرق كبیر

 لهذه الكفایة وتدل هذه النتیجة على ان هناك انخفاض واضح في درجة اتقان معلمي المرحلة االبتدائیة 

  .تبار التشخیصي مرجعي المحكبناءا على االخ

إلى ضعف واضح في  الت توصلت إلى أن هناك *)2011یونس (  واتفقت هذه النتیجة مع دراسة

بعض المعیقات التي  )2011الزیون  (حیث قدم .ممارسة المعلمین لتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة

والمتمثلة في عدم معرفة المعلمین بطرق  تحول دون بناء اختبارات التحصیلیة وفق معاییر االختبار الجید

  .ل وتفسیر نتائج االختبار إحصائیاتحلی

                                  

الدراسة، تم  ولتحقیق هدف، دفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام المعلمین بتحلیل نتائج االختبـارات التحـصیلیة وعالقته باتجاهاتهم نحوهاه *

من  معلما ومعلمـة249) ( اإلحصائیة على عینة مكونة منواالختبارات المدرسیة ومقیاس الممارسات  توزیع مقیاس اتجاهـات المعلمـین نحـ

 معلمي المرحلة األساسیة الدنیا التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم فى غـزة
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وعلیه تتفق هذه النتائج مع ما توصلت الیه الدراسة الحالیة  في انخفاض اتقان معلمي المرحلة االبتدائیة 

االختبار لكفایة التحلیل االحصائي لنتائج االختبار التحصیلي الموضوعي وتفسیر نتائجه بناءا على 

  .التشخیصي مرجعي المحك

  : هذه النتیجة الى الباحثة تعزىو 

والتي . المعلمین بضرورة تحلیل النتائج المتحصل علیها من خالل االختبارات التي یعدونها عدم إدراك  - 

  .تؤثر تأثیرا سلبیا على نتائج تالمیذهم الدراسیة والعمل على تطویرها 

 المعتمدة في تحلیل وتفسیر نتائج التالمیذ  اإلحصائیةضعف معرفتهم بالمفاهیم   - 

   :نتائج التساؤل الرئیسي الثالثوتفسیر مناقشة  - 3

ماهي جوانب القوة والضعف لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في بناء االختبارات :( والذي ینص على 

  ثش.التحصیلیة الموضوعیة بناءا على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

فائدة كبیرة من خالل تحدید العجز أو النقص  في  ید البنود المتقنة وغیر المتقنة تقدملیة تحدن عمإ

هم كفایة المعلمین في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة من جهة وكذا یساعدنا في تحدید  نقاط قوت

  ت بتقدیم المقترحاوجه القصور وتعزیز نقاط القوة في هذا المجال ومحاولة تدارك أ

وعلیه تم تحدید نقاط قوة وضعف معلمي المرحلة االبتدائیة في كل اختبار فرعي من االختبارات 

المتعلقة بكفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة بناء على االختبار التشخیصي مرجعي المحك 

المكون  الخاص بكفایة التخطیط لالختبار التحصیلي الموضوعي األولاالختبار الفرعي وعلیه نجد أن 

م نقاط قوة ونقاط ضعف في من نوع االختیار من متعدد نجد ان المعلمین لدیه اختباریهمفردة  )26 (من

  :فنقاط قوتهم تمثلت في المفردات التالیة ال هذا المج

  - :وضوعیةأي مما یلي یعد أولى خطوات بناء االختبارات التحصیلیة الم -

  - :أي مما یلي یعتبر من بین مواصفات الهدف السلوكي - 

  »أن یحسب التلمیذ مساحة قطعة أرض مستطیلة الشكل« المستوى المعرفي للهدف التعلیمي السلوكي - 

  - :أي مما یلي یعد مفهوما لتحلیل محتوى المقرر الّدراسي - 

سلوكیة  أهداففي ما یخص صیاغة قوة  یدل على ان المعلمین لدیهم نقاط وهذا ان دل على شيء فهو 

للمادة وتحدید مواصفات الهدف السلوكي وكذا تحلیل محتوى المقرر الدراسي وتحدید الغرض من االختبار 

دلیل بناء  "وطبعا تفسر هذه النتیجة بالرجوع الى الموضوعیة،  الذي یعتبر اولى خطوات بناء االختبارات
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في تكوین المعلمین في كیفیة بناء  المشرفین التربویین حیث یعتمد علیه ، 2017االختبار الصادر في 

مع العلم انه حتى مع  األهدافوكذا خبرة المعلمین بما یعرف ببیداغوجیا . االختبارات وطریقة هیكلتها

  .الخبرة الطویلة  إلى أیضا النتیجةوتعزى هذه  األهدافتبنى بیداغوجیا الكفاءات لم تلغى بیداغوجیا 

 ونقاط ضعفهمفي مجال التخطیط لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة منهم یواجهون صعوبات  أن الّ إ

غیر متقنة وتمحورت جمیع هذه المفردات في  مفردة )22( ن لدیهمثر بكثیر من نقاط قوتهم حیث نجد أاك

 ألهدافاتحدید الغرض من االختبار التحصیلي الموضوعي من جهة وبعض النقاط فیما یخص صیاغة :

فكرة عنه وعن  ادنيال یملكون  أنهمحیث اتضح مرحة بناء جدول مواصفات المادة ؛ السلوكیة وبالتحدید 

المناسبة لقیاس االهداف  األسئلةالنسبیة للمحتوى الدراسي وتحدید عدد  األهمیةطریقة اعداه واستخراج 

یدل على غیاب التكوین في هذا  دل فهو أنوهذا . قاط المخولة تحدیدها في االختباروكذا تحدید الن

ل ومن خالل ما استنتج من االتصال بالمشرفین التربویین توصلت الباحثة الى انهم ال یعتمدون االمج

أو الوضعیات التي البد من شمولیتها في  األسئلةعلیه في تكوین المعلمین بل یحددون لهم فقط عدد 

  .المذكورة  همضعفدة تربویة فیما یتعلق بنقاط مساع إلىیحتاجون  أنهموعلیه فنستنتج  .االختبار 

لقیاس  یخص نقاط قوتهم وضعفهم في مجال إعداد الفقرات االختباریة الموضوعیةأما في ما 

التعرف على مفردات اختیار من متعدد وتمحورت حول ) 09( لدیهم نقاط قوة :أنهمالتحصیل فنجد 

التي  وأنواعهوكذا التعرف على معنى الصدق  رىاألخاالختبارات الموضوعیة دون ممیزات وعیوب بعض 

مع االختبارات التحصیلیة، ومعنى معامل السهولة والصعوبة وتفسر طبعا هذه النتیجة ایضا  تتالءم

حیث یحدد مواصفات وشروط بناء االختبار  2017دلیل بناء االختبار الصادر في اكتوبر  "إلىبالرجوع 

  .من صدق وشمولیة وتمییز

 : والمتعلقة ب مفردة غیر متقنة )17(حیث نجد انه  مبعا من نقاط قوتهط أكثرنقاط ضعفهم  إال أن

ا االختبارات التحصیلیة الموضوعیة وكذ أنواعفي كتابة كل نوع من  إتباعهاالواجب  والشروط األسس

  .وتقدیم التعدیالت المناسبة األسئلةة بعض الواردة في صیاغ األخطاءتحدید 

موضوعیة وفق  اختباریه أسئلةدل على شيء فهو یدا على ضعف قدرة المعلمین في صیاغة  أنوهذا  

 األسئلةصیاغة هذه  أثناءالتي البد من عدم الوقوف فیها  األخطاءوكذا التحقق من  ، شروط كل نوع

لم نقل  إذااغلب المعلمین  أننجد واقع الممارسات التربویة للمعلمین لى وتعزى هذه النتیجة بالرجوع إ

ي دون السع حرفیا من الكتاب المدرسي بأخذها وذلكأسئلة االختبار، یعتمدون في تصمیم  جمیعهم
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مساعدة تربویة فیما یتعلق  إلىیحتاجون  وعلیه فنستنتج أنهم .مالئمة أسئلةواالجتهاد الشخصي لصیاغة 

  بنقاط ضعفهم المذكورة

المكون من  االختبار التحصیلي الموضوعي وتصحیحه إخراجمجال  كما نجد نقاط قوتهم وضعفهم في

  :والمتمثلة في خمسة مفرداتمن مجموع  مفردتین اتقنوا، حیث اختیار من متعدد اختباریهات دمفر  )05(

  :من العوامل اإلیجابیة التي تدعم موضوعیة التصحیح لالختبارات التحصیلیة الموضوعیة هي - 

  یح االختبار التحصیلي الموضوعيأي مما یلي یعتبر من أفضل طرق تصح - 

  : إلىوطبعا تعزى هذه النتیجة 

  . وهي الطریقة الوحیدة المعتمدة لدیهم  اآلليالتعود والتكرار المستمر واعتمادهم على طریقة التصحیح 

  : والمتمثلة في المفردات التالیة) 05(مفردات من مجموع ) 03(لم یتقنوا  أنهمفي حین نجد 

مفردة صواب وخطا  ،مفردة اختیار من متعدد(یحتوي على ثالث أنواع من المفردات اختبار تحصیلي  - 

  الطریقة المتفق علیها من قبل خبراء القیاس لترتیبها هي) مفردة مزاوجة

  من العوامل المتحكمة في استخدام معادلة التصحیح من أثر التخمین - 

نوع االختیار من متعدد بأربعة بدائل،  فقرة، من 20إذا أجاب أحد المفحوصین على اختبار مكون من 

سؤاال، علما أن المعلم طلب من التالمیذ عدم التخمین أثناء اإلجابة  15وكان عدد اإلجابات الصحیحة 

  :إذن درجة التلمیذ المصححة من أثر التخمین تساوي.على فقرات االختبار

  : عدم اتقانهم لهذه المفردات الىالباحثة فسر وت

  .لمین في اعداد الورقة االختباریة وترتیب االسئلة على نماذج جاهزةاعتماد المع  - 

یركزون فقط على طریقة التصحیح االلي واعتمادها في تصحیح جمیع انواع االختبارات بغض النظر  - 

وعلیه فنستنتج انهم یحتاجون الى مساعدة تربویة فیما یتعلق بنقاط ضعفهم  .على نوع هذه االختبارات

  المذكورة

) 10(المكون من  في مجال تحلیل نتائج االختبار وتفسیرهافیما یخص نقاط قوتهم وضعهم  أما

مفردات من بین مفردات هذا المجال  5مفردات اختیار من متعدد، حیث تمكن المعلمین من اتقان 

  :والمتمثلة في

  أي مما یلي یعتبر من بین أهم استخدامات مقاییس النزعة المركزیة -

  ) 8، 7، 6، 5، 4(: الحسابي لدرجات مجموعة من التالمیذ التالیةقیمة الوسیط  - 
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، 3، 15، 19، 18(طبق اختبار تحصیلي على مجموعة من التالمیذ، فتحصلوا على الدرجات التالیة

  :، فاالنحراف المعیاري لدرجاتهم یساوي)12، 20

 50: حسابي قدر ب ومتوسط 13مقابلة لدرجة خام  52:إذا حصل تلمیذ على درجة تائیة قدرت ب - 

  -، فهذا یدل على أّن متوسط التلمیذ10وانحراف معیاري 

تلمیذ وتم تصنیف درجات التالمیذ إلى فئات، فالرتبة  45تحصیلي في مادة الریاضیات على  اراختبطبق 

  . 90المئینیة المناظرة للمئین 

میذ وكذا تحدید انحراف یتقنون استخراج الوسیط لدرجات مجموعة من التال ن المعلمینوعلیه نجد أ

  .الدرجات المتحصل علیها عن المتوسط وعلى تفسیر الدرجة التائیة وتفسیر الرتبة المئینیة

    :فينقاط ضعف لخمس مفردات من مفردات هذا المجال والمتمثل لدیهم  نّ خرى نستنج أومن جهة أ

  مقاییس النزعة المركزیة التي تناسب بدرجة أفضل التوزیعات التي تشمل على درجات متطرفة  -

  ) 4، 15، 5، 7، 12، 5، 3(قیمة المنوال لدرجات مجموعة من التالمیذ التالیة  - 

  أي مما یلي یعتبر میزة من ممیزات الدرجات المعیاریة - 

، 2.5:بانحراف معیاري قدرت ب .12جاتهم ب تلمیذا وقدر متوسط در  35طبق اختبار تحصیلي على  - 

  التي حصل علیها أخد هؤالء التالمیذ  12,5المناظرة للدرجة الخام  فما قیمة الدرجة المعیاریة

  .70إذا حصل تلمیذ في اختبار تحصیلي موضوعي على درجة خام تناظر المئین  

نه تنتهي مهمته بعد عملیة رصد ن أقاد أغلب المعلمیاعت: تفسر الباحثة عدم اتقانهم لهذه المفرداتو 

بها، وحتى لو كان  وٕابالغهمالدرجات واستخراج الدرجات الخام التي حصل علیها تالمیذهم في االختبار 

تأویالت وتفسیرات ال یتعدى استخراج النسبة  وٕاعطائهاهناك تحلیل لهذه العالمات المتحصل علیها 

ه؛ بهدف التحقق من المئویة للمتعلمین الذین حصل على المعدل، والنسبة المئویة لمن لم یتحصلوا علی

وهذا ما اثبت في هذه الدراسة الحالیة حیث تمحور البنود غیر المقنة . هداف المسطرة مدى بلوغهم لأل

ختبار وتحدید الدرجة ت التي حصل علیها جراء تطبیق االاالبیانجمیعها حول التعرف على  توزیع 

   .لهاتفسیر  وٕاعطاءرجات المعیاریة ددرجة خام وكذا تحدید ممیزات ال إلىي بعد تحویلها المعیاریة أ

  .مساعدة تربویة فیما یتعلق بنقاط ضعفهم المذكورة إلىیحتاجون  همأنّ وعلیه فنستنتج 
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:خاتمة  

َدارة في الُبُحوْث الّنفسَیة والَتربویَّة، باعتَباره أَحد كز الصَ وع االختبارات التحصیلیة مرَ لقد احتل موضُ       

هذه األخیرة مْن بیْن . الوسائل األًساسیة الُمْعَتمدة في تقویم الّتالمیذ في ُمْخَتَلْف مَراحل حَیاتهم الّتعلیمّیة

راحل ُیْمكن بواسطتها الّتعرف على مدى تحقق األهداف التربویة الّتعلیمیة، في مختلف مأهم اَألَدَواْت الّتي 

   .ةتعد االختبارات التحصیلیة بمختلف أنواعها المقالیة، الشفویة، أو الموضوعیو . الّتعلم

وتعتبر االختبارات التحصیلیة إحدى أهم أدوات التقویم التي تقیس التحصیل المعرفي للمتعلمین 

تحتل مكانة خاصة من بین أدوات القیاس والتقویم والوسیلة األكثر استخداما في مؤسساتنا التعلیمیة فهي 

التي یسهر المعلم على إعدادها للكشف على مدى النجاح والفشل وتشخیص نقاط القوة والضعف لدى 

منشودة من عملیة التالمیذ والعمل على تدعیم نقاط القوة وتعدیل نقاط الضعف من أجل تحقیق األهداف ال

المعلم المسؤول على عملیة تقویم نتائج المتعلمین التحصیلیة، وتثمین المردود یعتبر حیث  .التعلیم والتعلم

التربوي، وعلیه البد أن تتوفر فیه مجموعة من الكفایات والمهارات الالزمة للقیام بعملیة التقویم بالشكل 

  اء االختبارات التحصیلیة بمختلف خطواتهاالمطلوب ومن بین هذه الكفایات نجد كفایة بن

راسة إلى بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات المعلمین في بناء سعت الدّ  وعلیه

ریة، وكذا التحقق من والتحقق من خصائصه السیكومت ،وضوعیةماالختبارات التحصیلیة الموضوعیة ال

في هذا وضعفهم وتحدید نقاط قوتهم  الموضوعیة،ة لكفایات بناء االختبارات التحصیلیدرجة اتقانهم 

  - :وتوصلت الدراسة الحالیة للنتائج التالیة .المجال

حیث اتصفت . االختبار التشخیصي مرجعي المحك الذي تم بنائه یتوفر على خصائص االختبار الجید - 

صدق وثبات  فقرات االختبار بمعامالت صعوبة جیدة ومعامالت تمییز مقبولة، وكذا توفر دالالت

  .االختبار

نخفاض درجة اتقان معلمي المرحلة االبتدائیة ببلدیة طولقة والیة بسكرة لكفایات بناء االختبارات ا - 

على فروع االختبار التشخیصي . التحصیلیة الموضوعیة بناء على االختبار التشخیصي مرجعي المحك

االختبار  مرجعي المحك واالختبار الكلي فیما عدا االختبار الفرعي الثالث الخاص بكفایة اخراج

درجة اتقان المعلمین لهذة الكفایة جاءت  أنالتحصیلي الموضوعي وتصحیحه حیث اظهرت النتائج 

  . ضعفهم أكثر من نقاط قوتهمنقاط وأن  .بدرجة متوسطة
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  :توصیات ومقترحات الدراسة -4

  :توصیات الدراسة -4-1

  - :انطالقا من النتائج المتحصل علیها توصي الدراسة الحالیة بما یلي

تفعیل تكوین المعلمین سواء قبل أو أثناء الخدمة في مجال بناء االختبارات التحصیلیة كون هذه الخبرة  - 

  .قرارات مصیریة بشأن التالمیذ من بین المحددات األساسیة التي تستخدم في اتخاذ

االستفادة من نتائج الدراسة الحالیة في تصمیم المحتوى والبرامج التكوینیة للمعلمین في مجال نموهم  - 

  .المهني وخصوصا ما تعلق منه ببناء  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة

إتقان المعلمین لكفایات بناء استخدام االختبار في أغراض بحثیة التي تهدف إلى الكشف عن درجة  - 

   .االختبارات التحصیلیة الموضوعیة وتشخیص نقاط قوتهم وضعفهم في هذا المجال

  :مقترحات الدراسة - 2- 4

  :یلي راسة الحالیة ماقترح الدّ انطالقا من النتائج المتحصل علیها ت

واستغالله  في تكوین  التربوییناستغالل االختبار التشخیصي مرجعي المحك المعد من طرف المشرفین  - 

  .ا معمقا شامالمیهم تكوینمعل

االستفادة من االختبار التشخیصي مرجعي المحك لقیاس كفایات المعلمین في بناء االختبارات  - 

  .التحصیلیة الموضوعیة، وتطبیقه على عینات أخرى للتحقق من درجة اتقانهم  لهذه الكفایات

ة لتدعیم صدق االختبار محل الدراسة حتى یكون تشخیص كفایات بناء اختبارات تشخیصیة مماثل - 

  .المعلمین على جانب كبیر من الموثوقیة، خاصة إذا تقاربت معطیات االختبارین
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  :قائمة المراجع

  القران الكریم -

، دار )مصر(، القاهرةاإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي): 1987(أبو النیل، محمود السید -1

  .النهضة العربیة للطباعة والنشر

مدى التزام المعلمین بتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة ): 2011(أبو جراد ، حمدي یونس  -2 

، ص ص 2، العدد 13، المجلد اإلنسانیة، مجلة جامعة االزهر، سلسلة العلوم نحوهاوعالقته باتجاهاتهم 

89 -106.  

  .، دار المسیرة)األردن(، عمانتقویم التعلم): 2014(أبو عالم، رجاء محمود -3 

مفهومها، كیفیة (االختبارات التحصیلیة): 2012(أبو فودة، باسل خمیس وبني یونس، نجاتي أحمد -4

 .، دار المسیرة للنشر والتوزیع)األردن(، وتطبیقات میدانیة، عمانبنائها تكوینهاإعدادها، أسس 

، دار الفكر )األردن( ، عمانمبادئ القیاس النفسي والتقییم التربوي): 2008(أبو لبدة، سبع محمد -5 

  .العربي

  .االجلو المصریة، مكتب )مصر(، القاهرةالقیاس التربوي): 1994(أبو ناهیة، صالح الدین محمد  -6 

، دار )مصر(، القاهرة الختبارات النفسیة التحصیلیة والتقویم التربويا): 2009(األجري، نائلة أحمد -7 

 .الكتاب الحدیث

القیاس النفسي والتربوي التعریف بالقیاس ومفاهیم وأدواته بناء ): 1960(أحمد، محمد عبد السالم  -8

  .، مكتبة النهضة المصریة للطبع والنشر)مصر(القاهرة، المقاییس وممیزاتها القیاس التربوي

، مكتبة األنجلو المصریة )مصر( ، القاهرةالمرجع في القیاس النفسي:(2004)إسماعیل، بشرى -9

  .للنشر

  .االهداف السلوكیة): دس(البدوي، توفیق بن ابراهیم  - 10 

 )، التیاراتالمفهوم، المرجعیة(بیداغوجیا الكفایات ): 2015(البرجاوي ،موالي المصطفى- 11

، مجلة العلوم االنسانیة وسائل قیاس الكفایات التدرسیة لدى المدرسن): دس(قندور أحمد  - )التربویة

   .االجتماعیة ، عدد خاص ملتقى التكوین بالكفایات في التربیة

ن النظریة األهداف واالختبارات في المناهج وطرق التدریس بی): 1998(البغدادي، محمد رضا - 12

  .، دار الفكر العربي)مصر(، القاهرة والتطبیق
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أسالیب البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي التخطیط ):2007(عبد الحمیدعبد المجید البلداوي ،- 13 

 ).األردن(دار الشروق للنشر والتوزیع عمان  ، للبحث وجمع وتحلیل البیانات یدویا وبإستخدام برنامج

عن طریق المقاربة باالهداف والمقاربة بالكفاءات التدریس ): 2006(بن یحیا زكریا ومسعود عباد  - 14

  .،المشاریع وحل المشكالت–

یة والتعلیم، في بناء االختبارات الترب المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواها - 15

-277، ص ص 2، العدد 17التربویة،المجلد ، مجلة العلوم التحصیلیة لدى أعضاء هیئة التدریس

304.(    

أثر كل من المحكم وطول االختبار على تحدید درجة القطع ): 1999(التمیمي،  خالد بن حسن  - 16 

الختبار محكي المرجع یقیس الكفایات الریاضیة في العملیات الحسابیة على االعداد بالصف السادس 

  )جدة(في علم النفس، جامعة ام القرى ، رسالة ماجستیر غیر منشورةاالبتدائي

بناء اختبار تشخیصي مرجعي المحك لقیاس مهارات المعلمین ): 2014(الثبیتي، سالم عبد اهللا  - 17

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرىفي بناء االختبارات التحصیلیة لمقرر الحاسب اآللي

، االختبارات المدرسیة ومدى مالئمتها لقیاس األهداف التعلیمیةواقع ): 2002(الثبیتي، علي حامد - 18

.  397/430، جامعة الملك سعود، ص ص 14، مجلد )2(مجلة العلوم التربویة والدراسات االسالمیة

، د ب،  دار التراث 1المعجم الوسیط معجم اللغة العربیة، ج ): 2000(إبراهیم مصطفى، واخرون - 19

  العربي 

  .، دار وائل)االردن(، عمانالنهج القویم في مهنة التعلم): 2002(مد عبد الرحمنالجاغوب مح - 20

اختبار لمادة اإلدارة واإلشراف التربوي على وفق بناء ): 2012(الجبوري، رشید صالح مهدي- 21 

  .1420- 1392، ص ص )203(، العددنظریة السمات الكامنة لطلبة معاهد إعداد المعلمین

كفایات اعداد االختبارات التحصیلیة الجیدة لدى ): 2015دیسمبر (جخراب محمد عرفات وآخرون - 22 

  .540- 515، ص ص44، مجلة العلوم االنسانیة، مجلدأ، العدد استاذ التعلیم الثانوي

المعهد  ،)ستند تكویني موجه لجمیع االسالك(االحصاء التربوي ): 2005(هیئة التأطیر بالمعهد - 23

  ).الجزائر( ستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، الحراشالوطني لم

مدى معرفة وممارسة معلمي المرحلة االعدادیة لكفایات ): 1988(جرادات، محمد عبد الرحمان- 24

  )األردن( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموكبناء االختبارات المدرسیة
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، مكتبة فهد )مكة(جدة ،ي البحوث المیدانیةالقیاس وتطبیقاته ف): 1425( حافظ، فوري حبیب - 25 

  .الوطنیة للنشر

 . ، المركز التربوي والجهوي الرباط علوم التربیة): 2010/ 2009(الحسن اللحیة  - 26

http://www.hassanlahia.com12 /04 /2017   15:30  

أسئلة االمتحانات النصفیة لبرنامج التربیة في جامعة القدس جودة ): 2011(حماد، شریف علي - 27 

جودة االمتحانات "ورقة علمیة مقدمة إلى الیوم الدراسي المفتوحة في ضوء معاییر جودة االمتحان،

  ).28/04/2011(المنعقد بتاریخ "الجامعیة بین الواقع والمأمول

حقیبة برنامج  ،االختبارات التحصیلیة نشرة تربویة في كیفیة بناء): دس(الحویان، أحمد محمد - 28

  .وزارة التربیة والتعلیم، السعودیة تطویر تقویم التحصیل الدراسي في ثانویة قرطبة بالقریات

، قسم التربیة البدنیة، كلیة الجامعیة بالقنفدة، جامعة التقویم واالختبارات): دس( خلیفة، أحمد علي - 29

  .أم القرى

تصمیم اختبار محكي المرجع لوحدة ): 2014(الخولي، زیاد ومحرز، هناء وداالتي، محمد یاسر - 30 

، 13، العدد 36، مجلة جامعة البعث، المجلد دراسیة من مقرر العلوم لتالمیذ الصف الرابع األساسي

  .44- 9ص ص  

، دار الرایة )األردن( ، عمانأساسیات القیاس والتقویم في التربیة): 2010(الخیاط، ماجد محمد - 31

  .للنشر والتوزیع

، الریاض، مدار الوطن )معجم موسوعي(معجم االختبارات): 2011(الدامغ، خالد عبد العزیز - 32

  ).االردن(، عمانمرشد المعلم في بناء االختبارات): 2000(إبراهیم الرواشدة وأخرون- .للنشر

مطبعة النجاح  16عدد ،المعرفة المجتمعسلسلة  ، الكفایات في التعلیم):2000(الدریج، محمد - 33 

 ).المغرب(الجدیدة 

 ة معلمي المدارس الحكومیة الثانویة التابعة الدارة مدى كفاء): 2013(الزبون، حابس سعد  - 34

   فاعلیة برنامج تدریبي في تحسین كفایات بناء االختبارات التحصیلیة): 2016(الزرعة لیلى ناصر - 35

 - 277، ص ص 2، العدد 17، مجلة العلوم التربویة والتفسیة، المجلد لدى أعضاء هیئة التدریس

304.  
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واقع إمتالك معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة ): 1423(الزهراني، محمد بن مفرج بن علي - 36 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في المناهج وطرق للكفایات المعرفیة إلعداد االختبارات التحصیلیة

  .معة ام القرىالتدریس، جا

بناء اختبار تشخیصي محكي المرجع لقیاس مهارات ): 2014(الزیلغي، محمد بن علي بن عمر - 37 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  جامعة أم القرىالبحث العلمي لدى طالب الدراسات العلیا

، )األردن(عمانالتربیة،مبادئ القیاس والتقویم في ): 1998(وعلیان،هشام عامر يالزیود، نادر فهم- 38

  .دار الفكر للطباعة والنشر

عالقة التكوین االولي للمعلمین باكتسابهم الكفایات األساسیة في بناء : )2005(ساعد، صباح - 39

رسالة ماجستیر غیر منشور ، كلیة االداب والعلوم االنسانیة  االختبارات التحصیلیة الموضوعیة،

  .تنةواالجتماعیة، جامعة الحاج لخضر با

تقییم كفایة بناء االختبارات التحصیلیة لدى ): 2012/2013(ساعد، صباح وبن عامر، وسیلة - 40

دراسة تحلیلیة لالختبارات التحصیلیة للسداسیین (استاذ التعلیم الجامعي زفق معاییر االختبار الجید 

  .مارس 28، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العدد االول والثاني

 بناء برنامج تدریبي لتنمیة كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة): 2013( ساعد، صباح- 41

  .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة محمد خیضر بسكرةالمعلمینلدى 

بناء اختبار تحصیلي محكي ): 2012(والخفاجي، أحمد محمد شاكر السامرائي، محمد أنور محمود - 42

، ص ص )203(، العددالنفس الخواص لطلبة أقسام العلوم التربویة والنفسیة المرجع في مادة علم

964 -1002.(  

، دار )االردن(، عمان 2، ط مباديء القیاس والتقویم في التربیة): 1989(سمارة، عزیز واخرون - 43

  .الفكر العربي

، )مصر( القاهرة، ب ط، علم النفس االجتماعي وقیاس العقل البشري): 1983(السید، فؤاد البهي- 44 

  .دار الفكر العربي

تحدید درجة القطع الختبار محكي المرجع في ): 2006(الشریم، أحمد وسوالمة، یوسف - 45 

،  مجلة دراسة مقارنة صعوبة الفقرات وعدم معرفتها ات باستخدام نموذجي أنجوف وندلسكيالریاضی

  .10- 1، ص ص )1(، العدد)2(الجامعة األردنیة، المجلد
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دور اإلدارة المدرسیة في توظیف برامج تكنولوجیا المعلومات ): 2010(الشناف، عبد السالم - 46

  .، دار وائل للنشر والتوزیع)األردن(، عمان 1، ط)دراسة نوعیة(واالتصاالت 

دراسة تحلیلیة النماط اسئلة االختبارات التحصیلیة لد معلیم ): 2011(  الصرایرة ، آیات جعفر - 47

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في ماعیة والوطنیة للصفوف الرابع والخامس االساسیینالتربیة االجت

  .أسالیب عامة ، جامعة مؤتة

صالحیة . محاضرات التقویم والقیاس في التربیة والریاضة): 2005(الطائي، إیمان حسین - 47

  االختبارات والقیاسات والمعامالت العلمیة، االكادیمیة الریاضیة العراقیة

بناء اختبار محكي المرجع في االحصاء التحلیلي لطلبة  ):2016(الطراونة، صبري حسن - 48

الدراسات العلیا في كلیات العلوم التربویة في الجامعة االردنیة الحكومیة باستخدام نظریة استجابة 

  . 542- 515، ص ص 1، العدد 17، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلد رةالفق

، االختبارات محكیة المرجع فلسفتها وأسس تطویرها): 2009(عبابنة، عماد غضاب- 49 

    ، دار المسیرة)األردن(عمان

، هیئة النیل )مصر(، القاهرة القیاس النفسي بین النظریة والتطبیق): 2008(عبد الرحمن، سعد- 50

  .العربیة للنشر والتوزیع

، ب ط، بیروت، النهضة النفس والتحلیل النفسيمعجم علم ): دس(عبد القادر، فرج طه واخرون - 51 

  .العربیة للنشر والتوزیع 

52-عبد القادر، فرح طھ واخرون( دس): معجم علم النفس التحلیل النفسي، ب د،  بیروت، النھضة 

.العربیة للنشر  

، الصفي القیاس والتقویم التربوي واستخدامه في مجال التدریس): 2001(عبد الهادي، نبیل - 53 

  .، دار وائل)األردن(، عمان2ط

، مدخل إلى القیاس والتقویم التربوي وٕاستخداماته في مجال التدریس): 2002(عبد الهادي، نبیل - 54

  .،  دار وائل)االردن( عمان

55- عبیات محمد وأبو نصار محمد ومبیضیین مقلة( 1999): منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل 

 والتطبیقات،ط 2، األردن(عمان)، دار وائل للطباعة والنشر

  .، دار أسامة)االردن( ، عمانأسالیب التقویم التربوي):2011(محمد   عثمان،- 56
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، 2، طدلیل المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة الموضوعیة): 1999(عدس، عبد الرحمن - 57

  .، دار الفكر للطباعة)االردن(عمان

، القیاس والتقویم في العملیة المنهل في العلوم التربویة): 2007(العزاوي، كرو رحیم یونس- 58

  .، دار دجلة للنشر والتوزیع)األردن(التدریسیة، عمان

القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاته وتطبیقاته ):2000(عالم، صالح الدین محمود - 59

 .دار الفكر العربي  ،)مصر(القاهرة  ، المعاصرةوتوجیهاته 

االختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك في المجاالت التربویة ): 1985(عالم، صالح الدین محمود- 60 

  .، دار الفكر العربي)مصر(، القاهرةوالنفسیة والتدریبیة

 االختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك في المجاالت التربویة): 2001(عالم، صالح الدین محمود- 61 

  . ، دار الفكر العربي للطبع والنشر)مصر(، القاهرةیة والتدریبیةوالنفس

القیاس والتقویم التربوي والنفسي اسسه وتطبیقاته ): 2006(عالم، صالح الدین محمود- 62

  .دار الفكر العربي) مصر( ، القاهرةوتوجیهاته المعاصرة

، دار )االردن(عمان  التدریسیة،لقیاس والتقویم في العملیة ا): 2007(عالم، صالح الدین محمود- 63

  .المسیرة

، عمان 3ط القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة): 2010(عالم، صالح الدین محمود- 64

  ..، دار المسیرة)األردن(

، القیاس النفسي والتربوي): 2010(عمرو، محمود أحمد و فخرو، حصة عبد الرحمن واخرون - 65

  .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، دار )األردن(عمان 

  .، دار المعارف)مصر(، القاهرة3، طالمنهج وعناصره): 1991(عمیرة، إبراهیم بسیوني- 66

، دار )مصر(، القاهرةالقیاس النفسي بین النظریة والتطبیق):  1998( عوض، عباس محمود- 67 

  .المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع

الرباط ،عالم  ، إستراتیجیات الكفایات وأسالیب تقویم جودة تكوینها):2003(الكریمغریب، عبد - 68

 .التربیة

سانیة واالجتماعیة ، مجلة كلیة العلوم اإلنالتدریس بالكفایات وتقویمها):2013(فاتح،  لعزیلي   - 69 

  .14العدد 
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–التدریسیة المفهوم سلسلة طرائق التدریس الكفایات ): 2003(الفتالوي، سهیلة محسن كاظم - 70

 .دار النشر الشروق والتوزیع  ،)األردن(،عمان 1، ط  ءالتدریب األدا

بناء اختبارات محكیة المرجع في العلوم العامة للصف الثامن ): 2011( فتیان، أمل محمد ذیب - 71

 سالة، ر األساسي في األردن وفق أسلوب جتمان والتحقق من فاعلیتها في ضوء معامالت استرجاعها

  .ماجستیر غیر منشورة في القیاس والتقویم، جامعة مؤتة

، ایتراك للطباعة والنشر )مصر(، القاهرةنظریات حدیثة في التقویم التربوي): 2011(الفجال، سعاد- 72

  . والتوزیع

عمید كلیة التربیة الریاضیة، .االختبارات التحصیلیة وطرق اعدادها): 2008(القدومي، عبد الناصر- 73

  .سابق لمركز القیاس والتقویمالمدیر ال

مدى توافر القواعد االساسیة الالزمة في بناء ): 1995(فیصل عبید اهللا مشیلح القرشي، - 74

، رسالة ماجستیر االختبارات الموضوعیة لدى معلمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة في المنطقة الغربیة

  . غیر منشورة في المناهج وطرق التدریس، مكة المكرمة

 االتجاهات): 2009(عامر، طارق عبد الرؤوفإبراهیم وعلي، عبد الحمید محمد و قرشي، منى  - 75

   ،)مصر( ، القاهرةالحدیثة في القیاس النفسي التقویم التربوي

، دار )االردن( عمان، )رؤیة جدیدة(القیاس والتقویم في علم النفس  ):1998(كراجة، عبد القادر - 76

  .والتوزیعالیازوري للنشر 

، القیاس واالختبارات والتقویم في المجال التربوي والریاضي): 2013(كماش، یوسف ومحمد، رائد- 77
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