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القياس والتقويم Evaluation and Measurement
المرحلة الرابعة  /قسم الجغرافية
اعداد أ.د .خلود رحيم عصفور
المفاهيم االساسية
تعريف القياس Measurement
ٌعرؾ المٌاس فً نظر التربٌة وعلم النفس بعدة تعرٌفات منها هو مجموعة مرتبة
من المثٌرات أعدت لتمٌس بطرٌمة كمٌة أو بطرٌمة كٌفٌة بعض العملٌات العملٌة أو
السمات أو الخصابص النفسٌة .ولد تكون المثٌرات أسبلة شفهٌة ،أو أسبلة تحرٌرٌة
مكتوبة  ،ولد تكون سلسلة من األعداد أو بعض األشكال الهندسٌة أو صورا ً أو
رسوما ً ...الخ وهً كلها مثٌرات تؤثر على الفرد وتستثٌر استجاباته
او ٌعرؾ بانه وصؾ الظاهرة كمٌا بلؽة االرلام وفما لمواعد محددة
او هو عملٌة منهجٌة مخططة تُعنى بالوصؾ الكمً المحدد لفظٌا ً او عددٌا ً للصفة المراد
لٌاسها
التقويم التربوي Educational Evaluation
التموٌم فً اللؽة مأخوذ من تموٌم الشًء ،أي تبٌنت لٌمته وتعدل واستوى.
كما أنه ٌعنً :إعطاء لٌمة لشًء أو أمر أو شخص تبعا ً لدرجة توافمه مع ؼرض
منشود
وفً االصطبلح التربوي :عملٌة منهجٌة منظمة لجمع البٌانات وتفسٌر االدلة بما
ٌؤدي الى اصدار احكام تتعلك بالطبلب او البرامج مما ٌساعد فً توجٌه العمل
التربوي واتخاذ االجراءات المناسبة فً ضوء ذلن
او هو عملٌة تُجمع فٌها البٌانات الكمٌة والمعلومات بوساطة طرق المٌاس المختلفة
للتوصل إلى أحكام عن فاعلٌة العمل التربوي ،مستندٌن فً أحكامنا إلى معاٌٌر الفاعلٌة فً
مدى تحمك األهداؾ التربوٌة .وحٌث أن األهداؾ التربوٌة تشكل المعٌار الذي ٌتم على
أساسه التموٌم التربوي ،فإن هدؾ التموٌم األساسً ٌتمثل فً تحسٌن العمل التربوي وتحسٌن
التعلٌم بمصد الحصول على نتابج أفضل وأكثر تحمٌما ً لهذه األهداؾ.
االختبارات Tests
هنان عدة تعرٌفات لبلختبار منها هً أداة لٌاس تؤدي إلى الحصول على بٌانات
كمٌة لتمٌٌم شًء ما
وٌعرؾ كرونبان االختبارات بأنها :طرٌمة منظمة لممارنة سلون شخصٌن أو أكثر.
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كما ٌعرؾ بانه اجراء منظم لمبلحظة ووصؾ خاصٌة او اكثر للطالب وفما لمٌزان
عددي او نظام تصنٌفً معٌن
Between

Relation

العالقة بين القياس والتقويم واالختبارات
Measurement , Evaluation and Tests
المٌاس والتموٌم وجهان لعملة واحدة فالمٌاس ٌسبك التموٌم وهو موضوعً فً حكمه،
أ ّما التموٌم فهو ذاتً فً حكمه وأشمل وأعم ،والمٌاس ٌتعامل مع الكم وٌهتم بتطبٌك األدوات
لجمع البٌانات لهدؾ معٌن ،فالمٌاس هو أن تخبر طالبا ً بأنه حصل على  99من  099فً
االختبار ،فً حٌن أن التموٌم ٌتعامل مع الكٌؾ وٌهتم بفحص للمعلومات التً جمعها المٌاس،
فالتموٌم أن تخبر الطالب أن تمدٌره فً االختبار ممتازٌ ،تضح مما سبك أن المٌاس والتموٌم
مصطلحان مختلفان ،حٌث ٌشٌر كل منهما إلى نوع معٌن من اإلجراءات لكنهما ٌرتبطان معا ً
لٌخدما ؼرضا ً واحدا ً وهو اتخاذ المرارات التربوٌة أو إصدار أحكام معٌنة تتعلك باألهداؾ
المرصودة مسبماً.
ٌتضح مما سبك أنه ال تموٌم بدون لٌاس ،وال لٌاس بدون أدوات ،والتموٌم الجٌد ٌستند
إلى لٌاس جٌد ،والمٌاس الجٌد ٌتطلب بناء أدوات مختلفة وجٌدة تتخذ من األهداؾ التربوٌة
منطلما ً أساسٌا ً فً بناءها ،وبدون ذلن تظل عملٌة التموٌم تفتمر إلى الصدق والموضوعٌة،
وتعجز عن اإلسهام فً تطوٌر التعلٌم.
وٌلعب التموٌم دورا ً هاما ً فً مجال العمل التربوي ،فهو ٌستخدم فً تطوٌر المناهج
واختبار المواد التربوٌة ،وفً تطوٌر وتحسٌن عملٌة التدرٌس والبرامج التعلٌمٌة ،وفً تمٌٌم
أداء المتعلم ،والحكم على الكفاٌات التعلٌمٌة للعاملٌن فً مٌدان التعلٌم ،وتشخٌص صعوبات
التعلّم ،وتموٌم فاعلٌة التعلٌم وأسالٌبه وطرابمه.
أغراض التقويم Perposes of Evaluation :
للتموٌم التربوي العدٌد من األؼراض التً ٌحممها ومن أهمها.
التوجٌه واإلرشاد :نتٌجة للتموٌم ٌموم المعلم بتوجٌه الطالب إلى لراءات
-0
معٌنة ،أو نشاطات صفٌة أو بٌتٌة أو تشجٌع باالستمرار على نحو األفضل .
نمل أو ترفٌع الطالب من صؾ آلخر :وهذا ٌتمثل فً االختبارات الفصلٌة
-2
واختبارات نهاٌة العام ،أو ما ٌطلك علٌه اختبارات النمل.
معرفة مستوى الطبلب ولدراتهم :وذلن لبل التدرٌس ،حٌث ٌفٌد ذلن فً
-3
عملٌة بناء وتصمٌم األهداؾ التعلٌمٌة واألنشطة بوجه عام.
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معرفة أثر المواد وطرق التدرٌس المستعملة فً عملٌة التعلٌم :ذلن أن
-4
التموٌم ٌزود المعلم بتؽذٌة راجعة عن مدى مبلبمة المواد وطرق التدرٌس المستعملة
لمستوى الطبلب ،ولدراتهم ورؼباتهم ،ثم تعدٌل ما ٌلزم فً ضوء ذلن.
معرفة مدى ما تحممه المدرسة من واجبات وأعباء :وذلن لنمل تلن الصورة
-5
بثمة إلى المسبولٌن والمهتمٌن وأولٌاء األمور ،للحد من االنتمادات الموجهة من لبل
أفراد المجتمع للمدرسة ،وبٌان رسالتها التربوٌة ،مع ما تموم به من مسؤولٌات
إلعداد وتربٌة األجٌال الناشبة .
ت عرٌؾ أولٌاء األمور بمستوى أبنابهم :وذلن من خبلل المعلومات الوالعٌة
-6
والموضوعٌة والشاملة التً ٌوفرها التموٌم عن الطالب ،مما ٌساعد فً وضع
األسس الصحٌحة للتعاون بٌن البٌت والمدرسة.
تٌسٌر مهمة اإلدارة المدرسٌة :فالتموٌم ٌساعد اإلدارة المدرسٌة على تحمٌك
-7
األهد اؾ التعلٌمٌة واإلدارٌة وتشخٌص مواطن الموة والضعؾ فً المنهج،
واألسالٌب واألنشطة وتصنٌؾ الطبلب ،وٌفٌد كذلن فً الكشؾ عن الضعؾ فً
التسهٌبلت المدرسٌة من معامل ،ومكتبة ومبلعب...الخ.
التنبؤ :نظرا ً لثبوت سلون الفرد نسبٌا ً فإنه ٌمكننا التنبؤ بسلوكه ،وبواسطة
-8
التموٌم ٌمكننا التعرؾ على المستوى الحالً للفرد وما لدٌه من لدرات وإمكانات
ٌمكن االستفادة منها لمعرفة أداءه مستمببلً.
خدمة أؼراض البحث العلمً :حٌث ٌمكن االستفادة من التموٌم فً معرفة
-9
أثر تطبٌك برنامج تعلٌمً معٌن ،أو مدى مبلبمة طرٌمة من طرق التدرٌس ،أو
الحلول الممترحة للمشكبلت التعلٌمٌة .
انواع التقويم بحسب وقت اجراءه Types of Evaluation
 -1التموٌم التمهٌدي:وهو التموٌم الذي ٌستخدم عادة لبل البدء بالبرنامج التعلٌمً،لؽرض
التعرؾ على ممدار ما ٌمتلكه الطلبة من معلومات عن المادة التً سوؾ ٌدرسها
والتأكد من الخلفٌة العلمٌة للطلبة
 -2التموٌم البنابً  :وهذا التموٌم الذي ٌهدؾ إلى معرفة مدى اتمان الطالب لما درسه،
ومساعدة المعلم فً تحدٌد نوعٌة التحسٌنات أو التعدٌبلت فً مدخبلت وخطوات
العملٌة التعلٌمٌة التً تساهم فً تحمٌك األهداؾ المرسومة ،وٌلجأ المعلم لهذا النوع
من التموٌم خبلل عملٌة التعلٌم منذ مراحلها األولى وحتى ما لبل نهاٌتها ،ولد ٌكون
ناتج التموٌم أن ٌلجأ المعلم إلعادة تدرٌس ما لم ٌتم إتمانه من لبل الطالب وفما ً
لؤلهداؾ المرصودة من خبلل التؽذٌة الراجعة التً ٌزود التموٌم المعلم بها عن
مستوى إنجاز الطلبة .وٌهدؾ الى معرفة التمدم الذي وصل إلٌه التلمٌذ فً
الموضوع المطروح  ،ومستوى استٌعاب التبلمٌذ داخل الصؾ  ،اكساب كل من
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المعلم والتلمٌذ تؽذٌة راجعة  ،معرفة ممدار تحمٌك األهداؾ التربوٌة  ،تعدٌل
استراتٌجٌات التعلٌم بما ٌناسب لدرات التبلمٌذ.
 -3التموٌم الختامً  :وهو التموٌم الذي ٌهدؾ إلى الكشؾ عن مدى التمدم الذي تحمك
بالنسبة لؤلهداؾ الكلٌة للمولؾ التعلٌمً  ،وٌلجأ المعلم لمثل هذا التموٌم فً نهاٌة
تدرٌس الممرر الدراسً أو المنهج أو فً نهاٌة عملٌة التعلٌم للحكم على فاعلٌتها
والجوانب التً تحتاج إلى تعدٌل وتطوٌر فٌها و للحكم على تحصٌل الطالب بشكل
نهابً  . ،تحدٌد انتمالهم إلى صؾ أعلى أم ال  ،للحكم على العملٌة التعلٌمٌة هل هً
صالحة أم ال.
انواع التقويم بحسب طريقة تفسير الدرجة
 -0التموٌم المعٌاري اذ ٌتم تفسٌر الدرجة وفما لمستوى اداء المجموعة التً ٌنتمً الٌها
 -2التموٌم المحكً اذ ٌتم تفسٌر الدرجة وفما لمستوى اداء محدد مسبما

خصائص التقويم The Characteristics of Evaluation :
للتموٌم التربوي العدٌد من الخصابص والمزاٌا من أهمها.
الشمول :أي أنه عملٌة شاملة لؤلهداؾ التربوٌة ومكونات المنهج ،وجوانب
-0
نمو الطالب .وٌشمل كذلن كل من ٌمومون بعملٌة التموٌم  ،وٌشمل كذلن وسابل
التموٌم( بهدؾ اختٌار الوسٌلة المناسبة التً تحمك ؼرض التموٌم).
االستمرارٌة :أي أنه عملٌة مستمرة تسٌر مع أجزاء المنهج ،جزء ال ٌتجزأ،
-2
ٌستمر مع كل نشاط ٌموم به الطالب ،وفً كل درس وكل موضوع ،لمٌاس جوانب
الموة والضعؾ فً كل جوانب العملٌة التربوٌة ،ولكل وسٌلة أو نشاط ،للولوؾ على
مدى مساعدتها للنمو أو إعالته بمصد التشخٌص والعبلج ،ذلن أن التموٌم لٌس عملٌة
نهابٌة كاالختبار النهابً الذي ٌشخص وال ٌعالج.
التعاون :فهو عملٌة تعاونٌة ٌشترن فٌها كل من له عبللة بالطالب ابتدا ًء
-3
بالمعلم والمشرؾ التربوي والمدٌر وولً أمر الطالب والطالب ذاته ،وذلن ألن لكل
منهم مهمة فً توجٌه نمو الطالب .
انه وسٌلة :ذلن أن التموٌم لٌس هدفا ً بحد ذاته ،بل وسٌلة لتحسٌن وتطوٌر
-4
المنهج بمفهومه الشامل.
الموضوعٌة :أي ال ٌكون التموٌم ذاتٌا ً  ،ولكً تتحمك الموضوعٌة ٌجب أن
-5
ٌكون تكون هنان مؤشرات أداء لكل جانب من جوانب التموٌم ٌسترشد بها المموم
عند تمدٌر مستوى األداء أثناء لٌامه بالتموٌم ،وال ٌتأثر بالتالً التموٌم بذاتٌة من
ٌموم.
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االرتباط باألهداؾ :أي أنه ٌجب أن توضح نتابج التموٌم مدى المرب أو
-6
البعد عن أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة ،ذلن ألن الهدؾ هو التعرؾ على مدى تحمٌك تلن
األهداؾ والتً تشٌر إلى إحداث تؽٌرات سلوكٌة فً شخص المتعلم ،ولذا ٌجب أن
ترتبط عملٌة التموٌم باألهداؾ.
* وتجب مبلحظة أن تلن الخصابص لٌست منفصلة عن بعضها البعض ،وإنما
تتفاعل مكوناتها بالشكل الذي ٌحمك فً النهاٌة التموٌم الجٌد.

المساءلة التربوية  -:Accountabilityوهً العملٌة التً ٌمكن بواسطتها
السٌطرة على الممارسات التعلٌمٌة وانشطتها وتوجٌهها فً المسار الصحٌح الذي
ٌمود الى تحمٌك االهداؾ المرجوة وهً وسٌلة واستراتٌجٌة فً ان واحد فهً وسٌلة
لمعرفة فاعلٌة العملٌات التعلٌمٌة من جهة وهً استراتٌجٌة تساعد وتسرع فً
التؽٌٌر التربوي للتمكن من اتخاذ لرارات تربوٌة صاببة  ،ان الؽاٌة من المساءلة هو
تحسٌن االداء اوتعدٌله او تطوٌره كما ان المساءلة تتضمن اصدار االحكام وفما
لمعاٌٌر محددة تعمل على متابعة العاملٌن واالحاطة بسلوكٌاتهم وبالصبلحٌات
المفوضٌن باستخدامها من اجل االرتماء بالنظام التربوي .ونتٌجة لظهور هذا المفهوم
فمد ظهرت العدٌد من المفاهٌم والممارسات الجدٌدة فً عملٌة التموٌم التربوي.
ضمان الجودة : Quality Assurance
االكادٌمٌة المستمدة من اهداؾ الجهة المعنٌة لد
المعاٌٌر المناظرة لها سواء لومٌا او عالمٌا
واالبحاث والمشاركة المجتمعٌة تعد مبلبمة
المستفٌدٌن من هذه الجهات.

هً وسٌلة للتاكد من ان المعاٌٌر
تم تعرٌفها وتحمٌمها بما ٌتوافك مع
وان مستوى جودة فرص التعلم
وتستوفً تولعات مختلؾ انواع

اهداف القياس و التقويم لتحقيق ضمان الجودة في التعليم.
ٌعتبر المٌاس والتموٌم عنصرا محورٌا ً فً جمٌع أنظمة الجودة الشاملة ،فهو ٌساعد
على متابعة التمدم نحو األهداؾ والتعرؾ على فرص التطوٌر ،وممارنة األداء
بمعاٌٌر داخلٌة أو خارجٌة بما ٌؤدي لتحمٌك التحسٌن والتطوٌر المستمرٌن ولكً
ٌؤدي التموٌم دوره المأمول فً ضمان جودة التعلٌم ،وٌمكن أن نمول إن الهدؾ
الربٌس لتموٌم التعلٌم ،هو التأكد من جودة العملٌة التربوٌة ومخرجاتها وتأثٌراتها
وٌنبثك من هذا الهدؾ مجموعة من األهداؾ الفرعٌة منها:
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 -0تحسٌن مستوى أداء المدرسة من خبلل االستناد إلى المعلومات التً ٌوفرها
التموٌم الذي ٌكشؾ العوامل ذات العبللة بفاعلٌة أداء المدرسة والمؤثرة فٌه.
والكشؾ كذلن عن المشكبلت ومواطن الضعؾ للتعامل معها بفاعلٌة.
 -2التحمك من أن متطلبات واحتٌاجات الجهات ذات العبللة بالتعلٌم مثل الطالب
واألسرة والمجتمع المحلً والوطن لد تحممت.
 -3التواصل حول المٌم التربوٌة فالتموٌم ٌحدد المعاٌٌر واألهداؾ ومستوٌات
اإلنجازات المتولع تحمٌمها ،من لبل المابمٌن على العلمٌة التربوٌة فالتموٌم له
دور تثمٌفً حول التولعات من المؤسسات التعلٌمٌة ومعاٌٌر الحكم على جودة
أدابها.
 -4المساءلة (المحاسبة) من خبلل التموٌم النهابً الذي ٌهدؾ بشكل ربٌس إلى
تحدٌد الجهة المسؤولة عن سٌاسات أو برامج أو ممارسات تربوٌة ،ومدى
نجاحها فً المٌام بمسؤولٌاتها ،وتحمٌمها للنتابج المحدودة ،المطلوب إنجازها،
ومعرفة جوانب التمصٌر إن وجدت و َمن المسؤول عنها ،ومكافأة األداء
الفاعل للمؤسسة.
 -5جمع المؤشرات التربوٌة عن النظام التعلٌمً بشكل شامل للمساعدة فً
التخطٌط ووضع برامج التحسٌن المستمر.
 -6تحدٌد المشكبلت التً تعترض تحمٌك الجودة للعملٌة التعلٌمٌة ومخرجاتها.
 -7توفٌر المبررات للموارد المالٌة والبشرٌة التً تكرس للتعلٌم.
 -8توفٌر تؽذٌة راجعة تسهم فً تحسٌن مستوى جمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة
وعملٌاتها ونواتجها.
خصائص القياس النفسي
-0القياس النفسي غير مباشر  : Indirectالن السمة النفسٌة ال ٌمكن مبلحظتها
بشكل مباشر فعندما نحاول لٌاس الذكاء او التكٌؾ النفسً فاننا ال نستطٌع ان نبلحظ
مثل هذه السمات بالحواس بل اننا سنتعرؾ علٌها من خبلل اداء الفرد على االختبار
وهذا ٌسبب عدة مشكبلت فً المٌاس الننا النتعامل مع الشا الذي نرٌد لٌاسه بشكل
مباشر
-2القياس النفسي نسبي  : Relativeفاذا كانت درجة أي طالب فً اختبار ما (8
من  ) 09فاننا النفهم من هذه الدرجة أي شا اال اذا تمت ممارنتها بدرجة الرانه
وسٌختلؾ معناها فً كل مرة حسب مستوى اداء الرانه  ،وذلن معناه ان المٌاس
النفسً نسبً.
-3القياس النفسي فيه نسبة من الخطأ  :Measurement Errorفاذا لمنا
باعادة اختبار طالب ما بنفس االسبلة بعد فترة من الزمن دون علمه فمن المحتمل ان
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الدرجة ستختلؾ عن الدرجة التً احرزها بالمرة االولى وهكذا كلما تكررت عدد
مرات االختبار مما ٌعنً ان المٌاس النفسً فٌه نسبة من الخطأ
أنــــــواع الـمـقــــايـيــــــــــــــس
 .1المقياس األسمي Nominal
ٌعتبر هذا النوع من المماٌٌس أدنى أنواعها حٌث ان األعداد تعطى عشوابٌا
للمتؽٌرات وٌعتمد على تصنٌؾ موضوع المٌاسات الى فبات تبعا ألشتراكها فً سمة
واحدة  ،ومثال ذلن جنس المسـتجٌب ( ذكر  ،أنثى)  ،التخصص الجامعً(
رٌاضٌات  ،فٌزٌاء  ،)... ،نوع الدم (  ، ) A, B, AB,Oان األرلام التً تعطى
للمتؽٌرات لٌس لها داللة كمٌة وانما تموم ممام األسماء ،وعندما نعطً  0للذكر و2
لؤلنثى أو العكس فذلن ال ٌعنً تفضٌبل لجنس على آخر.
 .المقياس الرتبي:

Ordinal

وهو الممٌاس الذي ٌمكننا من ترتٌب أفراد المجموعة تنازلٌا او تصاعدٌا حسب درجة
امتبلكهم لسمة معٌنة  ،االرلام فً هذا الممٌاس تشٌر الى الترتٌب  ،المسافات فً
هذا الممٌاس ال تكون متساوٌة  ،ممٌاس الرتب ٌشتمل على فبات تحمل معنى
الترتٌب وال تحمل معنى التساوي ٌ ،متلن هذا الممٌاس خاصٌة الترتٌب باالضافة
الى خاصٌة التصنٌؾ التً ٌمتلكها الممٌاس االسمً النه ال ٌكتفً بان ٌبٌن اختبلؾ
االفراد بالنسبة لسمة معٌنة( االسمً) بل وٌرتبهم أٌضا حسب درجة امتبلكهم لهذه
السمة.
المقياس الفئوي Interval
المٌاس بهذا المستوى ارلى من المٌاس بمستوى الرتبً ٌ ،تمتع هذا الممٌاس
بوحدات متساوٌة  ،ان المٌاسات التً تؤخذ على ممٌاس مسافات تزودنا بمعلومات
حول كل من الترتٌب والكمٌة النسبٌة للسمة الممٌسة  ،ال ٌوجد صفر حمٌمً فً هذا
الممٌاس وانما ٌتضمن صفرا نسبٌا الٌمثل ؼٌاب السمة الممٌسة  ،وفً هذا النوع من
المٌاس ٌمكن استخدام بعض العملٌات الحسابٌة ومن امثلة هذا الممٌاس  :درجة
الحرارة.
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مقياس النسبة :Racio
ٌتمٌز هذا الممٌاس بان له وحدات متساوٌة وصفرا مطلما ٌمثل ؼٌاب السمة المماسة.
وٌمكن استخدام جمٌع العملٌات الحسابٌة فٌه
أنواع االختبارات:
ٌمكن تمٌٌز نوعٌن من االختبارات التحصٌلٌة هما:
االختبارات الممالٌة )  – ( Essayاالختبارات الموضوعٌة )( objective
أوالً -االختبارات الممالٌة :اختبار الممال هو الذي ٌحتوي على أسبلةٌ ،تطلب اإلجابة
علٌها أن ٌنظم الطالب إجابته بنفسه ،وٌعبر عنها بلؽته حسب متطلبات المولؾ
واستثارة السؤال.
مزاٌا االختبارات الممالٌة:
 -0سهولة إعدادها.
 -2تعطً الطالب فرصة ألن ٌنظم أفكاره ثم ٌمدمها بأسلوبه وٌعرضها بطرٌمته
الخاصة.
ٌ -3مكن من خبللها لٌاس مدى تحمك األهداؾ التعلٌمٌة الخاصة بالمستوٌات العلٌا
فً المجال المعرفً كالتطبٌك والتحلٌل والتركٌب والتموٌم
 -4تملل من احتمال استخدام التخمٌن.
عٌوب االختبارات الممالٌة:
 -0نظرا ً لطول الولت الذي ٌستؽرله الطالب فً اإلجابة علٌها ،فإن ذلن ٌتطلب أن
ٌكون عددها للٌبلً وبالتالً ال توفر الشمول المطلوب فً االختبارات ،و التشمل
جمٌع أجزاء المحتوى.
 -2تخضع للصدفة ،فمد ٌركز الطالب على جزء من الممرر وٌأتً االختبار فٌه أو
العكس.
 -3صعوبة تصحٌحها وحاجتها إلى ولت طوٌل فً التصحٌح.
 -4تتأثر بالذاتٌة ،سوا ًء فً اإلعداد أو التصحٌح ،فؽالبا ً ما ٌوضع االختبار فً
األجزاء التً ٌمٌل إلٌها المعلم -معد االختبار ،-وكذلن فً التصحٌح ،فاختبلؾ
المصححٌن ٌؤدي إلى اختبلؾ الدرجات ،بل إن الدرجة تختلؾ باختبلؾ حالة
المصحح نفسه والظروؾ المحٌطة بعملٌة التصحٌح.
ممترحات لتحسٌن االختبارات الممالٌة:
ٌ -0فضل استخدامها لمٌاس النواتج التعلٌمٌة العلٌا كالتطبٌك وما فوله من
المستوٌات.
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 -2كتابة السؤال بلؽة واضحة ومفهومة بحٌث تتحدد المهمة المطلوبة من الطالب بشكل
واضح ال لبس فٌه ،وأن ٌشمل السؤال على كافة المعطٌات البلزمة للحل.
 -3تجنب االختٌار فً األسبلة الممالٌة ،فاألفضل أن ٌجٌب الطبلب على جمٌع األسبلة
لٌمكن الممارنة بٌنهم ،وتتبٌن األهداؾ التً تحممت لدى الطبلب.
 -4أن ٌكون عدد األسبلة مناسبا ً للولت المخصص لبلختبار.
 -5إعداد نموذج لئلجابة توضح فٌه الخطوات األساسٌة للحل والدرجة المخصصة
لكل خطوة ،دون االكتفاء بتحدٌد الدرجة الكلٌة للسؤال.
ٌ -6فضّل تصحٌح السؤال نفسه فً جمٌع األوراق ،بدال من تصحٌح جمٌع األسبلة
مرة واحدة لكل طالب ،لٌكون التمدٌر سلٌما ً ودلٌماً.
 -7أن ٌركز المصحح على الهدؾ من السؤال وأال تؤثر علٌه العوامل األخرى كخط
الطالب أو تنظٌمه.
ٌ-8فضل إخفاء أسماء الطبلب أثناء التصحٌح.
 أسبلة التكملة )  ( Completeواألسبلة ذات اإلجابات المصٌرة ): (Short Answer
وتكون أسبلة التكملة إما على شكل إكمال فراؼات ،حٌث ٌكون السؤال فً صورة
عبارة حذؾ منها بعض الكلمات أو المصطلحات أو الرموز ،وٌطلب من الطالب
كتابة المصطلح أو الرمز أو العدد أو الكلمة المحذوفة،ولد تكون أسبلة التكملة على
شكل سؤال ٌطلب من الطالب أن ٌمدم اإلجابة علٌه بشرط أن تكون هذه اإلجابة
لصٌرة ومختصرة ومحددة.
ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:
 -0أن تحتوي العبارة الواحدة على فراغ واحد أو اثنٌن على األكثر ،ألن كثرة
الفراؼات تفمد العبارة وضوحها ومعناها.
 -2أن تكون اإلجابة لصٌرة ومحددة بمعنى أن العبارة ال تكتمل إال باإلجابة
المطلوبة.
 -3أن تحذؾ الكلمات أو المصطلحات الربٌسة (ذات المدلول الرٌاضً) ولٌس
الكلمات ؼٌر المهمة أو اإلنشابٌة التً تساعد على تكوٌن الجملة.
 -4أن ٌوضع الفراغ فً نهاٌة العبارة بمدر اإلمكان ،وأن تكون الفراؼات المتروكة
لئلجابة كافٌة ومناسبة ،لما سٌكتبه الطالب.
 -5أن ٌتناول كل سؤال أو عبارة هدفا ً واحدا ً فمط.
 -6أن تكون العبارات متماربة فً الطول والصٌاؼة العامة.

ثانٌا ً -االختبارات الموضوعٌة:
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سمٌت باالختبارات الموضوعٌة ألن تصحٌحها ٌتم بطرٌمة موضوعٌة،فبل تؤثر
ذاتٌة المعلم فً تصحٌحها ألن إجاباتها محددة ومعروفة ،وبالتالً ال تختلؾ الدرجة
التً ٌحصل علٌها الطالب باختبلؾ المصححٌن،وتتطلب اإلجابة على األسبلة
الموضوعٌة أن ٌموم الطالب باختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن عدة بدابل أو ٌضع
إشارة على العبارة الصحٌحة أو ٌكمل جملة أو عبارة نالصة.
مزاٌا االختبارات الموضوعٌة:
 -0الشمول حٌث ٌمكن أن ٌؽطً االختبار الموضوعً جمٌع عناصر وأجزاء
الممرر وأهداؾ المادة بمستوٌاتها المختلفة.
 -2تعتبر أفضل أنواع االختبارات التحصٌلٌة دلة وأعبلها ثباتاً.
 -3تتمٌز بالوضوح التام والبعد عن الؽموض.
 -4سهولة وسرعة ودلة تصحٌحها.
 -5ال تتأثر بالذاتٌة ،وبالظروؾ المحٌطة بالتصحٌح  ،كما فً االختبارات الممالٌة.
عٌوب االختبارات الموضوعٌة:
 -0صعوبة إعدادها فهً تحتاج إلى ولت وجهد وإلى مهارة وخبرة إلعدادها
وصٌاؼتها.
 -2ال تتٌح الفرصة للطالب أن ٌعبر عن معرفته بلؽته ومفرداته الخاصة.
 -3لد ٌصل الطالب إلى اإلجابة الصحٌحة بالصدفةً والتخمٌن العشوابً.
 -4تزٌد فٌها نسبة الؽش.
أنواع االختبارات الموضوعٌة:
أ -أسبلة الصواب والخطأ )  : (True and Falseوٌتكون السؤال فً هذا النوع من
االختبارات من عدة جمل (عبارات) إما أن تكون صحٌحة أو ؼٌر صحٌحة ،وٌطلب
من الطالب تحدٌد ما إذا كانت العبارة صحٌحة أو ؼٌر صحٌحة.
ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:
 -0أن تكون العبارة واضحة تماماً ،فإما أن تكون صحٌحة أو ؼٌر صحٌحة وأالّ
ٌوجد مجال لبللتباس.
 -2تجنب الجمل الطوٌلة والمركبة ،التً تحتوي فكرتٌن أو أكثر ،خاصة عندما
تكون إحداهما صحٌحة واألخرى ؼٌر صحٌحة.
 -3االبتعاد عن الجمل المنفٌة ،وجمل نفً النفً.
 -4أال تكون جمٌع الفمرات صحٌحة فمط أو ؼٌر صحٌحة فمط ،وأن ٌكون ترتٌبها
مختلطا ً وال ٌسٌر وفك نمط معٌن وأن تكون متماربة فً عددها.
-5أال تتتطلب اإلجابة علٌها لٌام الطالب بعملٌات تحرٌرٌة كثٌر ومطولة.
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ب -أسبلة االختٌار من متعدد ) : (Multiple Choiseوٌتكون سؤال االختبار من
متعدد من جزأٌن األول :أصل السؤال وهو عبارة عن الفكرة أو المضٌة التً ٌسأل
عنها الطالب والجزء الثانً عبارة عن البدابل أو المموهات وٌطلب من الطالب أن
ٌختار البدٌل الصحٌح من بٌنها.
ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:
 -0أن تمثل كل فمرة هدفا ً محدداً ،أي أن تتناول كل فمرة ناتجا ً تعلٌمٌا ً محدداً.
 -2أن ٌتضمن رأس السؤال جمٌع المعلومات الضرورٌة ،وأن ٌصاغ بلؽة واضحة
وسهلة.
 -3أن ٌكون عدد البدابل ما بٌن  5-3وأن تكون جمٌع البدابل محتملة ومعمولة ولها
ارتباط بالسؤال ومتجانسة من حٌث الشكل والصٌاؼة.
 -4أن ٌكون لكل سؤال بدٌل واحد فمط ٌمثل اإلجابة الصحٌحة.
 -5أال ٌكون مولع البدٌل الصحٌح ثابتا ً فً جمٌع الفمرات.
ٌ -7فضّل عندما تكون البدابل عددٌة أن ترتب تصاعدٌاً.

جـ -أسبلة الممابلة (المزاوجة) ) (Matching
ٌتكون سؤال الممابلة من لابمتٌن (عمودٌن) تحتوي األولى على عدد من العبارات،
وتحتوي المابمة الثانٌة على االستجابات،وٌطلب من الطالب أن ٌختار من لابمة
الثانٌة االستجابة المناسبة للعبارة المعطاة فً المابمة األولى.
ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:
 -0أن ٌوجد تجانس بٌن عبارات السؤال ،بمعنى أن تدور العبارات حول محور
واحد ،وإال فإن السؤال سٌصبح سهبلً وواضحاً ،وال ٌمٌز بٌن الطبلب.
 -2أن ٌكون عدد العبارات فً المابمة الثانٌة (االستجابات) أكبر من عدد عبارات
المابمة األولى.
 -3أن ٌكون عدد عبارات السؤال مناسباً،وأن تكتب جمٌع عبارات المابمتٌن على
صفحة واحدة.
 -4أن تكون التعلٌمات واضحة ،فٌوضح مكان وضع الرلم أو الحرؾ وإمكانٌة
التوصٌل أو إمكانٌة استخدام البدٌل الواحد أكثر من مرة( بالرؼم من أنه ال ٌفضل
استخدام اإلجابة أكثر من مرة).
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االختبارات الشفوٌّة  (Oral ):تع ّد وسٌلة تموٌمٌّة ال ؼنى عنها فً تموٌم التحصٌل،
وتُستخدم لتموٌم لدرة المتعلّم على المراءة الصحٌحة ،والنطك السلٌم لجمٌع الموا ّد
الدراسٌّة ،كما أنّها تستخدم بعد االنتهاء من مرحلة العرض لك ّل درس للسؤال عن
جوانب الدرس المشروح.
مزاٌا االختبارات الشفوٌّة :
تساعد على إصدار الحكم على لدرة المتعلّم على المنالشة والحوار وربطالمعلومات.
تساعد على سرعة تصحٌح الخطأ فور ولوعه ،بخبلؾ االختبارات التحرٌرٌّةوالّتً تحتاج إلى ولت فً التصحٌح وإعادة النتابج للمتعلّمٌن ما ٌسبّب استمرار
الخطأ لدٌهم فترة طوٌلة.
تكون فً المتعلّم اإلٌجابٌّة ،فٌدافع وٌنالش وٌحاور المعلّم حول إجابته.
 ّتساعد على تركٌز المعلومات فً أذهان المتعلّمٌن ،بسبب سماعهم اإلجاباتصة الواحدة.
مرة فً الح ّ
الصحٌحة أكثر من ّ
عٌوب االختبارات الشفوٌّة:
تكوٌن صورة ؼٌر صحٌحة عن مستوى المتعلّم فً حال كونه خابفاً ،أو شدٌدالخجل ،أو كثٌر االرتبان ،أو من النوع الّذي ال ٌجٌب ّإال إذا ُو ّجه له السؤال
مباشرة.
توزٌع األسبلة بشكل ال ٌحمّك العدل بٌن المتعلّمٌن ،فٌو ّجه ألحدهم سؤاالً سهبلًولآلخر سؤاالً صعبا ً.
ٌكون
تأثّرها بذاتٌّة المعلّم .وتحدث كثٌرا ً خا ًّ ،ما ٌجعله ّ
صة فً بداٌة العام الدراس ّ
فكرة خاطبة عن المتعلّمٌن.
ممترحات لتحسٌن االختبارات الشفوٌّة:
إعداد المعلّم األسبلة مسبما ً وتمسٌمها حسب الصعوبة وشمول المنهج ،ومن ثم
الصؾ.
توجٌهها إلى ك ّل متعلّمً
ّ
توجٌه السؤال لجمٌع المتعلّمٌن ،وإعطاؤهم ولتا ً لئلجابة ،ومن ث ّم اختٌار أحدهم
لئلجابة.
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إعطاء المتعلّم ولتا ً لئلجابة عن السؤال ،وممابلته باالبتسامة والتشجٌع عند إجابته
ولو كانت ؼٌر صحٌحة

.0
.2
.3
.4

االختبارات االدابٌة ) :(Performanceهً تلن االختبارات التً تمٌس أداء
الطالب من خبلل تطبٌك المعرفة كهدؾ نهابً من أهداؾ تنظٌم التعلم ،فهً تتطلب
من الطالب أن ٌبرهن على مهاراته فً أداء عمل ما .
االسس التً تتبع فً بناء لابمة تموٌم االداء
تحدٌد مجموعة السلوكات التً تمثل الجوانب المختلفة ألداء الطالب ،من
خبلل تحلٌل المهارة المراد لٌاسها عند الطالب.
دراسة هذه السلوكات للتأكد من شمولها للمهارة التً سٌنفذها الطالب.
وضع هذه السلوكات فً لابمة وتنظٌمها على شكل ممٌاس متدرج.
مبلحظة المعلم لسلون الطالب وتمدٌر درجة كفاٌة السلون.

المبلحظة)  -:( Observationهً المشاهدة والمتابعة المربٌة الدلٌمة للسلون أو
المبلحظ وفك
الظاهرة أثناء األداء الفعلً فً الموالؾ الطبٌعٌة  ،وتسجٌل ما ٌراه
ِ
نظام دلٌك ومحدد ٌُعبر عن السلون أو الظاهرة فً صورة كمٌة
أنواع المبلحظة  :وٌوجد نوعان من المبلحظة ٌمكن توضٌحهما فٌما ٌلً:
 0المبلحظة العفوٌة (ؼٌر الممصودة) :هً عبارة عن مشاهدات ؼٌر منظمة وؼٌر
مخطط لها مسبمًا؛ فهً مشاهدات عفوٌة ودون ترتٌب مسبك .وٌتسم هذا النوع من
للمبلحظ؛ فهً مبلحظات مشوشة وٌصعب
المبلحظة بعدم وضوح هدؾ معٌن
ِ
تحوٌلها إلى ممدار كمً .ولكن ٌُمكن االستفادة من هذا النوع فً الحصول على
معلومات نوعٌة عن بعض الظواهر والسلوكٌات التً لد ال تكون فً بؤرة اهتمام
المبلحظ اهتما ًما مناسبًا .وٌمكن لمعظم
المبلحظ ولكن تستحك التسجٌل وأن ٌولٌها
ِ
ِ
العاملٌن فً المؤسسة ممارسة مثل تلن المبلحظة العفوٌة .والجدٌر بالذكر أن هذا
النوع من المبلحظة لٌس له أدوات سوى عٌن وحس المبلحظ وهما لٌسا كافٌٌن
للمبلحظة الدلٌمة.
 2المبلحظة المنظمة (الممصودة)ٌ :ختلؾ هذا النوع عن المبلحظة ؼٌر المنظمة فً
العدٌد من النماط التً تتمثل فً المشاهدة الممصودة والمنظمة والمخطط لها مسبمًا
فً ضوء هدؾ معٌن تم تحدٌده مسبمًا ُ .وتعد المبلحظة الممصودة من أهم أنواع
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المبلحظة ،حٌث إنها تتم فً ضوء تحدٌد دلٌك لموضوع المبلحظة ،والهدؾ منها،
واألدوات المستخدمة فٌها ،وأسالٌب التمدٌر الكمً  ،ونظم تسجٌلها ،باإلضافة إلى
التحدٌد الدلٌك لولت ومكان المبلحظة .وهذا النوع من المبلحظة ٌعتمد على العدٌد
من الضوابط والشروط التً ٌجب مراعاتها بدلة عند استخدام هذا األسلوب.
شروط المبلحظة الجٌدة:
 -１التحدٌد الدلٌك للهدؾ من المبلحظة
 -２تحدٌد المكان الذي تتم فٌه عملٌة المبلحظة .
 -３عدم اختبلؾ نتابج المبلحظة باختبلؾ المابمٌن بعملٌة المبلحظة .
 -４اتساق إجراءات المبلحظة مع ما هو متولع أداؤه من السلون والهدؾ منها
 -５وضوح صٌاؼة عناصر المبلحظة حتى ال ٌختلؾ فً فهمها وتفسٌرها
المابمون بعملٌة المبلحظة.
.تسجٌل نتابج المبلحظة وفك نظام معٌن ودلٌك
-６

ممٌزات المبلحظة:
-0تمدم معلومات تتمٌز بالعمك والشمولٌة والدلة والتفصٌل .
 -2تستخدم مع عدد من األفراد ألل بالممارنة بالوسابل واألدوات األخرى .
 3تسمح بمعرفة وتسجٌل النشاط ولت حدوثه مباشرة .

عٌوب المبلحظة:
 -１لٌام بعض األفراد عند شعورهم بأنهم مبل َحظٌن بتؽٌٌر سلوكهم وإظهار
ردود أفعال تختلؾ عن الوالع.
 -２وجود بعض العوابك التً تؤثر فً المبلحظة  ،مثل :الطمس  ،والعوامل
الشخصٌة ،وؼٌرها.
 -３محدودٌة المبلحظة بالولت والمكان الذي تمع فٌه األحداث .
- 4صعوبة مبلحظة بعض الحاالت التً ٌصعب تموٌمها بهذا األسلوب.
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تموٌم األداء : Performance Evaluation :
هو إجراء تستخدم فٌه المهمات للحصول على معلومات عن مدى جودة تعلم الطالب
ولدرته على تطبٌك ما تعلمه من معرفة ومهارات فً عدة مواد تعلٌمٌة وفً موالؾ
متعددة لٌظهر انه لادر على تحمٌك هدؾ تعلٌمً من خبلل األداء.
ومن أمثلة تموٌم األداء تمدٌم عرض شفوي حول موضوع معٌن ،إعداد مشروع
بحث ،تلخٌص كتاب ،إدارة حوار  ،إجراء تجربة علمٌة  ،كتابة ممالة حول موضوع
معٌن  ،كتابة تمرٌر حول حادثة معٌنة  ،جمع مصادر من االنترنت وؼٌرها
تستخدم الؼراض تموٌم االداء لوابم التمدٌر او سبللم التمدٌر اللفظً او العددي و هً
احدى ادوات المٌاس التً تستخدم لمبلحظة سلون الفرد فً موالؾ عملٌة حٌث ٌتم
تجزبة السلون المبلحظ الى اجزاء صؽٌرة بمصد تمدٌر الدرجة التً ٌظهر بها
سلون الفرد فً موالؾ محددة.

نموذج لمولؾ تموٌم أداء
المولؾ التموٌمً :العرض الشفوي
اداة التموٌم  :سلم التمدٌر العددي Scale
ت

السلون

0

ٌستخدم لؽة سلٌمة فً التمدٌم

2

ٌجٌب عن التساؤالت بثمة

3

ٌعرؾ المصطحات والمفاهٌم

ٌ 4ؤدي الواجبات فً الولت المحدد

0

2

3

4

5
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سبللم التمدٌر اللفظً  :فً هذا النوع من السبللم ٌذكر االداء او الصفات فً عمود
ثم ٌوضع امامها اعمدة تمثل الدرجات المتفاوتة من االداء وٌموم المعلم بمبلحظة
سلون الطالب ووضع اشارات فً االعمدة مبٌنا درجة انطباق الصفة على الشخص
ت

السلون

0

ٌستخدم لؽة سلٌمة فً التمدٌم

2

ٌجٌب عن التساؤالت بثمة

3

ٌعرؾ المصطحات والمفاهٌم

4

ٌؤدي الواجبات فً الولت المحدد

جٌد جٌد متوسط للٌل
جدا

للٌل
جدا

ممٌزات استخدام سبللم تمدٌر االداء
 -0تٌسٌر فهم الطالب لما هو مطلوب منه
 -2تحسٌن اتصال المعلم بالطبلب
 -3تحدٌد نماط الموة والضعؾ فً االداء
 -4استثمار الولت والجهد فً تطوٌر االداء وتحسٌنه
ملؾ اإلنجاز )  : ( Portfolioملؾ ٌشتمل على جمٌع االنشطة او االعمال
المدرسٌة للطالب طوال العام الدراسً التً تشٌر الى جهوده وانجازاته بالنسبة
الهداؾ حددت مسبما
فوابد استخدام ملؾ االنجاز فً التموٌم
ٌ -0بٌن عملٌة التعلم ولٌس فمط نتابج التعلم
ٌ -2عمل على بناء ثمة المتعلم بذاته
ٌ -3مثل تموٌما حمٌمٌا الداء الطالب
 -4وسٌلة فعالة لبلتصال بٌن المعلم والطالب واولٌاء االمور
ٌ -5نمً مهارات التموٌم الذاتً لدى الطالب
ٌ -6ركز على لوة الطالب وانجازاته
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ٌ -7نمً المدرة على التفكٌر التاملً لدى الطالب
بطالة التمدم الدراسً :عبارة عن صحٌفة توضح التمدم الدراسً لكل طالب ومن
االفضل ان ٌتم ممارنة اداء الطالب وانجازاته بمجموعة االهداؾ التعلٌمٌة التً ٌعمل
المدرس لتحمٌمها فً سلوكه لكً ٌتمكن المدرس من تعدٌل مسار التعلٌم مركزا على
االهداؾ التً اخفك عدد كبٌر من الطلبة فً تحمٌمها
انموذج لبطالة التمدم الدراسً
بطالة تمدم دراسً لطالب فً موضوع  ............فً المدة من  ....الى
.....
المدرسة ..............
اسم الطالب ......
االهداؾ التعلٌمٌة
0
2
3
المهارات
0
2
النمو النفسً
0
2
3

ممتاز

جٌد
جدا

جٌد

ٌحتاج الى
جهود
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االختبارات التحصٌلٌة) (Achivement
تعد االختبارات التحصٌلٌة أكثر أسالٌب التموٌم شٌوعاً ،والشن أن لها دورا ً
مهما ً فً العملٌة التعلٌمٌة وخاصة فً تموٌم تحصٌل المتعلمٌن وفً المرارات
التربوٌة المبنٌة على ذلن ،فبنا ًء على نتابج االختبارات ٌسمح للطالب باالنتمال من
صؾ آلخر أو ٌبمى فً صفه ،وبنا ًء علٌها ٌوجه الطالب لتخصص دون آخر،
وعملٌة بناء واستخدام االختبارات التحصٌلٌة تتطلب مهارات متعددة من المعلم،
واتباع خطوات علمٌة ّ
منظمة فً إعدادها وتنفٌذها وتصحٌحها.

الشروط الواجب توافرها فً االختبارات التحصٌلٌة
-0الصدق)  : (Validtyان االختبار الصادق هو االختبار الذي ٌشتمل على
عٌنة من االسبلة ممثلة تمثٌبل جٌدا ومتوازنا للنواتج التعلٌمٌة المحددة للمادة الدراسٌة
فً ضوء مح تواها ومما تم فعبل فً داخل لاعة الدرس ،وبذلن سٌستدل المعلم بثمة
كبٌرة على تحصٌل الطالب.
وأهم خصابص الصدق ماٌلً :
.0
.2

.3
.4
.5

أنه ٌتولؾ على عاملٌن هما الؽرض من االختبار أو الوظٌفة التً ٌنبؽً أن
ٌموم بها  ،وكذلن الفبة أو الجماعة التً سٌطبك علٌها االختبار .
الصدق صفه نوعٌه أي خاصة باستعمال معٌن ( بالؽرض الذي من أجله
وضع االختبار ) وعلٌه ٌكون اختبار التحصٌل فً مادة ما صادلا إذا كان ٌمٌس
تحصٌل الطالب فً تلن المادة .
الصدق صفه نسبٌة أو متدرجة ولٌست مطلمة فبل ٌوجد اختبار عدٌم الصدق
أو تام الصدق .
الصدق صفه تتعلك بنتابج االختبار ولٌس باالختبار نفسه ولكننا نربطها
باالختبار من لبٌل االختصار أو التسهٌل .
ٌتولؾ صدق االختبار على ثباته أي على إعطاء النتابج نفسها تمرٌبا فً كل
مره ٌطبك فٌها على صؾ بعٌنه .
وهنان عوامل مهمة تؤثر على الصدق منها ماٌلً :
0ـ عوامل متعلمة بالتلمٌذ ..
· اضطراب التلمٌذ فً االختبار
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· العادات السٌبة فً اإلجابة
2ـ عوامل متعلمة باالختبار ..
· لؽة االختبار
· ؼموض األسبلة
· سهوله األسبلة أو صعوبتها
· صٌاؼة األسبلة
· العبللة بٌن األسبلة وما تعلمه الطالب .
3ـ عوامل متعلمة بإدارة االختبار ..
· عوامل بٌبٌة كالحرارة ولبرودة والرطوبة والضوضاء .
· عوامل متعلمة بالطباعة .
· عوامل متعلمة بالتعلٌمات الؽٌر واضحة أو المتذبذبة .
· استخدام االختبار فً ؼٌر ما وضع له .
-2ثبات واتساق الدرجات ) ٌ :(Relabiltyشٌر الثبات الى مدى استمرار درجات
االختبار واتسالها وهو ٌحمل معنٌٌن االول انه ٌشٌر الى مدى استمرار موضع الفرد
النسبً بٌن الرانه اذا اعٌد تطبٌك االختبار علٌهم اكثر من مرة والثانً ٌشٌر الى
مدى تكافؤ او اتساق اداء الفرد على صور مختلفة من االختبار او على نصفً
االختبار وٌمكن للمدرس ان ٌحمك الثبات عند اعداده لبلختبار وذلن باعداد
التعلٌمات الواضحة والمحددة واالسبلة الواضحة وان ٌراعً الموضوعٌة فً
التصحٌح من خبلل تحدٌد شروط منح الدرجة بشكل دلٌك على االسبلة الممالٌة
من العوامل التً تؤثر على ثبات االختبار هً
· مستوى لدرة الفرد فً واحدة أو أكثر من السمات العامة .
· لدرته على فهم التعلٌمات .
· أنواع معٌنة من مفردات االختبار .
· أثر عوامل الصدفة المتعلمة بمدى معرفة الممتحن .
·عوامل صحة الفرد والتعب والدافعٌة والتوتر االنفعالً
· الظروؾ الخارجٌة

الموضوعٌة)  (objectivityأي عدم تأثر درجات االختبار بذاتٌة المعلم المابمب التصحٌح او انطباعاته الشخصٌة عن ورلة االجابة فاذا لام اكثر من مصحح بتمدٌر
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درجات االختبار نفسه فانه ٌنبؽً ان ال تختلؾ الدرجة الناتجة من مصحح الى
آخروٌمكن تحمٌك ذلن بتحدٌد شروط منح الدرجة بشكل دلٌك على االسبلة الممالٌة

خطوات إعداد االختبارات التحصٌلٌة:
 -0تحدٌد وتحلٌل المحتوىٌ :عد المحتوى الوسٌلة الربٌسة لتحمٌك األهداؾ المنشودة،
وٌعتبر تحدٌد وتحلٌل الموضوعات التً ٌشملها االختبار ،خطوة أساسٌة فً إعداد
االختٌارات التحصٌلٌة.
 -2تحدٌد وصٌاؼة األهداؾ التعلٌمٌة لموضوعات االختبار:
ٌتم فً هذه الخطوة تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة (نواتج التعلم المراد تحممها عند
الطبلب) ،وٌتم صٌاؼتها بطرٌمة إجرابٌة سلوكٌة ،وفك مواصفات ومعاٌٌر صٌاؼة
األهداؾ السلوكٌة.
ٌعتبر تصنٌؾ بلوم من أول وأشهر التصنٌفات المعرفٌة المستخدمة فً مجال
الرٌاضٌات ،فهو ٌتفك مع طبٌعة الرٌاضٌات ،حٌث إن مستوٌات بلوم الستة فً
المجال المعرفً لصد بها أن تكون للرٌاضٌات وؼٌرها من المواد ،ولد صنّؾ بلوم
وآخرون أهداؾ المجال المعرفً إلى ستة مستوٌات متدرجة من العملٌات العملٌة
البسٌطة إلى العملٌات العملٌة المتمدمة بما ٌتفك مع المبادئ والنظرٌات النفسٌة للتعلم،
حٌث تصنّؾ األهداؾ التعلٌمٌة فً المجال المعرفً إلى ستة مستوٌات هً:
أوالً  -مستوى التذكر(المعرفة) : Remember
ٌمثل مستوى التذكر أدنى مستوٌات السلون المتولعة من الطالب كنواتج للتعلم ،
وهو عبارة عن استرجاع وتذكر بسٌط لما ت ّم دراسته من حمابك ومصطلحات فنٌة
وتمارٌن روتٌنٌة بنفس األسلوب والكٌفٌة التً لدمت بها ،وٌضم هذا المستوى
األصناؾ الجزبٌة التالٌة:
 -0معرفة حمابك معٌنة.
 -2معرفة المصطلحات الفنٌة.
 -3المدرة على تنفٌذ إجراءات روتٌنٌة
ثانٌا ً  -مستوى الفهم (االستٌعاب) : Understanding
صمم مستوى الفهم (االستٌعاب) لٌكون أكثر تركٌبا ً وتعمٌدا ً فً السلون من مستوى
التذكر ،وٌمصد بالفهم المدرة على ترجمة األفكار من شكل لفظً أو رمزي إلى شكل
آخر ،كأن ٌعبر التلمٌذ بلؽته عن فكرة ما وٌضم مستوى الفهم األصناؾ الجزبٌة
التالٌة:
 -0معرفة المفاهٌم.
 -2معرفة المبادئ والمواعد والتعمٌمات.
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ثالثا ً -مستوى التطبٌك Applying
ٌتضمن سلون مستوى التطبٌك سلسلة متعالبة من االستجابات تمٌزه عن المستوٌٌن
السابمٌن التذكر والفهم ،حٌث ٌت ّم فً هذا المستوى من السلون اختٌار التجرٌد
المناسب من نظرٌات أو لواعد أو مبادئ واستخدامه بطرٌمة صحٌحة فً حل
المشكلة ،المفردات أو ،األسبلة التً توضع فً مستوى التطبٌك ٌجب أن تكون
مألوفة لدى الطبلب فتكون مشابهة للمواد التً لابلوها أثناء التعلم ولكنها ؼٌر
مطابمة لها تماماً ،وٌضم مستوى التطبٌك األصناؾ الجزبٌة التالٌة:
 -0المدرة على حل مشكبلت روتٌنٌة.
 -2المدرة على عمل ممارنات.
 -3المدرة على تحلٌل المعلومات (البٌانات).
 -4المدرة على مبلحظة وإدران النماذج والتشاكبلت والتماثبلت.
رابعا ً -مستوى التحلٌل Anyalsing
ٌتضمن هذا المستوى حل مسابل ؼٌر روتٌنٌة (لم ٌسبك حل مثلها من لبل)
واكتشاؾ خبرات جدٌدة ،وٌتسم السلون فً هذا المستوى باألصالة واإلبداع  ،وٌضم
مستوى التحلٌل األصناؾ الجزبٌة التالٌة:
 -0المدرة على حل مسابل ؼٌر روتٌنٌة.
 -2المدرة على اكتشاؾ عبللات.
 -3المدرة على عمل البراهٌن.
 -4المدرة على نمد البراهٌن
 -5المدرة على صٌاؼة وتحمٌك صدق التعمٌمات.
خامسا  :مستوى التركٌب ٌ Creatingتضمن هذا المستوى وضع العناصر أو
األجزاء معا ً فً صورة جدٌدة النتاج شًء مبتكر ومتفرد ،وهً مهارة من مهارات
التفكٌر التباعدي ،والتً تساعد المتعلم على اكتشاؾ واستكشاؾ طرق جدٌدة فً
أداء المهام أو األشٌاء.
والتركٌب بذلن ٌكون على النمٌض تماما ً من التحلٌل ،إذ أن التركٌب ٌركز على
السلون االبداعً واالبتكاري للمتعلم ،وٌشتمل هذا المستوى على:
 كتابة خطة أو مشروع جدٌد. التوصل إلى عبللات جدٌدة بٌن مجموعة من المضاٌا. تجمٌع أفكار بشكل ٌساعد فً حل مشكلة ما أو مواجهة مولؾ معٌن. تصمٌم تجربة. -0التموٌم  Evaluatingوٌتضمن هذا المستوى اصدار الحكم على األفكار أو
األشٌاء أو األنشطة أو الموالؾ ،وتمثٌلها من حٌث المدرة أو المٌمة أو النوعٌة،
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بحٌث ٌتعلم الفرد كٌؾ ٌطلك األحكام على نوعٌة الفكرة اعتمادا ً على معاٌٌر محددة
وواضحة ،مما ٌؤدي إلى دعم الفكرة أو رفضها ،وتكوٌن مسلمات ثابتة ٌؤٌدها
وٌدافع عنها.
وٌعتبر هذا المستوى أعلى مستوٌات المجال العملً (المعرفً) ،وال ٌمكن الوصول
إلٌه إال بتمام الوصول إلى المستوٌات الخمسة التً سبمته ،وٌشتمل هذا المستوى
على:
الحكم على الترابط المنطمً للمادة العلمٌة.
الحكم على صحة ودلة االستنتاجات ( العبللة بٌن المعلومات المتوافرة
والنتابج ).
الحكم على لٌمة الشًء.
 -4إعداد جدول المواصفات او الخارطة االختبارٌة : Test Plueprint
وهو عبارة عن جدول ذي بعدٌن ٌمثل أحدهما المحتوى (موضوعات االختبار)،
وٌمثل اآلخر مخرجات التعلم(األهداؾ)المرتبطة بهذا المحتوى ،وإلعداد جدول
المواصفات فإنه ٌت ُّم اتباع الخطوات التالٌة:

 خطوات بناء جدول المواصفات:.0
.2
.3
.4
.5

تمسٌم المادة إلى وحدات (فصول) ،موضوعات (عناوٌن).
تحدٌد النتاجات الخاصة بكل فصل /موضوع.
توزٌع النتاجات وفك مستوٌات العملٌات العملٌة.
تحدٌد عدد االسبلة الكلٌة التً ٌشتمل علٌها االختبار
تحدٌد ع دد االسبلة فً كل خلٌة من خبلٌا الجدول فً ضوء كل من وزن الموضوع
ووزن الهدؾ والعدد الكلً السبلة االختبار وفما للمعادلة التالٌة

( وزن الموضوع * وزن الهدؾ * العدد الكلً السبلة االختبار) 09999 /
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الموضوعات
(العناوٌن)

عدد النتاجات فً مستوٌات العملٌات العملٌة
المجموع
تطبٌك تحلٌل تركٌب تمٌٌم %5
تذكر فهم
%099

%29 %05 %35 %05 %09

الموضوع ()0
%29
الموضوع ()2
%49
الموضوع ()3
%49
المجموع %099
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لتحدٌد عدد االسبلة فً الخلٌة ( الموضوع ( ، )0التذكر )
وٌتم تمرٌبه الى 0
=
لتحدٌد عدد االسبلة فً الخلٌة ( الموضوع ( ، )2فهم )
وٌتم تمرٌبه الى 3
=
وهكذا مع بمٌة الخبلٌا حتى ٌتم تحدٌد لٌم جمٌع خبلٌا الجدول
ٌحمك جدول المواصفات فوابد عدة منها:
 ٌعطً لبلختبار مصدالٌة كبٌرة. ٌعطً الثمة بعدالة االختبار.– ٌعطً كل جزء من المادة الدراسٌة الوزن الحمٌمً لها.
 ٌساعد فً لٌاس مدى تحمك نتاجات المادة بشكل كبٌر. -5تحدٌد عدد ونوع مفردات االختبار وصٌاؼتها:
ٌت ُّم فً ضوء األوزان النسبٌة لموضوعات االختبار ولمستوٌات األهداؾ ونوع
المفردات ،وفً ضوء زمن االختبار وأعمار المتعلمٌن ،تحدٌد عدد أسبلة االختبار.
 -6اجراء التحلٌل االحصابً لبلختبار
ٌشترط باي مدرس بعد ان ٌموم بكتابة فمرات االختبار وتطبٌمها على الطلبة ( اي
اجراء اختبار لهم ٌشتمل على هذه الفمرات) ان ٌموم بعد ذلن ببعض العملٌات
االحصابٌة البسٌطة بهدؾ التحمك من فاعلٌة تلن الفمرات ومدى مبلبمتها للطلبة .
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وتشتمل عملٌات التحلٌل االحصابً على التعرؾ على كل من معامل صعوبة الفمرة
ومعامل التمٌٌز وفاعلٌة البدابل الخاطبة.
وٌشترط لذلن ان ٌموم المدرس اوال بترتٌب درجات الطلبة الكلٌة على االختبار
تنازلٌا من اعلى درجة الى ادناها ثم ٌموم بعزل اوراق الطلبة الذٌن احرزوا اعلى
الدرجات فً مجموعة ٌسمٌها المجموعة العلٌا واوراق الطلبة الذٌن احرزوا ادنى
الدرجات فً مجموعة ٌسمٌها المجموعة الدنٌا على ان ٌكون عدد الطلبة متساوي
فً المجموعتٌن.
ثم ٌتم حساب كل من معامل الصعوبة والتمٌٌز وفاعلٌة البدابل الخاطبة وكما سٌتم
توضٌحه
معامل صعوبة الفمرة ) : (Diffeculty Indexوهو لٌمة تدل على مدى صعوبة
الفمرة بالنسبة للطلبة وهو ٌساوي مجموع االجابات الصحٌحة فً المجموعتٌن العلٌا
والدنٌا ممسوما على مجموع عدد الطلبة فً كبل المجموعتٌن.
مجموع االجابات الصحٌحة فً المجموعتٌن العلٌا والدنٌا
معامل الصعوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع افراد المجموعتٌن العلٌا والدنٌا
وٌكون معامل الصعوبة ممبوال اذا تراوح بٌن (  )0.80 - 0.30وٌكون ؼٌر
ممبوال اذا كان خارج هذا المدى
مثال  :فً اختبار تحصٌلً معٌن بلػ عدد الطلبة الذٌن اجابوا عن الفمرة االولى
اجابة صحٌحة  09طبلب من المجموعة العلٌا و  7طبلب من المجموعة الدنٌا علما
بان عدد افراد اي من المجموعتٌن ( )05طالب فكم تبلػ لٌمة معامل صعوبة الفمرة
وما هو المرار المتخذ بشانها؟
= 0.57
معامل الصعوبة للفمرة (= )0
ٌعد معامل الصعوبة ممبوال النه ضمن المدى المحدد
كم ٌبلػ معامل الصعوبة للفمرة الثانٌة من نفس االختبار اذا اجاب عنها اجابة
صحٌحة  05طالب من المجموعة العلٌا و  09طبلب من المجموعة الدنٌا
= 0.83
معامل الصعوبة للفمرة (= )2
ٌعد معامل الصعوبة ؼٌر ممبول النه خارج المدى المحدد
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كم ٌبلػ معامل الصعوبة للفمرة الثالثة من نفس االختبار اذا اجاب عنها اجابة
صحٌحة  3طبلب من المجموعة العلٌا و  5طبلب من المجموعة الدنٌا
= 0.27
معامل الصعوبة للفمرة (= )3
ٌعد معامل الصعوبة ؼٌر ممبول النه خارج المدى المحدد
وهكذا حتى ٌنتهً المدرس من تحلٌل جمٌع فمرات االختبار
 معامل التمٌٌز ) :(Discrimination Indexوهو لٌمة تشٌر الى مدى لدرةالفمرة االختبارٌة على التفرٌك بٌن الطلبة االلوٌاء والطلبة الضعاؾ فً التحصٌل
وهو ٌساوي الفرق بٌن االجابات الصحٌحة فً المجموعتٌن العلٌا والدنً ممسوما
المجموعتٌن
احدى
افراد
عدد
على
وٌعد معامل التمٌٌز ممبوال اذا كانت لٌمته  0.20فاكثر  .وٌعد ؼٌر ممبوال اذا
كانت لٌمته  0.19فالل او اذا كان سالبا
مثال  :فً اختبار تحصٌلً معٌن بلػ عدد الطلبة الذٌن اجابوا عن الفمرة االولى
اجابة صحٌحة  8طبلب من المجموعة العلٌا و  4طبلب من المجموعة الدنٌا علما
بان عدد افراد اي من المجموعتٌن ( )29طالب فكم تبلػ لٌمة معامل تمٌٌز الفمرة
وما هو المرار المتخذ بشانها؟
= 0.2
معامل تمٌٌز الفمرة = 0
ٌعد معامل التمٌٌز ممبوال النه ضمن المدى المحدد
كم ٌبلػ معامل تمٌٌز الفمرة الثانٌة من نفس االختبار اذا اجاب عنها اجابة صحٌحة
 09من طلبة المجموعة العلٌا و  05من طلبة المجموعة الدنٌا
= 0.25 -
معامل تمٌٌز الفمرة = 2
ٌعد معامل التمٌٌز ؼٌر ممبول الن لٌمته سالبة
كم ٌبلػ معامل تمٌٌز الفمرة الثالثة من نفس االختبار اذا اجاب عنها اجابة صحٌحة
 02من طلبة المجموعة العلٌا و  09من طلبة المجموعة الدنٌا
= 0.1
معامل تمٌٌز الفمرة = 3
ٌعد معامل التمٌٌز ؼٌر ممبول النه خارج المدى المحدد
فعالٌة البدابل الخاطبة )ٌ :(Altrenativesتعلك هذا المؤشر بالبدابل الخاطبة
الموجودة فً فمرات االختٌار من متعدد  ،اذ انه هنان اربعة احتماالت لكل بدٌل خاطا
موجود فً فمرة اختٌار من متعدد وهذه االحتماالت هً:
 ان ٌتم اختٌار البدٌل من لبل افراد المجموعة الدنٌا اكثر من اختٌاره من لبل المجموعةالعلٌا وفً هذه الحالة ٌكون البدٌل فعال وممبول اي تكون لٌمته سالبة
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ان ٌتم اختٌاره من لبل افراد المجموعة العلٌا اكثر من افراد المجموعة الدنٌا وفً هذهالحالة ٌكون ؼٌر فعال ومربن وٌجب استبعاده اي تكون لٌمته موجبة
ان ٌتم اختٌاره بنفس العدد من المجموعتٌن اذن هو ؼٌر فعالان الٌتم اختٌاره من لبل اي فرد فً الصؾ اذن هو ضعٌؾ ٌجب استبعاده من الفمرة -7ترتٌب أسبلة االختبار حسب السهولة والصعوبة أو تبعا ً لموضوعات المنهج
الدراسً أو حسب األهداؾ التعلٌمٌة.
 -8تمدٌم وإعطاء إرشادات واضحة ودلٌمة تعمل على توضٌح ما هو مطلوب من التلمٌذ
عمله أو اتباعه عند اإلجابة.

 تفسٌر نتابج االختبار باستخدام اما المتوسط الحسابً او النسبة المبوٌة
 المتوسط الحسابً )(Average
المتوسط الحسابً لعدد من المٌم هو مجموع تلن المٌم ممسوما ً على عددها.
مثال :المتوسط الحسابً للمٌم،)3 ،2 ،5 ،9 ،8( :هو مجموع المٌم ( ÷ )27عددها
(5,4 = )5
ٌفٌد المتوسط الحسابً فً معرفة األداء العام للطبلب؛ ففً اختبار (فً ظروؾ
عادٌة) من  39درجة كان المتوسط الحسابً لدرجات الطبلب ٌ ،24عتبر أدا ًء جٌداً،
بٌنما ٌكون أداء الطبلب ؼٌر جٌد إذا كان المتوسط الحسابً  02مثبلً.
س  /احسبً المتوسط الحسابً لدرجات الطلبة ادناه واتخذي لرارا بشأن ادابهم على
اختبار من  05درجة
درجات الطلبة ( ، 04 ، 02 ، 02 ، 9 ، 8 ، 05 ، 05 ، 5 ، 09 ، 3 ، 02 ،7
) 09 ، 7 ، 5
النسبة المبوٌة للنجاح )  :( Percentageهً (عدد الطلبة الناجحٌن فً االختبار
 /العدد الكلً للطلبة ) *  099وتفٌد فً معرفة االداء العام للطبلب
الدرجة المعٌارٌة  :Standard Scoreهً مؤشر ٌدلنا على انحراؾ الدرجة
الخا م عن الوسط(المتوسط) الحسابً ،باستخدام االنحراؾ المعٌاري كممٌاس .فهً
تحدد مولع الدرجة الخام من الوسط الحسابً اتجاها ً وبعداً ،فاالتجاه تحدده اإلشارة
( -أو  )+فإذا كانت بالموجب تكون أعلى من الوسط والعكس بالنسبة للسالب ،أما
البعد فتعنً كبر المٌمة فكلما كبرت المٌمة ابتعدت عن الوسط.

27

من فوابد الدرجة المعٌارٌة أنها تعطٌنا صورة عن مكان الدرجة من الوسط
الحسابً وبالتالً نستطٌع أن نتعرؾ على مولع الطالب بالنسبة لزمبلبه.
الستخراج الدرجة المعٌارٌة للدرجة الخام ال بد من معرفة الوسط الحسابً
واالنحراؾ المعٌاري للصؾ.
الدرجة
المعٌارٌة =

الدرجة الخام  -الوسط الحسابً

(ع) االنحراؾ المعٌاري

