مستوى معرفة معلمي الثانوية بمهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات
)دراسة استكشافية بثانويات المكال النموذجية بمحافظة حضرموت الساحل)
1

د .سامل أمحد باوادي
أستاذ مساعد

2

لينا جعفر بوظلي
طالبة دكتوراه

نوال زلفوظ باين
طالبة دكتوراه

3

 3 ،2 ،1كلية الًتبية ،ادلكال ،جامعة حضرموت

الملخص:
تستهدف الدراسة التعرف إىل مستوى معرفة معلمي ثانوييت ادلكال النموذجية دبحافظة حضرموت
الساحل دبهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات ،وكذلك التعرف إىل الفروق يف مستوى
وت استخدام ادلنهج الوصفي االستكشايف.
تبعا دلتغري (التخصص ،اخلربة ،اجلنس(؛ م
ادلعرفة بني زلاور الدراسة ً
ولتحقيق أىداف الدراسة ت استخدام االستبانة أداةً للدراسة مكونة من ) (35فقرة ،موزعة على احملاور
الثالثة اآلتية) :الغرض من االختبار ،األىداف التعليمية ،الوزن النسيب( ،وذلك بعد التأكد من صدقها وثباهتا،
معلما ومعلمة ،من معلمي ثانوييت ادلكال النموذجية دبحافظة حضرموت
وبلغ عدد أفراد رلتمع الدراسة )ً (48
الساحل ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :أن مستوى معرفة معلمي ثانوييت ادلكال النموذجية دبهارات بناء
االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات عالية يف مجيع زلاور أداة الدراسة الثالثة ( ،الوزن النسيب،
األىداف التعليمية دلوضوع ادلادة الدراسية ،الغرض من االختبار) على التوايل ،كما مل تظهر فروق ذات داللة
إحصائية تعزى دلتغريات (التخصص ،واخلربة ،واجلنس).
الكلمات المفتاحية :بناء االختبارات التحصيلية ،جدول ادلواصفات ،الثانوية النموذجية.
الفصل األول

اإلطار العام للدراسة

 1-1مقدمة:
للتقومي مكانة مهمة يف حياتنا ،وىو مكون أساسي من مكونات ادلنظومة التعليمية ،إذ تؤكد معطيات
مباشرا دبدى
التاريخ اإلنساين على حقيقة ،مفادىا أن تقدم األمم ورقيها يف السلم احلضاري يرتبط ارتباطًا ً
جودة نظامها التعليمي ،ومدى قدرتو على مواكبة التطورات ادلتالحقة يف رلاالت احلياة ادلختلفة .ولعل ىذا
اضحا يف حركات إصالح أنظمة التقومي الًتبوي يف ادلؤسسات التعليمية يف كثري من دول العامل،
يبدو و ً
والسيما الدول ادلتقدمة ،منذ العقدين ادلاضيني ،كما يبدو واضحا يف التوجهات اجلديدة لبحوث ودراسات
القياس والتقومي اليت تزخر هبا األدبيات ادلتخصصة يف الفًتة األخرية.
فالتقومي عملية منهجية تتطلب مجع بيانات موضوعية ومعلومات صادقة من مصادر متعددة ،باستخدام
أدوات قياس متنوعة ،يستند إليها يف إصدار أحكام أو ازباذ قرارات مناسبة تتعلق باألفراد ،وشلا ال شك فيو أن
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ىذه القرارات ال ينعكس أثرىا على الفرد فقط ،وإظلا ؽلتد ليشمل تقومي ادلهام والربامج وادلشروعات
وادلؤسسات؛ للتحقق من فاعليتها يف ربقيق أىدافها احملددة ) عالم ،2009 ،ص. ( 31-32.
وتأيت االختبارات التحصيلية وبناؤىا مركز الصدارة يف البحوث النفسية والًتبوية؛ باعتبارىا إحدى
الوسائل األساسية ادلعتمدة يف تقومي الطالب يف سلتلف مراحل حياهتم التعليمية .وتعد االختبارات التحصيلية
استخداما يف مؤسساتنا الًتبوية
دبختلف أنواعها ادلقالية ،الشفوية ،أو ادلوضوعية من بني أكثر الوسائل التقوؽلية
ً
وخاصة يف مرحلة التعليم الثانوي إذا ما قلنا إهنا األداة الوحيدة للتقومي يف األنظمة الًتبوية( .سلائيل،2016 ،
ص.(123
لذا أصبح من الضروري بناء االختبارات التحصيلية دبهارة عالية وف ًقا جلدول ادلواصفات من قبل ادلعلم؛
لتحقيق الفائدة القصوى من ىذه االختبارات واستعماذلا يف النحو ادلالئم ،ودبا يؤدي إىل رفع فعالية عملية
التعلم والتعليم.
إن عملية إعداد االختبارات ليس باألمر السهل؛ فليس كل ورقة معنونة بكلمة اختبار ؽلكن أن ينطبق
عليها مواصفات االختبار اجليد ،ويتطلب إعداد االختبار اجليد .التخطيط اجليد وسبر عملية إعداد االختبارات
التحصيلية خبطوات عدة ىي :ربديد الغرض من االختبار ،وربليل احملتوى وربديد األىداف التدريسية ،وإعداد
جدول ادلواصفات ،وصياغة فقرات االختبار ،وتطبيق االختبار وتصحيحو ) أبو جراد ،2011 ،ص.( 90
وذكر مارزانو وتوث ) (2014أن ضبط قياس ظلو الطالب من خالل بناء االختبارات التحصيلية دبهارة
إطارا للقيام هبذا الضبط ،والًتكيز على االختبارات ،بوصفها ادلقياس
كمحك لفاعلية ادلعلم ،من خالل عرض ً
األساس لتعلم الطالب ،ولتحقيق ىذه األىداف أكدا على ضرورة استخدام منظومة تقومي للمعلم إذ تتطلب
فاعال ،وكل معلم يستحق
معلما ً
ىذه ادلنظومة خطة تطبيق متعددة ادلراحل؛ ذلك أن كل طالب يستحق ً
تغذية راجعة صادقة وموثوقة .ومع ىذا فإن بناء قدرة منظمة ما على إغلاد معلمني مهرة يف بناء االختبارات
التحصيلية وغريىا من أساليب التقومي ،ػلتاج لوقت وتدريب ومنظومات جيدة ،مع تركيز مزدوج على ظلو
ادلعلم ،وربسن يف تعلم الطالب )ص .(125
وبناءً على ما سبق يرى الباحثون أن بناء االختبارات التحصيلية اجليدة ىي األداة ادلساعدة على
الكشف عن مسرية العمل الًتبوي واذباىاتو ،واالستفادة من نتائجو يف ازباذ الكثري من القرارات ادلتعلقة دبصري
خصوصا معلمي
الطالب وادلعلم وأقطاب العملية التعليمية يف ادلدارس؛ إذ يقع على عاتق معلمي الثانويات -
ً
الثانويات النموذجية  -والذين ؼلضعون مسب ًقا دلعايري دقيقة الختيارىم ،الذين يتوقع منهم أن تتوفر لديهم
مهارة لبناء االختبارات التحصيلية وإعدادىا وف ًقا جلدول ادلواصفات لطالهبم ادلتفوقني ،واتباع األسلوب العلمي
للحصول على ادلعلومات والبيانات اليت يريدوهنا عن طالهبم ،باستخدام أدوات تقوؽلية مناسبة ،حبيث تكون
ىذه ادلعلومات دقيقة وصحيحة؛ وألجل ذلك جاءت أعلية معرفة ادلعلم دببادئ القياس والتقومي الًتبوي
ومهاراتو ،واليت تقف وراء الكثري من القرارات التدريسية والًتبوية يف مدارسنا؛ لكون ادلعلمني يف الثانويات
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النموذجية ال ػلتاجون لالختبارات التحصيلية لتقومي مستوى تعلم الطلبة فقط ،بل من أجل توزيعهم يف
الصفوف ادلناسبة ذلم ،وتوفري الربامج اإلثرائية للطلبة ادلتفوقني ،من أجل ربفيزىم ضلو التعلم ادلتميز ،واحلكم
على مدى إتقاهنم للمواد الدراسية ،وخاصة ادلرحلة الثانوية؛ بوصفها حلقة من حلقات التعليم ،ومرحلة انتقالية
للحياة اجلامعية .يضع الطالب خطواتو األوىل يف سلم النجاح واختيار زبصصاتو ادلالئمة؛ وف ًقا لنتائج
االختبارات الوزارية.
لذلك أصبحت دراسة مستوى معرفة معلمي الثانوية دلهارات بناء االختبارات التحصيلية وف ًقا جلدول
ادلواصفات ضرورة ملحة ،تظهر من خالل معرفة ادلعلم للدور الذي غلب أن ؽلارسو يف رلال إعداد االختبارات
التحصيلية اجليدة ،وبادلقابل ترتقي بأدائو ادلهين إىل مستوى من التمكن ،إضافة إىل أن نتائج الطلبة يف
أحكاما يًتتب عليها
االختبارات ووسائل التقومي األخرى ،اليت يستخدمها ادلعلمون سيعتمد عليها يف إصدار
ً
قرارات ذات أعلية ،تتصل جبوانب سلتلفة من أبعاد العملية التعليمية ،والسيما ما يرتبط بتحديد ادلسار الذي
سيسلكو الطالب يف التعليم اجلامعي.
 1-2مشكلة الدراسة:
بناء على أعلية االختبارات التحصيلية يف العملية التعليمية كإحدى أىم أدوات التقومي اليت تقيس
التحصيل ادلعريف للمتعلمني ،واالعتماد الكبري عليها الزباذ عدد من القرارات؛ من أجل ربقيق األىداف
ادلنشودة من عملية التعليم والتعلم ،إضافة إىل دور ادلعلم الفعال كخبري ومؤىل لقياس ربصيل الطالب
وتقوؽلهم عن طريق االختبارات ،واليت تعد زل ًكا أساسيًا للتحقق من مدى النجاح أو الفشل بالنسبة للمتعلمني
من جهة وكذا للمعلم من جهة أخرى .وىذا ما أكده بروخارت ونيتكو ) (2012على أعلية اإلعداد اجليد
لالختبارات من حيث استخدام نتائج الطلبة التقييمية إلصدار قرارات مهمة للطالب يف ادلدارس النموذجية
كوضع طالب معني يف برنامج تدريسي خاص باالعتماد على نتيجتو يف اختبار ربصيلي ،إضافة إىل الربامج
ادلخصصة للطلبة ادلوىوبني وادلبدعني )ص . (433 - 434
ونظرا ألعلية الدور الذي تؤديو االختبارات التحصيلية ،خاصة يف ربديد مصري ادلتعلمني ،صلد أن معظم
ً
األنظمة الًتبوية يف العامل تويل األعلية الكربى للمعلم بوصفو ادلسئول األساسي عن عملية تقومي أداء ادلتعلمني
وتثمني ادلردود الًتبوي ،وخاصة أن إعداد مثل ىذه االختبارات وتطبيقها وتصحيحها وربليل نتائجها وتفسريىا
تتطلب من ادلعلم امتالك رلموعة من ادلهارات األساسية يف رلال بناء االختبارات التحصيلية .ىذا التوجو بات
اضحا يف مجيع األنظمة الًتبوية اليت تسعى إىل االىتمام بكفايات التقومي ،إذ أكدت منظمات رئيسة
و ً
للمعلمني كاالرباد االمريكي للمعلمني ) ،(AFTواجلمعية القومية الًتبوية ) ،(NEAواجمللس القومي للقياس
الًتبوي ) (NCMEعلى ربديد قائمة من ادلعايري لكفايات ادلعلمني يف رلال التقومي الًتبوي حىت ؽلكن من
تقدمي اختبارات سليمة تقيس ربصيل التالميذ )عالم ،2009 ،ص. (47-48
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وعلى الرغم من التطورات احلاصلة يف األدوار اجلديدة لعملية التقومي فإن نظام االمتحانات احلالية ما زال
وبعيدا عن اسًتاتيجيات نظم االمتحانات ادلعاصرة اليت تتوفر فيها عوامل ادلوضوعية والصدق والثبات،
قاصراً ،
ً
مقررا أو أكثر؛
إضافة إىل أن معظم برامج اإلعداد الًتبوي بكليات ادلعلمني وكليات الًتبية باجلامعات تتضمن ً
خلال يف عملية
لتزويد ادلعلم دبهارات القياس الالزمة لبناء اختبارات ربصيل جيدة .ىناك أحباث تؤكد أن ىناك ً
إعداد ادلعلم يف ىذا اجلانب ،فقد توصلت نتائج بعض الدراسات كدراسة عدائكة وزمالئو ) ،(2018ودراسة
الزبون ) ،(2013ودراسة أبو جراد ) (2011إىل وجود تدن يف مستوى معرفة ادلعلمني بالقواعد الالزمة لبناء
االختبارات التحصيلية وف ًقا جلدول ادلواصفات.
والحظ الباحثون من خالل اطالعهم على عدد من أوراق االختبارات لعدد من ادلدارس الثانوية
واألساسية وادلشكالت ادلًتتبة على قصور واضح وملموس يف عدد من االختبارات التحصيلية ادلعدة من قبل
ادلعلمني ،إضافة إىل شكوى أولياء األمور ادلتكررة من صعوبة االختبارات التحصيلية ادلعدة لتقومي أبنائهم،
وظهور بعض السلبيات كمحاوالت الغش أو اللجوء إىل الدروس اخلصوصية ،وغريىا من الظواىر كالرسوب
وتكرار التسرب ،وكذلك عدم وجود أحباث ودراسات ؽلنية _ على حدود علم الباحثني  -استهدفت تقومي
معرفة أساتذة التعليم الثانوي يف رلال إعداد االختبارات التحصيلية اجليدة .ويف ظل ىذه اآلثار السلبية يف بناء
االختبارات ،وانطالقًا من أعلية سبكني معلمو التعليم الثانوي  -وعلى وجو اخلصوص معلمي الثانويات
النموذجية  -من ادلعرفة الشاملة والكفاءة العالية إلعداد االختبارات التحصيلية اجليدة وفق أسس جدول
ادلواصفات .لكوهنم لديهم القدرة على تنفيذ برامج إثرائية وتأىيلية للمعلمني .
ومن ىذا ادلنطلق فقد حرص الباحثون على الكشف عن معرفة مستوى معلمي الثانوية دلهارات بناء
االختبارات التحصيلية وف ًقا جلدول ادلواصفات يف الثانويات النموذجية يف زلافظة حضرموت الساحل ،واليت
تؤثر يف نتائج الطلبة ،وتنعكس سلبًا على رلمل أداء ادلعلمني والطلبة ،وؽلكن تلخيص مشكلة الدراسة احلالية
يف األسئلة اآلتية:
س 1ما مستوى معرفة معلمي ثانوية ادلكال النموذجية دبحافظة حضرموت الساحل دبهارات بناء االختبارات
التحصيلية وفق جدول ادلواصفات من وجهة نظرىم؟
س 2ىل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) (0.05يف مستوى معرفة معلمي ثانوية ادلكال
النموذجية دبهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات تعزى دلتغريات التخصص ،اخلربة،
اجلنس؟
 1-3أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
• التعرف على مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية ببناء االختبارات التحصيلية وفق ربديد (الغرض
من االختبار – األىداف التعليمية – الوزن النسيب(.
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• الكشف عن مدى االختالف يف مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية ببناء االختبارات التحصيلية
وفق جدول ادلواصفات يعزى دلتغري (التخصص ،اخلربة ،اجلنس).
• وضع توصيات تساعد على تطبيق تقنية جدول ادلواصفات يف بناء االختبارات التحصيلية بشكل عام
يف ادلدراس.
 1-4أهمية الدراسة:
تربز أعلية ىذه الدراسة فيما يأيت:
• الًتكيز على موضوع اكتسب أعليتو من خصوصية دوره يف العملية الًتبوية؛ إذ تشكل عملية ادلعرفة ببناء
االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات حجر الزاوية يف العملية التعليمية؛ ألن القرارات ادلًتتبة
على ىذه االختبارات ىي قرارات بالغة األعلية.
• عدم وجود الدراسات احمللية اليت تناولت موضوع االختبارات وادلرتبط بعملية القياس والتقومي.
• إ فادة القائمني على العملية التعليمية يف التعرف على مستوى معرفة ادلعلمني يف الثانويات ببناء
االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات .
• لفت انتباه ادلسؤولني وادلهتمني بالعملية التعليمية إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية؛ وذلك
ألخذىا بعني االعتبار دلساعدة ادلعلمني على تطوير قدراهتم يف رلال إعداد االختبارات التحصيلية.
• تقدم الدراسة توصيات مهمة تساعد على التحسني ادلستمر لنظام التقومي يف الثانويات النموذجية ،من
خالل معرفة القصور لدى ادلعلمني يف بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات وتطبيقها يف
ادلدارس ،وىي دبثابة األعلية التطبيقية للدراسة.
 1-5محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة احلالية دبا يأيت:
• الحدود الموضوعية :مستوى ادلعرفة دلهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات
(ربديد الغرض من االختبار – ربديد األىداف التعليمية – ربديد الوزن النسيب).
• الحدود البشرية :معلمو الثانوية النموذجية.
• الحدود المكانية :ثانويتا ادلكال النموذجية يف زلافظة حضرموت الساحل )بنني ،بنات(
• الحدود الزمانية :العام الدراسي 2020/2021م.

 1-6متغيرات الدراسة:

• المتغيرات المستقلة) :التخصص ،اخلربة ،اجلنس(.

• المتغير التابع( :آراء أفراد عينة الدراسة حول معرفة مهارات بناء االختبار التحصيلي(.
 1-7مصطلحات الدراسة:

 1-7-1مستوى المعرفة :المستوى :ىو الدرجة ادلكانة اليت استوى عليها الشيء.
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تعريف المعرفة :عرفها (قاموس اكسفورد) :ىي اخلربات وادلهارات ادلكتسبة من قبل شخص من خالل
التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو دلوضوع.
مستوى المعرفة :تعريف إجرائي :ىو حد معني من ادلعلومات والبيانات وادلهارات اليت ؽلتلكها عضو ىيئة
التدريس يف ثانوييت النموذجية بادلكال حول تقنية جدول ادلواصفات ،واليت تؤثر يف أدائهم لبناء االختبارات
التحصيلية .والذي ربدده نتائج االستبيان.
 1-7-2االختبارات التحصيلية:
ىي إجراء منظم لقياس ربصيل ادلتعلمني ألىداف تعليمية ،أو ىي إجراء منظم لقياس ما اكتسبو ادلتعلمون من
حقائق ومفاىيم وتعميمات ومهارات نتيجة لدراسة موضوع ما ،أو وحدة تعليمية معينة ،وتقع االختبارات
التحصيلية يف فئتني :األوىل سبثل االختبارات ادلقننة ،واألخرى سبثل االختبارات اليت يعدىا ادلعلم اليت تعرف
باالمتحانات (علي ،2011،ص.(299
 1-7-3التعريف اإلجرائي لمهارات بناء االختبارات التحصيلية:
ىي رلموعة ادلعارف وادلهارات واالذباىات اليت ؽلتلكها معلم التعليم الثانوي بثانوييت ادلكال النموذجية،
وتظهر من خالل معرفتو بالدور الذي غلب شلارستو يف رلال إعداد االختبارات التحصيلية اجليدة ،وف ًقا جلدول
ادلواصفات ،وترتقي بأدائو ادلهين إىل مستوى من التمكن ،واليت تتضمن (ربديد الغرض من االختبار ،ربديد
األىداف التعليمية دلوضوع ادلادة الدراسية ،ربديد الوزن النسيب(.

 1-7-4جدول مواصفات االختبار" :ىو عبارة عن جدول ذي بعدين ،يوضحان عالقة سلرجات التعلم
دبحتوى ادلقرر ،الذي يهدف ربقيق إىل األىداف التدريسية ادلنشودة .ويوضح أحد البعدين أىداف ادلقرر
(سلرجات التعلم) ويوضح البعد الثاين زلتوى ادلقرر (موضوع ادلقرر(" ).شحاتة والنجار ،2003 ،ص.(163
 1-7-5التعريف اإلجرائي لجدول المواصفات :سلطط تفصيلي ػلدد زلتوى االختبار ،ويربط زلتوى
ادلادة الدراسية باألىداف التعليمية السلوكية ،ويبني الوزن النسيب الذي يعطيو ادلعلم لكل موضوع من
ادلوضوعات ادلختلفة ،واألوزان النسبية لألىداف ادلعرفية السلوكية يف مستوياهتا ادلختلفة.
 1-7-6معلمو الثانوية :ىم ادلعلمون الذين ت اختيارىم للتدريس يف الثانويات النموذجية وفق معايري
ربددىا مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية.

 1-7-7التعليم الثانوي :التعليم الثانوي يتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة ادلرحلة األساسية ادلوحدة
متابعة تنمية معارفهم ومهاراهتم العلمية واألدبية ،وتستغرق مرحلة الثانوية بقسميها العلمي واألديب ثالث
سنوات (القانون العام للًتبية والتعليم رقم ) (45لسنة 1994م ،مادة .(19

 1-7-8التعريف اإلجرائي:
ىو التعليم الثانوي الذي يتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة ادلرحلة األساسية بتفوق ،ومتابعة تنمية
معارفهم ومهاراهتم العلمية يف ثانويات ادلكال النموذجية بساحل حضرموت بقسمها العلمي دلدة ثالث سنوات
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 1-7-9الثانويات النموذجية" :ىي الثانويات اليت أنشئت بقرار وزاري رقم ) (340لعام)(2007
اخلاصة بالطالب ادلتفوقني ،واليت ؼلضع فيها الطالب المتحان قبول ومفاضلة قبل التحاقو هبا ،ويشًتط أن
حاصال على ) (90%يف امتحانات إهناء ادلرحلة األساسية " (مؤسسة حضرموت تنمية بشرية،
يكون
ً
.)2021
الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
يشمل اإلطار النظري بعض أدبيات الدراسة حول االختبارات التحصيلية ،ومستوى معرفة ادلعلمني
دبهارات بنائها وف ًقا جلدول ادلواصفات من حيث ربديد الغرض من االختبار – ربديد األىداف التعليمية –
أيضا عرض دراسات سابقة تتعلق دبوضوع الدراسة.
ربديد الوزن النسيب ،و ً

 2-1اإلطار النظري:
يستخدم ادلعلمون أساليب متنوعة يف تقييم أداء طلبتهم ،مثل ادلالحظة ادلباشرة ،والواجبات ادلنزلية ،غري
استخداما االختبارات التحصيلية اليت يعدىا ادلعلم ،وىي ما تزال األداة الرئيسة اليت يعتمد عليها يف
أن أكثرىا
ً
تقومي الطلبة يف مدارسنا ،رغم االنتقادات الالذعة اليت وجهت ذلا ،ويرجع ذلك إىل أسباب متباينة ،يتعلق
بعضها بثقافتنا عن التقومي ،ويرتبط البعض اآلخر دبعطيات السياق الذي ظلارس فيو التعليم والتعلم وإمكانياتو،
قليال لنناقش كيف
وعلى أية حال فإن سعينا لتطوير ثقافتنا ومهاراتنا يف رلال تقومي الطلبة يستدعي أن نتوقف ً
ضلسن استخدام االختبارات التحصيلية يف تقومي الطلبة.
شكال ومضمونًا
أشار ميخائيل ) ( 2016أن مسالة ربسني ىذه االختبارات ورفع فاعليتها وربديثها ً
تكتسب أعلية خاصة يف ظروف الثورة العلمية والتقنية ،ومع التوسع اذلائل يف حجم ادلعارف العلمية الذي
يشهده عصرنا ،إذ بات من الضروري إعداد اإلنسان اجلديد القادر على استيعاب منجزات العلم والتقنية
ادلتطورة باستمرار (ص.(125
 2-1-1بناء االختبارات التحصيلية:
ذكر ميخائيل ) (2016أن ادلقصود باختبارات ادلعلم الصفية تلك االختبارات اليت يعدىا ادلعلم عادة
ألغراض االستعمال الصفي ،وتطبق يف أثناء سري عملية التعلم والتعليم ،ويف انتهاء ىذه العملية .وتنطوي ىذه
نظرا ألهنا تشغل احليز األكرب يف عملية تقومي الطالب .ومن ادلعلوم أن
االختبارات على أعلية قصوى؛ ً
وقليال ما زبضع بنود ىذه االختبارات
االختبارات التحصيلية تعاين من ضعف التخطيط وردبا غيابو كليًاً ،
ونادرا ما زبضع للتحليل اإلحصائي أو ال زبضع لو على اإلطالق .ولعل السبب يف ذلك
للتحليل ادلنطقيً ،
ىو عدم إدلام ادلعلمني بصورة كافية بنظرية القياس ادلعاصرة وشلارساتو ادلتقدمة ،واعتقاد الكثري منهم أن معرفتهم
اجليدة للمادة العلمية ؽلكن أن تؤىلهم للقياس بصورة تلقائية (ص .(127 – 128
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لذا يرى الباحثون أنو من اخلطأ االستهانة بعملية إعداد االختبارات التحصيلية ،والنظر إليها كأهنا مهمة
إضافية أو ثانوية؛ حبجة أن التدريس ،والذي يتمثل بإعطاء ادلعلومات ادلقررة وشرحها من خالل زلتوى معني،
يعد دبثابة ادلهمة األساسية للمعلم .فالتدريس والتقومي وجهان لعملة واحدة متكاملة ،والتقومي الفعال ىو عنصر
متمم للتعليم الفعال ودليل عليو.
ترتكز عملية القياس والتقومي الصفي على رلموعة من األسس وادلبادئ اليت البد من مراعاهتا عند بناء
االختبارات الصفية .وانطالقًا من تلك األسس وادلبادئ تسري عملية بناء االختبار الصفي وفق خطوات زلددة،
من أعلها :التخطيط لالختبار ،وكتابة البنود االختبارية ،وإخضاعها للتحليل ادلنطقي واإلحصائي .
ومن ادلؤكد أن الوقوف عند ىذه األسس وادلبادئ ،وكذلك ادلراحل واخلطوات األساسية يف عملية بناء
االختبار ودراستها بصورة متأنية ،ؽلكن أن ربقق فائدة قصوى للمعلم ،وقد تكون دبثابة دليل اسًتشادي
وعملي يف نشاطو التقوؽلي الصفي .وقد ذكر ىذه األسس وادلبادئ مراد وسليمان ( ،)2002وأوجزىا
الباحثون يف النقاط اآلتية:
 .1إن عملية بناء االختبار غلب أن تأخذ باحلسبان استعمالو والغرض اخلاص منو.
 .2إن اختيار شكل البنود (أو األسئلة) يتحدد بطبيعة األىداف ونواتج التعلم ادلقيسة.
 .3غلب وضع البنود االختبارية حبيث تكون دبثابة عينة شلثلة حملتوى ادلادة ونواتج التعلم اخلاصة ادلقيسة.
مالئما.
 .4غلب أن يكون مستوى صعوبة البنود االختبارية ً
 .5غلب وضع البنود االختبارية حبيث ال تؤثر العوامل اجلانبية أو الداخلية يف أداء ادلفحوص ،وسبنعو من
اظهار مستواه احلقيقي يف التحصيل.
 .6غلب وضع االختبار حبيث يسهم بتحسني العملية التعليمية -التعلمية )ص.(36
•  2-1-2مواصفات االختبار التحصيلي الجيد( :عالم. (2009،
 .1غلب أن يقيس نواتج تعليمية زلددة ،تكون متسقة مع األىداف التدريسية.
 .2أن يغطي عينة من النواتج التعليمية وادلادة الدراسية ادلتضمنة يف التدريس.
 .3أن ػلتوي على نوعية األسئلة اليت تكون أكثر مالء ًمة من غريىا لقياس الناتج التعليمي ادلرغوب.
 .4أن يصاغ حبيث يتناسب والغايات اليت ستستخدم النتائج فيها.
 .5أن يهدف إىل ربسني مستوى تعلم الطالب.
 .6سالمة الصياغة ووضوح ادلفردات.
 .7موضوعية وضع الدرجات عليو (ص .(97
وعلى ىذا األساس فإن إعداد اختبار ربصيلي جيد يتطلب التخطيط اجليد ،ويتمثل العنصر الرئيس فيو
اضحا؛ لتصبح أسئلة االختبار من النوع الذي تستطيع أن
بتحديد ما يراد قياسو ،ووصفو وص ًفا سلوكيًا و ً
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تستثري السلوك ادلرغوب فيو ،وقد اتفقت األدبيات الًتبوية على ربديد خطوات بناء االختبارات التحصيلية يف
رلال القياس والتقومي ،واليت تشكل الكفايات األساسية للمعلم يف بناء االختبارات.
• خطوات بناء االختبار التحصيلي( :سلائيل.)2016 ،

عددا من األغراض ،منها:
• تحديد الغرض من االختبار :االختبارات الصفية ؽلكن أن تليب ً
• احلكم على إتقان معرفة أو مهارات أساسية معينة.
• ترتيب الطالب حسب ربصيلهم لألىداف الًتبوية.
• تشخيص صعوبات التعلم.
• تقومي الطريقة التعليمية.
• ربديد فعالية ادلنهاج( .ص. (133 ،

• تحديد األهداف التعليمية:
إن اخلطوة األصعب واألىم يف مرحلة التخطيط لعملية بناء االختبار ىي ربديد األىداف التعليمية،
فبدون أىداف واضحة وزلددة ال يدري ادلعلم ماذا يقيس ،وقد يلجأ إىل الطريق األسهل ،ويقتصر على أسئلة
مهمال بذلك ادلستويات األعلى للتعلم .وما من شك يف أن األىداف اليت تشكو من
االستدعاء البسيطً ،
العمومية والغموض يصعب االسًتشاد هبا يف عملية التقومي ،ومن ىنا البد من صياغة األىداف بعبارات
واضحة وزلددة ،والتعبري عنها بصورة نواتج سلوكية قابلة للمالحظة والقياس .ويؤكد علماء القياس من أمثال
جرونلتد ومهرنز؛ أن إخضاع األىداف التعليمية للقياس يتطلب السري باخلطوتني اآلتيتني:
• صياغة األىداف التعليمية العامة بلغة نواتج التعلم ادلتوقعة.
• وضع قائمة بعينة من ظلاذج السلوك اخلاصة ،اليت غلب على الطالب أن يظهرىا عندما ينجز اذلدف.
• تحديد المحتوى:
إن ربديد احملتوى الذي سيشملو االختبار ىو أمر مهم ،والسيما حني يكون الغرض من االختبار ىو
تقومي ما تعلممو الطالب يف ادلادة الدراسية أو يف جزء منها .ويرى ثورندايك وىاجن الوارد يف ميخائيل )(2016
"أن للمحتوى أعلية خاصة ألنو الوسيط الذي تتحقق من خاللو األىداف كعمليات" (ص .(153.وتتطلب
عملية ربديد احملتوى بيان العناصر واجملاالت الرئيسة والفرعية ذلذا احملتوى مع ربديد األوزان النسبية لكل منها،
وذلك على ضوء أعليتو ،والزمن ادلخصص لتدريسو ،ومن مث زبصيص عدد من األسئلة أو البنود لكل رلال
استنادا إىل ذلك.
رئيس أو فرعي
ً
• بناء جدول المواصفات:
مجيعا يف جدول
بعد ربديد األىداف التعليمية وعناصر احملتوى الذي سيشملو االختبار البد من تنظيمها ً
مواصفات االختبار .والغرض من ىذا اجلدول ىو ربط األىداف التعليمية مباشرة بعناصر احملتوى الدراسي،
وربديد عدد البنود اخلاصة بكل ىدف .ويفيد جدول ادلواصفات يف إعطاء كل ىدف الوزن الذي يستحقو
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تبعا لذلك أداة فعالة لتأسيس صدق زلتوى االختبار من خالل إلزام واضع
بنظر واضع االختبار .ويعد ً
االختبار بتوزيع أسئلتو على سلتلف أجزاء احملتوى وعناصره من جهة ،وعلى مجيع األىداف التعليمية ادلتصلة
هبذا احملتوى من جهة أخرى .وأشارت بروخارت ونيتكو ) (2012أن جدول ادلواصفات يعد األداة ادلعتادة
لتعريف رلال اختبارات مسح التحصيل ادلقننة يف دليل االستخدام ،وػلتوي ىذا اجلدول على الوحدات العامة
للمحتوى وادلهارات ادلراد تقييمها .ويصف اجلدول نسبة ادلهام )ادلفردات( لكل خلية ذبمع بني احملتوى
قياسا تقريبيًا للوزن ،الذي تضيفو إىل الدرجة الكلية للطالب (ص.
وادلهارات .وتعد نسبة ادلهام يف كل خلية ً
.(55
• اختيار نوع أسئلة االختبار:
يوصف السؤال يف اإلطار التعليمي بأنو كل عبارة تنطوي على مطالبة ادلعلم الطالب بإجابة ترتبط
هبدف تعليمي مقرر ،ويف الًتبية يقال" :اإلجابة نصف ادلعرفة" .وىناك أشكال وأنواع عدة من األسئلة اليت
ؽلكن استخدامها يف االختبارات الصفية ،وؽلكن تصنيف ىذه األنواع إىل صنفني رئيسني ،علا :األسئلة ادلقالية
أو اإلنشائية ،اليت تتطلب عادة إجابة طويلة مفصلة ،واألسئلة أو البنود ادلوضوعية من نوع صواب  -خطأ
أو االختيار من متعدد أو ادلطابقة أو تعبئة الفراغات .وما من شك يف أن اختيار النوع ادلالئم من البنود يعتمد
إىل حد كبري على اذلدف ادلراد قياسو ،ويتعني على ادلعلم نفسو أن ػلدد ىذا النوع دبا يتالءم مع اذلدف من
جهة ،وطبيعة احملتوى من جهة أخرى .ومن ادلعلوم أن بعض البنود أو األسئلة أكثر مالءمة من بعضها اآلخر
لقياس أىداف معينة( .ميخائيل ،2016 ،ص . (137
• ترتيب أسئلة االختبار:
عند صياغة فقرات االختبار بصورهتا النهائية يتم ترتيبها؛ لذلك على ادلعلم أن ؼلتار التنظيم ادلناسب
لتحقيق أىداف االختبار التحصيلي ،وىناك أمور عدة ؽلكن أخذىا بعني االعتبار عند ترتيب األسئلة ،وىي:
• حسب الشكل (وضع كل نوع من أنواع األسئلة ادلستخدمة بعضها مع بعض(.
تسلسال منطقيًا حملتوى ادلادة الدراسية).
• حسب احملتوى (تسلسل الفقرات يف السؤال الواحد
ً
• مستوى الصعوبة )تدرج األسئلة يف اجملموعة الواحدة من السهل إىل الصعب(.
• مستوى األىداف )وضع الفقرات اليت تقيس مستوى معينًا من األىداف بشكل متسلسل ،مع
إمكانية ادلالحظة أن مستوى األىداف قد يستخدم لتدرج الفقرات بناء على صعوبتها( )ملحم،
 ،2002ص. (221 ،

• صياغة تعليمات االختبارات:
سبثل التعليمات إرشادات مهمة توجو التلميذ وترشده إىل كيفية االستجابة لفقرات االختبار ،حيث
أوجزىا عالم ( )2002يف اآليت:
• أن تكون كلمات التعليمات مفهومة ومبسطة وجبمل قصرية (تنظيم الورقة ،اخلط ،اللغة).
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• أن تكون متسلسلة على شكل نقاط وواضحة.
استنادا إىل خربة سابقة ،بل يفًتض أهنم يؤدون
• عدم وضع افًتاض أن التالميذ يعرفون طريقة اإلجابة
ً
االختبار ألول مرة.
كبريا يف تقليل أسئلة التالميذ
وعليو فإن صياغة التعليمات بصورة واضحة ومفهومة تؤدي ً
دورا ً
واستفساراهتم حول االختبار.
• إخراج االختبار وطباعته:
إلعداد اختبار ربصيلي جيد ىناك رلموعة من اإلرشادات ادلهمة ،واليت ػلتاجها ادلعلم إلخراج االختبار
يف صورتو النهائية ،يوجزىا الباحثون يف النقاط اآلتية :
• مراعاة السالمة اللغوية يف صياغة األسئلة ،واالبتعاد عن العبارات القابلة للتأويل.
• أن يكون السؤال احملدد غري مركب.
مستقال بذاتو ،وال تعد اإلجابة عنو شرطًا لإلجابة عن سؤال يليو.
• ان يكون كل سؤال
ً
• أن ؼللو السؤال من العبارة ادلؤدية لإلجابة.
• تقدمي التعليمات ادلناسبة قبل الشروع يف االختبار.
• أن تكون أسئلة االختبار مناسبة للزمن ادلخصص ذلا.
• أن تكون الطباعة واضحة وخالية من األخطاء ادلطبعية واإلمالئية ،مع ترك مسافة كافية بني الفقرات.
(ملحم.)2002 ،225 ،
• تجريب االختبار:
يطلق على التجربة األولية لالختبار " التجريب االستطالعي" ،ويتم بتطبيق االختبار على عينة صغرية

من الطالب هبدف التعرف على مدى وضوح التعليمات واألسئلة ،ومدى مناسبتها دلستوى التالميذ بشكل
عام ،والزمن الالزم لإلجابة عنو ،وبعد ذلك ذبرى التعديالت الالزمة.
ويشري ميخائيل ) (2016إىل أن االعتماد على نتائج اختبارات مل يتم ذبريب أسئلتها يؤدي إىل ضعف
مستواىا من حيث الصدق والثبات ،وبالتايل عدم مقدرة تلك االختبارات على ربقيق أغراضها )ص.(163 ،
• تحليل فقرات االختبار:
تعد عملية ربليل مفردات االختبار التحصيلي من العمليات األساسية اليت ؽلكن أن يستخدمها ادلعلم يف
فحص مدى جودهتا وفعاليتها وربديده؛ إذ زبتلف طرق التحليل باختالف نوع األسئلة )مقالية ،موضوعية).
واذلدف من ربليل الفقرات ىو ربديد درجة صعوبة كل مفردة )معامل الصعوبة) وإمكانية سبييزىا بني
ادلستويات التحصيلية ادلختلفة للطلبة )معامل التمييز) ،وربليل ادلشتتات يف فقرات االختيار ادلتعدد (فعالية
البدائل() .عالم ،2009 ،ص. (254
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• تطبيق االختبار:
تتطلب عملية تطبيق االختبار توفري الظروف الفيزيقية والنفسية ادلناسبة ،إذ ينخفض قلق االختبار قبل
أو عند دخول التلميذ قاعة االمتحان ،وعند بلوغ التلميذ درجة عالية من القلق يؤدي إىل اطلفاض مستوى
أدائو يف االمتحان.
• تصحيح االختبار:

يرى ملحم ) (2002أن تصحيح االختبار يتوقف على نوع االختبار ادلستخدم ،وعلى اإلجراءات اليت
ازبذت ألغراض التصحيح ،وينبغي على واضع األسئلة كتابة اإلجابة النموذجية واإلجابات ادلتوقعة وادلقبولة،
وتوزيع العالمات ادلستحقة عليها ،وبيان اإلجابات غري ادلقبولة ،وقد يكون التصحيح يدويًا أو آليا ،وعند
التصحيح يراعى ما يأيت:
• مناقشة دليل التصحيح قبل البدء بعملية التصحيح.
• التزام ادلصححني مجيعهم بدليل التصحيح.
• تعميم كل قرار أو إجراء يتم ازباذه على ادلصححني مجيعهم عند حدوث تعديل على اإلجابة
أو وجود إجابة بديلة أخرى (ص.)225 ،
• دراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة موضوع مهارات بناء االختبارات التحصيلية ،وت الًتكيز على الدراسات اليت
أجريت يف الثانويات ،مرتبة من األحدث فاألقدم.
التعرف على فاعلية برنامج تدرييب يف إكساب أعضاء ىيئة التدريس
دراسة أمحد ) ،(2020وىدفت إىل م
جبامعة ورقلة باجلزائر مهارات تصميم االختبارات التحصيلية ،وقد استخدمت الباحثة ادلنهج شبو التجرييب،
وتكونت عينة الدراسة من ) (45من أعضاء ىيئة التدريس يف كلييت اآلداب والعلوم ،وقد ت استخدام
الربنامج التدرييب ،وبناء قائمة دبهارات تصميم االختبارات التحصيلية ،وزعت يف أربع مهارات فرعية (مهارات
خاصة بأسئلة االختبارات بصفة عامة ،مهارات خاصة باألسئلة ادلقالية ،مهارات خاصة باألسئلة ادلوضوعية،
مهارات خاصة بإخراج الورقة االختبارية( ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني
متوسطات درجات أفراد العينة يف التقييم القبلي ودرجاهتن يف التقييم البعدي يف األبعاد األربعة والدرجة الكلية
على أداة تقييم مهارات تصميم االختبارات التحصيلية يف اذباه التقييم البعدي ،وال توجد فروق دالة إحصائيًا
يف متوسطات درجات أفراد العينة يف التقييم البعدي والتقييم التتبعي يف األبعاد األربعة والدرجة الكلية
للمهارات وذلك بعد مرور شهرين من تنفيذ الربنامج .
دراسة زلمد ) ،(2020وىدفت إىل معرفة مدى استخدام أساتذة التعليم الثانوي للمعايري العلمية يف
بناء االختبارات التحصيلية مرجعية احملك وقياسها دلختلف ادلستويات ادلعرفية ،واستخدم الباحث ادلنهج
الوصفي التحليلي ،على عينة تكونت من ) (130من أساتذة التعليم الثانوي بوالية تيارت باجلزائر ،وقد ت
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اختبارا ربصيليًا من
إعداد قائمة بادلعايري العلمية لتقومي االختبارات التحصيلية من إعداد الباحث وربليل )ً (23
ادلواد العلمية واألدبية ،وتوصلت النتائج إىل وجود ضعف يف اىتمام األساتذة دبعايري بناء االختبارات يف
اجلانب ادلتعلق بتحديد اذلدف من االختبار ،وكذلك يف ربليل احملتوى ،وعدم االعتماد على جدول
ادلواصفات ،كما أن األساتذة يركزون على األسئلة ادلقالية يف إعداد االختبارات التحصيلية.
دراسة  ،(2020) Abu Foudehوىدفت إىل بناء برنامج تدرييب قائم على معايري اجلودة باالختبارات
التحصيلية ،والتحقق من فاعليتو يف ربسني كفاءة أعضاء ىيئة التدريس يف إجراء االختبارات يف جامعة الشرق
األوسط يف األردن ،وقد استخدم الباحث ادلنهج شبو التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ) (70من أعضاء
ىيئة التدريس الذين ت اختيارىم بطريقة عشوائية من كليات سلتلفة ،وقد ت استخدام الربنامج التدرييب وأداة
عنصرا موزعة على مخسة أبعاد ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل فعالية الربنامج التجرييب،
تقييم تضمنت )ً (58
كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغري التخصص ،وأوصت الدراسة بتبين الربنامج التدرييب،
وكذلك االستفادة من قائمة معايري اجلودة يف تقييم االختبارات التحصيلية.
دراسة عدائكة وآخرين ) ،(2018وىدفت إىل التعرف على مستوى معرفة أساتذة الثانوية لكفايات
إعداد االختبارات التحصيلية اجليدة يف ضوء أدوارىم اجلديدة ،وقد ت استخدام ادلنهج الوصفي االستكشايف،
وتكونت عينة الدراسة من ) (232أستاذًا وأستاذة يف ثانوية والية الوادي وسط اجلزائر ،وقد ت استخدام
مقياس مكون من ) (15فقرة ،شلثلة يف ثالثة زلاور (التخطيط – اإلعداد والتقنيني – التحليل والًتكيب)،
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الدرجة الكلية دلستوى معرفة أستاذ التعليم الثانوي لكفايات إعداد االختبارات
التحصيلية اجليدة يف ضوء أدوارىم اجلديدة كانت منخفضة ،ومن حيث احملاور الثالثة فقد كانت يف زلور
التخطيط عالية ،يف حني كانت منخفضة يف زلور اإلعداد والتقنيني وزلور التحليل والًتكيب.
دراسة جعفور وآخرين ) ،(2018وىدفت إىل ربديد االحتياجات التدريبية ألساتذة اللغة العربية يف
رلال كفاية بناء االختبارات التحصيلية اجليدة ،وقد ت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي للمحتوى ،وتكونت
اختبارا ربصيليًا دلادة اللغة العربية وآداهبا للبكالوريا التجريبية شعبة أداب وفلسفة للعام
عينة الدراسة من )ً (70
الدراسي 2012 / 2013م بثانويات الوادي – وسط اجلزائر ،واستخدم الباحثون الوثائق وادلقابلة أدوات
للدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن االحتياجات التدريبية ألساتذة اللغة العربية يف رلال كفاية بناء
االختبارات التحصيلية اجليدة تتمثل يف مؤشر )معامل السهولة والصعوبة – القدرة على التمييز – الصدق –
الثبات – اجلودة(.
دراسة قارة ) ،(2018وىدفت إىل بناء اختبار تشخيصي مرجعي لقياس كفايات معلمي ادلرحلة
االبتدائية يف بناء االختبارات التحصيلية ادلوضوعية ببلدة طولقة والية بسكرة ،باجلزائر ،واستخدمت الباحثة
ادلنهج الوصفي التحليلي ،واختريت عينة عشوائية قوامها ) (140من ادلعلمني وادلعلمات .قامت الباحثة ببناء
اختبار تشخيصي مرجعي احملك ،وأسفرت النتائج إىل أن االختبار التشخيصي الذي ت بناؤه يتمتع بدرجات
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عالية من الصدق والثبات ودبعامالت صعوبة وسبييز جيدة ،كما توصلت الباحثة إىل اطلفاض درجة إتقان عينة
الدراسة لكفايات بناء االختبارات التحصيلية ادلوضوعية بناء على االختيار التشخيصي مرجعي احملك.
دراسة قنوعة وفومحة ) ،( 2017وىدفت إىل معرفة مدى استعمال أساتذة التعليم ادلتوسط جلدول
ادلواصفات يف بناء االختبارات التحصيلية ،وتكونت عينة الدراسة من ) (67أستاذًا من أساتذة التعليم
ادلتوسط ،وقد ت استخدام أداة استبيان جلمع البيانات اليت وزعت على العينة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن
أساتذة التعليم ادلتوسط يعرفون استعمال جدول ادلواصفات بنسبة ) (%76.12ويطبقونو عند بناء
اعتبارا للسياسة الًتبوية اليت تلزمهم بذلك،
االختبارات التحصيلية بنسبة ) ،(%73.3وتعد نسبة غري مقبولة ً
وأن نسبة ) (%100من األساتذة يراعون األعلية النسبية حملتوى الدروس عند وضع األسئلة ،أما بالنسبة
دلراعاة األىداف التعليمية ادلعرفية فإن ) (% 98.51يراعون األىداف ادلعرفية الدنيا ،وبنسبة أقل)(91.04
يراعون األىداف التعليمية العليا ،أما االختبار يف شكل حل مشكلة فكانت نسبتهم أقل بكثري إذ بلغت
جدا فقد
) ،(%58.21أما فيما ؼلص األىداف الوجدانية واألىداف احلس حركية فكانت نسبتهم متدنية ً
بلغت على التوايل ).(% 37.31) (% 43.28
دراسة الفرجات ) ،(2015وىدفت إىل معرفة مدى كفايات معلمي ادلدارس احلكومية الثانوية التابعة
دلديرية الًتبية والتعليم دبحافظة العقبة باألردن يف بناء االختبارات التحصيلية وفق معايري االختبار اجليد،
معلما ومعلمة ت اختيارىم بالطريقة العشوائية العنقودية ،وقد ت استخدام
وتكونت عينة الدراسة من )ً (315
اختبار ربصيلي واستبانة مسح للحاجات التدريبية ربوي أسئلة مفتوحة للمعلمني يف رلال االختبارات
وادلقاييس ،كما ت االعتماد على قائمة معايري الكفاءة لتحديد درجة شلارسة ادلعلمني لكفايات بناء
االختبارات التحصيلية كما ىي يف الواقع ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة معرفة ادلعلمني دبجال بناء
االختبارات كانت متوسطة ،وأن درجة شلارسة ادلعلمني للكفايات ادلتعلقة ببناء االختبارات التحصيلية كانت
متدنية.
دراسة الزبون ) ،(2013وىدفت إىل معرفة مدى كفاءة معلمي ادلدارس احلكومية الثانوية التابعة إلدارة
الًتبية والتعليم بالطائف بالسعودية يف بناء االختبارات التحصيلية وفق معايري االختبار اجليد ،وتكونت عينة
معلما ت اختيارىم بالطريقة العشوائية ،وقد ت استخدام اختبار ربصيلي يف رلال
الدراسة من )ً (280
االختبارات وادلقاييس ،واستبانة مسح للحاجات التدريبية للمعلمني يف رلال االختبارات وادلقاييس ،وتوصلت
نتائج الدراسة إىل أن درجة معرفة ادلعلمني يف رلال االختبارات ادلقاييس كانت متدنية ،ودرجة شلارسة ادلعلمني
للكفايات ادلتعلقة ببناء االختبارات التحصيلية كانت بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
تبعا دلتغري ادلؤىل
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05= αيف مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية ً
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العلمي لصاحل ادلعلمني احلاصلني على ادلؤىل األعلى ،ومتغري الدورات التدريبية لصاحل ادلعلمني احلاصلني على
دورات تدريبية ،ويف متغري دراسة مساق االختبارات وادلقاييس لصاحل ادلعلمني الذين مارسوا مادة االختبارات
وادلقاييس ومادة التقومي الًتبوي.كما بينت النتائج أن درجة ادلعوقات اليت ربول دون بناء االختبارات
التحصيلية وفق معايري االختبار اجليد كانت متوسطة .
دراسة أبو جراد ) ،(2011ىدفت إىل التعرف على مدى التزام ادلعلمني بتحليل نتائج االختبارات
معلما ومعلمة من معلمي ادلرحلة
التحصيلية وعالقتو باذباىاهتم ضلوىا ،وتكونت عينة الدراسة من )ً (249
األساسية الدنيا التابعة دلديرية الًتبية والتعليم يف غزة ،فلسطني ،وقد استخدم الباحث مقياس اذباىات ادلعلمني
ضلو االختبارات ادلدرسية ومقياس ادلمارسات اإلحصائية ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن التزام ادلعلمني بتحليل
نتائج االختبارات التحصيلية اليت يعدوهنا إىل ضعف واضح يف شلارساهتم ذلا ،وبلغ معامل ارتباط بريسون بني
درجات ادلعلمني على مقياس االذباىات ودرجاهتم على مقياس ادلمارسات اإلحصائية ) ،(0.42وىي دالة
إحصائيًا ،واذباىات معلمي ادلرحلة األساسية ضلو االختبارات ادلدرسية سالبة شلا انعكس على شلارساهتم ضلو
ربليل نتائج االختبارات ،كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغري ادلعلم أو خلربتو أو التفاعل

بينها.
 2-2-1التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل ما ت عرضة من دراسات سابقة تبني اآليت:
• اتفقت مجيع الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية على اختيار ادلنهج الوصفي ما عدا دراسة أمحد
) (2020ودراسة  (2020) Abu Foudإذ استخدما ادلنهج شبو التجرييب.
• اتفقت غالب الدراسات السابقة يف عينة الدراسة ماعدا دراسة أمحد ) ،(2020ودراسة )(2020
 Abu Foudehحيث سبثلت العينة من ىيئة التدريس باجلامعة عينة للدراسة .يف حني استخدمت
دراسة قارة ) (2018معلمي ادلدرسة االبتدائية الدنيا عينة للدراسة.
• اختلفت نتائج بعض الدراسات السابقة يف النتائج مع الدراسة احلالية إذ أثبتت بعض الدراسات
اطلفاضا وضع ًفا يف مستوى معرفة والتزام ادلعلمني ببناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات
ً
أو وفق معايري االختبار اجليد ،مثل دراسة زلمد ) ،(2020ودراسة جخراب وآخرين )،(2018
ودراسة الزبون ) ،(2013ودراسة ابو جراد) (2011يف حني أثبتت بعض الدراسات األخرى
وجودىا بدرجة متوسطة مثل دراسة قنوعة وفومحة ) ،(2017ودراسة الفرجات )(2015؛ يف حني
اثبتت الدراسة احلالية وجودىا بدرجة عالية .
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة

 3-1منهج الدراسة:
استخدم الباحثون ادلنهج الوصفي ادلسحي بوصفو مناسبًا لتزويد الباحثني دبعلومات لتحقيق أىداف
الدراسة.

 3-2مجتمع الدراسة:
تكون رلتمع الدراسة من مجيع معلمي ثانوييت ادلكال النموذجية يف زلافظة حضرموت الساحل ،وعددىم
كامال،
معلما ومعلمة للعام الدراسي 2020 / 2021م .نتيجة لصغر ىذا اجملتمع تقرر أخذ اجملتمع ً
)ً (48
تبعا
وبذلك أصبحت عينة الدراسة ىي نفسها رلتمع الدراسة ،واجلدول رقم ) (1يبني وص ًفا جملتمع الدراسة ً
دلتغرياهتا ادلستقلة
تبعا لمتغيراتها المستقلة
جدول رقم ) (1يبين خصائص مجتمع الدراسة ً

البيانات

المجتمع

التخصص

44

اخلربة

44

اجلنس

44

الفئة

العدد

النسبة المئوية

علمي

22

% 39.6

أديب

22

% 39.6

15

20

% 41.7

16 - 25

13

% 27.1

26 - 35

11

% 22.9

أنثى

25

% 52.1

ذكر

19

% 39.6

 3-3أداة الدراسة:
دلا كانت الدراسة احلالية هتدف إىل معرفة مستوى معلمي الثانوية دبهارات بناء االختبارات التحصيلية
وف ًقا جلدول ادلواصفات ،لذلك ت استخدام أداة االستبانة من إعداد الباحثني لإلجابة عن أسئلة الدراسة،
وتكونت االستبانة من جزئني ،علا :بيانات عامة ،وتشمل( :جنس ادلعلم ،اخلربة ،التخصص) ،ومواصفات بناء
االختبارات التحصيلية وف ًقا جلدول ادلواصفات يف ثالثة زلاور )ربديد الغرض من االختبار ،ربديد األىداف
التعليمية دلوضوع ادلادة الدراسية ،ربديد الوزن النسيب).
 3-3-1الصدق الظاهري:
ت التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على رلموعة من احملكمني من ذوي االختصاص،
وعددىم ) (7بإبداء مالحظات عليها ،وإضافة بعض الفقرات وحذفها وكانت عدد فقرات األداة يف صورهتا
األولية ( )42فقرة ،وبعد تعديلها أصبحت األداة بصورهتا النهائية ) (35فقرة ،توزعت على احملاور اآلتية:
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زلور ربديد الغرض من االختبار ) (8فقرات ،وزلور ربديد األىداف التعليمية دلوضوع ادلادة الدراسية )(11
فقرة ،وزلور ربديد الوزن النسيب ) (16فقرة ،وفق مقياس ثالثي متدرج بدرجة عالية ) ،(3ومتوسطة )،(2
ومنخفضة ).(1
 3-3-2صدق االتساق الداخلي (البنائي(:
دلعرفة صدق االتساق الداخلي ت حساب معامالت ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليو ،فقد تراوحت معامالت ارتباط فقرات احملور األول مع الدرجة الكلية للمحور ما
بني ) ،(0.450 – 0.710وىي معامالت دالة عند مستوى الداللة ) ،(0.05وتراوحت معامالت ارتباط
فقرات احملور الثاين مع الدرجة الكلية للمحور ما بني) ، (0.363 – 0.606وىي معامالت دالة عند
مستوى الداللة ) ،(0.05واحملور الثالث تراوحت معامالت فقرات احملور مع الدرجة الكلية للمحور ما
بني ) ،(0.326 – 0.547وىي معامالت دالة عند مستوى الداللة )،(0.05وىذا يشري إىل سبتع االستبانة
بصدق داخلي معقول .
 3-3-3ثبات األداة:
للتأكد من ثبات أداة قياس الدراسة ت احتساب معامل ثبات التجانس باستخدام معادلة كرونباخ الفا
) (Cronbach Alphaالذي بلغ ) ،(0.85وىذا يدل على أن األداة تتصف بالثبات دبا ػلقق أغراض
سليما ومقبوًال.
الدراسة ،وغلعل التحليل اإلحصائي ً

 3-4المعالجات اإلحصائية:
استعان الباحثون لغرض معاجلة نتائج الدراسة بربنامج احلقيبة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية )(SPSS
اإلصدار ) ،(23وطبقت الوسائل اإلحصائية الوصفية واالستداللية اآلتية :ادلتوسطات احلسابية ،واالضلراف
ادلعياري.
• التكرارات النسب ادلئوية.
• معامل كرونباخ الفا ) (Cronbach Alphaللتحقق من ثبات أداة القياس.
• اختبار . T.test
• ربليل التباين األحادي ).(ANOVA
الفصل الرابع

تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها:

 4-1نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
من خالل استجابات أفراد العينة وتقديراهتم لكل عبارات االستبانة ت حساب مدى ادلتوسط دلعرفة
درجة ربقق العبارة واحلكم عليها ،وىو ) .(2وبقسمة ادلدى على مستويات تقدير درجة احلاجة الذي يساوي
)(3كان نتائج القسمة ) - (0.80وىو ؽلثل طول الفئة ،وبذلك أصبح ادلعيار للحكم (اجلدول رقم).((2
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جدول رقم ) (2يبين معيار الحكم على درجة تحقق العبارات لتقدير عينة الدراسة
م

المتوسط

النسبة

درجة التحقق

1

3 – 2.34

%100 - 78

عالية

2

2.33 – 1.67

%77 - 56

متوسطة

3

1.66 - 1

% 55 - 2

منخفضة

نتيجة السؤال األول الذي ينص على:
ما مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية بمهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات

بمحافظة حضرموت الساحل ؟
ولإلجابة عن السؤال ت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل زلور ولكل فقرة من فقرات
احملور ،كما يف جدول رقم (. )3
جدول رقم ) (3يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحاور

المحاور

الترتيب

النسبة المئوية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

تحديد الغرض من االختبار

1

% 83.33

2.50

1.80951

تحديد األهداف التعليمية

2

% 79

2.37

3.92928

تحديد الوزن النسبي

3

% 76

2.30

5.67416

% 79

2.37

9.38385

الكل

نالحظ من اجلدول ) (3أن النسبة ادلئوية الكلية لتقدير رلتمع الدراسة على أداة الدراسة )(% 79
بدرجة عالية ظاىريًا غري أهنا غري مقبولة؛ ألنو من ادلفروض أن تكون نسبة معرفة معلمي مدارس ثانوية ادلكال
النموذجية أعلى من ) ،(% 90وؽلكن أن تعزى ىذه النتيجة إىل أن الثانوية النموذجية ذلا معايري يف اختيار
جدا من ادلعرفة ببناء االختبارات التحصيلية وفق
من يقوم بعملية التعليم لديهم ،وأن يكونوا على مستوى عال ً
جدول ادلواصفات ،ومن حيث الًتتيب فقد أتى زلور الغرض من االختبار يف ادلرتبة األوىل بنسبة
) ،(%83.33ومتوسط حسايب ) ،(2.50واضلراف معياري ) .(1.80951وجاء يف ادلرتبة الثانية زلور
ربديد األىداف التعليمية للمادة الدراسية بنسبة ) ،(% 79ومتوسط حسايب ) ،(79واضلراف معياري
) .(3.92928وجاء يف ادلرتبة األخرية زلور الوزن النسيب بنسبة ) ،(% 76ومتوسط حسايب )،(2.30
واضلراف معياري (5.67416).بدرجة متوسطة .وؽلكن أن تعزى ىذه النتيجة إىل أن معرفتهم بتحديد الوزن
النسيب جاءت من خالل دراسة مساق القياس والتقومي الًتبوي أثناء الدراسة األكادؽلية ،فقد أسهمت ىذه
اخللفية العلمية بشكل كبري يف حصولو على درجة متوسطة ،أما وجود زلور ربديد الغرض من االختبار يف
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ادلرتبة األوىل فيمكن أن يعزى ذلك إىل أن ادلعلم يركز على أن الغرض من االختبار ىو قياس التحصيل ادلعريف
دون االىتمام ألي أغراض أخرى لالختبارات التحصيلية.
جدول رقم ) (4يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور األول )تحديد الغرض من االختبار(
رقم
الفقرة
1

الف ـ ـق ـ ـ ـ ــرة
أصمم االختبار لغرض معرفة ربصيل الطلبة يف ادلادة

المرتبة

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

المعرفة

1

0.34714 2.8636

عالية

2

0.42826 2.8409

عالية

3

أضع االختبار لقياس مدى استعداد الطالب لتعلم
موضوع جديد

8

0.75553 2.1818

متوسطة

4
5

اختبارا إلثارة الدافعية لدى الطلبة للتعلم
أضع
ً

4

0.49254 2.6136

عالية

أصمم االختبار هبدف ربيل الطلبة ومدى تقدم الطلبة

3

0.47116 2.6818

عالية

6

اختبارا يعرب عن األىداف ادلعرفية اليت غلب أن
أصمم
ً
تقاس

5

0.62497 2.4318

عالية

6

0.68624 2.2500

متوسطة

7

0.66750 2.2045

متوسطة

2

7
8

الدراسية بعد االنتهاء من تدريسها
اختبارا لقياس نقاط القوة والضعف لدى الطالب
أضع
ً

اختبارا لقياس ادلستويات الدنيا يف اجملال ادلعريف
أضع
ً
(التذكر ،الفهم ،التطبيق)

اختبارا لقياس ادلستويات العلياء يف اجملال ادلعريف
أضع
ً
(التحليل ،الًتكيب ،التقومي)

نالحظ من اجلدول ) (4أن الفقرات اليت تنص على (أصمم االختبار لغرض معرفة ربصيل الطلبة يف
اختبارا لقياس نقاط القوة والضعف لدى الطالب  -أصمم
ادلادة الدراسية بعد االنتهاء من تدريسها  -أضع
ً
االختبار هبدف ربيل الطلبة ومدى تقدم الطلبة) جاءت يف ادلرتبة ) )3 ،2 ،1على التوايل .والفقرات اليت
اختبارا
اختبارا لقياس ادلستويات الدنيا يف اجملال ادلعريف )التذكر ،الفهم ،التطبيق)  -أضع
تنص على (أضع
ً
ً
لقياس ادلستويات العلياء يف اجملال ادلعريف (التحليل ،الًتكيب ،التقومي)  -أضع االختبار لقياس مدى استعداد
الطالب لتعلم موضوع جديد) جاءت يف ادلرتبة ) (8 ،7 ،6على التوايل .وؽلكن أن تعزى ىذه النتيجة إىل أن
ىناك أىدافًا كثرية لتحديد الغرض من االختبارات التحصيلية ،غري أن معرفة ادلعلم بالغرض من االختبار
كانت معرفة تقليدية ،تعتمد على احلفظ والتذكر ومعرفة نقاط الضعف والقوة أكثر من ربديد أىداف تقع
سباما  -مع دراسة زلمد (،)2020
ضمن قياس ادلستويات العليا لألىداف ادلعرفية التعليمية ،وىي تتوافق ً -
وقنوعو وفومحة ()2017؛ فقد أسفرتا عن النتيجة نفسها ،وىي تركيز ادلعلمني على ادلستويات الدنيا بنسبة
أيضا -
عالية يف حني كانت مراعاة األىداف يف ادلستويات العليا كانت نسبتها أقل من األوىل .واتفقت ً -
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د.سامل باوادي ،لينا بوظلي ،نوال باين

التحصيلية ...

ىذه النتيجة مع دراسة الفرجات ( )2015فقد بلغ مستوى ادلعرفة لدى الكادر التدريسي يف رلال
االختبارات درجة متوسطة .
جدول رقم ) (5يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور الثاني (تحديد األهداف التعليمية(
رقم

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

المعرفة

0.57933

عالية
عالية

الفقرة

المرتبة

1

مستخدما األفعال ادلناسبة
أصنف األىداف يف مستوى الفهم
ً

1

2.61

2

أكتب أىداف تصف السلوك القابل للمالحظة

7

2.36

0.53226

3

أكتب أىدافًا بسيطة وغري مركبة )تتعلق بسلوك واحد)

10

2.07

0.72810

متوسطة

4

أكتب أىدافًا تصف قدرات ادلتعلم

2

2.59

0.62201

عالية

5

أكتب أىدافًا تصف أداء ادلتعلم

3

2.52

0.69846

عالية

6

مستخدما األفعال ادلناسبة
أضع أىدافًا يف مستوى التطبيق
ً

5

2.41

0.62201

عالية

7

مستخدما األفعال ادلناسبة
أصوغ أىدافًا يف مستوى التحليل
ً

9

2.18

0.58161

متوسطة

8

أصنف أىدافًا واقعية

6

2.39

0.57933

عالية

9

مستخدما األفعال ادلناسبة
أصوغ أىدافًا يف مستوى التقومي
ً

4

2.45

0.62708

عالية

10

مستخدما األفعال ادلناسبة
أضع أىدافًا يف مستوى الًتكيب
ً

8

2.20

0.59375

متوسطة

11

مستخدما األفعال ادلناسبة
أضع أىدافًا يف مستوى التذكر
ً

7

2.36

0.65026

عالية

الفقرة

مستخدما
نالحظ من اجلدول ) (5أن الفقرات اليت تنص على )أصنف األىداف يف مستوى الفهم
ً

األفعال ادلناسبة  -أكتب أىدافًا تصف قدرات ادلتعلم  -أكتب أىدافًا تصف أداء ادلتعلم) جاءت يف ادلرتبة
مستخدما األفعال ادلناسبة  -أصوغ
( ،)3 ،2 ،1والفقرات اليت تنص على (أضع أىدافًا يف مستوى الًتكيب
ً

مستخدما األفعال ادلناسبة  -أكتب أىدافًا بسيطة وغري مركبة (تتعلق بسلوك
أىدافًا يف مستوى التحليل
ً
واحد)) جاءت يف ادلرتبة ( (10 ،9 ،8على التوايل ،وؽلكن أن تعزى ىذه النتيجة إىل أن وضع أىداف يف

أيضا قلة معرفة ادلعلمني باألفعال ادلناسبة ادلستخدمة
ادلستويات الدنيا أسهل من وضعها يف ادلستويات العليا ،و ً

يف كتابة األىداف اخلاصة بادلستويات ادلعرفية ،وخاصة يف رلال التحليل والًتكيب ،وتركيزىم على األىداف

سباما  -مع دراسة كل من زلمد ) (2020وقنوعو وفحومة ( )2017كما
القابلة للمالحظة .وىي تتوافق ً -
أشرنا آن ًفا .وتوافقت مع دراسة كل من الفرجات ) (2015والزبون ( )2013يف مستوى ادلعرفة لدى ادلعلمني
إذ كانت متوسطة.
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التحصيلية ...

جدول رقم ) (6يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور الثالث )تحديد الوزن النسبي(
رقم

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

المعرفة

0.56828

عالية
عالية

الفقرة

المرتبة

أحدد عدد احلصص لتدريس الوحدة

2

2.66

1

2.75

0.57567

3

أحدد عدد األىداف للوحدة الدراسية

9

2.20

0.82348

متوسطة

4

أحسب الوزن النسيب لكل موضوع حسب أعليتو

11

2.09

0.80169

متوسطة

5

أحدد الوزن النسيب حسب عدد الصفحات

13

1.70

0.63170

متوسطة

6

أضع الوزن النسيب لألىداف التعليمية

4

2.52

3.23849

عالية

7

أضع عدد األسئلة يف رلال التذكر

6

2.32

0.63878

متوسطة

8

أضع عدد األسئلة يف رلال الفهم

5

2.36

0.65026

عالية

9

أضع عدد األسئلة يف رلال التطبيق

8

2.27

0.62370

متوسطة

10

أضع عدد األسئلة يف رلال التحليل

11

2.09

0.60302

متوسطة

11

أضع عدد األسئلة يف رلال الًتكيب

12

2.02

0.54936

متوسطة

12

أضع عدد األسئلة يف رلال التقومي

7

2.29

0.70148

متوسطة

13

أحسب درجة االختبار لكل مستوى من مستويات
األىداف حسب مواضيع الوحدة

10

2.18

0.72409

متوسطة

14

أحدد العدد الكلي ألسئلة االختبار يف ضوء الزمن ادلتاح

3

2.61

0.65471

عالية

4

2.52

0.59018

عالية

8

2.27

0.69428

متوسطة

الفقرة
1
2

15
16

أحدد عدد احلصص لكل موضوع دراسي من
موضوعات الوحدة

أحدد العدد الكلي ألسئلة االختبار وفق نوع
األسئلة (مقاليو ،موضوعية)
أحدد عدد األسئلة لكل موضوع من موضوعات ادلادة
الدراسية يف كل مستوى من مستويات األىداف

نالحظ من اجلدول ) (6أن الفقرات اليت تنص على (أحدد عدد احلصص لكل موضوع دراسي من
موضوعات الوحدة  -أحدد عدد احلصص لتدريس الوحدة  -أحدد العدد الكلي ألسئلة االختبار يف ضوء
الزمن ادلتاح) ادلرتبة ( (3 ،2 ،1على التوايل ،والفقرات اليت تنص على (أحسب الوزن النسيب لكل موضوع
حسب أعليتو  -وأحسب عدد الصفحات  -أضع عدد األسئلة يف رلال الًتكيب  -أحدد الوزن النسيب
حسب عدد الصفحات) جاءت يف ادلرتبة ( (13 ،12 ،11وأظهرت ىذه النتيجة أن عملية توزيع ادلواضيع
حسب أعليتها ال يهتم بو يف عملية إعداد االختبار ،وىو ما يؤثر على مشولية االختبار للموضوعات
والصفحات ،وتعد ىي ميزة خاصة لتقنية جدول ادلوصفات ،الذي يعمل على التوازن بني أعلية ادلوضوع من
حيث عدد احلصص مساحتو داخل اسئلة االختبار ،وىذا يربز لنا بوضوح ضعف ادلمارسة الفعلية جلدول
391
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلذ الخاهس ،العذد ( ،)3يونيو 2022م .الرقن التسلسلي ()8
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ادلواصفات عند صياغة أسئلة االختبار ،وىو ما يتوافق مع دراسة العرجان ودراسة الزبون ( ،)2013إذ جاءت
أيضا  -أن ادلعلمني يواجهون صعوبة يف إعداد االسئلة يف
درجة ادلمارسة فيهما متدنية .وأظهرت لنا – ً
ادلستويات العليا( :التحليل والًتكيب والتقومي) وىو ما يتوافق مع دراسة زلمد اليت أظهرت تركيز ادلعلمني على
األسئلة ادلقالية والتحصيلية يف اجلانب ادلعريف.
إجابة السؤال الذي ينص على اآلتي:
ىل يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (0.05يف مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية ببناء
االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات يعزى دلتغريات الدراسة (التخصص ،اخلربة ،اجلنس) ؟
جدول رقم ) (7يبين نتائج اختبار ) (T.TESTلمعرفة داللة الفرق في مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية
احملاور
األول
الثاين
الثالث
الكل

متغري

تبعا لمتغير :التخصص )علمي ،أدبي)
ً
االضلراف

العدد

ادلتوسط

علمي

22

19.8636

1.78073

أديب

22

20.2727

1.85631

علمي

22

25.1818

3.64674

أديب

22

27.1364

4.03904

علمي

22

35.7727

6.03112

أديب

22

38.0000

5.19157

علمي

22

80.8182

8.97953

أديب

22

85.4019

9.41457

التخصص

ادلعياري

قيمة

الداللة

مالحظات

0.746

0.920

غري دالة

1.685

0.575

غري دالة

0.1313

0.982

غري دالة

1.655

0.894

غري دالة

T.test

نالحظ من اجلدول ) (7أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (0.05يف مستوى
معرفة معلمي الثانوية النموذجية ببناء االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات يعزى دلتغري التخصص
(علمي ،أديب) بشكل عام أو يف احملاور الفرعية ألداة الدراسة.
جدول رقم ) (8يبين تحليل التباين األحادي ) (ANOVAلمعرفة داللة الفرق في مستوى معرفة
احملاور
األول
الثاين

تبعا لمتغير (الخبرة(
معلمي الثانوية النموذجية ً

متغري اخلربة

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

مربع ادلتوسط

1-15

1.941

2

0.970

16-25

138.855

41

3.387

26-35

140.795

43

1-15

21.597

2

10.798

16-25

642.290

41

15.666

ف
0.286
0.0.689

الداللة
غري دالة
غري دالة
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الكل

د.سامل باوادي ،لينا بوظلي ،نوال باين

التحصيلية ...

26-35

663.886

43

1-15

107.919

2

53.959

16-25

1276.513

41

31.134

26-35

1384.432

43

1-15

246.615

2

123.307

16-25

3539.817

41

86.337

26-35

3786.432

43

1.733

1.428

غري دالة

غري دالة

نالحظ من اجلدول ) (8أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (0.05= αيف
تبعا دلتغري اخلربة .
مستوى معرفة معلمو الثانوية النموذجية ً
جدول رقم ) (9يبين نتائج اختبار ) (T.TESTلمعرفة داللة الفرق في مستوى معرفة معلمي الثانوية
احملور
األول
الثاين
الثالث
الكلية

االضلراف

قيمة

ادلعياري

T.tese

25

انثى

20.4400

1.78139

1.591

19

ذكر

19.5789

1.77375

1.592

25

انثى

26.8400

4.08942

1.330

19

ذكر

25.2632

3.61850

1.353

25

انثى

37.3200

4.89660

0.577

19

ذكر

36.3158

6.65877

0.553

25

انثى

84.6000

9.16060

1.212

19

ذكر

81.1579

9.55838

1.205

العدد

متغري

تبعا لمتغير الجنس( :ذكر وأنثى)
النموذجية ً

اجلنس

ادلتوسط

الداللة

مالحظات

0.980

غري دالة

0.798

غري دالة

0.378

غري دالة

0.618

غري دالة

نالحظ من اجلدول ) (9أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (0.05= αيف
تبعا دلتغري اجلنس.
مستوى معرفة معلمو الثانوية النموذجية ً

 4-2خالصة النتائج  :تتلخص نتائج الدراسة يف:
• أن مستوى معرفة معلمي ثانويات ادلكال النموذجية دبهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول
ادلواصفات (عالية) يف زلور ربديد الغرض من االختبار ،وزلور ربديد األىداف التعليمية دلوضوع ادلادة
الدراسية .يف حني أن مستوى ادلعرفة لديهم يف زلور ربديد الوزن النسيب كانت (متوسطة).
• يوجد لدى معلمي ثانويات ادلكال النموذجة حسب وجهة نظرىم مستوى معرفة (عالية) يف زلور
ربديد األىداف التعليمية دلوضوع ادلادة الدراسية ،يف حني يوجد لديهم مستوى معرفة )متوسطة) يف
رلال صياغة األىداف يف ادلستويات العليا( :التطبيق والتحليل ،والًتكيب والتقومي(.
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د.سامل باوادي ،لينا بوظلي ،نوال باين

• يوجد لدى معلمي ثانويات ادلكال النموذجة حسب وجهة نظرىم مستوى معرفة عالية يف زلور ربديد
الوزن النسيب يف الفقرات اآلتية) :أحدد عدد احلصص لكل موضوع دراسي من موضوعات الوحدة -
أحدد عدد احلصص لتدريس الوحدة  -أحدد العدد الكلي ألسئلة االختبار يف ضوء الزمن ادلتاح) ،يف
حني يوجد لديهم مستوى معرفة) متوسطة) يف فقرات أحسب الوزن النسيب لكل موضوع حسب
أعليتو  -أضع عدد األسئلة يف رلال الًتكيب  -أحدد الوزن النسيب حسب عدد الصفحات(.
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمي ثانوية ادلكال النموذجية تعزى دلتغريات التخصص
واخلربة واجلنس ،شلا يشري إىل وجود اتفاق عام يف تقديرات ووجهات نظر رلتمع الدراسة.
 4-3التوصيات:
• االىتمام بتقنية جدول ادلواصفات وحث ادلعلمني وتشجيعهم على تطبيقها يف ادلدرسة عند بناء أسئلة
االختبارات التحصيلية.
• إجراء دورات تدريبية دلعلمي مدارس ثانوية ادلكال النموذجية حول كيفية ربديد الوزن النسيب
للموضوعات الدراسية وكيفية وتوزيعها على أسئلة االختبارات التحصيلية.
• إجراء دورات تدريبية دلعلمي ثانوية ادلكال النموذجية حول كيفية كتابة األىداف التعليمية دلوضوع
ادلادة الدراسية يف رلال ادلستويات ادلعرفية العليا( :التطبيق ،التحليل ،الًتكيب ،التقومي(.
• تنفيد برامج تدريبية وتوعوية دلعلمي ادلدارس الثانوية النموذجية عن أعلية االختبارات التحصيلية،
وتوضيح الغرض من ىذه االختبارات ،وضرورة استخدام الطرق احلديثة يف تقومي الطلبة دلا ذلا من
فائدة يف ربسني العملية التعليمية .
• ضرورة معاجلة كل ادلعوقات اليت تعوق شلارسة ادلعلم لكفاياتو يف إعداد االختبارات ،وخاصة استخدام
تقنية جدول ادلواصفات ،وضع السبل واحللول دلعاجلتها.
 4-4المقترحات:
• إجراء دراسة حول مستوى معرفة معلمي ادلدارس الثانوية احلكومية دبهارات بناء االختبارات
التحصيلية وفق جدول ادلواصفات.
• إجراء دراسة حول مدى تطبيق معلمي ادلدارس احلكومية ببناء االختبارات التحصيلية وفق معايري
جودة االختبار اجليد.
• إجراء دراسة حول مدى كفاءة معلمي ادلدارس الثانوية يف إعداد االختبارات التحصيلية يف رلال
مستويات بلوم لألىداف ادلعرفية (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،الًتكيب ،التقومي).
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The level of Secondary School Teachers’ Knowledge of the Skills of Constructing
Achievement Tests According to the Specification Table
(An Exploratory Study at Mukalla Model High Schools
in Hadhramout Governorate /Coast)
Dr Salim Ahmad Bawadi, Lina Jafar Bonamy, Nawal Mahfood Bani
Abstract:
The study aimed to identify the level of knowledge of model secondary school teachers in
the skills of constructing achievement tests according to a specification table ، and to
identify the differences in the level of knowledge between the axes of the study according
to the variable (specialization، experience، gender ) in Hadhramout Governorate- coast.
The descriptive method was used to achieve the objectives of the study، a questionnaire
was used after verifying its validity and reliability، consisting of (35) items distributed on
the three axes (the purpose of the test، the educational objectives، the relative weight). The
study population was (48) male and female teachers of the model secondary school in
Hadhramout Governorate (Coast). The study reached the following results: The level of
knowledge of model secondary school teachers in the skills of building achievement tests
according to the specification table is high in all three axes of the study tool، (determining
the relative weight، determining the educational objectives of the subject of the study،
determining the purpose of the test) respectively. There were no statistically significant
differences due to the study variables: (specialization، experience، gender).
Keywords: building achievement tests، specification table، model secondary school
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