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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل توفري برنامج تدريبي منا�سب لتح�سني مهارات بناء االختبار
التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم ،لتعوي�ض
النق�ص يف الت�أهيل الرتبوي لع�ضو هيئة التدري�س يف �أحد جوانب عملية التقومي ،والت�أكد
من مدى فاعليته يف حت�سني مهارة بناء االختبار التح�صيلي لديهم ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )52ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س يتوزعون على ثالثة تخ�ص�صات :الأنظمة،
وال�رشيعة ،والدرا�سات ،وقد قام الباحث ببناء �أداة لتقومي جودة الورقة االختبارية ت�شتمل
على ( )59معياراً ت�شكل �أهم املعايري واملوا�صفات لبناء االختبار التح�صيلي موزعة على
�ستة جماالت ،وكذلك بناء الربنامج التدريبي لتح�سني مهارات بناء االختبار التح�صيلي،
قومت
واُ�ستخدمت املنهج �شبه التجريبي (القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية)  ،حيث ِّ
�أوراق االختبارات التي �أعدها �أفراد جمموعة الدرا�سة قبل التدريب وبعد التدريب ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سطات احل�سابية بني القيا�سني
القبلي والبعدي جلميع جماالت تقومي �أوراق االختبارات ل�صالح القيا�س البعدي ،ودلت قيم
الك�سب املع ّدل على فعالية الربنامج املقرتح ،فقد بلغت للمتو�سط الكلي ( ، )1.28وتراوحت
قيمها للمجاالت بني ( ، )1.38 – 1.20وك�شفت النتائج كذلك �أنه ال يوجد �أثر لكل من
متغريي اجلن�س والتخ�ص�ص على نتائج التقييم البعدي.
الكلمات املفتاحية :اختبار حت�صيلي ،برنامج تدريبي ،تقييم ،معايري ،فعالية.
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The effectiveness of the training program to improve
the skills building achievement test among a sample
of faculty members at College of

Abstract:
The study aimed to provide a training program for the development
of appropriate building skills achievement test among a sample of faculty
members in the College of Sharia at Qassim University, compensate for the
lack of educational qualification for a faculty member in one aspect of the
evaluation process, and to ensure its effectiveness to improve the skill building
achievement test they have. The study sample consisted of (52) members
(mails & emails) , and they are distributed on three specializations: (Systems,
Sharia, Islamic studies) . Researcher has built a standers to assess the quality
of the paper test include (59) standers, form the most important criteria and
specifications for the construction of the achievement test distributed on
six dimensions. As well as build a training program to develop the skills
to build the achievement test. The experimental design was used (pre- post
experimental group) , where the papers tests prepared by the members of
the study group were evaluated before training and after training. Results
of the study showed: There are statistically significant differences in the
averages between the two measurements (pre and post) to all dimensions
of assessment papers tests, for the benefit of post- measurement. Values of
adjusted earnings were high, which indicates the effectiveness of the proposed
program, amounted to an average total (1.28) , and the ranged of values for
dimensions between (1.20- 1.38) . The results also showed that there is no
impact for each of the variables of sex and specialization on the results of the
post- evaluation.
Keywords: Achievement test, Training program, Assessment, Standards,
Effectiveness.
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مقدمة:
لقد حظيت عملية بناء االختبارات وتطويرها باهتمام بالغ من املتخ�ص�صني
والرتبويني ،وذلك ملا ميكن �أن تقدمه من بيانات ميكن االعتماد عليها يف �صنع القرارات
ال�سليمة التي تهدف �إىل حت�سني عمليتي التعليم والتعلم ،وت�ستخدم االختبارات ب�أ�شكالها
املختلفة يف قيا�س حت�صيل الطلبة يف خمتلف املواد التعليمية ،وتفيد نتائج االختبارات
يف معرفة مدى حتقق الأهداف التعليمية� ،أو يف مقارنة اداء الطلبة بع�ضهم ببع�ض� ،أو يف
ت�شخي�ص جوانب القوة وال�ضعف لديهم� ،أو يف انتقاء الأفراد للوظائف املختلفة.
وقد ُو ّجهت العديد من االنتقادات لالختبارات التح�صيلية التي ُيعدها املدر�س ،فبد ًال
من �أن تكون و�سيلة لتح�سني العملية التعليمية ،وو�سيلة للت�أكد من مدى حتقق الأهداف
التعليمية ،فقد �أ�صبحت يف بع�ض الأحيان و�سيلة بيد املدر�س للت�سلط �أو �إثارة الرعب والقلق
يف نفو�س كثري من الطلبة (�أبو جراد ، )2011 ،وي�ضيف عودة (� )2005أن االختبارات
التح�صيلية بو�ضعها احلايل ال ت�شجع على االبتكار ،وال تهتم بامل�ستويات العقلية العليا،
و�إمنا ت�شجع على الفهم والتذكر فقط ،واالختبارات التح�صيلية ب�شكل عام ال تقدم �صورة
وا�ضحة ودقيقة عن تعلم الطلبة ،بل تركز على ما يحفظه الطلبة ال على ما ي�ستطيعون فعله.
�إن �إعداد االختبارات التح�صيلية مهمة يجب �أن ُت�ؤخذ بجدية ،و�أن ُيخ�ص�ص لها الوقت
واالهتمام الكافيني ،ويجب �أن ُيدرك ع�ضو هيئة التدري�س ،وهو يهم ب�إعداد االختبارات
التح�صيلية �أنه �أمام �إعداد �أداة مهمة ميكن من خاللها معرفة مدى حتقق الأهداف التعليمية
لكل مقرر درا�سي ،و ُيحكم بوا�سطتها على م�ستوى الطالب ،ولها ت�أثريات نف�سية و�أبعاد
تربوية ت�ساهم يف ت�شكيل �شخ�صية الطالب ،وتدفعه �إىل النجاح امل�ستمر �أو الف�شل املتكرر،
ومن هذا املنطلق فقد حر�ص املخت�صون يف جمال القيا�س والتقومي على �أن تكون هذه
االختبارات ذات كفاءة عالية ،وتت�صف باملو�ضوعية وال�صدق والثبات وح�سن الإعداد
والإخراج ،وبال�شكل الذي تكون فيه عون ًا لع�ضو هيئة التدري�س والطالب على حد �سواء؛
لأنها �إذا مل ُتع ّد وفق معايري االختبار اجليد ف�إنها �ستلحق الأذى وال�رضر بالطلبة نف�سي ًا
وتربوي ًا واجتماعي ًا (مراد و�سليمان. )2002 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً -اإلطار النظري:
لقد بد�أ االهتمام ب�إعداد ع�ضو هيئة التدري�س يف الأداء واملمار�سة من خالل حتديد
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الكفايات املطلوبة ،والتي ُتلزمه بامل�س�ؤولية عن بلوغ م�ستوى الكفاية ،وتزوده بخربات
ت�ساعده على القيام ب�أدواره التعليمية من خالل �أداء كفايات تعليمية حمددة ،ومن
الكفايات التي ال بد لع�ضو هيئة التدري�س �أن يتقنها كفايات بناء االختبارات التح�صيلية،
�أو الكفايات اخلا�صة بعملية التقومي ،التي ميكن لع�ضو هيئة التدري�س من خاللها الو�صول
�إىل امل�ستوى املطلوب من املهارة يف �إعداد االختبارات التح�صيلية وبنائها .وقد �أ�شار عودة
( )2005ب�أن هذا التوجه بات وا�ضح ًا يف جميع الأنظمة التعليمية التي ت�سعى �إىل االهتمام
بكفايات التقومي لأهميتها كم�ؤ�رش لقيا�س مدى حتقق الأهداف الرتبوية املرجوة ،حيث
�أكد كثري من الباحثني والرتبويني (كروكر و�أجليناOwoyele, & Kareem, 2009 ،
 );2011; Thompson, 2008على �رضورة �إك�ساب ع�ضو هيئة التدري�س الكفايات
الأ�سا�سية لالختبارات ومهارات بناء االختبار ،وذلك حتى ميكن تقدمي اختبارات �سليمة
تقي�س حت�صيل الطالب.
وقد اتفقت �أغلب الأدبيات الرتبوية على حتديد خطوات بناء االختبارات التح�صيلية
يف جمال القيا�س والتقومي ،والتي ت�شكل الكفايات الأ�سا�سية لع�ضو هيئة التدري�س يف بناء
االختبارات ،وميكن تلخي�ص هذه اخلطوات مبا ي�أتي .1 :حتديد �أغرا�ض االختبار ،وما
يقي�سه من معارف واجتاهات ومهارات .٢ .حتليل حمتوى املادة الدرا�سية .3 .حتديد �أهداف
االختبار� .4 .إعداد جدول املوا�صفات الذي يربط بني الأهداف واملحتوى .5 .كتابة الأ�سئلة
وفق جدول املوا�صفات .6 .اختيار الأ�سئلة ومراعاة تنوع الأ�سئلة ،وتفاوتها من حيث درجة
�صعوبتها ،وتركيبها .7 .اخراج كرا�سة االختبار ،بحيث ترتب الأ�سئلة ترتيب ًا منطقياً ،وكتابة
تعليمات االختبار .8 .التهيئة لتطبيق االختبار .9 .ت�صحيح �أوراق االختبار .10 .حتليل
نتائج الطلبة ،وحتليل اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار وفقراته( .خ�رض2003 ،؛ عودة،
. )Thompson, 2008 ;2005
ويراعى عند كتابة الأ�سئلة ب�صفة عامة جمموعة من العوامل منها� :أن تكون �صياغة
ال�س�ؤال بعيدة عن التعقيد اللفظي ،و�أن يكون ال�س�ؤال وا�ضح ًا ال غمو�ض فيه ،و�أن يتناول
ال�س�ؤال جانب ًا مهما يف املحتوى ،و�أن يكون ال�س�ؤال م�ستق ًال بذاته عن بقية الأ�سئلة ،واملق�صود
باال�ستقاللية هنا �أن ال تت�أثر �إجابة الطالب يف �أي �س�ؤال ب�إجابته عن الأ�سئلة الأخرى.
وتنق�سم االختبارات ب�شكل عام من حيث النوع �إىل :اختبارات مقالية (ذات الإجابة
امل�صوغة)  ،واختبارات مو�ضوعية� ،أما االختبارات املقالية فتع ُّد من �أكرث الأنواع �شيوع ًا
و�سمي اختبار مقال لأن الطالب ُيطلب منه كتابة “ مقال
يف امل�ستويات التعليمية كافةُ ،
“ ا�ستجابة للمو�ضوع �أو امل�شكلة التي يطرحها ال�س�ؤال ،ويع ُّد ال�س�ؤال مبثابة مثري لقدرة
معينة لدى الطالب ،وتنق�سم االختبارات املقالية �إىل ق�سمني :ذات الإجابة الق�صرية ،وذات
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الإجابة الطويلة (املقال)  ،وهي تقي�س جمموعة من القدرات عند الطلبة ب�شكل تتميز فيه عن
غريها من الأ�سئلة املو�ضوعية ،ومن هذه القدرات :القدرة على بيان العلة وال�سبب ،والقدرة
على تكوين ر�أي والدفاع عنه ،واملقارنة بني �شيئني او �أكرث والتعبري عن ذلك بلغة الطالب،
و�رشح املعاين �أو املفاهيم �أو امل�صطلحات ،القدرة على التلخي�ص ،والقدرة على التحليل،
والقدرة على التو�ضيح للقواعد واملبادئ والإجراءات والتطبيقات ،والقدرة على تطبيق
القواعد والقوانني واملبادئ على مواقف جديدة ،والقدرة على نقد العبارات �أو الأفكار �أو
املفاهيم ،والطالب يعرب عن كل ما تقدم م�ستخدم ًا قدراته اخلا�صة على التعبري وترتيب
الأفكار والكتابة .واالختبارات املقالية متتاز مبجموعة من امليزات منها� :سهولة و�ضعها
واعدادها ،وميكن �أن تقي�س قدرات كثرية متنوعة كما �سبق ذكره ،ت�ساعد على ت�شخي�ص
القدرة التعبريية عند الطالب ،ت�ساعد يف ت�شخي�ص قدرة الطالب على حل امل�شكالت .ومع هذا
فاالختبارات املقالية ال تخلو من بع�ض العيوب منها :ي�شيع يف اختبارات املقال التورية
من الطلبة عند عدم معرفتهم الإجابة ال�صحيحة ،كما �أن بع�ض الطلبة يعانون �أحيانا من
عدم فهم املطلوب من ال�س�ؤال بدقة خللل يف ال�صياغة او اللغة �أو �صعوبة املو�ضوع ،وبالتايل
فقد يجيب �إجابة بعيدة عن املطلوب مع �أنه يعرف الإجابة ال�صحيحة ،االختبارات املقالية
�صعبة الت�صحيح ،وبخا�صة �إذا كان االختبار طوي ًال وخط الطالب رديئاً ،كذلك ال ي�ستطيع
اختبار املقال �أن يغطى عينة كبرية من مو�ضوعات املنهج ،وهذا يجعل هذه االختبارات
غري �شاملة ،وتركز على ق�سم من �أق�سام املنهج ،ويعد هذا من �أهم عيوبها ،مما ي�ؤدي �إىل
عدم حتقق عامل ال�صدق لها .كما �أنها تت�سم بعدم املو�ضوعية يف الت�صحيح ،وتت�أثر بذاتية
امل�صحح ،وكذلك تت�أثر ب�أثر التعب على امل�صحح ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض معامل الثبات
لنتائجها (. ) Owoyele, & Kareem, 2011
ومن خالل مراجعة العديد من الأدب الرتبوي الذي تناول عملية بناء االختبارات
وموا�صفاتها (عالم2005 ،؛ عودة2005 ،؛ حماد2010 ،؛ كروكر و�أجلينا )2009 ،مت
ا�ستخال�ص �أهم املعايري اخلا�صة ببناء االختبارات املقالية ،والتي ينبغي على ع�ضو

هيئة التدري�س مراعاتها عند بناء االختبار نذكر منها:
♦

الطالب.

♦حتديد املطلوب بدقة يف �صياغة ال�س�ؤال بحيث يقل احتمال اخلط�أ والتورية من

♦ ♦ال ي�شتمل ال�س�ؤال الواحد على موا�ضيع �أو �أفكار عدة ،بل يجب �أن يقي�س قدرة واحدة
ومو�ضوع ًا واحداً.
♦ ♦البدء يف �س�ؤال املقال ب�ألفاظ� ،أو عبارات تدل على نوعية ال�س�ؤال ،مثل :بني الفرق،
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قارن ،انقد ،و�ضح.
♦ ♦ ُيحدد يف االختبار الدرجة املخ�ص�صة لكل �س�ؤال ،وطبيعة التف�صيالت التي يجب
كتابتها.
♦ ♦جت ّنب ا�ستخدام امل�صطلحات الغام�ضة وال�صعبة التي قد ت�ؤدي �إىل �سوء الفهم �أو
تعدد تف�سريات ال�س�ؤال.
♦ ♦يجب �أن يرتبط االختبار بالأهداف التعليمية للمنهج ،مع االهتمام باملفاهيم
والعموميات الأ�سا�سية وجتنب الرتكيز على التف�صيالت الفرعية غري املهمة
(.. )Thompson, 2008
♦ ♦ال بد �أن تكون �أ�سئلة االختبار �شاملة لأنواع وم�ستويات التعلم ،و�أنها
لي�ست منحازة مل�ستويات معينة ،كما ال بد من مراعاتها للفروق الفردية بني الطلبة
(. )Thompson, 2008
�أما النوع الثاين من االختبارات فهي االختبارات املو�ضوعية ،و�سميت بذلك البتعادها
عن ذاتية امل�صحح وذاتية باين االختبار ،فلأن �إجاباتها حمددة وت�صحيحها عايل الدقة،
وال تتدخل ذاتية امل�صحح فيها ،ولذلك ات�سمت باملو�ضوعية ،وهي تنق�سم �إىل �أق�سام عدة
�أ�شهرها �أربعة هي� :أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،واالختيار من متعدد ،واملزاوجة �أو املقابلة،
والإجابة املقيدة (�إكمال الفراغ) .
�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ :وهي جملة �أو عبارة ت�شتمل على فكرة واحدة ،واملطلوب من
الطالب �أن يحدد هل هذه العبارة �صحيحة �أو خاطئة ،ويف حال عدم معرفة الطالب الإجابة
ال�صحيحة و�أراد تخمينها في�صل احتمال الإجابة ال�صحيحة �إىل ( )%50وهي �أعلى ن�سبة
تخمني من بني باقي �أنواع الأ�سئلة .وهناك عدد من االعتبارات يجب مراعاتها عند

�إعدادها منها:

 .أيجب �أن ت�صاغ العبارة ب�إحكام بحيث تكون �صحيحة متام ًا �أو خاطئة متاماً.
.بيجب �أن تت�ضمن العبارة �أو ال�س�ؤال فكرة واحدة فقط.
.تعدم ا�ستخدام الكلمات التي تقرتن عادة بالتعميمات اخلاطئة مثل :دائماً ،و�أبدا...
.ثيجب �أن تكون العبارات ق�صرية مع ا�ستخدام لغة ذات تركيب ب�سيط.
.ج�أن ت�صاغ الفقرة ب�صورة ال حتتوي على �أي منبهات للإجابة.
.ح�أن تكون العبارات اخلط�أ والعبارات ال�صائبة مت�ساوية يف الطول تقريباً.
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ومن عيوبها �أن الطالب الذين ال يعرفون الإجابة ال�صحيحة ال يرتددون يف التخمني،
كما �أنها تدفعهم �إىل الرتكيز على حفظ احلقائق والأرقام واملعلومات ،دون �أن ت ّنمي فيهم
القدرة على اال�ستنتاج والتحليل.
�أ�سئلة االختيار من متعدد :يعد هذا النوع من الأ�سئلة �أف�ضل �أنواع الأ�سئلة املو�ضوعية،
و�أكرثها مرونة� ،إذ ميكن ا�ستخدامها لقيا�س �أي من الأهداف ال�سلوكية التي ميكن تقوميها
باالختبارات املقالية ،با�ستثناء الأهداف التي تتطلب مهارة يف التعبري الكتابي ،ويت�ألف
�س�ؤال االختيار من متعدد من جز�أين :اجلذر �أو (املقدمة �أو املنت)  ،الذي يطرح املطلوب
من ال�س�ؤال ،ثم قائمة الإجابات� ،أو اخليارات املمكنة للإجابة ،والقاعدة العامة �أن يكون
هناك بديل واحد �صحيح� ،أو ُيعد �أف�ضل الإجابات ،والبدائل الأخرى خط�أ .وعادة يرتاوح
عدد البدائل من ثالثة �إىل خم�سة ،و�أكرثها �شيوعا �أربعة ،و�إن قلَّت البدائل عن ثالثة� ،أ�صبحت
�ضمن اختبار ال�صواب واخلط�أ ،و�إذا زادت عن �سبعة �أربكت الطالب ،و�أجهدته يف البحث عن
البديل ال�صحيح� ،إ�ضافة ملا حتتاجه من وقت طويل عند الإعداد (عودة. )2005 ،

ومما يو�صى به من �إر�شادات يف كتابة �أ�سئلة االختيار من متعدد (�رشوط جودة
ال�صياغة) ما ي�أتي:
♦ ♦الت�أكد من �أن مقدمة ال�س�ؤال تطرح م�شكلة وا�ضحة وحمددة (عودة. )2005 ،
♦ ♦يراعى �أن تكون فكرة ال�س�ؤال يف املقدمة ،والبدائل ق�صرية ما �أمكن (كروكر
و�أجلينا. )2009 ،
♦ ♦الت�أكد من �أن هناك �إجابة �صحيحة واحدة فقط �أو �إجابة ف�ضلى (عودة.. )2005 ،
♦ ♦الت�أكد من �أن البدائل هي �إجابات حمتملة ومعقولة ظاهرياً ،وجتنب �إقحام بدائل
�ضعيفة.
♦ ♦جتنب االرتباطات اللفظية والنحوية والإ�شارات بني ن�ص الفقرة والبديل ال�صحيح،
التي تدل الطالب على الإجابة ال�صحيحة دون �أن يكون ملم ًا مبحتوى الفقرة (عودة2005 ،؛
خ�رض. )2003 ،
♦ ♦�أن تكون البدائل يف الطول نف�سه تقريباً ،فبع�ض املدر�سني يعتني بالإجابة
ال�صحيحة �أكرث من غريها.
♦ ♦ال بد من توزيع البدائل ال�صحيحة ع�شوائيا على الرموز امل�ستخدمة الدالة عليها.
♦ ♦جتنب ا�ستخدام عبارة من نوع ”جميع ما ذكر“ (عودة� )2005 ،أما اخليار “ال
�شيء مما �سبق” فقد �أ�شارت حماد (� )2010إىل �أن الأ�سئلة التي حتوي عليه “ال �شيء مما
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�سبق” تعد �أكرث �صعوبة من تلك التي مل حتو هذا اخليار.
♦ ♦جتنب ا�ستخدام املحددات ال�شائعة التي تدل على الإطالق لأنها ت�شري �إىل �صحة �أو
خط�أ البديل مثل :دائماً� ،أبداً ،فقط (. )Hong & Sas. 2006
♦ ♦يجب على وا�ضع الأ�سئلة �أن يت�أكد من �أن كل فقرة تتناول جانبا مهما يف
املحتوى ،و�أنها م�ستقلة بذاتها ،وال تع ُّد الإجابة عنها �رشطا للإجابة على الفقرة التالية
(حماد2010 ،؛ خ�رض. )2003 ،
�أ�سئلة املقابلة �أو املزاوجة :يتكون �س�ؤال املزاوجة من قائمتني :تعرف الأوىل
باملقدمات ،والثانية بالإجابات ،حيث يطلب من الطالب �أن يجري مقابلة بني كل عن�رص من
عنا�رص املقدمات بالعن�رص الذي يالئمه يف الإجابات وفق قاعدة تو�ضح له يف التعليمات،
ويراعى يف هذا النوع من الأ�سئلة و�ضوح العبارة ،وجعل الأ�سئلة قا�رصة على فرع واحد
من فروع املعرفة داخل املادة الدرا�سية الواحدة ،و�أال تكون الأ�سئلة من النوع الذي يحتمل
�أكرث من �إجابة ،كما يراعى ق�رص ال�س�ؤال �أي�ضا ،و�أن تكون مادة ال�س�ؤال الواحد متجان�سة .و�أن
يو�ضع لكل قائمة عنوان ي�صف حمتوياتها .و�أن يكون عدد بدائل الإجابة (القائمة الثانية)
�أكرث من عدد العبارات يف القائمة الأوىل� ،أو �أقل (�إذا كان م�سموح ًا با�ستخدام البديل الواحد
�أكرث من مرة ،ويف هذه احلالة ي�شار �إىل ذلك يف التعليمات) .
الأ�سئلة ذات الإجابة املقيدة (التكميل) ُ :يعد هذا النوع من الأ�سئلة ال�سهلة
اال�ستعمال ،ويقوم على كتابة عبارات يرتك فيها جزء ناق�ص على �شكل فراغ (ُ ).....يطلب
من املختربين تكملته بالإجابات ال�صحيحة ،وينبغي على ع�ضو هيئة التدري�س يف مثل هذا
النوع من الأ�سئلة �أن يغطي من خاللها معظم املو�ضوعات املقررة التي متت درا�ستها ،كما
يجب مراعاة الدقة يف اختيار الألفاظ وو�ضوح العبارة ،بحيث يفهم املخترب املق�صود منها
متاما دون لب�س �أو غمو�ض .ومن �إيجابيات هذا النوع من الأ�سئلة �أنه ُيغطي جزءاً كبرياً
من املقرر الدرا�سي ،كما ميكن �أن يقي�س قدرة املخترب على الربط واال�ستنتاج .ويراعى عند
كتابة هذا النوع من الأ�سئلة االعتبارات التالية :جت ّنب و�ضع الفراغ يف بداية العبارة ،و�أن ال
حتتوى عبارة ال�س�ؤال على �أكرث من فراغني .الت�أكد من �أن عبارة ال�س�ؤال تطرح م�شكلة حمددة
ووا�ضحة .ويجب �أن تكون الإجابة املطلوبة متفق ًا على �صحتها. )Mather 2004( .

ثانياً -الدراسات السابقة:
تنوعت �أمناط الدرا�سات ال�سابقة املت�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلايل بتنوع �أهدافها،
فمنها قد هدفت اىل قيا�س �أثر برنامج تدريبي يف تنمية معارف ومهارات بناء االختبارات
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التح�صيلية ،ومن ذلك ما قامت به بدر ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على مدى �إ�سهام
الربنامج التدريبي عرب الإنرتنت يف تنمية معارف بناء االختبارات التح�صيلية ومهاراتها
ملعلمات الريا�ضيات ،والتو�صل اىل العالقة االرتباطية بني درجة املعرفة وممار�سات
املعلمات ملهارات بناء االختبارات التح�صيلية ،حيث قامت الباحثة ببناء اختبار حت�صيلي
للك�شف عن مهارات بناء االختبارات التح�صيلية ،و�إعداد �أداة لتحليل الورقة االختبارية
تكونت من ( )40فقرة  ,و�أخرياً �إعداد الربنامج التدريبي عرب االنرتنت .وتكونت عينة
الدرا�سة من  15معلمة ،وتو�صلت اىل �أن الربنامج التدريبي �أ�سهم ب�شكل كبري يف تنمية
معارف ومهارات املعلمات يف بناء االختبارات التح�صيلية ،و�أن هناك عالقة ارتباطية
قوية بني درجة معرفة املعلمات ملهارات بناء االختبارات التح�صيلية ودرجة ممار�ستهن
لها.

ومنها ما يركز على الكفايات املعرفية لوا�ضعي الأ�سئلة ،ومن ذلك درا�سة ال�شحري

( )2010فقد هدف اىل تقومي مدى امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف حمافظة ظفار
ب�سلطنة عمان للكفايات املعرفية يف بناء االختبارات التح�صيلية ،مت تطبيق اختبار
الكفايات املعرفية يف بناء االختبارات التح�صيلية ،عينة الدرا�سة ( )171معلما ومعلمة،
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الكفاية املعرفية يف بناء االختبارات التح�صيلية لدى عينة
الدرا�سة جاءت متدنية بجميع جماالت بناء االختبار التح�صيلي.
ومن الدرا�سات ما ركز على حتليل الورقة االختبارية وتقوميها يف �ضوء معايري
االختبار اجليد ،فقد قارن الأمري (1432هـ) بني اختبارين يف مقرر الريا�ضيات لطلبة
تعمد ت�ضمينه جمموعة
ال�صف الثاين ثانوي� ،أحدهما ُبنيت فقراته ب�شكل �سليم ،بينما الآخر ّ
من الأخطاء ال�شائعة يف بناء الفقرات ،ومع �أن حمتوى الفقرات يف االختبارين متماثل،
�إال ان النتائج �أظهرت فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح االختبار اخلايل من الأخطاء يف
م�ستوى الثبات ،وقيم معامالت التمييز ،وال�صعوبة للفقرات ،وفعالية امل�شتتات.

ويف درا�سة للقر�شي ( )2010حللت فيها الباحثة ( )30ورقة اختبارية لأع�ضاء
وع�ضوات الهيئة التدري�سية يف كلية الرتبية بجامعة الطائف بهدف تقومي الأوراق
االختبارية لطالبات البكالوريو�س بكلية الرتبية جامعة الطائف وفق معايري اجلودة؛ تبني
�أن هنالك معوقات حتول دون ت�صميم الورقة االختبارية وفق معايري اجلودة� ،أدت اىل تدين
معدالت اجلودة يف جمال القيا�س والتقومي اخلا�صة باالختبارات التح�صيلية ،كما تو�صلت
الدرا�سة اىل �أن االختبارات تفتقر اىل ال�صدق وال�شمول واملو�ضوعية ،وتركز يف معظمها على
التذكر واحلفظ مع �إهمال امل�ستويات العقلية العليا.
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وهدفت درا�سة النور (� )2014إىل تقومي م�ستوى تطبيق �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اللغة
العربية بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنلوجيا ملعايري ت�صميم االختبار التح�صيلي اجليد
من وجهة نظر الطلبة ،ومتغريات اجلن�س وامل�ستوى والتخ�ص�ص واملعدل الرتاكمي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )333طالب ًا وطالبة يف كلية الرتبية ،و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى تطبيق
�أع�ضاء هيئة التدري�س ملعايري ت�صميم االختبار التح�صيلي اجليد كان متو�سطاً .كذلك ف�إن
حتديد االحتياجات التدريبية اخلا�صة بعمليات التقومي و�إعداد االختبارات للمدر�سني يف
مناطق خمتلفة من العامل حظيت باهتمام بع�ض الباحثني فقد قام كل من بيلو وتيجاين
( )Tijani & Bello, 2010بدرا�سة بهدف تقومي واقع عمليات التقومي امل�ستمر واالختبارات
يف غرب افريقيا ،وت�ألفت عينة البحث من ( )2422مدر�ساً ،وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن
املدر�سني ي�ستخدمون بع�ض �أدوات التقومي مثل اختبار املقال ،واختبار الهدف ،والواجبات،
ولكن يوجد نق�ص يف ا�ستخدام �أدوات التقومي الأخرى مثل :تقومي العمل يف امل�رشوع،
واالختبار التكويني ،والتقومي من خالل املقابالت والتقومي ال�سلوكي.
ويف املجال نف�سه كذلك �أجرى �أويلي وكرمي ( )Owoyele & Kareem, 2011درا�سة
لتحديد جماالت احتياجات املدر�سني فيما يتعلق ب�إجراءات التقومي التي يقومون بها،
وكذلك حتديد املتغريات املهنية وغري املهنية التي ت�ؤثر على عمليات التقومي ،وبا�ستخدام
املنهج امل�سحي الو�صفي مت تطبيق �أداة �صممها الباحثان على عينة من ( )120مدر�س ًا
موزعني على تخ�ص�صات( :الريا�ضيات ،اللغة الإجنليزية ،الدرا�سات االجتماعية ،والعلوم
املتكاملة) يف والية �أوغون بنيجرييا ،وك�شفت النتائج �أن املدر�سني بحاجة للم�ساعدة
على بع�ض �إجراءات التقومي مثل :مهارات بناء االختبار ،ومهارات بناء الفقرات ،وقيا�س
م�ستويات التفكري العليا ،والتقومي البنائي ،وحتليل النتائج لال�ستفادة منها يف عملية
التعليم .و�أو�صت الدرا�سة ب�أن املدر�سني يحتاجون �إىل تدريب خا�ص يف ا�ستخدام و�سائل
وممار�سات التقومي احلديثة.

التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ضح من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية �أن هناك
اهتمام ًا كبرياً بعملية التقومي من قبل الباحثني واملتخ�ص�صني ،وخا�صة فيما يتعلق
باالختبارات من حيث بنائها وتقوميها ،ومدى تطبيق معايري ت�صميم االختبار اجليد،
وتقومي كفايات املعلمني يف بناء اختبارات التح�صيل ،وكذلك حتديد جماالت احتياجات
املدر�سني فيما يتعلق ب�إجراءات التقومي التي يقومون بها ،ولكن ومن خالل اطالع الباحث
على الأدب ال�سابق الحظ ندرة يف الدرا�سات التي هدفت �إىل قيا�س �أثر برنامج تدريبي يف
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تنمية معارف �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم يف جمال بناء االختبارات التح�صيلية،
مع �أن غالبية الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع التقومي واالختبارات �أو�صت و�أكدت
ب�شكل كبري على �رضورة تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية
�سواء يف املدار�س �أم اجلامعات واملعاهد العلمية على مهارات التقومي ب�شكل عام ،ومهارات
ً
بناء االختبار ،وبناء الفقرات ب�شكل خا�ص ،وما متتاز به هذه الدرا�سة �أنها تطبيقية ،و�أنها
تقوم بتطبيق برنامج تدريبي متخ�ص�ص يف بناء االختبار التح�صيلي وفق معايري بناء
االختبار اجليد ،ثم الت�أكد من فعالية هذا الربنامج يف ظروف واقعية ،ويف �إحدى الكليات
اجلامعية التي يعتقد �أن �أع�ضاءها مل يحظوا بالت�أهيل الرتبوي الكايف لعمليات التقومي
وبناء االختبارات.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
بد�أ ال�شعور بامل�شكلة عندما قام الباحث بدرا�سة تقوميية ت�ضمنت حتليل عينة من
( )284ورقة من �أوراق االختبارات النهائية للأق�سام العلمية (الأنظمة ،وال�رشيعة،
والدرا�سات) بكلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم لأع�ضاء هيئة التدري�س (من اجلن�سني) بغر�ض
تقوميها والتعرف �إىل مدى توافق االختبارات التح�صيلية مع معايري بناء االختبار
التح�صيلي اجليد وت�صميمه و�إخراجه ،من خالل ت�صميم �أداة �صممت لهذا الغر�ض (ملحق)1
 ،وتبني للباحث �أن االختبارات التح�صيلية تعاين من جوانب الق�صور الآتية:
♦

♦ق�صور يف بع�ض معايري �إخراج الورقة االختبارية.

♦ ♦ندرة تنوع الأ�سئلة يف الورقة االختبارية ،واقت�صارها على نوع واحد يف غالبية
الأحيان.
♦

♦قلة عدد الأ�سئلة يف كثري من الأوراق ،وبالتايل عدم تغطية االختبار لأهداف املقرر.

♦

♦اقت�صار غالبية الأ�سئلة على قيا�س امل�ستويات املعرفية الدنيا كالفهم والتذكر.

♦

♦عدم حتقق معايري كتابة كل نوع من الأ�سئلة �أنواع الأ�سئلة املختلفة.

ومن هنا ر�أى الباحث �أن برناجم ًا تدريبي ًا متخ�ص�ص ًا يف بناء االختبارات ميكن �أن
يعو�ض النق�ص يف الت�أهيل لأع�ضاء هيئة التدري�س �أثناء العمل يف هذا املجال ،وبالتايل
تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة احلالية يف قلة الكفايات الالزمة لدى كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم لإعداد االختبارات التح�صيلية وبنائها كتحليل املحتوى
التعليمي ،و�صياغة الأهداف ال�سلوكية ،وبناء جدول املوا�صفات ،وخ�صائ�ص االختبار
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التح�صيلي اجليد ،وطريقة �صياغة الأ�سئلة من االختيار من متعدد ،وطريقة �صياغة الأ�سئلة
املقالية ،ومميزات كل نوع من �أنواع الأ�سئلة ،و�أهمية كتابة التعليمات للورقة االختبارية،
و�إخراج الورقة االختبارية ،وطرق ت�صحيح �أوراق الأ�سئلة ،وحتاول الدرا�سة بالتحديد

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما مدى فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف حت�سني مهارة بناء االختبار

التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم؟

2.2هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقومي االختبارات التي �أعدها
�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �أكملوا الربنامج التدريبي تعزى للجن�س؟
3.3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقومي االختبارات التي �أعدها
اع�ضاء هيئة التدري�س الذين �أكملوا الربنامج التدريبي تعزى للتخ�ص�ص؟

أهمية الدراسة:
تنبثق �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها ،و�أهمية القرارات املبنية على نتائج
االختبارات التح�صيلية للطلبة ،وخطورة انعكا�سات تلك القرارات يف حال وجود ق�صور يف
تلك االختبارات.

وتتلخ�ص �أهمية الدرا�سة يف النقاط الرئي�سة الآتية:
♦ ♦تعريف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم مبوا�صفات
االختبار اجليد ،و�إمكانية اال�ستفادة منها يف بناء اختباراتهم.
♦ ♦تقدم الدرا�سة �أداة مهمة ت�شتمل على جمموعة مهمة من املعايري املحكّمة يف بناء
االختبار اجليد ،ميكن ا�ستخدامها يف عمليات تقومي االختبارات التح�صيلية يف �أية كلية
�أو جامعة على م�ستوى الوطن العربي ،وبالتايل فهي تع ُّد �إثراء ملكتبة القيا�س والتقومي
االختبارات واملقايي�س.
♦ ♦تقدم الدرا�سة برناجم ًا تدريبي ًا مقرتح ًا يف جمال بناء االختبارات التح�صيلية يف
�ضوء معايري االختبار اجليد لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ي�سهم يف تطوير مهاراتهم املتعلقة
ببناء االختبارات ،ميكن ا�ستخدامه �أكرث من مرة ،ويف �أكرث من مكان.
♦ ♦ت�سهم الدرا�سة يف حت�سني قدرة �أفراد العينة يف بناء االختبار مما ينعك�س بالإيجاب
على حت�صيل الطلبة.
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أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦التحقق من مدى فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف حت�سني مهارة بناء
االختبار التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم.
♦ ♦اختبار داللة الفروق الإح�صائية بني متو�سطات تقومي االختبارات التي �أعدها
اع�ضاء هيئة التدري�س الذين �أكملوا الربنامج التدريبي التي تعزى للجن�س �أو للتخ�ص�ص.

حمددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية باملحددات الآتية:
♦ ♦املحددات الب�رشية :حيث تتحدد ب�أفراد عينة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين طبقت
عليهم الدرا�سة.
♦ ♦املحددات املكانية والزمانية� :إذ تقت�رص الدرا�سة احلالية على االختبارات املع ّدة يف
كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�صيم يف العام اجلامعي 1435 /1434هـ.
♦ ♦املحددات اخلا�صة ب�أدوات الدرا�سة :حيث تتحدد مبدى فعالية الربنامج التدريبي
الذي �أعده الباحث لهذه الدرا�سة ،وكذلك باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة الدرا�سة التي
ا�ستخدمت لتقومي �أوراق االختبارات التي �أعدها الباحث لهذا الغر�ض.

مصطلحات الدراسة:
◄◄االختبار التح�صيلي :يعرفه عودة ( )2005ب�أنه طريقة منظمة لتحديد م�ستوى
حت�صيل الطلبة ملعلومات ومهارات يف مادة درا�سية كان قد تعلمها م�سبقا ب�صبغة ر�سمية
من خالل �إجابته عن عينة من الأ�سئلة .و ُيق�صد به يف الدرا�سة احلالية :االختبار النهائي
الذي ُيعده ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة الق�صيم ،لقيا�س حت�صيل الطلبة لكل مقرر درا�سي
يف نهاية الف�صل الدرا�سي.
◄◄الربنامج التدريبي :عملية �إجرائية خمططة منظمة ومق�صودة مبنية على
االحتياجات التدريبية الفعلية للمدر�سني بهدف رفع كفايتهم ،وحت�سني �أدائهم ،و�إك�سابهم
املعارف واملهارات واالجتاهات التي جتعلهم �أكرث فاعلية وخربة يف جمال عملهم،
(�سامل وم�صطفى . )2006 ،و ُي َّعرف يف الدرا�سة احلالية بالن�شاط التدريبي املخطط الذي
قدمه الباحث لعينة الدرا�سة ،مل�ساعدتهم على اكت�ساب املهارات الالزمة ،لبناء االختبار
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التح�صيلي ،و�إخراج الورقة االختبارية ح�سب معايري بناء االختبار التح�صيلي اجليد.
◄◄الفاعلية :تعرف الفاعلية ب�أنها“ :مدى الأثر الذى ميكن �أن حتدثه املعاجلة
التجريبية باعتبارها متغرياً م�ستقال يف �أحد املتغريات التابعة” (�سامل وم�صطفى)2006 ،
وبالن�سبة للربنامج التدريبي :قدرة الربنامج التدريبي امل�صمم وفق منحى الكفايات يف
حتقيق الأهداف املرجوة منه ،وتقا�س الفاعلية من خالل بطاقة مالحظة الأداء والقيا�س
البعدي .وتعرف الفاعلية �إجرائي ًا ب�أنها� :أثر الربنامج التدريبي املقرتح كمتغري م�ستقل
يف تنمية مهارات بناء االختبار التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
ال�رشيعة ،و ُيح َّدد هذا الأثر �إح�صائي ًا با�ستخدام معادلة بالك ( )Blackللك�سب املعدل ،وذلك
ح�سب املعادلة (�سامل وم�صطفى: )2006 ،
		الك�سب املعدل =
حيث  :yمتو�سط درجات التطبيق البعدي :x ،متو�سط التطبيق القبلي :d ،القيمة
العظمى لدرجة التقومي.

املنهجية واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة احلالية منهجني :الأول :و�صفي ،وذلك باتباع خطوات
منوذج الت�صميم التعليمي لـ “جريالك و�إيلي” ( ، )Gerlach & Ely, 1980وهذا
املنهج -الذي ي�سمى ب�أ�سلوب النظم -ت�ضمن املنهج الو�صفي يف بع�ض خطواته لتحديد
املعايري واملوا�صفات لبناء االختبار التح�صيلي اجليد ،وبناء الربنامج املقرتح للتدريب.
والثاين :املنهج �شبه التجريبي يف املرحلة النهائية ،للت�أكد من فاعلية الربنامج عن طريق
تنفيذه ،واُ�ستخدم الت�صميم التجريبي املعروف بت�صميم القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية .Pre- test Post- test Design
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة الذين على
ر�أ�س عملهم ،للعام اجلامعي 1435 /1434هـ .موزعني ح�سب اجلدول ( )1التايل (دليل
كلية ال�رشيعة 1434 /1433هـ) :
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الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة على متغيرات الدراسة الجنس والتخصص.

الذكور

الإناث

املجموع

التخ�ص�ص
ال�رشيعة

112

40

152

الدرا�سات الإ�سالمية

85

38

123

الأنظمة

28

13

41

225

91

316

املجموع

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذي ح�رضوا الربنامج التدريبي
جميعهم ،واختريوا بطريقة ع�شوائية ،ويبني اجلدول ( )2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة.
الجدول ()2
توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة الجنس والتخصص.

الذكور

الإناث

املجموع

التخ�ص�ص
ال�رشيعة

11

13

24

الدرا�سات الإ�سالمية

9

11

20

الأنظمة

4

4

8

24

28

52

املجموع

أدوات الدراسة:

ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة احلالية الأدوات الآتية:
● ●�أوال� :أداة التقومي جلودة الورقة االختبارية من �إعداد الباحث ،وت�شتمل على

قائمة ب�أهم املعايري واملوا�صفات لبناء االختبار التح�صيلي ،اُ�شتقت من خالل مراجعة
م�ستفي�ضة للأدب ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة املتخ�ص�صة يف جمال القيا�س والتقومي
الرتبوي ،وتتكون �أداة التقومي من �ستة جماالت رئي�سة هي:
 املجال الأول� :إخراج الورقة االختبارية (التنظيم والطباعة ،البيانات الأ�سا�سية،
خلوها من الأخطاء)  ،ويتكون من ( )15معياراً.
 املجال الثاين :معايري بناء االختبار التح�صيلي اجليد ،ويتكون من ثمانية معايري.
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 املجال الثالث :معايري �صياغة الأ�سئلة املقالية ،ويتكون من ع�رشة معايري.
 املجال الرابع :معايري �صياغة الأ�سئلة املو�ضوعية ،ويتكون من ( )11معياراً.
 املجال اخلام�س :معايري �صياغة �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،ويتكون من ت�سعة معايري.
 املجال ال�ساد�س :معايري �صياغة �أ�سئلة الإكمال ،ويتكون من �ستة معايري.
وبذلك ف�إن املقيا�س يتكون من ( )59معياراً ،يعطى كل معيار درجة من ()2 – 0
بحيث :تعطى الدرجة (� )2إذا كان املعيار متحقق ًا بدرجة كبرية ،والدرجة (� )1إذا كان
املعيار متحقق َا بدرجة قليلة ،والدرجة (� )0إذا كان املعيار غري متحقق مطلقاً.
صدق املقياس:
حتقق الباحث من ال�صدق املنطقي لقائمة املعايري من خالل عر�ضه على ع�رشة حمكمني
من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف القيا�س والتقومي يف عدد من اجلامعات العربية ،ملعرفة
�آرائهم حول مالءمة كل معيار ،و�شمولها جلميع جوانب عملية بناء االختبار التح�صيلي،
وقد نوق�شت العديد من املالحظات واملقرتحات ،و�إعادة �صياغة بع�ض العبارات ،حتى خرج
بال�صورة النهائية (ملحق ، )1وكان الباحث قد �أعاد �إر�سال املقيا�س ب�صورته النهائية
للحكام مرة ثانية ،وكانت موافقتهم عليه بالإجماع.
ثبات املقياس:
ق ِّدر ثبات املقيا�س ب�صورته النهائية على عينة من ( )35ورقة من �أوراق االختبارات
من خارج عينة الدرا�سة ،عندما قام الباحث بجمع جميع اوراق االختبارات للأق�سام العلمية
لكلية ال�رشيعة يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول (قبل �إجراء التجربة) با�ستخدام طريقة
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ ،وبلغ ( )0.83للدرجة الكلية ،يف حني
تراوحت بني ( )0.81-0.64ملجاالت املقيا�س.
● ●ثانياً -الربنامج التدريبي :بنى الباحث الربنامج التدريبي لتنمية مهارات بناء
االختبار التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم،
وذلك باتباع اخلطوات العلمية لبناء الربامج التدريبية وت�صميمها ،وكانت على النحو الآتي:
االطالع على الأدب النظري املتعلق باالختبارات التح�صيلية وموا�صفاتها وخطوات
بنائها مثل( :عودة2005 ،؛ النبهان ،2004 ،كروكر و�أجلينا2009 ،؛ �أبو جراد2011 ،؛
حماد2010 ،؛ اخلوري2008 ،؛ ربيع2006 ،؛ ;Coop, 2006; Mather,2004
. )Dodeen & Abdelmabood,2005
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1.1تطوير الربنامج التدريبي بالرتكيز على املعلومات والإجراءات والتمارين والأن�شطة
التي ت�ساعد ع�ضو هيئة التدري�س على اتباع اخلطوات ال�سليمة لبناء االختبار التح�صيلي
يدر�سها ،وجتنب الوقوع يف الأخطاء ال�شائعة يف بناء االختبارات ،وكذلك
للمقررات التي ّ
تعزيز معارف �إيجابية لديهم.
ُ 2.2ح ِّددت مو�ضوعات اجلل�سات ،وعددها ،ومدة كل منها ،و�أهدافها العامة واخلا�صة،
وح ِّددت �أربع جل�سات تدريبية
�إ�ضافة �إىل �أ�ساليب التدريب واالجراءات والأن�شطة والعرو�ضُ ،
للربنامج مدة كل جل�سة ثالث �ساعات بواقع جل�ستني يف الأ�سبوع وملدة �أ�سبوعني متتاليني،
ومت التدريب من خالل �أ�ساليب تدريبية متنوعة ،متثلت يف العمل يف جمموعات (6-5
�أع�ضاء) لكل جمموعة ،واملناق�شة ،وطرح الأ�سئلة ،والنقد ،والتحليل ،والأن�شطة اجلماعية،
والتقييم.
وصف الربنامج:
1.1الهدف العام من الربنامج التدريبي :يهدف الربنامج التدريبي �إىل تقدمي
امل�ساعدة يف �إك�ساب �أع�ضاء هيئة التدري�س مهارات بناء االختبار التح�صيلي ،واتباع
اخلطوات ال�صحيحة لبناء االختبار و�إخراج الورقة الإختبارية للمقررات التي يدر�سونها.
2.2الأهداف الإجرائية للربنامج :يهدف الربنامج التدريبي �إىل م�ساعدة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف:
 التعرف �إىل دور ع�ضو هيئة التدري�س يف التخطيط لعملية التقومي.
  التعرف �إىل دور ع�ضو هيئة التدري�س يف بناء االختبارات.
 تعريف م�صطلحات ومفاهيم تربوية مهمة( :االختبار التح�صيلي ،ال�سمة ،املثريات،
الهدف ال�سلوكي)...
 التعرف �إىل مراحل بناء االختبار التح�صيلي.
 حتليل املحتوى التعليمي املق�صود �إىل �أهداف عامة.
  حتليل املحتوى التعليمي �إىل �أهداف �سلوكية دقيقة.
 متييز املجاالت التي يقي�سها االختبار (معريف ،وجداين ،مهاري ،نف�س حركي. )...
 ت�صنيف الأهداف ال�سلوكية �إىل جماالتها.
 �إعداد جدول املوا�صفات للمقرر الدرا�سي.
يقوم �صياغة �أ�سئلة ح�سب الإر�شادات اخلا�صة بها.
  ِّ
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ي�صوغ �أ�سئلة متنوعة مراعي ًا االر�شادات اخلا�صة بكل نوع.
يهتم بكتابة تعليمات االختبار ،و�إخراج الورقة االختبارية ب�شكل جيد.

3.3حمتوى الربنامج التدريبي:
فيما ي�أتي و�صف خمت�رص للجل�سات التدريبية التي ا�شتمل عليها الربنامج:
 اجلل�سة الأوىل :يتم فيها التعريف بالهدف العام من الربنامج ،والأهداف التف�صيلية،
وكذلك تو�ضيح املفاهيم وامل�صطلحات الرتبوية ذات ال�صلة بالتقومي وعملية قيا�س نواجت
التعلم ،وال�سمات الإن�سانية ،والتح�صيل ،واالختبار ب�شكل عام ،واالختبار التح�صيلي،
واملثريات ،وعملية حتديد الدرجة.كما يتم عر�ض مراحل بناء االختبار التح�صيلي ،والتمييز
بني االختبارات ح�سب الغر�ض منها ،وطريقة حتليل املحتوى التعليمي ،والتعرف �إىل
مكونات العبارة الهدفية ،وت�صنيف الأهداف ،واملجاالت التي يقي�سها االختبار ،وكيف
ميكن التعبري عن ناجت التعلم ب�أفعال �سلوكية مثل :يكتب ،يعد ،يف�رس ،مييز ،يقارن ،يحلل،...
ثم يتم التعرف على م�ستويات املجال املعريف ،ويتخلل ذلك جمموعة من الأن�شطة اجلماعية
والفردية.
 اجلل�سة الثانية :ت�شتمل اجلل�سة الثانية على عملية بناء جدول املوا�صفات ،و�أهميته،
وطريقة �إعداده ،ويقدم الباحث لكل ع�ضو متدرب قر�ص ًا ( ، )CDوي�شتمل على ت�صميم �سهل
جلدول موا�صفات من �إعداده با�ستخدام برجمية �أك�سل ،وطريقة تعبئته من �أي ع�ضو هيئة
تدري�س ،مع االطالع على مثال واقعي لأحد املقررات.كما ت�شتمل اجلل�سة على مرحلة كتابة
الأ�سئلة ،والتعرف �إىل �أنواع الأ�سئلة ،والإر�شادات اخلا�صة بكتابة الأ�سئلة من نوع االختيار
من متعدد ،ويتم التدريب من خالل تقدمي �أمثلة لأ�سئلة ت�شتمل على �أخطاء مق�صودة ،ويطلب
من املجموعات اكت�شاف الأخطاء و�إعادة ال�صياغة ب�شكل �صحيح.
 اجلل�سة الثالثة :يتم فيها مراجعة لأهم الإر�شادات اخلا�صة بالأ�سئلة من نوع
االختيار من متعدد ،مع التعرف �إىل �أهم مميزاتها وجوانب القوة وال�ضعف فيها ،كما
يتم التعرف على الإر�شادات اخلا�صة بكتابة الأ�سئلة من نوع االختيار من بديلني (ال�صح
واخلط�أ)  ،و�أ�سئلة من نوع �أكمل الفراغ ،و�أهم الأخطاء ال�شائعة يف كل نوع ،والتدرب على
�صياغة عدد من الأمثلة لكل نوع ،والتعرف �إىل �أهم ميزاتها وعيوبها.
 اجلل�سة الرابعة :وت�شتمل على الإر�شادات اخلا�صة بكتابة الأ�سئلة املقالية( :ذات
الإجابة امل�صوغة)  ،والأخطاء املحتملة عند كتابة الأ�سئلة املقالية ،و�أهم الن�صائح لكتابة
هذا النوع من الأ�سئلة ،وكذلك التعرف �إىل �أهم الإر�شادات لت�صحيح الأ�سئلة املقالية،
والتعرف �إىل �أهم املزايا والعيوب لهذا النوع من الأ�سئلة ،يف نهاية اجلل�سة يطلب من كل
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متدرب الإجابة على ا�ستباتة تقومي �أداء املدرب.
ويتم الطلب من جميع املتدربني توفري ن�سخة من االختبار النهائي الذي �س ُيعدونه يف
نهاية الف�صل الثاين وت�سليمها للمدرب ليتم تقييمها (القيا�س البعدي) .
إجراءات الدراسة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث باتباع اخلطوات الآتية:
1.1حتليل �أوراق االختبار النهائي جلميع الأق�سام العلمية يف كلية ال�رشيعة يف نهاية

الف�صل الدرا�سي الأول 1435 /1434هـ ،والحق ًا فُرزت �أوراق عينة الدرا�سة لتحليلها ب�شكل
منف�صل.
�2.2إعداد الربنامج التدريبي ،والإعالن عنه يف بداية الف�صل الدرا�سي الثاين
1435 /1434هـ.
3.3حتديد عينة الدرا�سة وهم ( )52ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ح�رضوا
الربنامج التدريبي ،وهم الذين تطوعوا حل�ضور الربنامج التدريبي باختيارهم ،وجميعهم
ح�رضوا جل�سات الربنامج.
4.4القيا�س القبلي :حتليل �أوراق عينة الدرا�سة ب�شكل منف�صل.
�5.5إجراء التجربة :تدريب �أفراد عينة الدرا�سة على الربنامج التدريبي املقرتح.
6.6توزيع بطاقة تقومي الأداء للمدرب يف نهاية الربنامج ،وحتليل نتائجها.
7.7القيا�س البعدي :جمع الباحث �أوراق االختبار النهائي للف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي نف�سه 1435 /1434هـ وحلَّلها.
8.8ا�ستخال�ص النتائج ومناق�شتها وتف�سريها وتقدمي املقرتحات يف �ضوئها.

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا ُ�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1.1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�س القبلي والبعدي.
2.2اختبار (ت) لداللة الفروق بني املتو�سطات يف القيا�سني القبلي والبعدي ،والفروق

على معايري االختبار التي تعزى للجن�س.
3.3حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق التي ُتعزى للتخ�ص�ص.
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نتائج الدراسة:
قومت االختبارات التي �أعدها �أع�ضاء هيئة
للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة ِّ
التدري�س الذين �أكملوا الربنامج التدريبي يف نهاية الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
1435 /1434هـ ومقارنتها مع نتائج التقومي القبلي الذي مت قبل الربنامج يف نهاية
الف�صل الأول من العام نف�سه ،وفيما ي�أتي عر�ض تف�صيلي لها:

◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الأول والذي ن�صه« :ما مدى فاعلية الربنامج
التدريبي يف حت�سني مهارات بناء االختبار التح�صيلي لدى عينة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم؟» وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل

ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمعايري اخلا�صة بكل جمال من
جماالت تقومي االختبار التح�صيلي ،ويبني اجلدول ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لها:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي

القيا�س القبلي
املجال

القيا�س البعدي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

معايري �إخراج الورقة االختبارية

0.79

0.51

1.66

0.21

2

معايري بناء االختبار التح�صيلي اجليد

0.66

0.55

1.56

0.32

3

املعايري اخلا�صة بكتابة الأ�سئلة املقالية

0.70

0.47

1.59

0.21

4

معايري كتابة �أ�سئلة االختيار من متعدد

0.72

0.51

1.63

0.16

5

املعايري اخلا�صة بكتابة �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

0.90

0.43

1.85

0.12

6

املعايري اخلا�صة ب�أ�سئلة �أكمل الفراغ *

-

-

-

-

0.754

0.53

1.66

0.20

املتو�سط الكلي

* لم تتوافر نتائج للمعايير الخاصة بأسئلة أكمل الفراغ لعدم استخدامها من قبل عينة الدراسة.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعة
الدرا�سة اخلا�صة بالقيا�سني القبلي والبعدي لأوراق االختبار التح�صيلي التي �أعدوها ،حيث
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بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي للقيا�س القبلي ( )0.754بانحراف معياري (� ، )0.53أما
املتو�سط احل�سابي الكلي للقيا�س البعدي ،فقد بلغ ( )1.66وبانحراف معياري ()0.20
.وهناك فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية للمجاالت اخلم�سة جميعها التي قي�ست
يف املرتني.وملعرفة الداللة الإح�صائية للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ُحلِّلت البيانات
با�ستخدام اختبار (ت) الإح�صائي ( ، )Paired samples t- testوجتدر الإ�شارة هنا
�إىل �أنه ال يلزم �ضبط �أثر القيا�س القبلي كونه مل يكن اختباراً لأفراد جمموعة الدرا�سة ،ومل
يطلعوا على نتائجه ،ولكن مت على الأوراق التي �أعدوها م�سبقاً ،ولذلك في�ستبعد �أثره على
�أدائهم ،ولقيا�س فاعلية الربنامج التدريبي على تنمية مهارات بناء االختبار التح�صيلي,
اُ�ستخدمت معادلة الك�سب لبالك ( , )Blackوذلك للمقارنة بني املتو�سط احل�سابي للقيا�س
القبلي والبعدي لأوراق االختبار ،ويقرتح بالك يف هذا ال�ش�أن �أن يكون احلد الفا�صل لهذه
الن�سبة هو ( )%1.2حتى ميكن اعتبار فاعلية الربنامج مقبولة ،ويو�ضح اجلدول ( )3الداللة
الإح�صائية الختبار (ت) للفروق بني املتو�سطات احل�سابية بني القيا�سني القبلي والبعدي
ملجموعة الدرا�سة.
الجدول ()3
الداللة اإلحصائية الختبار (ت) للفروق بين المتوسطات الحسابية
بين القياسين القبلي والبعدي لمجاالت معايير االختبار

املجال

الداللة الك�سب
املتو�سط املتو�سط الفرق بني
قيمة ت
الإح�صائية املعدل
القبلي البعدي املتو�سطني

 1معايري �إخراج الورقة االختبارية

0.79

1.66

0.87

29.78

*0.00

1.20

 2معايري بناء االختبار اجليد

0.66

1.56

0.90

21.32

*0.00

1.27

 3معايري كتابة الأ�سئلة املقالية

0.70

1.59

0.89

26.09

*0.00

1.25

 4كتابة �أ�سئلة االختيار من متعدد

0.72

1.63

0.91

14.79

*0.00

1.29

 5معايري كتابة �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

0.90

1.85

0.95

21.91

*0.00

1.38

املتو�سط الكلي

0.754

1.66

0.906

14.67

*0.00

1.28

* دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α = 0.00

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن الفروق يف املتو�سطات احل�سابية جميعها بني القيا�سني
القبلي والبعدي جلميع جماالت تقومي �أوراق االختبارات لأع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
ال�رشيعة الذين �شاركوا يف الربنامج التدريبي الذي �أُع َّد خ�صي�ص ًا لتنمية مهاراتهم يف بناء
االختبار التح�صيلي لها داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ، )α = 0.00ل�صالح القيا�س البعدي،
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حيث يتبني من النتائج يف اجلدول ( )3ان املتو�سطات احل�سابية جلميع املجاالت ارتفعت
يف القيا�س البعدي ،و�أن قيم الك�سب املعدل جميعها مقبولة ،فقد بلغ املتو�سط الكلي ()1.28
 ،وتراوحت قيمها للمجاالت اخلم�سة بني ( ، )1.38 – 1.20وهي جميعا فوق امل�ستوى
( )1.20الذي حدده بالك ( )Blackالعتبارها قيم مقبولة ،مما يدل على فعالية الربنامج
التدريبي.
ويعزو الباحث �سبب هذا االرتفاع ملتو�سطات التقومي �إىل �أنه يعود ب�شكل مبا�رش �إىل
�أثر الربنامج التدريبي الذي �شارك به �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مما ي�ؤكد فعالية هذا الربنامج
ملا ترك من �أثر �إيجابي يف تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عملية بناء االختبار
التح�صيلي و�إخراج الورقة االختبارية ،حيث ُبنيت الربنامج وفق احلاجات الفعلية لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف جمال بناء االختبار التح�صيلي ،وقد ركز الربنامج املقرتح على اجلانبني
املعريف والأدائي ملراحل بناء االختبار التح�صيلي ،وربط املعلومات واملفاهيم النظرية
باجلانب الأدائي ،وذلك بتطبيقها يف �أثناء التدريب ،وقد يعود كذلك �إىل �أ�سلوب التدريب
الذي امتاز بالتنوع والإثارة من خالل ا�شتماله على عدد من الأن�شطة املتنوعة ،و�أ�سلوب
العمل اجلماعي لأع�ضاء فريق التدريب ،وكذلك الرغبة الكبرية وال�صادقة من جميع �أع�ضاء
املجموعة يف اال�ستفادة �إىل �أق�صى مدى يف عملية تطوير االختبارات ،وحر�ص الكلية
كذلك على التطور يف عمليات التقومي ،كونها ت�سعى لتحقيق معايري اجلودة واحل�صول على
االعتماد الأكادميي وامل�ؤ�س�سي.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الثاين ون�صه« :هل يوجد فروق ذات

داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقومي االختبارات التي �أعدها �أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين �أكملوا الربنامج التدريبي تعزى للجن�س؟ » وللإجابة عن هذا

الت�سا�ؤل ُح�سبت داللة الفروق بني متو�سطات املدر�سني واملدر�سات با�ستخدام اختبار (ت)
الإح�صائي ( ، )Independent samples t- testواجلدول ( )4التايل يو�ضح نتائج
هذا التحليل.
الجدول ()4
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات لمعايير االختبار التي تعزى للجنس

املجال

الداللة
متو�سط متو�سط الفرق بني
قيمة ت
الإح�صائية
الذكور الإناث املتو�سطني

 1معايري �إخراج الورقة االختبارية

1.79

1.55

0.24

4.724

0.23

 2معايري بناء االختبار التح�صيلي اجليد

1.63

1.51

0.12

1.31

0.50
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الداللة
متو�سط متو�سط الفرق بني
قيمة ت
الإح�صائية
الذكور الإناث املتو�سطني

املجال
 3املعايري اخلا�صة بكتابة الأ�سئلة املقالية

1.69

1.50

0.18

3.47

0.28

 4معايري كتابة �أ�سئلة االختيار من متعدد

1.67

1.58

0.09

1.12

0.51

 5معايري كتابة �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

1.89

1.81

0.07

0.98

0.52

1.73

1.59

0.14

2.32

0.41

املتو�سط الكلي

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن الفروق يف املتو�سطات احل�سابية يف عملية التقومي للأوراق
االختبارية لأع�ضاء هيئة التدري�س بني �أفراد جمموعة الدرا�سة التي تعزى ملتغري اجلن�س
مل يكن لها �أي داللة �إح�صائية ،وبالتايل ميكن القول �إن �أداء الذكور ال يختلف عن �أداء
الإناث يف عملية بناء االختبارات و�إخراج الورقة االختبارية.ولعل ال�سبب يف عدم وجود
اختالف يف الأداء ُيعزى جلن�س ع�ضو هيئة التدري�س يعود �إىل طبيعة الكفايات اخلا�صة
ببناء االختبارات و�إخراجها؛ فهي كفايات معرفية مكت�سبة بالتعلم والتدريب واخلربة ،وال
�أثر ملتغري اجلن�س على ذلك.
◄◄ثالثاً :النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الثالث ون�صه« :هل يوجد فروق ذات داللة

�إح�صائية بني متو�سطات تقومي االختبارات التي �أعدها اع�ضاء هيئة التدري�س
الذين �أكملوا الربنامج التدريبي تعزى للتخ�ص�ص؟ » وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال
ُح�سبت داللة الفروق بني متو�سطات املدر�سني من التخ�ص�صات الثالثة (الأنظمة ،وال�رشيعة،
والدرا�سات) با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )5يو�ضح ذلك:
الجدول ()5
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات التي تعزى للتخصص.

املجال
�إخراج الورقة االختبارية
بناء االختبار التح�صيلي
اجليد
كتابة الأ�سئلة املقالية

م�صدر التباين

الداللة
جمموع درجات متو�سط
 Fقيمة
املربعات احلرية املربعات
الإح�صائية

بني املجموعات

0.04

2

0.02

داخل املجموعات

2.295

49

0.047

بني املجموعات

0.306

2

0.153

داخل املجموعات

4.929

49

0.101

بني املجموعات

0.096

2

0.048

داخل املجموعات

2.157

49

0.044
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1.52

1.096

0.657

0.229
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املجال
كتابة �أ�سئلة االختيار من
متعدد
كتابة �أ�سئلة ال�صواب
واخلط�أ
املقيا�س الكلي

م�صدر التباين

2015

جمموع درجات متو�سط
الداللة
 Fقيمة
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

0.021

2

0.01

داخل املجموعات

0.317

49

0.026

بني املجموعات

0.039

2

0.019

داخل املجموعات

0.116

49

0.015

بني املجموعات

0.19

2

0.095

داخل املجموعات

2.696

49

0.055

الكلي

2.886

51

0.396

1.329

1.73

0.68

0.317

0.188

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن الفروق يف املتو�سطات احل�سابية يف عملية القيا�س البعدي
للأوراق االختبارية لأع�ضاء هيئة التدري�س بني �أفراد جمموعة الدرا�سة التي تعزى ملتغري
التخ�ص�ص مل يكن لها �أي داللة �إح�صائية ،ولعل ال�سبب يف عدم ت�أثري متغري التخ�ص�ص
على الأداء ،يعود �إىل �أن جميع التخ�ص�صات (الأنظمة ،وال�رشيعة ،والدرا�سات) لأع�ضاء فريق
الدرا�سة مت�شابهة من حيث مكونات الت�أهيل يف املراحل الدرا�سية لع�ضو هيئة التدري�س،
فهي على الأغلب مل ت�شتمل على م�ؤهالت تربوية خا�صة بعمليات التقومي و�إعداد االختبارات،
ولذلك ف�إن عملية الت�أهيل التكميلية لع�ضو هيئة التدري�س يف مثل هذه التخ�ص�صات �أثناء
العمل �أمر �رضوري جداً ،وخا�صة يف النواحي الرتبوية التي من �أهمها عملية التقومي وبناء
االختبارات التح�صيلية و�إخراجها وت�صحيحها.

التوصيات:
من خالل النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية تو�صي مبا ي�أتي:
1.1تبني الربنامج التدريبي الذي ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة ،حيث ثبتت فعاليته يف

تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عملية بناء االختبار التح�صيلي و�إخراجه.
2.2تبني قائمة املعايري لتقومي �أوراق االختبار التح�صيلي امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة ،واال�ستفادة منها يف الدرا�سات امل�ستقبلية ،كونها �أداة حمكمة ومت التحقق من
�صدقها وثباتها.
3.3على الكليات �أن تويل عملية التدريب والت�أهيل لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �أثناء
اخلدمة اهتمام ًا كبرياً ،بحيث تكون عملية خمططة ومبنية على درا�سات علمية لتحديد
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احلاجات الفعلية املهنية للتدريب.
4.4يتوىل عملية تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على مهارات التقومي و�إعداد االختبارات،
�أ�ساتذة م�ؤهلني تربوي ُا يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي ،وممن لهم خربات جيدة يف هذا
املجال.
�5.5إجراء مزي ٍد من الدرا�سات التطبيقية على عينات كبرية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
مع تطوير برامج تدريبية ت�شمل جميع جوانب عمليات التقومي �إىل جانب االختبارات
التح�صيلية.
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