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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التحقق من فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات �إعداد
االختبارات النف�سية وتطبيقها وتف�سري نتائجها لدى العينة ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي
مع ت�صميم املجموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي .ومت اختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة
بلغت ( )24طالب ًا وطالبة منهم؛ ( )12طالباً ،و ( )12طالبة ،من الطلبة املر�شدين النف�سيني
والرتبويني ممن يتوقع تخرجهم خالل عام درا�سي من جامعة الأزهر بغزة يف فل�سطني ،ومت
ا�ستخدام االختبار املعريف ،وبطاقة مالحظة الأداء املهاري ،والربنامج التدريبي من �إعداد
الباحث .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.01بني
متو�سطات رتب درجات العينة يف القيا�سني القبلي والبعدي على االختبار املعريف ،وبطاقة
مالحظة الأداء املهاري ،وكانت الفروق ل�صالح القيا�س البعدي .وتبني من قيم مربع معامل
�إيتا �أن الربنامج التدريبي فعال يف تنمية اجلانب املعريف ب�أبعاده ،ودرجته الكلية ،والأداء
املهاري ب�أبعاده ،ودرجته الكلية لدى الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني.
كلمات مفتاحية :برنامج تدريبي� ،إعداد االختبارات وتطبيقها ،تف�سري نتائج القيا�س
النف�سي والرتبوي.
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The Effectiveness of Training Program on Development Preparation
and Application of Psychological Tests and the Interpretation of the
Results among Psychological and Educational Counselor Students

Abstract:
The aim of this study is to verify the effectiveness of the counseling
program in the development of skills preparation and application of
psychological tests and the measurements and interpretations of results. The
study provides a cognitive test and observation cards for the skills. Semiexperimental approach, which used an experimental group of psychological
and educational counselor students used one group (pre and post tests) .
Random sample was selected of (24) students of whom (12) males and (12)
females who are expected to graduate during the current academic year.
Cognitive test, observation card of skills and counseling program were used in
the study. The Results found that there are statistically significant differences
at the level (a ≤ 0.01) between the means of ranks of study sample (male and
female) in the two pre and post test of cognitive test and observation card, and
the differences were in favor of post test. The values of coefficient Eta Square
revealed that the integrative counseling program effective in the development
of the cognitive side and the performance skills among the psychological and
educational counselor students.
Key words: Training Program, Preparation and Application of
Psychological Tests, Interpretation of Test Results.
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مقدمة:
�إن االهتمام بالإعداد العلمي ،والتدريب الفني واملهني للمر�شد النف�سي والرتبوي� ،إىل
�رضوري للنجاح يف العمل الإر�شادي،
أمر
ٌّ
جانب متتعه بال�صفات واخل�صائ�ص الالزمة � ٌ
وتعد عملية الت�شخي�ص ،والتقومي النف�سي من الإجراءات واملمار�سات الرئي�سة يف �أي
برنامج �إر�شادي مدر�سي ،حيث تعنى مبعرفة خ�صائ�ص الطلبة ،وا�ستعداداتهم ،و�سلوكهم،
واجتاهاتهم ،وميولهم ،وقدراتهم ،وتوظيفها بال�صورة املنا�سبة التي حتقق لهم التوافق
والتكيف املن�شود.وتعد عملية التقومي النف�سي من الإجراءات واملمار�سات الرئي�سة يف �أي
برنامج �إر�شادي مدر�سي ،حيث تعنى مبعرفة خ�صائ�ص ،وا�ستعدادات ،و�سلوك ،واجتاهات،
وميول ،وقدرات الطلبة ،وتوظيفها بال�صورة املنا�سبة التي حتقق لهم التوافق والتكيف
املن�شود (الدليم. )2005 ،ويتطلب ا�ستخدام االختبارات النف�سية توفر الدقة واخلربة يف
جمال القيا�س النف�سي؛ فمن ال�رضوري مل�ستخدم االختبارات ،واملقايي�س النف�سية �أن يتعرف
على منطق ت�صميم االختبار ،والإطار النظري الذي ي�ستند �إليه ،فدرا�سة القيا�س النف�سي جتعل
الأخ�صائي يدرك �أهمية التعرف �إىل �رشوط ا�ستخدام االختبار ،و�رشوط تطبيقه ،وكيفية
تطبيق موقف التطبيق ،وحدود تدخل االختبار يف الظاهرة �أو ال�سمة املراد قيا�سها ،و�أ�سلوب
تطبيقه �إن كان فردي ًا �أو جماعي ًا (فرج. )2007 ،
وقد ك�شفت نتائج درا�سة (الدليم� )2005 ،أن �أ�ساليب التقومي النف�سي املعتمدة على
�إجراءات القيا�س ،واالختبارات النف�سية واملهنية ال ت�ستخدم �إال بن�سب �ضئيلة جداً ،و�أن معظم
املر�شدين يرون �أهمية االختبارات واملقايي�س يف تطبيقاتهم الإر�شادية املدر�سية ،وبينت
درا�سة (بعيبع� )2010 ،أن م�شاركة الأخ�صائيني النف�سيني يف عملية ت�صميم� ،أو تقنني
االختبارات النف�سية والرتبوية �ضعيفة ،و�أنهم يواجهون م�شكالت يف توظيف الدرجات يف
التف�سري والت�شخي�ص.

مشكلة الدراسة:
يتطلب عمل املر�شد النف�سي والرتبوي �أن يكون على علم ب�إعداد االختبارات،
واملقايي�س ،وخ�صائ�ص االختبارات التي يطبقها على م�سرت�شديه من حيث الأهداف التي
حتققها ،وطرق ا�ستخدامها ،واملراحل العمرية املنا�سبة لها ،والزمن امل�ستغرق يف تطبيقها،
ومفاتيح ت�صحيحها ،وكيفية حتليل وتف�سري نتائجها ،و�إمكانية التعليق عليها ،مع �إمكانية
تقدمي التو�صيات املرتتبة على نتائجها؛ فاملهمات الت�شخي�صية والتقييمية من العنا�رص
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الأ�سا�سية للعمل الإر�شادي النف�سي والرتبوي يف البيئة املدر�سية ،وقد ك�شفت درا�سة (دبرا
�سو� )2010 ،أن معظم الأخ�صائيني النف�سيني يواجهون �صعوبات يف الت�شخي�ص؛ ويف
تطبيق االختبارات يف �أثناء املمار�سة ال�سيكولوجية.ومن خالل اطالع الباحث وخربته
املتوا�ضعة ،ف�إنه يالحظ ق�صوراً �شديداً يف امتالك املر�شدين النف�سيني ملهارات �إعداد
االختبارات النف�سية وتطبيقها ويف جمال تف�سري نتائج القيا�س.وتتحدد م�شكلة الدرا�سة

يف الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي:

ما فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات �إعداد االختبارات النف�سية
وتطبيقها وتف�سري نتائجها لدى الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني؟

وي�شتق الباحث منه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●هل توجد فروق بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة يف القيا�سني القبلي
والبعدي لالختبار املعريف ،وبطاقة مالحظة الأداء املهاري لدى الطلبة املر�شدين النف�سيني
والرتبويني؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة يف القيا�س البعدي
لالختبار املعريف ،وبطاقة مالحظة الأداء املهاري تعزى للجن�س (ذكور� -إناث) لدى الطلبة
املر�شدين النف�سيني والرتبويني؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة ب�أنها قد تفيد يف االرتقاء مبهارات �إعداد االختبارات
النف�سية وتطبيقها ،وتف�سري نتائج القيا�س النف�سي والرتبوي لدى الطلبة املر�شدين النف�سيني
والرتبويني مبا ي�سهم يف تطوير مهاراتهم و�إمكاناتهم وتفعيلها لكي يقوموا بدورهم
امل�أمول يف العملية الإر�شادية على �أ�س�س مو�ضوعية.كما �أنها تزيد من قدرات املر�شدين
على ت�شخي�ص امل�شكالت النف�سية وال�سلوكية وعالجها مما ينعك�س �إيجابي ًا يف زيادة
وعي امل�سرت�شدين ب�أنف�سهم.وقد تفيد يف م�ساعدة املر�شدين على تنفيذ براجمهم وخططهم
الإر�شادية التي تهدف مل�ساعدة امل�سرت�شدين.كما �أنها ت�ساعد القائمني على برامج الإعداد
والتدريب الرتبوي يف �إعداد برامج التدريب يف جمال القيا�س والتقومي النف�سي والرتبوي.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
♦

♦ت�صميم برنامج �إر�شادي تدريبي ي�ستخدم لتدريب الطلبة املر�شدين النف�سيني
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والرتبويني على بع�ض املهارات مو�ضوع الدرا�سة.
♦ ♦التحقق من فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات �إعداد االختبارات النف�سية وتطبيقها
وتف�سري نتائجها لدى �أفراد العينة.
♦ ♦الك�شف عن الفروق بني اجلن�سني يف القيا�س البعدي لالختبار املعريف وبطاقة
مالحظة الأداء املهاري لدى �أفراد العينة.
♦ ♦كما تقدم الدرا�سة اختباراً معرفياً ،وبطاقة مالحظة مهارات �إعداد االختبارات
النف�سية وتطبيقها وتف�سري نتائجها.

فروض الدراسة:
♦ ♦ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات
الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف القيا�سني القبلي والبعدي على االختبار املعريف.
♦ ♦ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب
درجات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف القيا�س البعدي على االختبار املعريف
تعزى للجن�س.
♦ ♦ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات
الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف القيا�سني القبلي والبعدي على الأداء املهاري.
♦ ♦ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات
الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف القيا�س البعدي على الأداء املهاري تعزى للجن�س.

مصطلحات الدراسة:
◄◄فاعلية برنامج تدريبي:
تعرف الفاعلية ب�أنها “مدى الأثر الذي ميكن �أن حتدثه املعاجلة التجريبية باعتبارها
متغرياً م�ستق ًال يف �أحد املتغريات التابعة” ،ويعرف الربنامج التدريبي ب�أنه “خمطط م�صمم،
�أو منظومة تعليمية ي�ضم جمموعة من الوحدات التعليمية امل�صممة لتنمية مهارات معينة”
(�سامل وم�صطفى. )94 :2006 ،
ويعرف الباحث الربنامج التدريبي �إجرائي ًا ب�أنه جمموعة من الأن�شطة التعليمية
التدريبية التي تت�ضمنها جل�سات التدريب ،ويتم تقدميه للم�شاركني خالل فرتة زمنية
حمددة ،وعدد معني من اجلل�سات لتدريبهم علي مهارات �إعداد االختبارات واملقايي�س
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وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س ،مما يزيد من قدراتهم على ممار�سة العمل الإر�شادي.
وفاعلية الربنامج يف هذه الدرا�سة هي مدى الأثر الذي ميكن �أن يحدثه الربنامج
التدريبي كمتغري م�ستقل يف تنمية مهارات �إعداد االختبارات النف�سية وتطبيقها وتف�سري
نتائجها كمتغري تابع.

◄◄مهارة �إعداد االختبارات النف�سية وتطبيقها:
يعرفها الباحث ب�أنها القدرات التي ميتلكها الطلبة املر�شدين النف�سني والرتبويني يف
جمال �إعداد االختبارات واملقايي�س النف�سية والرتبوية وتطبيقها وت�صحيحها ،وذلك باتباع
خطوات و�إجراءات حمددة ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على جمموع
فقرات البعد الأول من االختبار املعريف وبطاقة املالحظة.

◄◄مهارة تف�سري نتائج القيا�س:
يعرفها الباحث ب�أنها قدرة الطالب املر�شد على التعامل مع القيم الكمية امل�ستمدة من
عملية القيا�س؛ فيقوم بتنظيمها وترتيبها وعر�ضها ،وي�ستخدم بع�ض املعامالت الإح�صائية
ال�ستخال�ص املدلوالت النف�سية والرتبوية ،ويقدم ت�شخي�ص ًا منا�سب ًا للحالة �أو الظاهرة
النف�سية والرتبوية.وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على جمموع فقرات البعد
الثاين من االختبار املعريف ،وبطاقة املالحظة.

◄◄الطلبة املر�شدون النف�سيون والرتبويون:
هم الطلبة امل�سجلون يف برنامج كلية الرتبية بجامعة الأزهر بغزة �ضمن تخ�ص�ص
الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،و�أنهوا بنجاح مقررات درا�سية مثل مناهج البحث النف�سي
والرتبوي واالختبارات النف�سية والإح�صاء الرتبوي والتوجيه والإر�شاد النف�سي والرتبوي،
ومن املتوقع تخرجهم خالل عام درا�سي.

حدود الدراسة:
حتددت الدرا�سة بالتدريب على مهارات �إعداد االختبارات واملقايي�س وتطبيقها،
وتف�سري نتائج القيا�س لدى طلبة الإر�شاد النف�سي والرتبوي من اجلن�سني ممن يتوقع تخرجهم
من كلية الرتبية يف جامعة الأزهر بغزة يف فل�سطني خالل العام الدرا�سي 2013 /2012م.

اإلطار النظري:
يت�ضمن هذا اجلانب من الدرا�سة املهارات ،وذلك يف مبحثني بحيث يتناول املبحث
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الأول مهارة �إعداد االختبارات واملقايي�س النف�سية وتطبيقها ،ويتطرق املبحث الثاين ملهارة
تف�سري نتائج القيا�س.

املبحث األول :مهارة إعداد االختبارات واملقاييس النفسية وتطبيقها:
يعرف القيا�س ب�أنه “عملية و�صف املعلومات و�صف ًا كمياً� ،أو ا�ستخدام الأرقام يف
و�صف البيانات وتبويبها يف هيئة �سهلة مو�ضوعية ميكن فهمها وثم تف�سريها بي�رس” (�أبو
�أ�سعد. )11 :2009 ,ويعرب القيا�س كمي ًا عن اخل�صائ�ص والأحداث بناء على قواعد وقوانني
حمدودة.
اخلصائص السيكومرتية لالختبارات واملقاييس:
تعرف اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار �أو املقيا�س النف�سي ب�أنها تلك اخل�صائ�ص
ال�رضورية واملتعلقة بال�صدق والثبات والقابلية لال�ستعمال ،التي يتم ح�سابها بعد جتريب
االختبار على عينة ممثلة للمجتمع (�أبو عالم ، )2005 ،وذلك كما يلي:
�1.1صدق االختبار �أو املقيا�س :يق�صد ب�صدق االختبار� ,أن يقي�س االختبار ما و�ضع من
�أجله (الرو�سان. )31 :2008 ,ويرى الباحث �أن ال�صدق يدل على فاعلية االختبار ,فنتائج
اختبار التح�صيل ت�شري �إىل ما ميتلك الطالب من معارف ،ومهارات تعلمها يف البيئة ال�صفية،
وال ت�ستخدم باعتبارها نتائج اختبار للذكاء.ومن طرق ح�ساب ال�صدق؛ �صدق املحتوى،
و�صدق املحك (ال�صدق التالزمي ،ال�صدق التنب�ؤي)  ،و�صدق التكوين �أو البناء.
2.2ثبات االختبار �أو املقيا�س :يعرف ب�أنه “درجة االت�ساق واال�ستقرار التي تظهر يف
�أداء الأفراد على �أداة القيا�س” (. )Fazeli, 2010: 8ويعرف كذلك ب�أنه “ات�ساق درجات
االختبارات واملقايي�س ملجموعة معينة من الأفراد� ،أي ات�ساق عرب الزمن� ،أو ات�ساق �صيغ
متعددة من االختبار� ،أو ات�ساق مفردات االختبار� ،أو االت�ساق عرب �أفراد خمتربين ،وم�صححني
خمتلفني” (عالم. )89 :2006 ،ومن طرق ح�ساب الثبات �إعادة التطبيق ،وطريقة ال�صور
املتكافئة ،وطريقة التجزئة الن�صفية ،والثبات بطريقة االت�ساق الداخلي (�ألفا كرونباخ)
(الكيالين وعد�س والتقي. )2011 ,ويرى الباحث �أن العالقة بني ال�صدق والثبات تكمن يف
مدى �صالحية الأداة يف �أن تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ،و�أن تعطي نتائج متماثلة ،وبالتايل
يكون االختبار �أو املقيا�س �صادق ًا وثابتاً.
3.3القابلية لال�ستعمال :تت�ضح القابلية لال�ستعمال من خالل جمموعة من االعتبارات
العملية التي ي�أخذ بها م�ستخدم االختبار لتقومي مالءمة االختبار لأغرا�ضه اخلا�صة يف
خطة التقومي� ،أو البحث التي يعمل بها.كذلك ت�شمل هذه االعتبارات عنا�رص االقت�صاد
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بالكلفة ،واجلهد ،والوقت يف �ضوء تقدير الأهمية للقرارات ،والفوائد املتحققة من ا�ستخدام
االختبار�.إ�ضافة �إىل ذلك يحتاج م�ستخدم االختبار �أن يت�أكد من وجود تعليمات حمددة
ووا�ضحة لتطبيق االختبار ،وت�صحيحه ،وتقدير العالمات ،وتف�سريها ا�ستناداً �إىل جداول
معايري ،يف حالة االختبارات املعيارية املرجع (الكيالين وعد�س والتقي. )2011 ,وتكمن
�أهمية الدرا�سة اال�ستطالعية لالختبار يف �أن النتائج التي يتم احل�صول عليها تفيد يف تعميم
�إمكانية تطبيق �أداة القيا�س على عينة كبرية من املجتمع الإح�صائي ،وبالتايل نوع من هذه
النتائج (الظروف �أو خط�أ القيا�س) ميكن �أن ت�ؤثر على نتائج املجتمع الإح�صائي ب�شكل كبري
(. )Fazeli, 2010: 20وقد ك�شفت درا�سة (بعيبع )2010 ،عن وجود جمموعة من امل�شكالت
لدى طلبة اجلامعة يف ا�ستخدام �أو تطبيق االختبارات النف�سية والرتبوية منها؛ عدم توفر
املقايي�س واالختبارات املقننة ،و�صعوبة تقنني املقايي�س ب�سبب غياب املالحق والأدلة،
و�صعوبة الرتجمة ،وعدم وجود هيئات خا�صة بت�صميمها �أو تقنينها ،وعدم التدرب عليها
يف مراحل التكوين اجلامعي.
ويرى الباحث �أن اختيار االختبارات واملقايي�س اجليدة يدل على فعالية التعليم� ،أو
التدريب؛ فاالختبار �أو املقيا�س اجليد يقي�س ال�سمة بفاعلية عالية بحيث تكون البيانات
التي تنتج عنه بعد تطبيقه دقيقة وذات �صلة بالغر�ض الذي �صممت لقيا�سه ,وهذا ي�ستوجب
التخطيط املحكم لإعداد االختبار �سواء �أكان فيما يتعلق بتحديد الغر�ض ,وحت�ضري الفقرات
وحتليلها� ,أم فيما يتعلق ب�إخراج االختبار وتطبيقه ,وجميع العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر
على نتائجه �سواء �أكانت متعلقة مبن يطبق عليه االختبار �أم بظروف التطبيق �أم باالختبار
نف�سه.

خطوات �إعداد االختبارات واملقايي�س :متر عملية �إعداد االختبار �أو املقيا�س بعدد
من اخلطوات كما ي�أتي:
1.1حتديد فكرة املقيا�س ،ومربرات ت�صميمه :تتيح هذه اخلطوة للقائم بت�صميم

املقيا�س الو�صول للمداخل والأفكار الرئي�سة التي �سوف ي�ستند �إليها يف ت�صميمه.فقد
تكون الفكرة التي تقف وراء املقيا�س جمع الأعرا�ض الع�صابية املوجودة مبراجع الطب
النف�سي كافة يف قائمة ت�ساعد على الت�شخي�ص كما يف مقيا�س “وودورث” الذي �أطلق
عليه ا�سم “�صحيفة البيانات ال�شخ�صية”  ،Personal Data Sheetوالذي كان من
مربرات ت�صميمه �رسعة حتديد الأفراد ذوي اال�ضطرابات الع�صابية من املتقدمني للجي�ش
الأمريكي (لطفي. )2006 ،
2.2حتديد الهدف �أو الأهداف الرئي�سة للمقيا�س :قد يكون الهدف من اختبار ما حتديد
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م�ستويات الأفراد وفق ما لديهم من خا�صية �أو ا�ستعدادات معينة ,وقد يكون التمييز بني
الأفراد وفق ًا لرتتيبهم على اخلا�صية� ,أو يكون حتديد ال�صعوبات �أو اال�ضطرابات التي يعاين
منها الفرد ,وبالتايل ت�صبح مهمة االختبار حتليل هذه ال�صعوبات ب�شكل ت�صنيفي تف�صيلي
(فرج. )2007 ,والأهداف عامة مثل �سد عجز يف الأدوات التي تت�صدى لقيا�س اخلا�صية
املراد قيا�سها ،والت�أكد من مدى فعالية نظرية ما.والتعرف �إىل امتالك الأفراد خلا�صية ما
(فرج�. )2007 ,أو خا�صة مثل اال�ستخدام بغر�ض التوجيه املهني �أو التعليمي ،واال�ستخدام
لت�شخي�ص حاالت الإعاقة �أو اال�ضطراب النف�سي� ،أو العقلي� ،أو االنفعايل� ،أو االجتماعي من
ناحية ،واكت�شاف املوهوبني من ناحية �أخرى.واال�ستخدام بغر�ض درا�سة الظواهر النف�سية،
وال�سلوكية ،والعقلية ،واالجتماعية (دبور وال�صايف. )2007 ،
3.3االطالع على الرتاث النظري لظاهرة القيا�س :ت�ستند اخلا�صية مو�ضوع القيا�س
�إىل �أ�سا�س نظري يربر تناولها ،وقد يكون املقيا�س معد يف الأ�صل للت�أكد من مدى جدوى
النظرية التي تف�رس ال�سمة املقا�سة ،مما قد يفيد النظرية �أو يعدلها (لطفي، )59 :2006 ،
كما �أن الأطر النظرية قد تزود املر�شد النف�سي بالأهمية الن�سبية للعنا�رص الفرعية املكونة
بناء على �أ�س�س نظرية االكتئاب
للخا�صية (�أحمد. )2007 ,فاملقايي�س التي يتم ت�صميمها ً
حتدد �أن ي�شتمل املقيا�س على �أربعة �أبعاد هي :تقدير الذات ،والدعم االجتماعي ،وا�ضطرابات
النوم ،واحلالة املزاجية ال�سلبية (. )Domino & Domino, 2006: 15
4.4ح�رص املقايي�س املتاحة التي ت�ستهدف خا�صية القيا�س :حتقق هذه اخلطوة عدداً
من الفوائد الإجرائية من مثل :تو�ضيح ال�شكل املعتاد لقيا�س ال�سمة ،ك�أ�سلوب �صياغة
البنود ،وطريقة التطبيق ،و�أ�سلوب التقدير...الخ.وتو�ضيح الأبعاد الفرعية للخا�صية املقا�سة.
و�إمكانية اقتبا�س بع�ض البنود (�أحمد. )2007 ,
5.5حتديد طبيعة وخ�صائ�ص الأفراد :على م�صمم االختبار �أن يحدد حتديداً وا�ضح ًا
طبيعة الأفراد الذين �سوف يطبق عليهم اختباره ,واملعني من طبيعة الأفراد �أبرز اخل�صائ�ص
التي متيزهم ,وتتحد تلك اخل�صائ�ص عادة يف جماالت ثالثة( :ال�سن ,امل�ستوى التعليمي,
نواحي العجز العقلي والبدين) .والبد �أن تراعى طبيعة الأفراد الذين �سوف يطبق عليهم
االختبار واملقيا�س (�صديق و�سمري. )2005 ,
6.6حتديد ال�شكل الأمثل للمقيا�س وطرق التطبيق :يتم اختيار ال�شكل املنا�سب للمقيا�س،
مبعنى �أن يحدد �إذا ما كان الأن�سب ملقيا�سه �أن يكون من مقايي�س �أو اختبارات الورقة
والقلم� ،أو املقايي�س العملية� ،أو الإ�سقاطية وغريها ،وي�ؤخذ يف االعتبار �أي�ض ًا �إذا ما كان
املقيا�س �سيطبق ب�صورة فردية �أو جماعية.
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7.7حتديد الأبعاد الفرعية للخا�صية املقا�سة :ي�ستدل على هذه خ�صائ�ص و�أبعاد
الظاهرة من وقائع �سلوكية حمددة� ,سواء �أكان يف �شكل �أفكار معرب عنها� ,أم يف �سلوك
مالحظ� ,أم يف حلول مل�شكالت يقدمها الفرد وفق خطوات متتابعة ،ويتم ترجمة هذه
املفاهيم �إىل خ�صائ�ص حمددة ب�صورة ت�سمح ب�صياغتها يف وحدات معيارية للقيا�س هي
بنود االختبار (فرج. )2007 ,ويرى الباحث �أنه يجب التمييز بني الفقرات التي تندرج
حتت بعد �إيذاء الذات� ،أو بعد �إيذاء الآخرين� ،أو بعد �إيذاء املمتلكات يف ظاهرة ال�سلوك العدواين
يف البيئة املدر�سية.
8.8ال�صياغة الفعلية للبنود� :إن �أي مقيا�س يتم ت�صميمه يتكون يف نهاية الأمر من
جمموعة من الوحدات� ،أو الفقرات ،والواقع �أنه ينبغي �أن تختار كل وحدة بناء على درا�سات
نظرية ،وميدانية ،وجتريبية ،و�إح�صائية تثبت �صالحية الوحدة للقيا�س املق�صود ،وت�سمى
هذه الدرا�سات التي جترى على الوحدة بتحليل الوحدات ,بحيث ت�صبح من حيث �شكلها،
وتكوينها ،و�صدقها ،وترتيبها يف املقيا�س منا�سبة و�صاحلة (طه. )2006 ،

قواعد عامة يف �صياغة فقرات االختبار �أو املقيا�س:
ين�صح عند �صياغة فقرات االختبار النف�سي باتباع التعليمات ،والقواعد التالية
(�( ،)Domino & Domino, 2006سليمان: )2010 ،
 يتم �صياغة الفقرات بطريقة وا�ضحة ال لب�س فيها ،مما ي�ؤدي للح�صول على
ا�ستجابات �صادقة وثابتة.
 �أن ي�ستعمل ال�صيغة الإيجابية ،فيتجنب �صيغة (ال �أنام يف الليل) وي�ستخدم �صيغة
(�أنا �أنام يف الليل) .
 جتنب ا�ستعمال الكلمات التي حتمل �أكرث من معنى واحد مثل ،كلمة “ثقافة” ف�إذا
ا�ستخدمتها فتحدد ما تق�صده منها� ،أو كلمات مثل “�أحياناً”� ،أو “كثرياً” لأنها كلمات حتمل
معاين متعددة لدى خمتلف املفحو�صني.مثل فقرة “هل تعاين من ال�صداع كثرياً؟ ” ،يف�ضل
كتابتها “هل تعاين من ال�صداع مرة �أ�سبوعي ًا على الأقل؟ ”.
 جتنب كتابة الفقرات التي ت�شتمل على فكرة مزدوجة.مثل “�أنا �أ�ستمتع بال�سباحة
ولعب التن�س”.لأن اال�ستجابة باملوافقة على مثل هذه الفقرة �ستكون غري وا�ضحة بحيث ال
ميكن احلكم �إن كان املفحو�ص ي�ستمتع باللعبتني معاً� ،أو �أنه ي�ستمتع ب�إحداهما.
 جتنب التعليمات املطلقة يف الزمان �أو املكان ،فال تلج�أ �إىل عبارات مثل (دائماً)
�أو (يف كل مكان) .
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 جتنب العبارات �شديدة الإيجاز التي جتعل املفحو�ص ي�شك يف معناها.
 �ضع يف التعليمات الزمن املحدد للإجابة تقريباً ،و�ضع تعليمات وا�ضحة ،وت�أكد
من �أنها �ستتبع.
 راع و�ضوح �صياغة الفقرات مبا يتوافق مع قدرة املفحو�صني على فهم املعنى.
 قم بدرا�سة التحليل الإح�صائي الكامل لبنود االختبار.
 ال يوجد عدد حمدد للفقرات ،لكن ميكن القول� :إنه �إذا كان االختبار �أو املقيا�س
يتكون من عدد من الأبعاد ،ف�إنه من امل�ستح�سن �أن يكون عدد فقرات كل بعد ( )8فقرات على
الأقل� ،أما �إذا كان االختبار يتمثل يف درجته الكلية فقط ف�إنه ميكن �أن تزيد عدد الفقرات
لت�صل �إىل �أكرث من ( )20فقرة ،وذلك يتعلق بقدرة معد االختبار على �صياغة فقرات حتدد
جميع مفردات الظاهرة (ظاهرة القيا�س) .

9.9حتديد �شكل اال�ستجابة على الفقرات:
يتوقف اختيار �شكل اال�ستجابة على هدف املقيا�س ،وميكن مل�صمم املقيا�س �أن يختار
من بني هذه الأ�شكال ما ي�شاء لتحقيق الغر�ض من القيا�س ،كما ي�ستطيع �أن ي�ستخدم �أكرث
من �شكل يف املقيا�س نف�سه�( ،صديق و�سمري�( ،)2005 ،سليمان ، )2010 ،ومنها:
 اختيار �إجابة واحدة من بني �إجابتني ،مثل( :نعم) �أو (ال)  ،كما يف بع�ض اختبارات
ال�شخ�صية.
 االختيار بني بدائل على مت�صل ،مثل( :موافق ب�شدة -موافق -حمايد -معار�ض-
معار�ض ب�شدة)  ،كما يف اختبارات ومقايي�س امليول ،واالجتاهات ،والعوامل النف�سية،
وامل�شكالت ال�سلوكية.
 املطابقة ،مثل :كل �أ�سئلة التو�صيل كما يف االختبارات املعرفية� ،أو اختبارات
الذكاء.
 التكملة ،مثل :كل العبارات الناق�صة ،كما يف االختبارات املعرفية.
 اال�ستجابة احلرة ،مثل :التداعي على ال�صور� ،أو الكلمات ،كما يف االختبارات،
واملقايي�س الإ�سقاطية.
 �إعادة الرتتيب ،مثلما يف االختبارات املعرفية.
�1010صياغة التعليمات :تنق�سم التعليمات عند اختيار الو�سيلة املنا�سبة التي �سيقدم
بها االختبار ,بحيث يجب تقدميه بتعليمات وا�ضحة وب�سيطة ,فتعليمات اختبار� ،أو مقيا�س
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للطالب تختلف عن تعليماته للعمال ,وهكذا ,...ولهذا ف�إن اختبار مدى فهم �أفراد العينة
للتعليمات ،و�صياغة البنود ت�صبح من الأمور املهمة يف الإعداد النهائي لالختبار.ويجب
�أن تو�ضح تعليمات االختبار طريقة الإجابة ،ومكانها ،و�أ�سلوبها ،و�إذا ما كان املطلوب
االلتزام بزمن معني للإجابة �أو �أن الوقت مفتوح ,ومثل هذه التعليمات ،وو�ضوحها ي�ؤدي
�إىل خف�ض قلق املفحو�ص ,وت�ضعف �أ�ساليبه الدفاعية ذات الطابع العدواين جتاه االختبار
(فرج. )2007 ,
1111حتكيم املقيا�س :يحقق عر�ض املقيا�س على املتخ�ص�صني عدة فوائد من �أهمها؛
مدى منا�سبة البنود وقدرتها على قيا�س ال�سمة طبق ًا للتعريف الإجرائي ،والهدف من
املقيا�س ،والإطار النظري اخلا�ص بال�سمة مو�ضوع القيا�س والفئة امل�ستهدفة.وتهدف هذه
اخلطوة �إىل تعديل� ،أو حذف� ،أو �إ�ضافة بع�ض الفقرات.
1212الدرا�سة اال�ستطالعية :يتم تطبيق املقيا�س على عينة مبدئية بهدف التحقق
من �صالحية التعليمات ،وتقدير الزمن الذي ي�ستغرقه ،واال�ستقرار على الرتتيب الأمثل
للفقرات (�أحمد. )2007 ,كما تهدف الدرا�سة اال�ستطالعية للك�شف عن مدى توفر
�رشوط االختبار �أو املقيا�س اجليد؛ وهي :الثبات ،وال�صدق ،وو�ضع املعايري التي ُيق�صد
بها الدرجات املحولة كمقابل للدرجات اخلام ،وهي التي تعطي الدرجة معنى وداللة
مثل( :الدرجة املعيارية -الدرجة التائية – املئينات ،ووحدات الذكاء) (& Domino
( )Domino, 2006لطفي. )2006 ،
1313طباعة االختبار �أو املقيا�س يف �صورته النهائية :يتم �إعداد مفتاح الت�صحيح
الذي يتفق مع ال�صورة النهائية لالختبار ،ويتم �إعداد ورقة الإجابة يف حالة عدم ا�ستخدام
كرا�سة الأ�سئلة (�سليمان. )2010 ،وت�سهم هذه اخلطوات يف تدريب الطلبة على خطوات �إعداد
االختبارات واملقايي�س النف�سية وتطبيقها لتدعيم النمو املهني.
مما �سبق يت�ضح للباحث �أن �إعداد االختبار �أو املقيا�س النف�سي مير ب�سل�سلة متتالية من
اخلطوات التي تعد كل منها حمطة مهمة وملحة يف عملية الإعداد والت�صميم ،والتي ت�سهم
يف نهاية املطاف للو�صول �إىل �إخراج نهائي لالختبار� ،أو املقيا�س ب�شكل يكون جاهزاً
لال�ستخدام يف عملية الإر�شاد النف�سي.
تطبيق االختبارات واملقاييس:

تت�أثر عملية تطبيق االختبارات واملقايي�س بعدد كبري من العوامل (فرج)2007 ،
�( ،أبو �أ�سعد والغرير: )2012 ،
1.1العوامل الفيزيقية :تتعدد العوامل الفيزيقية التي ت�ؤثر على تطبيق االختبارات
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واملقايي�س فيجب �أن يكون التطبيق يف ال�ساعات املبكرة من النهار بحيث تكون درجة
حرارة اجلو منا�سبة ،ويكون املفحو�ص بدرجة عالية من الن�شاط ،ومل يت�سلل �إليه التعب
من الن�شاط اليومي.كما يجب اختيار مكان منا�سب لتطبيق االختبار وبه درجة منا�سبة من
التهوية والإ�ضاءة ،و�أن يكون معزو ًال عن ال�ضو�ضاء.
�2.2شكل االختبار :يجب �أن يقدم االختبار ب�شكل ي�ؤدي �إىل اطمئنان املفحو�ص
لالختبار ،وذلك من خالل طريقة �إخراجه ومدى �ألفة هذا ال�شكل بالن�سبة للمفحو�ص ،مما
ي�سهم يف تكوين نظرة ودية جتاه االختبار.ويجب �أن يتاح للأطفال الإجابة على كرا�سة
الأ�سئلة نف�سها يف حني ميكن �أن يطلب من الكبار الإجابة على ورقة �إجابة منف�صلة.وتعتمد
اختبارات الأطفال على مادة م�شوقة تعمل على جذب انتباههم كال�صور ،والأ�شكال� ،أو
الفقرات املح�سو�سة ،وذلك كما يف اختبارات �ستانفورد بينيه ،واختبار �أحمد زكي �صالح
للذكاء.
3.3املفحو�ص :هناك بع�ض العوامل التي ترتبط باملفحو�ص عند تطبيق
االختبار؛ وهي:
Ú Úاملران واخلربة :يق�صد باملران قدرة املفحو�ص على ممار�سة ا�ستجابة معينة
للح�صول على الدرجة املقبولة لالختبار من خالل معرفته امل�سبقة ب�أ�سلوب الت�صحيح،
وبذلك فهو ي�شري �إىل �أن املفحو�ص يكون قد تدرب على ك�شف اجلوانب الفنية لالختبار.
ويت�ضمن املران يف جمال اختبارات القدرات واال�ستعدادات درا�سة املفحو�ص لالختبارات
امل�ستخدمة يف ال�سنوات �أو املواقف ال�سابقة�.أما اخلربة فت�شري �إىل �ألفة املفحو�ص
باالختبارات ب�شكل عام �أو بنوع معني منها من خالل تعر�ضه ملواقف اختبارية متعددة.
Ú Úوجهة اال�ستجابة :ت�شري �إىل ميل بع�ض املفحو�صني لال�ستجابة بطريقة معينة على
فقرات االختبار ،مث ًال الإجابة بـ (نعم) على فقرات اختبارات االهتمامات وامليول ،والإجابة
بـ (ال) على الأ�سئلة املتعلقة بامل�شكالت ال�شخ�صية ،ويف االختبارات متعددة بدائل الإجابة
قد يتجه املفحو�صون الختيار البديل الأول �أو الأخري ،يف حني يتجنب بع�ض املفحو�صني
اختيار البدائل املتطرفة (دائماً) �أو (�أبداً) ويتجهون للبدائل الو�سطية املحايدة.وذلك يف
حماولة من املفحو�صني يف تقدمي �إجابة جيدة بد ًال من �إجابة �صحيحة �أو �صادقة.
Ú Úقلق االختبار :ميثل حالة من التوتر التي تظهر على �سلوك الفرد قبل �أو يف �أثناء
تطبيق االختبار ،وهو قلق احلالة يظهر يف املوقف ،ويزول بزواله ،ويرتبط قلق االختبار
بالفروق الفردية للمفحو�صني.
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Ú Úالتزييف :يغلب التزييف يف اختبارات ال�شخ�صية� ،أو مقايي�س امل�شكالت النف�سية
وال�سلوكية التي تعتمد على التقرير الذاتي ،بحيث يختار املفحو�ص الإجابات التي يح�صل
من خاللها على درجة تظهره مبظهر مقبول.
4.4الباحث �أو الفاح�ص� :إن للفاح�ص دوراً �أ�سا�سي ًا خالل تطبيق االختبار ،وي�شرتط
وجود حالة من الت�آلف بني الفاح�ص واملفحو�ص وبخا�صة مع الأطفال ،ذلك الت�آلف القائم
على الود والتفهم لإثارة �شغف املفحو�ص وتعاونه يف االختبار ،ويطلب من الفاح�ص �أن
يوجه هذا الت�آلف يف االختبارات املعرفية لزيادة تركيز املفحو�ص ،يف مادة االختبار،
وعزل موقف االختبار عن �أية م�شتتات خارجية ،بينما يطلب من الفاح�ص يف اختبارات
ال�سمات املزاجية ت�شجيع املفحو�ص على ال�رصاحة الكاملة يف تقرير �سلوكه املعتاد،
والأمانة يف و�صفه لهذا ال�سلوك.
ويرى الباحث �أن التزام املر�شد النف�سي والرتبوي بالعوامل التي ت�ؤثر على موقف
االختبار عند تطبيق االختبارات واملقايي�س ي�ؤدي للح�صول على بيانات� ،أو درجات تت�سم
بدرجة جيدة من ال�صدق والثبات ،بحيث ينخف�ض فيها خط�أ املعاينة ،مما ي�ساعد على
تف�سري جيد للدرجة على االختبار �أو املقيا�س.

املبحث الثاني  -مهارة تفسري نتائج القياس:
يق�صد بعملية التف�سري الو�صول �إىل املعاين والدالالت التي ت�ضفى على الدرجات؛ حيث
�إن عملية التف�سري ال تكون �صادقة �إال بالقدر الذي ينجح فيها املخت�ص يف جتميع الأدلة،
�أو ال�شواهد �أو البينات التي تعزز مالءمة عملية ت�أويل درجات املقيا�س و�صحتها (تيغزة،
. )2008فالتف�سري يتطلب من الأخ�صائي النف�سي التفكري ،واملوازنات ،والرتجيح ،واحلكم،
واال�ستنباط ،وق�صور التف�سري عن الو�صول �إىل حل للم�شكلة ي�شري �إىل ق�صور ذهني لدى
الأخ�صائي� ،أو �إىل �ضعف يف التدريب على عملية التف�سري� ،أو عدم و�ضوح �أهداف القيا�س
(حريزي وغربي. )2010 ،وقد �أ�شارت درا�سة (بعيبع� )2010 ،إىل وجود جمموعة من
امل�شكالت يف ا�ستخدام االختبارات النف�سية والرتبوية منها م�شكالت توظيف الدرجات يف
التف�سري والت�شخي�ص.
عوامل تؤثر يف تفسري النتائج:

عند تف�سري نتائج القيا�س (قادري والبواليز )2004 ،يجب مراعاة ما يلي:
 النظر �إىل احلقائق اجلزئية املتفرقة املدونة بال�سجالت ثم �ضمها يف جمموعات
مت�شابهة ,ويطلق على هذه املجموعات ا�سم (احلقائق االجتماعية) .
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 ينبغي النظر �إىل ما بني احلقائق الإن�سانية االجتماعية من ت�شابه ،وما تت�ضمنه
من انتظام وتتابع ,وذلك ل�ضم هذه احلقائق يف جمموعات �أكرث تعرف با�سم جمموعات
احلقائق اجلزئية.
 ي�ستطيع الأخ�صائي النف�سي �أو الباحث �أن ينظر �إىل جمموعات احلقائق يف الظاهرة
نظرة فاح�صة مدققة ليكت�شف العالقات القائمة بني جمموعات احلقائق ,ويقدم تعميمات
من�سجمة مع النتائج ,ويف حدود احلاالت التي دخلت يف نطاق البحث ،وكذلك احلاالت
امل�شابهة لها� ,إىل �أن ينتهي به الأمر �إىل �صياغة تعميمات �أو ا�ستنتاجات علمية.
وللتو�صل �إىل تف�سري جيد للنتائج؛ ف�إنه البد من تقييم كفاية ت�صميم القيا�س للنقاط
ذات العالقة بالظاهرة ال�سلوكية بحيث يتم �إجراء قيا�س كاف جلميع جوانب الظاهرة
ال�سلوكية ،وثانياً :بافرتا�ض �صدق الت�صميم على نحو كاف ,يتم تقييم فعالية املعاجلة،
واملعيار الأول؛ عادة الداللة الإكلينيكية ،ولي�ست الداللة الإح�صائية املحدودة (قدر �صغري)
�إن كانت دالة �إح�صائي ًا ال تكون وافية مبا يكفى لإحداث فارق كاف يف �سلوك املفحو�ص.
ونفرت�ض مثا ًال �أن طف ًال مفحو�ص ًا يف عمر (� )8سنوات ي�صدر عنه �سلوك عدواين خطر،
على الأطفال الآخرين ،ف�إذا حتقق خف�ض مقداره ( )%5من هذا ال�سلوك نتيجة املعاجلة
قد يكون دا ًال �إح�صائي ًا ولكن من الوا�ضح لي�س فيه كفاية (جاد وغنامي. )2005 ،وقد ربط
(تيغزة )2008 ،بني �صدق املقيا�س ،و�صدق النتائج ،على اعتبار �أن ال�صدق مفهوم واحد
يف النظرية احلديثة لل�صدق ،و�أن االختبار �أو املقيا�س ال�صادق يو�صل الباحث �أو الأخ�صائي
النف�سي �إىل تف�سري �صادق للنتائج.
توظيف املعامالت اإلحصائية يف تفسري نتائج القياس:
تعد االختبارات واملقايي�س النف�سية معيارية املرجع ،ويعد مفهوم معايري االختبارات
من املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بتف�سري درجات االختبار معياري املرجع (عالم)2006 ،
.ويرتبط التف�سري معياري املرجع برتبة العالمة �ضمن توزيع عالمات املفحو�صني الذين
تقدموا لالختبار (الكيالين وعد�س والتقي. )2011 ،

ويتم التف�سري لنتائج القيا�س معياري املرجع يف �ضوء املفاهيم الإح�صائية
الآتية:
1.1العالمة املعيارية :ت�ستخدم الدرجات املعيارية يف حتديد املركز الن�سبي للفرد
يف توزيع ما ،بحيث ميكن و�صف �أدائه بالن�سبة لأقرانه يف اختبار يقي�س �سمة معينة،
وتوجد �أنواع خمتلفة من الدرجات املحولة لعل �أكرثها ا�ستخدام ًا يف القيا�س الرتبوي
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والنف�سي الدرجات املعيارية  ،Z- Scoresوتعتمد على التحويالت اخلطية لدرجات االختبار
با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مع ًا (عالم. )2006 ،
2.2الدرجة التائية :تعد الدرجة التائية ( )T- scoreدرجة معيارية معدلة ،وتنتج عن
�إجراء حتويل خطي للدرجات املعيارية ( ، )Zويتم التحويل اخلطي من خالل �رضب قيمة
الدرجة املعيارية ( )Zيف مقدار ثابت وجمع مقدار ثابت �آخر على حا�صل ال�رضب (عالم،
. )2006وقد جعل ماكول  McCallاملتو�سط احل�سابي ي�ساوي  50بد ًال من �صفر ،واالنحراف
املعياري  10بد ًال من الواحد ال�صحيح (الكيالين وعد�س والتقي ، )2011 ،وال�صيغة
امل�ستخدمة لإيجاد قيمة ( )Tهي ( )T = 10Z + 50وهكذا يتم التخل�ص من الدرجات
املعيارية ال�سالبة ،ويت�سع املدى �إىل  60درجة بد ًال من  6درجات معيارية (�سليمان،
. )2010ويرى الباحث �أنه بالرغم من امل�آخذ على الدرجة املعيارية ( )Zوالدرجة التائية
�أو الدرجة املعيارية املعدلة (� )Tإال �أنه ميكن بو�ضوح ا�ستخدام �أي من هاتني الدرجتني يف
القيا�س والت�شخي�ص ،وحتديد موقع الفرد بني �أقرانه.
3.3الرتب املئينية :تعرف الرتبة املئينية املقابلة لعالمة خام معطاة ،ب�أنها “الن�سبة
املئوية لعدد الأفراد الذين ح�صلوا على عالمة �أقل من العالمة اخلام املعطاة يف توزيع
العالمات التي تنتمي �إليها العالمة اخلام” (الكيالين وعد�س والتقي)471 :2011 ،
.والرتبة املئينية تعتمد على مركز الفرد ورتبته بني عينة التقنني التي ا�ستمدت منها معايري
االختبار (�سليمان. )2010 ،
ويرى الباحث �أن عملية تف�سري نتائج القيا�س ت�شري �إىل تف�سري ال�سلوك الذي يتم الك�شف
عنه من خالل عملية القيا�س النف�سي ،وال�سلوك يت�أثر بالعوامل الوراثية والبيئية ،وتتمثل
العوامل الوراثية يف اجلوانب اجل�سمية والف�سيولوجية ،و�أما العوامل البيئية منها :البيئة
الأ�رسية ،واملدر�سية ،واالجتماعية ،وجمموعة الرفاق ،وغريها.وقد جاءت الدرا�سة احلالية
لتدريب الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني على مهارات �إعداد االختبارات واملقايي�س
وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س.وقد خل�صت درا�سة (العب�سي� )2006 ،إىل �أن الربنامج
التدريبي �أدى �إىل حت�سني املمار�سات الإر�شادية ،ورفع الكفايات ،والقدرات الأدائية
للمر�شدين.وقد بينت درا�سة (العمري� )2004 ،أن هناك م�شكلة متعلقة بالإعداد والتدريب،
و�أن و�سائل التوجيه والإر�شاد ،وطرقه ،وفنياته متثل �أكرث االحتياجات التدريبية �رضورة
لدى املر�شدين النف�سيني والرتبويني.

الدراسات السابقة:
يعر�ض الباحث بع�ض الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة احلالية؛ فقد �أجرى
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الدليم ( )2001درا�سة هدفت للك�شف عن املمار�سات الإر�شادية ال�سائدة يف عمل املر�شدين
يف �ضوء بع�ض املتغريات ،على ( )214مر�شداً طالبي ًا يف مدار�س مدينة الريا�ض ،وات�ضح
من النتائج �أن املمار�سات التقوميية هي الفعاليات الأقل ا�ستخدام ًا لدى املر�شدين ،ومل
تك�شف عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املر�شدين يف خمتلف املراحل التعليمية
الثالث يف املمار�سات التقوميية ،وف�رس ذلك ب�أنه ال توجد ممار�سات ،وتطبيقات فعلية لهذه
الأدوات والإجراءات ميكن �أن تعك�س فروق ًا بني امل�ستويات التعليمية ،و�أن �أ�سلوب درا�سة
احلالة هو الأكرث ا�ستخداماً.
وهدفت درا�سة املعروف واحلديثي ( )2003للتعرف �إىل �أثر برنامج تدريبي لتطوير
مهارات االت�صال الإر�شادية يف املقابلة للمر�شدات الرتبويات ،والك�شف عن الفروق بني
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية ،واملجموعة ال�ضابطة يف االختبار القبلي والبعدي
يف �أداء مهارات االت�صال ككل وت�شمل مهارات (الأ�سئلة ،الإ�صغاء ،التلخي�ص ،التف�سري) ،
وتوزعت عينة الدرا�سة على جمموعتني جتريبية و�ضابطة كل منها ( )10مر�شدات تربويات،
طبق الربنامج التدريبي ملدة ( )15يوماً.و�أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية يف
االختبار البعدي يف جميع املهارات ب�أبعادها ،ودرجتها الكلية.
وقام العمري ( )2004بدرا�سة هدفت التعرف �إىل االحتياجات التدريبية املهنية
للمر�شدين الطالبيني ،والتو�صل �إىل قائمة باحلاجات التدريبية املهنية الالزمة
للمر�شدين الطالبيني ،والك�شف عن الفروق يف االحتياجات التدريبية تبع ًا للم�ؤهل
الدرا�سي ،واملرحلة املدر�سية ،واخلربة ،والتخ�ص�ص.وا�شتملت عينة الدرا�سة على ()144
مر�شداً طالبي ًا يف املدار�س احلكومية باملدينة املنورة.وطبق الباحث ا�ستبانة من �إعداده
مكونة من �ستة جماالت.و�أهم ما تو�صلت له نتائج الدرا�سة �أن املر�شدين بحاجة للتدريب
على و�سائل التوجيه والإر�شاد ،وطرقه ،وفنياته ،وميادين التوجيه والإر�شاد وخدماته،
والتدريب امليداين.
التعرف �إىل واقع التقومي النف�سي يف العمل
وقام الدليم ( )2005بدرا�سة هدفت
ّ
الإر�شادي الطالبي املدر�سي ،وعالقته مبتغريات التخ�ص�ص العلمي ،واملرحلة التعليمية،
واخلربة العملية من وجهة نظر املر�شدين الطالبيني ،وقام الباحث بت�صميم ا�ستبانة تتكون
من ع�رشين بنداً �إ�ضافة �إىل �س�ؤال مفتوح عن مدى �أهمية املقايي�س واالختبارات النف�سية
واملهنية وزعت بطريقة ع�شوائية على بع�ض املر�شدين يف مناطق الريا�ض ،ومكة املكرمة،
والدمام ،وقد بلغت العينة النهائية ( )262مر�شداً طالبياً.وك�شفت النتائج �أن �أ�ساليب
املقابلة وال�سري الذاتية ،واملالحظة ،والتقارير ،ودرا�سة احلالة هي الإجراءات التقوميية
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الأكرث ا�ستخداماً ،و�أن  %80من �أفراد العينة يرون �أهمية املقايي�س واالختبارات للعمل
الإر�شادي للم�ساعدة يف القيام بالت�شخي�ص ،وو�ضع اخلطط الإر�شادية.
وهدفت درا�سة العب�سي ( )2006للك�شف عن ت�أثري الربنامج التدريبي على �أداء
املر�شدين النف�سيني ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة ممار�سات املر�شدين النف�سيني يف مدار�س
مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وبطاقة مالحظة لتقومي ممار�سة املر�شدين النف�سيني ،وا�ستخدم
من الفنيات التدريبية املحا�رضة ،واملناق�شة للمواد التعليمية ،والور�ش التعليمية ،ومت
تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية منتظمة من املر�شدين مت اختيارها من �أ�سماء املر�شدين
الواردة يف ال�سجالت ،وقد مت اختيار ( )20مر�شداً للمجموعة التجريبية و ( )20مر�شداً
للمجموعة ال�ضابطة.وقد �أدى الربنامج التدريبي �إىل حت�سني املمار�سات املهنية للمر�شدين،
ورفع كفاياتهم الأدائية.
ودر�س زريقي ( )2008الكفايات الإر�شادية املدركة ،واختالفها باختالف الت�أهيل،
والتدريب ،واخلربة ،وجن�س املر�شد يف املدار�س الأردنية.ومت اختيار عينة ع�شوائية من
( )184مر�شداً ومر�شدة من حمافظات عمان ،والزرقاء ،و�إربد ،ومت بناء �أداة خا�صة
للتعرف على درجة امتالك الكفايات الإر�شادية مكونة من ( )89فقرة موزعة على
ت�سعة جماالت.و�أظهرت النتائج �أن الكفايات الإر�شادية ترتبت تنازلي ًا كما ي�أتي :جمال
تنفيذ الإر�شاد الفردي واجلماعي ،ويليه جمال االلتزام باملعايري الأخالقية ،ومعايري
التطور املهني ،ثم جمال تنظيم برنامج الإر�شاد يف املدر�سة ،تاله جمال م�ساعدة الطلبة
لتح�سني حت�صيلهم الأكادميي ،ثم جمال م�ساعدة الطلبة على فهم خ�صائ�صهم الإمنائية،
تاله تطبيق التوجيه املهني للطلبة ،ثم ت�شخي�ص الطلبة ،وتف�سري املعلومات ،تاله تقدمي
اال�ست�شارات ،ثم جمال تطبيق الأبحاث ،وتقييم الربنامج الإر�شادي الذي احتل املرتبة
الأخرية.و�أ�شارت النتائج �إىل �أنه ال توجد فروق يف الكفايات الإر�شادية لدي املر�شدين
ترجع �إىل الت�أهيل العلمي �أو اجلن�س.
وهدفت درا�سة دبرا �سو (� )2010إىل التعرف على �أهم ال�صعوبات التي تواجه الأخ�صائي
النف�سي يف �أثناء املمار�سة ال�سيكولوجية ،والك�شف عن �أ�سباب هذه ال�صعوبات.وا�ستخدمت
ا�ستبانة جلمع البيانات ،وطبقت على عينة مكونة من (� )36أخ�صائي ًا نف�سي ًا لديهم خربة
كافية يف املمار�سة ال�سيكولوجية يف مدينة ب�سكرة اجلزائرية.وبينت نتائج الدرا�سة� :أن
 %69من الأخ�صائيني النف�سيني يواجهون �صعوبات يف املمار�سة ال�سيكولوجية.كما
تبني �أن  %83من الأخ�صائيني النف�سيني يواجهون �صعوبات الت�شخي�ص ،و�أن %77.7
يواجهون �صعوبات يف تطبيق االختبارات التي تع ّد �أداة �أ�سا�سية ي�ستخدمها الأخ�صائي
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النف�سي مل�ساعدته على ت�شخي�ص احلالة� ،سواء من الناحية الكمية �أو الكيفية ،وحتتاج �إىل
تدريب وخربة يف جمال القيا�س النف�سي ،وحتليل النتائج.
و�أجرت بعيبع ( )2010درا�سة هدفت للك�شف عن �أهمية ا�ستخدام االختبارات النف�سية
والرتبوية يف جمع املعلومات.ومدى توفر االختبارات النف�سية والرتبوية للباحث الأكادميي
(طلبة و�أ�ساتذة)  ،ومدى اعتماد هذه االختبارات ك�أداة قيا�س� ،أو جمع معلومات من طرف
الباحث الأكادميي بني الت�صميم ،وتكييف االختبارات واملقايي�س النف�سية والرتبوية،
وحتديد م�شكالت تتعلق بتطبيق االختبارات النف�سية والرتبوية.و�صممت الباحثة ا�ستمارة
مفتوحة ،وطبقت اال�ستمارة على عينة ع�شوائية قوامها ( )275من طلبة ثالث جامعات
جزائرية ،من البكالوريو�س والدرا�سات العليا و�أ�ساتذة اجلامعة و�أخ�صائيني نف�سيني ،وكانت
�أهم النتائج �أن جميع �أفراد العينة اتفقوا على �أهمية ا�ستخدام االختبارات النف�سية والرتبوية
يف البحوث العلمية ويف املمار�سة النف�سية ،لكونـها توفر معلومات مو�ضوعية ودقيقة على
م�ستوى التحليل والت�شخي�ص والتف�سري للنتائج املتح�صل عليها.وتبني وجود جمموعة من
امل�شكالت يف ا�ستخدام �أو تطبيق االختبارات النف�سية والرتبوية منها عدم توفر املقايي�س
واالختبارات املقننة ،وعدم التدرب عليها يف مراحل التكوين اجلامعي ،وم�شكالت تتعلق
بال�رشوط ال�سيكومرتية.
وجاءت درا�سة �أبو جراد ( )2011ملعرفة مدى التزام املعلمني بتحليل نتائج
االختبارات التح�صيلية ،وعالقته باجتاهاتهم نحوها ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت توزيع
مقيا�س اجتاهات املعلمني نحو االختبارات املدر�سية ،ومقيا�س املمار�سات الإح�صائية على
عينة مكونة من ( )249معلم ًا ومعلمة من معلمي املرحلة الأ�سا�سية الدنيا التابعة ملديرية
الرتبية والتعليم يف غزة.و�أ�شارت النتائج �إىل وجود �ضعف يف التزام املعلمني بتحليل نتائج
االختبارات التح�صيلية التي يعدونها ،و�أن اجتاهات املعلمني نحو االختبارات املدر�سية
�ضعيفة ،و�أنه ال توجد فروق بني اجلن�سني يف التزام املعلمني بتحليل نتائج االختبارات
التح�صيلية التي يعدونها.
وهدفت درا�سة ح�سني ( )2011للتحقق من فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية التح�صيل
املعريف والأداء املهاري للتقومي الرتبوي لدى معلمي التعليم الأ�سا�سي.ومت اختيار عينة
ع�شوائية مكونة من ( )149معلم ًا ومعلمة ومت توزيعهم على جمموعتني جتريبية بلغت
( )85معلم ًا ومعلمة و�ضابطة بلغت ( )64معلم ًا ومعلمة ،و�أعد الباحث اختبار التح�صيل
املعريف ،وبطاقة اجلانب الأدائي ملهارات التقومي الرتبوي ،وبرنامج تدريبي قائم على
املنهج املنظومي.وكان من �أهم النتائج؛ تفوق املجموعة التجريبية على ال�ضابطة يف
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التطبيق البعدي الختبار التح�صيل املعريف ،وبطاقة �أداء املهارات ،وتبني �أن الربنامج
التدريبي فاعل يف تنمية التح�صيل املعريف ،و�أداء مهارات التقومي الرتبوي لدى معلمي
املجموعة التجريبية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
ات�ضح للباحث بعد االطالع على الدرا�سات ال�سابقة �أن العينة يف معظم الدرا�سات
ال�سابقة كانت من املر�شدين النف�سيني والرتبويني.وتناولت بع�ض الدرا�سات املنهج
التجريبي (املعروف واحلديثي( ،)2003 ،العب�سي .)2006 ،و�أجمعت نتائج الدرا�سات
ال�سابقة �أن املر�شدين النف�سيني والرتبويني لديهم �ضعف يف جمال �إعداد االختبارات النف�سية
والرتبوية وتطبيقها ،وم�شكالت يف حتليل وت�شخي�ص وتف�سري نتائج القيا�س التي يتم
احل�صول عليها بعد تطبيق االختبارات واملقايي�س ،وذلك كما يف درا�سات (الدليم)2001 ،
( ،الدليم( ، )2005 ،زريقي( ، )2008 ،دبرا �سو( ، )2010 ،بعيبع�( ، )2010 ،أبو جراد،
( )2011ح�سني. )2011 ،وتناولت بع�ض الدرا�سات تدريب املر�شدين النف�سيني والرتبويني،
وتو�صلت �إىل �أن التدريب �أ�سهم يف حت�سني �أداء املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي
على مهارات (الأ�سئلة ،والإ�صغاء ،والتلخي�ص ،والتف�سري) مثل درا�سات (املعروف واحلديثي،
( ، )2003العب�سي. )2006 ،ويف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة ا�ستطاع الباحث حتديد منهج
الدرا�سة وعينتها و�ساعدت يف �إعداد �أدوات الدرا�سة ،كما ا�ستطاع الباحث حتديد امل�شكلة
وو�ضع فرو�ض هذه الدرا�سة.

إجراءات الدراسة:
♦ ♦�أوالً -منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي با�ستخدام جمموعة
جتريبية من طلبة الإر�شاد النف�سي والرتبوي من اجلن�سني ،فقد مت ا�ستخدام ت�صميم املجموعة
الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي ،وذلك لكون الربنامج الذي �سينفذه الباحث لي�س مقرراً
درا�سي ًا (�أبو عالم. )206 :2011 ،
♦ ♦ثانياً -جمتمع الدرا�سة :يتكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة من جميع طلبة تخ�ص�ص
الإر�شاد النف�سي والرتبوي؛ ممن يتوقع تخرجهم خالل عام درا�سي من كلية الرتبية يف
جامعة الأزهر بغزة ،والبالغ عددهم ( )127طالب ًا من اجلن�سني بواقع ( )52طالباً ،و ()75
طالبة يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2013 /2012م.
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♦ثالثاً -عينة الدرا�سة:

 .أالعينة اال�ستطالعية :مت تطبيق االختبار املعريف ،وبطاقة املالحظة على عينة
ا�ستطالعية ع�شوائية قوامها ( )22طالب ًا وطالبة من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،بهدف التحقق
من �صالحية �أدوات الدرا�سة.
.بالعينة التجريبية :مت اختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة بلغت ( )28طالب ًا وطالبة
منهم ( )14طالباً ،و ( )14طالبة من الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني؛ �أي طلبة كلية
الرتبية من متخ�ص�صي الإر�شاد النف�سي والرتبوي ممن يتوقع تخرجهم خالل عام درا�سي،
ووافقوا على امل�شاركة ،وا�شرتط الباحث �أن يكون الطلبة قد �أنهوا درا�سة مقررات االختبارات
النف�سية ،والإح�صاء الرتبوي ،وقد ا�ستمر يف جل�سات الربنامج ( )12طالباً ،و ( )12طالبة.

جتان�س واعتدالية بيانات العينة التجريبية:
مت التحقق من التجان�س بني �أفراد عينة الدرا�سة يف العمر ،وعدد ال�ساعات الدرا�سية
املجتازة ،واملعدل الرتاكمي ،واالختبار املعريف ب�أبعاده ودرجته الكلية ،وذلك للت�أكد من
وقوع قيم هذه املتغريات لأفراد العينة حتت املنحنى االعتدايل ,وقد مت ذلك من خالل �إيجاد
املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،والو�سيط ،ومعامل االلتواء ،وقد تراوحت قيم
معامالت االلتواء ملجموعة الطالب الذكور بني ( ، )1.519 ،0.040وتراوحت قيم معامالت
االلتواء ملجموعة الطالبات الإناث بني ( )0.915 ،0.886-مما ي�شري �إىل جتان�س توزيع
بيانات جمموعتي الطلبة من الذكور والإناث يف تلك املتغريات حتت املنحنى االعتدايل.

أدوات الدراسة:
قام الباحث ب�إعداد اختبار معريف ،وبطاقة مالحظة الأداء والربنامج التدريبي،
وهي كما ي�أتي:
♦ ♦�أوالً -االختبار املعريف� :إعداد الباحث:
قام الباحث ب�إعداد االختبار املعريف للمهارات مو�ضوع الدرا�سة ،وذلك بعد االطالع
على الدرا�سات والأدبيات ومنها؛ درا�سات (دبرا �سو( ، )2010 ،بعيبع�( ، )2010 ،أبو
جراد ، )2011 ،ويتكون االختبار من ( )47فقرة ،وقد مت �صياغة ( )39فقرة بطريقة
االختيار من متعدد ملا لهذه الطريقة من مزايا يف مو�ضوعية الت�صحيح ،وخف�ض معدالت
التخمني ،ودرجة عالية من ال�صدق والثبات ،يف حني ا�شتمل ال�س�ؤال ( )40الذي يتطلب
ترتيب خطوات �إعداد االختبارات واملقايي�س النف�سية على ( )8فقرات فرعية ،وقد توزعت
فقرات االختبار كما يلي:
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الجدول ()1
يبين تسلسل وعدد الفقرات وأبعاد االختبار المعرفي

�أبعاد االختبار املعريف
�.1إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س
.2تف�سري نتائج القيا�س
الدرجة الكلية لالختبار املعريف

ت�سل�سل و�أرقام الفقرات

املجموع

*40 ،26 – 1

34

39 – 27

13
47

* الفقرة ( )40تشتمل على ( )8فقرات فرعية.

وتتم ا�ستجابة املفحو�ص على االختبار باختيار البديل الوحيد ال�صحيح من بني
�أربعة بدائل للإجابة على كل فقرة ،وت�صحح �إجابات املفحو�ص على االختبار بحيث يعطى
لكل �إجابة �صحيحة درجة واحدة� ،أما الإجابة اخلاطئة فت�صحح �صفراً ،وترتاوح الدرجة
الكلية للمفحو�ص على االختبار بني ( 47 – 0درجة)  ،والدرجة املنخف�ضة تعني تدين
امتالك املفحو�ص للمعارف املتعلقة باملهارات مو�ضوع الدرا�سة� ،أما الدرجة املرتفعة
فت�شري امتالك املفحو�ص للمعارف املتعلقة باملهارات مو�ضوع الدرا�سة.

�صدق االختبار املعريف وثباته:
�1.1صدق االختبار :اتبع الباحث الطريقتني الآتيتني حل�ساب �صدق االختبار:
 �صدق املحكمني :مت عر�ض االختبار على ( )6من الأ�ساتذة اجلامعيني املتخ�ص�صني
يف جمال علم النف�س والقيا�س النف�سي والرتبوي؛ وذلك للتحقق من مدى قيا�س كل �س�ؤال
للهدف الذي و�ضع لقيا�سه ،ومدى مالءمة �صياغة الفقرات ،ويف �ضوء املالحظات التي
�أبداها املحكمون ،مت تعديل بع�ض الفقرات وحذف بع�ضها ،فقد مت تعديل الفقرة ( )40بحيث
�أ�صبحت ت�شتمل على ( )8فقرات فرعية بد ًال من ( )14فقرة تتطلب ترتيب خطوات �إعداد
االختبارات واملقايي�س ،كما مت حذف بع�ض الفقرات منها( :مفهوم ي�شري �إىل خ�صائ�ص
االختبار �أو املقيا�س اجليد) �(.إذا كان االختبار يقي�س ما و�ضع من �أجله ف�إن ذلك ي�شري �إىل)
(.الهدف الذي تخدمه النتائج من خالل جمموعة من االعتبارات كاالقت�صاد بالكلفة واجلهد
والوقت) .وقد كان االختبار يتكون يف �صورته الأولية من ( )60فقرة ،وبعد حذف ()13
فقرة �أ�صبح االختبار يتكون من ( )47فقرة يف �صورته النهائية.
 �صدق البناء :حل�ساب �صدق البناء مت بح�ساب معامالت ارتباط درجة كل بعد من
�أبعاد االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار ،وقد كانت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد
والدرجة الكلية لالختبار ( ، )0.844 ،0.720وهي ارتباطات دالة عند م�ستوى  ،0.01مما
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ي�شري �إىل �أن االختبار يت�سم بالبناء اجليد.
2.2ثبات االختبار املعريف :يعرف الثبات ب�أنه “درجة االت�ساق واال�ستقرار التي تظهر
يف �أداء الأفراد على �أداة القيا�س” ( ، )Fazeli, 2010: 8وقد قام الباحث بح�ساب معامل
ثبات االختبار املعريف بالطرق التالية:
 �إعادة التطبيق :مت �إعادة تطبيق االختبار املعريف على �أفراد العينة اال�ستطالعية،
وقوامها ( )22طالب ًا وطالبة ،وذلك بهدف التحقق من ثبات االختبار با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون للك�شف عن العالقة بني درجات الطلبة يف التطبيقني الأول والثاين على كل
بعد ،وعلى الدرجة الكلية لالختبار ،وقد تراوحت قيم معامل ارتباط بري�سون بني (0.836
–  ، )0.895وهي قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  ،0.01مما ي�شري �إىل �أن االختبار املعريف
يت�سم بدرجة جيدة من الثبات.
 ثبات االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ لفقرات االختبار ككل،
وبلغت قيمة �ألفا ( ، )0.755وهي قيمة مقبولة علمياً ،مما ي�شري �إىل �أن االختبار املعريف
يت�سم بدرجة جيدة من الثبات.مما �سبق ات�ضح للباحث �أن االختبار املعريف مو�ضوع
الدرا�سة يت�سم بدرجة عالية من ال�صدق والثبات؛ تعزز النتائج التي �سيتم جمعها للح�صول
على النتائج النهائية للدرا�سة.
♦

♦ثانياً -بطاقة مالحظة الأداء املهاري� :إعداد الباحث

بعد االطالع على الأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة ومنها درا�سة (العب�سي)2006 ،
ودرا�سة (ح�سني ، )2011 ،مت �إعداد بطاقة املالحظة ،وتتكون البطاقة من ( )17فقرة
يتم من خاللها مالحظة ( )17مهارة فرعية يف جمال �إعداد وتطبيق االختبارات النف�سية
وتف�سري نتائج القيا�س ،وتتوزع فقرات البطاقة على املهارات الرئي�سة مو�ضوع الدرا�سة،
وهما :مهارة �إعداد االختبارات واملقايي�س وتطبيقها ،وتف�سري نتائج القيا�س.ويقدر املالحظ
�أداء �أفراد العينة وفق ًا لتدرج خما�سي (�ضعيفة جداً� -ضعيفة -متو�سطة -عالية -عالية
جداً) .وت�صحح هذه اخليارات بالدرجات ( )5-4-3-2-1على التوايل ،ويتم احت�ساب
درجة �أداء املفحو�ص بجمع درجات تقدير مهارات املفحو�ص على فقرات كل بعد ،وجمع
درجات املفحو�ص على جميع �أبعاد البطاقة للح�صول على الدرجة الكلية للمفحو�ص.

�صدق بطاقة املالحظة وثباتها:
1.1ال�صدق:


�صدق املحكمنيُ :عر�ضت بطاقة املالحظة على جمموعة الأ�ساتذة اجلامعيني
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املتخ�ص�صني نف�سها يف علم النف�س والقيا�س النف�سي الرتبوي؛ وذلك للتحقق من مدى
قيا�س كل فقرة للهدف الذي و�ضعت لقيا�سه ،ومدى مالءمة ال�صياغة اللغوية ،ويف �ضوء
املالحظات التي �أبداها املحكمون ،مت �إجراء بع�ض التعديالت.
 �صدق البناء :مت ح�ساب �صدق البناء لبطاقة املالحظة بعد تطبيقها على العينة
اال�ستطالعية ( )22طالب ًا وطالبة ،وذلك بح�ساب معامالت ارتباط فقرات كل بعد مع درجة
البعد الذي تنتمي �إليه:
الجدول ()2
يبين معامالت االرتباط بين درجات فقرات بطاقة المالحظة ،ودرجة البعد الذي تنتمي إليه

املهارات

�.1إعداد وتطبيق
االختبارات
واملقايي�س

.2تف�سري نتائج
القيا�س

الفقرات (املهارات الفرعية)

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

يحدد الفكرة الرئي�سة لالختبار �أو املقيا�س بو�ضوح

0.724

دالة عند 0.01

ي�ضع الهدف �أو الأهداف الرئي�سة للمقيا�س

0.663

دالة عند 0.01

يح�رص الرتاث النظري لظاهرة القيا�س

0.804

دالة عند 0.01

يح�رص املقايي�س املتاحة التي ت�ستهدف خا�صية القيا�س

0.833

دالة عند 0.01

يحدد طبيعة وخ�صائ�ص املفحو�صني

0.837

دالة عند 0.01

يحدد ال�شكل الأمثل للمقيا�س وطرق التطبيق

0.724

دالة عند 0.01

يحدد الأبعاد الفرعية خلا�صية القيا�س

0.726

دالة عند 0.01

ي�صوغ بنود املقيا�س

0.788

دالة عند 0.01

يحدد �شكل اال�ستجابة على الفقرات

0.661

دالة عند 0.01

ي�صوغ تعليمات االختبارات واملقايي�س

0.869

دالة عند 0.01

يحدد اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية املنا�سبة للمقيا�س

0.563

دالة عند 0.01

ي�صمم االختبار �أو املقيا�س يف �صورته النهائية

0.685

دالة عند 0.01

يح�رص العوامل التي ت�ؤثر يف �سلوك معني

0.876

دالة عند 0.01

يقدم �أدلة على تف�سري الظاهرة ال�سلوكية

0.808

دالة عند 0.01

يف�رس �أو ي�ؤول ظاهرة �سلوكية ما

0.844

دالة عند 0.01

يوظف املعامالت الإح�صائية يف احلكم على نتائج القيا�س

0.800

دالة عند 0.01

يقدم ت�شخي�ص ًا منا�سب ًا حلالة �أحد امل�سرت�شدين

0.725

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )20عند  ،0.423 =0.05وعند 0.537 =0.01
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يتبني من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني فقرات بطاقة املالحظة ،ودرجة
البعد الذي تنتمي �إليه تراوحت بني ( ، )0.876 – 0.563وهي ارتباطات دالة عند م�ستوى
.0.01كما مت ح�ساب ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للبطاقة ،وكانت معامالت
االرتباط ( ، )0.983 ،0.965وهي دالة عند م�ستوى  ،0.01مما ي�شري �إىل �أن بطاقة
املالحظة تت�سم ب�صدق البناء.

2.2ثبات بطاقة املالحظة:
 الثبات عرب الأفراد :يق�صد به مدى االتفاق بني نتائج املالحظة التي يتو�صل �إليها
الباحث لأداء العينة ونتائج املالحظة التي يتو�صل لها باحث �آخر ،وقد اختار الباحث اثنني
من الزمالء ذوي اخلربة يف جمال االختبارات ،واملقايي�س ،والتوجيه ،والإر�شاد النف�سي
والرتبوي ،ومت القيام مبالحظة �أربعة من �أفراد العينة اال�ستطالعية يف �أدائهم للمهارات
مو�ضوع الدرا�سة كما وردت يف بطاقة املالحظة.وكانت ن�سبة االتفاق بني الباحث
واملالحظ الأول ( ، )0.90وبني الباحث واملالحظ الثاين ( ، )0.88وبني املالحظ الأول
واملالحظ الثاين ( ، )0.87وكان معامل الثبات الكلي لبطاقة املالحظة ( ، )0.88وجميعها
قيم مرتفعة ت�شري �إىل ثبات بطاقة املالحظة.
 ثبات االت�ساق الداخلي :مت تقدير ثبات االت�ساق الداخلي لبطاقة املالحظة بح�ساب
معامل �ألفا كرونباخ لفقرات البطاقة ككل ( )17فقرة ،وبلغت قيمة �ألفا ( ، )0.966وهي
قيمة مرتفعة ت�شري �إىل �أن البطاقة تت�سم بدرجة جيدة من الثبات.مما �سبق يت�ضح �أن بطاقة
املالحظة تت�سم بدرجة عالية من ال�صدق والثبات.
♦

♦ثالثاً -الربنامج التدريبي� :إعداد الباحث

يعرف الباحث الربنامج التدريبي �إجرائي ًا ب�أنه جمموعة من الأن�شطة التعليمية
التدريبية التي تت�ضمنها جل�سات التدريب ،ويتم تقدميه للم�شاركني خالل فرتة زمنية
حمددة ،وعدد معني من اجلل�سات لتدريبهم علي مهارات �إعداد االختبارات واملقايي�س
وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س ،مما يزيد من قدراتهم على ممار�سة العمل الإر�شادي.
وقد ا�ستفاد الباحث من اطالعه على عدد من الدرا�سات عند �إعداد الربنامج التدريبي
منها :درا�سات (العب�سي ، )2006 ،و (العطا�س ، )2010 ،كما اطلع الباحث على حقيبة
تدريبية �أكادميية يف جمال ت�صميم برامج التوجيه والإر�شاد النف�سي والأ�رسي (احلمادي
والهجني. )2009 ،ومتثلت �أهداف الربنامج التدريبي يف تنمية مهارة �إعداد االختبارات
واملقايي�س النف�سية وتطبيقها ،ومهارة تف�سري نتائج القيا�س لدى الطلبة املر�شدين النف�سيني
والرتبويني ،بحيث يتم �إك�ساب الطلبة عنا�رص كل مهارة بالأ�ساليب والفنيات املنا�سبة.
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وا�شتمل الربنامج التدريبي على ( )17جل�سة توزعت على املهارات كما يلي:
 مهارة �إعداد االختبارات واملقايي�س وتطبيقها ( )12جل�سة تدريبية ،وكانت الأوىل
للتعارف والقيا�س القبلي.
مهارة تف�سري نتائج القيا�س ( )5جل�سات ،وكانت اجلل�سة الأخرية للمراجعة والقيا�س
البعدي.
وتراوحت املدة الزمنية جلل�سات الربنامج بني  150 – 120دقيقة (�ساعتني �إىل
�ساعتني ون�صف) .
كما مت تنفيذ جل�سات الربنامج يف قاعات املحا�رضات ،ويف معمل علم النف�س ،ومعمل
الو�سائل التعليمية يف جامعة الأزهر بغزة.وا�ستمر تطبيق الربنامج التدريبي مدة �شهرين
بواقع جل�ستني �أ�سبوعياً.
الأدوات وامل�صادر :مت توظيف م�صادر و�أدوات وو�سائل تعليمية متعددة منها :جهاز
احلا�سوب ،وجهاز عر�ض البيانات  ،LCDوا�ستخدم الباحث مناذج عديدة الختبارات
ومقايي�س ور�سائل علمية تت�ضمن :تف�سري ،وحتليل ،ومناق�شة نتائج القيا�س ،و�صمم �صفحة
توا�صل اجتماعي (في�سبوك) للتوا�صل مع الطلبة مبا يخدم التطبيق.
�أ�ساليب الربنامج وفنياته :ا�ستخدم الباحث الإر�شاد اجلماعي ملا له من فوائد،
واتبع االجتاه التكاملي االنتقائي ،الذي ي�ستند �إىل االنتقاء والدمج ،ويتيح للمر�شد اختيار
الفنيات التدريبية املنا�سبة مبا يتطلبه املوقف ،ويحقق �أهداف التدريب ،ومن الفنيات
التي ا�ستخدمت يف الربنامج� :أ�سلوب املحا�رضة ،واملناق�شة ،والع�صف الذهني ،والنمذجة،
وجمموعات العمل ،والتعزيز ،والتغذية الراجعة ،والواجب املنزيل.
التقومي :اعتمد الباحث على عدة �أ�شكال من التقومي وهي :التقومي القبلي بتطبيق �أدوات
الدرا�سة على الطلبة قبل بدء الربنامج ,والتقومي املرحلي الذي �ساعد يف عملية التغذية
الراجعة لالنتقال من خطوة لأخرى يف التدريب ،والتقومي النهائي بعد انتهاء التطبيق
للتحقق من فاعلية الربنامج يف تنمية معارف ومهارات الطلبة ،وذلك با�ستخدام �أداتي
الدرا�سة (االختبار املعريف وبطاقة مالحظة الأداء) من �إعداد الباحث.
وقد مت حتكيم الربنامج التدريبي لدى بع�ض اخلرباء الذين حكموا �أدوات القيا�س يف
الدرا�سة ،وا�ستخدم لذلك ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي اخلرباء يف الربنامج التدريبي وقد كانت
ن�سب االتفاق على جميع عنا�رص الربنامج �أكرث من ( ، )%80مما ي�شري �إىل �أن الربنامج
التدريبي يت�سم بدرجة مقبولة من ال�صدق والثبات.
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املعاجلات الإح�صائية :قام الباحث بنف�سه بجمع البيانات و�إدخالها وت�صفيتها
وحتليلها با�ستخدام برنامج  SPSSبهدف التحقق من �صدق وثبات الأدوات واختبار
�صحة فرو�ض الدرا�سة ،وقد ا�ستخدم الباحث من الأ�ساليب الإح�صائية املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،واختبار معادلة ويلكوك�سون بداللة قيمة ( )Zللك�شف عن الفروق بني
متو�سطي رتب درجات عينتني مرتبطتني (قبلي -بعدي)  ،واختبار مان وتني ( )Uلعينتني
م�ستقلتني �صغريتني ،ومربع معامل �إيتا ( )η2للك�شف عن فاعلية الربنامج التدريبي يف
تنمية املهارات مو�ضوع الدرا�سة.

عرض النتائج ومناقشتها:
◄◄نتائج الفر�ض الأول الذي ين�ص :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف
القيا�سني القبلي والبعدي على االختبار املعريف.
للتحقق من هذا الفر�ض قام الباحث باملقارنة بني متو�سطي رتب درجات �أفراد
املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي ،ورتب درجات نف�س املجموعة يف القيا�س البعدي
على االختبار املعريف ،با�ستخدام اختبار رتب �إ�شارات املجموعات املتزاوجة ويلكوك�سون
بداللة قيمة (( )Zعالم ، )258 :2005 ،كما يو�ضح اجلدول الآتي:
الجدول ()3
الفروق بين متوسطي رتب درجات العينة في القياسين القبلي والبعدي لالختبار المعرفي

املجموعة �أبعاد االختبار املعريف الفئة
قبلي

الطالب

الطالبات

متو�سط
الدرجات

االنحراف الفرق بني معادلة ويلكوك�سون م�ستوى
الداللة
قيمة Z
املعياري املتو�سطني

�إعداد وتطبيق
واملقايي�س
االختبارات
بعدي

9.50

2.022

27.00

2.044

قبلي

4.25

1.356

بعدي

9.41

2.151

الدرجة الكلية لالختبار قبلي
املعريف
بعدي

13.75

2.454

36.42

3.579

قبلي

10.91

3.117

28.16

2.622

تف�سري نتائج القيا�س

�إعداد وتطبيق
االختبارات واملقايي�س بعدي
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17.50

3.07

5.17

2.94

22.67

3.06

17.25

3.06

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
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املجموعة �أبعاد االختبار املعريف الفئة

االنحراف الفرق بني معادلة ويلكوك�سون م�ستوى
الداللة
قيمة Z
املعياري املتو�سطني

قبلي

4.33

1.775

بعدي

10.33

1.435

الدرجة الكلية لالختبار قبلي
املعريف
بعدي

15.25

3.11

38.50

3.23

تف�سري نتائج القيا�س
الطالبات

متو�سط
الدرجات

 -نيسان

2016

6.00

23.25

3.08

3.04

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة ( )Zالجدولية عند مستوى داللة  ،1.65 =0.05وعند مستوى داللة 2.33 =0.01

يتبني من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطات رتب درجات �أفراد كل من جمموعتي الطالب والطالبات يف القيا�سني القبلي
والبعدي على جميع �أبعاد االختبار املعريف ،وعلى الدرجة الكلية لالختبار ،وكانت الفروق
ل�صالح القيا�س البعدي.
�أي �أن درجات املجموعة التجريبية من الطالب والطالبات على القيا�س البعدي
لالختبار املعريف ب�أبعاده ودرجته الكلية كانت �أعلى بفروق جوهرية من درجاتها على
القيا�س القبلي؛ مما ي�ؤكد ارتقاء املعارف املتعلقة باملهارات املهنية لدى �أفراد املجموعة
التجريبية من اجلن�سني بعد تطبيق الربنامج.
وبذلك يت�ضح �أن الربنامج �أ�سهم يف تنمية اجلوانب املعرفية للمهارات املهنية لدى
الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني من اجلن�سني.ويرى الباحث �أن التخ�ص�ص الدرا�سي،
والتعليم ،والتدريب تعد من العوامل املهمة التي ت�سهم يف تنمية املهارات املهنية لدى
الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني.
وا�ستخدام االختبارات النف�سية يتطلب توفر الدقة واخلربة يف جمال الدرا�سة
املتخ�ص�صة يف علم النف�س ،والدرا�سة املتخ�ص�صة يف جمال القيا�س النف�سي فمن ال�رضوري
مل�ستخدم االختبارات واملقايي�س النف�سية �أن يتعرف على املتخ�ص�صة يف جمال القيا�س
النف�سي ،فمن ال�رضوري مل�ستخدم االختبارات واملقايي�س النف�سية �أن يتعرف على منطق
ت�صميم االختبار ،والإطار النظري الذي ي�ستند �إليه مما يزيد من �إدراك املخت�ص لأهمية
التعرف على �رشوط ا�ستخدام االختبار ،و�رشوط تطبيقه ،و�أنه بالرغم من �أن اجلامعات
تدرب طلبتها يف هذا املجال �إال �أنه من ال�رضوري �أال يقت�رص تدريب الأخ�صائي على منوذج
لأ�سلوب تطبيق اختبار معني وحمدود ،فال بد من فرتة تدريب كافية على االختبارات التي
�سيقوم با�ستخدامها مع الدرا�سة املت�أنية لكل اختبار ،مع الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد مرجع
161

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات إعداد االختبارات النفسية
وتطبيقها وتفسير نتائجها لدى الطلبة املرشدين النفسيني والتربويني

د .عماد حنون الكحلوت

واحد ي�شتمل على جميع االختبارات واملقايي�س النف�سية ،ويف كل فرتة تظهر جمموعة
جديدة من االختبارات واملقايي�س التي يتعني على الأخ�صائي �أو املر�شد النف�سي �أن يح�صل
على دليل كل منها للتعرف على حدود ا�ستخداماتها (فرج. )152 :2007 ،وقد بينت درا�سة
العمري (� )2004أن املر�شدين بحاجة للتدريب على و�سائل التوجيه والإر�شاد ،وطرقه،
وفنياته ،وميادينه وخدماته ،والتدريب امليداين واملعملي.
وللك�شف عن فاعلية الربنامج التدريبي مت ح�ساب مربع معامالت �إيتا ( ، )η2وذلك
با�ستخدام املعادلة التالية:
Z2
Z 2 + df

=η 2

ومت حتديد م�ستويات حجم الت�أثري عندما تكون قيم مربع �إيتا � η2: 0.01صغري0.06 ،
متو�سط 0.14 ،كبري
الجدول ()4
يبين مربع معامل إيتا لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لالختبار المعرفي

املجموعة
الطالب

الطالبات

قيمة

�أبعاد االختبار املعريف

Z

مربع معامل �إيتا

()η2

حجم الت�أثري

�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س

3.07

0.461

كبري

تف�سري نتائج القيا�س

2.94

0.440

كبري

الدرجة الكلية للأداء املهاري

3.06

0.460

كبري

�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س

3.06

0.460

كبري

تف�سري نتائج القيا�س

3.08

0.463

كبري

3.04

0.457

كبري

الدرجة الكلية للأداء املهاري

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيم مربع معامل �إيتا ملجموعة الطالب تراوحت بني
( ، )0.461 – 0.440وملجموعة الطالبات تراوحت بني ( ،)0.463 – 0.457وهي قيم
تدلل على �أن للربنامج ت�أثرياً كبرياً يف تنمية اجلانب املعريف� ،أي �أن الربنامج التدريبي
فاعل يف تنمية اجلانب املعريف لدى الطالب الذكور املر�شدين النف�سيني والرتبويني ،وبذلك
يقبل الباحث الفر�ض البديل ،ويرف�ض الفر�ض ال�صفري.
وقد �أ�شارت درا�سة العمري (� )2004إىل �أهمية ت�صميم الربامج التدريبية اخلا�صة
باملر�شدين الطالبيني وتخطيطها يف �ضوء احلاجات التدريبية ،وتكثيف الدورات التدريبية
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للمر�شدين الطالبيني لرفع م�ستواهم املهني وزيادة فاعليتهم.وقد ك�شفت درا�سة املعروف
واحلديثي ( )2003عن فاعلية الربنامج التدريبي يف تطوير مهارات االت�صال الإر�شادية
يف املقابلة للمر�شدات الرتبويات (الأ�سئلة ،والإ�صغاء ،والتلخي�ص ،والتف�سري)  ،وبينت درا�سة
العطا�س ( )2010فاعلية برنامج منظم ي�ستند �إىل فنيات انتقائية يف حت�سني م�ستوى
الن�ضج املهني لدى الطلبة امل�ستجدين بجامعة �أم القرى ،وك�شفت درا�سة ح�سني ()2011
عن فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية التح�صيل املعريف ،و�أداء مهارات التقومي الرتبوي
لدى معلمي املجموعة التجريبية.
ويرى الباحث �أن الربنامج التدريبي �أتاح اختيار الفنيات املنا�سبة لطبيعة املو�ضوع
التدريبي مبا يتالءم مع طبيعة �أفراد العينة وخ�صائ�صها ،كما مت توظيف �أدوات وو�سائل
منا�سبة لتحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية.
◄◄نتائج الفر�ض الثاين الذي ين�ص :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف
القيا�س البعدي على االختبار املعريف تعزى للجن�س.
للتحقق من هذا الفر�ض متت املقارنة بني متو�سط رتب درجات �أفراد املجموعة
التجريبية من الذكور (ن=  ، )12ومتو�سط رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية من الإناث
(ن=  )12يف درجاتهم على القيا�س البعدي لالختبار املعريف ،وذلك با�ستخدام اختبار مان
وتني ( ، )Uوهو اختبار بديل الختبار ( )Tلعينتني م�ستقلتني ،وي�ستخدم للفروق بني رتب
درجات عينتني م�ستقلتني �صغريتني (عالم ، )235 :2005 ،كما يبني اجلدول الآتي:
الجدول ()5
الفروق بين متوسطي رتب درجات العينة في القياس البعدي لالختبار المعرفي تبعاً لمتغير الجنس

�أبعاد االختبار املعريف
�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س
تف�سري نتائج القيا�س
الدرجة الكلية لالختبار املعريف

متو�سط الدرجات

متو�سط الرتب

الفئة
ذكور

27.00

10.75

�إناث

28.16

14.25

ذكور

9.41

10.79

�إناث

10.33

14.21

ذكور

36.42

10.42

�إناث

38.50

14.58

قيمة

U

م�ستوى الداللة

51.00

غري دالة
�إح�صائي ًا

51.50

غري دالة
�إح�صائي ًا

47.00

غري دالة
�إح�صائي ًا

قيمة ( )Uالجدولية (ن ،12 = 1ن )12 = 2عند مستوى داللة  ،42 =0.05وعند مستوى داللة
31 =0.01
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يتبني من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط رتب درجات
الذكور ،ومتو�سط رتب درجات الإناث يف القيا�س البعدي لالختبار املعريف ب�أبعاده ودرجته
الكلية ،فقد كانت قيم ( U) (49.50فما فوق) وهي قيم غري دالة كونها �أكرب من القيمة
احلرجة اجلدولية للداللة عند م�ستوى (. )0.05
واتفقت نتيجة هذا الفر�ض مع ما تو�صلت له درا�سة زريقي ( )2008من �أنه ال توجد
فروق يف م�ستوى الأداء الوظيفي �أو الكفايات الإر�شادية للمر�شدين النف�سيني تعزى ملتغري
اجلن�س.وبينت نتائج �أبو جراد (� )2011أنه ال توجد فروق بني اجلن�سني يف التزام املعلمني
بتحليل نتائج االختبارات التح�صيلية التي يعدونها.كما �أ�شارت درا�سة ح�سني (� )2011إىل
�أن التح�صيل املعريف ملهارات التقومي الرتبوي متقارب لدى املعلمني من اجلن�سني.
ويرى الباحث �أن الربنامج �أ�سهم يف تنمية اجلوانب املعرفية للمهارات املهنية
بنف�س امل�ستويات لدى �أفراد العينة من اجلن�سني ،مما ي�شري �إىل �أنه ميكن توظيف الربنامج
التدريبي لتنمية املهارات لدى اجلن�سني.فقد تكاملت الفنيات الإر�شادية التي مت توظيفها
يف الربنامج ،و�أ�سهمت يف تدعيم الثقة بالنف�س لدى �أفراد املجموعتني و�أدى ذلك �إىل �إبراز
روح املناف�سة التي بدت جلية يف �أثناء اجلل�سات اجلماعية ،وذلك من خالل ا�ستخدام فنيات
املحا�رضة ،واملناق�شة ،واحلوار ،وم�ساعدة �أفراد املجموعات على طرح الأفكار من خالل
الع�صف الذهني ،كما �أدت فنيتا التعزيز ،والتغذية الراجعة �إىل زيادة دافعية الطلبة يف �أثناء
ن�شاطات الربنامج ،وتنفيذ الواجبات املنزلية.
◄◄نتائج الفر�ض الثالث الذي ين�ص :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف
القيا�سني القبلي والبعدي على الأداء املهاري.
للتحقق من هذا الفر�ض متت املقارنة بني متو�سطي رتب درجات �أفراد املجموعة
التجريبية يف القيا�س القبلي ،ورتب درجات املجموعة التجريبية نف�سها بعد تطبيق الربنامج
التدريبي يف القيا�س البعدي على بطاقة مالحظة الأداء املهاري ،با�ستخدام اختبار رتب
�إ�شارات املجموعات املتزاوجة ويلكوك�سون بداللة قيمة ( ، )Zلكل من جمموعتي الذكور
والإناث ،وذلك كما ي�أتي:
الجدول ()6
يبين الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لألداء المهاري

املجموعة
الطالب

�أبعاد بطاقة املالحظة

الفئة

متو�سط
الدرجات

االنحراف
املعياري

�إعداد وتطبيق االختبارات
واملقايي�س

قبلي

19.00

1.705

بعدي

44.66

1.614
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املتو�سطني

معادلة ويلكوك�سون
قيمة Z

م�ستوى
الداللة

25.67

3.68

دالة عند
0.01
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املجموعة

�أبعاد بطاقة املالحظة
تف�سري نتائج القيا�س

الطالب

الدرجة الكلية للأداء
املهاري
�إعداد وتطبيق االختبارات
واملقايي�س

الطالبات

تف�سري نتائج القيا�س
الدرجة الكلية للأداء
املهاري

الفئة

متو�سط
الدرجات

االنحراف
املعياري

قبلي

8.75

0.965

بعدي

18.16

0.717

قبلي

27.75

1.485

بعدي

62.83

1.193

قبلي

20.25

0.866

بعدي

46.08

2.151

قبلي

8.33

0.492

بعدي

18.50

0.674

قبلي

28.58

0.900

بعدي

64.58

2.065
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الفرق بني
املتو�سطني

معادلة ويلكوك�سون
قيمة Z

م�ستوى
الداللة

9.42

3.10

دالة عند

35.08

3.08

25.83

3.06

10.17

3.12

36.00

3.07

0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة ( )Zالجدولية عند مستوى داللة  ،1.65 =0.05وعند مستوى داللة 2.33 =0.01

يتبني من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطات رتب درجات �أفراد كل من جمموعتي الطالب والطالبات يف القيا�سني القبلي
والبعدي على جميع �أبعاد بطاقة مالحظة الأداء املهاري ،وعلى الدرجة الكلية لبطاقة
املالحظة ،وكانت الفروق ل�صالح القيا�س البعدي.
�أي �أن درجات املجموعة التجريبية من الطالب والطالبات على القيا�س البعدي للأداء
املهاري كانت �أعلى بفروق جوهرية من درجاتها على القيا�س القبلي؛ مما ي�شري �إىل ارتقاء
الأداء املهاري لدى �أفراد املجموعة التجريبية من الطالب والطالبات بعد تطبيق الربنامج،
فقد �أ�سهم الربنامج يف تنمية قدرات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني على �إعداد
االختبارات النف�سية وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س.
واتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صلت له درا�سة ( )Harpell & Andrews, 2006من
�أن العالج التكاملي ميكن �أن يكون بدي ًال للعالج التقليدي الذي ي�ستند �إىل تقدمي اخلدمات
للحاالت امل�سرت�شدة من املراهقني.ودرا�سة الب�سيوين ( )2005التي تو�صلت �إىل فعالية
الربنامج التدريبي يف عالج ال�صعوبات الأكادميية املتمثلة يف متييز معاين الكلمات،
و�إدراك معنى اجلملة ،و�إدراك العالقات ،وفهم املقروء وتنظيمه ،وال�صعوبات االنفعالية
املتمثلة يف مفهوم الذات ال�سالب واالندفاعية لدى الطلبة ذوي �صعوبات تعلم القراءة.
ويرى الباحث �أن فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية املهارات املهنية للطلبة
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املر�شدين ترجع �إىل كونه ي�سهم يف حت�سني توظيف الطلبة للمهارات املتعلمة يف التدريب
يف �ضوء الفنيات الإر�شادية املتعددة واملتنوعة.كما �أن الفرتة الزمنية التي مت تطبيق
الربنامج والتدريب على املهارات فيها �أدت �إىل قيام الطلبة من اجلن�سني بعدد من املهارات
�سواء �أكان ذلك يف �أثناء جل�سات الربنامج �أم يف البيت من خالل تكليف الطلبة بالواجبات
املنزلية ذات العالقة مبو�ضوعات املهارات التي مت تعلمها يف كل جل�سة.
وللك�شف عن فاعلية الربنامج التدريبي مت ح�ساب مربع معامالت �إيتا ،واجلدول الآتي
يبني ذلك:
الجدول ()7
مربع معامل إيتا لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لألداء المهاري

املجموعة
الطالب

قيمة

�أبعاد بطاقة املالحظة
�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س

3.68

0.552

كبري

تف�سري نتائج القيا�س

3.10

0.466

كبري

3.08

0.463

كبري

�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س

3.06

0.460

كبري

تف�سري نتائج القيا�س

3.12

0.469

كبري

3.07

0.461

كبري

الدرجة الكلية للأداء املهاري
الطالبات

Z

مربع معامل �إيتا

()η2

حجم الت�أثري

الدرجة الكلية للأداء املهاري

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيم مربع معامل �إيتا ملجموعة الطالب تراوحت بني
( ، )0.552 – 0.466وملجموعة الطالبات تراوحت بني ( ، )0.469 – 0.460وجميعها
قيم تدلل على �أن للربنامج ت�أثرياً كبرياً يف تنمية الأداء املهاري� ،أي �أن الربنامج التدريبي
فاعل يف تنمية الأداء املهاري لدى الطالب الذكور املر�شدين النف�سيني والرتبويني ،وبذلك
يقبل الباحث الفر�ض البديل ،ويرف�ض الفر�ض ال�صفري.
فاملهارات املهنية جمموعة متكاملة من اال�سرتاتيجيات والتدخالت التي ت�ستخدم
علم النف�س لتح�سني الأداء الب�رشي يف امل�ؤ�س�سات ،وهي قيمة �إجمالية متوقعة لتنظيم
�سل�سلة �سلوكية ينفذها الفرد خالل فرتة قيا�سية من الزمن ()Borman et al., 2003: 39
.وقد ك�شفت درا�سة (العب�سي ، )2006 ،ودرا�سة (العطا�س� )2010 ،أن الربنامج التدريبي
�أدى �إىل حت�سني ممار�سات املر�شدين ورفع كفاياتهم الأدائية ،و�أن قدرات املر�شدين قد
ازدادت بعد التدريب.
ويرى الباحث �أن الربنامج التدريبي ا�ستخدم جمموعة من الفنيات امل�ستمدة من
نظريات الإر�شاد النف�سي املتعددة التي عملت يف منظومة متنا�سقة متكاملة لتنفيذ التدريب
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على املهارات املهنية لدى الطلبة املر�شدين مما �أ�سهم يف �إك�سابهم املهارات التطبيقية
العملية للمهارات ب�أبعادها �إعداد االختبار واملقايي�س وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س.
كما �أن الربنامج التدريبي ركز على اجلانبني املعريف والأدائي ملهارات �إعداد االختبار
واملقايي�س وتطبيقها وتف�سري نتائج القيا�س وربط املعلومات واملفاهيم النظرية باجلانب
التطبيقي الأدائي لهذه املهارات.
◄◄نتائج الفر�ض الرابع الذي ين�ص :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات رتب درجات الطلبة املر�شدين النف�سيني والرتبويني يف
القيا�س البعدي على الأداء املهاري تعزى للجن�س.
للتحقق من هذا الفر�ض متت املقارنة بني متو�سط رتب درجات �أفراد املجموعة
التجريبية من الذكور (ن=  ، )12ومتو�سط رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية من
الإناث (ن=  )12على القيا�س البعدي للأداء املهاري ،وذلك با�ستخدام اختبار مان وتني
( ، )Uكما يبني اجلدول الآتي:
الجدول ()8
يبين الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد العينة التجريبية في القياس البعدي
لألداء المهاري تبعاً لمتغير الجنس (ذكور -إناث)

�أبعاد بطاقة املالحظة
�إعداد وتطبيق االختبارات واملقايي�س
تف�سري نتائج القيا�س
الدرجة الكلية للأداء املهاري

الفئة

متو�سط الدرجات متو�سط الرتب قيمة

ذكور

44.66

10.25

�إناث

46.08

14.75

ذكور

18.16

11.25

�إناث

18.50

13.75

ذكور

62.83

9.50

�إناث

64.58

15.50

U

م�ستوى الداللة

 45.00غري دالة �إح�صائي ًا
 57.00غري دالة �إح�صائي ًا
36.00

دالة عند 0.05

قيمة ( )Uالجدولية (ن ،12 =1ن )12 =2عند مستوى داللة  ،42 =0.05وعند مستوى داللة
31 =0.01

يتبني من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط رتب درجات
الذكور ،ومتو�سط رتب درجات الإناث يف القيا�س البعدي للأداء املهاري بدرجته الكلية،
فقد كانت قيمة ( )U) (36.00وهي قيمة دالة عند م�ستوى ( )0.05كونها �أ�صغر من القيمة
احلرجة اجلدولية للداللة عند م�ستوى (. )0.05
يف حني يت�ضح �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط رتب درجات الذكور،
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ومتو�سط رتب درجات الإناث يف القيا�س البعدي لأبعاد الأداء املهاري ،فقد كانت قيم ()U

للأبعاد ( 45.00فما فوق) وهي قيم غري دالة كونها �أكرب من القيمة احلرجة اجلدولية
للداللة عند م�ستوى (. )0.05وقد �أ�شارت درا�سة ح�سني (� )2011إىل �أنه ال توجد فروق بني
اجلن�سني من املعلمني يف �أداء مهارات التقومي الرتبوي.
ويرى الباحث �أنه بالرغم من وجود فروق بني اجلن�سني يف الدرجة الكلية للأداء
املهاري للمهارات املهنية �إال �أن كال اجلن�سني كانوا فاعلني يف �أثناء التدريب على املهارات
مو�ضوع الدرا�سة ،و�أن الفروق التي ن�ش�أت بني اجلن�سني ل�صالح الإناث يف الدرجة الكلية
للأداء املهاري ب�أنها قد تعود �إىل �أن الإناث �أكرث قدرة على تنظيم املنتج املهاري وترتيبه
و�إخراجه ب�شكله املطلوب مقارنة بالذكور الذين يهتمون بالأداء بحد ذاته كم�ضمون بغ�ض
النظر عن ال�شكل �أو الإخراج.وقد يعود ذلك �إىل �أن الطالبات لديهن الوقت الكايف الذي يتطلبه
�إعداد التكليفات املطلوبة من اختبار ،وتطبيقه ،وت�صميم برامج �إر�شادية مقارنة بالطالب
الذين ي�شغلون �أنف�سهم يف كثري من الأعمال االجتماعية وغريها التي ت�ؤثر �سلب ًا على �أدائهم
الأكادميي.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ف�إن الباحث يو�صي بالآتي:
�1.1أن يعمل املخت�صون والقائمون على الإر�شاد النف�سي والرتبوي على اعتماد الربنامج

التدريبي لالرتقاء مب�ستويات الأداء املعريف واملهاري للمر�شدين النف�سيني والرتبويني يف
جماالت االختبارات واملقايي�س وتف�سري نتائج القيا�س مبا ي�سهم يف االرتقاء بقدراتهم على
�إحداث التنمية �أو �أن يكونوا عن�رصاً فاع ًال فيها.
�2.2أن يتم تكثيف اجلوانب العملية التطبيقية عند تدري�س املقررات اجلامعية لتخ�ص�ص
الإر�شاد النف�سي والرتبوي مثل :االختبارات النف�سية� ،أو القيا�س النف�سي والرتبوي ،ومناهج
البحث النف�سي والرتبوي.والإح�صاء الرتبوي.
�3.3أن يتم التنويع يف �أ�ساليب التدري�س والتدريب تبع ًا لطبيعة املقررات الدرا�سية
يف اجلامعة كالتدري�س با�ستخدام التدريب مبا يت�ضمنه من فنيات وطرائق تزيد من متكن
الطلبة من املادة املتعلمة.

دراسات مقرتحة:
اقرتح الباحث �إجراء بع�ض الدرا�سات منها :مدى توظيف املر�شدين النف�سيني
والرتبويني لالختبارات واملقايي�س النف�سية وعالقته ب�أدائهم الوظيفي.وفاعلية برنامج
تدريبي لتنمية االجتاهات نحو مهنة الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،و�أثرها على الأداء املهني
للمر�شدين النف�سيني والرتبويني.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أبو �أ�سعد� ،أحمد عبد اللطيف ( . )2009دليل املقايي�س واالختبارات النف�سية والرتبوية.
عمان.
ديبونو للن�رش والتوزيعّ ,
�2 .2أبو �أ�سعد� ،أحمد عبد اللطيف والغرير� ،أحمد نايل ( . )2012التقييم والت�شخي�ص يف
عمان.
الإر�شاد .ط ,2دار امل�سرية للن�رش والتوزيع ّ ,
�3 .3أبو جراد ،حمدي يون�س ( . )2011مدى التزام املعلمني بتحليل نتائج االختبارات
التح�صيلية وعالقته باجتاهاتهم نحوها .جملة جامعة الأزهر بغزة� ،سل�سلة العلوم
الإن�سانية.106 – 89 ، )2( 13 ،
�4 .4أبو عالم ،رجاء حممود ( . )2005تقومي التعلم .دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة،
الأردن.
�5 .5أبو عالم ،رجاء حممود ( )2011مناهج البحث يف العلوم النف�سية والرتبوية .ط ،6دار
الن�رش للجامعات ،القاهرة.
�6 .6أحمد ،لطفي ( . )2007كيفية ت�صميم املقايي�س .الندوة العلمية الثانية ع�رش للخدمة
االجتماعية “اجلودة والقيا�س يف اخلدمة االجتماعية” .م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي
للعيون� 23-22 ,أكتوبر.
7 .7الب�سيوين ،عالية ال�سادات ( . )2005فعالية برامج �إر�شادي تكاملي يف عالج بع�ض
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