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امللخص
 أعضاء هيئة-  برنامج تدريبي:الكلمات املفتاحية
هــدف البحــث احلالــي إلــى بنــاء برنامــج تدريبــي التدريس – مهارات تصميم االختبارات التحصيلية
Abstract
،قائــم على مهارات تصميــم االختبارات التحصيلية
The current research aims to build a training pro- ولتحقيــق هــذا الهدف مت بناء قائمــة بهذه املهارات
gram based on skills of achievement tests design. وزعت يف أربع مهارات فرعية (مهارات خاصة بأسئلة
To achieve these goals, a list of criteria was con-  مهــارات خاصــة باألســئلة،االختبــار بصفــة عامــة
structed to evaluate achievement tests prepared ، مهــارات خاصــة باألســئلة املوضوعيــة،املقاليــة
by the trainees before starting the program (preassessment). The training program was also pre- مهــارات خاصــة بإخــراج الورقــة االختبارية) وذلك
pared according to these skills in eight sessions لتقييــم االختبارات املعدة ســل ًفا من قبــل املتدربات
in four days, The number of trainees (45) of the  واســتغرق،)قبــل البــدء يف البرنامــج (تقييــم قبلــي
staff members of the Faculty of Arts and Scienc- ) جلسات يف أربعة أيام8( تنفيذ البرنامج التدريبي
es in the first semester of the year 1437/1438 e. بواقع جلستني يف اليوم مبعدل ساعتني ونصف لكل
After completion of the program, the achievement
tests designed by the trainees were evaluated ) من أعضاء هيئة45(  وبلغ عدد املتدربات، جلســة
according to the criteria (post- assessment). Two التدريــس بكليتي اآلداب والعلوم بالفصل الدراســي
months after the program was implemented, the  وبعــد االنتهاء مــن تنفيذ.هـــ1438 األول مــن العــام
end-of-term tests were assessment (follow – up- البرنامــج مت تقييم االختبارات التحصيلية املصممة
assessment).
 وبعد مرور شهرين،)من قبل املتدربات (تقييم بعدي
The semi-experimental - Designing pre and post من تنفيذ البرنامج مت تقييم اختبارات نهاية الفصل
test for one group -was used. The results reached
.)من تصميم املتدربات (تقييم تتبعي
statistically significant differences between the average scores of the sample members in the pre  تصميم- واســتخدم التصميم شــبه التجريبــي
assessment and their grades in the post - assess- -القيــاس القبلــي والبعدي للمجموعــة الواحدة
ment using the list of skills in the four dimensions
ومت التوصــل إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيا
of the list of skills (for the test questions in general, for the essay questions, to post- assessment. بني متوســطات درجات أفراد العينة يف التقييم
Where T values were statistically significant. And القبلــي ودرجاتهــن يف التقييــم البعــدي يف
there were no statistically significant differences األبعــاد األربعة والدرجة الكلية ملهارات تصميم
between the average scores of the sample mem- االختبــارات التحصيليــة يف اجتــاه التقييــم
bers in the post- assessment and the follow – up حيــث جــاءت قيم (ت) دالــة إحصائيا،البعــدي
assessment in the four dimensions of the list of
skills and in the total score of the list after two ) ؛ كما لم توجــد فروق دالة.01( عنــد مســتوى
months of implementation of the program. Where إحصائيــا بني متوســطات درجات أفــراد العينة
the values of (t) were not statistically significant. In يف التقييــم البعــدي والتقييم التتبعي يف األبعاد
light of the results of the study, some recommen- األربعــة ويف الدرجة الكلية للمهارات وذلك بعد
dations were formulated.
 حيث جاءت.مرور شــهرين من تنفيــذ البرنامج
Keywords: Training Program - Skills for the de وعلى ضوء نتائج.قيــم (ت) غير دالة إحصائيا
sign of achievement tests
.الدراسة مت صياغة بعض التوصيات

أدبيات البحث
شهد التعليم العالي يف الربع األخير من القرن املاضي حتوالً
ً
ملحوظا يف أساليب التقومي والتدريس
وأمناط التعلم والتعليم ؛ وجاء هذا التطور استجابة للتحديات التي متثلت يف تطور تقنيات التعليم
وتراكــم املعرفــة الهائل ,وظهور الشــركات العابــرة للقارات وظاهرة العوملة ومنــو صناعات جديدة
والتــي أدت إلــى توجيــه االســتثمار يف مجــاالت املعرفة والبحــث العلمي إضافة العتماد املنافســة
االقتصادية يف األسواق العاملية على مدى قدرة املعرفة البشرية على اإلنتاج ,من هنا أصبح التعليم
العالــي يف ظــل هــذه التحديــات مطال ًبا أكثــر من أي وقت مضى بالعمل على االســتثمار البشــري
بأقصى طاقاته وإمكاناته وذلك من خالل تطوير املهارات البشــرية لكي تتناســب وهذه التحديات
الالزمة للتعامل مع كافة املستحدثات واملتغيرات التي يشهدها العصر.
وباســتقراء واقــع التعليم اجلامعي يالحظ أن التنمية املهنيــة ألعضاء هيئة التدريس أصبحت من
أهــم الســبل املعاصــرة لضمــان حتقيــق االرتقاء مبؤسســات التعليم العالــي ،ولهذا يســعى التعليم
اجلامعي إلى تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس متشــيا مع سياســة التطوير واجلودة الذي تتبناه
معظــم اجلامعــات وصــوالً إلى االعتماد األكادميي ،وذلك من خالل تنميــة قدراتهم وحتقيق النمو
العلمي واملهني املســتمر لهم والتطوير اإليجابي ملهاراتهم وإكســابهم الكفايات الضرورية للتدريس
حتــى يصبحــوا قادريــن علــى أداء عملهــم بكفاءة .وهــذا يتطلب تقدمي كل أنــواع الدعم عن طريق
األنشــطة املباشــرة يف برامج التدريب الرســمية وبخاصة التدريب يف أثناء اخلدمة حيث يشــكل
خبرة متجددة ومستمرة لعضو هيئة التدريس يف مجال عمله.
وتؤكد دراسة شاهني ( )2004على أهمية التطوير املهني ألعضاء الهيئات التدريسية كمدخل لتحقيق
جودة النوعية يف التعليم مبعنى رفع مستوى املدخالت والعمليات واملخرجات يف املنظومة التعليمية،
والسيما أن التطوير املهني سينعكس إيجاباً على تطوير مستويات األداء يف مختلف املجاالت ،وحتقيق
االلتــزام واملســؤولية الفرديــة وتأكيــد روح العمــل اجلماعي ،وتشــكل هذه العناصر أســس املســؤولية
الفردية واجلماعية يف حتقيق جودة التعليم ،أي أن التطوير املهني متطلب لتحقيق اجلودة ومن دونه
فإن حتقيق اجلودة سيكون أمراً صعباً ولن يتحقق األداء املرغوب فيه واملنسجم مع متطلباتها.
وميثل التقومي محورا رئيسا ضمن عملية شاملة تستهدف جتويد التعليم اجلامعي عموما ،باعتبار
أن التقومي أصبح شــرطا أساســيا تشــترطه جميع هيئــات االعتماد األكادميــي العاملية ,بل إن بعض
تلك الهيئات مثل :هيئة االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ( )ABETزادت يف عام 2001/2000م خالل
مراجعــة شــروطها العتمــاد البرامــج مــن األهميــة التي توليهــا لعملية التقــومي فبعــد أن كان تقومي
املخرجــات التعليميــة واحــ ًدا من شــروط االعتمــاد األكادميي يف وثيقة عــام 1998م أصبح يف وثيقة
2000م احملــور الرئيــس لعمليــة االعتماد برمتهــا ,كما أن هيئة االعتماد األكادميــي الدولي ()ACSB
تعيد النظر يف شروطها لالعتماد األكادميي لتولي عملية التقومي دو ًرا أكثر أهمية (شحادة.)2003,
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وتعد االختبارات التحصيلية أحد أدوات التقومي التربوي التي تؤدي دوراً بارزاً يف تقومي التحصيل
فهي متثل األداة التي تســتخدم لتحديد املســتوى التحصيلي للمتعلم .والتعرف على درجة حتقيق
املنهج الدراســي لنواجت التعلم املنشــودة ،والكشــف عن مواطن القوة والضعف يف ذلك ،ومتثل أكثر
أدوات القياس شــيوعا .ومع تطور األســاليب التربوية يف التدريس وتأثرها بالتقومي العلمي نالت
االختبــارات التحصيليــة قــدرا كبيرا من االهتمــام فما تزال إلى اليوم محل البحث والدراســة من
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قبــل الباحثــن وعلماء التربيــة وعلم النفس .وقد اقترح ( )Gentry,1989يف دراســته ضرورة الفهم
الواضح واملعرفة السليمة بخطوات تصميم االختبارات التحصيلية فيما يتعلق باألهداف وجدول
املواصفات ألنها تؤدي إلى تطور بارز يف نوعية االختبارات.
ويشير عودة ( )2005إلى أن إتقان عضو هيئة التدريس ملهارات بناء االختبارات التحصيلية أصبح
توج ًهــا عامــا يف جميــع األنظمــة التعليمية التي تســعى إلــى االهتمــام بكفايات التقــومي ألهميتها
كمؤشــر لقيــاس مــدى حتقــق األهداف التربويــة املرجوة ،وأكد ذلــك العديد مــن التربويني أمثال:
( ..)Owoyele, & Kareem, 2009; 2011 ; Thompson, 2008كما أن إثبات فاعلية التدريس اجلامعي
دون عمليــات فحــص وتقــومي لركائــز هذه العمليــات والتي تعد االختبارات من أهــم ركائزها لهذا
أصبــح تقييم أســئلة أعضاء التدريس مدخال مهما مــن مداخل تقومي األداء لعضو هيئة التدريس
ومدى امتالكه ملهارات بناء األسئلة وإخراج ورقة االختبار واالستفادة من التغذية الراجعة لتحسني
األداء وزيادة الفاعلية( .أبو عالم )2001،
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وأظهــرت نتائــج بعــض الدراســات أن نقــص اخلبــرة يف بنــاء أســئلة االختبــار التحصيلــي يجعــل
االختبــارات التــي يعدهــا املعلمــون غيــر دقيقــة ،وال حتقــق األهداف املرجــوة منها .وقد فســرت
نتائج بعض الدراســات أن القصور احلاصل يف مســتوى امتالك املعلمني لكفايات بناء االختبارات
التحصيليــة كدراســة الزهرانــي ( )2003ودراســة ( )Marion & Sheinker,1999قــد يعــود إلــى أن
املعلومات املعطاة للمعلمني يف أســاليب التقومي يف أثناء إعدادهم للمهنة ،أو يف أثناء ممارســتهم
لها تعتبر غير كافية ،وال تلبي حاجتهم الفعلية.
وقــد أوضــح الدوســري (( 2003أن كثيــراً مــن االختبــارات تتــم دون تخطيط يرتكز على األســس
العلميــة لبنــاء االختبــارات ،وتكــون النتيجــة وجود اختبــارات ال ميكن الوثوق مبحتواهــا علم ًّيا ،أو
االطمئنــان إلــى القــرارات التــي تتخذ يف ضوئها ،ولتغيير هــذا الواقع ينبغي علــى املعلمني إدراك
أهمية االختبارات ودورها يف العملية التعليمية ،وخطورة القرارات املترتبة عليها ،مما يستلزم بذل
اجلهود؛ لتمكني املعلمني من اإلملام باملعايير األساسية الالزم توافرها يف بناء االختبارات اجليدة.
وأشــارت نتائــج العديــد مــن الدراســات إلــى ضــرورة إتقــان املعلمــن ملهــارات تصميــم االختبارات
التحصيلية ،كما أظهرت أن تقومي املتعلمني مبا يشمله من مهارات بناء االختبارات التحصيلية متثل
واحدة من أهم الكفايات التي ينبغي أن يكتسبها املعلمون  ،وعلى املؤسسات والكليات اجلامعية تقع
مسؤولية إعداد املعلمني املتقنني لتلك الكفايات وذلك يف إطار البرامج التي تقدمها تلك املؤسسات
يف مجال التأهيل املهني للمعلمني.)Okey & Capie, 1980; Cronbach& Shapiro, 1982( .
ويرى جابر ( )2003أن امتالك املعلم ملهارات بناء وصياغة األسئلة اجليدة ميكن أن تكتسب وتنمى
مــن خالل املمارســة ،وهذا يتطلــب أن يتلقى املعلم التدريب الكايف على طرق بنائها واســتخدامها
وأن يعــي األنــواع املختلفة لها واســتخدام كل نوع ،وميكن أن يكــون هذا التدريب قبل اخلدمة عند
إعداد املعلم أو أثناء اخلدمة.
وقــد حظــي التدريــب يف اململكة العربية الســعودية مبختلف أشــكاله وأنواعه باهتمــام كبير حيث
أكدت أهداف واســتراتيجيات اخلطة اخلمســية الثامنة 1430 – 1425هـ  ،اهتمام وحرص الدولة
علــى االســتمرار يف حتقيــق التنميــة الشــاملة يف جميــع القطاعــات واألجهزة ملواكبة مســتجدات
العصر والتحديات املســتقبلية  ،حيث نص األســاس االستراتيجي اخلامس على « تطوير منظومة
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التعليم والتدريب بجميع عناصرها  ،واالهتمام مبخرجاتها  ،مما يلبي احتياجات املجتمع املتغيرة
وســوق العمــل  ،ومتطلبــات التنميــة  ،ويواكــب املعــارف والتقنيــات احلديثة من االهتمــام بالثقافة
ونشــرها» ( وزارة االقتصــاد والتخطيــط  . ) 2005 ،لهــذا أولت اململكــة أهمية قصوى للتدريب يف
النظام التعليمي بكل مراحله مع التركيز على التعليم العالي.
ويرى موسى ( )8 ،1997أن التدريب «نشاط هادف ومخطط تبلورت أهدافه بصورة دقيقة وواضحة
مــن حاجــات املتدربني الفعليــة الواقعية ,والتي حتددت يف ضوء متطلبــات األداء الفعال ألعمالهم
وإمكاناتهم الفعلية يف الواقع املمارس ,ويســعى هذا النشــاط إلى تنمية املتدربني معرف ًّيا ومهار ًّيا
ووجدان ًّيــا يف جــو تســوده روح التعاون ,واملســاعدة والثقة بالنفس وباآلخرين ,ويســاعد على النمو
املهني والذاتي والفردي إلشباع احلاجات التدريبية املشتركة والفردية للمتدربني بشكل وافر».
وتصمــم االختبــارات التحصيليــة لقيــاس حقائق علمية محــددة إلى جانب قيــاس الفهم والتحليل
والتركيــب والتقــومي أو مهــارات األداء أو املعطيــات االنفعاليــة أو جميعهــا أو بعضهــا وفقاً لنواجت
التعلم املنشــودة .ومما يلفت االنتباه أن العديد من العاملني يف حقل التدريس اجلامعي يف حاجة
ماســة إلى التدرب على إعداد االختبارات التحصيلية وفقا للطريقة العلمية الســليمة حتى حتقق
أهدافها ،وذلك بســبب أن معظم االختبارات التحصيلية املســتخدمة لقياس التحصيل الدراســي
يف املقــررات املختلفــة باجلامعــة تركــز على ممارســات خاطئــة كونها تركز على املســتويات الدنيا
(احلفــظ والتذكــر) لألهــداف املعرفية مما يؤثر يف جودة مخرجات التعلــم .وخاصة من قبل غير
املتخصصني يف العلوم النفســية والتربوية ،إلى جانب وجود تباين واختالف بني نتائج الطالب يف
املقرر الواحد الذي يقوم بتدريســه أكثر من عضو هيئة تدريس ،وقد يعود ذلك إلى االختالف يف
بناء أسئلة االختبار لضعف خلفياتهم الفنية إلعداد تلك االختبارات( .أحمد)2011 ،
كمــا يــرى غنيــم ( )2003أن من أبرز املشــكالت التي ترتبط باالختبــارات التحصيلية ما يتعلق مبا
تقيســه أســئلة االختبــارات ونوعهــا وتتمثل يف أنهــا ال تعطى صورة حقيقية عما تقيســه من نواجت
تعليميــة ،مبعنــى عــدم صــدق االختبارات يف قيــاس نواجت التعلم كما تعكســها أهــداف احملتويات
الدراسية؛ كما أنها ال تقيس نواجت التعلم املهارية والوجدانية؛ باإلضافة إلى كونها ال تراعى الوزن
النســبي واألهميــة النســبية ٍّ
لكل من موضوعــات احملتوى ونواجت التعلم ومتثيل األســئلة للمحتوى.
كما يشير السيد وسالم ( )2006إلى بعض نقاط الضعف يف تصميم االختبارات التحصيلية تتمثل
يف :ضعف قدرات أعضاء هيئة التدريس على صياغة الفقرات التي ميكن أن تتصف باملوضوعية؛
التركيز على أسئلة املقال؛ عدم شمولية األسئلة حملتوى املقرر؛ عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس
بوضع جدول املواصفات؛ االهتمام بقياس احلفظ والتذكر بدال من قياس املستويات العقلية العليا
وعدم استخدام الضبط اإلحصائي للتعرف على صدق وثبات االختبارات .
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العدد:

وهــذا مــا أكدتــه نتائج دراســة كاظم ومــراد وبطــرس ( )1989التي خلصت إلــى أن أدوات التقومي
املســتخدمة يف الــدول العربيــة «دول اخلليــج ومصر» تتجســد يف االختبــارات التحريريــة املقالية
واملوضوعية بأمناطها املختلفة وبنسب متفاوتة ،ونادراً ما تستخدم االختبارات األدائية أو العملية،
ويتم التركيز يف تقومي التحصيل الدراسي على اجلانب املعريف وحتدي ًدا على مستوى التذكر وإن
تناولت مســتوى الفهم والتطبيق فبدرجة أقل ،ونادراً ما تشــمل االختبارات على املســتويات العليا
لألهــداف املعرفيــة .ويؤيــد ذلــك نتائج دراســة (الرازحــي )2001 ،التي يعرض فيهــا لنتائج بعض
الدراســات حول مشــكالت نظــم االمتحانات يف األقطــار العربية ،والتي أوضحــت أن االختبارات
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يف معظم الدول العربية تفتقر إلى الصدق والشــمول واملوضوعية وتركز يف معظمها على التذكر
واحلفظ مع إهمال املستويات العليا من التفكير.
وأوضحــت دراســة (الســنبل ) 2002،أن االختبــارات التحصيليــة يف الوطن العربي ال تقيس شــيئاً
ً
مختلطا بعضها ببعض؛ ويف بعض أجــزاء املقرر قد يصادف فيها الطالب
واحــ ًدا بــل أشــياء كثيرة
احلــظ ،وتأتــي األســئلة مما يتقنه ،أو تعاكســه يف امتحان آخر فتأتي األســئلة ممــا ال يعرفه؛ كما
أنها حتكم على مستوى أداء التلميذ من حيث النجاح أو الرسوب ،ولكنها ال تشتمل على النواحي
التشخيصية التي تبني بوضوح نواحي ضعف التلميذ حتى يعاجلها يف محاولته التالية.كما توصلت
القرشــي ( )2010إلى أن اختبارات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة تفتقر إلى الصدق والشــمولية
إن
واملوضوعيــة ،وتركــز معظمهــا علــى التذكر واحلفظ مع إهمال املســتويات العقلية العليا.
وجــود هــذه املشــكالت اخلاصة باالختبــارات التحصيلية رمبا يعود إلى عــدم الوعي أو رمبا عدم
االلتزام من قبل واضعي االختبارات بخطة واضحة املعالم مبنية على أهداف محددة ،تأخذ بعني
االعتبار مشكالت التقومي السابقة لتالفيها بهدف تطوير االختبارات التحصيلية.

بحوث ودراسات

وبينت دراســة الشــحري ( )2010أن الكفايات املعرفية يف بناء االختبارات التحصيلية لدى معلمي
التربية اإلســامية جاءت متدنية .كما أظهرت نتائج دراســة كل من () Owoyele & Kareem,2011
أن املعلمني بحاجة إلى تعلم مهارات بناء االختبار التحصيلي عن طريق التدريب .وأظهرت دراسة
الطروانــة والطراونــة ( )2011أن االختبارات التحصيلية تتوافق مع معايير االختبار اجليد بنســبة
٪ 61؛ وأن أعلى نســبة أهمية كانت لألســئلة املقالية  ٪ 51يف حني كانت أدنى نســبة أهمية ألسئلة
املطابقة وأسئلة االختيار من متعدد بنسبة مئوية .٪ 12كما بينت دراسة النور ( )2014أن مستوى
ً
متوســطا؛ وأظهرت دراســة
تطبيق أعضاء هيئة التدريس ملعايير تصميم االختبار التحصيلي جاء
الثبيتي ( )2014تدن ًيا كبي ًرا يف إتقان املعلمني ملهارات بناء االختبار التحصيلي يف مقرر احلاســب
اآللي حيث جاءت نسبة املتقنني ( )٪ 7.3ونسبة غير املتقنني (  )٪92.7من أفراد العينة.
وأوضح جعفور وعدانكة ( )2015أن معلمي التعليم الثانوي عينة الدراسة ال ميتلكون كفايات إعداد
االختبــارات التحصيليــة اجليدة ،كما أوصت الدراســة بضرورة االهتمــام بتطوير كفايات املعلمني
يف هــذا املجــال خاصــة يف ضــوء املتطلبات املهنية واألدوار اجلديدة لهم .وتوصلت دراســة كل من
مساعد وعامر ( )2017من خالل حتليل محتوى  36اختبارا حتصـيليا ألعضاء هيئة التدريس للعام
اجلامعي  2013/2012ومن خالل إســقاطها على أداة الدراســة واملتم ّثلة يف معيار إعداد االختبار
التحصيلي اجليد ،إلى أن معايير كتابة تعليمات االختبار التحصيلي اجليد وإعداد فقراته جاءت
بنســب ضعيفــة ،وأن املعاييــر املتعلقــة بطباعــة االختبــار وإخراجــه كانت بنســب متوســطة .وترى
الباحثتان أن هذه النتائج ميكن إرجاعها إلى أن برامج إعداد األســاتذة ســواء كانت قبل اخلدمة
أو بعدها لم تُولِ اهتماما كبيرا بإكســاب األســاتذة الكفايات الالزمة يف مجال بنـــاء االختبـــارات
التحصيلية املوضوعية ،وهذا الضعف يف محتوى البرامج التكوينية لألساتذة خاصة قبل اخلدمـة
أكدتـه العديـد مـن الدراسات.
هدفت دراســة البلوي ( )2019إلى التعرف على درجة التزام معلمات العلوم يف املرحلة املتوســطة
مبنطقــة تبــوك مبعاييــر التخطيــط لالختبــار وإخراجــه وتصحيحه ،والكشــف عن مدى اســتيفاء
اختبارات املعلمات ملعايير بناء فقرات االختبار الفنية وبناء الفقرات .وقد جرى حتليل ( )30ورقة
اختبــار واملعــدة مــن قبل املعلمات؛ وتوصل البحث إلى أن درجة التــزام املعلمات مبهارات تخطيط

العدد:
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وتصحيح االختبارات التحصيلية جاءت مرتفعة ،أما مهارات إخراج االختبار فقد كانت متوسطة.
وأوصى البحث بضرورة عقد دورات تدريبية يف بناء االختبارات التحصيلية للمعلمات.
وتختلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة  -من حيث املنهج  -حيث استخدمت املنهج شبه
التجريبي؛ كما اختلفت – من حيث العينة  -مع دراســات كل من :الشــحري ()2010؛ & Owoyele
 )Kareem (2011؛ الثبيتي ()2014؛ جغرب وآخرون ( )2015والبلوي ( )2019حيث كانت من معلمي
مراحل التعليم العام بينما عينة الدراسة احلالية هي من أعضاء هيئة التدريس .وتتشابه الدراسة
احلالية  -من حيث العينة  -مع دراســات كل من :الســيد وســالم ()2006؛ القرشــي ()2010؛ النور
( )2014ومساعد وعامر (.)2017
ومــن الدراســات التــي اســتخدمت برامج تدريبية دراســة بــدر ( )2011بهدف التعــرف على مدى
إسهام البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت يف تنمية معارف ومهارات االختبارات التحصيلية ملعلمات
الرياضيــات ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن البرنامــج التدريبــي كان له أثر إيجابــي يف تنمية معارف
ومهــارات املعلمــات يف إعــداد االختبــارات التحصيلية .ودراســة الشــرمي ( )2015التــي طبق فيها
البرنامــج التدريبــي علــى أعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصيم لتحســن مهــارات بناء االختبار
التحصيلــي ،توصلــت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا يف املتوســطات احلســابية بني القياســن
القبلــي والبعــدي لصالــح القيــاس البعــدي ،كمــا دلت قيم الكســب املعدل علــى فعاليــة البرنامج.
وتوصــل الطيــب ( )2016إلى األثر اإليجابي لبرنامج تدريبي يف تنمية مهارات صياغة االختبارات
التحصيلية ملعلمي اللغة العربية بالصف الرابع االبتدائي .كما تؤكد نتائج دراسة الدحيات ()2003
أهميــة عقــد دورات تدريبيــة لتطويــر أداء أعضاء هيئة التدريس وتضمينهــا يف برامج تطوير أداء
أعضاء هيئة التدريس.
وتختلف الدراســة احلالية مع الدراســات التي اســتخدمت برامج تدريبية  -من حيث العينة  -مع
دراستي بدر ( )2001والطيب ( )2016فقد كانت العينات من معلمي ومعلمات التعليم العام .بينما
تشابهت مع دراسة الشرمي ( )2015التي كانت عينتها من أعضاء هيئة التدريس.
ويــرى عــدس ( )1999أنه لكي تؤدي االختبارات التحصيلية وظائفها بكفاءة عالية يشــترط أن يتم
التخطيط لها ،وبناؤها وفق أســس علمية ،حيث تؤكد املمارســة العملية لفعاليات التربية والتعليم
يف جميــع أنظمــة التعليم املختلفة علــى أن املعلم هو الذي يجب أن يقوم بإعداد االختبار وتطبيقه
وتصحيحــه ،واحملــك يف ذلك هو درجــة امتالك املعلم لكفايات بناء االختبــارات التحصيلية ،التي
كلمــا كان املعلــم قــادراً علــى إتقانها ،كلما أصبحــت املعلومات التي تقدمها االختبــارات أقرب إلى
الصحــة والصــواب واملوضوعيــة ،وبالتالــي تــزداد الثقة بصحتهــا  ،ويكون اتخاذ القــرار قريباً من
الواقع العملي.
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ومــن منطلــق أن قــوة النظــام التربــوي أصبــح دالــة لتقــدم األمم يف عصرنــا الراهن الذي تتســم
مخرجاتــه بدرجــة عاليــة مــن اجلــودة ،ويعتمــد يف ذلك على جودة وســائل القيــاس والتقومي التي
تساعد يف اتخاذ قرارات موضوعية بنا ًء على أسس علمية ،باعتبار التقومي جز ًءا عضو ًّيا ال يتجزأ
من نسيج النظام التعليمي ،فمن خالله يتم تقدمي تغذية راجعة مستمرة تسهم يف عملية التطوير
وتزيد من كفاءة ونوعية وجودة املخرجات .عليه يوصى كل من ()Hambleton & Wedman, 1997
بضرورة التخلص من املشكالت املرتبطة باالختبارات التقليدية والتي تتمثل يف عدم موضوعيتها
العدد:
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وعــدم قدرتهــا علــى تقديــر النطاق الواســع للمحتــوى ،إلى جانب أنهــا ال توفر تقييماً تشــخيص ًّيا
جيداً ،وذلك من خالل تبنى االجتاهات احلديثة يف القياس النفســي التي توفر للممارســن أط ًرا
تســهم يف تطويــر عمليــة التقومي وتوفــر موضوعية القياس .هــذا إلى جانب أهميــة حتقيق النمو
املهنــي ألعضــاء هيئــة التدريس من خالل تنظيم برامج وأنشــطة تدريبية باســتمرار على اختالف
مستوياتهم وتخصصاتهم املهنية.

4

بحوث ودراسات

باســتقراء أدبيــات البحــث – يف حدود االطالع على قواعد البيانــات واملعلومات العربية واألجنبية
 وجــد نــدرة يف الدراســات التــي تناولت قياس أثر البرامج التدريبيــة يف رفع كفاية أعضاء هيئةالتدريس يف تصميم االختبارات التحصيلية ،إلى جانب مالحظات الباحثة يف أثناء تقييمها لبعض
اختبارات أعضاء هيئة التدريس – كونها مديرة وحدة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي -حيث
وجــدت أن أعضــاء هيئــة التدريــس وخاصــة غير املتخصصــن يف مجال التربية وعلــم النفس يف
حاجة ماســة إلى برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم يف بناء وإعداد وإخراج االختبارات التحصيلية
بصــورة علميــة؛ باإلضافة إلى نتائج وتوصيات الدراســات الســابقة بالتأكيد علــى تطوير مهارات
املعلمني وأعضاء هيئة التدريس يف هذا اجلانب ألهميته كمؤشــر لقياس مدى حتقق نواجت التعلم
املخطط لها .من هنا جاءت الدراسة احلالية.
مشكلة الدراسة
مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤالني اآلتيني:
▪مــا فاعليــة برنامــج تدريبــي يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريس – عينــة الدراســة احلالية -
ملهارات تصميم االختبارات التحصيلية؟
▪هــل تســتمر فاعليــة البرنامــج التدريبــي يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريس – عينة الدراســة
احلالية  -ملهارات تصميم االختبارات التحصيلية بعد مرور شهرين من تنفيذ البرنامج؟
هدف الدراسة
تهدف الدراسة احلالية إلى الكشف عن:
▪فاعلية برنامج تدريبي يف إكساب أعضاء هيئة التدريس ملهارات تصميم االختبارات التحصيلية
عينة الدراسة احلالية.
▪اســتمرارية فاعليــة البرنامــج التدريبــي يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس – عينة الدراســة
احلالية  -مهارات تصميم االختبارات التحصيلية بعد مرور شهرين من تنفيذ البرنامج.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة احلالية يف:
▪قــد تســهم نتائــج الدراســة يف مســاعدة مخططــي البرامــج من خــال توفير قائمــة مبهارات
تصميم االختبارات التحصيلية.
▪ميكــن اســتخدام قائمــة املهــارات يف تقييم واقع أســئلة االختبارات التحصيليــة ،للوقوف على
جوانب القصور والقوة فيها بهدف حتسني تعلم الطلبة.
▪قد تسهم نتائج الدراسة يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف مجال االختبارات التحصيلية
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مبا يسهم يف جتويد العملية التعليمية.
▪قــد تســهم الدراســة يف تطويــر عــدد مــن االختبــارات التــي ميكن أن تســتخدم على مســتوى
اجلامعة لالختبارات اإللكترونية للمقررات العامة؛ وعلى مستوى القسم لكل مادة دراسية يف
التخصصات املختلفة.
▪قــد تســهم الدراســة يف حتقيق املزيد مــن التواصل بني عضو هيئة التدريس واملســتجدات يف
مجال مهارات التقومي والالزمة لنموه املهني يف مجال تخصصه.
▪ميكن أن تســهم الدراســة يف مساعدة منفذي برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
من خالل تزويدهم بالبرنامج الذي استخدم يف هذه الدراسة.
مصطلحات الدراسة
البرنامج التدريبي :يعرف البرنامج التدريبي إجرائيا بأنه :مجموعة األنشطة واملهارات واملعارف
اخلاصــة بإعــداد وتصميــم وإخــراج االختبــارات التحصيليــة التي تقــدم ألعضاء هيئــة التدريس
بكليتي اآلداب والعلوم بتربة -فرع جامعة الطائف من أجل تطوير أدائهن يف مجال إعداد االختبار
التحصيلي وفق أسلوب علمي مدروس ومنظم.
مهــارات تصميــم االختبــار التحصيلــي :تعــرف إجرائ ًيــا بأنها مجموعة من املواصفات والشــروط
الواجــب توافرهــا (املهارات) عند تصميــم االختبار التحصيلي وتتضمــن :املعايير اخلاصة بكتابة
فقرات االختبار التحصيلي اجليد؛ املعايير اخلاصة باألســئلة املقالية؛ املعايير اخلاصة باألســئلة
املوضوعيــة؛ املعاييــر اخلاصــة بإخراج الورقــة االمتحانية ،وتتخذ كمحك للحكم على ــ وأساســا ــ
أداء أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس يف تصميم االختبار التحصيلي.
االختبــار التحصيلــي :يعــرف إجرائيا بأنه مجموعة من اإلجراءات املنظمة واملخطط لها بطريقة
علمية سليمة والتي تصمم للوقوف على درجة النجاح أو اإلخفاق يف حتقيق نواجت التعلم املنشودة
من مقرر دراسي معني أو مجموعة من املقررات الدراسية.
فرضا الدراسة
▪توجــد فــروق دالــة إحصائيا بني متوســطات درجات املتدربات يف القياس القبلي ومتوســطات
درجاتهن يف القياس البعدي يف قائمة مهارات تصميم االختبارات التحصيلية.
▪ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة يف القيــاس البعــدي
ومتوسطات درجاتهن يف القياس التتبعي يف قائمة مهارات بناء االختبار التحصيلي بعد مرور
شهرين من انتهاء البرنامج .
حدود الدراسة
▪احلدود البشرية :أعضاء هيئة التدريس بكليتي اآلداب والعلوم.
▪احلدود املكانية :جامعة الطائف – فرع تربة
▪احلدود الزمانية :الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1438هـ ـ.
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عينة الدراسة
بلغــت العينــة ( )45عضــ ًوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب وكلية العلوم بتربة – فرع جامعة
الطائــف بشــطر الطالبــات مبتوســط عمــر زمنــي ( )35.23ســنة وانحــراف معيــاري ( )38 .1من
الراغبات يف املشاركة يف البرنامج التدريبي .
أدوات الدراسة
مت استخدام األدوات اآلتية :
قائمة مهارات تصميم االختبار التحصيلي:

بحوث ودراسات

تتمثل أداة الدراسة يف بناء قائمة باملهارات التي يجب توفرها يف تصميم االختبار التحصيلي للحكم
على جودة االختبارات التحصيلية املعدة من قبل املشــاركات يف الدراســة قبل وبعد تطبيق البرنامج
التدريبي وبعد شهرين من تنفيذه .وتتكون القائمة من ( )47مهارة موزعة على أربع مهارات فرعية:
متثــل املهــارة الفرعية األولى املهارات اخلاصة بكتابة فقرات االختبار التحصيلي ،ويشــمل املهارات
مــن ()10 - 1؛ ومتثــل املهــارة الفرعية الثانية املهارات اخلاصة بأســئلة االختبارات املقالية وتشــمل
املهــارات مــن ()15-11؛ ومتثــل املهارة الفرعيــة الثالثة املهارات اخلاصة باألســئلة املوضوعية والتي
تتفرع إلى :أســئلة الصواب واخلطأ وتشــمل املهارات من ( ،)20-16أســئلة املزاوجة وتشمل املهارات
من ( ،)24 - 21وأسئلة اإلكمال وتشمل املهارات من ( ،)28 - 25وأسئلة االختيار من متعدد وتشمل
املهارات من ( ،)34 - 29وأسئلة الرسم وتشمل املهارات من ()38-35؛ ومتثل املهارة الفرعية الرابعة
املهارات اخلاصة بإخراج الورقة االمتحانية يف صورتها النهائية ،وتشمل املهارات من ( .)47-39ومت
التقييم واحلكم من خاللها على مناذج من االختبارات التحصيلية للمشاركات كل وفق تخصصه يف
البرنامج التدريبي وفق تدريج رباعي (ينطبق بدرجة كبيرة ،ينطبق بدرجة متوسطة ،ينطبق بدرجة
قليلة ،ال ينطبق) ،ولتصحيح املهارات تأخذ الدرجات4 :؛  1 ،2 ،3على التوالي.
اخلصائص السيكومترية ألداة القياس:
▪صــدق احملتــوى :مت عــرض الصــورة املبدئيــة للقائمــة علــى عــدد ( )9محكمني من األســاتذة
املتخصصــن بعلــم النفس ،والقياس والتقــومي واملناهج وطرق التدريس بكليــة التربية بتربة –
فــرع جامعــة الطائف بغرض إبداء الــرأي حول مدى تطابق مفردات األداة مع تعريف املهارات
الفرعيــة األربــع التي تقيســها ،ونتج عن ذلك اإلبقاء على جميــع مفردات األداة حيث تراوحت
نسبة االتفاق على املفردات بني  ٪ 100 - ٪ 88.88من عدد احملكمني.
▪الثبــات :مت التحقــق من ثبات القائمة باســتخدام معامــل ثبات ما بني املقدرين :حيث مت تقييم
االختبــارات التحصيليــة املعــدة ســلفا من قبــل املتدربات كل يف مجال تخصصــه قبل البدء يف
البرنامــج التدريبــي مــن قبل الباحثــة وزميلتها كل على حدة لقائمة املهارات ،ثم حســبت قيمة
معامــل ارتبــاط بيرســون بــن التقديريــن ،وبلغــت  870.دالة عند مســتوى  0.01وهــذه القيمة
مرتفعة مما يدل على أن القائمة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.
▪ثبــات ألفــا كرونبــاخ :مت حســاب معامــل  aكرونباخ ملفــردات القائمة وقد بلــغ  0.89وألبعادها
األربعة وجاءت قيم معامل ألفا كرونباخ على التوالي كالتالي0.76 :؛ 0.82؛ 0.79؛ .0.80
يتضــح مــن اإلجراءات الســابقة أن قائمــة املهارات تصلح لتقييم االختبــارات التحصيلية اخلاصة
باملتدربات.
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البرنامج التدريبي:
مت بناء البرنامج التدريبي بهدف تدريب أفراد العينة على مهارات تصميم االختبارات التحصيلية؛ ومت
حتديد املهارات موضع التدريب ونوع النشاط والتقومي املصاحب لكل مهارة وفقاً للخطوات اآلتية :

88

حتديد نواجت التعلم العامة للبرنامج :مت اشتقاق نواجت التعلم العامة للبرنامج التدريبي من املصادر اآلتية:
▪خبرة الباحثة بالتدريس اجلامعي والتي تزيد عن ( )20عاما بعد الدكتوراه.
▪نتائج الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة ببناء وتصميم االختبارات التحصيلية.
▪املقابــات الشــخصية مــع أعضاء هيئــة التدريس حــول الصعوبات التي تواجههــم عند إعداد
االختبارات التحصيلية.
▪املراجع العلمية اخلاصة بالقياس والتقومي التربوي.
▪ومتثلت األهداف العامة للبرنامج يف األهداف اخلاصة باجلانب النظري ( املعارف ) ،واألهداف
اخلاصة باجلانب التطبيقي (مهارات تصميم االختبارات التحصيلية) لدى املتدربات.
▪حتديــد نــواجت تعلــم البرنامج :مت ترجمــة األهداف العامة إلى نواجت تعلــم يتوقع من املتدربات
حتقيقها بعد االنتهاء من البرنامج والتي متثلت يف:
▪تعريف التقومي .
▪تعرف أغراض التقومي .
▪متييز أنواع التقومي .
▪تعرف الهدف السلوكي ،أهميته ،صياغته ،مجاالته.
▪تصنف مخرجات التعلم تبعا لإلطار الوطني للمؤهالت باململكة العربية السعودية.
▪تعرف على ماهية االختبار ,أهدافه ,وظائفه ،وخطوات بنائه.
▪تعرف عناصر جدول املواصفات.
▪تعد جدول مواصفات اختبار يف التخصص.
▪تتعرف أنواع الفقرات االختبارية ،واملقارنة فيما بينها.
▪تكتب فقرات اختبارية متنوعة يف مجال التخصص.
▪تتعرف كيفية إخراج اختبار حتصيلي جيد يف مادة التخصص.
▪تصمم اختباراً حتصيل ًيا يف مادة التخصص وفق اخلطوات العلمية السليمة.
▪حتديد محتوى البرنامج :مت حتديد املادة العلمية واخلبرات املتضمنة بالبرنامج بحيث تتناسب
مع أهداف البرنامج وتشمل جميع األهداف املراد حتقيقها ويشتمل أيضا على أنشطة متنوعة
وطرق التدريب وأساليب التقومي التي تساعد املتدربات على حتقيق أهداف البرنامج.
▪تنظيم محتوى البرنامج  :مت تنظيم محتوى وخبرات البرنامج يف صورة جلسات تعليمية ،وقد
اشــتمل البرنامج على ( )8جلســات مت تنفيذها يف أربعة أيام بواقع جلســتني يف اليوم الواحد
مبعــدل ســاعتني ونصــف لكل جلســة .وذلك يف بداية الفصل الدراســي األول للعام الدراســي
1438هـــ ،اختصــت اجللســة األولــى بالتعــارف والتمهيد  ،والتعريــف بعملية التقــومي وأنواعه،
واجللســة الثانيــة تضمنت التعريــف باالختبار التحصيلي ،وخطوات إعــداده  ،والثالثة :عرض
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لتحليــل احملتــوى ،وإعــداد جدول املواصفات ،والرابعة :اســتكمال جــدول املواصفات؛ وعرض
ألنواع األسئلة االختبارية (املقالية ،مميزاتها ،عيوبها ،وشروط صياغتها) ،واخلامسة اشتملت
علــى التعريــف باألســئلة املوضوعيــة (مميزاتهــا وعيوبهــا ،وشــروط صياغتهــا( ،والسادســة:
مواصفــات االختبــار اجليد ،والســابعة :اســتكمال ملواصفات االختبار اجليــد وعرض لطريقة
إخراج االختبار التحصيلي بصورته النهائية ،واجللســة الثامنة :تضمنت مناقشــة عامة وتلقي
استفسارات املتدربات حول االختبار التحصيلي وجتميع االختبارات التحصيلية من املتدربات
والتي مت تصميمها .واجلدول ( )1يوضح البرنامج الزمني للجلسات:
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بحوث ودراسات

جدول ( )1جلسات البرنامج التدريبي

اليوم

اجللسة
1

األول

2
3

الثاني

الثالث

4

5
6
7

الرابع

8

زمن اجللسة
– 11
–2

11.30

– 11
–2

8

11.30

– 11
–2

8

11.30

– 11
–2

8

8

11.30

محتوى اجللسة
التعارف والتمهيد.
التعريف بعملية التقومي وأنواعه.
التعريف باالختبار التحصيلي.
خطوات إعداد االختبار التحصيلي.
عرض لتحليل احملتوى.
إعداد جدول املواصفات.
عرض لتحليل احملتوى.
بناء جدول املواصفات.
استكمال جدول املواصفات.
عرض ألنواع األسئلة االختبارية (املقالية ،مميزاتها ،عيوبها ،وشروط
صياغتها).

التعريف باألسئلة املوضوعية (مميزاتها وعيوبها ،وشروط صياغتها).

مواصفات االختبار اجليد
عرض لطريقة إخراج االختبار التحصيلي بصورته النهائية.
مناقشة عامة وتلقي استفسارات املتدربات حول االختبار التحصيلي وجتميع
االختبارات التحصيلية من املتدربات التي مت تصميمها أثناء البرنامج
التدريبي.

وقد اشتملت كل جلسة على
▪أهداف اجللسة.
▪ محتوى اجللسة ،الزمن املستغرق لكل جزء من احملتوى ،الوسائل وطريقة التدريب.
▪أســاليب التقييم اختبارات املتدربات التحصيلية :اشــتمل البرنامج على أربعة مراحل للتقييم
(القبلي؛ املصاحب؛ البعدي؛ التتبعي).
▪التحقــق مــن صالحيــة اإلطــار العــام للبرنامــج :مت مــن خالل عرضــه على ( )6مــن احملكمني
املتخصصني يف التربية وعلم النفس ،إلبداء الرأي حول النقاط اآلتية:
▪مالءمة محتوى وخبرات البرنامج لألهداف املوضوعة.
▪تنظيم البرنامج وكفاية األنشطة واألساليب التقوميية.
▪مناسبة أسلوب وطريقة العرض.
▪مناسبة زمن عرض كل وحدة مع محتواها.
▪إمكانية التفاعل بني املتدربات ومحتوى كل وحدة.
العدد:
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▪سهولة ممارسة املتدربات لألنشطة.
▪مناسبة األنشطة والتدريبات العملية التي تضمنتها اجللسات لتحقيق األهداف.
▪مقترحاتهــم مــن حيــث اإلضافــة ،أو التعديــل ،أو احلــذف .ومت إجــراء التعديــات وفقا آلراء
احملكمني وأصبح البرنامج يف صورته النهائية قابال للتطبيق.
إجراءات التطبيق
▪القيــاس القبلــي :مت تقييــم االختبــارات التحصيليــة الســابقة للمتدربات قبل البــدء يف تطبيق
البرنامج التدريبي على ضوء قائمة املهارات.
▪تنفيــذ البرنامــج التدريبــي :تدريب املشــاركات أفــراد العينة علــى محتوى البرنامــج التدريبي
(النظري والتطبيقي)
▪ القيــاس التكوينــي  :تقييــم مصاحب لكل جلســة مت فيه تقييم أداء املتدربــات وتقدمي التغذية
الراجعة املناسبة لتحقيق أهداف اجللسة .
▪القيــاس البعــدي :بعــد االنتهــاء من تنفيــذ البرنامــج وذلك لتقــومي أداء املتدربــات يف تصميم
االختبــارات التحصيليــة وذلــك للتحقــق مــن مــدى حتقيــق نــواجت التعلــم اخلاصــة بالبرنامج
التدريبي.
▪ القيــاس التتبعــي :بعــد تنفيــذ البرنامــج بشــهرين ولذلــك مت تقييــم االختبــارات التحصيليــة
للمتدربات عينة الدراسة يف نهاية الفصل الدراسي األول للعام األكادميي 1438هـ.
▪استخالص النتائج وتفسيرها ومناقشتها.
نتائج الدراسة
نتائج الفرض األول:
وينــص الفــرض األول علــى» توجد فروق دالة إحصائيا يف متوســطات درجات املتدربات يف القياس
القبلي ومتوسطات درجاتهن يف القياس البعدي يف قائمة مهارات تصميم االختبارات التحصيلية «.
الختبــار صحــة الفــرض مت اســتخدام اختبــار (ت) ملتوســطني مرتبطــن
حلساب الفروق بني متوسطي درجات املتدربات (عينة البحث) يف القياسني القبلي والبعدي على
قائمة مهارات تصميم االختبار التحصيلي ،ويوضح جدول ( )2تلك النتائج .
Paired–Samples T test

جدول ( )2قيم (ت) وداللتها اإلحصائية بني متوسطي درجات املتدربات يف القياس القبلي والقياس البعدي يف قائمة
مهارات تصميم االختبار التحصيلي
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املهارات الفرعية

القياس

العدد

املتوسطات
احلسابي

االنحراف
املعياري

املهارات اخلاصة بكتابة
فقرات االختبار التحصيلي
اجليد

القبلي

45

17.69

5.359

البعدي

45

30.56

5.255

القبلي

45

9.36

2.497

البعدي

45

16.93

2.016

املهارات اخلاصة باألسئلة
املقالية
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درجات
احلرية

قيمة (ت)
وداللتها

2η

44

**13.96

.744

44

**15.07

.647

املهارات الفرعية
املهارات اخلاصة باألسئلة
املوضوعية
املهارات اخلاصة بإخراج
االختبار التحصيلي
الدرجة الكلية ملهارات
تصميم االختبار التحصيلي

** دال عند مستوى

القياس

العدد

املتوسطات
احلسابي

االنحراف
املعياري

القبلي

45

31.58

9.139

البعدي

45

67.40

14.829

القبلي

45

18.82

4.886

البعدي

45

27.78

4.095

القبلي

45

77.44

11.624

البعدي

45

142.67

16.823

درجات
احلرية

قيمة (ت)
وداللتها

2η

44

**15.47

.696

44

**8.99

.805

44

**25.07

.908

4
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0.01

يتضح من جدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد العينة يف القياس القبلي
ودرجاتهــن يف القيــاس البعــدي يف املهــارات الفرعية األربــع لقائمة املهارات الواجــب توافرها يف
تصميــم االختبــار التحصيلي (املهارات اخلاصة بكتابة فقــرات االختبار التحصيلي بصفة عامة؛
املهــارات اخلاصــة باألســئلة املقاليــة؛ املهــارات اخلاصة باألســئلة املوضوعية؛ املهــارات اخلاصة
بإخــراج الورقــة االمتحانية) ويف الدرجة الكلية للمهارات الفرعية يف اجتاه القياس البعدي .حيث
جاءت قيم (ت) دالة عند مستوى . 0.01وتؤكد هذه النتيجة األثر اإليجابي للبرنامج التدريبي يف
تطوير مهارات عينة البحث يف تصميم االختبارات التحصيلية.
ولتعــرف حجــم التأثير للمتغير املســتقل مت اســتخدام مربع إيتــا ( ، ) 2ηويتضح من جدول ( )2أن
قيم ( ) 2ηتشير إلى أن نسبة التباين املفسر الذي حتدثه املعاجلة التجريبية املتمثلة يف البرنامج
التدريبي يف التباين املفسر للمتغير التابع (مهارات تصميم االختبار التحصيلي ) لدى عينة البحث
يقدر بالنسب التالية على التوالي )908. ،805. ،696. ،647. ،744.( :ويشير ذلك إلى التأثير الذي
أحدثتــه املعاجلــة التجريبيــة  ،ويعد هذا التأثير كبيراً وفقاً ألبو حطب وصادق ( )443 ،1996حيث
إن التأثير الذي يفسر حوالي  ٪ 15فأكثر من التباين الكلي يعد تأثي ًرا كبي ًرا .
وتتفــق نتائــج هــذا الفــرض واخلاصة بنتائــج حتليل االختبــارات التحصيلية ألفراد عينة الدراســة
– القيــاس القبلــي  -قبــل البــدء يف تنفيــذ البرنامــج مــع نتائــج دراســات كل من :القرشــي ()2010
التــي توصلــت إلــى أن اختبــارات أعضــاء هيئــة التدريس باجلامعــة تفتقر إلى الصدق والشــمولية
واملوضوعية ،وتركز معظمها على التذكر واحلفظ مع إهمال املستويات العقلية العليا؛ ودراسة النور
( )2014التي أوضحت أن مستوى تطبيق أعضاء هيئة التدريس ملهارات تصميم االختبار التحصيلي
ً
متوســطا؛ ونتائج دراســة كل من مســاعد وعامر ( )2017من خالل حتليل محتوى  36اختبا ًرا
جاء
حتصـيل ًّيا ألعضاء هيئة التدريس حيث وجدا أن مهارات إعداد فقرات االختبار التحصيلي جاءت
بنسب ضعيفة ،وأن املهارات املتعلقة بطباعة االختبار وإخراجه كانت بنسب متوسطة.
وتتفــق نتائــج هــذا الفرض واخلاصة بنتائج الفروق بني متوســطات درجات أفراد عينة البحث يف
القياسني قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي مع نتائج دراستي بدر ()2011؛ والشرمي ( )2015اللتني
توصلتا إلى فاعلية برنامج تدريبي يف حتسني مهارات املتدربني يف بناء االختبارات التحصيلية.
العدد:
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نتائج الفرض الثاني:
وينــص الفــرض الثانــي على « :ال توجد فروق دالة إحصائ ًّيا بني متوســطات درجات أفراد العينة
يف القيــاس البعــدي ومتوســطات درجاتهــن يف القيــاس التتبعــي يف قائمــة مهارات بنــاء االختبار
التحصيلي بعد مرور شهرين من انتهاء البرنامج «.
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافات املعيارية واختبار
(ت) ملتوســطني مرتبطــن  Paired-Samples T-Testإليجــاد الفــروق بني متوســطات درجات أفراد
العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي يف قائمة مهارات االختبار التحصيلي موضع الدراسة
(املهارات اخلاصة بكتابة فقرات االختبار التحصيلي؛ املهارات اخلاصة باألسئلة املقالية؛ املهارات
اخلاصة باألسئلة املوضوعية؛ املهارات اخلاصة بإخراج الورقة االمتحانية) .واجلدول ( )3يوضح
نتائج التحليل اإلحصائي .
جدول( )3قيم (ت) وداللتها اإلحصائية بني متوسطي درجات املتدربات يف القياس البعدي والقياس التتبعي يف قائمة
مهارات تصميم االختبار التحصيلي
املهارات الفرعية

القياس

العدد

املهارات اخلاصة بأسئلة
االختبار التحصيلي بصفة عامة

القبلي

املتوسطات
احلسابي

االنحراف
املعياري

45

البعدي

30.56

5.255

45

القبلي

30.44

5.207

45

16.93

2.016

البعدي

45

16.80

2.272

القبلي

45

67.40

14.829

البعدي

45

67.29

14.853

القبلي

45

27.78

4.095

البعدي

45

26.47

6.514

القبلي

45

143.24

23.304

البعدي

45

143.24

23.304

املهارات اخلاصة باألسئلة
املقالية
املهارات اخلاصة باألسئلة
املوضوعية
املهارات اخلاصة بإخراج
االختبار التحصيلي
الدرجة الكلية ملهارات تصميم
االختبار التحصيلي

درجات
احلرية
44

44

44

44

44

قيمة (ت)
وداللتها
1.53
1.52

1.70

1.56

22.

يتضــح مــن اجلــدول ( )3عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيا بني متوســطات درجــات املتدربات يف
القيــاس البعــدي ومتوســطات درجاتهــن يف القيــاس التتبعــي يف قائمة مهارات تصميــم االختبار
التحصيلي بعد مرور شهرين من انتهاء البرنامج.
مناقشة نتائج الدراسة
تؤكد نتيجة الفرضني األول والثاني فاعلية البرنامج التدريبي بشقيه النظري والتطبيقي املستخدم
يف الدراسة احلالية وذلك ملا له من أثر إيجابي وفعال على تعلم أفراد العينة واستيعابهم للمهارات
التــي يجــب أن تتوافــر عند تصميم االختبار التحصيلي ،وظهــر ذلك جليا يف إعدادهن الختبارات
حتصيلية يف تخصصاتهن تتوفر فيها تلك املهارات التي مت التدرب عليها خالل البرنامج التدريبي.
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العدد:
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وقــد ترجــع فاعليــة البرنامج ملا قدمه من تغذية راجعة للمتدربات ،حيــث كان يطلب منهن تطبيق
املهــارات املتعلمــة يف صــورة أنشــطة تطبيقيــة ،والتي مت تدريبهــن عليها خالل جلســات البرنامج

خطوة خطوة ،ومن خالل هذه األنشطة لوحظ مدى تقدم املتدربات يف اكتساب املهارات املطلوبة،
باإلضافة إلى التعليق على أدائهن يف بداية كل جلسة وتوضيح ما أتقنته املتدربات من مهارات وما
لم يتم إتقانه لدى البعض ومناقشة ذلك معهن مناقشة جماعية ،ومن خالل ذلك مت الوقوف على
مواطن القوة ومواطن الضعف لديهن وبالتالي مت تعديل مسار بعض اجللسات.
ورمبــا تفســر هــذه النتائــج على ضــوء أن البرنامج التدريبي اشــتمل علــى الكثير مــن التطبيقات
العملية التي متكـــن املتـــدربات مـــن اكتساب مهارات تصميم االختبار التحصيلي من خالل تنظيم
موضوعات البرنامج التدريبي مبا يتالءم مع التسلسل املنطقي الكتساب املهارات بصورة متدرجة
والتنويع يف اســتخدام األســاليب التعليمية فـــي شـــرح تلك املهارات من خالل األنشطة التطبيقية
التــي قامــت بهــا املتدربــات والتي متثلت يف حتديد الغــرض من االختبار  ،مــرو ًرا بتحليل احملتوى
الدراسي إلى مكوناته من معلومات رئيسة ثم فرعية وصوال للمعلومات األساسية والتي يتم إعادة
صياغتها يف صورة معلومات مختصرة مستقلة ،ثم صياغة نواجت التعلم التي تصف التغير السلوكي
املرغوب الذي تظهره املتدربات عند اكتسابها لتلك املعلومة ،ثم حتديد نوع السؤال املناسب الذي
يتناغم مع ناجت التعلم وطبيعة املعلومة ومســتوى اكتســابها ،ثم صياغته وفقا لإلرشــادات واملعايير
التي حددها خبراء القياس والتقومي ،ثم بناء جدول املواصفات النتقاء أسئلة االختبار من مجموع
األسئلة التي مت كتابتها مبا يضمن التوازن والتمثيل من خالل أخذ األهمية النسبية للموضوعات
ومســتويات نواجت التعلم ،مرورا بإخراج االختبار ،وإيجاد اخلصائص الســيكومترية لالختبار ككل،
وذلك بهدف احلكم على جودة االختبار واألسئلة املكونة له األمر الذي سهل على املتدربات إتقان
هذه املهارات إلى حد كبير كما ورد يف عالم (.)2013

4

بحوث ودراسات

وقد يرجع ذلك أيضا إلى كون املتدربة عنصراً مه ًّما من عناصر جناح التدريب ،فدافعية املتدربات
الذاتيــة كان لهــا الــدور األكبر يف االنضمام إلــى البرنامج التدريبي طواعية ،وتفاعلهن مع املدربة
ومــع املتدربــات األخريــات ،ورغبتهــن يف التعلم للحصول على املعلومات واملهــارات اجلديدة والتي
تعد عام ً
ال إيجاب ًّيا ومساعداً لنجاح التدريب.
ً
ً
ومخططا مت حتديــد أهدافه بصورة
نشــاطا هاد ًفا
وتؤكــد هــذه النتائــج أهمية التدريــب باعتباره
قابلــة للقيــاس اشــتقت من حاجات املتدربات والتــي تتمثل يف حاجتهن إلى إتقــان معايير تصميم
االختبار التحصيلي والتي حتددت يف ضوء متطلباتهن الفعلية وإمكاناتهن يف الواقع املمارس ,لهذا
فــإن التدريــب أدى إلــى تنميــة املتدربــات معرف ًّيا من خــال اجلانب النظري للبرنامــج التدريبي،
ومهار ًّيــا مــن خــال التطبيــق الفعلي وتصميم اختبــارات يف مجاالت تخصصاتهــن املختلفة وفقا
ملهارات تصميم االختبار التحصيلي.
االستنتاجات
تستدعي نتائج الدراسة احلالية التأكيد على:
▪أهميــة التنميــة املهنيــة املســتدامة وتطوير كفايــات ومهارات عضو هيئة التدريس مبؤسســات
ومرب يف املقام
التعليــم العالي .وهذا بالتبعية يقتضي تنمية وحتســن أســاليبه املهنيــة كمعلم
ّ
األول .ويســتوجب ذلــك مــن اجلامعة أن تضــع برامج خاصة للنمو املهنــي وتطوير األداء ،ألن
مثل هذه البرامج من شأنها رفع كفايات عضو الهيئة التدريسية.
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▪التأكيــد علــى أهمية ربط املســار الوظيفــي بالتدريب ألعضاء الهيئة التدريســية الذين يتلقون
تدريبــا يف أثنــاء اخلدمــة إضافة إلــى ربط التدريب مبســارات وظيفية مســتقبلية لهم ،وهذا
يســاعد علــى حتقيــق عائد وأثر إيجابي متوقع مــن العملية التدريبية مبــا ينعكس إيجابا على
تطويــر أدائهم وتطوير ممارســاتهم التدريســية ،والتــي تنعكس آثارها اإليجابيــة بالتبعية على
مخرجات العملية التعليمية.
ً
نشــاطا يهدف إلي إكســاب األفراد مهارات جديدة أو
▪أهمية التدريب يف حد ذاته كونه ميثل
تعديل وتطوير مهارات وســلوكيات أو توجهات أو معلومات قائمة جلعلها تتســق مع احلاجات
واملتطلبات الوظيفية.
▪إن التنميــة املهنيــة لعضو هيئة التدريس وزيادة اخلبرات وتطويــر الكفايات واملهارات املتنوعة
لديه متكنه من ممارسة دوره وأداء مهامه بكفاية عالية والتأثير اإليجابي يف محيطه ومجتمعه.
توصيات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة مت تقدمي عدد من التوصيات من أهمها:
▪تبني استراتيجيات عامة لتدريب أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات املختلفة أثناء اخلدمة
علــى إعــداد االختبــارات التحصيليــة ملا لذلــك من أثر فعال علــى أدائهم ومنوهــم املهني ،وما
سوف ينعكس إيجابا على الطالب.
▪التأكيــد علــى أعضــاء هيئة التدريس بضرورة االهتمام باملســتويات العليا من التفكير وتدريب
الطــاب عليهــا يف أثنــاء التدريس ،وعدم االقتصــار على نواجت التعلــم املعرفية فقط بل يجب
االهتمام بنواجت التعلم املهارية ً
أيضا.

94

العدد:

159

املراجع:
املراجع العربية

▪أحمد ،سمية علي عبد الوراث ( .)2011البحوث
التربويــة والنفســية – دليــل تصميــم البحوث . -
القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
▪بدر ،بثينة محمد ( .)2010فعالية برنامج تدريبي عبر
االنترنيــت يف تنمية معارف ومهارات بناء االختبارات
التحصيليــة لــدى معلمــات الرياضيات .مجلــة العلوم
التربوية ،جامعة أم القرى.258 222- ،2((2 ،
▪البلــوي ،ســماح ســليمان وســليمان شــاهر خالد
( .)2019تقومي االختبارات املدرسية التي تعدها
معلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة مبدينة تبوك
من حيث تخطيطها وإخراجها وتصحيحها ،مجلة
العلوم التربوية والنفسية.48 – 26 ،)25(3 ،
▪أبــو عــام ،رجــاء محمــود ( .)2001النظريــات
احلديثــة فــى القيــاس والتقــومي وتطويــر نظــام
االمتحانــات «ورقــة عمــل» املؤمتــر العربى األول
لالمتحانــات والتقــومي التربوى :رؤية مســتقبلية،
املركــز القومــي لالمتحانــات والتقــومي التربوي،
القاهرة  24-22ديسمبر. 119-93 ،2001 ،
▪عودة ،أحمد ( .)2005القياس والتقومي يف العملية
التدريسية .ط ، 3اربد -األردن :دار األمل.
▪الثبيتــي ،ســالم عبد اهلل ســالم ( .)2014بنــاء اختبار
تشــخيصي مرجعي احملك لقياس مهارات املعلمني يف
بناء االختبارات ملقرر احلاسب اآللي .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
▪جابــر ،جابــر عبــد احلميــد ( .)2003اجتاهــات
وجتارب معاصرة يف تقومي أداء التلميذ،القاهرة:
دار الفكر العربي.
▪جغــرب ،محمد عرفات وجعفور ،ربيعة وعدانكة،
دنيــا ( .)2015كفايــات إعــداد االختبــارات
التحصيلية اجليدة لدى أســاتذة التعليم الثانوي،
مجلة العلوم االنسانية ،أ.540 515 - ،
▪الدحيــات ،عيــد ( . )2003تطويــر أداء أعضــاء
الهيئــة التدريســية يف جامعــة مؤتــة  ،الدســتور
األردنية  ، )12948( ،عمان .41،
▪الدوســرى  ،إبراهيــم مبــارك ( . )2003اإلطــار
املرجعــي للتقــومي التربــوي  .ط ، 2الريــاض :
مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
▪الرازحــي  ،عبــد الــوارث عبــده ( .)2001تطوير
منــوذج معيــاري لتقــومي كفــاءة نظــام إعــداد
االختبــارات العامــة .املؤمتــر العربــى األول
لالمتحانــات والتقومي التربوى  :رؤية مســتقبلية،

املركــز القومــي لالمتحانــات والتقــومي التربوي،
القاهرة 24-22 :ديسمبر. 120-107 ،2001 ،
▪الزهراني ،محمد على ( .)2003واقع امتالك معلمي
الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة للكفايــات املعرفية
إلعــداد االختبــارات التحصيلية .رســالة ماجســتير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
▪الســنبل ،عبد العزيز عبــد اهلل  ) 2002 (.التربية
يف الوطــن العربــي علــى مشــارف القــرن احلادي
والعشرين .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث.
▪الســيد،على و سالم ،أحمد ( . )2006التقومي يف
املنظومة التربوية .الرياض :مكتبة الرشد.
▪شاهني ،محمد ( . )2004التطوير املهني ألعضاء
الهيئــات التدريســية كمدخــل لتحقيــق جــودة
النوعيــة يف التعليم اجلامعي  ،مؤمتر النوعية يف
التعليــم اجلامعــي الفلســطيني  ،برنامــج التربية
ودائــرة ضبط النوعيــة  ،جامعة القدس املفتوحة
يف الفترة من . 2004/5-3
▪شــحادة ،نعمــان ( .)2003نحــو اســتراتيجية
جامعيــة عربيــة جديــدة  ،املؤمتــر العلمــي» دور
اجلامعــات العربيــة يف تقريــر الهويــة العربيــة»،
املقدم لالجتماع السادس والثالثني ملجلس احتاد
اجلامعــات العربيــة ،جامعة قطر ،الفترة من - 4
2003. 10/ /6
▪الشــحرى ،عــوض ســعيد ( .)2010تقييــم مــدى
امتــاك معلمــي التربية اإلســامية يف محافظة
ظفــار بســلطنة عمــان للكفايــات املعرفية يف بناء
االختبــارات التحصيليــة .رســالة ماجســتير غير
منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.
▪الشــرمي ،أحمــد علــى محمــد )2015( .فاعليــة
برنامــج تدريبــي يف حتســن مهارة بنــاء االختبار
التحصيلــي لــدى عينة من أعضاء هيئة التدريس
يف كلية الشــريعة بجامعة القصيم .مجلة جامعة
القــدس املفتوحة لألبحاث والدراســات التربوية
والنفسية.336 - 364 ، 3)11(،
▪الطراونــة ،عيســى والطراونة  ،نعمــات (.)2011
تقييم االختبــارات التحصيلية يف مديرية التربية
والتعليــم /للــواء املــزار اجلنوبــي وفــق معاييــر
االختبــار اجليــد ،دراســة حتليلية لنتائــج الطلبة
للفصــل الدراســي األول للعــام  2011/2010يف
مباحــث اللغــة العربيــة  /الرياضيــات /اللغــة
االجنليزية .وزارة التربية والتعليم ،عمان ،األردن.
▪الطيــب ،بــدوي أحمــد ( .)2016فاعليــة برنامــج
تدريبــي يف تنميــة مهــارات صياغــة االختبــارات
التحصيلية ملعلمي القراءة وتأثيره على تالميذهم

4

بحوث ودراسات

العدد:

159

95

يف إطــار االســتعداد للدراســة الدوليــة ( ، )PIRLSاملراجع األجنبية

مجلة القراءة واملعرفة-مصر.75 – 21 ،)173( ،
▪عدس ،عبد الرحمن ( .)1999دليل املعلم يف بناء
االختبارات التحصيليــة .املنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،إدارة البحوث التربوية ،تونس.
▪عالم ،صــاح الدين محمود )2013(.االختبارات
واملقاييس التربوية والنفسية .عمان :دار الفكر.
▪غنيــم ،محمد أحمد إبراهيم ( .)2005مشــكالت
تقــومي التحصيــل الدراســي بــن النظريتــن
الكالســيكية واملعاصــرة يف القيــاس النفســي.
مجلــة مركــز البحــوث التربويــة  -كليــة املعلمــن
ببيشة 73. -17،5،
▪القرشــي ،خديجــة ضيــف اهلل ( .)2010تقــومي
الورقــة االمتحانية ،املؤمتــر اإلقليمي الثاني لعلم
النفــس ،رابطــة األخصائيــن النفســية املصرية،
القاهرة.
▪كاظــم ،أمينــة محمــد ،مــراد ،صــاح ،بطــرس،
إســحاق ( .)1989تطــور نظــم االمتحانــات
مبراحــل التعليــم العــام وبنــاء بنوك األســئلة فى
بعض الدول العربية .حلقة دراسية إقليمية حول
تطوير االمتحانات وبناء بنوك األســئلة يف الدول
العربيــة ،برنامــج التجديد التربوي أجــل التنمية
يف الــدول العربيــة (إبيــداس) القاهــرة 29-25
نوفمبر.43-1 ،
▪مســاعد ،صبــاح وعامــر ،وســيلة ( .)2017تقييــم
كفايــة بنــاء االختبــارات التحصيلية لدى أســاتذة
التعليــم اجلامعــي وفــق معاييــر االختبــار اجليد.
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية90. 81- ،28 ،
▪موســى ،عبــد احلكيــم ( .)1977التدريــب أثنــاء
اخلدمة  ،مكة املكرمة :بدون ناشر.
▪النــور ،أحمــد يعقــوب ( .)2014تقــومي مســتوى
تطبيــق أعضــاء هيئة التدريس بجامعة الســودان
للعلــوم والتكنولوجيــا ملعاييــر تصميــم االختبــار
التحصيلــي اجليد من وجهة نظــر الطلبة وبعض
املتغيــرات األخــرى .املجلــة الدوليــة التربويــة
املتخصصة21 1 - 35 ،
▪ -وزارة االقتصــاد والتخطيــط ( .)2005خطــة
التنمية الثامنة ،الرياض.
www . iktissadevents . com / files / events /
cpf/.../cpf1-d1s1-almarwani.pp
96

العدد:

159

• Cronbach, L. J.,& Shapiro, K. (1982).
Designing evaluations of educational and
social programs. San Francisco: JosseyBass.
• Gentry,D., (1989). Teacher-Made test
construction. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association (Little Rock, AR,
November 8=10,1989). (ERIC Document
Reproduction Service No. ED313444).
• Hambleton, R.K. & Slater, S.C. (1997).
Item response theory models and testing
practice: Current international status and
future directions, European Journal of
Psychological assessment, 13(1), 1-4.
• Marion, S.F & Sheinker, A (1999). Issues
and consequences for Statelevel minimum competency testing programs.National Centre on Educational Outcomes,
January 1999.
• Okey, J.R. & Capie, W. (1980). Assessing the competence teachers. Science
Education, 65(3), 271- 276.
)• Owoyele, J. W. & Kareem, A. O. (2011
. Teacher School- Based Assessment
Practices to Enhance Universal Basic
Education in Ijebu- Division of Ogun State
Nigeria. Journal of the African Educational Research. 11( 2), 323 - 342.
• Thompson, Tony. (2008) Mathematics
Teachers’ Interpretation of Higherrder
Thinking in Bloom’s Taxonomy. International Electronic Journal of Mathematics
Education. 3(2) , 96 - 110. ISSN: 1306
- 3030.

