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 :ملخص

تحصیلیة هدفت الدراسة الحالیة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیة في مجال كفایة بناء االختبارات ال     

تم إجراء الدراسة على عینة من االختبارات  ؛الجیدة من خالل التعرف على مدى توفر مؤشرات االختبار التحصیلي الجید

بثانویات الوادي وسط  2012/2013التحصیلیة لمادة اللغة العربیة للبكالوریا التجریبیة شعبة آداب وفلسفة للسنة الدراسیة 

-معامل السهولة(حصائي للتعرف على مدى توفر الخصائص السیكومتریة للفقراتوذلك بهدف إخضاعها للتحلیل اإل

؛ وباّتباع المنهج الوصفي التحلیلي )الثبات، الصدق، الجودة(والخصائص السیكومتریة لالختبار) الصعوبة، القدرة التمییزیة

التدریبیة  طح، تم التوصل إلى أن االحتیاجاتواستخدام معامل االرتباط، المتوسط الحسابي، الوسیط، المنوال، االلتواء والتفر 

معامل السهولة والصعوبة، القدرة ( تتمثل في مؤشر التحصیلیة الجیدة االختبارات بناءفي مجال كفایة  اللغة العربیةألساتذة 

بكفایات بناء وتمت مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري للدراسة المتعلق أساسا  ؛) التمییزیة، الصدق، الثبات، الجودة

  .االختبارات وما أشارت إلیه نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بذات الموضوع

  .اإلحتیاجات التدریبیة، الكفایات، اإلختبار التحصیلي: الكلمات المفتاحیة

Training needs of Arabic language teachers in the field of adequacy of 
building good achievement tests 

Abstract : 
This study aimed to determine the professors Arabic language training needs in the area of the 
adequacy of Preparation good achievement tests by identifying the availability of good 

achievement test indicators؛ The study was performed on a sample of the achievement of the 

Arabic language tests for experimental baccalaureate Division of ethics and philosophy for 
                                              

  المؤلف المراسل
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the academic year 2012/2013 the aim subjected to statistical analysis to identify the 
availability of properties psychometric paragraphs (easy-difficult coefficient, the ability 
discriminatory) and characteristics of psychometric testing (stability, honesty, quality); and 
following the descriptive and analytical approach and the use of the correlation coefficient, 
the arithmetic mean, median, vein, sprains and kurtosis, it was concluded that the professors 
of the Arabic language training needs in the area of the adequacy of building good 
achievement tests represented in the index (ease and difficulty coefficient, discriminatory 
ability , honesty, consistency, quality) 
Key words: training needs, competencies, test grades 

  

  :مقدمة

التعلیم الجّید استخدام أسالیب تقویم سلیمة؛ وعلى هذا األساس ینبغي أن نعرف أنه كلما كان التقویم للطالب یتطلب      

  .خاذ قرارات مناسبة بشأن العمل التعلیميجّید كلما أفرزت معلومات یمكننا االعتماد علیها الت

وقد اقترن مفهوم التقویم عند الغالبیة باالختبارات إذ أن من الواضح أن االختبارات هي األسلوب األكثر شیوعًا من بین      

تتصل بجوانب  وسائل التقویم، واعتمادًا على نتائج الطلبة في االختبارات یتم إصدار أحكاما تترتب علیها قرارات ذات أهمیة

مختلفة من أبعاد العملیة التعلیمیة لما یقدمه من تشخیص وعالج وتغذیة راجعة لتوجیه المسار وزیادة فاعلیتها وتطویرها 

  .لتحقیق األهداف المرجوة

 : تحدید مشكلة الدراسة/ أوال

لفة، ومعالجة بعض القصور في العمل یعد التقویم بأسالیبه المختلفة مدخال أساسیا لتطویر التعلیم وٕاصالح جوانبه المخت   

، وعلى وجه الخصوص في االختبارات ألنها كانت  1التربوي والتعلیمي واالنتقال إلى تطویر وتغییر أسالیب عمل المعلمین

ومازالت تلعب دورا هاما ووسیلة من الوسائل األوسع انتشارا وشیوعًا في تقویم تحصیل المتعلمین إذ تؤّكد الدراسات على أن 

ولعل ذلك لن یكون متاحًا إَال من  ، 2التعلیم الفعال یرتبط ارتباطا وثیقا بكفایات المعلم عند قیامه بأدواره المـتعــــددة والمتغیـرة

وستیجیتر   ),1984Gullikson(؛ حیث توصلت الدراسة التي أجراها كل من كلیكسخالل تحدید احتیاجاته التدریبیة

أن المعلمین قد شعروا بعدم كفایتهم وحاجتهم إلى مزید من التدریب في بناء ) Stjygis & Briqqford, 1995(وبرجفور 

  .3االختبارات التحصیلیة وفي التقویم بصفة عامة

وعلى هذا األساس؛ كان إعداد المعلمین اإلعداد الكافي ضرورة ملحة لیتمكنوا من فهم مبادئ التقویم والقدرة على      

، وفي ذات السیاق بینت 4م األسالیب العلمیة في بنائها وتطبیقها وتصحیحها وتفسیر نتائجهاتصمیم االختبارات واستخدا

نتائج بعض الدراسات أن معظم االختبارات التحصیلیة التي یعدها المعلمون قد تفتقر في بعض األحیان إلى األسس العلمیة 

دراسة محمد بن علي الزهراني على أن درجة امتالك والسیكومتریة الالزم توافرها في االختبارات، منها ما توصلت إلیه 

دراسة حسن غازي العمري والتي أسفرت و  المعلمین للكفایات المعرفیة إلعداد االختبار التحصیلیة بشكل عام كانت متدنیة

  . 5على وجود ضعف واضح في معرفة المعلمین لمواصفات االختبار الجید وكیفیة إعدادها

میة التي تتعلق بتحدید االحتیاجات التدریبیة ألساتذة المرحلة الثانویة فإن جهودًا قلیلة بذلت للبحث وعلى الرغم من األه     

 التـي تتمحـور أهمیتهـا حـولو  الحالیـة الدراسـة ةمشـكل عن النقائص واالحتیاجات المطلوبـة فـي مسـار عملـه، ومـن هنـا انبثقـت

مجـال كفایـة بنـاء االختبـارات التحصـیلیة الجیـدة، ویمكـن صـیاغتها فـي معرفة االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیـة فـي 

  :اإلشكال التالي

 "ما هي االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیة في مجال كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة؟" 
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  :يلمعالجة المشكلة المطروحة تم صیاغة عدة تساؤالت على النحو التال: التساؤالت/ثانیا

هل تتوافر أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات السهولة والصعوبة  -

 لالختبار التحصیلي الجید؟

هل تتوافر أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات القدرة التمییزیة  -

 لتحصیلي الجید؟لالختبار ا

هل تتوافر اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات الثبات لالختبار التحصیلي  -

 الجید؟

هل تتوافر اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات الصدق لالختبار التحصیلي  -

 الجید؟

 اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة بالجودة؟ از اختباراتهل تمت -

  

تتمثل أهداف دراسة الموضوع الحالي في الكشف عن مدى توافر الخصائص السیكومتریة : أهداف الدراسة/ ثالثا

  ). الصدق وجودة االختبارالثبات و (والخصائص السیكومتریة لالختبار ) السهولة والصعوبة، القدرة التمیزیة(للفقرة

  

  : تتمثل أهمیة دراسة الموضوع الحالي في العناصر التالیة: أهمیة الدراسة/ رابعا

یسمح تحدید االحتیاجات التدریبیة بالمراجعة المستمرة للواقع ودوره في الوصول إلى وضع أفضل، فهي توفر ما یمكن  -

همیة الدراسة في كون معرفة االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة تسمیته باستمراریة النضج والتقویم الذاتي كما تكمن أ

العربیة في مجال كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة الذي یعد من أهم المؤشرات التي تدل على مستوى جودة 

 .االختبار من جهة أخرى مساعدة األساتذة في تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة

الثانویة باعتبارها المرحلة التي تفصل ما بین التعلیم األساسي وما بین التعلیم العالي، أي هي حلقة تبرز أهمیة المرحلة  -

وصل بین مرحلتین أساسیتین في حیاة الطالب فهي تزوده بالمعرفة والمهارة والتفكیر المنظم من أجل إعداد جیل متعلم ال 

وم على تنمیة قدراته المختلفة وامتالك القدرة على التمییز بین األمور یسیر على مبدأ التحفیظ المجرد للمواد التعلیمیة بل یق

 .كل هاته األمور تأتي من خالل عملیات القیاس والتقویم الجید... وتحلیل األحداث وٕاصدار األحكام

اتجاهاته تعد االختبارات التحصیلیة الجیدة الوسیلة الوحیدة واألداة المساعدة في الكشف عن مسیرة العمل التربوي و  -

 .واالستفادة من نتائجه في اتخاذ قرارات وٕاجراءات للنهوض بواقع العملیة التعلیمیة

  : التعریف اإلجرائي/ خامسا

هي مجموعة الكفایات : االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیة في مجال كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة -

لتي یعاني أساتذة اللغة العربیة من نقص فیها لذا فهم بحاجة إلى المساعدة والتوجیه ا - من معارف ومهارات واتجاهات  –

للرفع من مستواهم لیكونوا قادرین على بناء اختبار تحصیلي جید معتمدا على أسس ومعاییر علمیة، وتتحدد هذه 

وریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة من االحتیاجات التدریبیة في الدراسة الحالیة من خالل تحلیل عینة من اختبارات البكال

الثبات والصدق (والخصائص السیكومتریة لالختبار ) السهولة والصعوبة، القدرة التمیزیة(حیث الخصائص السیكومتریة للفقرة

  ). وجودة االختبار

  :الجانب النظري/ سادسا 

  :لیة الجیدةاالحتیاجات التدریبیة للمعلمین في مجال كفایة بناء االختبارات التحصی -
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یتطلب إعداد اختبار تحصیلي جید التخطیط الجید والعنصر الرئیسي في هذا األخیر هو تحدید ما یراد قیاسه، 

 ، 6ووصفه وصفًا سلوكیا واضحًا حتى تأتي أسئلة االختبار من النوع الذي یستطیع أن یستثیر السلوك المرغوب فیه

، وقد طور كل من سامي ملحم أكمل وجه على بمهمته یقوم حتى مهمو  ضروري أمر المهنیة للكفایات المعلم امتالكو 

قائمة بالكفایات التعلیمیة األساسیة الخاصة بالمعلمین في المرحلة الثانویة اشتملت على أربعة ) 1991(ومیار الصباغ سنة

  )كفایات التقویم-كفایات العالقات اإلنسانیة-كفایات تنفیذ الدرس - كفایات التخطیط للدرس(وهي 7مجاالت رئیسیة

التحصیلیة أهم أداة في التقویم التربوي، ورغم اهتمامات الباحثین والدارسین في مجال االختبارات  تعد االختباراتو 

 لالختبارات والتنظیمیة اإلداریة الجوانب تطویر نحو عادة تتجه والدراسات البحوث نتائج أن إالالتحصیلیة لمعالجة قصورها 

 الخصائص تناول أو األسئلة، وٕاعداد االختبارات تصحیح في والتقنیة والفنیة المنهجیة الجوانب طویرت نحو تتجه مما أكثر

   .8االختبارات هـذه بناءــــب الخاصـة السیكومتریة

ومن هذا المنطلق؛ یجب العمل على تحسین كفایات المعلمین في مجال بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة إذ نالحظ      

صالح حمود  لمین والمعلمات یواجهون الكثیر من النقد لالختبارات التحصیلیة التي یعدونها وهو ما أكدته دراسة طهأن المع

والتي هدفت إلى الوقوف على واقع التقویم التربوي المعمول به والسائد في مؤسسات التعلیم الثانوي حیث  )2003(عام 

  .9لیس له اإلطالع الكافي بالتقویم وأنواعهأسفرت النتائج على أن أساتذة التعلیم الثانوي 

وبما أن عملیة التقویم تعتمد على البیانات التي یقدمها القیاس والذي بدوره یعتمد على النتائج التي یحصل علیها      

لمذكورة وهو بواسطة االختبار؛ وبالتالي فالقصور الوارد ناتج عن عدم معرفة المعلمین لقواعد بناء االختبارات في الدراسات ا

التي هدفت إلى التعرف على مدى معرفة معلمي المرحلة األساسیة باألردن بكفایات ) 1988(ما تؤكده دراسة جرادات عام 

بناء االختبارات المدرسیة وممارساتهم لها حیث أشارت النتائج إلى أن معرفة المعلمین وممارساتهم لهذه الكفایات لم تصل 

  . 10اإلى المستوى المطلوب تربوی

وعلیه یمكن القول بأن هناك مجموعة من الكفایات التي یحتاج المعلمین التدرب علیها لبناء اختبار تحصیلي جید        

  :نذكر منها

  :كفایات تتعلق بقواعد مضمون االختبار  -  أ

لتعلیمیة ومستویاتها ویراد بمضمون االختبار كون األسئلة متعلقة بالمحتوى الذي تم تعلمه فعال والمتعلقة باألهداف ا     

  :وتتمثل في

وضع أسئلة حسب األهداف التعلیمیة المراد تحقیقها وما یدل على احتیاج المعلمین لتحسین هاته الكفایة ما أشارت إلیه  -

والتي هدفت إلى تقویم أسئلة االمتحانات الوزاریة لمادة التاریخ وتطویرها ) 1993(عدة دراسات منها دراسة صبري عزة عام 

الشمولیة، االستقاللیة، مستویات بلوم (ضوء نتائج التقویم وكــــــانت المعاییر المستخدمة في تحلیل األسئلة هي في

حیث أظـــــــهرت النتائـــــج فیما یخص األسئلة ) الموضوعیة، نسبة التطابق مع أسئلة الكتاب، النواحي الفنیة، الصدق

التــذكر والفهم والتحلــــــیل في حین خلت األسئلة من مستوى التطبیق والتركیب  والمستویات المعرفیة أنها ركزت على أسئلة

  . 11والتقــــــویم

  .وضع أسئلة شاملة لمحتوى المادة التعلیمیة التي تم تعلمها فعال -

التي  )1987(وما یدل على احتیاجات المعلمین لتحسین هاته الكفایة ما توصلت إلیه دراسة سلمان محمد حسیبة عام  

هدفت إلى تقویم األسئلة اإلمتحانیة النهائیة للصفین األول والثاني المتوسط في مادة التاریخ باعتمادها المعاییر 

الشمولیة، الموضوعیة، الصدق مطابقة األسئلة اإلمتحانیة ألسئلة الكتاب المقرر والتي توصلت النتائج فیما یخص :(التالیة

  .12األسئلة لمحتوى المادة التعلیمیة للصفین الشمولیة إلى ضعف واضح في شمولیة
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  .القیام بتحلیل محتوى المادة التعلیمیة قبل صیاغة األسئلة -

القیام بوضع جدول مواصفات لربط األهداف التعلیمیة لمحتوى المادة التعلیمیة وبناء على ذلك یتم توزیع األسئلة حسب  -

  .األهمیة النسبیة لمحتوى كل موضوع دراسي

  .سئلة تنمي قدرة الطالب على التعلم الذاتيوضع أ -

  .إعداد أسئلة ال تعتمد على التخمین في مضمونها -

  

  :وتتمثل في: كفایات تتعلق بقواعد شكل االختبار -ب

الكفایة ما أظهرته دراسة  صیاغة األسئلة بلغة واضحة وغیر قابلة للتأویل وما یدل على احتیاجات المعلمین لتحسین هذه -

والتي توصلت إلى وجود بعض األسئلة غیر واضحة الصیاغة وحاویة على أخطاء ) 1991(ین العفون عام نادیة حس

  .علمیة

  . التنویع بین األسئلة المقالیة والموضوعیة -

  :كفایات تتعلق بتحلیل فقرات االختبار التحصیلي -ج

اتفقت علیه مجموعة من الدراسات نذكر  كمؤشر على وجود احتیاجات لدى المعلمین في تحلیل فقرات االختبار ما     

والتي هدفت إلى التعرف على مدى تطبیق المعلمین للتحلیالت اإلحصائیة في ) 1990(منها دراسة أحمد سلیمان عودة عام

اختباراتهم المدرسیة ومدى شعورهم بأهمیتها بالنسبة لعملیة التقویم، حیث توصلت إلى وجود فجوة بین درجة الشعور بأهمیة 

والتي هدفت إلى معرفة ) 2011(أبو جراد ، ودراسة 13تحلیل اإلحصائي لالختبارات المدرسیة ودرجة تطبیق هذا التحلیلال

مدى التزام المعلمین بتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة وعالقتهم باتجاهاتهم نحوها حیث توصلت هاته الدراسة إلى ضعف 

  .ختبارات التحصیلیة التي یعدونهاواضح في ممارسة المعلمین لتحلیل نتائج اال

  :وتتمثل كفایات تحلیل االختبار فیما یلي

  ).استخدام أسئلة تظهر الفروق بین مرتفعي التحصیل ومنخفضي التحصیل(وضع أسئلة تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة -

  . وضع أسئلة ذات الصعوبة والسهولة المناسبة ألهداف االختبار التحصیلي -

لم التنقیط بصورة تتفق ومستوى صعوبة السؤال، بمعنى تناسب العالمات مع األسئلة، وكمؤشر على احتیاجات توزیع س -

المعلمین وجود في كثیر من االختبارات أسئلة یخصص لها عالمات أكثر أو أقل مما تستحق إذا ما قورنت هذه األسئلة 

 .باألسئلة األخرى في االختبار نفسه

  ).تجریب االختبار(الختبار قبل القیام بتطبیقهتقویم صعوبة أسئلة ا -

 مستوى صعوبة وسهولة كل فقرة للتأكد من مدى مناسبتها لمستوى التالمیذ؛ حیث یمكن لمعد االختبار التحقق من      

فإنه یجب أن یكون في كل اختبار أسئلة تالئم مختلف مستویات الطلبة ویرى أنه یجب أن یكون  14)2007(فحسب النور

من األسئلة لتالئم الطالب % 68من األسئلة لتالئم الضعیف و% 16: ع األسئلة من حیث السهولة والصعوبة كاآلتيتوزی

من األسئلة الصعبة لتالئم الطالب المتفوق، وحسبه فإن السهلة ال تعن عدم رسوب أي طالب فیها والصعبة % 16العادي و

  . ا ذهنیا مقّدراال تعن التعجیزیة لكل الطلبة وٕانما یتطلب حلها جهد

كما وضع معیار عام ) 0.67(ویضیف أحمد یعقوب النور أن معامل صعوبة أسئلة االختیار من ثالثة بدائل هو     

ویشیر عودة إلى معامل الصعوبة المقبول یتفاوت )  0.60 - 0.40(لمعامل الصعوبة لجمیع المفردات والذي یتراوح بین 

أسئلة االختیار ) 0.63(، أسئلة االختیار من أربعة بدائل هو)0.75(الصواب والخطأ هوأسئلة : تبعا لنوع السؤال كما یلي 

  .15 )0.50(وأسئلة المقال هو )  0.60(من خمسة بدائل هو
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  :وفي الدراسة الحالیة سنعتمد المعیار الذي أشار إلیه عودة والذي یتوزع بالشكل التالي    

  

 %)68نسبة (معتدلة 0.5%)     =16بة نس(سهلة  0.5< %)    16نسبة (صعبة  0.5> 

  

وتتمثل مهّمة التمییز في تحدید مدى  كما یمكنه حساب القدرة التمییزیة للتأكد من مدى صدق فقرات االختبار التحصیلي

 فعالیة سؤال ما للتمییز بین الطالب ذو القدرة العلیا والطالب الضعیف بالقدر نفسه الذي یفرق االختبار بینهما في الدرجة

  .النهائیة بصورة عامة

  :كالتالي Ebel, 1965( 16(وتفسر قیم معامل التمییز كما یراها أیبل       

  .فإن الفقرة تلبي الغرض أو الهدف 0.40 ≥إذا كان معامل التمییز  -

  .فإن الفقرة تتطلب مراجعة قلیلة 0.39 – 0.30وٕاذا كان بین  -

  د الفاصل وتحتاج إلى مراجعةالفقرة تقع على الح 0.29 -0.20وٕاذا كان بین  -

  یجب حذف هذه الفقرة أو إجراء مراجعة تامة لها  0.19 ≤معامل تمییز -

  .فقرة غیر ممیزة)  0.40< ( و. على أن الفقرة ممیزة)  0.40 ≥( وفي الدراسة الحالیة سنعتمد المعیار 

 :وتتمثل فیما یلي: كفایات تتعلق بعدد أسئلة االختبار التحصیلي وترتیبها - د

مراعاة مبدأ التدرج في ترتیب األسئلة من السهل إلى الصعب وكمؤشر على احتیاجات المعلمین لتحسین هذه الكفایة ما  -

والتي هدفت إلى تقویم أسئلة االمتحانات الوزاریة لمادة األحیاء للصف الثالث ) 2010(توصلت إلیه دراسة الجوراني

الشمولیة، السهولة والصعوبة، : (والمدرسات في ضوء المعاییر التالیة المتوسط والسادس العلمي من وجهة نظر المدرسین

حیث توصلت فیما یخص السهولة  )النوعیة، العلمیة، الجوانب الوجدانیة، الجانب المهاري، الموضوعیة، الجوانب الفنیة

  .والصعوبة إلى عدم تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب

الكمي بین الجوانب الثالث المعرفیة، الوجدانیة المهاریة، وكمؤشر على احتیاج وضع عدد من األسئلة یحقق التناسب  -

دلیل تقویم التلمیذ في مادة العلوم "حول تقویم ) 1995(المعلمین في لتحسین الكفایة ما أشارت إلیه دراسة رضا درویش عام

اس األهداف المعرفیة بدرجة كبیرة بینما والتي أسفرت نتائجها إلى شمول الدلیل على أسئلة لقی" للصف الثالث اإلعدادي

شمل الدلیل على أسئلة لقیاس الجانب المهاري بدرجة ضئیلة جدا، ولم یتضمن الدلیل أسئلة لقیاس أهداف الجانب 

إلى عدم تحقیق االتزان بین الجوانب ) 2010(، وما توصلت إلیه دراسة یوسف أحمد خلیل الجوراني عام 17الوجداني

  .والوجدانیة والمهاریةالثالث المعرفیة 

استخدام عدد كاٍف من األسئلة لتمثیل معظم األهداف التعلیمیة وأهم الموضوعات الدراسیة، بحیث یكون عدد األسئلة  -

  .شامال لجمیع مستویات األهداف من معرفة وفهم وتطبیق وتحلیل وتركیب وتقویم

یتم تقدیر الزمن الالزم لإلجابة على جمیع األسئلة في تحدید عدد األسئلة بناء على الوقت المخصص لالختبار بحیث  -

وكمؤشر على  18االختبار، ویجب الـتأكد أن ال تكون األسئلة أكثر أو أطول من أن یجیب عنها المتعلم في الزمن المحدد

انًا كثیرة نجد احتیاجات المعلمین لتحسین هاته الكفایة هو عدم مالءمة االختبار وأسئلته للزمن المتاح والمخصص له، فأحی

الطلبة ینهون إجاباتهم على أسئلة االختبار في زمن ال یزید عن نصف الساعة، وأحیانًا أخرى ال یتمكن غالبیة الطلبة من 

اإلجابة على جمیع األسئلة في الزمن المحدد لالختبار، ویرجع ذلك إلى أن معد االختبار لم یراع الزمن ولم یقدر تقدیرًا 

  .وبصحیحًا الزمن المطل

 :)الثبات والصدق والجودة(كفایات تتعلق بالخصائص السیكومتریة لالختبار التحصیلي -هـ
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أثناء عملیة التقویم یسعى المعلم إلى الوصول ألهداف معینة ومعرفة مدى ما تم تعلمه فعال في ضوء مقرر محدد، یتم      

المعلم بإمكانه التحكم في النطاق السلوكي  ذلك عن طریق اختبار تحصیلي یمتاز بخصائص سیكومتریة عالیة ذلك أن

یجب على باني االختبار اتخاذ عدة إجراءات للحصول على صدق وثبات ) 2003(المراد قیاسها، وعلیه وكما ورد عن غنیم

  :عال لتكون نتائج التحصیل متسقة وصادقة وغیر متحیزة منها

ى أن یتضمن االختبار التحصیلي فقرات أو أسئلة أو مهام أن یكون االختبار قادر على أن یقیس ما وضع لقیاسه، بمعن -

تعلیمیة اشتقت من أجزاء وأنواع مضمون البرنامج التعلیمي بأكمله بحیث تعكس كافة الوحدات التعلیمیة التي أتیحت فرص 

  .19تعلمها وتم التأكید علیها أثناء التعلیم

  .ى توفر أهداف تربویة تصاغ في صورة سلوكیةأن یقیس االختبار نطاقا سلوكیا یمكن تحدیده بدقة، بمعن -

  .أن تتاح لجمیع التالمیذ فرص تعلم المجال الذي یقیسها االختبار -

واتصاف االختبارات التحصیلیة بالمصداقیة أي التمثیل  أن یكون االختبار شامال لجمیع أبعاد السمة المراد قیاسها؛ -

  .والشمولیة یعني أنها ذات جودة عالیة

على التمییز بین المستویات  - عینة الدراسة-االختبارات التحصیلیة  الجودة هي قدرة: " ا في الدراسة الحالیةویقصد به

  ".المختلفة للتالمیذ كما یظهر في توزع نتائجها بشكل اعتدالي 

فقرات بینما في وتجدر اإلشارة إلى أن دراسة الفروق بین مستویات التالمیذ في القدرة التمییزیة یتم على مستوى ال     

  .  الجودة یتم على مستوى االختبار ككل

ومن بین األسالیب اإلحصائیة التي یمكن استخدامها في قیاس جودة االختبارات التحصیلیة استخدام مقاییس النزعة      

ط والوسیط فإذا تساوت قیم كل من المتوس ، 20ومنحنى التوزیع اإلعتدالي) المنوال- الوسیط- المتوسط الحسابي(المركزیة

كما  والمنوال لنتائج اختبار ما اتصف هذا االختبار بالمصداقیة أي التمثیل والشمولیة، وبناء علیه یمكن تحدید العالقة

  :21یلي

 .یعني أن االختبار ذو جودة عالیة) توزیع معتدل طبیعي(المنوال= الوسیط = المتوسط الحسابي -

یعني أن االختبار صعب بالنسبة لمستوى ) معتدل ملتو نحو الیمینتوزیع غیر (المنوال ˂الوسیط  ˂المتوسط الحسابي -

 .  التالمیذ

یعني أن االختبار سهل بالنسبة لمستوى ) توزیع غیر معتدل ملتو نحو الیسار(المنوال ˃الوسیط  ˃المتوسط الحسابي -

 . التالمیذ

توزیع التكراري لدرجات تالمیذ شكل الجرس أما بالنسبة لمنحنى التوزیع اإلعتدالي فإنه في حالة ما اتخذ منحنى ال     

على التوالي، كان التوزیع إعتدالیا وطبیعیا وبالتالي كانت نتائج ) 3،  0(المقلوب وكانت قیمتا معاملي االلتواء والتفرطح

  . 22االختبار طبیعیة ومقبولة

(+) حیة الیمین إذا كان االلتواء موجباوهو مقیاس نسبي یحدد هل البیانات متماثلة أم ملتویة ویكون نا: مقیاس االلتواء -

  .23ویكون متماثال إذا كانت قیمة االلتواء تساوي صفرا) -(ویكون ناحیة الیسار إذا كان االلتواء سالبا

وهو مقیاس نسبي یقیس قمة المنحنى ویأخذ الشكل المدبب عندما تكون معظم القیم بالقرب من : مقیاس التفرطح -

، ویأخذ الشكل المفرطح عندما تكون معظم القیم بعیدة عن المتوسط الحسابي والذیلین ویكون المتوسط الحسابي والذیلین

   24عندما تكون قیمة معامل التفرطح تساوي ثالثة) معتدل(متوسط التفرطح 

  :وعلیه یمكن تلخیص كیفیة استخدام كل المقاییس السابقة في تحدید جودة االختبار من خالل الشكل التالي      



 یمینة بن موسى. دنیا عـدائكة، أ. ،  أربیعة جعفور. أ   تبارات التحصیلیة الجیدة             ء االخاالحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیة في مجال كفایة بنا

 )301- 284( ص ص. 2018 دیسمبر، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية
291 

  

  
  

  25استخدام مقاییس النزعة المركزیة وااللتواء والتفرطح في تحدید جودة االختبار): 01( شكل رقم

   

  .أن یظهر االختبار بوضوح الفروق الفردیة بین التالمیذ بمعنى أن تبرز الذین تمكنوا من المقرر والذین لم یتمكنوا -

  .أن تكون لغة االختبار واضحة ومناسبة لمستوى التالمیذ -

ن یتم إجراء االختبار تحت ظروف مقننة والهدف هو الوصول إلى معاییر ثابتة لالختبار تمّكن من مقارنة الدرجة التي أ -

  ).التطبیق، االستجابة، التصحیح(یتحصل علیها التلمیذ بالدرجة الكلیة لالختبار من خالل توحید إجراءات 

فردات اختبار تمثل محتوى المادة التعلیمیة تمثیًال دقیقًا العمل على تحقیق صدق المحتوى لالختبار من خالل وضع م -

  .حیث یتم التأكد من صدق المحتوى بحساب معامل الصدق لالختبار، والصدق یستلزم الثبات

كل ما سبق یحتاج من معد االختبار كفایة علمیة وفنیة في هذا المجال وكمؤشر على احتیاجات المعلمین لتحسین       

والتي استهدفت تقویم األسئلة ) 1991(ا توصلت إلیه بعض الدراسات منها دراسة نادیة یونس العفون عامهاته الكفایة م

مستویات التقویم في المجال المعرفي، الصدق (النهائیة لمادة األحیاء للصف الخامس العلمي في ضوء المعاییر التالیة

حیث أوضحت نتائج الدراسة فیما یخص الصدق ) لة الكتابوالشمولیة، موضوعیة األسئلة، صیاغة األسئلة، المطابقة ألسئ

من خالل عرض نتائج ) 2001(وما أوضحته دراسة عبد الوارث الرازحي عام 26إلى وجود قیمة ضعیفة في صدق المحتوى

بعض الدراسات حول مشكالت نظم االمتحانات في األقطار العربیة، والتي بینت أن االختبارات في معظم الدول العربیة 

  .27تفتقر إلى الصدق والشمولیة والموضوعیة

وتأسیسا على ما سبق؛ یؤكد العدید من التربویین على أهمیة التعرف على حاجات المعلمین التربویة في مجال كفایة      

یة بناء اختبار تحصیلي جید، وأمام التسارع المعلوماتي الضخم والمطالبة بتحقیق الجودة في كافة جوانب العملیة التعلیم

إلى تحدیث معارفه ومعلوماته العلمیة والمهنیة، وهو ما أشار إلیه  -أكثر من أي وقت مضى- ومكوناتها یحتاج المعلم 

باعتبار أن المناخ الحالي في التعلیم یستدعي إصالح المعلم في كل المستویات؛ ) 2004(السید عبد العزیز البهواشي

، وذلك بهدف الحصول على المعارف الجدیدة التي تجعله  28علم مستقبالً بحیث یتواكب مع التغّیر في وظائف وأدوار الم

  .یلتحق بركب النمو والتطور

  :الجانب التطبیقي/ سابعا

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة-

وذلك من خالل تحلیل  ألساتذة اللغة العربیة لكون الهدف من الدراسة هو تحدید االحتیاجات التدریبیة: المنهج المتبع -

ئج االختبارات التحصیلیة التي یعدونها فإن المنهج المتبع في الدراسة الحالیة كمنهج أساسي هو المنهج الوصفي نتا

  .بأسلوب تحلیل المحتوى
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نظرا إلمكانیة تطبیق الدراسة على جمیع أفراد العینة تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل باعتباره  :مجتمع وعینة الدراسة -

اختبارات تحصیلیة لمادة اللغة العربیة وآدابها ) 07(بیانات، وقد اشتمل مجتمع الدراسة على أفضل أسلوب في جمع ال

  بثانویات الوادي وسط ) 2012/2013: (للبكالوریا التجریبیة شعبة آداب وفلسفة للموسم الدراسي

  .الوثائق، المقابلة: استخدمت في الدراسة الحالیة عدة أدوات منها: أدوات الدراسة -

التباین، معامل (باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة تم االعتماد على األسالیب اإلحصائیة التالیة :سالیب اإلحصائیةاأل -

  ).االرتباط بیرسون، المتوسط الحسابي، الوسیط، المنوال، االلتواء، التفرطح

  )منه كثرة الجداولتلخص النتائج في جدول واحد نظرا لتعدد االختبارات و (عرض وتفسیر نتائج الدراسة -

هل تتوافر أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكالوریا التجریبیة " والذي ینص على: عرض ومعالجة نتیجة التساؤل األول -

؟، ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب "لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات السهولة والصعوبة لالختبار التحصیلي الجید

وتبعا لطبیعة الفقرات والتي هي من النوع المقالي  -عینة الدراسة-صعوبة لفقرات االختبارات التحصیلیةمعامالت السهولة وال

صعوبة السؤال المقالي، إذ یعتبر االختبار التحصیلي معتدال إذا وزعت فقراته  -تم االعتماد على معادلة معامل  سهولة 

في االختبارات ) ثالث أسئلة(ونظرا لعدد األسئلة) معتدلة% 68سهلة و% 16صعبة و% 16(وفقا للنسب المئویة التالیة

فإنها تتوزع على النحو  -السابق ذكره –التحصیلیة الحالیة وتبعا لمعیار نسبة توزع األسئلة من حیث السهولة والصعوبة 

  :التالي

  .وهو ما یمثل عدد األسئلة السهلة   

  .الصعبةوهو ما یمثل عدد األسئلة   

  .وهو ما یمثل عدد األسئلة المعتدلة   

) 0.48(وعدد األسئلة الصعبة ) 0.48(من خالل النسب الموضحة أعاله یتبین أن عدد األسئلة السهلة      

و وبما أن االختبارات الحالیة تتضمن ثالث أسئلة بینما لم یرق عدد األسئلة السهلة أ) 2(وعدد األسئلة المعتدلة 

  :فسنعمد إلى اعتبار المعیار التالي لإلعتدالیة في الدراسة الحالیة 1الصعبة إلى 

 سؤالین معتدلین -

  )01(والنتائج موضحة في الجدول رقم.   سؤال واحد إما سهل أو صعب -

وریا هل تتوافر أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكال:" والذي ینص على :الثاني عرض ومعالجة نتیجة التساؤل -

حساب  ولإلجابة على هذا التساؤل تم ؟"التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات التمییز لالختبار التحصیلي الجید

ولطبیعة فقرات االختبار من النوع المقالي تم االعتماد على  - عینة الدراسة-معامالت التمییز لفقرات االختبارات التحصیلیة

  ).  01(والنتائج موضحة في الجدول رقممعادلة التمییز للسؤال المقالي، 

هل تتوافر اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة :" والذي ینص على :الثالث عرض ومعالجة نتیجة التساؤل -

  "لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات الثبات لالختبار التحصیلي الجید ؟

معامل الثبات ألفا استخدم  - عینة الدراسة-بارات التحصیلیةحساب ثبات االخت ولإلجابة على هذا التساؤل وقصد     

" Spss"؛ وتمت معالجة البیانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة لطبیعة االختبار من النوع المقاليكرونباخ وذلك تبعا 

  )01(والنتائج موضحة في الجدول رقم
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تتوافر اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة هل :" والذي ینص على : الرابع عرض ومعالجة نتیجة التساؤل -

  "لشعبة آداب وفلسفة على مؤشرات الصدق لالختبار التحصیلي الجید ؟

القیاس وهو ما  ألدوات الداخلیة البنیة على القائمة البّینات -عینة الدراسة- ولحساب صدق االختبارات التحصیلیة      

 Spssوباستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة  الثبات، على القائمة كما تستشهد بالبینات) صدق اإلتساق الداخلي(یعرف بــ

  )01(جاءت النتائج مدونة في الجدول رقم

هل تمتاز اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة :" والذي ینص على: الخامس عرض ومعالجة نتیجة التساؤل -

وذلك  -عینة الدراسة- إلجابة على هذا التساؤل تم تقدیر جودة االختبارات التحصیلیة ول، "لشعبة آداب وفلسفة بالجودة؟

بحساب مقاییس النزعة المركزیة المتمثلة أساسا في المتوسط والوسیط والمنوال وتمثیل الدرجات في شكل منحنى، وذلك 

  .)01(والنتائج موضحة في الجدول رقم" Spss"باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة 

  عرض نتائج تساؤالت الدراسة): 01(جدول رقم 

  المؤشرات

  

  

  

  العینة

  الخصائص السیكومتریة لالختبار  الخصائص السیكومتریة للفقرات

  صعوبة-م سهولة

متوسطة   0.5

  )معتدلة(الصعوبة

  القدرة التمییزیة

  ممیزة 0.40≥

  الثبات

≤ 0.90  

  الصدق

≤ 

0.90  

  الجودة

  المنوال=الوسیط= المتوسط

قیمة معامل   ص م  م س

  التمییز

قیمة 

معامل 

  ألفا

قیمة 

معامل  

  االرتباط

  منوال  وسیط  المتوسط

ر 
با
خت

اال
0
1

  

  0.12  0.61  0.39  1الفقرة

0.74  

  

0.82  

  0.78  0.24  0.61  0.39  2الفقرة  4  8  8.29

  0.83  0.60  0.51  0.49  3الفقرة

ر 
تبا

خ
ال
ا

0
2

  

  0.24  0.37  0.63  1الفقرة

0.43  

0.76  

  0.82  0.27  0.53  0.47  2الفقرة  10  10  9.69

  0.38  0.08  0.79  0.21  3الفقرة

ر 
تبا

خ
ال
ا

0
3

  

  0.14  0.52  0.48  1الفقرة

0.51  

0.55  

  0.76  0.28  0.25  0.57  2الفقرة  13  11.5  10.81

  0.77  0.39  0.40  0.60  3الفقرة

ر 
تبا

خ
ال
ا

0
4

  

  0.13  0.48  0.52  1الفقرة

0.52  

0.83  

  0.80  0.35  0.46  0.54  2الفقرة  10  10  9.76

  0.47  0.08  0.35  0.65  3الفقرة

ر 
تبا

خ
ال
ا

1
0
5

  

  0.27  0.52  0.48  1الفقرة

0.53  

0.72  

  0.76  0.29  0.59  0.41  2الفقرة  5  9  9.07

  0.67  0.34  0.54  0.46  3الفقرة
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ر 
تبا

خ
ال
ا

2
0
5

  

  0.15  0.45  0.55  1الفقرة

0.65  

0.67  

  0.79  0.41  0.51  0.49  2الفقرة  13  10.75  10.41

  0.86  0.52  0.50  0.50  3الفقرة

ار
ختب

ال
ا

0
6

  

  0.27  0.52  0.48  1الفقرة

0.67  

  

0.79  

  0.85  0.59  0.62  0.38  2الفقرة  9.5  9.5  8.26

  0.68  0.34  0.69  0.31  3الفقرة

ر 
تبا

خ
ال
ا

0
7

  

  0.14  0.35  0.65  1الفقرة

0.36  

0.69  

  0.78  0.23  0.68  0.32  2لفقرةا  10  9.75  10.08

  0.51  0.25  0.48  0.52  3الفقرة

     

) 01(من خالل النتائج المدونة في الجدول نجد أن فقرات االختبارات التحصیلیة والمتمثلة في االختبار رقم      

والتي كانت ) 04(رقم  كانت صعبة في مجملها على اختالف فقرات االختبار) 06(واالختبار رقم 1)05(واالختبار رقم

جاءت مابین السهلة والصعبة في ) 07(واالختبار رقم) 03(واالختبار رقم) 02(سهلة، بینما نالحظ أن فقرات االختبار رقم

وفیما یخص معامل التمییز فإن فقرات االختبارات  مابین سهلة وصعبة ومعتدلة؛ 2)05(حین كانت فقرات االختبار رقم

واالختبار   1)05(واالختبار رقم) 04(واالختبار رقم) 03(واالختبار رقم) 02(االختبار رقم التحصیلیة والمتمثلة في

واالختبار رقم  2)05(واالختبار رقم) 01(كانت جمیعها غیر ممیزة في حین نالحظ أن االختبار التحصیلي رقم) 07(رقم

  . احتوت على فقرة واحدة ممیزة) 06(

بحیث تقاربت قیم معامالت الثبات لكل من ) 0.74-0.36(ختبارات تراوحت ما بین أما بالنسبة لمعامالت ثبات اال     

على التوالي، كما تقاربت القیم ) 0.67(،)0.65(بحیث كانت قیم معامالت الثبات ) 06(واالختبار رقم 2)05(االختبار رقم

على التوالي؛ )0.53(، )0.52(، )0.51(كانت) 05(واالختبار رقم) 04(واالختبار رقم)03(في كل من االختبار رقم

واالختبار  1)05(واالختبار رقم 2)05(واالختبار رقم) 06(واالختبار رقم) 01(وبالتالي جاء ترتیبها كالتالي االختبار رقم

معامالت ؛ والمالحظ أیضا من الجدول فإن قیم )07(واالختبار رقم ) 02(واالختبار رقم ) 03(واالختبار رقم) 04(رقم

متقاربة في معظم االختبارات التحصیلیة، بینما كانت مختلفة ومتباینة بالنسبة لالختبار  ت بالدرجة الكلیةارتباط الفقرا

؛ وبالنسبة لمعیار الجودة نالحظ أن قیم المتوسطات الثالث لدى معظم االختبارات التحصیلیة )04(واالختبار رقم) 02(رقم

  .لجمیع االختبارات غیر متساویة وهو ما یدل على أن التوزیع غیر معتدل

معامل السهولة والصعوبة، القدرة (وعلیه یمكن القول أن االختبارات التحصیلیة التي تم تحلیلها لم تتوفر على مؤشر      

  .لالختبار التحصیلي الجید ) التمییزیة، الصدق، الثبات، الجودة

  :تفسیر نتائج الدراسة -

ائج التساؤل األول أن أغلب فقرات االختبارات التحصیلیة التي تم یتضح من خالل نت :نتیجة التساؤل األول تفسیر -

الصعوبة لالختبار التحصیلي الجید بمعنى أنها لم تصل إلى  - تحلیلها في الدراسة الحالیة ال تتوافر على مؤشر السهولة

صعوبة  -دیر مستوى سهولةمستوى مقبول من االعتدالیة مما یؤكد على افتقار معدي هذه االختبارات للكفایات الالزمة لتق

االختبارات وبالتالي هذا یثبت حاجتهم لتحسین مستواهم أو الرفع من كفایاتهم في هذا المجال ذلك أنهم بهذه الصفة 
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یكونون غیر قادرین على تقویم مخرجات العملیة التعلیمیة بالشكل المناسب وربما ارتكاب بعض األخطاء التي قد تطال 

  :ود هذا النقص المالحظ في كفایات معدي هذه االختبارات إلىمصیر التالمیذ، وقد یع

عدم الدرایة الكافیة لمعدي االختبارات الحالیة بمعاییر بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة مما یوجههم لتقدیر مدى  -

متحان البكالوریا الذي سهولة وصعوبة فقراتها، فحسب دلیل بناء االختبارات التحصیلیة لمادة اللغة العربیة وآدابها في ا

نجد أنه اهتم بمضمون االختبار والمحاور التي یجب ) الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات(أعدته وزارة التربیة الوطنیة 

أن یتضمنها بینما لم یصرح بالخصائص الكمّیة لالختبار وفقراته، وهو ما یجعل من االختبارات ال ترق إلى المستوى 

وهو ما أكدته المقابالت التي تمت مع معدي االختبارات الحالیة، إذ أن اإلجراءات السالفة الذكر تعود  المطلوب توافره،

  .إلى اجتهادات معدي االختبارات

الصعوبة لالختبار الجید یؤكد أن معظم األساتذة معدي  -عدم توافر اختبارات الدراسة الحالیة على مؤشر السهولة  -

یة في هذا المجال ذلك أنهم قد ال یتجاوزون عملیة إجراء االختبار وتصحیحه إلى دعمها بتحلیل االختبارات لیس لدیهم كفا

النتائج المتحصل علیها مما یفید في تقدیم التغذیة الراجعة لهم ولتالمیذهم من ناحیة أخرى، مما یعن عدم إدراكهم الكامل 

) 1990(ما توصلت إلیه دراسة أحمد سلیمان عودة عامألهمیة تحلیل النتائج في تطویر اختباراتهم وهو ما یتفق مع 

إلى التعرف على مدى ) 1990(، حیث هدفت دراسة أحمد سلیمان عودة)2011(ودراسة حمدي یونس أبو جراد عام

تطبیق المعلمین للتحلیالت اإلحصائیة في اختباراتهم المدرسیة ومدى شعورهم بأهمیتها بالنسبة لعملیة التقویم، حیث 

ى وجود فجوة بین درجة الشعور بأهمیة التحلیل اإلحصائي لالختبارات المدرسیة ودرجة تطبیق هذا التحلیل، توصلت إل

إلى معرفة مدى التزام المعلمین بتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة ) 2011(وهدفت دراسة حمدي یونس أبو جراد عام

رسة المعلمین لتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة التي وعالقته باتجاهاتهم نحوها حیث توصلت إلى ضعف واضح في مما

  .29یعّدونها

وكل هذا یثبت احتیاجات معدي اختبارات الدراسة الحالیة في تحسین كفایاتهم لتقدیر المستوى المقبول لالعتدالیة في 

  .االختبارات

ب فقرات االختبارات التحصیلیة یتضح من خالل عرض نتیجة التساؤل الثاني أن أغل :الثاني التساؤلنتیجة  تفسیر -

التي تم تحلیلها في الدراسة الحالیة ال تتوافر على مؤشر التمییز لالختبار التحصیلي الجید، وقد یعزى هذا النقص المالحظ 

  :في كفایات معدیها إلى

ا یؤثر على أن م) 2008(وجود أخطاء في األسئلة مما یؤثر على قدرتها التمییزیة حیث یذكر سبع محمد أبو لبدة -

معامل التمییز وجود أخطاء فنیة كغموض النص مثال، وهو ما قد یحدث الختبارات اللغة العربیة التي غالبا ما تستند 

وعلیه فإن عدم الفهم الجید للنص یؤثر على مستوى السهولة ) نثر أو شعر(اإلجابة على فقراتها على النص المعطى

أن القدرة التمییزیة ) 1997(لى القدرة التمییزیة حیث یرى  عبد الرحمن الطریريوالصعوبة للفقرة، وهاته األخیرة تؤثر ع

  .تتأثر بسهولة وصعوبة الفقرات

عدم التزام معدي االختبارات في الدراسة الحالیة بتحلیل نتائج االختبارات التحصیلیة مع االعتقاد السائد لدى كثیر من  -

ي بانتهاء رصد العالمات في كشوف الطلبة واإلعالن عنها مع العلم بأن ذلك األساتذة أن مهمته في إعداد االختبار تنته

اإلجراء لیس هدفا بحد ذاته وٕانما الوعي بداللة الدرجة وصدق تفسیرها أهم بكثیر من رصد عالمات وأرقام ال معنى لها 

ت للتدریب المناسب على هذه ، ومن جهة أخرى افتقار معدي االختبارا)2011(وهو ما أكدته دراسة حمدي یونس أبو جراد

والتي هدفت إلى معرفة مستوى الكفایة المهنیة للمعلم في ) 1988(الممارسات وهو ما اتفق مع دراسة مصطفى رجب
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االختبارات التربویة وممارسته الصفیة وٕاعداده األكادیمي والتي أسفرت نتائجها على أن المستوى الراهن للمعلمین في فهمهم 

  .30ویة واستخدامها الصفي كان ضعیفالالختبارات الترب

وهذا ما یدل على عدم كفایة معدي االختبارات في الدراسة الحالیة في وضع أسئلة تكشف عن الفروق الفردیة بین      

  .التالمیذ، والذي بدوره یؤكد احتیاجاتهم في تحسین كفایاتهم في تقدیر مستوى مقبول من القدرة التمییزیة في اختباراتهم

  :نتیجة التساؤل الثالث یرتفس -

  : ویعود هذا النقص المالحظ في كفایات معدي هذه االختبارات إلى

وجود قصور في اإللمام بأساسیات ومبادئ القیاس والتقویم التربوي وهذا یتوافق مع نتائج دراسة طه صالح حمود  -

، ودراسة نجاة عربیات 31افي بالتقویم وأنواعهإذ توصلت إلى أن أساتذة التعلیم الثانوي لیس لهم اإلطالع الك) 2003(عام

التي توصلت إلى نتیجة مفادها ضعف في الحصیلة المعرفیة لمعلمي ومعلمات التربیة الریاضیة في محافظة ) 2005(عام

إلى أن ) 2000(وما توصلت إلیه دراسة خالد بن إبراهیم الصبحي عام  32البلقاء بمفاهیم ومصطلحات القیاس والتقویم

  .33العاملین في وزارة المعارف السعودیة ومعرفتهم بالمفاهیم ومصطلحات القیاس والتقویم التربوي كانت متوسطةكفاءة 

  :ویعود هذا النقص المالحظ في كفایات معدي هذه االختبارات إلى :الرابع التساؤلنتیجة  تفسیر -

لالختبارات للتعرف على مدى صدقها، حیث عدم درایة معدي االختبارات التحصیلیة بإجراء عملیات الضبط اإلحصائي -

نجد أن عدم ممارسة األساتذة لهذه اإلجراءات یؤدي بدوره إلى عدم تحقیق االختبارات ألغراضها، وهو ما یدل على نقص 

) 2005(التكوین في مجال بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة ضیف اهللا الثبیتي عام 

لتي هدفت للتعرف على مدى توفر وممارسة الكفایات التعلیمیة في إعداد االختبار وتصحیحه وتحلیل نتائجه لدى وا

معلمي الریاضیات بالمرحلة الثانویة والتي توصلت إلى وجود انخفاض في توافر وممارسات المعلمین في إعداد االختبار 

والتي هدفت إلى معرفة واقع ) 2002(مد بن علي الزهراني عاموتصحیحه وتحلیل نتائجه، ومع ما توصلت إلیه دراسة مح

امتالك معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة للكفایات المعرفیة إلعداد االختبارات التحصیلیة حیث أسفرت على عدة 

  .34كانت متدنیة نتائج أبرزها أن درجة امتالك معلمي المرحلة للكفایات المعرفیة إلعداد االختبار التحصیلیة بشكل عام

طبیعــة االختبـــارات مــن النـــوع المقــالي والتـــي تهــدف فـــي حقیقتهـــا لقیــاس قـــدرة التالمیــذ علـــى إعطــاء اإلجابـــات، وتنظیمهـــا  -

بطریقة تكاملیة ومبتكرة، إال أنه في الواقع یسـتغرق التالمیـذ معظـم وقـت االمتحـان فـي محاولـة تـذكر المعلومـات، واسـتدعائها 

غتها فـي صـورة مبتكـرة، وبـذلك فاالختبـارات ال تـؤدي الغـرض الـذي وضـعت مـن أجلـه، وهـو قیـاس أكثر مـن تنظیمهـا، وصـیا

العملیات العقلیة العلیا المراد قیاسها، بل أصبحت تركز على عملیات الحفظ والتذكر واالسترجاع، وهذا بدوره یؤدي إلى عدم 

  .صدق االختبارات الحالیة

 لمقالي مما قد ینجر عنه لجوء بعض التالمیذ إلى عادات خاطئة في اإلجابة، وهواختبارات الدراسة الحالیة من النوع ا -

ما یجعل التلمیذ یفسرها تفسیرات متباینة ویجیب عنها إجابات خاطئة تقلل من مستواه الفعلي في االختبار فصیاغة 

بدقة، وبالتالي السرعة في األسئلة بشكل غیر دقیق وواضح ومحدد؛ یؤدي إلى عدم فهم التالمیذ المطلوب من السؤال 

  .اختیار إطار اإلجابة غیر الصحیحة والخروج عن الموضوع، مما یقلل من صدق االختبار

قلة عدد فقرات اختبارات الدراسة الحالیة مما یؤدي إلى انخفاض معامل الثبات وبالتالي انخفاض معامل صدق هاته  -

أسئلته ألن ذلك الطول یضعف أخطاء القیاس لكبر حجم عینة فصدق االختبار یزداد تبعا لزیادة عدد  االختبارات،

 .األسئلة

انخفاض معامالت صدق االختبارات الحالیة راجع إلى أن معامل الصعوبة والتمییز في االختبارات التحصیلیة غیر  -

ن معامل التمییز إذا كا"في هذا الصدد أنه ) 2001(مقبول وهو ما أكدته نتائج التساؤل األول والثاني حیث یشیر كاظم
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أن صدق االختبار إنما ) 1998(كما یرى سعد عبد الرحمن". والصعوبة یقع ضمن المدى المقبول ارتفع معامل الصدق

یعتمد على صدق فقراته على التمییز، ذلك أن حساب درجة تمییز كل فقرة تهیئ الطریق للحصول على اختبار صادق 

  .35وذلك في حال ارتفاع معامالت التمییز

عدم توفر الجودة في االختبارات الحالیة یدل على احتیاج معدي االختبارات لتحسین  :الخامس التساؤلنتیجة  تفسیر -

مستواهم أو الرفع من كفایاتهم في هذا المجال ذلك أنهم بهذه الصفة یكونون غیر قادرین على تحسین جودة مخرجات 

لمستویات المختلفة للتالمیذ، وقد یعود هذا النقص المالحظ في العملیة التعلیمیة بالشكل المناسب، وعدم مراعاتهم ل

  :كفایاتهم إلى

اإلعداد األمثل الذي یمكنهم من االطالع واإللمام بالطرق واألسالیب الحدیثة في التقویم واستسهال معدي  قصور في -

سئلة المقالیة بأسلوبها التقلیدي، وفي االختبار األسالیب التقلیدیة نتیجة تعودهم علیها، وذلك من خالل اعتمادهم على األ

هذا الصدد یشیر الجیالني جبریل إلى أن تقییمنا التربوي في مدارسنا یعتمد على األسئلة المقالیة بأسلوبها التقلیدي والتي 

  . 36ال تغطي جمیع أجزاء المقرر الدراسي باإلضافة إلى عجزها عن الكشف على مدى تحقیق المادة المقررة لألهداف

ضعف التخطیط من طرف معدي االختبارات التحصیلیة الذي أدى إلى اختبارات الدراسة الحالیة ال تمتاز بالجودة ل -

إنتاج اختبارات غیر شاملة من حیث عدم تناولها لجمیع الموضوعات المقررة مع عدم مراعاتها للمستویات المختلفة 

إلى أن االختبارات التحصیلیة في الغالب ) 2013(راهیم عامللتالمیذ، وهو ذاته ما خلصت إلیه دراسة ألطاف رمضان إب

) جدول المواصفات(تأتي وفقا لما یراه المعلم مناسب من وجهة نظره دون االعتماد على منهجیة علمیة واضحة ومحددة

تمثیل تتضمن تحدید الغرض من االختبار وتحدید األوزان النسبیة للموضوعات وبالنتیجة توزیع األسئلة بما یحقق ال

والتي توصلت إلى ضعف واضح في شمولیة ) 1987(والشمولیة، وهو أیضا ما أكدته دراسة سلمان محمد حسیبة عام

  .األسئلة

نقص عدد فقرات اختبارات الدراسة الحالیة یؤدي إلى انعدام فرصة اإللمام بمحتوى المادة الدراسیة وألهداف التدریس  -

زیادة عدد الفقرات مع التنویع في األسئلة التي تقیس قدرة التلمیذ في المستویات وبالتالي انخفاض معامل الصدق ذلك أن 

  .العقلیة المختلفة یحقق الشمولیة وصدق المحتوى لالختبارات المعدة

  :تفسیر نتیجة اإلشكال العام -

حلیلها في الدراسة الحالیة ال من خالل ما أشارت إلیه نتائج التساؤالت تبین أن غالبیة االختبارات التحصیلیة التي تم ت     

تتوافر على مؤشرات االختبار التحصیلي الجید، وهذا بالطبع یدل أن االحتیاجات التدریبیة ألساتذة اللغة العربیة في مجال 

معامل الصعوبة والسهولة، القدرة التمییزیة، الصدق الثبات، (كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة تتمثل في مؤشر 

وهو ما یشیر إلى افتقارهم لها مما یعن اعتمادهم على نهج التقویم التقلیدي الذي وجهت إلیه الكثیر من أوجه النقد ) دةالجو 

والتي هدفت إلى التعرف على ممارسات المعلمین  37 )2003(والقصور وهو ما یتفق مع دراسة راشد حماد الدوسري عام

یث توصلت إلى أن الكثیر من المعلمین یستخدمون األدوات التقلیدیة في تقویم في التقویم في المرحلة الثانویة في البحرین ح

طلبتهم كاالختبارات بأنواعها، وهذا بدوره یؤكد على احتیاجات األساتذة في مجال التقویم، كما أشارت دراسة ردمان عام 

والتي هدفت إلى تحدیدها تعد  والتي أوضحت نتائجها أن جمیع احتیاجات معلمي التعلیم األساسي التدریبیة) 2000(

ضروریة لمعلمي اللغة العربیة وأن أكثرها أهمیة لدى عینة الدراسة ما یتصل بالتقویم، وما أسفرت علیه دراسة عبد اهللا علي 

 والتي هدفت إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة لتطویر) 2006(الكوري عام

نموهم المهني وتوصلت النتائج إلى وجود احتیاج تضمن ستة مجاالت منها مجال التقویم حیث أوصى الباحث بضرورة 

 .38إسراع في التطویر المهني لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة في ضوء احتیاجاتهم
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ن معظمهم لم یتلقوا التدریب الكافي على وقد یعزى وجود احتیاجات تدریبیة لدى معدي االختبارات الحالیة إلى أ     

كفایات بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة وتطویرها وتحلیل فقراتها باإلضافة إلى عدم درایتهم بخصائص االختبار الجید 

ة ریما اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه دراسوهو ما تم التصریح به من خالل المقابالت مع األساتذة، ولقد 

والتي هدفت إلى تحدید مدى استخدام مدرسي اللغة العربیة لألسالیب العلمیة في بناء االختبارات ) 2007(زكریا عام

وتوصلت إلى أن المستوى الراهن للمدرسین والمدرسات بشكل عام في استخدام األسالیب العلمیة في بناء االختبارات كان 

والتي )  Horn ,2003(حالیة مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات منها دراسة هورن تتفق نتائج الدراسة المقبوال؛ في حین 

ودراسة ابتسام بنت فهد بن جابر  39توصلت إلى أن النسبة العظمى من أسئلة المعلمین ال تتفق مع معاییر بناء االختبارات

في كفایات بناء االختبارات  والتي توصلت إلى تدني درجة معرفة وممارسة معلمات العلوم 40 )2007(الحارثي عام 

نتائجها عن تدني مستوى معرفة معلمات  والتي أسفرت) 2003(التحصیلیة وما توصلت إلیه دراسة سوسن فرید شیاب عام

االقتصاد المنزلي بأسس بناء االختبارات والمفاهیم العلمیة خاصة التي تقیس المهارات العقلیة العلیا، كما تتفق نتائج الدراسة 

 ,1992(وهایین Sttalling)&  Newman ,1982(مع ما توصلت إلیه دراسات كل من ستالین ونیومان الحالیة

Hayine ( وسمیث)2001, Smith (41إلى وجود ضعف في مهارات المعلمین الخاصة بإعداد وبناء االختبارات المدرسیة 

ل وتقویم االختبارات التحصیلیة لطالب والتي هدفت إلى تحلی) 2009(، كذلك دراسة ضیاء الدین محمد الحسن مختار سنة

اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة ومدى إلمام أساتذتهما بمفاهیم وأسس إعدادها بالجامعات السودانیة والتي توصلت إلى أن 

ه ، وباإلضافة إلى الدراسات السالفة الذكر ما توصلت إلی42أساتذة اللغتین ال یلتزمون بكل شروط بناء اختبارات التحــصیل

 وجود إلى حیث أشار بلیبیا التعلیمي النظام في المتبعة التقویم والقیاس أسالیب لتقییم الطبیب أحمد بها قام دراسات نتائج

بشروط  المدرسین إلمام عدم وٕالى المقررة للمناهج االختبارات شمولیة عدم مقدمتها ویأتي في تشوبه التي السلبیات من جملة

  .43والتمایز والموضوعیة باتوالث كالصدق الجید االختبار

  

  :خاتمة

مما سبق فان االحتیاجات التدریبیة لدى أساتذة اللغة العربیة في مجال كفایة بناء االختبارات التحصیلیة والتي تمثلت      

أعطت ضوًء كاشفا عن مدى كفایات ) معامل الصعوبة والسهولة والقدرة التمییزیة الصدق والثبات والجودة(في مؤشر 

لمین في هذا المجال وهو ما یستدعي ضرورة التدخل لتحسین مخرجات العملیة التعلیمیة من خالل تبني اتجاهات المع

  .معاصرة في القیاس والتقویم واالعتماد في ذلك على النظریات الحدیثة

اللغة العربیة في مجال من خالل عرض نتائج الدراسة الحالیة ومناقشتها تم التعرف على االحتیاجات التدریبیة ألساتذة      

  : وذلك بناء على ما توصلت إلیه معالجة تساؤالت الدراسة وهي كما یلي، كفایة بناء االختبارات التحصیلیة الجیدة

أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة ال تتوافر على مؤشرات السهولة والصعوبة  -

 .الجیدلالختبار التحصیلي 

أسئلة اللغة العربیة في اختبارات البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة ال تتوافر على مؤشرات القدرة التمییزیة لالختبار  -

 .التحصیلي الجید

اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة ال تتوافر على مؤشرات الصدق لالختبار التحصیلي  -

 .لجیدا

اختبارات اللغة العربیة في البكالوریا التجریبیة لشعبة آداب وفلسفة ال تتوافر على مؤشرات الثبات لالختبار التحصیلي  -

 .الجید
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