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 والتقويمالقياس 

يفرق التربويون بين مفهوم القياس والتقويم فالقياس كما تدل التسمية، يشير الى القيمة 

الرقمية.)الكمية( التي يحصل عليها الفرد المتعلم) الطالب( في امتحان )اختبار( ما؛ وهذا 

 يعني أن التحصيل )او االداء( المدرسي )او الجامعي (الذي يعبر عنه رقميا )أو كميا (في

الغالب هو في الحقيقة قياس. وعليه، يصبح القياس عملية تعني الوصف الكمي) الرقمي( 

للسلوك ) او االداء( او الواقع المقيس ، وبالتالي ال يتضمن)القياس( أحكاما بالنسبة لفائدته أو 

قيمته أو  جدواه. و لتوضيح ذلك تربويا ، وعلى سبيل المثال ، إذا حصل طالب على عالمة 

 . 100مئة  من 74

فإن هذا التحصيل ،او  االداء قد ال يعني شيئا محددا من حيث تفوق الطالب او تأخره، فقد 

تعني هذه العالمة. )أو الدرجة( ان هذا الطالب متفوق على زمالئي اآلخرين إذا كانت هذه 

لب العالمة احسن عالمة في الصف أو المجموعة ؛وقد تعني هذه العالمة أو)الدرجة ( أن الطا

متأخر بالنسبة زمالئي الطلبة خاصة إذا كانت معظم عالمات )درجات (زمالئه الطلبة الباقين 

. وبناء عليه، يستنتج انه ال يكفي أن تقف عند تقدير) قياس(  تحصيل) اداء(   74أكثر من 

الطالب رقميا أو كميا ، وانما يجب ان نخطو خطوة أخرى فنبين ما تعنيه هذه العالمة) 

الخ ، فإننا …..أو مقبول أو ضعيف … فاذا بينا ان الطالب جيد او متفوق او ممتاز  الدرجة(

بذلك نصدر حكما أو أننا نقوم بعملية التقويم.  و قد يتضمن إصدار الحكم على الطالب في 

مجاالت تربوية متعددة من حيث مدى تمثله للمعرفة و تنفيذ النشاطات العلمية والمخبرية ، 

ات العقلية أثناء تعلمه، وتمثله للقيم واالتجاهات والميول العلمية .  وتتطلب وممارسة العملي

عملية التقويم معالجة عناصر الضعف)  إن وجدت( لتحسين التعليم ورفع سويته  ونوعيته، 

 وتعزيز عناصر القوة وإقرارها ومكافأتها.

صف الكمي) الرقمي( وهكذا فإن القياس التربوي في تدريس العلوم، يصبح عملية معنى بالو 

للسلوك) أو  الفكر او الوجدان( ـــ  أو الواقع المقيس، وال يتضمن أية أحكام بالنسبة لفائدته 

أو قيمته او  جدواه. أما التقويم التربوي فيعرف بأنه عملية منهجية  منظمة مخططة، تتضمن 

المقيس) أي الحكم على إصدار األحكام على السلوك) او  الفكر او  الوجدان( ـــ  أو  الواقع 

 نتائج القياس التربوي(،
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وذلك بعد مقارنة المواصفات والحقائق لذلك السلوك) أو الواقع( التي تم التوصل إليها عن 

طريق القياس مع معيار) او اساس(، جاري تحديده بدقة وضوح لذلك تتطلب عمليه التقويم، 

لسلوك) او الواقع المعين( في ضوء اجراء عمليات من القياس بغرض إصدار أحكام على ا

 معيار) او معايير( او هدف) او اهداف( محدد.

 (  341ــ  340: 2001زيتون، )                                                              

 

 مفهوم القياس

. والقياس القياس لغة هو التقدير، فنقول قاس الشيء بغيره، او  على غيره أي قدره على مثاله 

 في التربية وعلم النفس له تعريفات عديدة منها:

تعريف ستيفنس : العملية  التي يتم بواسطتها التعبير عن األشياء والحوادث بإعداد حسب   ــ1

 ( stevens،1951شروط وقواعد محددة ) 

تعريف كرونباخ :  عمليه اعطاء ارقام لكل فرد عن كل خاصية على مقياس مؤلف من  ــ2

 ( .Cronbach،1970ات متساوية كالطول والذكاء واالستعداد ...الخ ) وحد

تعريف عبدالرحمن:  عمليه إضفاء االرقام على الخصائص أو الصفات، أو هو عمليه   ــ 3

 (2003تكميم الصفات والخصائص طبقا لقواعد محددة) عبد الرحمن، 

التربوي بأنه: العملية التي ( القياس popham،2000وفي مجال التربية يعرف بوفام )  ــ 4

يستخدم فيها المعلمون استجابات الطلبة نحو الطبيعية او مصطنعة كإستدالالت  على معارفهم 

 ومهاراتهم ومشاعرهم.

 ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يمكن استنتاج على أن القياس يتصف بأنه: 

 يس عمال عفويا او عشوائية .،  بمعنى انه عمل  منظم ومخطط، ولprocessعملية   أ ــ

 تكميم النوع، او اعطاء الخصائص ارقاما.  ب ــ

،لمقارنه األرقام التي تم اعطائها للخصائص،  normsاو معايير  rulesيتطلب قواعد   ج ــ

 تتصف هذه القواعد بالخصائص اآلتية:

 أي أن لكل عدد شكل يميزه عن عدد آخر.   التمايز:  -1

 ي مجموعة من األعداد يمكن ترتيبها ترتيبا كامال فيما بينها .أن أ   الترتيب: -2

اي ان االعداد لها بداية ثابت هي الصفر ثم تتدرج بعدها األرقام السالبة  البداية المحددة: -3

 ( 220: ص  2012) الزغول ،  أو الموجبة.                                         
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 أهمية القياس

 

را على جانب كبير من األهمية في أي علم من العلوم، فجميع تسعى العلوم يعد القياس ام

لتطوير أساليب موضوعية دقيقة لقياس الظواهر  المتعلقة بها من اجل فهم هذه الظاهرة 

وتفسيرها، والتنبؤ بالعالقات القائمة بين متغيراتها، ومحاولة ضبطها والتحكم فيها .فالتقدم 

ير على تمثيل الظواهر واالحداث وصياغتها باساليب موضوعية العلمي يعتمد  إلى حد كب

دقيقة، بحيث تمكن الدارسين والباحثين والممارسين من التواصل فيما بينهم بلغة مشتركة 

متفق عليها ، كما تمكنه من التقييم الموضوعي للنتائج التي يتوصل اليها العلماء، وبدون هذه 

صطلحات والقواعد المتعلقة بالظواهر المختلفة خاضعا االساليب يصبح تعريف المفاهيم والم

لآلراء الذاتية ، واألحكام الفردية، وبذلك ال تكون هناك أسس متفق عليها في دراسة وبحث 

 هذه الظواهر.

 

فالعلم نظام مفتوح  نتائجه متداولة مما يستدعي ان تكون االجراءات االستنتاجات العلمية 

يع علماء مختلفون تكرارها،  التحقق من صدقها، وهذا ال خالية من  الغموض، بحيث يستط

 يتأتى إال إذا استندت هذه اإلجراءات واالستنتاجات الى اساليب قياس موضوعية، 

وربما كان افتقار بعض العلوم في الماضي الى مثل هذه األساليب الموضوعية في القياس 

عريف المفاهيم والمصطلحات هو الذي ادى الى التباين الواضح والجدل المستمر حول ت

والقواعد المتعلقة بالظواهر التي تهتم هذه العلوم بدراستها. ولعل علم النفس يعد مثاال واضحا 

لذلك، فدقة وموضوعية لقياس تسهم إذن في تحديد المفاهيم، وبلورة التفكير من أجل الفهم 

مية لهذه الظواهر خاضعة المستنير طبيعة الظواهر المختلفة، وبدون ذلك تصبح الدراسة العل

 التأمالت العقلية والخبرات الشخصية. 

 ( 13: ص  2012)ابو الديار ،                                                                           

 

 

4 

 



4 
 

 

 خصائص القياس النفسي والتربوي

والفيزياء والكيمياء مثال يكون يختلف القياس باختالف الظاهرة  المقيسة ،ففي ميدان الفلك  

القياس ادق ما يمكن، وال نقبل بوجود أخطاء في القياس  مهما صغرت، اما اذا انتقلنا الى 

ميدان النبات واالحياء فان  قياسنا يصبح اقل دقة ،الن  هناك عوامل كثيرة يصعب التحكم 

العلوم االجتماعية والسلوكية فيها، وتكون نسبة الدقة اكثر للمرونة وقابلية للتغيير في ميدان 

 والتربوية، لذلك تكون المقاييس التربوية أكثر عرضة للخطأ.

تختلف درجة اهتمام المعلم بالسمات التي يمكن أن يتعامل معها في حجرة الدراسة، فهو يهتم  

بالسمات التي ترتبط بالعمليات العقلية مثل التحصيل كما يهتم أيضا بالسمات التي ترتبط 

او باخر باتجاهات الطالب وميولهم وقياس تلك السمات يتصف ببعض الخصائص بشكل 

 هي:

 القياس النفسي والتربوي كمي.   -1

 القياس النفسي والتربوي قياس غير مباشر فهو ال يقيس الظاهرة بعينها، بل يستدل -2

 عليها من أداء المفحوص على مؤشرات ذات عالقة بالظاهر نفسها .    

 قياس النفسي والتربوي تكون مشوبة الخطأ الذي يجب أن نتخلص منه قبل نتائج ال -3

 استعمال النتائج هو تفسيرها.    

النفسي والتربوي نسبي اي ان الدرجة الممثلة إلجابة الطالب مثال في مادة معينة ال يكون  -4 

مجموعة ) اي لها معنى، او يصعب تفسيرها إال إذا وزنت بالعالمة الدالة على مستوى اداء 

 مجموعته المعيارية( .

الصفر في المقاييس النفسية والتربوية صفر اعتباطي اي انه وجوده ال يعني انعدام السمة   -5

 (.2002المقاسة )عودة،
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 مستويات القياس 

بمستويات القياس بأنها الطريقة التي تصنف بها األشياء او ترتب بها او يوازن بينها  يقصد

لخصائصها المشتركة بهدف معرفة الفروق بينها وايضا مدى هذه الفروق و المعالجات وفقا 

 ( 2002) مراد و سليمان،اإلحصائية الممكنة لهذا المدى                       

 

وقد اقترح العالم اإلنجليزي ستيفنز مستويات للقياس مرتبة من البسيط الى المعقد وفقا لمدى 

 سابية وتطبيقها عليها والمستويات كما أوردها كل من استخدام العمليات الح

 .(2007؛ عالم،  2007؛فرج ، 2002)الصراف ،                                      

  

وتستخدم فيه االرقام لتصنيف األشياء مثل أرقام الهواتف أو التمييز   المستوى االسمي: -1

ا االرقام على التمييز بين األشياء، و هي بين الذكور واإلناث، وفي هذا المستوى تساعدن

مقاييس عامة ال يمكن استخدام العمليات الحسابية عليها، ويستعمل معها االحصاء غير 

 .2البارامتري مثل كا

وفيه ترتب األشياء أو الخصائص بناء على مقدار السمة المستوى الرتبي أو الترتيبي:   -2

ت ثابتة مثل ترتيب مجموعة من األفراد وفق الوزن أو الصفة المقاسة، وال توجد هنا مسافا

او الطول او مجموع الدرجات ،ويكون اتجاه السمة هو المحدد لقيمة الرقم وليس العكس وتعد 

مقاييس  الرتبة أكثر المقاييس استخداما في المجال النفسي، وال يمكن إجراء العمليات الحسابية 

دام االحصاء غير البارامتري في المقاييس مثل عليها، وال يوجد بها صفر، كما يمكن استخ

 معامل الرتب و تحليل التباين.

:  وفيه تقاس كمية السمه، ويتميز بوجود وحدات متساوية و يمكن فيه المستوى الفئوي  -3

إجراء عمليتي الجمع والطرح، وال يمكن إجراء عمليه القسمة أو تحديد النسبة ، و ال يوجد 

 الموجود اعتباطي .به صفر حقيقي والصفر 

في هذا المستوى يعتمد القياس على سلم النسب، حيث يكون للصفر   مستوى النسب: -4

مدلول مطلق اي أنه يرمز فعال الى االنعدام، وفي هذا المستوى يكون لألرقام دالالت ال 

بخصوص الرتب وحجم الفوارق بين األشياء، بل ايضا فيما يخص العالقة بين النسب، في 

لنوع يمكن اجراء العمليات الحسابية جميعها على المعطيات التي تنبثق عن عمليه هذا ا

 القياس، وال وجود لهذا المستوى في مجاالت العلوم اإلنسانية.
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 التقويم  

ذلك من خالل أهميته في توجيهها  التربوية، ويتضحيحتل التقويم مكانة هامة في العملية   

ثل العنصر األساسي من عناصر العملية التربوية، حيث يم مخرجاتها. فهووتحسين نوعية 

يتداخل مع هذه العناصر ويتفاعل معها ليشكل اطارا مرجعيا لكل عمليات التحسين والتطوير، 

 فيها.التحديث والتغيير  والتعديل، اواو االصالح 

 

 مفهوم التقويم 

  لغة: 

 التقويم، واالستقامة: قومته،أي  المتاع،يقال استقمت  قدرها،قوم السلعة واستقامتها أي  ●

 لنا،أي لو سعرت  المقوم،هللا هو  فقال: لنا،يا رسول هللا لو قومت  قالو: :وفي الحديث

 أي حددت لنا قيمتها   الشيء،وهو من قيمة 

 (3783)لسان العرب ، ص                                                           

 

لغويا يعني بيان قيمة الشيء، ويعني كذلك تعديل أو تصحيح ما اعوج ،  إن التقويم ●

فإذا قال شخص :أنه قوم المتاع فمعنى ذلك أنه ثمنه، وجعل له قيمة معلومة ، وإذا 

 قيل قوم الغصن فمعناه عدله وصححه أي جعله مستقيما 

 ( 61:ص 1985)ابو لبدة،                                                                       

  اصطالحا

أما من حيث المعنى االصطالحي فقد وردت الكثير من التعاريف في مصطلح التقويم التربوي 

 في أدبيات القياس والتقويم نورد بعضا منها فيما يلي :

العملية التي يحكم بها على مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق األهداف المنشودة  ●

مدى تحقق التغيرات المرغوبة في سلوك المتعلمين ومعرفة مدى تقدمهم اي معرفة 

 نحو األهداف التربوية المراد تحقيقها .

 (13:ص1998)الزيود وآخرون ،                                                              
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سياق معين او ويعرفه ويستن بأنه) مدى تحقيق البرنامج ألهدافه الموضوعة له في  ●

في السياق الذي يحدث فيه حيث أن هذا السياق يركز على اربعة انواع رئيسية هي: 

 األداء، والمعلومات المكتسبة، ومعرفة فوائد البرنامج، وتحسين نواتج البرنامج (

                                                                      (westin،2005:25)  

ر أنور عقل الى أنه هو )العملية التي يتم بواسطتها إصدار حكم معين على ويشي  

مدى وصول العملية التربوية إلى أهدافها ومدى تحقيقها ألغراضها والكشف عن 

 نواحي النقص فيها أثناء سيرها واقتراح الوسائل المناسبة لتالفي هذا النقص (.

 ( 42:ص 2001)عقل ،                                                              

 

 

 أهمية التقويم التربوي 

يمثل التقويم التربوي جزءا أساسيا من العملية التربوية وهو األسلوب العلمي األمثل الذي يتم 

من خالله تشخيص دقيق للواقع التربوي، واختبار مدى كفاءة وفاعلية الوسائل واألساليب 

لمسار العملية التربوية واالستفادة من ذلك في تعديل وتصحيح اوالطرائق المستعملة في 

 المسطرة على أحسن وجه ممكن.  التربوي نحو تحقيق األهداف

صالح هندي( ،)وهشام عليان( مجموعة من األمور تتعلق بتقويم التالميذ ) ويذكر كل من

 ما يلي :يجب االهتمام بها نظرا للفوائد الكثيرة التي تجنى من وراءها أبرزها 

تقدير مدى فاعلية التعلم والمساعدة في اتخاذ قرارات مناسبة حول مالئمة و كفاية العمل  -1

 التربوي والعملية التربوية .

 التعرف على الكثير من نواحي القوة والضعف في المنهاج . -2

 التعرف على نوع الشواهد واألدلة التي يمكن استخدامها على نحو ادق واوضح في وضع -3

 الدرجات والتقديرات وكتابة التقارير عن التالميذ .

تحديد مستويات التالميذ في القدرات واالستعدادات مما ييسر عملية التوجيه واالرشاد و  -4

 يسهل عمليه التعليم والتعلم .

التعرف على المشكالت التي يعاني منها التالميذ مما يساعد على اقتراح الحلول المناسبة  -5

 لها .

 (   132:ص 1999)هندي وآخرون ،                                                          
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 خصائص التقويم التربوي 

يستند التقويم التربوي على جمع معطيات وبيانات كمية وكيفية أثناء عمليه التدريس، تقود 

دف الى تطوير وتحسين المعلم الى إصدار احكام واتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بالتلميذ وته

العملية التعليمية التعلمية لذلك ينبغي أن يتميز التقويم التربوي بالعديد من الخصائص الهامة 

التي تميزه عن غيره من عناصر العملية التعليمية التعلمية ،حيث يذكر انور عقل بعضا منها 

 كالتالي :

التعليمية التعلمية مثلها مثل العمليات العملية  ارتباطه باألهداف السلوكية المحددة مسبقا : -1

االخرى تستلزم وجود أهداف لها ،ويجب تحديدها ورسمها قبل البدء فيها ،و اذا ما تحققت 

تلك األهداف في نهاية العملية فإننا ال بد أن نكون قد حصلنا على غاياتنا األساسية من التعليم 

. 

ى جانب واحد فقط من جوانب شخصية كان التقويم الى حد قريب مقتصرا عل الشمول : -2

التلميذ وتحديدا تحصيل المعلومات لذلك يجب على التقويم ان يشمل األهداف التربوية 

 المنشودة من مهارات ومعلومات، وميول ،وأساليب تفكير، واالتجاهات والقيم .

ق ان عمليه طالما وجد تعليم فال بد ان يوجد تقويم، ونقصد من قولنا الساب  االستمرارية : -3

التقويم ما هي عمليه مصاحبة لعملية التعليم أي أن العمليتين تسيران  معا جنبا الى جنب فال 

يقتصر التقويم على امتحان آخر الفصل الدراسي ومنتصف الفصل او حتى اخر العام .اننا 

مدرسة نحتاج لعملية تقويم مستمرة تالزم التلميذ طول مرحلة نموه ، من اول يوم يدخل فيه ال

 وحتى يتخرج منها نهائيا. 

ينبغي للتقويم أن يراعي االقتصادية في الوقت والجهد والتكاليف، فال يأخذ   االقتصادية: -4

وقتا طويال من المعلم على جميع األصعدة سواء في اعداده او تصحيحه او تنفيذه ،وكذلك 

 يجب عدم المغاالة في اإلنفاق على االمتحانات. 

كلما كان التقويم متنوعا كلما كان ذلك افضل، يجب ان ال يعتمد التقويم على ف  التنوع : -5

أسلوب واحد فقط من االساليب، بل يجب أن ينوع المعلم في ادواته واساليبه التي يستخدمها 

 في تقويم التلميذ.

 (56ص :2001)عقل،                                                                          
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 أنواع التقويم التربوي 

التقويم التربوي عمليه منظمة تتطلب إتباع خطوات دقيقة وهادفة و تتميز بوجود أنواع متعددة 

 وأشكال مختلفة من التقويم وفيما يلي توضيح ألهم أنواع التقويم :

ويشير الى تلك ويطلق عليه كذلك التقويم األولي او المدخلي  تقويم التمهيدي أو القبلي : -1

اإلجراءات التقويمية التي يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف وذلك لكي يستثير دافعية 

المتعلمين، وتصنيفهم، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الجانب المعرفي وبالتالي يتكون عند 

 المعلم صورة واضحة عن كل تلميذ ومن ثم يبدأ المعلم بالتعامل مع كل تلميذ حسب مستواه

 لكي يعالج ما يلزم .

 (30:ص 2002)عبد الهادي،                                                                   

ويبدأ تطبيق هذا النوع من التقويم قبل بداية لدراسة مقرر معين او قبل بدء برنامج تربوي 

 امج التربوي المقصود .معين وذلك لتحديد نقطة البداية الصحيحة للمقرر الدراسي او البرن

 (37:ص 2007)خضر ،                                                                     

ويطلق عليه احيانا اسم التقويم التطويري ،ويتم إجراء هذا  التقويم التكويني او البنائي : -2

صول على معلومات النوع من التقويم في فترات مختلفة أثناء تطبيق المقرر بغرض الح

تساعد على مراجعة العمل وإعادة توجيه مسار التطوير ليكون له تأثير على الصورة التي 

 تصل إليها النتائج النهائية .

 ( 321: ص 2003)الشمري ،                                                                 

مل تعليمي معين والكشف عن األجزاء التي ويهدف التقويم البنائي الى معرفة مدى إتقان ع

لم يتم تعلمها بالمستوى المالئم  لالستفادة من ذلك في تطوير و تحسين عملية التعليم و يستند 

التقويم البنائي الى مبدأ التغذية الراجعة حيث يستفاد من معرفة النتائج التي حققها المتعلم في 

 التالية . خطواتها السابقة في تطوير وتحسين الخطوات

 ( 14: ص  1985) القرشي ،                                                               

ويهتم هذا النوع من التقويم على وجه الخصوص للتعرف على  التقويم التشخيصي : -3

التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعليمية متكررة وتحديد مجال هذه الصعوبات ومحاولة 

 شف عن أسبابها .الك

 ( 15: ص  1985)القرشي ،                                                                 

10 
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وعلى ذلك فالهدف األساسي من التقويم التشخيصي هو تحديد أسباب مشكالت التعلم ووضع 

 ( 155: ص  1985)شعراوي ، خطة للعمل العالجي .                             

 

وهذا النوع من التقويم قد يكون قبل البدء في برنامج ما او في اثناء اداء مهمة معينة او بعد 

االنتهاء من اداء البرنامج او المقرر بقصد تحديد جوانب الضعف او القصور ثم إعداد البرامج 

العالجية لمن يعاني من هذا الضعف حتى يستطيع مسايرة أقرانه في نفس الصف وفي 

 ة نفسها .المرحل

 ( 37: ص  2004)الشيخ وآخرون ،                                                       

 

ويطلق عليه كذلك التقويم التجميعي أو االجمالي او البعدي   التقويم الختامي او النهائي :  -4

ي العملية او التحصيلي ، ويستخدم في تقدير نهائي لتحديد مستوى التحصيل لدى التالميذ ف

التعليمية ،ويكون ذلك في نهاية الفصل،  أو السنة الدراسية، ومن خالله نصدر حكما نهائيا 

 على عملية التحصيل، ومن األمثلة على التقويم الختامي االختبارات الفصلية أو السنوية .

 ( 31: ص  2002) عبد الهادي ،                                                              

كما يجري هذا النوع من التقويم في نهاية تطبيق البرنامج التربوي الذي يكون قد تتخلله 

التقويم البنائي ،  ويهدف هذا النوع الى جمع المعلومات الالزمة التخاذ قرار نهائي حول 

اختيار  مدى مالئمة البرنامج الذي يجري تقويمه ،فإما االستمرار فيه، وتطويره، او الغائه، او

 برنامج بديل افضل منه .

 ( 40: ص  1999) أبو جاللة ،                                                              

يتم عن طريق مواصلة ومتابعة المتعلم بعد التخرج،  لتوفير معلومات   التقويم التتبعي : -5

ي تطويره على أساس علمي سليم يمكن الحكم بواسطتها على فعالية المنهاج، والمساعدة ف

 لتوفير تغذية راجعة عن اآلثار المستقبلية، أي معرفة اآلثار البعيدة .

 ( 262: ص  1991) عميرة ،                                                                
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 مجاالت التقويم التربوي 

جوانب العملية التعليمية، خاصة وأن عمليه التقويم تتسع مجاالت التقويم التربوي لتشمل جميع 

نفسها هي من نسيج هذه العملية التربوية، ومن العمليات الحيوية والجوهرية  فيها، وهذا يعني 

ان جميع عناصر و فعاليات وانشطه العملية التربوية تشكل مجاالت يعمل فيها التقويم. ومن 

يجب ان تتصف بها عمليه التقويم التربوي لتشمل هنا كانت الشمولية من أبرز الصفات التي 

األهداف التربوية على مختلف مستوياتها ،وتشمل المنهج بأبعاده المختلفة، وتشمل المتعلم 

لتقويم جميع جوانب نمو العقلية والجسمية واالنفعالية واالجتماعية، والمعلم وشخصيته 

ئل التعليمية واإلدارة المدرسية وممارسته التعليمية، وأساليب التدريس المواد والوسا

وممارساتها، واالشراف التربوي وفعالياته، والتسهيالت المدرسية والخدمات المختلفة، 

 وتقويم عمليه التقويم نفسها، وابرز مجاالت التقويم التربوي هي:

 

 تقويم المتعلم:  في مختلف جوانب سلوكهم وفي مختلف مراحلهم العمرية .  ●

 -قيسه ونقومه لدى المتعلم :ما الذي ن        

 المجال االنفعالي: )  االتجاهات  والميول والقيم (.   -1       

 المجال النفسي حركي:المهارات العملية) اليدوية(التي اتخذها التلميذ نتيجة التعلم.  -2       

 المجال المعرفي:  اختبارات التحصيل بأنواعها.  -3       

 أعدادهم ومستوى كفاءتهم وانتاجهم.تقويم المعلم: من حيث   ●

تقويم المناهج والطرائق واألساليب والوسائل التعليمية المختلفة والمراحل التعليمية  ●

 ومدى فعاليتها بالنسبة لنمو المتعلمين بالنسبة لحاجات سوق العمل وخطط التنمية .

أمكن تحقيقه الخطة التربوية :  من خاللها المقارنة بين األهداف الموضوعة وبين ما  ●

 من هذه األهداف ودراسة أسباب التباين إن وجدت .

تقويم اإلدارة التربوية:  بأساليبها المختلفة، التقليدية او الحديثة وأثر ذلك في مردود   ●

 العملية التعليمية.

االبنية المدرسية:  ومدى كفاءتها ومدى االستخدام الفعال للبناء وقاعات التدريس وما   ●

 شابه ذلك .
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 وسائل القياس والتقويم كاالمتحانات بأنواعها . ●

كلفة التعليم:  كقياس كلفة الطالب الواحد في مراحل تعليمية معينه، او كلفة إعداد  ●

 الخريج الواحد في المستويات المختلف.

الكفاءة الداخلية لنظام التعليم: أي نسبةعدد الداخلين الى نظام التعليم، إلى الخارجين  ●

 منه.

ءة الخارجية لنظام التعليم :  أي مدى االرتباط بين المعارف والمهارات التي الكفا  ●

يحصل عليها الخريجون بواسطة التعليم وحاجات سوق العمل الفعلية وبالتالي مدى 

 إسهامه في زيادة الدخل القومي والدخل الفردي .

 

 (360- 352: ص  2008 ) سعادة وآخرون،                                                  

                      

 أساليب التقويم وأدواته 

 

ينبغي على المهتمين بعملية التقويم استخدام العديد من أساليب التقويم التي تساعدهم على  
ثبات النتائج التي يحصلون عليها وتتنوع هذه األساليب كثيرا لكي تعمل على تحقيق الكثير 

يم لمرجوة من عمليات التقويم وفيما يأتي توضيح ألهم األساليب المتبعة لتقومن األهداف ا
 .ما يتعلمه التالميذ من المنهج

 

 أوال: المالحظة

بحواسه المختلفة نحو   يمكن تعريف المالحظة على أنها العملية التي يتوجه فيها المالحظ 
ى معلومات تفيد في المتعلم بقصد مراقبته في موقف نشط ،وذلك من أجل الحصول عل

وطريقه تفكيره ومعدالت نموه   الحكم عليه وتقويم مهاراته وقيمه وسلوكه واخالقياته
وتعتبر من أكثر وسائل التقويم شيوعا بعد االختبارات التي يضعها المعلم ويتطلب هذا 

األنشطة   األسلوب من المعلم االستمرار في مالحظة الطالب عند قيامهم بالواجبات أو
ديدة في ميادين المنهج المدرسي المختلفة كالمشاركة في طرح األسئلة او االمثلة او الع

  تطوير المهارات او استخدام طرق معينة لجمع البيانات والمعلومات
 

 قوائم التدقيق والمراجعة ثانيا : 

كما يمكن يمكن استخدام هذه القوائم من جانب المعلم او التلميذ للكشف عن مدى تقدمهم،     
تطوير هذه الوسيلة من أجل التقويم الذاتي او الجماعي و تكون القائمة قصيرة ال تزيد عن 
عشرة فقرات يضع فيها التلميذ اشاره تحت كلمة )نعم( وكلمة )ال (في العمود المخصص 
لإلجابة عن بعض األسئلة مثل كيف اعمل واجبي ؟ و تعتبر قوائم التدقيق مفيدة في تقييم 

خاصة ترتبط بعادات الدراسة والمشاركة في المناقشة وغير ذلك من سلوك الطالب فقرات 
 في مواقف التعليمية المختلفة .
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 ثالثا: سجالت الحوادث القصصية

السجل القصصي هو وصف لحادث ،أو موقف في حياة الطالب وتمثل عملية جمع مثل     
حدثت وماتزال تحدث لسلوك هذا الوصف لمدة طويلة من الزمن وتوضح التغيرات التي 

ذلك الطالب وينبغي أن يشير السجل القصصي الى التاريخ والوقت الذي حدث فيه السلوك 
والظروف التي أحاطت به، والهدف من وراء وصف ذلك السلوك والسجالت القصصية 

عبارة عن وصف توضيحي مدعم بالحقائق للحوادث المهمة التي يالحظها المعلم بين 
ث يتم وصف كل حادث باختبار بعد حدوثه فورا كما قد يتم تسجيل هذا الوصف تالميذه ،حي

 على بطاقة منفصلة.
 

 الجماعية رابعا: المناقشة

بين أفضل وسائل التقويم التي تتم إدارتها من جانب المعلم أو من جانب  وتعتبر من       
وحدة تدريسية ويتمثل أهم الطالب في بداية اليوم الدراسي أو في نهايته او عند نهاية 

أهدافها في الحصول على المعلومات و تهيئة الفرص المناسبة للتقويم الجماعي لما قد تم 
عن االحتماالت التي تسبق  عملها، والكشفتعلمه، والتوصل الى تحديد االشياء الواجب 

ل الفردي عمليه صنع القرار، وتزويد المعلم بالوقت المناسب لتقويم العمل الجماعي والعم
  على حد سواء.

 

 المقابالت  خامسا:

تساعد المقابالت الرسمية وغير الرسمية في تقويم ما تعلمه الطالب حيث تساعد        
المقابالت غير الرسمية في التحدث عن المشكالت الراهنة وتحديد الصعوبات في حين 

دير والتدقيق التي تم تتطلب المقابالت الرسمية استخدام مجموعات األسئلة و قوائم التق
اعدادها من قبل .وينبغي على المعلم أن يصغي جيدا اثناء المقابلة وان يعمل على تحقيق 

 األهداف المنشودة منها .
 

        السجالت والمذكرات اليومية  سادسا:  

وهي من الوسائل التقويم المفيدة حيث يتم وضع األهداف والخطط المناسبة للتالميذ من  
اجل التعرف الى مدى التقدم الذي حققوه وذلك عن طريق كتابة مالحظات تفيد باالنتهاء من 

عمل ما ويستحسن عدم وضع تقارير أو عالمات على تلك السجالت ، ألن الهدف منها 
يتمثل في تشجيع التالميذ على تسجيل أفكارهم واعمالهم بأنفسهم او بواسطة المعلم. ومن 

المالحظات اليومية لالستفادة منها وقت الحاجة. وقد تكون هذه  المفيد لو تم حفظ هذه
السجالت والمذكرات فرديه او جماعيه. حيث يتضمن السجل الفردي تسجيل األنشطة 

  المختلفة ،في حين يتيح بعض المعلمين

 الفرصة المناقشة الجماعية حول الفقرات المدونة في السجالت الفردية واليومية . 
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 استبيانات أو االستفتاءاتسابعا: 

وهي تكشف عن اهتمامات الطالب وهواياتهم ،والتعرف إلى أنشطتهم خارج المدرسة       
،والى خلفياتهم االجتماعية. كما يمكن عن طريقها تقييم او تقدير االتجاهات والمشاعر 

د والقيم على أساس خمس استجابات للفقرة الواحدة هي، موافق بقوة، وموافق، ومحاي
  ،ومعارض، ومعارض بقوة، حسب مقياس ليكرت .

 

 ثامنا: لعب الدور

حيث يستطيع المعلم عن طريقه تقويم أنماط التفكير التي يستخدمها الطالب في حل      
المشكالت التي تعترضهم وقدرتهم على وضع أنفسهم في مواقف اآلخرين و تقويم 

 المهارات الخاصة بهم في لعب الدور.

 ( 365- 361: ص  2008) سعادة وآخرون،                                               

  

 تاسعا: االختبارات التحصيلية  

تعتبر االختبارات التحصيلية اكثر ادوات التقويم شيوعا واكثرها الفة بالنسبة للتلميذ          
  وتشكل الجزء االهم من برنامج التقويم في المؤسسات التعليمية

 

طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل التلميذ   رف احمد عوده االختبار التحصيلي بأنه:ويع
لمعلومات ومهارات في مادة دراسية سبق وأن تعلمها بصفه رسميه وذلك من خالل اجاباته 

 على عينة من األسئلة التي تمثل محتوى المادة الدراسية .

 ( 52: ص  2002)عودة ،                                                                       
 

و تنقسم االختبارات التحصيلية من حيث طريقة ادائها الى اختبارات تحريرية و اختبارات 
 شفوية واختبارات عملية) أدائية (.

 ( 173: ص  1985) شعراوي ،                                                                  

 

 . تشخيصية عالجية وقائية  عمليه  التقويم : 

 

 يقصد بها معرفة قدرات وميول التالميذ واهتمامهم بقصد تحسين توجهاتهم   تشخيصية: 
 وتحديد مواطن قوتهم وضعفهم.               

 

 ارشاد وتطويع المحتوى وطرائق التدريس وأساليب التدريس في ضوء تحديد  عالجية: 
 الضعف والقوة وكيفية تحسينها. مواطن            

 

 التي تكون  غير منظورة سابقا   التعرف على المشكالت والمعوقات  وقائية: 
 .) الوقاية خيرا من العالج(          

 

 عند ذلك، بل هو وسيلة تحديد مدى تحقق   ليس غاية إلصدار الحكم والنتهاء  فالتقويم  
 العملية التعليمية.األهداف والمقترحات، تصحيح مسار   
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 أو السمة أو الظاهرة التي تقيسها القياس: هو عملية إعطاء كمية الصفة أو خاصية الشيء 

 ) اي عملية وصف المعلومات وصفا كميا دقيقا اعتمادا على فكره) ثروندايك (:          

  )) كل ما يوجد له مقدار وكل مقدار يمكن قياسه(( .          
 

 يم غير مترادفتان كما يعتقد البعض بل يوجد فروق بينهماالقياس والتقو ●

 إبرزها: 
 التقويم أعم وأشمل من القياس ألن القياس يقيس الجزء والتقويم يتناول الكل. -1

 القياس وحده ال يكفي للتقويم ألنه ركن من أركانه .-2

 التقويم عملية شاملة بينما القياس عملية محددة . -3

 ى التشخيص والعالج.يهدف التقويم ال -4

 

أما القياس يكتفي بإعطاء معلومات محددة عن الشيء أو الموضوع المراد قياسه، 
يرتكز التقويم على مجموعه من االسس بينما يرتكز القياس على مجموعة من 

  يشترط فيها الدقة .  االدوات او الوسائط
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 Education Objectives      األهداف التربوية
 

 المقدمة:
 

ممممممالتربيةةعمليةيةةعمة، بةةعىمبيهاةةمماا ةة،مليةيةةعميتغةةر تممرةة افمتاييةةرا مير ةةر مبي ةة،ىممم

رالذيمير  مذلكمريشيرمإلية ماهةة اامالتربريةعىمب ةممتشةيغمالتاييةرا ماليةرا مإرة ا  ،ملة  م

م(57 :2010)الهويدي، مممممممممممممممممممممممممممممممممم.تهةيرهريمرهيتهةيينمري،مييكنمأنميهربال
م

بالمب مأنميكرنملكغميا جمي رسممبه،غمأرمبراة،يجمتربةريمشة،يغىميعيرلةعميةنماهةة اام

التربريعمالراضةرعىمرتةممتكةرنماليي،رسة، مالتربريةعمأرمامعةراتا مالتاايذيةعمالتربريةعمل ةذام

 (28 :2001، سعادة)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مالبرا،يجمير  تمر قيتع

ميتكة،يال مإلة ا ا ممممتسةهممبةممالا ،يةعمملة ا ماليتهةيةيننميع،غمليةاة،مةةرمالتربيةعمالتةأربي،م

رلكةغميعتيةبمأةة اامتهةيييةعمترة  ة،مالاةسةاعمالتةمممىلةتا،لغمرالتكيةاميةبمبيهةت ممريعةتيه م

لاةسةةةاعمالتةةةممتسةةةر ه.مممممخةةةرمبةةة،ختالاماهتختةةةةاماهةةةة ااميةةةنميعتيةةةبميةةةنم ةةةمميتبا،ةةةة،مر
   (116: 2007الوكيل،)

رتاطةقمالهيةيعمالتربريعم ،لب،م مينمأة ااملريضعمتسهممكغميؤسسةعمتربريةعمإلةممترتيت ة،م

بشكغمكةممارمعزهمميب،شرمأرم يرميب،شرىمرذلكمهةييعمالتربيةعمرخطةررتم ررةة،مبةممتتة مم

م(23: 1985)بحري،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهيممرالشهر .مممممممممممممممممممممممم

 

 تعريف األهداف التربوية:
 

يا ةةرممال ةة اهم  ةةةرماتةة،حميترقةةبمر ر ةة ملةة  ماليتهةيةةينمبةةممضةةرتمإعةةراتا مرإيك،اةة، م

 (35 :2000، مرعي ومحمد)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرق را ميهياع((.م
م

(مب،ا م  لب،رتملنمرغامأاي،طمالسةةركمالةذيميات ةرمرة ر  ،مبةمم1994ركىمرلرب م يب،

م(2 :1994، مبارك)ممميهين((.مشخغيعماليتهةمماتيععميرررهمبخبرتمتربريعمأرميرقامتهةييمم
م

ة امل،مميغامالي ة،را مالكةيةعمالا ،هيةعمالتةمميترقةبميةنم(مب،ا م  1999ىمرلرب م الريةع

 (116 :1999، الحيلة)مممممممممممممممممممممممممممممممممممم((.متهةماليتهةممانمي  رة،مبه مليةيعمال
م

ةةةممالاتةة،هجمالتةةممتسةةهممالهيةيةةعمالتهةيييةةعمبةةممبةةة ميةة،مالةةمم  اهةةة اامالتربريةةعمكية،متهةةرام

ترتيت ةة،ىمرتر يةة ماهةةة اامالب ايةةعمالغةةريرعملةهيةيةةعمالتهةيييةةعمبكةةغمعرااب ةة،ىمربةة رنمتر يةة م

مضيراعمالات،هج((.،ممالتهةييممبمملشراهيعم يرمياهة اامالتهةيييعميسيرمالا 
م(391 :2008، السليتي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 أهمية األهداف التربوية:

الميخةرمسةركماالاس،نمينمال  اىمرأرسنمااللية،غمية،ماتعة مارةرماةة اامراضةرعمتهكة مممممممممممممم

راختيةة،رهمراسةةته ا هملتريةةغميسةةؤرليعماتةة،هجماةي،لةة مرالتهةةراملةةةمماةةة اامإرا تمغةة،رب ،م

التربيةةع.مرةةةممليةيةةعمإاسةة،ايعماعتي،ليةةعمرضةة،ريعمرايةةرمضةةررريمتيةيةة مالركيةةعمرالهتيةة تم

رتتطةب ماهسة،لي مالهةييةعمرذلةكمهةييةعمالتربيةعمرخطةررتم ررةة،مبةممتتة مماهيةممرالشةهر م

،الت ةة،مركرا ةة،مي اةةعمعي،ةيريةةعمتضةةممياليةةينماليهةيةةينمرتتطةةة مرالتسةة،نماط،ق ةة،مرتهةة  ميع

ميرار مبشريعمري، يعمك يرتمريتراغةعمأك رمينمالي نماهخر مبمماليعتيبمالر يف.

ممممممممممممم

رتتغةةغمةةةذهماهةةة اامب،لتغةةررا مالتةةممتتهةةةقمبيك،اةةعماالاسةة،نمبةةممالرعةةر مريراقاةة مبةةمممممممممممممممم

انمتاب ةقماهةة اامالتربريةعمبةممتري،تة ىمرلةذلكمبيةنمالضةررريمالري،تمربتا ةيمماليعتيةبمري

الةةرطنمالهربةةمميةةنمبةسةةات ماالعتي،ليةةعمالتةةممتهبةةرملةةنمررخمااليةةعمالهربيةةعمرخغ،هغةة ،م

مريراقا ،مالش،يةعمراغرغملت،ه ة،مر ت،بت ،.

لترتةغمرتسهممال رغمالهربيعمالا،ييةعمريا ة،مالهةرالمالةممترتيةقمخطةرا مراسةهعمبةممالتتة ممممممممممممممم

يا ة،مةةرمالة ا مياة،ةجميك،ات ،مالتممتةيقمب ،مبةينمالة رغماليتت يةعىمريةنمبةينمية،ميتطةبة مذلةكم

تهةيييعمبه،لعمريهتي ماع،خمةذاماالل ا ملةممساليعمخطرات مالرهيسيعمرلةممااتت،تمية،ميا،سةب م

التةمممب،هةة ااينمأة ااىمريهتبرمتر ي مةذهماهة اامالخطرتماهرلممبممكغمليغميسةتايرم

لبةر ة ميؤينمب ،ماالاس،نمتخةقمال اببمرترع مالع ر مرتس،ل همبةمماختية،رمالرسة،هغماليالهيةعم

 ينمتت يرمي  مي،مرغة مبي ماع،خ.مرتيكا 

ب،ل  امالتربريمإذنمةرم"ماليرغةةعمالا ،هيةعملةهيةيةعمالتربريةعمرةةرمالا،يةعماليبتاة،تمالتةممممممم          

يرع ماهاشطعمالتهةيييعماليتغةر تملترتيةقمالاتة،هجمأاشه مينمأعة ،مالي رسعمراليغ رمالذيم

الير ةةر مبي ةة،م"مرترخيةة، ملة قةةعمأنمالاتةة،هجمالير ةةر مبي ةة،متهكةة ميةة،ميترقةةبمأنميكةةرنملةيةة م

ماليتهةممرينمتتممخبرتمالتهةممباع،خ.

 (32-31: 2012، بحري)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 أنواع األهداف التربوية:

مالممقسيينهمبرس مليريي،ت ،مرخغرغي،ت ،ممييكنمتغاياماهة اامالتربريعمممممممممممممممممممم

م

    التربوية العامة: األهدافوال ً: أ                
يةةنمالتةة را مرالي ةة،را ممهةةةمملبةة،رتملةةنمكةةغميةة،ميسةةتطيبماليةةتهةممأنمي  ةةرممممممممممممممممممممممممم

يرغمرالر ب، مراالتع،ة، مبهة متهةية ملررة تمتهةيييةعمأرميةا جم راسةممبةممبتةرتمزيايةعمرالي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبغغم راسممأرمساعمأك، يييع.مطريةعماسبي،مأقة ،مأسبرل،نمرأقغ،ة،م
م(59: 2000)دورزة،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ريطةقملةي ،ماري،ا،ماهةة ااماالسةتراتيعيعمأرمالبهية تمالية  ماليهبةرتملةنمالسي،سةعمالتربريةعم

اله،يعملة رلةعماليبايةعملةةممبةسةات ،ماالعتي،ليةعمرالتةممتتبا،ةة،مالةرزارا مالتةممتهاةممب،لتربيةعم

رممبسة رلعمي ةغماهةة اامأرمتتةمالمتت، مرأا ،ةذهماهة اامب،لتع ي مايض، ممتتغارالتهةيمىمر

ماالي ةعهبهضمميأتمربيي،ممالتربريعمالخ،غع

 .الررريعمراهخالقيعترسيخمااليي،نمرالتيسكمب،لتيمم -1

 رالتت م.ال ا معيغميؤينمب،لهةممرالايرم -2

 .طاعمالغ،لرعتهزيزمررخماليرا -3

 

 :الخاصة هداف: األثانيا ً               
رةةةممأةةة اام ايةةعمأقةةغمشةةيرال مرأسةة غمقي،سةة، ميةةنماهةةة ااماله،يةةعمريهبةةرملا ةة،ممممممممممممممممممممممممم

اليترقةةبمانميغةة رميةةنماليةةتهةممكةة ليغملةةةممأنمالةةتهةممقةة ممالسةةةركممبعيةةةعمترةة  مبشةةكغماةةرل

مر ف.م

السةةةركممكيةة،مييكةةنمتهريةةامال ةة امالتهةييةةممبأاةة هملبةة،رتميرةة  تمرراضةةرعمتغةةامالتاييةةرم

اليترقبمر ر  مبممع،ا ميةنمعرااة مشخغةيعماليةتهةممال ال ةعم الع،اة ماليهربةممرالي ة،ريم

رالرع اام(مرذلةكمبهة م راسةت ملةية، تمال راسةيعىمرييكةنميالر تة مأرمقي،سة مرلةية مترغةام

مممماهة اامالخ،غعمبي،ميةمه

لةةمممأة اامت ريسيعمتةرتبطمبة،لتخطيطمرالتاايةذمالالزيةينملتة ري ميرضةرنم راسةم -1

 يستر مالرغعمالغايعمأرمالرر تمالت ريسيع.

أة اامير  تمقغيرتمالي  ميرت،حمترتيت ،مالممبترتمزيايةعمقغةيرتماسةبي، م رغةعمأرم -2

 رر تم راسيع(.

 أقغمشيرال مرأس غمقي،س، مينماهة ااماله،يع. -3

 مأة اامأس،سيعملترتيقماهة ااماله،يع. -4

م(63: 2009)سالمة، مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 شروط ومعايير تحديد األهداف التربوية:

م:يةمةا،كمشررطمريه،ييرمأس،سيعملتر ي ماهة اامالتربريعمتتي غمبيي،ممممممم

م.أنمترضحماراتجمالتهةمماليا،سبع -1

مممممممممممممممممممممممممممممممممأنمتي ةةةةةةةغمعييةةةةةةةبماةةةةةةةراتجمالةةةةةةةتهةمىمربيهاةةةةةةةمم خةةةةةةةرمأنمتسةةةةةةةهممإلةةةةةةةممتاييةةةةةةةعم -2

 .رركممالع،ا ماليهربممرالرع ااممرالاا 

 .يتهةيينهة اامالاررلمالار يعمبينمالأنمتكرنميييزتمبريفمترضحما -3

 .أنمتتسقميبمالاةساعمالتربريع -4

 .أنمتكرنميشتتعمينماهة ااماله،يعملةتربيع -5

 م.أنمتتسقميبمالترال ماهس،سيعملا ري، مالتهةم -6

م(193 هـ:1408 )الخطيب،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

م

 مستويات األهداف التربوية:
 

 املعريف: اجملال –أوالً 

ق،مماله،لممبةرممبتتسيممةذاماليعة،غمالةممسةتعميسةتري، ميرتبةعمترتيبة، مةريية، ميتع ة، ميةنمممممممم
اس،اممالةذيميبة أميةنمالبسةيطمالةمماليركة ىمالت،ل تماررمالتيعمرياسعي، ميبمطبيهعمالتاكيرماال

ريفميز ا متهتي ماليستري، مكةي،ماقتربا،مينمالتيعىمرييكنمتي يغمةةذهماليسةتري، مةريية، مبةمم
م(.مم1الشكغمرقمم 

 -مستوى المعرفة أو التذكر أو الحفظ:  -1

يي ةةغمةةةذاماليسةةتر مأ اةةمميسةةتري، ماليعةة،غمالهتةةةممرأبسةةط ،مرةةةرميتطةةة متةةذكرمممممممممممم
 سترع،نماليهةري، مرالخغ،هصمرالريرزمراليب، ئمراليا،ةيممالتممتهةي ،.را

–رةةةذهمبهةةضماهبهةة،غمالسةةةركيعماليا،سةةبعملغةةي، عمأةةة ااميسةةتر ماليهربةةعمةةةمم يهةةرام
مهاليستر بممةذاممتطبيتممينماليا،ةجمال راسيعمي ،غير  (مربيي،ميأتممم-يسيمم-يه  م-يؤشر

.كي،مرر  مبممالكت، مربهضمأارانمالطيرماليتهةممأنميه  م-م  

 (      89: 2008)الحوامدة ،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 -مستوى الفهم واالستيعاب:  -2

اليسيرلعمرترعيت ة،ميةنممارررتتميي غمةذاماليستر مق رتماليتهةمملةممب ممالي، تماليتممممممم

 شكغمالمم خرمرالتهبيرملا مبةات مالخ،غعمارماستخالصميهاممينماصميهين.

م–ميهية م–يتةرعممم–ميشةرخم–رةذهمبهضماالبه،غمالسةركيعماليا،سبعمل ذاماليسةتر م يرضةحم

مهاليستر بممةذاممتطبيتممينماليا،ةجمال راسيعمي ،غيستاتج(ىمربيي،ميأتممم-ياسرم-ميةخص

م.ليةيعمالبا،تمالضرهمميشرخماليتهةممان -

  -مستوى التطبيق:  -3

يي ةةغمةةةذاماليسةةتر مقةة رتماليةةتهةمملةةةمماسةةتهي،غمرتطبيةةقمقرالةة مأرما ريةة، متةةممتهةي ةة،مممممم

 س،بت،مبمميراقامع ي تميا، رتمأرميي، ةع.

يهةر (مربيية،مم–يبةرةنمم-يطبةقمم-يرةغم-يرسة م-االبه،غمالسةركيعماليا،سبعمةةمم يسةتخرحم

ماليستر هبممةذاممتطبيتممينماليا،ةجمال راسيعم،غيأتممي 

م.تشريحمرشرتمالغرغرمطبقماليتهةممليةي، مانمي -

 -مستوى التحليل:  -4

يي غمةذاماليستر مق رتماليتهةمملةممتاكيكمالية، تمالتهةيييةعمالةمماعزاه ة،ماليختةاةعملةةممممممم

م-،سبعمةمم يعةزئربقماس، ميهينمركشامالهالق، مبيا ،مربينمبهضماالبه،غمالسةركيعماليا

متطبيتةمميةنمالياة،ةجمال راسةيعمي ة،غريرةغ(مربيية،ميةأتممم-ريغاام–ريييزمم-يت،رنمريارلم

ماليستر هبممةذام

بممضرتمشرخماليهةممرينممرنماليتهةممبينمالخةيعمالريراايعمرالخةيعمالاب،تيعانميت، -

م رنماخط،ت.

 (91: 2008)الحوامدة ،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

م
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 -مستوى التركيب:  -5

يي غمةذاماليستر مق رتماليتهةمملةممتعييةبمأعةزاتمالية، تمالتهةيييةعمررضةه ،مبةممق،لة مممممم

ع يةة مايمالتةة رتملةةةممباةة،تمشةةمتميةةنماعةةزاتميتارقةةعمارميختةاةةعمري  ةةرمبةةممةةةذاماليسةةتر م

يركة مريعيةبم–يؤلةام–السةةركيعماليا،سةبعم يغةيممالسةركمماالب المملا ماليتهةمىماالبه،غم

 اليستر هبممةذاممتطبيتممينماليا،ةجمال راسيعمي ،غريرت مريبام(مربيي،ميأتممم-يهي م–

ميكت ميرضرل، ملنمأةييعمالتاا مالالةراهمملإلاس،نمرالريران.أنم -

  -التقويم:  -6

يشةيغمعييةبممر.مب ةيي غمةذاماليسةتر مالةةممرالتة م رعةعمبةمماليعة،غماليهربةممالهتةةمممممم

اليسةةةتري، مالسةةة،بتعمبةةة،ليطةر ميةةةنماليةةةتهةممةةةةرمالتةةة رتملةةةةمماغةةة ارمركةةةمملةةةةممغةةةرعم

االستات،ع، مأرملةممقييعميهياعمأرملةممالترابطمالياطتممبينماهيررمريةنم ةممالرغةرغمإلةمم

م-ياتةة مم-السةةةركيعمةةةمم يتةةيمممقةةرارا ميا،سةةبعمبةةممضةةرتميهةة،ييرمراضةةرعمريرةة  تىماهبهةة،غ

متطبيتةمميةنمالياة،ةجمال راسةيعمي ة،غيتةرر(ىمم-يبة يمرأية مم-يةخصم-ي رضم–يركممم-ي لمم

مهاليستر بممةذام

 .يرضحمأةييعمالتبرنمب،ل مأنم -

 (94: 2008)الحوامدة ،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

(مالترتي مال ريممراتع،هميستر مالغةهربعميةنمالتهتية ىمريةفميهتبةرم1يرضحمالشكغم مممممم

م(64: 2010)الهويدي، ممممممممممممممممممممممممممممممكغميستر ميتطةب، مس،بت، ملةيستر مالذيميةي .

 :(االنفعايل) الوجداني اجملال – ثانياً 
ارمماله،طايةةعمرتتغةةغمب رعةةعمقبةةرغماليةةتهةممالتةةممتهبةةرملةةنمالعرااةة ريضةةمماهةةة ااممممممم

ربض ملشمتميهينىمرتتغامأارانمالسةركمالتةممتتضةيا ،مةةذهمالعرااة مب رعةعمكبيةرتميةنم

م(62: 1981كاظم،)ممممممممممممممممممممممممممممممممممال ب، مك،التع،ة، مرالتيممرالييرغمرالتت ير.م

اماليعةة،غمةةةرميةة،مذةةة مإليةة مالتربةةريمكرا ةةرغمريةةفميبةة أمانمأبضةةغمتتسةةيمماسةةترلب مل ةةذممممم

مىمربيي،ميةممالتغايامالذيمالتي همكرا رغهاليتهةمب،لتتبغمريات ممبتك،يغمالتييعميبمسةركم

 مستوى التقبل )القبول أو االستقبال(: -1

أرمي يرميهينمأرمالر،سيعميا ي،مبريفمتترل مل ية ممتاسته ا ماليتهةمملالةتي،ممب ،ةرمرةرمممممم

 (132: 1983خوري،)ممممممممممممممممممممممممممممممالي ير.ر بعملالةتي،ممب ذهمال ،ةرتمراستتب،غم

مينماهبه،غماليستخ يعمبممةذاماليستر هميش،ركىميتبغىميعي ىميخت،رىميستخ مىمياغغ.

مبممالتع،ر مالهةييع.مأنميش،ركماليتهةمم-لسةركيعهمينماهة ااما

 

 التقويم

 التركيــب

 التحليل

 التطبيق

 الفهم

 التذكر والمعرفة

 (: الترتيب الهرمي ألقسام المجال المعرفي )هرم بلوم(1الشكل )

 اتجاه مستوى التعقيد المهارات العليا
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 مستوى االستجابة: -2

 (44: 1985)بحري ،ممممممممممممم.ب،الستع،بعملةيب ي، ميبيا، ماةتي،ي مب ،ميترمماليتهةمربي مممممممم

ينماهبه،غماليستخ يعمبممةذاماليستر هميرابقىمييت غىميطببىميسيبىمير  ىميبينىميتررىم

ميذلنىمي تاىميط،بق.

مر بت مبممقراتتميرضرنملةيم.ميب يماليتهةممأنم-رينماهة اامالسةركيعهم

 أنميرابقملةممكت،بعمتتريرملنمتةرفمالبيهع.مممممم-ممممممممممممممممممم
م

 الحكم في ضوء قيمة(:)مستوى التثمين او التقييم  -3

ريطةةةقملةيةة مالتتةة يرمايضةة، ىمريهاةةممتتةة يرماالشةةي،تمرال ةةراةرمأرمالسةةةركمبةةممضةةرتمممممممم

م(132: 1983)خوري ،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.اميي،نمبتييعميهياع

مريتضينمةذاماليستر ه

 تاضيغمقييعملةممقييعماخر . -

 االلتت، مالراسخمبتييعميهياع. -

 (58: 1972جوزنلند،)ممممممممممممممممرتتبمبي ماالة اامالسةركيعمالخ،غعمب،التع،ة، مرالتذرل.م

م ميتخةمى ماليت،سعى مالكا،تت ميزي  ماليستر ه مةذا مبم ماليستخ يع ماهبه،غ ميتببىمرين ي عرى

ميه،ض ىميس،ا ىميخت،رىميهترضىميا،قشىميترر.

مأنميس،ا ميعيرلعمبممااع،زميشررنميهين.م-ينماهة اامالسةركيعهم

 أنميهترضملةممسةركمأبرا ميهيةرنملةممتةرفمالبيهع.مممممم-مممممممممممممممممم

م

 مستوى التنظيم القيمي: -4

م(44: 1985ابراهيم ،)ممييبمريهرب ،مبسةرك بي مقييعملةممشكغميع،مريهاممانميا مماليتهةمممممم

 .تا يمميعيرلعمينمالتيممبمما ،مميهينمرتر ي مالتيممالر،كيعم اليسيطرت(ميام

ماليستر  مةذا مبم ماليستخ يع ماهبه،غ ميرين ميا،قشه مشرخى مييهراى ميربطى ميرك ى كرنمى

م.رر ىميت،رنىميضبما ريعملةمىميبةساع

 .مممممتعربعمم ب، مرأي هتي مالأنميمم-ينماهة اامالسةركيعهم

م
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 تكامل القيمة مع سلوك المتعلم وتميزه بها )االنتماء(: -5

ممممممممممممممممممممممممبيةةةة مبةسةةةةاعمك،يةةةةةعملةريةةةة،تمري بةةةة ملةةةةةمميةةةة،متضةةةةيات ،مميتباةةةةمماليةةةةتهةممإنريهاةةةةممممممم

م(45: 1985اهيم، برإ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ينمالتيم

ب،لتييةةعمبةةممةةةذاماليسةةتر متأخةةذميك،ا ةة،مرتاةةت ممبةةممتا ةةيمم اخةةةمميركةةممالسةةةركميرعةة مممممم

لإلاسةة،نميةة، امملةةي مةاةة،كماةةرنميةةنمالترةة يىمراالةةة اامالسةةةركيعمبةةممةةةذاماليسةةتر مارغم

 (50: 1984)توق ،مممممممممممممماالاي،طماله،يعملتكياماليتهةممشخغي، مراعتي،لي، مرل،طاي، .مممم

ماليستر  مةذا مبم ماليستخ يع ماهبه،غ ميرين ميايره ميكيغى ميتطة ى ميبتكرى ميستيبى ىمه غى

م.يهيمىميييزىميبرزمى ذ ىميسأغىمياشئي

م.رغماليتهةمماليشكال مبأسةر مالبرفمالهةيميأنمم-ينماهة اامالسةركيعهم

م

 :(حركي النفس) املهاري اجملال – ثالثاً 

تهبرملنمالي ،را مالي ريةعمأرمالي ة،را مالرركيةعمرالتة رتممريشتيغملةمماهة اامالتمممممممممم

لةةممالتية،ممبةأ اتميهةينميتطةة مالتا،سةقمالرركةمممراهع زتىمرالتة رتلةمماستهي،غماال را م

م(62: 1981)كاظم،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرالهغبم.

تةةرابطمبةةينمرركةة، مميه يةة ىمرأبضةةغ ةة،را مالرركيةةعمبةةممريتضةةينمةةةذاماليعةة،غماليمممممم

ميستري، مرةمهةذاماليع،غمل تممريتضينالهضال مراعزاتمالعسمماليختةاعم

 مستوى المحاكاة )التقليد(: -1

م.ريهاممالتتةي ملرركعمأرميعيرلعمررك، مبه ميالر ت ،مممممم

 مستوى المعالجة اليدوية )الشغل البارع باليد(: -2

ممممممممممممممممممممممممممممركةةةةعمباةةةة،تملةةةةةممتهةييةةةة، مرلةةةةي مباةةةة،تملةةةةةمماليالر ةةةةعمكيةةةة،مبةةةةمريهاةةةةمما اتمرمممممم

 (162: 1972لند،)جوزنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماليستر ماالرغم
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  الدقة:مستوى  -3

لةةمممتهةميةريرغةغمالراالاضب،طىمةرمإنميغغماه اتمإلمميستر مل،غمينمالغرعمممممممممم

م(133: 1983)خوري،مممممممممممممممبااس .مم رععمينمالي ،رتمبمما اتمالهيغمرلةمم تعميهياعم

 :واالرتباط(مستوى الترابط )التمفصل  -4

ريهاممالترابقمبينميعيرلعمينمالررك، ملنمطريقمبا،تمسةسةعميا،سبعميا ،مرترتيةقمممممممم

م(123: 1983)خوري،ممممممممممممممممممممم.مماليختةاعاالتا،لمال اخةممبينميعيرلعمينمالررك، م

ماليممم ماهبه،غ ماليين مةذا مبم ميع،غستخ يع ميخت،ره ميربطى ميييزى ميهزغى ميخطرى ىمعيبى

يرك ىميشاغىميكياىميضبطىميطررىميراعبىميع اىميب غىمي ذ ىممىاككىمييغةحىمارصي

م.يسخنىميخةط

ممممم.مضا لعمبإتت،نمشرخماليتهةمأنميم-ينماهة اامالسةركيعهمر

 

 األهداف السلوكية:
مممممممم

بي،مأنمالهيةيعمالتهةيييعمليةيعميتغر تميخططمل ،مت  امالممار افمتاييةرا مإيع،بيةعمممممممم

ير ر مبي ،مل  ماليتهةيينىمرلية،مكة،نمالتهةرامالةمماتة،هجمالةتهةممرتر ية ة،متر ية ا مراضةر، م

بأاة ملبة،رتمأرمعيةةعمتغةامينمأةممعراا متةكمالهيةيعىملذامييكنمتهريامال  امالسةةركمم 

التايرماليطةر مإر ا  مبممسةركمالط،ل ماتيععمالخبرتمالتهةيييةعمالتهةييةعىمرييكةنميالر تة م

 يهة،ييرمأرمقي،س (مريةنمخةالغمةةذامالتهريةامييكةنماسةتخالصميراغةا، مال ة امالسةةركمم

مغي، ت (مبي،ميةمه

 يهبرملنمسةركميترممب ماليتهةممبريفمييكنميالر ت مرقي،س . -1
 رمالممي،ميستطيبمانميؤ ي ماليتهةممينمليغمأرمأ اتماتيععمليةيعمالتهةم.يشي -2

 يشيرمالممات،هجمليةيعمالتهةممرلي مالممليةيعمالتهةممااس ،. -3

 أنميكرنمق،بال ملأل اتمرالتاايذ. -4

 أنميكرنمير  ا مرراضر، . -5
 (67-66 :2009 ،سالمة)                                                                                                        
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 صياغة األهداف السلوكية:

م

متتضينماهة اامالسةركيعم ال عملا،غرمأس،سيعمةمهمممم

الاهغهميشةيرمالةممالهيةغمارماه اتماليطةةر ميةنماليةتهةممالتية،ممبة مراتت،اة مالةمم رعةعم -1

هةغماليا،سة ماليطةةر ميةنميهياعمير  ة،ميسةتر ماه اتماليطةةر مريهتبةرماختية،رمالا

اليتهةممالتية،ممبة مبهة ماات ة،تمليةيةعمالةتهةمميةنمأغةه مية،ميراعة ماليهةةمملاة مغةي، عم

 اهة اامالسةركيع.

رينماهبه،غمالتممتغةحملغي، عماهة اامالسةركيعم يذكرىميه  ىمياسةرىميرضةحىمممم

مىميكتة  ىم.....ميستاتجىميتة،رنىميييةزىمياةرلىميطبةقىميرةغىميتتةرخىميبة يمرأية ىميتةر 

م(.خال

اليرتةةر مالتهةييةةمهمةةةرميغةةطةحميةةنماليةة، تمالتهةيييةةعميشةةيرمالةةمميرتةةر ماليرضةةرنم -2

 ال راسمماليرا متهةي مينمخالغماليراقامرالاش،ط، مالتهةيييعمالتهةييع.

يستر ميهي،رماه اتهميشيرمالمم رععمأرميستر مالتهةممالير ر مبي ىمكأنميذكرمبمم -3

قةعىم رنمخطةأىمالية تمالزيايةعىماسةبعمالغةرا ىم....مغي، عمال  امالسةركممي ال م ب 

 الخ(مريهتبرمكت،بعمةذامالعزتملا مغي، عماهة اامالسةركيعماختي،ري، .
ممممممممممممممممممممممم(68-67: 2009، سالمة)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 

 ف السلوكية:األخطاء الشائعة في صياغة األهدا

 
 رغاماش،طماليهةممب ال مينماش،طماليتهةم. -1

 تر ي ميرضرل، مالهيةيعمالتهةيييعمب ال مينمات،هع ،. -2

 رغامالهيةيعمالتهةيييعمب ال مينمات،هع ،. -3

مغي، عمأة ااميركبع. -4
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 :المصادر

م

 ت.ىمالت،ةريكتبعمالا ضعماليغريعمى2طمى(مقراتا مبمماليا،ةج1985 ميع يملزيزإبراةيمىم (1 

ىميطبهةةعمع،يهةةعم1ىمطاليةةا جمرالكتةة، مالي رسةةمم(1985 ميةةرا مرربيةة ملةة،ياممياةةمبرةةريى (2 

 .با ا 

ىمىم ارمغةا،تملةاشةرمرالترزيةب1(ماليا جمالتربريمأسس مرترةيةة ىمط2012 يرا ممميامبرريى (3 

 .لي،ن

معةةرنمرايةةةمما مالتربةةريى(ماس،سةةي، ملةةةممالةةا1984 ميرةةممالةة ينمرلبةة مالةةررينملةة  تةةرلىم (4 

 .يرركرأرال هىماير

 ارمالا ضةعممىارية مخيةريمكة، مماهةة اامالتهةيييةعىمترعيةعم(1972 مارري،نمالرر عرزاةا ىم (5 

 الت،ةرت.الهربيعىم

ممالتة ري مبةينمالا ريةعمرالتطبيةقىم(متغةيي2008 ىمزية مسةةي،نمالهة رانمالرراي تىميري مبةرا  (6 

 ارب .مل،لممالكت مالر يفى

مىم ارمالييسرتىملي،ن.1 ريعمريي،رسعىمط(مالتغييممالتهةييمما1999الريةعىميري ميرير م  (7 

ىميكتبةعم1ةـ(ماهة اامالتربريعمتغةايا ،مرتر ية ة،مالسةةركمىمطم1408الخطي ىملب مالررينم  (8 

 .الاالخىمالكري 

،يهيةةعملة راسةة، مرالاشةةرماليؤسسةةعمالعمى1طمالياةة،ةجمالتربريةةعى(م1983 متريةة،معةةررحخةةرريىم (9 

 .ىمبيرر رالترزيب

ىم ارمالشةةررلىم1لا ريةةعمبةةممالتةة ري مرترعيت ةة،مليةيةة،ىمط(ما2000 ررزتىمأباةة،نما يةةرم  (10 

ملي،ن.

(مغي، عماهة اامالتربريعمرالتهةيييعمبممعييبماليرا مال راسةيعىم2001سه، تىمعر  ماري م  (11 

 ىم ارمالشررلملةاشرمرالترزيبىملي،نىماهر ن.1ط

ه،غةرتىم(مطراهقمالتة ري ماله،يةعميه،لعةعمتطبيتيةعمي2009ساليعىمل، غمأبرمالهزمر خررنم  (12 

م ارمال ت،بعملةاشرمرالترزيبىملي،ن.

ىمعة اراملةكتة، م1(ماستراتيعي، مالتهةممرالتهةيممالا ريةعمرالتطبيةقىمط2008السةيتمىمبرا م  (13 

 اله،ليمملةاشرمرالترزيبىملي،ن.

 الت،ةرت.مىع ارمالا ضعمالهربيمىالهةرمت ري مم(1981 مسه مسبتممىىماري مخيريك، م (14 

ماهة اامالتربريعمبممالهرالىمرزارتمالتربيعىمبا ا .(م1994يب،ركىمب يبميرير م  (15 

(ماليا،ةجمالتربريعمالر ي عميا،ةيي ة،مرلا،غةرة،م2000يرلمىمتربيقماري ىمريري ميرير م  (16 

 اهر ن.ملي،نىمىم ارماليسيرتملةاشرمرالترزيبمرالطب،لعى1رأسس ،مرليةي،ت ،ىمط

ىم ارمالكتةة، م2هس،سةةيعىمط(مأسةة،لي متةة ري مالهةةةرممبةةمماليررةةةعما2010ال ريةة يىمزيةة ىم  (17 

م رلعماالي،را مالهربيعماليتر ت.م–الع،يهمىمالهينم

لةاشرمرالترزيبمميرتس ارماليمى2طمأس مبا،تماليا،ةجمرتا يي ،ىم(2007 مرةيمماري ىمالركيغ (18 

م.لي،نىماهر نمىرالطب،لع
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 االختبارات التحصيليةم / 

 القياس والتقويم



 

1 

 Achievement tests : التحصيلية االختبارات

سبق ان قلنا ان التقويم عملية اوسع من القياس ،وان القياس عملية اوسع من االختبارات 

 ؛الن االختبار اداة من ادوات القياس . 

واالختبارات اما ان تكون شكلية او غير شكلية .فاالختبارات غير الشكلية هي التي تتم 

عن طريق المالحظة والمقابلة والمناقشة وغير ذلك .واالختبارات الشكلية هي تلك التي 

وهي اما ان تكون تتم عن طريق اختبارات محددة في زمن محدد ولتحقق اهداف معينة 

قننة .وقد تكون لقياس االتجاهات واالستعدادات او لقياس الدقة مقننة )قوانين( او غير م

 والسرعة او لقياس نتائج التعلم .

واالختبار هو وسيلة لقياس نتائج التعلم او الحصول على عينة من سلوك المتعلمين وهو 

انواع عدة من اهمها اختبار المقال واالختيار من متعدد واالختبارات الصواب والخطأ 

 (269: 2001) مدكور ،   .ة والتكملة والمزاوج

تعد االختبارات من بين االدوات الشائعة في البحوث  التربوية التي يستخدمها الباحثون  و

في المجال التربوي لقياس السمات  او التحصيل  وهي ندرسها تنوع بتنوع السمات التي 

وع تقيسها  فهناك اختبارات الذكاء واختبارات االستعداد ومقايس االتجاهات وغيرها 

فهوم القياس واالختبار اال ان االخير يستخدم كأداة للقياس في الرغم من عدم تطابق م

 سمات كثيرة ويعرف االختبار بانه :

) طريقة منظمة لقياس السمة من خالل عينة من السلوك يتم اعدادها بخطوات منظمة 

للخروج بخصائص مرغوبة بحيث توفر ساعات كثيرة يمكن االستفادة منها في عملية 

 التقويم (

 بانه اجراء منظم لقياس سمة ما من خالل عينة من السلوك ( )االختبار  ف ايضاويــــعر
 (203: 2009)عطية،

يمثل )مجموعة من االساليب  ي(الى ان االختبار التحصيل chase -1978يشير جسي)

 التي تستخدم لتحديد مدى تحقق االهداف المرسومة في العملية التعليمية (



 

2 

) بانه طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطالب في معلومات دراسية سبق  ويعرف 

وان تعلمها بشكل رسمي من خالل االجابة على عينة من االسئلة التي تمثل محتوى تلك 

 (232: 2009، واخرون ) الزاملي  .(المادة 

التحصيلي  االختبار بمفهومه العام هو عينة من السلوك الدالة على السمة .اما االختبار

هو عينة من االسئلة او المهام التعليمية المصاغة على نحو يمكن معه قياس مدى تحقق 

االهداف المحددة مسبقا لمادة تعليمية معينة او مهارة ما وبهذا المنظور يمكن النظر الى 

اختبار التحصيل على انه مجموعة من االسئلة وضعت لقياس مدى تحقيق االهداف 

 (331: 2012) الزغول ، دة مسبقا لدى المتعلمين . التعليمية المحد

ويعتبر االختبار التحصيلي او ما يسمى شيوعا باالمتحان احد التقويم االساسية ألداء 

الطالب في مدارسنا  وقد كان االوحد في الساحة ال  قبل ان ترتفع اصوات الباحثين 

متنوعة اخرى تستخدم لتقويم والعلماء عاليا لتنبه الى حدوث اعتبار واحد من اساليب 

االداء كفاعلة ونشاط الطالب في الصف وقدرته على انجاز المهمات التي يكلف بها 

 (232: 2009،واخرون) الزاملي  وغيرها من االنشطة التعليمية الهامة .

 :مناحي الحياة من هذه المجاالتتستخدم االختبارات في مجاالت متعددة تمتد لتشمل كافة 

: للكشف عن قدرات الطالب وقياس مستوى تحصيلهم وقياس ذكائهم  التربية .1

 وميولهم وتوجيهم وارشادهم .

 : لقياس قدرة الفرد والتعرف الى شغفهم والعوامل المؤثرة في سلوكه علم النفس .2

 : من اجل تدريب العاملين وتحديد مستوى ادائهم للعمل وتقويم انتاجهم  االدارة .3

 ال وتقويمهم وتوجيههم وتدريبهم : في اختيار العمالصناعة  .4

 : ألجراء الدراسات وفحص المواد وفحص التربية الهندسة .5

  (257: 2007)عباس ،.        : لتشخيص االمراض والتحليل  الطب .6
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 : وظائف االختبارات التحصيلية

البد ألي معلم او مدير مدرسة ان يهتم بشكل خاص لتحديد  السلوك او اداء او  .1

 حتى يستطيع ان يتخذ القرارات المناسبةتحصيل الطلبة 

تنشيط دافعية الطالب  بما ان دافعية الفرد تتأثر بالعوامل الداخلية والعوامل  .2

الخارجية المحيطة به فإن االختبارات التحصيلية المدرسية  له دورا في زيادة  

 دافعية الطالب 

طالب في التعرف على توفير التغذية  الراجعة اذ  تقدم االختبارات تغذية راجعة لل .3

 اخطائه .

تقويم المناهج الدراسية حيث يمكن لالختبارات والسيما من خالل تحليل نتائجها  .4

ان توجه االنظار الى صعوبات قد يواجهها الطالب بسبب المادة الدراسية  بعدم 

وضوح بعض موضوعات الكتب المدرسية او اخفاق المؤلفين في ابصال الفكرة 

 (233:  2009، واخرون )الزاملي  .  العلمية للطالب

 :  انواع االختبارات التحصيلية

ومن ضمن هذه حسب اعدادها والغرض منها ان لالختبارات تصنيفات عديدة 

االختبارات هي االختبارات التحصيلية التي بدورها ايضا تصنف الى تصنيفات عديدة 

لكن من اشهر و اوسع هذه التصنيفات الشائع استخدامها خصوصا بالمجال التربوي هي 

 )االنشائية ( والموضوعية . االختبارات المقالية 

 :االختبارات المقالية )االنشائية(: اوال

الفئة مجموعة االختبارات التي تتطلب من المتعلم التزويد بإجابات معينة  تشمل هذه

 ألسئلتها وتضم نوعين همـــا:

: تمثل االختبارات التي تتطلب اسئلتها اجابات محددة االختبارات المحددة االجابة .1

مثل تعريف المصطلحات او ذكر السبب او اماكن او خطوات او اجابات قصيرة 

 معينة .

تمثل االختبارات التي تتطلب اسئلتها اجابات :  االختبارات غير المحددة االجابة .2

مفتوحة وغير محددة بحيث تترك الحرية للمتعلم في اختيار طريقة وكمية االجابة 

 (331: 2012) الزغول ،عن اسئلتها .  
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 : مزايا او محاسن استخدام االختبارات المقالية او االنشائية

 القدرات العقلية العليا مثل التحليل والتركيب والتقويم . يستخدم في قياس .1

 ربطها لتوضيح فكرة معينة.يستخدم في قياس قدرة المتعلم على تنظيم االفكار و .2

 تستخدم في توفير البيئة المناسبة للكشف عن اصالة االفكار واالبداع. .3

 (293-292: 2010)الهويدي،ال تحتاج الى وقت وجهد من قبل المعلم في اعدادها.  .4

 : عيوب االختبارات المقالية او االنشائية

 يعتمد تصحيح االختبار على ذاتية المصحح . .1

 االختبار المقالي ال يكون شامالً للمحتوى الدراسي . .2

 تدفع المتعلم الى االهتمام بالحفظ واالعتماد على الملخصات . .3

  (552: 2003،)زيتون يتطلب تصحيحها وقتاً طويالً واجهادها للمعلم .         .4

 : Objective tests:االختبارات الموضوعية ثانيا 

االختبارات باالختبارات الموضوعية الن االجابة تكون محددة مستقلة عن  سميت هذه

ذاتية المصحح وانها تشمل اسئلة شاملة لمختلف عناصر المحتوى الدراسي بسبب كثرة 

  (279: 2010)الهويدي، عدد االسئلة التي يتضمنها بالعادة االختبار الموضوعي .  

 :الموضوعية  ختباراتمزيا ومحاسن استخدام اال

 يمكنها ان تغطي معظم جوانب المحتوى الدراسي. .1

 سهولة التصحيح وباقل وقت وجهد. .2

 تكون متنوعة ومستقلة عن ذاتية المصحح.  .3

 : عيوب االختبارات الموضوعية

 ال تفسر قدرة المتعلم . .1

 تسمح بالتخمين .  .2

 (553: 2003)زيتون، يتطلب اعدادها وقتاً طويالً  وجهد في اعدادها . .3
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 : الفرق بين االختبارات المقالية والموضوعية

 االختبارات الموضوعية االختبارات المقالية

 .صعبة االعداد وسهلة التصحيح.1 .سهلة االعداد وصعبة التصحيح.1

 .تغطي المادة بشكل كبير.2 .ال تغطي جميع محتوى المادة .2

 .ال وجود لذاتية المصحح.3 .تظهر فيها ذاتية المصحح.3

 ,فيها مجال للغش والتخمين .4 .ال مجال للغش والتخمين .4
 (103: 2016)المكدمي ،                                                                             

 : الموضوعية االختباراتانواع 

 اختبار الصواب والخطأ . .1

 اختبار اختيار من متعدد . .2

 المقابلة.اختبار المزاوجة او  .3

    ( 281: 2010)الهويدي،  اختبارات التكميل. .4

 : االختبارات الموضوعية تقسم الى

: يتألف هذا االختبار من عدد من العبارات بعضها   اختبار الصواب والخطأ .أ

صحيح والبعض االخر خطأ ويطلب من المفحوص ان يحكم على كل عبارة 

 غيرها بالصواب او الخطاء 

 : الصواب والخطأشروط صياغة فقرات 

 تحمل الفقرة فكرة واحدة فقط  .1

 يجب ان تكون الصياغة دقيقة  .2

 عدم اطالة الفقرة اثناء الكتابة  .3

  :مزايا هذا االختبار

 سهولة االعداد والتصحيح  .1

 شموله للمادة الدراسية  .2

 الموضوعية واالبتعاد عن الذات  .3

 مناسبة للصغار ولمن عندهم ضعف في الكتابة  .4
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  :االختبارعيوب هذا 

 %50تفسح المجال للتخمين بنسبة تصل الى  .1

 .تساعد على الغش من الزمالء  .2

 (126: 2014، و اخرون )الدليمي.     ال تقيس عمليات عقلية عليا  .3

  :اختبارات االختيار من متعددب . 

تعد من افضل انواع االختبارات الموضوعية ألنها تقيس اهدافا عقلية عليا وتتكون من 

 االول يسمى قاعدة السؤال والثاني يطلق عليه بدائل االجابة  نجزئيي

 : شروط صياغة االختيار من متعدد

 ان تحمل الفقرة فكرة واحدة فقط .1

 5-3يفضل ان يكون عدد البدائل من  .2

 ان تكون البدائل من جنس واحد .3

 .تجنب عبارات النفي  .4

 .عشوائية بصورة ووضعها واحد بتسلسل الصحيح البديل وضع عدم .5

 :مزايا االختيار من متعدد 

 تغطية المادة الدراسية وسهولة التصحيح وتخلو من ذاتية المصحح .1

ارتفاع معاملي الصدق والثبات )لماذا ؟( الن الصدق يرتبط  .2

بالموضوعية وهذا االختيار يختص بالموضوعية الثبات لكون فيه 

 التخمين قليل 

 :عيوب االختيار من متعدد

 .يحتاج الى وقت طويل في االعداد  .1

 .سهولة الغش .2

 (97-95: 2016)المكدمي ،.       تتأثر بالتخمين .3
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 :  اختبارات المزاوجة او المقابلة ج.

يرات والثانية االستجابات ويطلب من تين من العبارات تمثل االولى المثتتألف من قائم

 .المفحوص ان يوافق بين المشيرات واالستجابات 

 حل كل جملة في العمود االول بما يناسبها في العمود الثاني ثال /م

 .النظرية المعرفية .                         ارتباط الجزء بالكل.1

 .النظرية السلوكية.                         البنية المعرفية .2

 .النظرية الجشتلطية                       المثير واالستجابة.3

 : اختبارات المزاوجة والمطابقةشروط 

 .اعداد قائمة للفقرات وقائمة للبدائل . 1

 .)م, ب, ج, د,....( ....(وتكتب البدائل بحروف 3,2,1تكتب الفقرات بتسلسل ارقام ).2

 .يجب ان يكون عدد البدائل او االجابات اكثر من عدد الفقرات .3

 .تكون البدائل من جنس واحد .4

 .واحدة تحمل الفقرة فكرة.5

  :مزايا المزدوجة والمقابلة

 .سهولة االعداد والتصحيح  .1

 .عدم التأثر بذاتية المصحح  .2

  .صالحيتها ال تستخدم في معظم  المواد الدراسية .3

 : عيوب المزاوجة او المقابلة

 .التركيز على حفظ المعلومات  .1

  (129: 2014، و اخرون) الدليمي    .عدم قياسها العمليات العقلية والعليا  .2
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 :  اختبارات التكميلد. 

وهي اسئلة ذات اجابات  او امأل الفراغ  ويطلق عليها اختبارات االستدعاء او التركيز

ويعد هذا النوع من االختبارات حلقة وصل  جملة ناقصة  محددة وقد تأتي على صيغة

بين المقالية والموضوعية ألنها تتطلب من المتعلم صياغة اجابة ما في حين نتائجها ال 

 .  ارجل 6 :الجواب الحشرات ......... رجلعدد ا. مثالً ،تتأثر بذاتية المصحح

 : من مزاياهاو 

 .الشمولية  .1

 .الموضوعية في التصحيح .2

  .وسهولة التصحيحقلة التخمين  .3

 : ما يأتيعيوبها ومن 

 تعتمد على الحفظ واالستظهار للمعلومات  .1

  .احتمالية ان يكون لها اكثر من اجابة  .2

 . غموضها وخاصة اذا كانت العبارات غير واضحة .3

 (336-335: 2012)الزغول،     وقت من المتعلم . تأخذ .4

 :االختبار التحصيلي )بناء(خطوات اعداد

 من االختبار وهي النواتج التعليمية المراد قياسها لدى المتعلم . .تحديد الغرض1

 .تحديد الخبرات والمواضيع والمستويات العقلية لألهداف التي سيشملها االختبار.2

 .تحديد شكل الفقرات المناسبة كأن تكون مقالية او موضوعية .3

و وضع االجابات .اخراج االختبار بصورته االولية وصياغة التعليمات الخاصة به 4

 النموذجية لفقراته.

عينة عشوائية مماثلة للفئة التي سيطبق عليها االختبار واجراء .تطبيق االختبار على 5

 التحليالت المناسبة للحكم على مدى مالئمة االختبار او فقراته.

 (337 :2012.  )الزغول،.تعديل االختبار في ضوء نتائج التحليل واخراجه بصورته النهائية6
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 :التجريب والمعالجة االحصائية

بعد االنتهاء من اعداد الورقة االمتحانية )يمكن اعداد صورة متكافئة ( يتم تجربتها من 

خالل التطبيق على عينة من االفراد ممثلة للمجتمع الذي سوف يطبق عليها االختبار فيما 

بعد لتحديد صدق االختبار )التأكد من قياس ما وضع لقياسه ( وثبات االختبار ) يعطي 

ما اعيد تطبيقه على نفس العينة تحت نفس الظروف ( والتعرف على كل  نفس النتائج اذا

 سؤال من اسئلة االختبار . 

 :في النقاط التالية ( االختبار سئلة)ااالختبار وتتلخص المعالجة االحصائية لبنود

 تحديد مستويات السهولة والصعوبة لكل سؤال . .1

 تحديد معامل التمييز لكل سؤال .  .2

 في حالة االختبارات التحصيلية والموضوعية(.المشتتات )حساب فعالية  .3

 حساب معامل حساسية السؤال ألثر التدريس.  .4

 :ألسئلة االختباروالتمييز حساب معامل السهولة والصعوبة 

 يعرف معامل السهولة بانه نسبة الطلبة الذين اجابوا عن السؤال اجابة 

 ،الكلي المشاركصحيحة الى العدد 

 معامل السهولة )اجابة صحيحة( =                   

 

 

 معامل الصعوبة )اجابة خاطئة(=                  

 مج خ : مجموع االجابات الخاطئة  ان مج ص: مجموع االجابات الصحيحة، حيث 

 معامل التمييز لكل سؤال  =                               

 

 )ص ع( : عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العليا . 

 )ص د( : عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا . 

  ) ن( : نصف عدد الطلبة الذين اجابوا عن السؤال في المجموعتين.  

 (218-211: 2005،انممراد وسلي)                                                                       

 

 مج ص      

 مج ص+ مج خ 

 
 مج خ 

 مج خ + مج ص

)ص د (    -)ص ع (     

 ن
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 :  شروط االختبار الجيد

 : وال: الشروط البديهية )االولية(ا

 الموضوعية  .1

 الشمول  .2

 التقنين .3

 : ة( لالختباري)الشروط التجريبثانيا: الخصائص السايكومترية 

 الصدق .1

 الثبات  .2

 المعايير .3

 الشروط البديهية )االولية(:: اوال

: ويقصد بالموضوعية عدم تدخل الجانب الذاتي في تقدير الدرجات الموضوعية .1

وفي تفسيرها بالتالي عدم اختالف المصححين في تقدير الدرجات ولكي تتحقق 

  :الموضوعية ينبغي ان تتوافر الشروط التالية في اداء االختبار

ان تكون شروط اجراء االختبار واحدة من حيث وضوح التعليمات وتحديد  .أ

 .طريقة االجابة وتحديد زمن االجابة 

 وجود مفاتيح للتصحيح معده مسبقا . ان تكون طريقة التصحيح واحدة بمعنى .ب

صياغة اسئلة االختبار واضحة ومحددة بحيث يفهمها جميع االفراد بمعنى  .ت

 واحد .

 الجانب المجال جوانب جميع االختبار يقيس ان بالشمول ويقصد:  الشمولية .2

النفسحركي  والجانب(  الوجداني) االنفعالي والجانب(  رفيالمع) قليالع

 وفي المحتوى جوانب جميع كذلك ويقيس النفسية االختبارات في )المهاري(

 . متباينة عقلية مستويات

 االفراد جميع على التطبيق اجراءات توحيد هو االختبار بالتقنين ويقصد: التقنين .3

 تأثير منع الى اضافة الدرجات( تقدير) تصحيح طريقة توحيد وكذلك المشاركين

 تحديد وكذلك,  االختبار درجة على التأثير شأنها من التي المتداخلة المتغيرات

 ( 569: 2010،سليمان ورجا) .االختبار جودة على تدل التي مترية السيكو الخصائص
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 : لالختبار الجيد )التجريبية(متريةايكوالشروط السثانيا : 

يقصد بالشروط السيكو مترية لالختبار تلك الخصائص الضرورية والمتعلقة بالصدق 

والثبات والمعايير والتي يتم حسابها بعد تجريب االختبار على عينة ممثلة للمجتمع 

 .وتعتمد جودة االختبار على مدى توافر بيانات مناسبة لهذه الخصائص 

 : صدق االختبار. :1

 هو )ان يقيس االختبار ما وضع لقياسه ( ويتوقف الصدق على عاملين هما            

I.  الغرض من االختبار او الوضعية التي ينبغي ان يقوم بها 

II.  الفئة او الجماعة التي سوف يطبق عليها االختبار 

العلوم  فاذا صمم االختبار لقدرة تالميذ الصف الرابع االبتدائي التحصيلية في مادة         

نقول انه اختبار صادق اما اذا قاس ذكاء هؤالء الطالب فأننا نقول ان االختبار غير 

م يصمم صادق ذلك ألنه صمم لقياس القدرة التحصيلية لذلك الصف في مادة العلوم ول

 (584:  2010رجاء ، )سليمان و       لقياس ذكائهم والعكس صحيح.

 : الثبات. 2

على نفس الدرجات اذا طبق عليه نفس االداة وتحت نفس  يقصد بالثبات حصول الفرد

الظروف .فاذا طبقنا اختبارا  ما على مجموعة من االفراد ثم اعدنا التطبيق على نفس 

االفراد وتحت نفس الظروف فأننا نحصل على نفس النتائج . وبالطبع هذا غير ممكن 

د تتغير مع الزمن فيصبحون ألننا ال نستطيع التحكم في الظروف كما ان معلومات االفرا

افراد مختلفين في معلوماتهم عما سبق . ولذلك فان الثبات في هذه الحالة يعني مقدار 

التباين او التقارب بين الدرجات االفراد اذا ما اعيد تطبيقه على نفس االفراد وتحت 

ظروف متشابهة . ويوضع معامل الثبات العالقة بين مجموعتين من درجات االختبار 

على نفس االفراد اما من اعادة االختبار او من استخدام صور متكافئة او من حساب 

 (359: 2005)مراد وسليمان،  مدى اتساق االجابات داخل االختبار من تطبيقه مره واحدة .
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 : خصائص الثبات

الثبات في القياس النفسي يوصف بانه نسبي اي انه يختلف باختالف الظروف  .1

 المحيطة بتطبيقه 

ن قيمه معامل الثبات تمتد بين )صفر و واحد( وكلما كان قريبا من الواحد يعني ا .2

 .ان االداة جيدة 

نوع من  معامل الثبات قد يتعرض القياس الى إليجادعند تكرار تطبيق االختبار  .3

 الخطاء يسمى خطاء القياس .

الفقرات )االسئلة( زادت كلما زاد عدد افراد المجموعة التي يطبق عليها االختبار او زاد عدد  .4

 (284: 2009)الزاملي،واخرون،     .قيمة تباينية وكلما زاد التباين يزداد معامل الثبات

 :المعاييرثالثاً: 

ات الخام التي يحصل ( التي تستخدم في تفسير الدرجالمحكياتهي نوع من الموازين )

ً على الدرجات الخام لعينة معيارية ممثلة  عليها الطالب. كما ان اعدادها يعتمد ايضا

 للمجتمع الذي اعدت له االداة او االختبار. 

والهدف من استخدام المعايير هو تحديد مستوى اداء الفرد في السمة المقاسة بالنسبة 

او المرحلة الدراسية حيث تفسر على انها  لمتوسط درجات اقرانه في المرحلة العمرية

 (370-369: 2005،مراد وسليمان)       . اقل او اكبر من المتوسط 

 :انواع المعايير

: تبنى على مستوى المدارس المحلية شائعة لدى المعلمين المعايير المحلية .1

والمرشدين للتعرف على مستوى االداء لدى المتعلمين الذين يدرسون نفس 

 البرنامج .

 المتعلمين في فصل معين لمدرسة محددة . بأداء: يهتم معايير الفصل .2

: يتم تصنيف المتعلمين وتقسيمهم الى فصول دراسية على اساس معايير العمر .3

 اعمارهم .

ً لمستوياتهم معايير الفرق الدراسية .4 : يقسم المتعلمين الى فصول مختلفة وفقا

                                         التحصيلية .
 (142: 2004)محمود ،                                                                
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 :المصادر

، دار  البحث العلمي اسسه ومناهجه(، 2014.الدليمي ، عصام حسن واخرون،)1

 الرضوان ،عمان. 

مفاهيم وتطبيقات في التقويم (، 2009.الزاملي ، علي عبد جاسم واخرون ، )2

 ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،مصر .والقياس التربوي 

، دار 2، طمبادئ علم النفس التربوي ( ، 2012الزغول ،عماد عبد الرحيم، ).3

 االمارات.–الكتاب الجامعي ، العين 

، عالم 1، ط التدريس ونماذجه ومهاراته( ، 2003.زيتون، كمال عبد الحميد، )4

 الكتب، القاهرة.

القياس والتقويم في (، 2010محمود ابو عالم ،).سليمان،امين علي و رجا، 5

 ، دار الكتاب الحديث ،القاهرة. العلوم االنسانية : اسسه وادواته وتطبيقاته

 مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس(، 2007.عباس ،محمد خليل ،)6

 االردن.–، دار المسيرة ، عمان 

، دار المناهج للنشر  البحث العلمي في التربية(، 2009.عطية ، محسن علي ،)7

 االردن.–والتوزيع ، عمان 

، دار 1،ط التقويم التربوي : للمعلمين والمعلمات(،2004محمود ،حمدي شاكر،).8

 التوزيع .االندلس للنشر و

، دار الفكر  مناهج التربية :اساسها وتطبيقاتها(، 2001.مدكور،علي احمد ،)9

 مصر.–للنشر والتوزيع ، القاهرة 

االختبارات والمقاييس في (، 2005.مراد،صالح احمد وسليمان، امين علي،)10

 ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة.العلوم النفسية والتربوية 

موضوعات في القياس والتقويم (،2016ود وهيب ،)المكدمي، ياسر محم.11

 جامعة ديالى ، ديالى –، المطبعة المركزية التربوي واالختبارات 

، دار 2،ط اساليب تدريس العلوم في المرحلة االساسية(، 2010.الهويدي،زيد،)12

  االمارات. –الكتاب الجامعي ، العين 



1 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 تعاريف جدول المواصفات : 

 

هو عبارة عن مخطط تفصيلي يربط محتوى المادة الدراسية جدول المواصفات : 

ل موضوع في المقرر واألوزان باألهداف التعليمية السلوكية ويبين الوزن النسبي لك

 . النسبية لألهداف المعرفية

 

مخطط تفصيلي يحدد محتوى االختبار ويربط محتوى المادة جدول المواصفات : 

الدراسية باألهداف التعليمية السلوكية، ويبين الوزن النسبي الذي يعطيه المعلم لكل 

المعرفية السلوكية  موضوع من الموضوعات المختلفة ، واألوزان النسبية لألهداف

في مستوياتها المختلفة . ولما كان تحديد األهمية النسبية للموضوعات وكذا الوزن 

النسبي لألهداف السلوكية يعتمد إلى حد كبير على خبرة المعلم ورأيه الشخصي، لذا 

فإنه ينبغي للمعلم أن يحرص على االستفادة من آراء زمالئه في التخصص، وأال 

 . تحديد ذلك ينفرد برأيه في

 

ويربط  محتوى   ٬تفصيلي  يحدد  محتوى  االختبار   خطجدول المواصفات : هو 

 منويبين الوزن النسبي لكل  ٬المادة الدراسية باألهداف التعليمية السلوكية 

 . السلوكية  في مستوياتها المختلفة موضوعات  المادة الدراسية واألهداف  المعرفية

 

يتألف البعد األول من الموضوعات التي  ٬جدول ذي بعدين جدول المواصفات : 

 الدراسية أو يغطيها  االختبار حيث تكتب على يمين الجدول وفقاً لترتيبها في المادة 

ويتألف  البعد  الثاني من  مستويات  األهداف التعليمية السلوكية  ٬أي  ترتيب  أخر 

وبهذا  يتكون من  تقاطع   وتكتب في  أعلى الجدول . ٬المرتبطة بالموضوعات 

 ا  لتقدير  األوزان  الخاصة  بكلاألعمدة والصفوف خاليا  يمكن  استخدامه

 . مستوى معرفي موضوع  وبكل 

   (116_113م  , ص  1987بو لبدة : )ا
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 يتكون جدول المواصفات من مخطط تفصيلي يربط جانب محتوى المادة

 ً  الدراسية وجانب االهداف السلوكية معا

 جوانب جدول المواصفات

 ـ محتوى المادة الدراسية المراد قياس الطالب بها . 1

 ـ االهمية النسبية لكل مفردة من مفردات المادة الدراسية . 2

 ـ تحديد نسبة االهداف السلوكية من المحتويات المختلفة . 3

 ـ تحديد عدد االسئلة الكلي لالختبار . 4

 تحصيلي يقيس مستويات مثال / صمم جدول مواصفات الختبار

 % ( فــي 20% ـ التحليل  25% ـ التطبيق  30) المعرفة 

 مادة التقويم والقياس تتضمن خمسة موضوعات وان االهمية

 % 23% ـ  14% ـ  28% ـ  14النسبية لكل موضوع هي على التوالي )

 سؤال ( . 50% ( , علما بأن عدد اسئلة االختبار )  21ـ 

 

 خطوات الحل :
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تخطيط جدول تفصيلي يشمل على مجاالت المستوى واالهمية النسبية واالهداف ـ  1

 السلوكية .

 ـ نستخرج عدد االسئلة لكل مفردة من مفردات المحتوى ويتم ذلك باستخدام 2

ـ استخراج عدد االسئلة لكل نمط او خلية في الجدول ويتم ذلك  3المعادلة االتية :

 باستخدام

 المعادلة االتية :

 =للخلية االسئلة عدد100الواحد للمجال االسئلة مجموع(/×)السلوكي الهدف نسبة 

 ـ يجب ان تكون االسئلة لكل مفردة من مجاالت المحتوى مع مجموعة 4

 االسئلة في الخاليا لينتج عنه عدد االسئلة الكلي .

 ـ لغرض الدقة في استخراج عدد االسئلة للمجاالت والخاليا فالبد من 5

 االجراء دون تقريبها حسابيا .إبقاء 

 الحل :

 مجاالت المحتوى االهمية

 النسبية االهداف السلوكية

 المعرفة الفهم التطبيق التحليل المجموع

 7 1.4 1.75 1.75 2.1%  14التطور التاريخي للتقويم 

 4.2%  28مفهوم التقويم للقياس 

3.5 3.5 2.8 1.4 

 7 1.4 1.75 1.75 2.1%  14انواع التقويم 

 11.5 2.3 2.875 2.875 3.45%  23التخطيط االعداد لالختبار 

 10.5 2.1 2.625 2.625 3.15%  21االختبارات الشفوية 

 50 10 12.5 12.5 15%  100المجموع 
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 100(/50×14=)7استخراج عدد االسئلة لكل مجال = 

 =14(=28×50/)100 

 =7(=14×50/)100 

 =11.5(=23×50/)100 

 =11.5/50(=21×50/)100 

 ( 59_58م , ص 1970)الغريب , 

 

 -: الغرض من جدول المواصفات

تحقيق التوازن في االختبار والتأكد من أنه يقيس عينة ممثلة ألهداف التدريس 

 ومحتوى المادة الدراسية التي يراد قياس التحصيل فيها.

 

  : فوائد جدول المواصفات

يتيح تغطية جميع عناصر  يحقق الشمول المطلوب في كل اختبار تحصيلي مما   -1

 المحتوى التي تم تدريسها.

 يعطي لالختبار صدق المحتوى الذي تتطلبه االختبارات التحصيلية.     -2

يعطي لكل جزء أو موضوع وزنه الفعلي عند توزيع األسئلة في الجدول    -3

 حسب األهمية النسبية له.

التركيز على الجوانب  يساعد على االهتمام بجميع مستويات األهداف وعدم   -4

 الدنيا فقط والمتمثلة في المعرفة أو التذكر.

 مساعدة المعلم في تكوين صور متكافئة لالختبار.    -5

 إكساب الطالب ثقة كبيرة بعدالة االختبار.   -6

يساعد الطالب في تنظيم وقته أثناء االستذكار وتوزيعه على موضوعات     -7

 المنهج باتزان.
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لمعلم من قياس مدى تحقق األهداف التدريسية وبدرجة كبيرة وبطريقة تمكن ا    -8

 منظمة.

 المساعدة في اختيار عينة ممثلة من األهداف التدريسية وبطريقة منظمة.    -9

المساعدة في بناء اختبار متوازن مع حجم الجهود المبذولة لتدريس كل   -10

 موضوع.

 (110م , ص 1987الرفاعي , )

 

 : دول مواصفاتخطوات بناء ج

 : لخطوات اآلتيةنتبع ا

 ( تحديد األهداف لكل موضوع من موضوعات الوحدة.1

( تصنيف األهداف حسب المستويات الستة )تذكر, فهم, تطبيق, تحليل, تركيب, 2

 تقويم(. 

 هدف(. 30( جمع عدد األهداف الكلي.) مثال عدد الكلي لألهداف 3

كم عدد أهداف التذكر في مواضيع ( جمع األهداف حسب المستويات. مثال: 4

اهداف تذكر, وفي موضوع  2الواحدة :نجد مثال: في درس أو موضوع المعادن: 

, وفي موضوع البخار ال يوجد 2اهداف  تذكر, وفي موضوع الغازات,  3السوائل 

اهداف تذكر , موضوع العناصر ال يوجد أهداف تذكر ايضا, وفي موضوع 

 أهداف تذكر للوحدة. 8=1+2+3+2ع: هدف فقط. ثم تجم 1الجمادات 

( تحديد عدد الحصص لتدريس كل موضوع من مواضعات الوحدة مثال: موضوع 5

( حصتان, 2المعادن يحتاج حسب الخطة حصة واحدة,  موضوع السوائل يحتاج )

( حصتان, 2حصة , العناصر يحتاج )1حصتان , البخار 2موضوع الغازات يحتاج 

. 10=2+2+1+2+2+1صتان. نجمع نحو: ح 2موضوع الجمادات يحتاج 

 حصص. 10مجموع الحصص للوحدة كامال 

( الحصول على الوزن النسبي للموضوعات . كيف يتم ذلك؟ من خالل المعادلة 6

 اآلتية:
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 عدد حصص الموضوع                       

                                                                        ×100  

 مجموع حصص الوحدة كامال                                   

 

 

( حصة , ومجموع حصص 1ال :  عدد حصص تدريس موضوع المعادن )مث

 = 100× 10÷1( حصص فإنه : 10الوحدة )

  10ادن =إذا    النسبي لموضوع المع 

  20= 100×10÷2اوزن النسبي لموضوع السوائل = 

 20= 100×10÷2اوزن النسبي لموضوع الغازات= 

 10= 100×10÷1اوزن النسبي لموضوع البخار= 

 20=100×10÷2اوزن النسبي لموضوع لعناصر= 

 20= 100×10÷2اوزن النسبي لموضوع الجمادات

م ذلك من خالل  المعادلة ( الحصول على الوزن النسبي لألهداف . وكيف يت7

 اآلتية:

 

 مجموعة  أهداف المستوى        

  ×100 

 مجموع أهداف الكلي          

 

 

( , ومجموع االهداف الكلي= 6مثال: أهداف موضوع المعادن التذكر = )

(28.)6÷28×100 =21% 
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 % 18= 28÷ 5الوزن النسبي  لألهداف  موضوع الفهم =       

 % 14= 100×28÷ 4داف  موضوع التطبيق = الوزن النسبي  لأله 

   %18= 100× 28÷5الوزن النسبي  لألهداف  موضوع التحليل =                 

 وهكذا بقيت الموضوعات ) انظر الجول(.

 %18= 100×28÷5الوزن النسبي  لألهداف  موضوع التركيب =  

 %11= 100×28÷3الوزن النسبي  لألهداف  موضوع التقويم =   

  

 ( الجدول اآلتي يوضح الخطوات السابقة  بشكل مفصل:8

 

( الحصول على عدد األسئلة في كل مستوى من مستويات األهداف حسب 9

 مواضيع الوحدة من خالل المعادلة اآلتية: 
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الوزن × في الوزن النسبي للموضوعات × عدد األسئلة = المجموع الكلي لألسئلة  

 النسبي لألهداف.  

        

 

( سؤال , والوزن النسبي للموضوعات  30مثال: إذا كان عدد اسئلة االختبار)   

%(, والوزن النسبي لألهداف في  مستوى التذكر  لموضوع المعادن  10المعادن )

(25  .)% 

 %10×30حسب المعادلة يكون عدد اسئلة التذكر  للمعادن =                        

 ( 0٬63ألنها % فتصبح )  100. بالقسمة على  %6300 =  21×

. نجعلها )  5400% ×  =    18×  %10× 30عدد اسئلة الفهم  للمعادن =    

0٬54  .) 

 0٬42نجعلها ) 0 4200=  %14% × 10× 30عدد اسئلة التطبيق للمعادن =  

.) 

(  وهكذا 0٬54تجعلها ) 5400=  %18×  %10×30عدد اسئلة التحليل =     

 :توضح ذلك في جدول المواصفات موضوع وي بقية المستويات في كل

( الحصول على درجة االختبار لكل مستوى من مستويات األهداف حسب 10

 مواضيع الوحدة . ويكون ذلك من خالل المعادلة اآلتية:

 الوزن النسبي لألهداف(.× الوزن النسبي للمواضيع× ) الدرجة النهائية لالختبار   

  

 

الوزن النسبي للمواضيع )المعادن(  × 100الختبار هي مثال : درجة النهائية ل   

 . %21الوزن النسبي لألهداف في مستوى التذكر للمعادن ×  10%

 100درجة االختبار ألسئلة التذكر في المعادن =                                  

 (.2٬10ونجعلها ) 210=   100÷ 21000=  %21% ×  10×

=  %18% ×  10× 100ئلة الفهم في المعادن = درجة االختبار ألس       

 (.  وهكذا بقية المستويات 1٬80ونجعلها )  18000
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 يوضح ذلك. والجدول     

 (  بناء جدول المواصفات حسب الخطوات السابقة: على النحو اآلتي:11

  جدول مواصفات لالمتحان تحصيل في العلوم

 

 

 -المواصفات: مور ينبغي مراعاتها عند بناء جدول 

 طبيعة المادة الدراسية واألهداف التعليمية التي حددها. -1

 المدة الزمنية التي سيستغرقها تدريس كل موضوع في المقرر. -2

 الزمن الالزم إلجراء االختبار.-3

 خصائص الطلبة فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والمرحلة العمرية. -4

 خدم لقياس األهداف.نوع الفقرات االختبارية التي ستست -5

  ترتيب الموضوعات حسب أهميتها  -6
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 المعادالت الحسابية المستخدمة في بناء جدول مواصفات االختبار

 

 :  لحساب الوزن النسبي لموضوعات المادة الدراسية نستخدم المعادلة اآلتية

 100×                ية الموضوع =     الوزن النسبي ألهم 

 

لنسبي لألهداف السلوكية بمستوياتها المختلفة نستخدم المعادلة لحساب الوزن ا  

 : اآلتية

 100×              معين =    الوزن النسبي لألهداف في مستوى

 

لحساب عدد األسئلة في كل موضوع لكل مستوى من مستويات األهداف نستخدم  

 : ةالمعادلة التالي

ع الوزن النسبي ألهداف الموضو ×العدد الكلي لألسئلة    عدد أسئلة الموضوع =

 الوزن النسبي ألهمية الموضوع× 

 

لحساب درجات أسئلة كل موضوع في كل مستوى من مستويات األهداف باستخدام  

 : المعادلة التالية

ع الوزن النسبي ألهمية الموض× درجة أسئلة الموضوع = الدرجة النهائية لالختبار 

  الوزن النسبي ألهداف الموضوع× 

 

 مالحظة هامة:

إعداد الجدول في صورته النهائية يتطلب تقريب الكسور العشرية الموجودة في 

 الجدول لصالح األهداف الرئيسة من وجهة نظر المعلم.

 أشار الخبراء إلى,   تقدير زمن االختبار
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 الطالب المتوسط ) بدءاً من الصف األول ثانوي (  

ثانية ليقرأ فقرة من نوع االختيار من متعدد  45 – 30يحتاج في العادة إلى ما بين  

 في مستوى التذكر و يجيب عنها.

ثانية لقراءة فقرة من نوع االختيار من متعدد  100 – 57و يحتاج إلى ما بين  

 تتطلب منه تفكيراً و يجيب عنها.

 وعليه فإن :

ً  37متوسط زمن فقرة في مستوى التذكر=   ثانية تقريبا

ً  87متوسط زمن فقرة في المستويات األخرى=   ثانية تقريبا

× (+)عدد الفقرات األخرى 37×زمن االختبار = )عدد الفقرات في مستوى التذكر 

87) 

 

 االبتدائي يحتاج إلى : اما تلميذ  

 ثانية ) كحد أدني ( ليقرأ فقرة تتطلب منه تفكيراً ويجيب عنها.   100

 -ه لحساب الحد األدنى لزمن االختبار تستخدم المعادلة التالية:وبالتالي فإن

× (+)عدد الفقرات األخرى 45×زمن االختبار = )عدد الفقرات في مستوى التذكر 

100) 

 (158م , ص 1972)صالح , 

 

 المصادر : 

م ,  مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي , ص  1987ابو لبدة , سبع :  -1

 عمال المطابع ,  عمان .جمعية   116_113

,  158م , االسس النفسية للتعليم الثانوي , ص 1972صالح , احمد زكي ,   -2

 النهضة العربية , القاهرة .

, جامعة  110م , التقويم والقياس في التربية , ص 1987, نعيم , الرفاعي  -3

 دمشق , دمشق . 
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,  م , القياس والتقويم النفسي التربوي 1970الغريب , رمزية ,  -4

 , مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة . 59_58ص
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2020  



2 
 

 

 تعاريف الثبات  :

 بمعامل المقصود فإن القياس، في والوضوح والتحديد الدقة يعني الثباتت : الثبا

 التي الظروف نفس في العلمي البحث أداة استخدام كرر أو أعيد إذا أنه الثبات

 أنه على الثبات ويصنف العلمي، للبحث ثابتة نتائجا   تعطي فإنها سابقا   فيها استخدمت

 .المتكررة القياس نتائج ارتباط بمدى ويختص ارتباط، معامل

 

 ، الثبات يتضمن الصدق ألن وذلك العلمي، البحث في الصدق من جزء هوالثبات : 

 ذاتها النتائج الباحث به يقوم الذي االختبار يعطي أن هو العام مفهومه في والثبات

 . الحق وقت في الظروف نفس وفي المجموعة نفس على إعادته تمت حال في

 

 مطابقة نتائج إعطاء على الباحث يستخدمها التي األداة مقدرة أنهالثبات : يقصد 

 مرات، عدة األداة هذه تطبيق إعادة تم حال في األولى المرة في تعطيها التي للنتائج

 .متشابهة ظروف وفي األشخاص نفس على

 هو االرتباط بمعامل يقصد والذي الحالة، هذه في الثابت هو االرتباط معامل ويعد

 .األولى النتيجة وبين المتكررة، النتائج قراءات بين االرتباط مدى

 .تكرارها تم مهما النتائج ذات أعطت حال في كبيرة بدرجة صداقة األداة وتكون

 كافة أن يعني الذي األمر الداخلي االتساق على اإلحصائي التحليل في الثبات ويعتمد

 .قياسه يراد عام غرض في تصب سوف األسئلة
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اي  القياس تشوب التي  نظمةملا غير االخطاء من خلوه الدرجات مدىالثبات : هو 

 اذا ثابتة تكون االختبار فدرجات,  لقياسها يهدف التي للسمة االختبار قياس مدى

 الى تؤدى قد المتباينة التي الظروف في متسقا قياسا معينة سمة يقيس االختبار كان

 .القياس اخطاء

 

 العشوائية االخطاء بأثر معنى وهو. القياس في الدقة او االتساق يعنى:  الثبات 

 .الدرجات استقرار على للقياس

 : والثبات الصدق بين العالقة

 . مظاهره من ومظهر الصدق من جزء الثبات   -1

 . الثبات من وأعم أشمل الصدق   -2

 . مؤكد بشكل صادق أنه يعني ثابت اختبار كل ليس   -3

 . بالضرورة ثابت هو صادق اختبار كل   -4

 ( 145-123 ص,   2008:   ) الخوري

 

 :الثبات لمعامل الخصائص من مجموعة

 الدرجات /البحث ألداة رصدها يتم التي الحقيقية الدرجات= الثبات معامل -1

 .األداة استخدام أثناء الملحوظة

 .1و 0 قيمتي بين ما تقع الثبات معامل قيمة تنحصر -2

 لألداة، المحتملة واألخطاء الثبات معامل مستوى بين عكسية عالقة هناك -3

 .األخطاء احتمالية وتنخفض تقل الثبات معامل ارتفاع عند أنه يعني وهذا
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 : الثبات معامل عليها يعتمد التي المعايير 

 .الثبات معامل ارتفع االختبار طول زاد كلما: االختبار حجم -1

 مجموعات مع تعامله عند الثبات معامل يرتفع: وتجانسها المجموعات توافق -2

 .متجانسة غير

 ويثبت االختبار زمن زاد كلما الثبات معامل يرتفع: لالختبار الزمنية الفترة -3

 .معين حد عند

 إجراء يتم الذين لألشخاص العقلية القدرات: المفحوصين قدرات مستوى -4

 تبعا   يختلف الثبات معامل فإن وبالتالي آلخر، فرد من تختلف عليهم االختبار

 . نالمبحوثي لقدرات

 من تختلف لإلجابات االختبار عينة تخمين أو توقع مدى: التوقع أو التأويل -5

 في وفروقا   اختالفا   يسبب وهذا أيضا ، االختبار تكرار عند وتختلف آلخر فرد

 اإلجابة ذات يتضمن أن يمكن ال والتوقع والتأويل فالتخمين الثبات، معامل

 .مرات عدة في معين لبند

 .الثبات معامل تقدير في المستخدم الخاص األسلوب -6

 .للمتغير تبعا   الثبات معامل فيختلف المقاس، المتغير طبيعة -7

 على يؤثر الظروف اختالف: االختبار تطبيق عند المحيطة البيئية الظروف -8

 .الثبات معامل

 

 : الثبات لمعامل األدنى الحد 

 كان إذا وما الثبات بمعامل المتعلقة الشروط استوفيت تكان إذا ما بالحيرةقد تشعر  

 على الحصول في  المختصين قام لذلك المقبول، الثبات معامل مستوى وصل

 لمعامل أدني حد بوضع وذلك الثبات معامل بخصوص تحيرك التي لألسئلة إجابات

 :وهو الثبات
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 .المترتبة النتائج استخدام طبيعة وعلى قياسها المراد بالصفة يتعلق األمر -1

 تطبيق عند يستدركه أن للباحث يمكن التي القياس خطأ ومقدار مستوى -2

 .المقترح االختبار

 ( 105-95ص,  2015:   )ميخائيل

 

 : استخدامها للباحث يمكن التي الثبات معامالت أنواع

 :االختبار تطبيق إعادة

 ثم ومن األفراد من عدد على االختبار بتطبيق الثبات معامل قيمة إيجاد خالل من

 قيمة إيجاد ثم ومن زمنية مدة انقضاء بعد األفراد ذات على أخرى مرة تطبيقه

 .بيرسون ارتباط معامل

 . محددة مدة بعد المجموعة ذات على االختبار تطبيق إعادة تتم الطريقة هذه في -1

 األولى المرة في المجموعة أفراد حققه الذي االرتباط معامل حساب يتم ذلك بعد -2

 . الثانية المرة وفي

 نتائج أن يعني ما وهذا ، االستقرار بعامل المستخرج االرتباط معامل ويدعى -3

 . االختبارين تطبيق خالل ثابتة كانت االختبار

 ألن وذلك االختبار، الدراسة عينة فيه تنجز الذي الوقت حساب يتم أن يجب -4

 . ذلك في دورا تلعب قد النمو عوامل

 وذلك ، األولى المرة من أعلى تكون األفراد عالمات أن الطريقة هذه يعيب ما -5

 . اإلجابة وتذكر ، العقلي النمو لعوامل نظرا

 .كبير ،وجهد طويل لوقت الطريقة هذه تطبيق يحتاج   -6
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 :المتكافئة الصور طريقة

 لالختبارات الثبات معامل لحساب أكبر بشكل وتتناسب تتوافق الطريقة هذه

 معرفة المراد االختبار لنفس متكافئتين صورتين إعداد خالل من وتتم التحصيلية

 درجة في التساوي خالل من وقالبا   قلبا   متطابقتين الصورتين تكون أن ثباته، وقياس

 .العامة الهيئة نفس لهما يكون وأن فيهما البنود وعدد الصعوبة

 . التحصيلي االختبار تالئم التي الطرق من الطريقة هذه تعد -1

 هاتين في يتوفر أن بشرط واحد، اختبار من متكافئتين صورتين تكوين يتم -2

 .ثباته قياس نود الذي االختبار مواصفات نفس الصورتين

 . األسئلة عدد وبنفس الصعوبة، درجة بنفس األسئلة صياغة تتم أن يجب -3

 .نفسها العامة بالمظاهر الصورتان تتوافق أن يجب   -4

 

 : النصفية التجزئة تدعى ما وهي التنصيف طريقة

 :وهي االختبار طبيعة مع تتوافق مختلفة أشكال بعدة الثبات معامل حساب فيها ويتم

 معامل قيمة حساب ثم ومن لجزأين، االختبار اقتطاع خالل من الطريقة هذه تتم. 1

 .واالرتباط الثبات

 دون حدا على كل   قسمين إلى الدراسة عينة في شخص كل عالمة تجزئة يتم. 2

 .بينهما زمني وفرق اختالف وجود

 الجزيئي، االقتطاع النصفية، التجزئة: منها طرق بعدة االختبار تجزئة تتم. 3

 .والزوجي الفردي االقتطاع
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 :عنها المنبتقة والمعادالت كرونباخ طريقة

 يتكون التي البنود جميع على كرونباخ معامالت من الثبات معامل قيمة إيجاد يتم

 أو المقالي الطبع ذات األسئلة في بكثرة الطريقة هذه تستخدم االختبار، منها

 .الموضوعي

 

 الداخلي االتساق /الداخلي التوافق

 وهذه تجانسهما، من والتأكد االختبار نصفي بين االرتباط معامل إجراء يتم أن

 .السرعة اختبارات تناسب ال الطريقة

 

 20 كورديتشاردسون معادلة

 اإلجابات نسبة على تعتمد الطريقة وهذه الموضوعية، البنود أنواع جمع في يستخدم

 .االختبار بنود من بند لكل الصحيحة وغير الصحيحة

 

 21 كورديتشاردسون معادلة

 .لالختبار الفقرات صعوبة مقدار وتساوي تماثل على تعتمد الطريقة وهذه

 

 المحكمين بين االتفاق ثبات

 مختلفين محكمين تقييم قرار بين االرتباط معامل قيمة إيجاد على الطريقة هذه تعتمد

 (.كابا معامل) الدراسة ألدوات مالحظين اتفاق ومقدار مستوى أو

 (185-129ص,   2000:  )عالم 
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 :المناسب  الثبات معامل نوع يلي مما عبارة كل في مثال : حدد

طبق الصيغة االولى  ،قام معلم بعمل صيغتين متكافئتين لالختبار  ----------------

 قبل البدء في عملية التعلم واالخرى بعد االنتهاء من عملية التعلم .

اخصائي اجتماعي طور اداة لقياس اتجاهات الطلبة الجدد نحو  -----------------

 ال=0   ربما=1     نعم= 2س التالي  : الحياة الجامعية واستخدم المقيا

 

قام اخصائي نفسي بتطبيق صيغتين متكافئتين )أ( )ب( من  -----------------

فردا فالصورة )أ( طبقت في يوم ما  20اختبار نفسي على مجموعة مكونة  من 

 يليها  طبقت الصورة )ب( في نفس اليوم  .

 

استخدم معلم نسخة وحيدة من اختبار تحصيلي متقن متعلق  ------------------

وكانت موضوعات االختبار هي   1, 0بالعلوم  الصحية  واستخدم المقياس التالي  

: التغذية , التغلب على المرض  , الصحة النفسية , وحرص المدرس ان تكون 

 درجات صعوبة االسئلة  متجانسة . 

 

ارد ان يفحص معامل الثابت الختبار تحصيلي فقراته  المعلم ------------------

 غير متساوية الصعوبة في مادة الرياضيات المكون من اسئلة اختيار من متعدد . 

 

باحث طور اختبار لقياس اتجاه االفراد نحو استخدام الحاسوب  ------------------

 حدودة ., استخدم االختبار قبل البدء في البرنامج في ظروف مناسبة  و م



9 
 

 

قام باحث بأيجاد معامل االرتباط بين درجات كل من نصفي  ------------------

 االختبار بعد االنتهاء من التطبيق ثم قام بأجراء تعديل على قيمة معامل االرتباط . 

 

 االختبار ثبات في المؤثرة العوامل

 ،فكلما ثباته في كبيرا دورا االختبار أسئلة عدد ازدياد يلعب:  االختبار طول -1

 . ثباته نسبة ارتفعت االختبار فقرات عدد ازدادت

 الحد إلى يصل أن إلى زمنه ازداد كلما االختبار ثبات يزداد: االختبار زمن -2

 .االختبار ثبات يقل المناسب الحد عن السبب ازداد حال ،وفي المناسب

 ثبات ازداد كلما موضوعية كانت و األسئلة وضوح ازداد كلما:  األسئلة صياغة -3

 . صحيح والعكس االختبار

 لتأثيرها نظرا وذلك والصعبة، السهلة األسئلة حذف يتم أن يجب: االختبار أسئلة -4

 . االختبار موضوعية على

 فعالمة ، االختبار عالمة على والصحية النفسية الفرد حالة تؤثر:  الفرد حالة -5

 . المريض اإلنسان عالمة تختلف قد السليم اإلنسان

 . ثباته قياس في دورا المختلفة االختبار ظروف تلعب:  االختبار ظروف -6

 . االختبار ثبات على تؤثر بالتخمين للطالب تفسح أسئلة وجود إن:  التخمين -7

                                              ويزداد التباين،  ينقص عندما االختبار ثبات ينقص:  وتجانسها العينة تباين -8

 

 اقتراحات لتعزيز ثبات ادوات القياس والتقويم :
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استخدام عدد كافي من االسئلة في المهام التقويمية  )كلما كان عدد االسئلة اكثر  -1

 كلما كانت االداة التقويمية اكثر ثباتا ( 

استخدام مقيمين مستقلين للحصول على درجات متشابهة عند تقويم المهام -2

 االدائية. 

 طور االسئلة ومهام تقويمية تميز بين الطلبة . -3

 تأكد من ان اجراءات عملية التقويم موضوعية .-4

 استمرار في عملية التقويم حتى تحصل على نتائج متسقة .-5

 قلل من تأثير العوامل الخارجية على عملية التقويم ما امكن .-6

ل من استخدام مهام تقويمية استخدام المهام التقويمية القصيرة بشكل مستمر بدال-7

 طويلة  وعددها قليل .

 (228-217ص,  2015:  مطير علي,  الكريزي,  الحسيني,  )الفرطوسي
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 :مقدمة

هنالك مجموعة من الصفات البد ان تتوفر في وسيلة القياس التي نريد استخدامها واهم هذه 

إذ البد لكل مستخدم الختبارات المقاييس ان تان أساسيتان وهما الصدق والثبات الصفات صف

يكون ملما بطرق تحقيق الصدق والثبات حتى يحصل على اختبارات صالحة لقياس التحصيل 

ورغم ان المعلم الذي يضع االختبارات لفصله قد يحتاج الى طرق تفصيلية دقيقة  معنى وقياسا ذ

مهارته في لتحقيق صدق وثبات المقاييس التي صممها إال ان فهمه للصدق والثبات يزيد من 

 . بناء وتفسير اختباراته

 الصدق: –أوال 

الخاصة التي نخرج بها  الصدق أهم خاصية من خواص القياس ويشير مفهومه الى االستدالالت

وتحقيق صدق االختبار معناه تجمع  من درجات االختبار من حيث مناسبتها ومعناها وفائدتها

فالصدق يشير الى مدى صالحية استخدام درجات  ة التي تؤيد مثل هذه االستدالالتاألدل

 .                               القيام بتفسيرات معينة االختبار في

 ( 274: 1987)أبوعالم ,                                                                          

 .لسمة او الظاهرة التي وضع ألجلهافاالختبار الصادق هو االختبار القادر على قياس ا

فاختبار االستعداد الدراسي يعتبر صادقا إذا كان قادرا على قياس االستعداد الدراسي ويكون 

 (84: 2005الحلبي, .                      )كان يقيس ظاهرة سلوكية أخرإذا  صادقغير 

 .   قدرة تفسير للسمة المراد قياسها نباخ فيري على انه درجة او ويعرفه كرو

 (70: 2008)النمر,                                                                                

 ( )طبيعة الصدق خصائص الصدق

 .بالعينة أي لكل عينة صدق خاص بهايرتبط  – 1

 . يعبر عنه بتقدير )مرتفع متوسط منخفض( وليس بقيمة رقمية – 2

  .ه من خالل شواهد متوفرةغير مباشر او يستدل علي – 3

 .االختبار وليس الى االختبار نفسهيشير الى نتائج  - 4

 (  84: 2000)ملحم ,                                                                             
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تائج المقياس أي يتكلم عن صدق ن اييس وليس بالمقياس ذاتهيرتبط الصدق بنتائج المق – 5

 .وليس صدق المقياس

 . اص بموقف او غرض او استعمال معينبمعنى انه خالختبار موقفي صدق ا – 6

 ( 256 – 255: 2011)مخائيل,                                                             

 . لقة فهو يحدد في فئات تحدد درجتهالصدق صفة نسبية وليست مط – 7

 ( 276: 1978عالم , أبو )                                                                    

أي إذا أعيد إجراء االختبار في نفس الظروف فانه  يتوقف صدق االختبار على ثباته – 8

ان االختبار غير صحيح  سيحقق نفس النتائج إما إذا اختلفت النتائج في كل مرة فان هذا يعني

      . وغير صادق

                                                     (38ص2010)مجيد,                                                                           

  تبار: العوامل المؤثرة في صدق االخ

 عوامل تتعلق بالتلميذ: –أوال 

 . أجابته وفي نتيجة االختبار وصدقهالتلميذ إثناء أدائه لالمتحان فتؤثر على قلق  – 1

 . النتائج عن مستوى التلميذ وقدرتهقد يغش التلميذ في االمتحان فال تعبر  – 2

 .في اإلجابة على جميع االختبارات جدية المفحوص – 3

 (72: 2008)النمر ,                                                                             

  :عوامل متعلقة بإدارة االختبار –ثانيا 

 .درجات الحرارة والضوضاء واإلضاءةعوامل بيئية ك – 1

 . حةسوء الطباعة واألخطاء وطريقة صياغة األسئلة والتعليمات الغير واض – 2

د ان استخدام االختبار في غير ما وضع له كان يوضع الفاحص اختبار في النمو ويري – 3

 . يذ اللغوييعرف مستوى التالم

تطبيق االختبار على مجموعة لم يوضع لها االختبار كان يطبق االختبار على المتفوقين  – 4

 . وضع للمستويات العادية المتوسطة وهو قد

 ( 62: 2010)مجيد ,                                                                             
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  :االختبار نفسهعوامل متعلقة في  –ثالثا 

كانت عبارة او أسئلة او إذ يزداد صدق االختبار بزيادة مكوناته سواء  طول االختبار – 1

 . اختيارات

للصدق ال تزيد عن  العظمىالصدق بقيمة الثبات لذلك فالنهاية  يتأثر إذ ثبات االختبار – 2

 .ر التربيعي لمعامل ثبات االختبارالجذ

 . المحك ويتأثر بالقيمة العددية لهإذ يزداد الصدق تبعا لزيادة  ثبات الميزان او المحك – 3

  تأثر الصدق بتباين درجات االختبار.إذ ي التباين – 4

 (140: 2011)الجابري ,                                                                           

 .صعوبة األسئلة وسهولتها وغموضها – 5

 . اب معامل الصدقطريقة حس – 6

 .عينه من الميزات للسلوك المطلوب مدى تمثل االختبار باعتباره – 7

 . تجانس عينة التقنين – 8

 ( 62: 2010مجيد , )                                                                            

  :أنواع الصدق

 :(الصدق الظاهري )السطحي –أوال 

ويعتمد على منطقية محتويات االختبار ومدى ارتباطها واستخدام  أهمية األنواع أكثرويعتبر من 

فرداته وهو يمثل الشكل العام لالختبار او مظهره الخارجي من حيث مة بالظاهرة المقاس

 ( 47: 2010مجيد , )                .                         وموضوعاته ووضوح تعليماته

طريقة حسابه تتم من خالل عرضه على مجموعه من الخبراء من ذوي االختصاص بموضوع 

السديدة حول المظهر العام لالختبار او المقياس  بآرائهمالمقاييس او االختبارات لالستنارة 

غير صادقه وتحتاج الى تعديل  أمكانت فقرات االختبار صادقه  إذاما  يوضحواويطلب منهم ان 

بلوم  أشاروقد  اآلراءالمحكمين في ضوء بنسبة معينة من االتفاق بين تلك  آراءومن ثم يجمع 

كانت نسبة االتفاق  إذا أمايمكننا الشعور باالرتياح  أكثراو  %75وصلت نسبة االتفاق  إذاانه 

 (314: 2007لك الفقرات             )محمود, النظر في اختبار ت إعادةاو اقل فعلينا  50%

 ( المحتوى )المضمونصدق  –ثانيا 

يعرف بأنه الصدق الذي يتم عن طريق إجراء تحليل منطقي لمواد المقياس وفقراته وبنوده 

 ( 89: 2005الجلبي , .          )ضوع القياس والمواقف التي يقيسهالتحديد مدى تمثيلها لمو
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المحكم التأكد يجب على الباحث او عند استخدام صدق المحتوى في االختبارات التحصيلية *  

 لجوانب اآلتية:من ا

: وتمثل هذه الخاصية خاصية االختبار التحصيلي في ربط السلوك موائمة االختبار – 1

البد ان ترتبط بمخطط  ألنهاالصحيحة عن الفقرة بالهدف من كتابة الفقرة  لإلجابةالمطلوب 

 .ر ضروري في الصدقل الموائمة يعتباالختبار وبالتدريس وفي القياس التربوي فان استعما

: ويمكن االستدالل عليها من الدرجة التي تتفق بها تلك النسبة في الفقرات توازن االختبار – 2

 .اليالمخصصة لقياس تحصيل محدد مع ما يجب ان تكون عليه في االختبار المث

: وتتمثل بمدى حصول الطلبة على درجات قريبة من الدرجات خصوصية االختبار – 3

التخمين وهذا يدل على ان التعلم المحدد قد تم قياسه وان تحديد هذه األبعاد الثالثة في المحصلة ب

 . ن على وضع اختبار صادق في محتواهاالختبار يجعلنا قادري

 (172: 2012)محمد ,                                                                          

 حساب صدق المحتوى:

 واألهداف األسئلةعض ان هذا النوع من الصدق ال يحتسب له معامل صدق أنما نقارن يقول الب

صفة  إضفاءالتي وضعت لهذا المحتوى ويمكن  واألهدافبالمحتوى الذي درسه الطالب 

 إليهاان الموضوعية التي نصل  إالعن طريق استشارة المختصين بالمادة  أكثرالموضوعية 

 للجوء الى معامل االتفاق كما يلي:ا إالالمصحح  أماملنسبة كمية وليس 

 قوائم معامل االتفاق:

 . ة التي ينوي تمثيلها في االختبارجرد الباحثين من المقومات األساسي – 1

 .ياغة تلك المادة بانفرادهمحاولة الباحث على ص – 2

 .تكراري يمكن من تحديد درجة الصدقوضع جدول توزيع  – 3

  %80الى تحصيل االتفاق وبدرجات عليا على توافق ال يقل عن تكرار العملية  – 4

لمشتركين في عملية معامل توسع شبكة الباحثين ومقارنة الواحد منهم بكل الباحثين ا – 5

 . االتفاق

الطرق للتحقق من وهذا يعبر عن توافق مصححي االختبار فيما بينهم إال انه هنالك بعض  

 : صدق المحتوى وهي

ده للتعرف حدهما قبل االختبار واالخرى بعأتطبق ورتين متكافئتين من االختبار ص إعداد – 1

 . على التحسن في الدرجات

 .دراسة األنماط واألخطاء الشائعة – 2
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توجيههم  تحليل طرق العمل التي يستند عليها المفحوصين وذلك بإعطاء االختبار فرديا مع – 3

 . الى التفكير بصوت مرتفع

 (47 – 46: 2010)مجيد,                                                                    

 

 ( الصدق المرتبط بمحك )الصدق التجريبي –ثالثا 

اخر يعتمد كمحك ويعرف يرتبط على دراسة االرتباط بين درجات المقياس ودرجات مقياس 

على مقياس اخر عند محك  أداءعلى مقياس مع  األداءلدرجة التي يترابط عندها على انه )ا

 وأساسي في الحكم على صالحيته(  األولبالمقياس 

 ( 147: 2006, مخائيل )                                                                       

لعالقة مقبولة ظاهرة او تقيس ظاهرة لترتبط بالة هو أي أداة تقيس نفس الظاهرة المقاس :المحك

 . كميا ونوعيا

 : أنواع المحاكات

 أداة تقيس نفس الظاهرة المقاسة  – 1

 يس ظاهرة ترتبط بالظاهرة المقاسةأداة تق – 2

 . تقدير الخبراء – 3

 : خصائص المحك

 .صادق – 1

 (موضوعي )الخلو من االنحياز – 2

 ثابت.  – 3

 .اقتصادي – 4

 . له صله وثيقة بالموضوع – 5

  (154 – 153: 2006, مخائيل )                                                              

 : أنواع الصدق المرتبط بالمحك

وهو الصدق الذي يدل على وجود عالقة بين درجات االختبار ومؤشر الصدق التالزمي:  – 1

نواع الصدق انتشارا واألكثر المحك التي نحصل عليها في نفس الوقت تقريبا ويعتبر من أوسع أ

 . زمنية بين تطبيق االختبار والمحكاستخداما وال توجد فترة 
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يتم حسابه عن طريق معامل االرتباط بين نتائج المحك الذي قد يكون اختبارا اخر على ان    -

 . قت نفسه او في وقت مقارب لكليهماتجمع المعلومات عن نتائج المحك في الو

به قدرة االختبار على التنبؤ بنتيجة معينة في المستقبل ويمتز بأنه الصدق ألتنبؤي: ويقصد  – 2

 . واألداة تمتاز بان لها قدرة ثباتهنالك فترة زمنية بين تطبيق االختبار والمحك 

 .االرتباط كمعامل االرتباط بيرسونمن خالل طرق احصائية وهي معامالت يتم حسابه    -

 ( 98: 2005)الجلبي ,                                                                           

 خطوات استخراج الصدق المحكي:

 .تطبيق األداة -1

 .تطبيق المحك -2

 .مل االرتباط بين االختبار والمحكاستخراج معا -3

 . تفسير معامل الصدق -4

  (163: 2011الجابري , )                                                           

 من الصدق التنبؤي:توظيف طرق 

 طريقة مقارنة النسب ودقة القرار: -أ

وتتمثل بتقسيم األفراد الى مجموعتين حسب نتائجهم على االختبار واالختبار 

مرتفعة والثانية مجموعة الدرجات ( االولى مجموعة الدرجات الالمستقبلي)المحك

 المنخفضة.

كلما اقتربت نسبة افراد المجموعة المرتفعة على االختبار من نسبة افراد المجموعة 

وكذلك الحال بالنسبة  دقيقاً،( كان القرار )المحكالمرتفعة على االختبار المستقبلي 

 للمجموعة المنخفضة في االختبار والمحك

 طريقة المتوسطات: -ب

طريق حساب الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين المرتفعة والمنخفضة في  عن

 تقاربت هذه الفروق. إذاويزداد الصدق  المحك،االختبار واختبار 

 معامل االرتباط: -جـ

يحسب معامل االرتباط بين درجات االفراد على االختبار ودرجات االفراد على المحك 

 رالصدق التنبؤي لالختباتباط زاد وكلما ارتفع معامل االر

 .االفراد مستقبالً  تبسلوكياي يهتم الصدق التنبؤ

 

يهتم في تشخيص وضع االفراد في التحصيل والكشف عن  الصدق التالزمي توظيف

 االستعداد والقدرات. تالختباراصعوبات التعلم وهو مهم 

ت نحكم على هذا النوع من الصدق من خالل حساب معامل االرتباط بين درجا -

 االفراد على المحك وعلى االختبار.

                                                       

 (160ص2011)الجلبي.                                                             
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 : فرق بين الصدق التالزمي ولتنبؤيال

 : وقت الحصول على درجات المعيار – 1

نحصل عليها بعد فترة من تطبيق االختبار الجديد وقد تصل هذه الفترة الى  في الصدق التنبؤ

 . فنحصل عليها في االختبار الجديد سنة او أكثر إما في التالزمي

 : الفائدة من االختبار – 2

أما في ى درجة انجاز الفرد في المستقبل في التعرف عل يستفاد من االختبار في الصدق التنبؤ

 . ت التي تقيم السلوك الحالي للفرديستفاد منه في االختباراالصدق التالزمي ف

إما في الدراسي يستخدم الهدف التنبؤ في اختبارات الذكاء او في اختبارات االستعداد  – 3

 . نه يستخدم في االختبارات الشخصيةالصدق التالزمي فا

 ( 42: 1981آخرون , )الزوبعي و                                                       

 ( رابعا: الصدق البنائي )التكويني

هو مفهوم شامل يتضمن جميع أنواع الصدق ويعد شرطا ضروريا لالختبارات النفسية 

وال  ولعل أهم ما يميزه انه يهدف الى الكشف عما يقيسه االختبار فعال والتربوية بأنواعها

تطلب اللجوء الى االستنتاجات المنطقية ينحصر بالتأكيد مما أراد واضعه ان يقيسه مهما 

 . لى الوسائل التجريبية واإلحصائيةباإلضافة ا

 (266 – 265: 2009, مخائيل )                                                      

ألنه يقوم على تحديد المفاهيم او البنى المقدمة  بصدق المفهوم أحيانايسمى الصدق البنائي   -

 : ومن أهم مؤشرات صدق البناء هيومن ثم التحقق منها تجريبيا ة ة المقاسللظاهر

 على التميز بين اإلفراد في الخاصية التي أعدت لقياسها(. تمييز الفقرات )أي قدرة الفقرة  – 1

 .ة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبارارتباط درج – 2

يريل بحسب طبيعة الظاهرة س باينجد معامل االرتباط من خالل معادلة بيرسون او بوينت 

 ( 174: 1990)داوود ,     .                                                   المقاسة

 : خامسا: الصدق الذاتي

التي خلصت من شوائب أخطاء وهو صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية 

ات ويساوي الجذر التربيعي و يستخرج من الثبوبذلك فان الدرجات الحقيقية لالختبار وه الصدفة

 .للثبات
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بين ثبات االختبار  ( كلما كان االختبار صادقا كان االرتباط عاليا1*  كلما كانت قريبة من )+ 

 .وصدقه الذاتي

 (222: 2011)الجابري ,                                                                     

 : العامليسادسا: الصدق 

وهي اختبارات قد ثبت صدقها  يعتمد على مدى اتفاق نتائج اختبارات أخرى تقيس هذه العوامل

وقد سمي  عندئذ نستطيع الحكم على هذا االختبار الذي صممناه بأنه يتصف بالصدق العاملي

بهذا االسم ألنه يتم إيجاد الصدق من عوامل مشتركة تقيسها عدة اختبارات في قياس تلك 

ل هذه الصفة الى العوامل فإذا أردنا معرفة مدى صدق اختبار يقيس صفة معينة فإننا نقوم بتحلي

 . عواملها الجزئية

 ( 101: 2001الجلبي , )                                                                   

 : سابعا: الصدق العيني

االختبارات موضوعات التي يعطيها جدول يتطلب هذا النوع من الصدق تحديدا صادقا لل

لمواصفات خطوة أساسية في بناء االختبارات وذلك لحصر الموضوعات وتحديد درجة أهمية ا

 . ختبار بما يتناسب مع تلك األهميةكل منها لضمان تمثيلها في اال

 ( 168: 2011)الجابري ,                                                                  

  الطريقة االحصائية:حساب الصدق ب

الختبار صادق واختبار في الصدق التنبؤ  أدقهاطريقة معامل االرتباط واالنحدار وهي  – 1

 . الحق ومنها

  االختبار الجديد ص = 
 ع ص            

 ع س
 م س ( + م ص  –) س   

 االنحدار                         ع ص االنحراف المعياري ص  –ص الدرجة المطلوبة 

 ع س االنحراف المعياري س                           م ص متوسط درجات ص 

 م س متوسط درجات س 

طريقة المقارنة الطرفية الختبارين في حالة الصدق التالزمي من خالل مقارنة متوسطان  – 2

ك بمتوسط الضعاف في المحك نفسه ومن ثم االختبار الجديد على الممتازين في االختبار المح

 .ممتاز في االختبار والضعاف كذلك اعتبار الممتاز في المحك

 .طريقة الجدول المرتقب – 3

حساب الصدق بطريقة الطرفية في حالة المفردات واعتماد معاملي السهولة والصعوبة  – 4

 150مثال ذلك لو فرضنا انه لدينا  ((Keller كلل خاصة في اختبار التحصيل وهي طريقة
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من  27من النصف األعلى و 27طالب أجابوا على اختبار نرتب الدرجات تنازليا ثم نأخذ 

من  12من النصف األعلى و 20انه أجاب  السهولة ولنفرضالنصف األدنى ونحسب معامل 

 : ف األدنى فتكون المعادلة كما يليالنص

م س = 
20    

27 
م س =    0,74=  

12    

27 
  =0.44  

 . وهو معامل الصدق 0.32ألفقية وهي فال ناجان( للنسبة الرأسية وانعود لجدول )

 

  %100*    عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة ة = يحسب معامل السهول

 اإلجابة  اعدد الذين حاولو                                

  %100م س + م ص = 

 أما معامل التميز فيكون 

 عدد اإلجابات الصحيحة في   –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا                        

 المجموعة الدنيا                                                

 .                                                      .                     المعادلة األولى = 

                          

 عدد الذين حاولوا اإلجابة                                   

 * م ص المعادلة الثانية = م س 

  0,25ويفسر اقل او أعلى من 

 ( 77 – 76: 2008النمر ,)                                                                 

 

 

 

 

 

 .  
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