
335

فاعلية برنامج تدرييب يف حتسني مهارة بناء 
االختبار التحصيلي لدى عينة من أعضاء هيئة 

التدريس يف كلية الشريعة جبامعة القصيم

د. أمحد علي حممد الشريم

   تاريخ التسليم: 25/ 11/ 2014م ، تاريخ القبول: 8/ 12/ 2014م.
     أستاذ مساعد/ وحدة القياس والتقويم/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة القصيم/ المملكة العربية السعودية.



د. أحمد علي محمد الشرمي
فاعلية برنامج تدريبي في حتسني مهارة بناء االختبار التحصيلي

لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم

336

ملخص: 

�لختبار  بناء  مهار�ت  لتح�سني  منا�سب  تدريبي  برنامج  توفري  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
�لتح�سيلي لدى عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم، لتعوي�س 
�أحد جو�نب عملية �لتقومي، و�لتاأكد  �لنق�س يف �لتاأهيل �لرتبوي لع�سو هيئة �لتدري�س يف 
من مدى فاعليته يف حت�سني مهارة بناء �لختبار �لتح�سيلي لديهم، وتكونت عينة �لدر��سة 
�لأنظمة،  تخ�س�سات:  ثالثة  على  يتوزعون  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  ع�سو�ً   )52( من 
و�ل�رسيعة، و�لدر��سات، وقد قام �لباحث ببناء �أد�ة لتقومي جودة �لورقة �لختبارية ت�ستمل 
على )59( معيار�ً ت�سكل �أهم �ملعايري و�ملو��سفات لبناء �لختبار �لتح�سيلي موزعة على 
�لتح�سيلي،  �لتدريبي لتح�سني مهار�ت بناء �لختبار  �ستة جمالت، وكذلك بناء �لربنامج 
قوِّمت  حيث   ، �لتجريبية(  للمجموعة  و�لبعدي  )�لقبلي  �لتجريبي  �سبه  �ملنهج  و�ُ�ستخدمت 
�أور�ق �لختبار�ت �لتي �أعدها �أفر�د جمموعة �لدر��سة قبل �لتدريب وبعد �لتدريب، و�أظهرت 
�إح�سائية يف �ملتو�سطات �حل�سابية بني �لقيا�سني  نتائج �لدر��سة: وجود فروق ذ�ت دللة 
�لقبلي و�لبعدي جلميع جمالت تقومي �أور�ق �لختبار�ت ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، ودلت قيم 
�لك�سب �ملعّدل على فعالية �لربنامج �ملقرتح، فقد بلغت للمتو�سط �لكلي )1.28( ، وتر�وحت 
لكل من  �أثر  يوجد  �أنه ل  كذلك  �لنتائج  وك�سفت   ،  )1.38 –  1.20( للمجالت بني  قيمها 

متغريي �جلن�س و�لتخ�س�س على نتائج �لتقييم �لبعدي.
الكلمات املفتاحية: �ختبار حت�سيلي، برنامج تدريبي، تقييم، معايري، فعالية. 
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The effectiveness of the training program to improve 
the skills building achievement test among a sample 

of faculty members at College of 

Abstract: 
The study aimed to provide a training program for the development 

of appropriate building skills achievement test among a sample of faculty 
members in the College of Sharia at Qassim University, compensate for the 
lack of educational qualification for a faculty member in one aspect of the 
evaluation process, and to ensure its effectiveness to improve the skill building 
achievement test they have. The study sample consisted of (52) members 
(mails & emails) , and they are distributed on three specializations: (Systems, 
Sharia, Islamic studies) . Researcher has built a standers to assess the quality 
of the paper test include (59) standers, form the most important criteria and 
specifications for the construction of the achievement test distributed on 
six dimensions. As well as build a training program to develop the skills 
to build the achievement test. The experimental design was used (pre- post 
experimental group) , where the papers tests prepared by the members of 
the study group were evaluated before training and after training. Results 
of the study showed: There are statistically significant differences in the 
averages between the two measurements (pre and post) to all dimensions 
of assessment papers tests, for the benefit of post- measurement. Values of 
adjusted earnings   were high, which indicates the effectiveness of the proposed 
program, amounted to an average total (1.28) , and the ranged of values   for 
dimensions between (1.20- 1.38) . The results also showed that there is no 
impact for each of the variables of sex and specialization on the results of the 
post- evaluation. 

Keywords: Achievement test, Training program, Assessment, Standards, 
Effectiveness. 
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مقدمة: 
�ملتخ�س�سني  من  بالغ  باهتمام  وتطويرها  �لختبار�ت  بناء  عملية  حظيت  لقد 
و�لرتبويني، وذلك ملا ميكن �أن تقدمه من بيانات ميكن �لعتماد عليها يف �سنع �لقر�ر�ت 
باأ�سكالها  و�لتعلم، وت�ستخدم �لختبار�ت  �لتعليم  �إىل حت�سني عمليتي  �لتي تهدف  �ل�سليمة 
�لتعليمية، وتفيد نتائج �لختبار�ت  �ملختلفة يف قيا�س حت�سيل �لطلبة يف خمتلف �ملو�د 
يف معرفة مدى حتقق �لأهد�ف �لتعليمية، �أو يف مقارنة �د�ء �لطلبة بع�سهم ببع�س، �أو يف 

ت�سخي�س جو�نب �لقوة و�ل�سعف لديهم، �أو يف �نتقاء �لأفر�د للوظائف �ملختلفة. 
وقد ُوّجهت �لعديد من �لنتقاد�ت لالختبار�ت �لتح�سيلية �لتي ُيعدها �ملدر�س، فبدًل 
�لأهد�ف  حتقق  مدى  من  للتاأكد  وو�سيلة  �لتعليمية،  �لعملية  لتح�سني  و�سيلة  تكون  �أن  من 
�لتعليمية، فقد �أ�سبحت يف بع�س �لأحيان و�سيلة بيد �ملدر�س للت�سلط �أو �إثارة �لرعب و�لقلق 
�لختبار�ت  �أن   )2005( عودة  وي�سيف   ،  )2011 )�أبو جر�د،  �لطلبة  من  كثري  نفو�س  يف 
�لعليا،  �لعقلية  �لتح�سيلية بو�سعها �حلايل ل ت�سجع على �لبتكار، ول تهتم بامل�ستويات 
�لتح�سيلية ب�سكل عام ل تقدم �سورة  �لفهم و�لتذكر فقط، و�لختبار�ت  و�إمنا ت�سجع على 
و��سحة ودقيقة عن تعلم �لطلبة، بل تركز على ما يحفظه �لطلبة ل على ما ي�ستطيعون فعله. 
�إن �إعد�د �لختبار�ت �لتح�سيلية مهمة يجب �أن ُتوؤخذ بجدية، و�أن ُيخ�س�س لها �لوقت 
�لختبار�ت  باإعد�د  يهم  وهو  �لتدري�س،  هيئة  ع�سو  ُيدرك  �أن  ويجب  �لكافيني،  و�لهتمام 
�لتح�سيلية �أنه �أمام �إعد�د �أد�ة مهمة ميكن من خاللها معرفة مدى حتقق �لأهد�ف �لتعليمية 
و�أبعاد  نف�سية  تاأثري�ت  ولها  �لطالب،  م�ستوى  على  بو��سطتها  وُيحكم  در��سي،  مقرر  لكل 
تربوية ت�ساهم يف ت�سكيل �سخ�سية �لطالب، وتدفعه �إىل �لنجاح �مل�ستمر �أو �لف�سل �ملتكرر، 
هذه  تكون  �أن  على  و�لتقومي  �لقيا�س  جمال  يف  �ملخت�سون  حر�س  فقد  �ملنطلق  هذ�  ومن 
�لإعد�د  وح�سن  و�لثبات  و�ل�سدق  باملو�سوعية  وتت�سف  عالية،  كفاءة  ذ�ت  �لختبار�ت 
�سو�ء؛  حد  على  و�لطالب  �لتدري�س  هيئة  لع�سو  عونًا  فيه  تكون  �لذي  وبال�سكل  و�لإخر�ج، 
نف�سيًا  بالطلبة  �لأذى و�ل�رسر  �ستلحق  فاإنها  ُتعّد وفق معايري �لختبار �جليد  �إذ� مل  لأنها 

وتربويًا و�جتماعيًا )مر�د و�سليمان، 2002( . 
اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

�لأد�ء و�ملمار�سة من خالل حتديد  �لتدري�س يف  لقد بد�أ �لهتمام باإعد�د ع�سو هيئة 
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بخرب�ت  وتزوده  �لكفاية،  م�ستوى  بلوغ  عن  بامل�سوؤولية  ُتلزمه  و�لتي  �ملطلوبة،  �لكفايات 
ومن  حمددة،  تعليمية  كفايات  �أد�ء  خالل  من  �لتعليمية  باأدو�ره  �لقيام  على  ت�ساعده 
�لكفايات �لتي ل بد لع�سو هيئة �لتدري�س �أن يتقنها كفايات بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية، 
�أو �لكفايات �خلا�سة بعملية �لتقومي، �لتي ميكن لع�سو هيئة �لتدري�س من خاللها �لو�سول 
�إىل �مل�ستوى �ملطلوب من �ملهارة يف �إعد�د �لختبار�ت �لتح�سيلية وبنائها. وقد �أ�سار عودة 
)2005( باأن هذ� �لتوجه بات و��سحًا يف جميع �لأنظمة �لتعليمية �لتي ت�سعى �إىل �لهتمام 
حيث  �ملرجوة،  �لرتبوية  �لأهد�ف  حتقق  مدى  لقيا�س  كموؤ�رس  لأهميتها  �لتقومي  بكفايات 
 Owoyele، & Kareem، 2009 ،أكد كثري من �لباحثني و�لرتبويني )كروكر و�أجلينا�
�لكفايات  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  �إك�ساب  �رسورة  على   );2011; Thompson، 2008
�سليمة  �ختبار�ت  تقدمي  وذلك حتى ميكن  �لختبار،  بناء  ومهار�ت  لالختبار�ت  �لأ�سا�سية 

تقي�س حت�سيل �لطالب. 
�أغلب �لأدبيات �لرتبوية على حتديد خطو�ت بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية  وقد �تفقت 
يف جمال �لقيا�س و�لتقومي، و�لتي ت�سكل �لكفايات �لأ�سا�سية لع�سو هيئة �لتدري�س يف بناء 
وما  �لختبار،  �أغر��س  حتديد   .1 ياأتي:  مبا  �خلطو�ت  هذه  تلخي�س  وميكن  �لختبار�ت، 
يقي�سه من معارف و�جتاهات ومهار�ت. ٢. حتليل حمتوى �ملادة �لدر��سية. 3. حتديد �أهد�ف 
�لختبار. 4. �إعد�د جدول �ملو��سفات �لذي يربط بني �لأهد�ف و�ملحتوى. 5. كتابة �لأ�سئلة 
وفق جدول �ملو��سفات. 6. �ختيار �لأ�سئلة ومر�عاة تنوع �لأ�سئلة، وتفاوتها من حيث درجة 
�سعوبتها، وتركيبها. 7. �خر�ج كر��سة �لختبار، بحيث ترتب �لأ�سئلة ترتيبًا منطقيًا، وكتابة 
حتليل   .10 �لختبار.  �أور�ق  ت�سحيح   .9 �لختبار.  لتطبيق  �لتهيئة   .8 �لختبار.  تعليمات 
نتائج �لطلبة، وحتليل �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لالختبار وفقر�ته. )خ�رس، 2003؛ عودة، 

 .  )Thompson، 2008 ;2005
وير�عى عند كتابة �لأ�سئلة ب�سفة عامة جمموعة من �لعو�مل منها: �أن تكون �سياغة 
يتناول  و�أن  فيه،  �ل�سوؤ�ل و��سحًا ل غمو�س  و�أن يكون  �للفظي،  �لتعقيد  بعيدة عن  �ل�سوؤ�ل 
�ل�سوؤ�ل جانبًا مهما يف �ملحتوى، و�أن يكون �ل�سوؤ�ل م�ستقاًل بذ�ته عن بقية �لأ�سئلة، و�ملق�سود 

بال�ستقاللية هنا �أن ل تتاأثر �إجابة �لطالب يف �أي �سوؤ�ل باإجابته عن �لأ�سئلة �لأخرى. 
وتنق�صم الختبارات ب�صكل عام من حيث النوع اإىل: �ختبار�ت مقالية )ذ�ت �لإجابة 
�مل�سوغة( ، و�ختبار�ت مو�سوعية، �أما �لختبار�ت �ملقالية فتعدُّ من �أكرث �لأنو�ع �سيوعًا 
يف �مل�ستويات �لتعليمية كافة، و�ُسمي �ختبار مقال لأن �لطالب ُيطلب منه كتابة “ مقال 
لقدرة  مثري  مبثابة  �ل�سوؤ�ل  ويعدُّ  �ل�سوؤ�ل،  يطرحها  �لتي  �مل�سكلة  �أو  للمو�سوع  “ ��ستجابة 
معينة لدى �لطالب، وتنق�سم �لختبار�ت �ملقالية �إىل ق�سمني: ذ�ت �لإجابة �لق�سرية، وذ�ت 
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�لإجابة �لطويلة )�ملقال( ، وهي تقي�س جمموعة من �لقدر�ت عند �لطلبة ب�سكل تتميز فيه عن 
غريها من �لأ�سئلة �ملو�سوعية، ومن هذه �لقدر�ت: �لقدرة على بيان �لعلة و�ل�سبب، و�لقدرة 
على تكوين ر�أي و�لدفاع عنه، و�ملقارنة بني �سيئني �و �أكرث و�لتعبري عن ذلك بلغة �لطالب، 
�لتحليل،  �لتلخي�س، و�لقدرة على  �لقدرة على  �أو �مل�سطلحات،  �أو �ملفاهيم  و�رسح �ملعاين 
تطبيق  على  و�لقدرة  و�لتطبيقات،  و�لإجر�ء�ت  و�ملبادئ  للقو�عد  �لتو�سيح  على  و�لقدرة 
�أو  �لأفكار  �أو  �لعبار�ت  نقد  و�لقدرة على  و�لقو�نني و�ملبادئ على مو�قف جديدة،  �لقو�عد 
وترتيب  �لتعبري  �خلا�سة على  قدر�ته  م�ستخدمًا  تقدم  ما  يعرب عن كل  و�لطالب  �ملفاهيم، 
�لأفكار و�لكتابة. و�لختبار�ت �ملقالية متتاز مبجموعة من �مليز�ت منها: �سهولة و�سعها 
ت�سخي�س  على  ت�ساعد  ذكره،  �سبق  كما  متنوعة  كثرية  قدر�ت  تقي�س  �أن  وميكن  و�عد�دها، 
�لقدرة �لتعبريية عند �لطالب، ت�ساعد يف ت�سخي�س قدرة �لطالب على حل �مل�سكالت. ومع هذ� 
فالختبار�ت �ملقالية ل تخلو من بع�س �لعيوب منها: ي�سيع يف �ختبار�ت �ملقال �لتورية 
من �لطلبة عند عدم معرفتهم �لإجابة �ل�سحيحة، كما �أن بع�س �لطلبة يعانون �أحيانا من 
عدم فهم �ملطلوب من �ل�سوؤ�ل بدقة خللل يف �ل�سياغة �و �للغة �أو �سعوبة �ملو�سوع، وبالتايل 
فقد يجيب �إجابة بعيدة عن �ملطلوب مع �أنه يعرف �لإجابة �ل�سحيحة، �لختبار�ت �ملقالية 
�سعبة �لت�سحيح، وبخا�سة �إذ� كان �لختبار طوياًل وخط �لطالب رديئًا، كذلك ل ي�ستطيع 
�أن يغطى عينة كبرية من مو�سوعات �ملنهج، وهذ� يجعل هذه �لختبار�ت  �ختبار �ملقال 
�إىل  �أهم عيوبها، مما يوؤدي  �أق�سام �ملنهج، ويعد هذ� من  غري �ساملة، وتركز على ق�سم من 
عدم حتقق عامل �ل�سدق لها. كما �أنها تت�سم بعدم �ملو�سوعية يف �لت�سحيح، وتتاأثر بذ�تية 
�مل�سحح، وكذلك تتاأثر باأثر �لتعب على �مل�سحح، مما يوؤدي �إىل �نخفا�س معامل �لثبات 

 . ) Owoyele، & Kareem، 2011( لنتائجها
�لختبار�ت  بناء  عملية  تناول  �لذي  �لرتبوي  �لأدب  من  �لعديد  مر�جعة  خالل  ومن 
مت   )2009 و�أجلينا،  كروكر  2010؛  حماد،  2005؛  عودة،  2005؛  )عالم،  ومو��سفاتها 
ع�صو  على  ينبغي  والتي  �ملقالية،  �لختبار�ت  ببناء  �خلا�سة  �ملعايري  �أهم  ��ستخال�س 

هيئة التدري�س مراعاتها عند بناء الختبار نذكر منها: 
و�لتورية من  ♦ �خلطاأ  �حتمال  يقل  �ل�سوؤ�ل بحيث  بدقة يف �سياغة  �ملطلوب  حتديد 

�لطالب. 
ل ي�ستمل �ل�سوؤ�ل �لو�حد على مو��سيع �أو �أفكار عدة، بل يجب �أن يقي�س قدرة و�حدة  ♦

ومو�سوعًا و�حد�ً. 
�لبدء يف �سوؤ�ل �ملقال باألفاظ، �أو عبار�ت تدل على نوعية �ل�سوؤ�ل، مثل: بني �لفرق،  ♦
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قارن، �نقد، و�سح. 
ُيحدد يف �لختبار �لدرجة �ملخ�س�سة لكل �سوؤ�ل، وطبيعة �لتف�سيالت �لتي يجب  ♦

كتابتها. 
�أو  ♦ �إىل �سوء �لفهم  جتّنب ��ستخد�م �مل�سطلحات �لغام�سة و�ل�سعبة �لتي قد توؤدي 

تعدد تف�سري�ت �ل�سوؤ�ل. 
باملفاهيم  ♦ �لهتمام  مع  للمنهج،  �لتعليمية  بالأهد�ف  �لختبار  يرتبط  �أن  يجب 

�ملهمة  غري  �لفرعية  �لتف�سيالت  على  �لرتكيز  وجتنب  �لأ�سا�سية  و�لعموميات 
 ..  )Thompson، 2008(

و�أنها  ♦ �لتعلم،  وم�ستويات  لأنو�ع  �ساملة  �لختبار  �أ�سئلة  تكون  �أن  بد  ل 
�لطلبة  بني  �لفردية  للفروق  مر�عاتها  من  بد  ل  كما  معينة،  مل�ستويات  منحازة  لي�ست 

 .  )Thompson، 2008(
�أما �لنوع �لثاين من �لختبار�ت فهي �لختبار�ت �ملو�سوعية، و�سميت بذلك لبتعادها 
عن ذ�تية �مل�سحح وذ�تية باين �لختبار، فالأن �إجاباتها حمددة وت�سحيحها عايل �لدقة، 
�أق�سام عدة  �إىل  ول تتدخل ذ�تية �مل�سحح فيها، ولذلك �ت�سمت باملو�سوعية، وهي تنق�سم 
�ملقابلة،  �أو  و�ملز�وجة  متعدد،  من  و�لختيار  و�خلطاأ،  �ل�سو�ب  �أ�سئلة  هي:  �أربعة  �أ�سهرها 

و�لإجابة �ملقيدة )�إكمال �لفر�غ( . 
اأ�صئلة ال�صواب واخلطاأ: وهي جملة �أو عبارة ت�ستمل على فكرة و�حدة، و�ملطلوب من 
�لطالب �أن يحدد هل هذه �لعبارة �سحيحة �أو خاطئة، ويف حال عدم معرفة �لطالب �لإجابة 
�ل�سحيحة و�أر�د تخمينها في�سل �حتمال �لإجابة �ل�سحيحة �إىل )50%( وهي �أعلى ن�سبة 
عند  مراعاتها  يجب  العتبارات  من  عدد  وهناك  �لأ�سئلة.  �أنو�ع  باقي  بني  من  تخمني 

اإعدادها منها: 
يجب �أن ت�ساغ �لعبارة باإحكام بحيث تكون �سحيحة متامًا �أو خاطئة متامًا. أ. 
يجب �أن تت�سمن �لعبارة �أو �ل�سوؤ�ل فكرة و�حدة فقط. ب. 
عدم ��ستخد�م �لكلمات �لتي تقرتن عادة بالتعميمات �خلاطئة مثل: د�ئمًا، و�أبد�... ت. 
يجب �أن تكون �لعبار�ت ق�سرية مع ��ستخد�م لغة ذ�ت تركيب ب�سيط. 	. 
�أن ت�ساغ �لفقرة ب�سورة ل حتتوي على �أي منبهات لالإجابة. ج. 
�أن تكون �لعبار�ت �خلطاأ و�لعبار�ت �ل�سائبة مت�ساوية يف �لطول تقريبًا. 	. 
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ومن عيوبها �أن �لطالب �لذين ل يعرفون �لإجابة �ل�سحيحة ل يرتددون يف �لتخمني، 
كما �أنها تدفعهم �إىل �لرتكيز على حفظ �حلقائق و�لأرقام و�ملعلومات، دون �أن تّنمي فيهم 

�لقدرة على �ل�ستنتاج و�لتحليل. 
اأ�صئلة الختيار من متعدد: يعد هذ� �لنوع من �لأ�سئلة �أف�سل �أنو�ع �لأ�سئلة �ملو�سوعية، 
و�أكرثها مرونة، �إذ ميكن ��ستخد�مها لقيا�س �أي من �لأهد�ف �ل�سلوكية �لتي ميكن تقوميها 
بالختبار�ت �ملقالية، با�ستثناء �لأهد�ف �لتي تتطلب مهارة يف �لتعبري �لكتابي، ويتاألف 
�ملطلوب  �لذي يطرح   ، �أو �ملنت(  )�ملقدمة  �أو  �لختيار من متعدد من جز�أين: �جلذر  �سوؤ�ل 
�أن يكون  �أو �خليار�ت �ملمكنة لالإجابة، و�لقاعدة �لعامة  �ل�سوؤ�ل، ثم قائمة �لإجابات،  من 
�لأخرى خطاأ. وعادة يرت�وح  و�لبد�ئل  �لإجابات،  �أف�سل  ُيعد  �أو  بديل و�حد �سحيح،  هناك 
عدد �لبد�ئل من ثالثة �إىل خم�سة، و�أكرثها �سيوعا �أربعة، و�إن قلَّت �لبد�ئل عن ثالثة، �أ�سبحت 
�سمن �ختبار �ل�سو�ب و�خلطاأ، و�إذ� ز�دت عن �سبعة �أربكت �لطالب، و�أجهدته يف �لبحث عن 

�لبديل �ل�سحيح، �إ�سافة ملا حتتاجه من وقت طويل عند �لإعد�د )عودة، 2005( . 
ومما يو�صى به من اإر�صادات يف كتابة اأ�صئلة الختيار من متعدد )�رشوط جودة 

ال�صياغة( ما ياأتي: 
�لتاأكد من �أن مقدمة �ل�سوؤ�ل تطرح م�سكلة و��سحة وحمددة )عودة، 2005( .  ♦
)كروكر  ♦ �أمكن  ما  ق�سرية  و�لبد�ئل  �ملقدمة،  يف  �ل�سوؤ�ل  فكرة  تكون  �أن  ير�عى 

 . و�أجلينا، 2009( 
�لتاأكد من �أن هناك �إجابة �سحيحة و�حدة فقط �أو �إجابة ف�سلى )عودة، 2005( ..  ♦
�لتاأكد من �أن �لبد�ئل هي �إجابات حمتملة ومعقولة ظاهريًا، وجتنب �إقحام بد�ئل  ♦

�سعيفة. 
جتنب �لرتباطات �للفظية و�لنحوية و�لإ�سار�ت بني ن�س �لفقرة و�لبديل �ل�سحيح،  ♦

�لتي تدل �لطالب على �لإجابة �ل�سحيحة دون �أن يكون ملمًا مبحتوى �لفقرة )عودة، 2005؛ 
خ�رس، 2003( . 

بالإجابة  ♦ يعتني  �ملدر�سني  فبع�س  تقريبًا،  نف�سه  �لطول  يف  �لبد�ئل  تكون  �أن 
�ل�سحيحة �أكرث من غريها. 

ل بد من توزيع �لبد�ئل �ل�سحيحة ع�سو�ئيا على �لرموز �مل�ستخدمة �لد�لة عليها.  ♦
“ل  ♦ �خليار  �أما   )2005 ”جميع ما ذكر“ )عودة،  نوع  ��ستخد�م عبارة من  جتنب 

�سيء مما �سبق” فقد �أ�سارت حماد )2010( �إىل �أن �لأ�سئلة �لتي حتوي عليه “ل �سيء مما 
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�سبق” تعد �أكرث �سعوبة من تلك �لتي مل حتو هذ� �خليار. 
جتنب ��ستخد�م �ملحدد�ت �ل�سائعة �لتي تدل على �لإطالق لأنها ت�سري �إىل �سحة �أو  ♦

 . )Hong & Sas. 2006( خطاأ �لبديل مثل: د�ئمًا، �أبد�ً، فقط
يف  ♦ مهما  جانبا  تتناول  فقرة  كل  �أن  من  يتاأكد  �أن  �لأ�سئلة  و��سع  على  يجب 

�لتالية  �لفقرة  �لإجابة عنها �رسطا لالإجابة على  و�أنها م�ستقلة بذ�تها، ول تعدُّ  �ملحتوى، 
 . )2003 )حماد، 2010؛ خ�رس، 

�لأوىل  تعرف  قائمتني:  من  �ملز�وجة  �سوؤ�ل  يتكون  املزاوجة:  اأو  املقابلة  اأ�صئلة 
باملقدمات، و�لثانية بالإجابات، حيث يطلب من �لطالب �أن يجري مقابلة بني كل عن�رس من 
عنا�رس �ملقدمات بالعن�رس �لذي يالئمه يف �لإجابات وفق قاعدة تو�سح له يف �لتعليمات، 
وير�عى يف هذ� �لنوع من �لأ�سئلة و�سوح �لعبارة، وجعل �لأ�سئلة قا�رسة على فرع و�حد 
من فروع �ملعرفة د�خل �ملادة �لدر��سية �لو�حدة، و�أل تكون �لأ�سئلة من �لنوع �لذي يحتمل 
�أكرث من �إجابة، كما ير�عى ق�رس �ل�سوؤ�ل �أي�سا، و�أن تكون مادة �ل�سوؤ�ل �لو�حد متجان�سة. و�أن 
يو�سع لكل قائمة عنو�ن ي�سف حمتوياتها. و�أن يكون عدد بد�ئل �لإجابة )�لقائمة �لثانية( 
�أكرث من عدد �لعبار�ت يف �لقائمة �لأوىل، �أو �أقل )�إذ� كان م�سموحًا با�ستخد�م �لبديل �لو�حد 

�أكرث من مرة، ويف هذه �حلالة ي�سار �إىل ذلك يف �لتعليمات( . 
�ل�سهلة  �لأ�سئلة  من  �لنوع  هذ�  ُيعد   : )التكميل(  املقيدة  الإجابة  ذات  الأ�صئلة 
�ل�ستعمال، ويقوم على كتابة عبار�ت يرتك فيها جزء ناق�س على �سكل فر�غ ).....( ُيطلب 
من �ملختربين تكملته بالإجابات �ل�سحيحة، وينبغي على ع�سو هيئة �لتدري�س يف مثل هذ� 
�لنوع من �لأ�سئلة �أن يغطي من خاللها معظم �ملو�سوعات �ملقررة �لتي متت در��ستها، كما 
يجب مر�عاة �لدقة يف �ختيار �لألفاظ وو�سوح �لعبارة، بحيث يفهم �ملخترب �ملق�سود منها 
كبري�ً  ُيغطي جزء�ً  �أنه  �لأ�سئلة  �لنوع من  �إيجابيات هذ�  �أو غمو�س. ومن  لب�س  متاما دون 
من �ملقرر �لدر��سي، كما ميكن �أن يقي�س قدرة �ملخترب على �لربط و�ل�ستنتاج. وير�عى عند 
كتابة هذ� �لنوع من �لأ�سئلة �لعتبار�ت �لتالية: جتّنب و�سع �لفر�غ يف بد�ية �لعبارة، و�أن ل 
حتتوى عبارة �ل�سوؤ�ل على �أكرث من فر�غني. �لتاأكد من �أن عبارة �ل�سوؤ�ل تطرح م�سكلة حمددة 

 . )Mather 2004( .وو��سحة. ويجب �أن تكون �لإجابة �ملطلوبة متفقًا على �سحتها

ثانياً- الدراسات السابقة: 
�أهد�فها،  بتنوع  �حلايل  �لدر��سة  �ملت�سلة مبو�سوع  �ل�سابقة  �لدر��سات  �أمناط  تنوعت 
فمنها قد هدفت �ىل قيا�س �أثر برنامج تدريبي يف تنمية معارف ومهار�ت بناء �لختبار�ت 
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�لتح�سيلية، ومن ذلك ما قامت به بدر (2011) بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على مدى �إ�سهام 
�لربنامج �لتدريبي عرب �لإنرتنت يف تنمية معارف بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية ومهار�تها 
وممار�سات  �ملعرفة  درجة  بني  �لرتباطية  �لعالقة  �ىل  و�لتو�سل  �لريا�سيات،  ملعلمات 
�ملعلمات ملهار�ت بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية، حيث قامت �لباحثة ببناء �ختبار حت�سيلي 
�لختبارية  �لورقة  لتحليل  �أد�ة  و�إعد�د  �لتح�سيلية،  �لختبار�ت  بناء  مهار�ت  عن  للك�سف 
عينة  وتكونت  �لنرتنت.  عرب  �لتدريبي  �لربنامج  �إعد�د  و�أخري�ً   ، فقرة   )40( من  تكونت 
تنمية  يف  كبري  ب�سكل  �أ�سهم  �لتدريبي  �لربنامج  �أن  �ىل  وتو�سلت  معلمة،   15 من  �لدر��سة 
�رتباطية  عالقة  هناك  و�أن  �لتح�سيلية،  �لختبار�ت  بناء  يف  �ملعلمات  ومهار�ت  معارف 
قوية بني درجة معرفة �ملعلمات ملهار�ت بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية ودرجة ممار�ستهن 

لها. 
ال�صحري  ومنها ما يركز على �لكفايات �ملعرفية لو��سعي �لأ�سئلة، ومن ذلك در��سة 
ظفار  حمافظة  يف  �لإ�سالمية  �لرتبية  معلمي  �متالك  مدى  تقومي  �ىل  هدف  فقد   (2010)
�ختبار  تطبيق  مت  �لتح�سيلية،  �لختبار�ت  بناء  يف  �ملعرفية  للكفايات  عمان  ب�سلطنة 
�لكفايات �ملعرفية يف بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية، عينة �لدر��سة )171( معلما ومعلمة، 
وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لكفاية �ملعرفية يف بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية لدى عينة 

�لدر��سة جاءت متدنية بجميع جمالت بناء �لختبار �لتح�سيلي. 
معايري  �سوء  يف  وتقوميها  �لختبارية  �لورقة  حتليل  على  ركز  ما  �لدر��سات  ومن 
لطلبة  �لريا�سيات  مقرر  يف  �ختبارين  بني  )1432هـ(  الأمري  قارن  فقد  �جليد،  �لختبار 
�ل�سف �لثاين ثانوي، �أحدهما ُبنيت فقر�ته ب�سكل �سليم، بينما �لآخر تعّمد ت�سمينه جمموعة 
�لختبارين متماثل،  �لفقر�ت يف  �أن حمتوى  �لفقر�ت، ومع  بناء  �ل�سائعة يف  �لأخطاء  من 
�إل �ن �لنتائج �أظهرت فروقًا ذ�ت دللة �إح�سائية ل�سالح �لختبار �خلايل من �لأخطاء يف 

م�ستوى �لثبات، وقيم معامالت �لتمييز، و�ل�سعوبة للفقر�ت، وفعالية �مل�ستتات. 
لأع�ساء  �ختبارية  ورقة   )30( �لباحثة  فيها  حللت   (2010) للقر�صي  در��سة  ويف 
�لأور�ق  تقومي  بهدف  �لطائف  بجامعة  �لرتبية  كلية  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  وع�سو�ت 
�لختبارية لطالبات �لبكالوريو�س بكلية �لرتبية جامعة �لطائف وفق معايري �جلودة؛ تبني 
�أن هنالك معوقات حتول دون ت�سميم �لورقة �لختبارية وفق معايري �جلودة، �أدت �ىل تدين 
معدلت �جلودة يف جمال �لقيا�س و�لتقومي �خلا�سة بالختبار�ت �لتح�سيلية، كما تو�سلت 
�لدر��سة �ىل �أن �لختبار�ت تفتقر �ىل �ل�سدق و�ل�سمول و�ملو�سوعية، وتركز يف معظمها على 

�لتذكر و�حلفظ مع �إهمال �مل�ستويات �لعقلية �لعليا. 
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وهدفت در��سة النور (2014) �إىل تقومي م�ستوى تطبيق �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �للغة 
�جليد  �لتح�سيلي  �لختبار  ت�سميم  ملعايري  و�لتكنلوجيا  للعلوم  �ل�سود�ن  بجامعة  �لعربية 
من وجهة نظر �لطلبة، ومتغري�ت �جلن�س و�مل�ستوى و�لتخ�س�س و�ملعدل �لرت�كمي، وتكونت 
عينة �لدر��سة من )333( طالبًا وطالبة يف كلية �لرتبية، و�أظهرت �لنتائج �أن م�ستوى تطبيق 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س ملعايري ت�سميم �لختبار �لتح�سيلي �جليد كان متو�سطًا. كذلك فاإن 
للمدر�سني يف  و�إعد�د �لختبار�ت  �لتقومي  �لتدريبية �خلا�سة بعمليات  حتديد �لحتياجات 
مناطق خمتلفة من �لعامل حظيت باهتمام بع�س �لباحثني فقد قام كل من بيلو وتيجاين 
(Tijani & Bello, 2010) بدر��سة بهدف تقومي و�قع عمليات �لتقومي �مل�ستمر و�لختبار�ت 
�أن  �لدر��سة  نتائج  وك�سفت  مدر�سًا،   )2422( من  �لبحث  عينة  وتاألفت  �فريقيا،  غرب  يف 
�ملدر�سني ي�ستخدمون بع�س �أدو�ت �لتقومي مثل �ختبار �ملقال، و�ختبار �لهدف، و�لو�جبات، 
�مل�رسوع،  يف  �لعمل  تقومي  مثل:  �لأخرى  �لتقومي  �أدو�ت  ��ستخد�م  يف  نق�س  يوجد  ولكن 

و�لختبار �لتكويني، و�لتقومي من خالل �ملقابالت و�لتقومي �ل�سلوكي. 
ويف �ملجال نف�سه كذلك �أجرى اأويلي وكرمي (Owoyele & Kareem, 2011) در��سة 
بها،  يقومون  �لتي  �لتقومي  باإجر�ء�ت  يتعلق  فيما  �ملدر�سني  �حتياجات  جمالت  لتحديد 
وكذلك حتديد �ملتغري�ت �ملهنية وغري �ملهنية �لتي توؤثر على عمليات �لتقومي، وبا�ستخد�م 
مدر�سًا   )120( عينة من  �لباحثان على  �أد�ة �سممها  تطبيق  �لو�سفي مت  �مل�سحي  �ملنهج 
و�لعلوم  �لجتماعية،  �لدر��سات  �لإجنليزية،  �للغة  )�لريا�سيات،  تخ�س�سات:  على  موزعني 
للم�ساعدة  بحاجة  �ملدر�سني  �أن  �لنتائج  وك�سفت  بنيجرييا،  �أوغون  ولية  يف  �ملتكاملة( 
�لفقر�ت، وقيا�س  �لتقومي مثل: مهار�ت بناء �لختبار، ومهار�ت بناء  �إجر�ء�ت  على بع�س 
عملية  يف  منها  لال�ستفادة  �لنتائج  وحتليل  �لبنائي،  و�لتقومي  �لعليا،  �لتفكري  م�ستويات 
�إىل تدريب خا�س يف ��ستخد�م و�سائل  �لتعليم. و�أو�ست �لدر��سة باأن �ملدر�سني يحتاجون 

وممار�سات �لتقومي �حلديثة. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
هناك  �أن  و�لأجنبية  �لعربية  �ل�سابقة  للدر��سات  �ل�سابق  �لعر�س  خالل  من  يت�سح 
يتعلق  فيما  وخا�سة  و�ملتخ�س�سني،  �لباحثني  قبل  من  �لتقومي  بعملية  كبري�ً  �هتمامًا 
�جليد،  �لختبار  ت�سميم  معايري  تطبيق  ومدى  وتقوميها،  بنائها  حيث  من  بالختبار�ت 
وتقومي كفايات �ملعلمني يف بناء �ختبار�ت �لتح�سيل، وكذلك حتديد جمالت �حتياجات 
�ملدر�سني فيما يتعلق باإجر�ء�ت �لتقومي �لتي يقومون بها، ولكن ومن خالل �طالع �لباحث 
على �لأدب �ل�سابق لحظ ندرة يف �لدر��سات �لتي هدفت �إىل قيا�س �أثر برنامج تدريبي يف 
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�لتح�سيلية،  �لختبار�ت  بناء  جمال  يف  ومهار�تهم  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  معارف  تنمية 
مع �أن غالبية �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناولت مو�سوع �لتقومي و�لختبار�ت �أو�ست و�أكدت 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تدريب  �رسورة  على  كبري  ب�سكل 
�سو�ًء يف �ملد�ر�س �أم �جلامعات و�ملعاهد �لعلمية على مهار�ت �لتقومي ب�سكل عام، ومهار�ت 
بناء �لختبار، وبناء �لفقر�ت ب�سكل خا�س، وما متتاز به هذه �لدر��سة �أنها تطبيقية، و�أنها 
بناء  معايري  وفق  �لتح�سيلي  �لختبار  بناء  يف  متخ�س�س  تدريبي  برنامج  بتطبيق  تقوم 
�لختبار �جليد، ثم �لتاأكد من فعالية هذ� �لربنامج يف ظروف و�قعية، ويف �إحدى �لكليات 
�لتقومي  لعمليات  �لكايف  �لرتبوي  بالتاأهيل  يحظو�  مل  �أع�ساءها  �أن  يعتقد  �لتي  �جلامعية 

وبناء �لختبار�ت. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
من  عينة  حتليل  ت�سمنت  تقوميية  بدر��سة  �لباحث  قام  عندما  بامل�سكلة  �ل�سعور  بد�أ 
و�ل�رسيعة،  )�لأنظمة،  �لعلمية  لالأق�سام  �لنهائية  �لختبار�ت  �أور�ق  من  ورقة   )284(
و�لدر��سات( بكلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم لأع�ساء هيئة �لتدري�س )من �جلن�سني( بغر�س 
�لختبار  بناء  معايري  مع  �لتح�سيلية  �لختبار�ت  تو�فق  مدى  �إىل  و�لتعرف  تقوميها 
�لتح�سيلي �جليد وت�سميمه و�إخر�جه، من خالل ت�سميم �أد�ة �سممت لهذ� �لغر�س )ملحق1( 

، وتبني للباحث اأن الختبارات التح�صيلية تعاين من جوانب الق�صور الآتية: 
ق�سور يف بع�س معايري �إخر�ج �لورقة �لختبارية.  ♦
ندرة تنوع �لأ�سئلة يف �لورقة �لختبارية، و�قت�سارها على نوع و�حد يف غالبية  ♦

�لأحيان. 
قلة عدد �لأ�سئلة يف كثري من �لأور�ق، وبالتايل عدم تغطية �لختبار لأهد�ف �ملقرر.  ♦
�قت�سار غالبية �لأ�سئلة على قيا�س �مل�ستويات �ملعرفية �لدنيا كالفهم و�لتذكر.  ♦
عدم حتقق معايري كتابة كل نوع من �لأ�سئلة �أنو�ع �لأ�سئلة �ملختلفة.  ♦

�أن  �أن برناجمًا تدريبيًا متخ�س�سًا يف بناء �لختبار�ت ميكن  ومن هنا ر�أى �لباحث 
�أثناء �لعمل يف هذ� �ملجال، وبالتايل  يعو�س �لنق�س يف �لتاأهيل لأع�ساء هيئة �لتدري�س 
تتلخ�س م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف قلة �لكفايات �لالزمة لدى كثري من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
يف كلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم لإعد�د �لختبار�ت �لتح�سيلية وبنائها كتحليل �ملحتوى 
�لختبار  وخ�سائ�س  �ملو��سفات،  جدول  وبناء  �ل�سلوكية،  �لأهد�ف  و�سياغة  �لتعليمي، 
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�لتح�سيلي �جليد، وطريقة �سياغة �لأ�سئلة من �لختيار من متعدد، وطريقة �سياغة �لأ�سئلة 
�ملقالية، ومميز�ت كل نوع من �أنو�ع �لأ�سئلة، و�أهمية كتابة �لتعليمات للورقة �لختبارية، 
بالتحديد  الدرا�صة  وحتاول  �لأ�سئلة،  �أور�ق  ت�سحيح  وطرق  �لختبارية،  �لورقة  و�إخر�ج 

الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
�لختبار . 1 بناء  مهارة  حت�سني  يف  �ملقرتح  �لتدريبي  �لربنامج  فاعلية  مدى  ما 

�لتح�سيلي لدى عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم؟ 
هل يوجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات تقومي �لختبار�ت �لتي �أعدها . 2

�أع�ساء هيئة �لتدري�س �لذين �أكملو� �لربنامج �لتدريبي تعزى للجن�س؟ 
هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات تقومي �لختبار�ت �لتي �أعدها . 3

�ع�ساء هيئة �لتدري�س �لذين �أكملو� �لربنامج �لتدريبي تعزى للتخ�س�س؟ 

أهمية الدراسة: 
نتائج  على  �ملبنية  �لقر�ر�ت  و�أهمية  مو�سوعها،  �أهمية  من  �لدر��سة  �أهمية  تنبثق 
�لختبار�ت �لتح�سيلية للطلبة، وخطورة �نعكا�سات تلك �لقر�ر�ت يف حال وجود ق�سور يف 

تلك �لختبار�ت. 
وتتلخ�س اأهمية الدرا�صة يف النقاط الرئي�صة الآتية: 

مبو��سفات  ♦ �لق�سيم  بجامعة  �ل�رسيعة  كلية  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تعريف 
�لختبار �جليد، و�إمكانية �ل�ستفادة منها يف بناء �ختبار�تهم. 

تقدم �لدر��سة �أد�ة مهمة ت�ستمل على جمموعة مهمة من �ملعايري �ملحّكمة يف بناء  ♦
كلية  �أية  �لتح�سيلية يف  �لختبار�ت  تقومي  ��ستخد�مها يف عمليات  �جليد، ميكن  �لختبار 
و�لتقومي  �لقيا�س  ملكتبة  �إثر�ء  تعدُّ  فهي  وبالتايل  �لعربي،  �لوطن  م�ستوى  على  جامعة  �أو 

�لختبار�ت و�ملقايي�س. 
تقدم �لدر��سة برناجمًا تدريبيًا مقرتحًا يف جمال بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية يف  ♦

�ملتعلقة  ي�سهم يف تطوير مهار�تهم  �لتدري�س،  �سوء معايري �لختبار �جليد لأع�ساء هيئة 
ببناء �لختبار�ت، ميكن ��ستخد�مه �أكرث من مرة، ويف �أكرث من مكان. 

ت�سهم �لدر��سة يف حت�سني قدرة �أفر�د �لعينة يف بناء �لختبار مما ينعك�س بالإيجاب  ♦
على حت�سيل �لطلبة. 
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أهداف الدراسة: 

ت�صعى الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
بناء  ♦ مهارة  حت�سني  يف  �ملقرتح  �لتدريبي  �لربنامج  فاعلية  مدى  من  �لتحقق 

�لختبار �لتح�سيلي لدى عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم. 
�أعدها  ♦ �لتي  �لختبار�ت  تقومي  متو�سطات  بني  �لإح�سائية  �لفروق  دللة  �ختبار 

�ع�ساء هيئة �لتدري�س �لذين �أكملو� �لربنامج �لتدريبي �لتي تعزى للجن�س �أو للتخ�س�س. 

حمددات الدراسة: 

تتحدد نتائج الدرا�صة احلالية باملحددات الآتية: 
�لذين طبقت  ♦ �لتدري�س  �أع�ساء هيئة  باأفر�د عينة  �لب�رسية: حيث تتحدد  �ملحدد�ت 

عليهم �لدر��سة. 
�ملحدد�ت �ملكانية و�لزمانية: �إذ تقت�رس �لدر��سة �حلالية على �لختبار�ت �ملعّدة يف  ♦

كلية �ل�رسيعة و�لدر��سات �لإ�سالمية بجامعة �لق�سيم يف �لعام �جلامعي 1434/ 1435هـ. 
�ملحدد�ت �خلا�سة باأدو�ت �لدر��سة: حيث تتحدد مبدى فعالية �لربنامج �لتدريبي  ♦

�لتي  �لدر��سة  لأد�ة  �ل�سيكومرتية  باخل�سائ�س  وكذلك  �لدر��سة،  لهذه  �لباحث  �أعده  �لذي 
��ستخدمت لتقومي �أور�ق �لختبار�ت �لتي �أعدها �لباحث لهذ� �لغر�س. 

مصطلحات الدراسة: 

الختبار التح�صيلي: يعرفه عودة )2005( باأنه طريقة منظمة لتحديد م�ستوى  ◄
حت�سيل �لطلبة ملعلومات ومهار�ت يف مادة در��سية كان قد تعلمها م�سبقا ب�سبغة ر�سمية 
�إجابته عن عينة من �لأ�سئلة. وُيق�سد به يف �لدر��سة �حلالية: �لختبار �لنهائي  من خالل 
�لذي ُيعده ع�سو هيئة �لتدري�س يف جامعة �لق�سيم، لقيا�س حت�سيل �لطلبة لكل مقرر در��سي 

يف نهاية �لف�سل �لدر��سي. 
على  ◄ مبنية  ومق�سودة  منظمة  خمططة  �إجر�ئية  عملية  التدريبي:  الربنامج 

�لحتياجات �لتدريبية �لفعلية للمدر�سني بهدف رفع كفايتهم، وحت�سني �أد�ئهم، و�إك�سابهم 
عملهم،  جمال  يف  وخربة  فاعلية  �أكرث  جتعلهم  �لتي  و�لجتاهات  و�ملهار�ت  �ملعارف 
�لذي  �لتدريبي �ملخطط  �لدر��سة �حلالية بالن�ساط  رف يف  . وُيعَّ  )2006 )�سامل وم�سطفى، 
�لختبار  لبناء  �لالزمة،  �ملهار�ت  �كت�ساب  على  مل�ساعدتهم  �لدر��سة،  لعينة  �لباحث  قدمه 
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�لتح�سيلي، و�إخر�ج �لورقة �لختبارية ح�سب معايري بناء �لختبار �لتح�سيلي �جليد. 
�ملعاجلة  ◄ حتدثه  �أن  ميكن  �لذى  �لأثر  “مدى  باأنها:  �لفاعلية  تعرف  الفاعلية: 

�لتجريبية باعتبارها متغري�ً م�ستقال يف �أحد �ملتغري�ت �لتابعة” )�سامل وم�سطفى، 2006( 
�لكفايات يف  �مل�سمم وفق منحى  �لتدريبي  �لربنامج  قدرة  �لتدريبي:  للربنامج  وبالن�سبة 
�لفاعلية من خالل بطاقة مالحظة �لأد�ء و�لقيا�س  حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منه، وتقا�س 
م�ستقل  كمتغري  �ملقرتح  �لتدريبي  �لربنامج  �أثر  باأنها:  �إجر�ئيًا  �لفاعلية  وتعرف  �لبعدي. 
يف تنمية مهار�ت بناء �لختبار �لتح�سيلي لدى عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية 
�ل�رسيعة، وُيحدَّد هذ� �لأثر �إح�سائيًا با�ستخد�م معادلة بالك )Black( للك�سب �ملعدل، وذلك 

ح�سب �ملعادلة )�سامل وم�سطفى، 2006( : 
�لك�سب �ملعدل =    

�لقيمة   :d �لقبلي،  �لتطبيق  متو�سط   :x �لبعدي،  �لتطبيق  درجات  متو�سط   :y حيث 
�لعظمى لدرجة �لتقومي. 

املنهجية واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

باتباع خطو�ت  �لأول: و�سفي، وذلك  �لدر��سة �حلالية منهجني:  �لباحث يف  ��ستخدم 
وهذ�   ،  )Gerlach & Ely، 1980( و�إيلي”  “جريلك  لـ  �لتعليمي  �لت�سميم  منوذج 
�لو�سفي يف بع�س خطو�ته لتحديد  �لنظم- ت�سمن �ملنهج  باأ�سلوب  ي�سمى  �لذي  �ملنهج- 
للتدريب.  �لربنامج �ملقرتح  �لتح�سيلي �جليد، وبناء  لبناء �لختبار  �ملعايري و�ملو��سفات 
و�لثاين: �ملنهج �سبه �لتجريبي يف �ملرحلة �لنهائية، للتاأكد من فاعلية �لربنامج عن طريق 
تنفيذه، و�ُ�ستخدم �لت�سميم �لتجريبي �ملعروف بت�سميم �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة 

 .Pre- test Post- test Design لتجريبية�

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون جمتمع �لدر��سة من جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�رسيعة �لذين على 
1435هـ. موزعني ح�سب �جلدول )1( �لتايل )دليل   /1434 ر�أ�س عملهم، للعام �جلامعي 

كلية �ل�رسيعة 1433/ 1434هـ( : 
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الجدول (1) 
توزيع مجتمع الدراسة على متغيرات الدراسة الجنس والتخصص. 

املجموعالإناثالذكورالتخ�ص�س

11240152�ل�رسيعة

8538123�لدر��سات �لإ�سالمية

281341�لأنظمة

22591316املجموع

عينة الدراسة: 

�لتدريبي  �لربنامج  ح�رسو�  �لذي  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
جميعهم، و�ختريو� بطريقة ع�سو�ئية، ويبني �جلدول )2( توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة. 

الجدول (2) 
توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة الجنس والتخصص. 

املجموعالإناثالذكورالتخ�ص�س

111324�ل�رسيعة

91120�لدر��سات �لإ�سالمية

448�لأنظمة

242852املجموع

أدوات الدراسة: 

ا�صتخدم الباحث يف الدرا�صة احلالية الأدوات الآتية: 
وت�ستمل على  ● الباحث،  اإعداد  الورقة الختبارية من  التقومي جلودة  اأداة  اأول: 

مر�جعة  خالل  من  �ُ�ستقت  �لتح�سيلي،  �لختبار  لبناء  و�ملو��سفات  �ملعايري  باأهم  قائمة 
و�لتقومي  �لقيا�س  جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سابقة  و�لدر��سات  �ل�سابق  لالأدب  م�ستفي�سة 

�لرتبوي، وتتكون �أد�ة �لتقومي من �ستة جمالت رئي�سة هي: 
�لأ�سا�سية،  - �لبيانات  و�لطباعة،  )�لتنظيم  �لختبارية  �لورقة  �إخر�ج  �لأول:  �ملجال 

خلوها من �لأخطاء( ، ويتكون من )15( معيار�ً. 
�ملجال �لثاين: معايري بناء �لختبار �لتح�سيلي �جليد، ويتكون من ثمانية معايري.  -
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�ملجال �لثالث: معايري �سياغة �لأ�سئلة �ملقالية، ويتكون من ع�رسة معايري.  -
�ملجال �لر�بع: معايري �سياغة �لأ�سئلة �ملو�سوعية، ويتكون من )11( معيار�ً.  -
�ملجال �خلام�س: معايري �سياغة �أ�سئلة �ل�سو�ب و�خلطاأ، ويتكون من ت�سعة معايري.  -
�ملجال �ل�ساد�س: معايري �سياغة �أ�سئلة �لإكمال، ويتكون من �ستة معايري.  -

 )2 – وبذلك فاإن �ملقيا�س يتكون من )59( معيار�ً، يعطى كل معيار درجة من )0 
كان  �إذ�   )1( و�لدرجة  كبرية،  بدرجة  متحققًا  �ملعيار  كان  �إذ�   )2( �لدرجة  تعطى  بحيث: 

�ملعيار متحققَا بدرجة قليلة، و�لدرجة )0( �إذ� كان �ملعيار غري متحقق مطلقًا. 

صدق املقياس: 

حتقق �لباحث من �ل�سدق �ملنطقي لقائمة �ملعايري من خالل عر�سه على ع�رسة حمكمني  
ملعرفة  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  و�لتقومي  �لقيا�س  يف  �ملتخ�س�سني  �لأ�ساتذة  من 
�لتح�سيلي،  �آر�ئهم حول مالءمة كل معيار، و�سمولها جلميع جو�نب عملية بناء �لختبار 
وقد نوق�ست �لعديد من �ملالحظات و�ملقرتحات، و�إعادة �سياغة بع�س �لعبار�ت، حتى خرج 
�لنهائية  ب�سورته  �ملقيا�س  �إر�سال  �أعاد  قد  �لباحث  وكان   ، )ملحق1(  �لنهائية  بال�سورة 

للحكام مرة ثانية، وكانت مو�فقتهم عليه بالإجماع. 

ثبات املقياس: 

قدِّر ثبات �ملقيا�س ب�سورته �لنهائية على عينة من )35( ورقة من �أور�ق �لختبار�ت 
من خارج عينة �لدر��سة، عندما قام �لباحث بجمع جميع �ور�ق �لختبار�ت لالأق�سام �لعلمية 
طريقة  با�ستخد�م  �لتجربة(  �إجر�ء  )قبل  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل  نهاية  يف  �ل�رسيعة  لكلية 
�لكلية، يف حني  للدرجة   )0.83( �ألفا كرونباخ، وبلغ  �لد�خلي با�ستخد�م معادلة  �لت�ساق 

تر�وحت بني )0.64-0.81( ملجالت �ملقيا�س.
ثانياً- الربنامج التدريبي: بنى �لباحث �لربنامج �لتدريبي لتنمية مهار�ت بناء  ●

�لختبار �لتح�سيلي لدى عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�رسيعة بجامعة �لق�سيم، 
وذلك باتباع �خلطو�ت �لعلمية لبناء �لرب�مج �لتدريبية وت�سميمها، وكانت على �لنحو �لآتي: 
�لطالع على �لأدب �لنظري �ملتعلق بالختبار�ت �لتح�سيلية ومو��سفاتها وخطو�ت 
بنائها مثل: )عودة، 2005؛ �لنبهان، 2004، كروكر و�أجلينا، 2009؛ �أبو جر�د، 2011؛ 
 Coop، 2006; Mather،2004; 2006؛  ربيع،  2008؛  �خلوري،  2010؛  حماد، 

. )Dodeen & Abdelmabood،2005
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تطوير �لربنامج �لتدريبي بالرتكيز على �ملعلومات و�لإجر�ء�ت و�لتمارين و�لأن�سطة . 1
�لتح�سيلي  �لختبار  لبناء  �ل�سليمة  �تباع �خلطو�ت  �لتدري�س على  ت�ساعد ع�سو هيئة  �لتي 
�ل�سائعة يف بناء �لختبار�ت، وكذلك  للمقرر�ت �لتي يدّر�سها، وجتنب �لوقوع يف �لأخطاء 

تعزيز معارف �إيجابية لديهم.
ُحدِّدت مو�سوعات �جلل�سات، وعددها، ومدة كل منها، و�أهد�فها �لعامة و�خلا�سة، . 2

�إ�سافة �إىل �أ�ساليب �لتدريب و�لجر�ء�ت و�لأن�سطة و�لعرو�س، وُحدِّدت �أربع جل�سات تدريبية 
للربنامج مدة كل جل�سة ثالث �ساعات بو�قع جل�ستني يف �لأ�سبوع وملدة �أ�سبوعني متتاليني، 
 6-5( جمموعات  يف  �لعمل  يف  متثلت  متنوعة،  تدريبية  �أ�ساليب  خالل  من  �لتدريب  ومت 
و�لأن�سطة �جلماعية،  و�لتحليل،  و�لنقد،  �لأ�سئلة،  و�ملناق�سة، وطرح  لكل جمموعة،  �أع�ساء( 

و�لتقييم.

وصف الربنامج: 

تقدمي . 1 �إىل  �لتدريبي  �لربنامج  يهدف  التدريبي:  الربنامج  من  العام  الهدف 
و�تباع  �لتح�سيلي،  �لختبار  بناء  مهار�ت  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �إك�ساب  يف  �مل�ساعدة 

�خلطو�ت �ل�سحيحة لبناء �لختبار و�إخر�ج �لورقة �لإختبارية للمقرر�ت �لتي يدر�سونها.
الأهداف الإجرائية للربنامج: يهدف �لربنامج �لتدريبي �إىل م�ساعدة �أع�ساء هيئة . 2

�لتدري�س يف: 
�لتعرف �إىل دور ع�سو هيئة �لتدري�س يف �لتخطيط لعملية �لتقومي. -
 �لتعرف �إىل دور ع�سو هيئة �لتدري�س يف بناء �لختبار�ت. -
تعريف م�سطلحات ومفاهيم تربوية مهمة: )�لختبار �لتح�سيلي، �ل�سمة، �ملثري�ت،  -

�لهدف �ل�سلوكي...( 
�لتعرف �إىل مر�حل بناء �لختبار �لتح�سيلي. -
حتليل �ملحتوى �لتعليمي �ملق�سود �إىل �أهد�ف عامة. -
 حتليل �ملحتوى �لتعليمي �إىل �أهد�ف �سلوكية دقيقة. -
متييز �ملجالت �لتي يقي�سها �لختبار )معريف، وجد�ين، مهاري، نف�س حركي...( . -
ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية �إىل جمالتها. -
�إعد�د جدول �ملو��سفات للمقرر �لدر��سي. -
يقوِّم �سياغة �أ�سئلة ح�سب �لإر�ساد�ت �خلا�سة بها. -
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ي�سوغ �أ�سئلة متنوعة مر�عيًا �لر�ساد�ت �خلا�سة بكل نوع. -
يهتم بكتابة تعليمات �لختبار، و�إخر�ج �لورقة �لختبارية ب�سكل جيد. -
حمتوى الربنامج التدريبي: . 3

فيما ياأتي و�سف خمت�رس للجل�سات �لتدريبية �لتي ��ستمل عليها �لربنامج: 
�جلل�سة �لأوىل: يتم فيها �لتعريف بالهدف �لعام من �لربنامج، و�لأهد�ف �لتف�سيلية،  -

وكذلك تو�سيح �ملفاهيم و�مل�سطلحات �لرتبوية ذ�ت �ل�سلة بالتقومي وعملية قيا�س نو�جت 
�لتح�سيلي،  و�لختبار  عام،  ب�سكل  و�لختبار  و�لتح�سيل،  �لإن�سانية،  و�ل�سمات  �لتعلم، 
و�ملثري�ت، وعملية حتديد �لدرجة.كما يتم عر�س مر�حل بناء �لختبار �لتح�سيلي، و�لتمييز 
�إىل  و�لتعرف  �لتعليمي،  �ملحتوى  حتليل  وطريقة  منها،  �لغر�س  ح�سب  �لختبار�ت  بني 
وكيف  �لختبار،  يقي�سها  �لتي  و�ملجالت  �لأهد�ف،  وت�سنيف  �لهدفية،  �لعبارة  مكونات 
ميكن �لتعبري عن ناجت �لتعلم باأفعال �سلوكية مثل: يكتب، يعد، يف�رس، مييز، يقارن، يحلل...، 
ثم يتم �لتعرف على م�ستويات �ملجال �ملعريف، ويتخلل ذلك جمموعة من �لأن�سطة �جلماعية 

و�لفردية.
�جلل�سة �لثانية: ت�ستمل �جلل�سة �لثانية على عملية بناء جدول �ملو��سفات، و�أهميته،  -

وطريقة �إعد�ده، ويقدم �لباحث لكل ع�سو متدرب قر�سًا )CD( ، وي�ستمل على ت�سميم �سهل 
جلدول مو��سفات من �إعد�ده با�ستخد�م برجمية �أك�سل، وطريقة تعبئته من �أي ع�سو هيئة 
تدري�س، مع �لطالع على مثال و�قعي لأحد �ملقرر�ت.كما ت�ستمل �جلل�سة على مرحلة كتابة 
�لأ�سئلة، و�لتعرف �إىل �أنو�ع �لأ�سئلة، و�لإر�ساد�ت �خلا�سة بكتابة �لأ�سئلة من نوع �لختيار 
من متعدد، ويتم �لتدريب من خالل تقدمي �أمثلة لأ�سئلة ت�ستمل على �أخطاء مق�سودة، ويطلب 

من �ملجموعات �كت�ساف �لأخطاء و�إعادة �ل�سياغة ب�سكل �سحيح.
نوع  - من  بالأ�سئلة  �خلا�سة  �لإر�ساد�ت  لأهم  مر�جعة  فيها  يتم  �لثالثة:  �جلل�سة 

كما  فيها،  و�ل�سعف  �لقوة  وجو�نب  مميز�تها  �أهم  �إىل  �لتعرف  مع  متعدد،  من  �لختيار 
يتم �لتعرف على �لإر�ساد�ت �خلا�سة بكتابة �لأ�سئلة من نوع �لختيار من بديلني )�ل�سح 
و�خلطاأ( ، و�أ�سئلة من نوع �أكمل �لفر�غ، و�أهم �لأخطاء �ل�سائعة يف كل نوع، و�لتدرب على 

�سياغة عدد من �لأمثلة لكل نوع، و�لتعرف �إىل �أهم ميز�تها وعيوبها.
)ذ�ت  - �ملقالية:  �لأ�سئلة  بكتابة  �خلا�سة  �لإر�ساد�ت  على  وت�ستمل  �لر�بعة:  �جلل�سة 

�لإجابة �مل�سوغة( ، و�لأخطاء �ملحتملة عند كتابة �لأ�سئلة �ملقالية، و�أهم �لن�سائح لكتابة 
�ملقالية،  �لأ�سئلة  لت�سحيح  �لإر�ساد�ت  �أهم  �إىل  �لتعرف  وكذلك  �لأ�سئلة،  من  �لنوع  هذ� 
�أهم �ملز�يا و�لعيوب لهذ� �لنوع من �لأ�سئلة، يف نهاية �جلل�سة يطلب من كل  و�لتعرف �إىل 
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متدرب �لإجابة على ��ستباتة تقومي �أد�ء �ملدرب.
ويتم �لطلب من جميع �ملتدربني توفري ن�سخة من �لختبار �لنهائي �لذي �سُيعدونه يف 

نهاية �لف�سل �لثاين وت�سليمها للمدرب ليتم تقييمها )�لقيا�س �لبعدي( .

إجراءات الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�صة قام الباحث باتباع اخلطوات الآتية: 
حتليل �أور�ق �لختبار �لنهائي جلميع �لأق�سام �لعلمية يف كلية �ل�رسيعة يف نهاية . 1

�لف�سل �لدر��سي �لأول 1434/ 1435هـ، ولحقًا ُفرزت �أور�ق عينة �لدر��سة لتحليلها ب�سكل 
منف�سل.
�لثاين . 2 �لدر��سي  �لف�سل  بد�ية  يف  عنه  و�لإعالن  �لتدريبي،  �لربنامج  �إعد�د 

1435هـ.  /1434
�لذين ح�رسو� . 3 �لتدري�س  �أع�ساء هيئة  من  )52( ع�سو�ً  �لدر��سة وهم  عينة  حتديد 

�لربنامج �لتدريبي، وهم �لذين تطوعو� حل�سور �لربنامج �لتدريبي باختيارهم، وجميعهم 
ح�رسو� جل�سات �لربنامج.

�لقيا�س �لقبلي: حتليل �أور�ق عينة �لدر��سة ب�سكل منف�سل.. 4
�إجر�ء �لتجربة: تدريب �أفر�د عينة �لدر��سة على �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح.. 5
توزيع بطاقة تقومي �لأد�ء للمدرب يف نهاية �لربنامج، وحتليل نتائجها.. 6
�لقيا�س �لبعدي: جمع �لباحث �أور�ق �لختبار �لنهائي للف�سل �لدر��سي �لثاين من . 7

�لعام �لدر��سي نف�سه 1434/ 1435هـ وحلَّلها.
��ستخال�س �لنتائج ومناق�ستها وتف�سريها وتقدمي �ملقرتحات يف �سوئها.. 8

املعاجلة اإلحصائية: 

لالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة اُ�صتخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية: 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للقيا�س �لقبلي و�لبعدي.. 1
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي، و�لفروق . 2

على معايري �لختبار �لتي تعزى للجن�س.
حتليل �لتباين �لأحادي لدللة �لفروق �لتي ُتعزى للتخ�س�س.. 3
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نتائج الدراسة: 
هيئة  �أع�ساء  �أعدها  �لتي  �لختبار�ت  قوِّمت  �لدر��سة  ت�ساوؤلت  عن  لالإجابة 
�لدر��سي  �لعام  من  �لثاين  �لف�سل  نهاية  يف  �لتدريبي  �لربنامج  �أكملو�  �لذين  �لتدري�س 
�لربنامج يف نهاية  �لذي مت قبل  �لقبلي  �لتقومي  1435هـ ومقارنتها مع نتائج   /1434

�لف�سل �لأول من �لعام نف�سه، وفيما ياأتي عر�س تف�صيلي لها: 
�أوًل- �لنتائج �ملتعلقة بالت�ساوؤل �لأول و�لذي ن�سه: »ما مدى فاعلية الربنامج  ◄

التدريبي يف حت�صني مهارات بناء الختبار التح�صيلي لدى عينة من اأع�صاء 
هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة الق�صيم؟« ولالإجابة على هذ� �لت�ساوؤل 
من  جمال  بكل  �خلا�سة  للمعايري  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت 
جمالت تقومي �لختبار �لتح�سيلي، ويبني �جلدول )2( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات 

�ملعيارية لها: 
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي

املجال
القيا�س البعديالقيا�س القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

0.790.511.660.21معايري �إخر�ج �لورقة �لختبارية1

0.660.551.560.32معايري بناء �لختبار �لتح�سيلي �جليد2

0.700.471.590.21�ملعايري �خلا�سة بكتابة �لأ�سئلة �ملقالية3

0.720.511.630.16معايري كتابة �أ�سئلة �لختيار من متعدد4

0.900.431.850.12�ملعايري �خلا�سة بكتابة �أ�سئلة �ل�سو�ب و�خلطاأ5

- - - - �ملعايري �خلا�سة باأ�سئلة �أكمل �لفر�غ *6

0.7540.531.660.20املتو�صط الكلي 

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

يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق ظاهرية بني �ملتو�سطات �حل�سابية ملجموعة 
�لدر��سة �خلا�سة بالقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لأور�ق �لختبار �لتح�سيلي �لتي �أعدوها، حيث 
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�أما   ،  )0.53( معياري  بانحر�ف   )0.754( �لقبلي  للقيا�س  �لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ 
 )0.20( معياري  وبانحر�ف   )1.66( بلغ  فقد  �لبعدي،  للقيا�س  �لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط 
قي�ست  �لتي  جميعها  �خلم�سة  للمجالت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف  ظاهرية  فروق  .وهناك 
يف �ملرتني.وملعرفة �لدللة �لإح�سائية للفروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية ُحلِّلت �لبيانات 
با�ستخد�م �ختبار )ت( �لإح�سائي )Paired samples t- test( ، وجتدر �لإ�سارة هنا 
�إىل �أنه ل يلزم �سبط �أثر �لقيا�س �لقبلي كونه مل يكن �ختبار�ً لأفر�د جمموعة �لدر��سة، ومل 
�أثره على  يطلعو� على نتائجه، ولكن مت على �لأور�ق �لتي �أعدوها م�سبقًا، ولذلك في�ستبعد 
�أد�ئهم، ولقيا�س فاعلية �لربنامج �لتدريبي على تنمية مهار�ت بناء �لختبار �لتح�سيلي، 
�ُ�ستخدمت معادلة �لك�سب لبالك )Black( ، وذلك للمقارنة بني �ملتو�سط �حل�سابي للقيا�س 
�لقبلي و�لبعدي لأور�ق �لختبار، ويقرتح بالك يف هذ� �ل�ساأن �أن يكون �حلد �لفا�سل لهذه 
�لن�سبة هو )1.2%( حتى ميكن �عتبار فاعلية �لربنامج مقبولة، ويو�سح �جلدول )3( �لدللة 
�لإح�سائية لختبار )ت( للفروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 

ملجموعة �لدر��سة.
الجدول (3) 

الداللة اإلحصائية الختبار (ت) للفروق بين المتوسطات الحسابية
بين القياسين القبلي والبعدي لمجاالت معايير االختبار 

املتو�صط املجال
القبلي

املتو�صط 
البعدي

الفرق بني 
الدللة قيمة تاملتو�صطني

الإح�صائية
الك�صب 
املعدل

0.001.20*0.791.660.8729.78معايري �إخر�ج �لورقة �لختبارية1

0.001.27*0.661.560.9021.32معايري بناء �لختبار �جليد2

0.001.25*0.701.590.8926.09معايري كتابة �لأ�سئلة �ملقالية3

0.001.29*0.721.630.9114.79كتابة �أ�سئلة �لختيار من متعدد4

0.001.38*0.901.850.9521.91معايري كتابة �أ�سئلة �ل�سو�ب و�خلطاأ5

0.001.28*0.7541.660.90614.67املتو�صط الكلي

 )α = 0.00( دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

�لقيا�سني  بني  جميعها  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف  �لفروق  �أن  �ل�سابق  �جلدول  يو�سح 
�أور�ق �لختبار�ت لأع�ساء هيئة �لتدري�س يف كلية  �لقبلي و�لبعدي جلميع جمالت تقومي 
�ل�رسيعة �لذين �ساركو� يف �لربنامج �لتدريبي �لذي �أُعدَّ خ�سي�سًا لتنمية مهار�تهم يف بناء 
�لختبار �لتح�سيلي لها دللة �إح�سائية عند م�ستوى )α = 0.00( ، ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، 
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حيث يتبني من �لنتائج يف �جلدول )3( �ن �ملتو�سطات �حل�سابية جلميع �ملجالت �رتفعت 
يف �لقيا�س �لبعدي، و�أن قيم �لك�سب �ملعدل جميعها مقبولة، فقد بلغ �ملتو�سط �لكلي )1.28( 
�مل�ستوى  ، وهي جميعا فوق   )1.38 –  1.20( للمجالت �خلم�سة بني  ، وتر�وحت قيمها 
)1.20( �لذي حدده بالك )Black( لعتبارها قيم مقبولة، مما يدل على فعالية �لربنامج 

�لتدريبي.
ويعزو �لباحث �سبب هذ� �لرتفاع ملتو�سطات �لتقومي �إىل �أنه يعود ب�سكل مبا�رس �إىل 
�أثر �لربنامج �لتدريبي �لذي �سارك به �أع�ساء هيئة �لتدري�س، مما يوؤكد فعالية هذ� �لربنامج 
ملا ترك من �أثر �إيجابي يف تطوير مهار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف عملية بناء �لختبار 
�لتح�سيلي و�إخر�ج �لورقة �لختبارية، حيث ُبنيت �لربنامج وفق �حلاجات �لفعلية لأع�ساء 
هيئة �لتدري�س يف جمال بناء �لختبار �لتح�سيلي، وقد ركز �لربنامج �ملقرتح على �جلانبني 
�لنظرية  و�ملفاهيم  �ملعلومات  وربط  �لتح�سيلي،  �لختبار  بناء  و�لأد�ئي ملر�حل  �ملعريف 
�لتدريب  �أ�سلوب  �إىل  كذلك  يعود  وقد  �لتدريب،  �أثناء  بتطبيقها يف  وذلك  �لأد�ئي،  باجلانب 
��ستماله على عدد من �لأن�سطة �ملتنوعة، و�أ�سلوب  �لذي �متاز بالتنوع و�لإثارة من خالل 
�لعمل �جلماعي لأع�ساء فريق �لتدريب، وكذلك �لرغبة �لكبرية و�ل�سادقة من جميع �أع�ساء 
�لكلية  وحر�س  �لختبار�ت،  تطوير  عملية  يف  مدى  �أق�سى  �إىل  �ل�ستفادة  يف  �ملجموعة 
كذلك على �لتطور يف عمليات �لتقومي، كونها ت�سعى لتحقيق معايري �جلودة و�حل�سول على 

�لعتماد �لأكادميي و�ملوؤ�س�سي.
ذات  ◄ فروق  يوجد  »هل  ون�سه:  �لثاين  بالت�ساوؤل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثانيًا: 

دللة اإح�صائية بني متو�صطات تقومي الختبارات التي اأعدها اأع�صاء هيئة 
التدري�س الذين اأكملوا الربنامج التدريبي تعزى للجن�س؟ « ولالإجابة عن هذ� 
�لت�ساوؤل ُح�سبت دللة �لفروق بني متو�سطات �ملدر�سني و�ملدر�سات با�ستخد�م �ختبار )ت( 
�لإح�سائي )Independent samples t- test( ، و�جلدول )4( �لتايل يو�سح نتائج 

هذ� �لتحليل.
الجدول (4) 

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات لمعايير االختبار التي تعزى للجنس

متو�صط املجال
الذكور

متو�صط 
الإناث

الفرق بني 
الدللة قيمة تاملتو�صطني

الإح�صائية

1.791.550.244.7240.23معايري �إخر�ج �لورقة �لختبارية1

1.631.510.121.310.50معايري بناء �لختبار �لتح�سيلي �جليد2
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متو�صط املجال
الذكور

متو�صط 
الإناث

الفرق بني 
الدللة قيمة تاملتو�صطني

الإح�صائية

1.691.500.183.470.28�ملعايري �خلا�سة بكتابة �لأ�سئلة �ملقالية3

1.671.580.091.120.51معايري كتابة �أ�سئلة �لختيار من متعدد4

1.891.810.070.980.52معايري كتابة �أ�سئلة �ل�سو�ب و�خلطاأ5

1.731.590.142.320.41املتو�صط الكلي

يو�سح �جلدول �ل�سابق �أن �لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف عملية �لتقومي لالأور�ق 
�لتي تعزى ملتغري �جلن�س  �لدر��سة  �أفر�د جمموعة  �لتدري�س بني  �لختبارية لأع�ساء هيئة 
�أد�ء  عن  يختلف  ل  �لذكور  �أد�ء  �إن  �لقول  ميكن  وبالتايل  �إح�سائية،  دللة  �أي  لها  يكن  مل 
�ل�سبب يف عدم وجود  �لورقة �لختبارية.ولعل  �لإناث يف عملية بناء �لختبار�ت و�إخر�ج 
�خلا�سة  �لكفايات  طبيعة  �إىل  يعود  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  جلن�س  ُيعزى  �لأد�ء  يف  �ختالف 
ببناء �لختبار�ت و�إخر�جها؛ فهي كفايات معرفية مكت�سبة بالتعلم و�لتدريب و�خلربة، ول 

�أثر ملتغري �جلن�س على ذلك.
ثالثًا: �لنتائج �خلا�سة بال�سوؤ�ل �لثالث ون�سه: »هل يوجد فروق ذات دللة  ◄

اإح�صائية بني متو�صطات تقومي الختبارات التي اأعدها اع�صاء هيئة التدري�س 
الذين اأكملوا الربنامج التدريبي تعزى للتخ�ص�س؟ « ولالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل 
ُح�سبت دللة �لفروق بني متو�سطات �ملدر�سني من �لتخ�س�سات �لثالثة )�لأنظمة، و�ل�رسيعة، 

و�لدر��سات( با�ستخد�م حتليل �لتباين �لأحادي )ANOVA( و�جلدول )5( يو�سح ذلك: 
الجدول (5) 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات التي تعزى للتخصص.

جمموع م�صدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة F قيمةاملربعات

الإح�صائية

�إخر�ج �لورقة �لختبارية
0.0420.020.4230.657بني �ملجموعات

2.295490.047د�خل �ملجموعات

بناء �لختبار �لتح�سيلي 
�جليد

0.30620.1531.520.229بني �ملجموعات

4.929490.101د�خل �ملجموعات

كتابة �لأ�سئلة �ملقالية
0.09620.0481.0960.342بني �ملجموعات

2.157490.044د�خل �ملجموعات
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جمموع م�صدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة F قيمةاملربعات

الإح�صائية

كتابة �أ�سئلة �لختيار من 
متعدد

0.02120.010.3960.68بني �ملجموعات

0.317490.026د�خل �ملجموعات

كتابة �أ�سئلة �ل�سو�ب 
و�خلطاأ

0.03920.0191.3290.317بني �ملجموعات

0.116490.015د�خل �ملجموعات

املقيا�س الكلي

0.1920.0951.730.188بني �ملجموعات

2.696490.055د�خل �ملجموعات

2.88651الكلي

يو�سح �جلدول �ل�سابق �أن �لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف عملية �لقيا�س �لبعدي 
لالأور�ق �لختبارية لأع�ساء هيئة �لتدري�س بني �أفر�د جمموعة �لدر��سة �لتي تعزى ملتغري 
�لتخ�س�س  متغري  تاأثري  عدم  يف  �ل�سبب  ولعل  �إح�سائية،  دللة  �أي  لها  يكن  مل  �لتخ�س�س 
على �لأد�ء، يعود �إىل �أن جميع �لتخ�س�سات )�لأنظمة، و�ل�رسيعة، و�لدر��سات( لأع�ساء فريق 
�لتدري�س،  �لدر��سية لع�سو هيئة  �لتاأهيل يف �ملر�حل  �لدر��سة مت�سابهة من حيث مكونات 
فهي على �لأغلب مل ت�ستمل على موؤهالت تربوية خا�سة بعمليات �لتقومي و�إعد�د �لختبار�ت، 
ولذلك فاإن عملية �لتاأهيل �لتكميلية لع�سو هيئة �لتدري�س يف مثل هذه �لتخ�س�سات �أثناء 
�لعمل �أمر �رسوري جد�ً، وخا�سة يف �لنو�حي �لرتبوية �لتي من �أهمها عملية �لتقومي وبناء 

�لختبار�ت �لتح�سيلية و�إخر�جها وت�سحيحها.

التوصيات: 

من خالل النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة احلالية تو�صي مبا ياأتي: 
ثبتت فعاليته يف . 1 �لدر��سة، حيث  ��ستخدم يف هذه  �لذي  �لتدريبي  �لربنامج  تبني 

تطوير مهار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف عملية بناء �لختبار �لتح�سيلي و�إخر�جه.
هذه . 2 يف  �مل�ستخدمة  �لتح�سيلي  �لختبار  �أور�ق  لتقومي  �ملعايري  قائمة  تبني 

من  �لتحقق  ومت  حمكمة  �أد�ة  كونها  �مل�ستقبلية،  �لدر��سات  يف  منها  و�ل�ستفادة  �لدر��سة، 
�سدقها وثباتها.

�أثناء . 3 �لتدري�س يف  و�لتاأهيل لأع�ساء هيئة  �لتدريب  �أن تويل عملية  �لكليات  على 
لتحديد  علمية  در��سات  على  ومبنية  خمططة  عملية  تكون  بحيث  كبري�ً،  �هتمامًا  �خلدمة 
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�حلاجات �لفعلية �ملهنية للتدريب.
يتوىل عملية تدريب �أع�ساء هيئة �لتدري�س على مهار�ت �لتقومي و�إعد�د �لختبار�ت، . 4

�أ�ساتذة موؤهلني تربويُا يف جمال �لقيا�س و�لتقومي �لرتبوي، وممن لهم خرب�ت جيدة يف هذ� 
�ملجال.
�إجر�ء مزيٍد من �لدر��سات �لتطبيقية على عينات كبرية من �أع�ساء هيئة �لتدري�س . 5

�لختبار�ت  جانب  �إىل  �لتقومي  عمليات  جو�نب  جميع  ت�سمل  تدريبية  بر�مج  تطوير  مع 
�لتح�سيلية.
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