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 القياس 10المحاضرة  
 تمهيد:

 المعاصر اإلنسان مجاالت حياة جميع في االنتشار واسعة ظاهرة فهو ، علينا جديدا   شيئا   ليس القياس أن الشك   
 حضارة انهيار إلى تؤدي أن يمكن المستخدمة حاليا   القياس وسائل جميع تدمير أن قلنا إذا مغالين نكون ال وقد

 . اإلنسان
مراحل  تطور مدى الجهود على تلك واستمرت فيها والتحكم بيئته تنظيم نحو القدم منذ اإلنسان ودجه اتجهت ولقد

 وكان رت ا واالختبا المقاييس من ابتكار الكثير إلى اإلنسان توصل أن ذلك عن نتج وقد المختلفة، حضارته
 هي ذلك في األساسية وسيلته كانت دوق . مرات كثيرة مرة وفشله ونجاحه المستمرة ومحاوالته تجاربه نتيجة معظمها
 تجاربه في يستخدمها التي األدوات المختلفة على المنطقي الحكم
 مالزمة ظاهرة كان أنه يمكننا مالحظة المختلفة العصور وعبر الزمن وبمرور ، البشرية بدء مع القياس بدأ لقدف  

 . العلمية االتلمجا شتى يوف مظاهر الحياة لجميع مالزما كان فالقياس ، المختلفة للحضارات

 نتوقع أن به المسلم من العلمية وأصبح االتلمجا هذه الحديث العصر في والرياضية البدنية التربية دخلت ولقد   
 من واالستفادة الحضارة ركب لمواكبة القياس واالختبارات وسائل تطوير خالل من زاهر علمي مستقبل لها

 . المعاصرة حياتنا مجاالت ي جميعف انتشرت التي الحديثة التكنولوجيا
 أسس على يرتكز كما أنه الرياضة وعلوم الرياضية التربية مجال في وهاما   أساسيا   دورا يلعب القياس فإن شك وال   

 التربية مجال في واالختبار القياس تؤسس على والعملية النظرية العلمية البحوث أن نجد لذلك ، علمية ونظريات
 المتخصصة رت ا واالختبا القياسات باستخدام الرياضية من المشاكل العديد حل أمكن كما ، لتدريبا وعلم الرياضية
 . اآلن أصبحت متوفرة والتي علميا   والمقننة
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 مفهوم القياس:

 اللبس نزيل لكي أنه وجدنا فقد ثم ومن ، منها األخرى المشتقة الكلمات بعض مفهوم مع القياس كلمة مفهوم يختلط
 من كلمة لكل االصطالحي المدلول توضيح يلزم فإنه ، العلمي بالبحث أو المشتغلين الباحث فيه يقع أن يمكن لذيا

 : التالي النحو على ، وذلك الكلمات هذه
 أو القدرة أو السمة عن الكمية المعلومات على الحصول عملية به ويقصد)اسم(  Measurementمصطلح  

 البيانات جمع طرق القياس يعني فقد وعليه الشيء قياس أخذ بها يتم التي العملية يعني فالقياس ، المقيسة الظاهرة
  a system of measurement .القياس نظام أيضا   يعني قد العددية،كما

 األدوات ( أو بها )األداء ويقصد measurementsمقاييس  وجمعها مقياس)اسم( فتعني Measureكلمة  أما -
 measurementsمصطلح  يستخدم بعض األحيان وفي ، المقيسة الظاهرة عن البيانات جمع في تستخدم التي

 من لمجموعة أو واحد لفرد الشخصية وسمات والذكاء البدنية اللياقة :قياسات مثل القياسات من عدد أخذ بمعنى
  األفراد.

 تعريف القياس:-0
نتائج هذا القياس فى قوانين ونظريات  يقوم العلم على القياس الرقمي لظواهر هذا الكون، وعلى تصنيف

 موجزة واضحة منطقية تفسر نتائج القياس الرقمي للمالحظات الدقيقة والتجارب العلمية .
 المعنى اللغوي للقياس

 قاس الشيء يقيسه قيسا  وقياسا  واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله. القياس من قيس:
 : لغة في قاسه يقيسه.والمقياس: المقدار وقاس الشيء يقوسه قوسا  

والمقياس: ما قيس به والقيس والقاس: القدر يقال: قيس رمح وقاسه، والمقايسه مفاعلة من القياس ويقال: هذه خشبة 
 قيس أصبع أي قدر أصبع.

 (132، ص21ويقال قايست بين شيئين إذا قادرت بينهم.)ابن منظور، لسان العرب، الجزء 
 :المعنى العلمي للقياس

هو العملية التي نحدد بواسطتها كمية ما يوجد في الشيء من الخاصية أو السمة التي نقيس، وهو  القياس 
علم يبحث في إيجاد دليل عددي أو كمي للصفة أو الشيء الذي نحاول فحصه ومعرفته ويتم تعيين الدليل العددي 

 المشار إليه بوحدة قياس مثل االختبار.
ي يتم بواسطتها التعبير عن سلوك المتعلم بإعداد رموز حسب قواعد مجموعة اإلجراءات الت والقياس هو:

 محددة
ذا وجد بمقدار فإنه من الممكن " عالم النفس األمريكي " ثورنديك  قياسه إذا وجد شيء، فإنه يوجد بمقدار، وا 
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وفق إطار معين  ويعرف " القياس " فى اإلحصاء تعريفا  إجرائيا  بأنه " تقدير األشياء والمستويات تقديرا  كميا  
من المقاييس المدرجة " . فالقياس يتضمن عالوة على التقدير الكمي للظواهر المختلفة عملية مقارنة، فإذا كنا بصدد 

مثال  اخترنا مقياس ذكاء معين يمكننا من التحديد  للطلبة من اجل الحضور في المحاضرات العقليقياس االستعداد 
 (.الطلبة نفس السنة نفس التخصص، ثم نقارنه بمجموعته ) مجتمع لبالطاالكمي لهذا االستعداد لهذا 

ومن ثم يعرف القياس بأنه "إعطاء تقدير كمى لشنئ معين"، عن طريق مقارنته بوحدة معيارية متفق عليها، 
 أو بأنه العملية التي يمكن أن نصف بها شيئا  وصفا  كميا  فى ضوء قواعد متفق عليها .

 أيضا يتضمن أنه على هذا عالوة ، القياس موضوع عن كمية ومعلومات مالحظات جمع ياسالق يتضمن ما وغالبا
 . المقارنة عملية
 طول قياس مثل بدقة و قياسها فيها التحكم يمكن السمات فبعض ، المقاسة السمة أو العملية بطبيعة القياس ويتأثر
 العمليات بعض قياس مثل القدر بنفس قياسها التحكم في يصعب األخرى السمات بعض أن حين في ، القامة
  الذاتية بالعوامل وتأثرها تعقدها وذلك بسبب ، الشخصية والسمات العقلية

وتعتمد عملية المقارنة على تحديد الصفة أو القدرة أو السمة المقاسة، ذلك أن نوع الصفة أو القدرة يحدد نوع 
الطول ال يصلح لقياس الوزن،والذى يصلح لقياس القدرة  المقياس الذي يصلح لقياسها، فالمقياس الذي يصلح لقياس

 الفنية ال يصلح لقياس القدرة الموسيقية أو اللغوية أو الميكانيكية .

وهذا يعنى أن القياس عملية مقارنة شئ ما بوحدات معينة أو بكمية قياسية أو بمقدار مقنن من نفس الشئ 
هذا الشئ . فنحن نقارن طوال  بوحدات مترية، ونقارن حرارة أو الخاصية بهدف معرفة كم من الوحدات يتضمنها 

الجو بوحدات منتظمة من التمدد الذي يحدث للزئبق فى الترمومتر نتيجة للحرارة، ونقارن بين سلوك شخص ما 
 وعينة من السلوك السائد فى المجتمع .

ت أعدت لتقيس بطريقة كمية أو ويعرف القياس في نظر التربية وعلم النفس بأنه: مجموعة مرتبة من المثيرا
بطريقة  كيفية بعض العمليات العقلية أو السمات أو الخصائص النفسية. وقد تكون المثيرات أسئلة شفهية، أو 
أسئلة تحريرية مكتوبة ، وقد تكون سلسلة من األعداد أو بعض األشكال الهندسية أو صورا  أو رسوما  ...الخ 

 (  21وتستثير استجاباته.) أحمد، ص  وهي كلها مثيرات تؤثر على الفرد
والمقياس يجب أن يعطي نوعا  من الدرجات أو أن يقيم تصنيفا  وصفيا  أو كميا  أو كليهما، فالغرض من القياس 
هو الكشف عن الفروق بأنواعها المختلفة، إذ أنه لو لم توجد فروق لما كانت الحاجة إلى القياس، ولقد كانت 

فضل في دفع حركة القياس الجمعي بالذات واالختبارات النفسية عموما  دفعة قوية. فكانت للحربين العالميتين ال
االختبارات تطبق على الماليين الذين أتوا من اآلف المهن ليوجهوا إلى الخدمات العسكرية وتحليل المتقدمين 

 (12. ) أحمد، ص والموائمة بين الواجبات المطلوبة واالمكانات المتوفرة لدى المجندين والمتطوعين
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فإذا كان ‘ والقياس في علم النفس يقوم على ما نادى به ثور نديك بقوله: إذا وجد شيء فإنه يوجد بمقدار 
 ( 23ص‘موجودا  بمقدار فإنه يمكن قياسه. ) أحمد

انما األشياء نقيس ال أننا نعلم أن يجب كما انما أو التلميذ الالعب نقيس ال فنحن خصائصها نقيس و   ذكاءه سنقي و 
 أن معينة سمة أو صفة قياس عند من الضروري أصبح ولذا االنفعالي، ثباته أو العضلية قوته أو وزنه أو طوله أو

 تحديد ويعتبر ، السمة أو الصفة هذه توجد أال المحتمل ألنه من ، قياسها قبل أوال السمة أو الصفة بدراسة نقوم
 . لقياسها يصلح الذي المقياس لنا يحدد السمة أو الصفة ألن نوع ضروريا   أمرا   السمة أو الصفة

 ومن التعريف السابق للقياس يمكن تحديد عناصره بأنها:
 ( خصائص نريد التعبير عنها كميا .2)
 ( وحدة معينة ذات قيمة رقمية ثابتة نستخدمها للتعبير الكمي عما نريد قياسه .1)
فة عدد الوحدات التي تعبر عن الخاصية المقاسة،  وتكون هذه ( مقارنة ما يراد قياسه بالوحدة المستخدمة لمعر 3)

 المقارنة وفقا  لقواعد معينة .  
ويعد قياس السلوك اإلنساني وسيلة لفهم اإلنسان كفرد وكعضو فى المجتمع، فهو الوسيلة التي يمكن عن 

ازاتهم وما يمكن لهم أن طريقها معرفة خصائص األشخاص الذين يتعاملون معهم، من حيث قدراتهم وميولهم وانج
 ينجزوه، إلى غير ذلك من الصفات .

 : القياس ابه يتأثر التي العوامل بعض يلي وفيما
 . قياسها المراد السمة أو قياسه المراد الشيء 1-
 . القياس أهداف 2-
 . المستخدمة القياس ووحدة ، المقياس نوع 3-
 . المالحظات وجمع بالقياس يقوم الذي تدريب ومدى القياس طرق 4-
 الظاهرة بنوع وعالقته أخرى من جهة المقياس وطبيعة جهة من المقاسة الظاهرة بطبيعة متعلقة أخرى عوامل 5-

 . المقاسة
 : والرياضية البدنية التربية في القياس أغراض-2

 أغراض لها اييسوالمق وخاصة االختبارات القياس فأدوات ، والرياضية البدنية التربية مجال في عدة أغراض للقياس
 من ذلك وغير ... والمعايير المستويات ووضع واإلشراف والتوجيه والتصنيف والتقدم التحصيل مثل مختلفة

 . ذكرها سيلي التي األغراض
 بدورها تعتبر التي سابقة الذكر البدنية التربية ألهداف امتدادا والرياضية البدنية التربية في القياس أغراض وتعتبر
 والتقويم للقياس القابل السلوك من أنماط األهداف إلى هذه تحول حيث ، العليا وأمانيها الدولة لسفةلف امتدادا

 وقد حدد محمد حسنين اغراض القياس في العناصر التالية:
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 بناء البرامج:-2-0
 التدريب مجال في ونالبدنية والمدرب التربية مجال في العاملون ابه يهتم التي األعمال أهم من البرامج بناء يعتبر   

 ال فإنه البرنامج نوع كان أيا و . المطلوب النمو الوحيد إلحداث الضمان هي المقننة العلمية البرامج ألن ، الرياضي
البرنامج  ماحققه مقدار نحو تشير التي المؤشرات بمثابة تكون للقياس أدوات وجود أركانه بدون يستكمل أن يستطيع

 البعض ويصل ، من حجمه % 10 ب البرنامج في القياس وجود نسبة البعض حددوي . الموضوعة األهداف من
 القياس وجود أو عدم بوجود يتعلق ما أما ، البرنامج في القياس وجود نسبة حيث من هذا . % 20 إلى ذه النسبةبه
 تقبل ال مسلمة أصبح البرنامج في فوجود القياس ، العلمية األوساط بين منتهية أصبحت قضية فهذه البرنامج في
 .الجدل أو الحوار مجرد حتى
 : التشخيص في

 فاالختبار ، والرياضية التربية البدنية مجال في استخداما التشخيص رسائل أكثر من والمقاييس االختبارات تعتبر
 األمر كان إذا العالجية البرامج لوضع تمهيدا وذلك واألفراد ، البرامج في والقوة الضعف مواضع تحديد على يساعد
 أنماط و لألفراد القوامية الحالة تشخيص في كبير بنجاح والمقاييس استخدمت االختبارات ولقد ، ذلك يتطلب

 . المختلفة والخططية المهارية، و الرياضية القدرات و الجسم مقاييس في التناسب األجسام ومدى
 : التصنيف في-2-2

 اتضح حيث نفع، ذات غير و الالعبين التالميذ جميع قدرات افيه تصب التي الموحدة القوالب ذات البرامج أصبحت
 حيث بينهم من فيما األفراد اختالف على أساسا تعتمد الفروق الفردية التي قوانين إلى النفس علماء توصل بعد ذلك

 لتجميع كضرورة التصنيف عملية تبرز أهمية هنا من و ، الرغبات و الميول و االستعدادات و اإلمكانات و القدرات
 كضمان و البرامج أنشطة على األفراد إلقبال ضمانا ، للبرامج عند التخطيط البعض بعضهم مع متجانسون هم من

 . األهداف المرجوة لتحقيق
 تعقيدها درجة و اتهشد من حيث المتفاوتة األنشطة ألوان من العديد يضم خصب مجال الرياضية و البدنية التربية و
 الرياضية و البدنية التربية تكون ذابه و ، متهإمكانا و ما يتناسب يختاروا أن األفراد على و متعددة أنشطة فهناك ،

تتيح  التي األنشطة من متعددة ألوان توفير طريق عن الفردية الفروق مراعاة في التي نجحت االتلمجا ضمن من
 . للجميع الممارسة و االختيار فرصة

 : الدرجات وضع في-2-3
 موضوعيا يكون كما ، الحكم تقديريا هذا يكون قد و ، " الالعب أو التلميذ على المدرس يصدره محك " هي الدرجة
 . المقننة االختبارات استخدام طريق عن تماما
 لحالة دقيقا وصفا تعطي ال الدرجة فإن كغ، 40 العضلية القوة اختبار في تلميذ درجة كانت فإذا نسبي حكم الدرجة
 النسبية المرتبة أو المراكز تحديد على يتوقف ذلك تحديد و . ضعيفة أم متوسطة أم عالية درجة هي فهل التلميذ،
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 كغ ،فإننا 35 هو العضلية القوة في الفصل درجات متوسط كان فإذا ، الفصل بقية لدرجات بالنسبة الدرجة لهذه
  طفوق المتوس يعتبر االختبار في كغ 40 حقق الذي الطالب بأن حكما نصدر أن نستطيع

 وفي الرياضي أو عمله المدرسي في الالعب أو للطالب المرشد تمثل انهأل هامة عملية الدرجات وضع وعملية  
 .والرياضي التعليمي والمهني مستقبله كبيرة لدرجة تحدد انهأ كما ، قدراته فهم

ن اللمجاهذا  في العاملين بين شديد جدل مثار المدرسية البدنية التربية في درجات إعطاء وعملية  من كان وا 
 محددة درجات فيها البدنية وأصبح للتربية األمر هذا حسمت قد المتقدمة الدول معظم أن المعروف

 : والمستويات المعايير في-2-4
 االختبارات تقنين عملية تتضمن
 ومستويات معايير وضع

 خطوات تصميم المقاييس
 أوال: تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه:

حديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه من أهم الخطوات وأولها نظرا ألنها تتيح للقائم بتصميم المقياس تعد خطوة ت
الوصول للمداخل واألفكار الرئيسية التي سوف يستند إليها في تصميمه، فعلى سبيل المثال قد تكون الفكرة التي تقف 

طب النفسي في قائمة تساعد على التشخيص كما وراء المقياس جمع كافة األعراض العصابية الموجودة بمراجع ال
، والذي كان  Personal Data Sheetفي مقياس "وودورث" الذي أطلق عليه اسم "صحيفة البيانات الشخصية" 

من مبررات تصميمه سرعة تحديد األفراد ذوي االضطرابات العصابية من المتقدمين للجيش األمريكي حيث تستغرق 
 ( 222: 1002في، المقابلة وقت أطول.) لط

 ثانيا: تحديد هدف المقياس:
تقوم هذه الخطوة بدور الموجه الذي يعين مصمم المقياس خالل الخطوات التالية على إعداد مقياسا يفي بالغرض 
المطلوب، ويقصد بتلك الخطوة تحديد الخدمة المطلوب من المقياس أن يقدمها، أو الهدف المراد تحقيقه من وراء 

 سم تلك األهداف إلى نوعين هما:المقياس، وتنق
 أهداف عامة مثل: -أ
 (سد عجز في األدوات التي تتصدى لقياس الخاصية المراد قياسها.2
 (التأكد من مدى فعالية نظرية ما.1
 (التعرف على درجة امتالك األفراد لخاصية ما.3
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 أهداف خاصة مثل: -ب
 التعليمي.(االستخدام بغرض االختيار أو التوجيه المهني أو 2
 (االستخدام بغرض التشخيص.1
 (االستخدام بغرض التقويم.3
 (االستخدام بغرض اختبار الفروض العلمية كما يحدث في البحوث.2

 ثالثا: تحديد اإلطار النظري للمتغيرات المعنية بالقياس:
ن المقياس معد في البد للخاصية المقاسة أن تستند إلى أساس نظري يبرر مشروعية تناولها ويعرفها، وقد يكو 

األصل للتأكد من مدى جدوى النظرية التي تفسر السمة أو الخاصية المقاسة، والنتيجة المستخلصة قد تفيد النظرية 
أو تعدلها، كما هو الحال بالنسبة لمقاييس القدرات اإلبداعية التي صممت من أجل التحقق من نظرية "جيلفورد" 

Guilford ( في اإلبـداعGuilford, 1954: 110 ،فضال عن أن االطالع على  25 ، ص1002(،) لطفي ،)
األطر النظرية للخاصية المستهدفة بالقياس قد يزود الباحث باألهمية النسبية للعناصر الفرعية المكونة للخاصية، 

 ومن ثم تمثل العناصر في بنود المقياس فيما بعد وفقا لتلك األهمية.
 : رابعا: تحديد طبيعة وخصائص األفراد

تتعلق هذه الخطوة بضرورة تحديد طبيعة األفراد الذين سوف يطبق عليهم المقياس، ونعني بطبيعة األفراد أبرز 
الخصائص التي تميزهم، كالسن والجنس والتعليم والمستوى االقتصادي واالجتماعي...الخ، ويستوجب األمر توضيح 

 مبررات اختيار األفراد المستهدفين بالقياس.
 د األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة:خامسا: تحدي

قد تنقسم الخاصية المراد قياسها إلى مجموعة من األبعاد الفرعية التي تشكل في مجموعها العام الدرجة الكلية 
للخاصية المقاسة كما هو الحال بالنسبة لمقاييس الذكاء، وتحديد هذه األبعاد الفرعية تساعد مصمم المقياس وضع 

مية لكل بعد من هذه األبعاد كما سبق وأسلفنا، ومن ثم يجب على الباحث تحديد تلك األبعاد بدقة البنود وفقا لأله
 معرفا كل منها تعريفا إجرائيا محددا.

 سادسا: تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق:
ى أن يحدد ما إذا كان بعد أن ينتهي الباحث من كل ما سبق عليه أن يختار الشكل الذي يراه مناسبا لمقياسه، بمعن

األنسب لمقياسه أن يكون من مقاييس أو اختبارات الورقة والقلم، أو المقاييس العملية، أو اإلسقاطية...الخ، ويؤخذ 
 في االعتبار أيضا ما إذا كان المقياس سيطبق بصورة فردية أم جماعية.
خطوة هامة من شأنها أن تحقق عديد وهي سابعا: حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف قياس الخاصية نفسها:

 من الفوائد اإلجرائية من قبيل:
(توضيح الشكل المعتاد لقياس الخاصية أو السمة، كأسلوب صياغة البنود، وطريقة التطبيق، وأسلوب 2

 التقدير...الخ.
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 (توضيح األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة.1
 (إمكانية اقتباس بعض البنود.3

 لية للوحدات:ثامنا: الصياغة الفع
أن أي مقياس يتم تصميمه يتكون في نهاية األمر من مجموعة من الوحدات أو الفقرات، والواقع أنه ينبغي أن تختار 
حصائية تثبت صالحية الوحدة للقياس المقصود وتسمى هذه  كل وحدة بناء على دراسات نظرية وميدانية وتجريبية وا 

، بحيث تصبح من حيث شكلها وتكوينها  Item Analysisلوحدات الدراسات التي تجرى على الوحدة بتحليل ا
وصعوبتها وصدقها وترتيبها في المقياس مناسبة وصالحة... فعلى سبيل المثال لو كنا بصدد تصميم مقياسا لذكاء 

( ال تصلح ألنها شديدة الصعوبة على هذا  31.22+  276+  322أطفال ما قبل المدرسة فإن وحدة كهذه: )
، وبالتالي لن تفرق بين الذكي والغبي، ولو وضعنا في نفس المقياس وحدة كهذه: هل تقلق كثيرا أثناء نومك المستوى

ن كانت صادقة في قياس الشخصية... والدراسات  بالليل؟ فإنها ال تصلح ألنها ليست صادقة في قياس الذكاء وا 
سوف نحذف الوحدة أو نضعها كما هي في  الميدانية والتجريبية هي التي سوف تفصل في كل هذا، وبناء عليها

 (   250 ص 1002المقياس النهائي، بل ويتحدد ترتيبها أيضا في المقياس وفقا لصعوبتها.) طه، 
 تاسعا: تحديد شكل االستجابة:

توجد أشكال عدة لالستجابة على الفقرات أو الوحدات التي يتكون منها المقياس ويتوقف اختيار أيا منها على هدف 
قياس، ويمكن لمصمم المقياس أن يختار من بين هذه األشكال كيفما يشاء لتحقيق الغرض من القياس، كما الم

 يستطيع أن يستخدم أكثر من شكل في نفس المقياس، ومن بين هذه األشكال:
 اختيار إجابة واحدة من بين إجابتين، مثل: ) نعم ( أو ) ال (.-2
 معارض بشدة (. -معارض -محايد -موافق -) موافق بشدةاالختيار بين بدائل على متصل، مثل: -1
 المطابقة، مثل: كل أسئلة التوصيل.-3
 التكملة، مثل : كل العبارات الناقصة.-2
 االستجابة الحرة، مثل: التداعي على الصور، أو الكلمات.-2
 إعادة الترتيب.-2

 رئيسيين هما:تنقسم تعليمات المقياس إلى قسمين  عاشرا: صياغة تعليمات المقياس:
وهم الذين يقومون بتطبيق المقياس، وتتضمن شرحا وافيا للمقياس والخاصية التي يتم قياسها،  تعليمات المطبقين:-أ

جراءات التطبيق بالتفصيل، والزمن، وطريقة تسجيل االستجابات، والمواقف التي يحتمل مواجهتها أثناء التطبيق،  وا 
 لمفحوصين.وحدود الشرح والتوضيح المسموح به ل

 : وتتضمن عدة محاور منها:تعليمات المفحوصين-ب
 فكرة مبسطة عن المقياس والهدف من وراء تطبيقه.-2
 طريقة االستجابة والزمن المحدد إن وجد.-1
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 تقديم بعض النماذج المحلولة إن تتطلب األمر.-3
غة التعليمات وما إذا كان هذا ويجب على مصمم المقياس أن يراعي خصائص العينة سالفة الذكر أثناء صيا

 سيستخدم اللغة الفصحى أم الدارجة.
 إحدى عشر: التدقيق اللغوي للبنود والتعليمات:

قد تؤدي األخطاء اللغوية إلى فقد بعض العبارات للهدف المراد قياسه، وربما يصل األمر إلى الفهم العكسي من قبل 
والتدقيق في ذلك لتجنب مثل هذه المشكالت التي قد  المفحوص، ومن ثم وجب على مصمم المقياس مراجعة اللغة

 ال يستطيع التغلب عليها بعض عملية التطبيق.
 أثنى عشر: عرض المقياس على المتخصصين في المجال:

يعد عرض المقياس على المتخصصين والخبراء في المجال خطوة هامة تحقق عديد من الفوائد من أهمها مدى 
قياس الخاصية أو السمة طبقا للتعريف اإلجرائي والهدف من المقياس واإلطار النظري مناسبة البنود وقدرتها على 

 الخاص بالسمة أو الخاصية موضوع القياس والفئة المستهدفة.
 ثالث عشر: التجربة االستطالعية األولى:

 يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة مبدئية وذلك لعدة أهداف منها:
 من صالحية التعليمات للمفحوصين. التأكد-2
 التوصل إلى تقدير للزمن الذي يستغرقه المقياس.-1
 االستقرار على الترتيب األمثل للفقرات.-3

 رابع عشر: التجربة االستطالعية الثانية: 
ينة بعد إعادة صياغة المقياس وفقا لنتائج التجربة االستطالعية األولى، يعاد تطبيق المقياس مرة أخرى على ع

 استطالعية أكبر من حيث العدد للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى.
 خامس عشر: عينة التقنين األساسية:

يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة التقنين األساسية، وهي عينة ينبغي أن تكون صادقة التمثيل 
خاللها االطمئنان إلى صالحية المقياس من كافة الوجوه، للفئة التي يعد المقياس من أجلها، فهي العينة التي يتم من 

والصدق  Reliabilityالمقياس إذ يستخلص من خاللها الثبات  Standardizationوهي التي تستخدم في تقنين 
Validity والمعاييرNorms . 

ة تطبيقه عليهم، ويقصد بثبات المقياس أو االختبار مدى إعطاء المقياس نفس الدرجات لنفس األفراد عند إعاد
فالمقياس الثابت هو الذي إذا طبقته على فرد ثم أعدت تطبيقه على نفس الفرد بعد فترة مناسبة يعطيك تقريبا الدرجة 
التي أعطاها في المرة األولى، وتوجد عدة طرق لحساب ثبات المقياس أو االختبار من بينها )ثبات إعادة االختبار( 

س أو االختبار على نفس األفراد بعد مدة مناسبة، ثم يحسب معامل االرتباط بين وفيها يتم إعادة تطبيق المقيا
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التطبيق األول والتطبيق الثاني، وكلما كان معامل االرتباط موجبا ومرتفعا دل ذلك على ثبات المقياس، كما توجد 
 سون (. ثبات معادلة كودر ريتشارد –الثبات النصفي  –طرقا أخرى مثل ) ثبات الصور المتكافئة 

أما الصدق فيقصد به مدى قدرة المقياس أو االختبار على قياس السمة التي أعد لقياسها أو بمعنى أخر هل يقيس 
االختبار أو المقياس فعال ما أعد لقياسه؟. ومن الواضح أن المقياس الذي ينقصه الصدق ال يمكن االعتماد عليه 

صدق  –د من صدق المقياس ومن بينها ) الصدق الظاهري حتى ولو كان مرتفع الثبات، وتتعدد أساليب التأك
 الصدق العاملي (.   –الصدق التالزمي  –الصدق التنبؤي  –المحتوى 

أما المعايير فيقصد بها الدرجات المحولة كمقابل للدرجات الخام وهي التي تعطي الدرجة معنى وداللة مثل ) الدرجة 
 (226ص ،1002.*)لطفي،  المئينات ( –الدرجة التائية  -المعيارية 

 سادس عشر: الصعوبات التي واجهت مصمم المقياس:
يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بذكر الصعوبات التي واجهته في المراحل المختلفة لتصميم المقياس وكيفية 

 تغلبه عليها حتى يتسنى للباحثين التاليين الذين يريدون تصميم مقاييس تفادي تلك الصعوبات.
 ا يصبح المقياس بعد هذه الخطوات صالحا لالستخدام.وهكذ

 االخطاء في القياس

تلعب اخطاء القياس دورا  هاما  في صدق النتائج التي نسعى للحصول عليها مما قد ينعكس على االحكام 
على  التي نصدرها على االفراد.فنتيجة القياس هي االساس الذي تبنى عليه عملية اصدار االحكام،لذلك يجب العمل

 تالشي او )تقليل( اخطاء القياس بقدر المستطاع ضمانا  الصدار احكام تعبر عن الواقع تعبيرا  صادقا .

ولقد تعددت وسائل القياس وطرقه في مجال التربية البدنية،وبالتالي تعددت ايضا  الوان واشكال االخطاء 
عديدة اهتمت بكيفية تالشي هذه االخطاء او  الشائعة في استخدامات هذه االدوات،مما اوجب ضرورة اجراء دراسات

 التقليل من وجودها بقدر المستطاع.

وسواء كانت ادوات القياس مصممة في مؤسسات وهيئات لها سمعتها الجيدة،او قام باعدادها وتعميمها 
لتأكد من الباحث نفسه،ففي كلتا الحالتين يجب االهتمام بتجريب االداة المستخدمة في القياس قبل استعمالها ل

سالمتها ودقتها وموضوعيتها في مكان ما  نسعى لقياسه،خصوصا  اذا كنا بصدد استخدام نتائج القياس في اصدار 
 احكام على قضايا لها اهميتها وخطورتها.

"واليمكن تالفي االخطاء في اي قياس.ولكن هدف اختصاصيي القياس في جميع الحقول هو تقليل هذه 
نى قدر ممكن .فاذا كانت العالمات المحصلة من اجزاء اي اختبار تحصيلي عالمات االخطاء الحتمية الى اد

 حقيقية بدون اخطاء.فان االختبار يكون ذا ثبات تام.
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ولكن اليوجد اي اختبار تعليمي او اختبار ذكاء او اي نوع من القياس في الطبيعة وقد وصل الى هذه 
 الدرجة من الكمال.اي الوصول الى الثبات.

وجهة نظر الثبات )فالخطأ( : هو عبارة عن اية مؤثرات تسبب عدم اتساق عالمات االختبار وعوامل ومن 
الخطأ متعددة بعضها يصعب تحديده بدقة وهي تختلف من فرد الى اخر ومن اختبار الى اخر ومن موقف الى 

 اخر.
 يمكن ان نميز نوعين من اخطاء القياس. انواع االخطاء في القياس :

 ول : هو االخطاء المنتظمة: النوع اال 
وهي الناتجة عن العوامل التي تؤثر بشكل منتظم في عملية القياس،وال عالقة لها باغراض القياس،وهي في 
الغالب مرتبطة باداة القياس نفسها وما تتطلبه هذه االداة من عمليات او اجراءات،وهي التي تؤثر في صدق 

 االختبار بشكل خاص.
 مة في القياس هي االخطاء الثابتة التي تكون نتيجة لنقص ثابت محدد في اداء القياس،ان االخطاء المنتظ

 2سم فهذا يعني وجود  3.2سم يكون في الحقيقة قد منحه  3فمثال  اذا كان احد الطلبة كلما فتح الفرجال 
عليه نقطة )ب( تبعد عن  سم خطأ في فتحة الفرجال،ويكون هذا الخطأ منتظما .فاذا رسم الطالب خطا  مستقيما  واخذ

 سم يعد هذا النوع من الخطأ خطا  منتظما  وهو اليتأثر في ثبات القياس. 21,2=3,2×2النقطة أب=
 النوع الثاني : االخطاء العشوائية :

والتي تحدث بشكل غير منتظم او متوقع وترتبط بشكل خاص بظروف او اجراءات تطبيق االختبار،وهي 
 بار.التي تقلل من ثبات االخت

او تشكل االخطاء العشوائية الناتجة من اختبار عينة محددة من االسئلة او االخطاء الناتجة من 
التنبه،القلق،التعب،التخمين،الصائب،التخمين الردئ اخطاء التصحيح او تمييز المصحح،كلها اخطاء عشوائية 

 اليمكن التخلص منها بشكل تام.
 مصادر االخطاء في المقياس :

س الى تقدير العالمة الحقيقية للمفحوصين وبقدر ما يكون القياس جيدا  تعكس العالمة المالحظة يهدف القيا
العالمة الحقيقية للطالب.ولكن يوجد من كل قياس درجة معينة من خطأ القياس،فال يوجد مقياس صادق تماما  وثبات 

مات االختبار يجب ان تقلل من خطأ تماما ،اي بدون اخطاء،اما الخطأ وشدته وغرض البحث،ولذلك فان ثبات عال
 القياس،وهذا يتطلب معرفة مصادر اخطاء القياس وطبيعتها ومحاولة ضبط تأثيرها.

وقد عين منظرو االختبار بعض المصادر الرئيسة لالخطاء في عالمات االختبار صنفت في ثالثة مصادر 
 هي :
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 اواًل: الخطأ الذي يعزي الى االختبار نفسه.
 التي يمكن ان تسبب في عالمات االختبار ما يأتي :اهم المظاهر 

 غموض الفقرات وعدم وضوحها. .2
 وجود المفردات الصعبة والعبارات الطويلة المعقدة المستخدمة في االسئلة. .1
 غموض التعليمات او افتقارها الى كيفية تسجيل االجابات. .3
ذا اجاب معظم الطالب عنها اجابة كون االسئلة شديدة الصعوبة،تشجع الطالب على التخمين العشوائي فا .2

 خطأ،فان هذا يقلل من تباين االختبار وتقليل التباين يخفض ثبات االختبار.
تقصير الوقت اكثر من اللزوم،يجبر المفحوص لقراءة االسئلة واالجابة عنها بسرعة ما يسبب اخطاء تعزى  .2

 للسرعة.
 ا ،بشكل عام من االختبارات القصيرة.تقصير طول االختبار،فاالختبارات الطويلة تكون اكثر ثبات .2
اختبارات عينة غير ممثلة من مجال الفقرات المحتملة هو عينة مناسبة تؤخذ من مجال االسئلة المحكمة  .7

واالختبارات المتكافئة،تتطلب ان تكون االسئلة متزاوجة ومتساوية فيما يتعلق بمعامل الصعوبة وتوزيع 
مى خطأ التكافؤ فاذا لم تكن االسئلة متزاوجة بشكل دقيق.فان العالمات العالمات والمتوسط والتباين وهذا يس

 ستكون غير متسقة من صورة الى اخرى بسبب الخطأ في اختيار عينة االسئلة.وهذا يسمى بالخطأ العيني.
اختيار شكل السؤال،فبعض الطالب وبالرغم من معرفتهم وقدرتهم يرغبون او يكرهون شكال  معينا  من  .6

 ، مما يسبب الخطأ في اجابتهم.االسئلة 
اخطاء الطباعة وسحب اوراق االسئلة وعيوب فنية اخرى تتعلق بالطباعة وانتاج االسئلة كلها يمكن ان  .5

 تكون مصادر كافية للخطأ.
.خطأ النقاوة،بمعنى ان الفقرات الداخلة في االختبار ذات صلة بسمة غير السمة التي اعد لقياسها.نقد تقي 20

 درة اللغوية في حين انه معد لقياس القدرة الحسابية مثال .الفقرات الق
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 االختبارات 12المحاضرة 
 

 تمهيد
ن االختبارات      تستخدم االختبارات بكثرة في البحوث التربوية والنفسية وكذلك في بحوث التربية الرياضية ، وا 

للفرد الرياضي أو العادي ، وكذلك لقياس قدراته تستخدم عامة في التربية الرياضية بقصد دراسة الحالة العامة 
مكانياته الحركية ، وما يطرأ عليها من تغيير نتيجة لتعرضها لعوامل أو مؤثرات تؤثر فيها ، كما  البدنية وا 
تستخدم أيضا  لقياس النواحي النفسية و االجتماعية واإلمكانيات الوظيفية لألجهزة الداخلية للجسم ، مشتركة في 

علم النفس وعلم االجتماع وعلم وظائف األعضاء . وبذلك أصبحت التربية الرياضية تعتمد على ذلك مع 
 االختبارات المختلفة في كافة مجاالتها .

كما ان االختبار عملية تقيس جانبا  واحدا  من جوانب الفرد أي تقيس مدى كفاية الفرد فى إحدى النواحي ويعرف 
 بأنه :

 ا من خالل عينة من السلوك.إجراء منظم لقياس سمة م -
مجموعة من المثيرات تعد لتقيس قدرات او صفات او سلوك ا ما بطريقة كمية، فهي من وسائل القياس التي  -

 يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق بين األفراد والجماعات. 
ن مدى تحقيقهم إجراء تنظيمي تتم فيه قياس صفة ما او مالحظة سلوك الطلبة او الالعبين والتأكد م -

لألهداف الموضوعة ،وذلك عن طريق وضع مواقف تعكس جوانب بدنية ، مهارية ، وظيفية أو صياغة 
مجموعة من الفقرات أو األسئلة المطلوب اإلجابة عنها ،مع وصف هذه اإلجابات بمقاييس عددية أو درجات 

 تقديرية.
نظمة تنظيما مقصودا وذات صفات محددة كما انه مالحظة استجابات الفرد في موقف يتضمن منبهات م -

 ومقدمة للفرد بطريقة خاصة تمكن الباحث من تسجيل وقياس هذه اإلجابات تسجيال دقيقا.
 :  تعريف االختبار -0

 يعني االختبارفي اللغة التجربة أو االمتحان 
تحديد معـايير الصـواب ويعرف االختبار بأنه: أي محك أو عملية يمكن استخدامها بهدف تحديد حقائق معينة أو 

 أو الدقة أو الصحة سواء في قضية معروضة للدراسة أو المناقشة أو لفرض معلق لم يتم التثبت منه بعد. 

 (  52ويمكن تعريف االختبارات  بأنها: أداة قياس تؤدي إلى الحصول على بيانات كمية لتقييم شيء ما.)فرج،ص

 (26ة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر.)عبد السالم، صويعرف كرونباك االختبارات  بأنها: طريقة منظم

 وهناك العديد من التعريفات التي وضعها الخبراءلالختبار سنذكر بعضا  منها :
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 " االختباربأنه مقياس مقنن وطريقة لالمتحان . Hellerيعرف " هيلر -
 أوأكثر . " أن االختبار هو طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخص معين Cronbacيرى " كرونباك -
 " االختباربأنه هو موقف تم تصميمه إلظهار عينة من سلوك الفرد . Tylerيعرف " ليوناتايلر -
 " إلى أن االختبار هو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك . Anastasiوتشير " أنستازي -

قف األخرى المماثلة من وتتوقف قيمة االختبار على مدى ارتباط أداء المختبر لالختبار وبين أدائه في الموا
 حياته الواقعية .وهناك اعتباران يلزم توافرهما في أي اختبار هما: 

 التقنيين: وله بعدان المعايير و تقنيين طريقة أجراء االختبار . والموضوعية . 
 

 نشأة االختبارات : -2
والقوة لديهم، وللتأكد من  شعر المربون منذ عهود بعيدة بضرورة قياس تحصيل تالميذهم، ومعرفة نواحي الضعف

صالحية طرق التدريس والوسائل المستخدمة لتعليمهم، وقد احتلت المالحظة الذاتية واآلراء الشخصية دورا  كبيرا  عبر 
 تاريخ التربية في عملية التقويم إال أن االختبارات مرت بخمس مراحل على النحو التالي: 

يرية: تشير كتابات الصينيين القدماء إلى أن االختبارات التحصيلية المرحلة األولى : مرحلة االختبارات التحر  -2
التحريرية كانت معروفة لديهم، وكانت على درجة عالية من الصعوبة، حيث كانت تستغرق اإلجابة عنها 

 ساعة أحيانا .12
ر هذا النوع في ويبدو أن هذا النوع كان معروفا  في المجتمع اليوناني القديم، وفي المجتمع الروماني، واستم

 المدارس حتى بداية العصور الوسطى.
 المرحلة الثانية: مرحلة االختبارات الشفهية:     -1

عندما عم أوربا الظالم نالت االختبارات التحصيليه نصيبها منه، فغابت عن مسرح التربية وحل محلها 
د انتشرت في أمريكا مع أنها أكثر ، وق2620االختبارات الشفهية, واستمرت األداة الوحيدة للتقويم حتى العام 

 بالد العالم اهتماما  باالختبارات والمقاييس.
م  تاريخ ميالد االختبارات التحريرية 2620المرحلة الثالثة: مرحلة االختبارات التحريرية المقالية: يعتبر عام  -3

اس التحصيل في وقد استخدمت الختبار الطالب بالجامعات األمريكية، ثم ما لبثت أن أصبحت أداة لقي
 المدارس بمختلف مراحلها.

المرحلة الرابعة: مرحلة االختبارات الموضوعية: كانت بمثابة رد فعل على االتهامات الموجهة لالختبارات  -2
المقالية، فجاءت بصفات عديدة تبعدها هن الذاتية،وتجعل الثقة بها أكبر، وهي تستخدم بشكل واسع في 

 المدارس. 
حلة االختبارات الموضوعية المقننة: تعد تطوير للمرحلة السابقة حيث ظهرت الحاجة المرحلة الخامسة: مر  -2

إلى ضبط وتقنين اإلجراءات والتعليمات التي تعطى للمفحوصين، فنشأت فكرة التقنين على المستويات 
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لعديد من المختلفة، وهذا دعا إلى فكرة تقنين المعايير، ويوجد اليوم في الكثير من بالد العالم الصناعي ا
 االختبارات الموضوعية المقننة في مختلف المواد الدراسية.

وعلى العموم فإن االختبارات التي هي أدوات عملية التقويم قد وصلت اليوم إلى مرحلة هامة جعلت من عملية 
 (12-10التقويم أحد األركان الهامة للعملية التربوية. )عبد السالم ،ص

 أنواع االختبارات : -3
 فقا لميدان القياس:و  -3-0
 المقاييس العقلية المعرفية : كاختبارات التحصيل والتي تهدف إلى قياس خبرات الفرد السابقة . -أ
اختبارات القدرات: التي تهدف إلى قياس القدرات العامة والطائفية مثال ذلك قدرات عقلية من معارف  -ب

 باأللعاب الرياضية المختلفة.ومعلومات أو قدرات بدنية كاللياقة البدنية والمهارات 
 اختبارات االستعدادات: التي تهدف إلى التنبؤ بما يمكن أن يقوم به الفرد مستقبال . -ت
 وفقا للمختبر : -3-2
اختبارات فردية: وتهدف إلى القياس الفردي للمختبرين وتمتاز بالدقة بالرغم من أنها تستغرق وقتا  طويال   -أ

باز والسالسل الحركية والجودو والكاراتيه والتايكوندو والركض والرمى بأنواعه والعديد وجهدا  مثل اختبارات الجم
 من األنشطة الفردية.

اختبارات جماعية: وتهدف إلى قياس مجموعة معا  فى األداء لمرة واحدة مثل السالسل الحركية الجماعية ،  -ب
 تستغرق وقتا  أو جهدا  كبيرا. االلعاب الجماعية ،اختبارات الورقة والقلم وغيرها، وهى ال

 :وفقا ألسلوب تطبيق االختبار -3-3
وهى تقدم فى شكل قوائم وعبارات يطلب اإلجابة عليها ، ومن مميزاتها أنها  كتابية اختبارات الورقة والقلم: -أ

من األفراد تؤدى إلى تقنين مواقف األداء بدرجة عالية، وتصلح فى االختبارات الجماعية حيث يؤديها عدد كبير 
فى وقت واحد، وتصلح هذه االختبارات للراشدين وال تصلح لألطفال صغار السن أو فئات من المرضى المعاقين 

 ذهنيا  أو بدنيا والعدد األكبر من االختبارات النفسية والمعرفية هى اختبارات الورقة والقلم.
بة غير لفظية مثل اختبارات قياس القدرات عملية : كاختبارات األداء وهى االختبارات التى تتطلب استجا -ب

البدنية أو المهارية حيث تكون الدرجة مؤشرا  عن قدرة أو استعداد المختبر فى مجال تخصصه كاالختبارات 
العملية فى كليات التربية الرياضية والجمباز والسباحة والوثب وغيرها. وعادة تطبق اختبارات األداء تطبيقا  فرديا  

 ك حساب زمن األداء مثل الركض والسباحة.وقد يضاف لذل
وتمثل اختبارات األداء عنصر تشويق لألطفال الصغار، كما تنمى الصلة بين الطفل والقائم على االختبار، 

 وتمكن من الحصول على عدد من المالحظات أثناء االختبار. 
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تربية الرياضية حيث تستخدم تلك يوجد عدد كبير من األجهزة فى مختبرات ال اختبارات األجهزة العلمية: -ت
األجهزة فى قياس العديد من الوظائف الجسمية )الفسيولوجية( ومكونات الجسم، والتنشيط الكهربائى للعضالت 
والعديد من القدرات البدنية، وزمن رد الفعل، والتآزر الحركى، وتستخدم تلك األجهزة في التجارب والفحص 

تطورت تلك األجهزة بحيث أصبحت متناهية الدقة في القياس وتسجل عددا  والتشخيص والبحوث العلمية ، وقد 
من التغيرات المصاحبة أثناء القياس ويمكن بواسطتها وبجهد محدود الحصول على بيانات تتبعيه أو تقديرات 

 تقويم .تشخيصية ألدائه ونتيجة للدقة والسهولة في استخدام تلك األجهزة انتشر استخدامها في مجال القياس وال
 وفقا للزمن: -3-4
اختبارات موقوتة: وتعرف باختبارات السرعة في األداء مثل االركاض والدراجات والماراثون والسباحة أو  -أ

 االختبارات التى يحدد لها زمنا  مناسبا  لإلجابة عليها.
ى بأنواعه ، أما فى اختبارات غير موقوتة: وهى تهدف إلى تقدير مستويات القدرة مثل رفع األثقال والرم -ب

 اختبارات الورقة والقلم فهى التى ترتب مفرداتها بالنسبة لتدرج صعوبتها.
 وفقا لألداء :-3-5
اختبارات األداء األقصى: تهدف إلى التعرف على قدرة الفرد على األداء بأقصى قدرته منها اختبارات  -أ

سكرية.وفى مثل هذه االختبارات يحاول الفرد الحصول القدرات لاللتحاق بكليات التربية الرياضية أو الكليات الع
على أحسن درجة ممكنة. كاختبارت القدرات الحركية التخصصية سواء بدنية أو مهارية، ومقاييس القدرات 
العقلية وقد تستخدم تلك االختبارات منفردة أو مجتمعة، كما تستخدم مجموعة منها لقياس قدرات خاصة 

 ة وبطاريات اللياقة الحركية والبطاريات المهارية المتخصصة فى نوع محدد من النشاط.كبطاريات اللياقة البدني
اختبارات الكفاءة: سواء بدنية أو فسيولوجية )وظيفية (وهى تقيس القدرة على أداء عمل له أهميته، وأداء  -ب

 افراد تدربوا على ذلك النشاط المقاس وهى تعرف أيضا  باختبارات التحصيل
وتستعمل هذه االختبارات للتنبؤ بالنجاح مستقبال فى مهنة أو تدريب أو نشاط  ات االستعدادات: اختبار  -ت

 معين.
وتهدف إلى تحديد األداء المميز للفرد بما يمكن أن يفعله فى موقف معين أى أن  اختبارات األداء المميز: -ث

ذلك فى المنافسات والبطوالت الرياضية كقياس هذه االختبارات تظهر ما يؤديه الفرد بالفعل وطريقة أداؤه ، مثال 
 األداء فى المالكمة أو المصارعة أو الغطس أو الجمباز ، باإلضافة الختبارات سمات الشخصية والميول.

 
والدرجة العالية مرغوب فيها فى اختبارات القدرة ولكن فى اختبارات األداء المميز ال نستطيع أن نحدد درجة 

 ا  لمبدأ الفروق الفردية بين األفراد فى األداء.معينة هى األنسب تبع
كما أن السلوك المميز للفرد هو مفتاح شخصيته ، حيث أنها ذات قيمة تنبؤية فى اختبارات الشخصية ، فعندما 

 يفهم تركيب الشخصية يمكن التنبؤ باستجابات الشخص وسلوكه فى المواقف الجديدة . 
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 ب اإلجابة:وفقًا لنوع بنود االختبار وأسلو -3-6
تقديم حل واحد للمشكلة المقدمة: ويستخدم ذلك األسلوب فى اختبارات القدرات واالستعدادات وبعض  -أ

اختبارات الشخصية، ويطلب من المختبر الوصول إلى حل معين للمشكلة المقدمة، مثل اختبار "ريتان 
RITANبدنى محدد مثل اختبارات الرشاقة أو  " لتوصيل الدوائر والفروق هنا فى زمن األداء أو أداء مهارى أو

 السرعة أو السباحة والتى تعتمد على زمن األداء، واختبار المكعبات وفى وكسلر بلفو لذكاء الراشدين.
ويستخدم ذلك فى مجاالت اإلبداع والمرونة وتقدم اإلجابة أو األداء فى  تقديم أكثر من حل للمشكلة المقدمة : -

 از الفنى )اإليقاعى( واختبارات اإلبداع الشكلية لـ" تورانس"وقت محدد مثل سالسل الجمب
ويستخدم للحصول على عينة من أشكال األداء البدنى أو المهارى  إنتاج أعمال أو أفكار وفقا  للمثير : -ب

سوءا حر أو وفق محكات معينة، مثال اختبارات سرعة رد الفعل بين المثير واالستجابة مثل المنازالت والسالح 
والتي يطلب فيها  ،ى األنشطة الرياضية أو اختبارات الطالقة اللفظية لثرستون أو اختبارات األفكار اإلبداعيةف

 ذكر أكبر عدد من المسميات.
 وفقا للسمات المقايسة: -3-7

 وينقسم هذا التصنيف إلى نوعين هما :
 السمات التكوينية وتشمل : -أ

بدنية وواحدة من طرق البحث في وصف االنسان وتدل على كتلة جسم المقاييس األنثروبومترية: هي االبعاد ال
االنسان واجزاءها بصورة متناسبة. وتهدف تحديد مستوى وخصائص النمو البدنى ومتابعتها، ودراسة ديناميكيتها 
نتيجة مزاولة األنشطة الرياضية المختلفة، وبعضها يعطى فكرة عن كفاءة عمل بعض األجهزة واألعضاء 

ية أى أنها تعكس الحالة الصحية العامة وتتم هذه القياسات بواسطة وحدات قياس موضوعية ومقننة، الداخل
 والمقاييس تشمل :

 
 وزن الجسم : يتم باستخدام ميزان طبي ، إذ يقف الالعب وسط الميزان ويتم القياس ألقرب نصف كيلوغرام. -
الالعب وهو حافي القدمين وبوضع معتدل بحيث االطوال :مثل طول الالعب باستخدام حائط مدرج ،إذ يقف -

يالمس كعب القدمين ومؤخرة الورك والظهر الحائط المدرج وأن يكون الرأس بوضعه الطبيعي أثناء القياس 
ويكون القياس من األرض إلى أعلى نقطة في الرأس ،من هذا الوضع توضع المسطرة على رأس الالعب 

 من محل تأشير المسطرة على الجدار .وتؤشر على الحائط ليقرأ طول الالعب 
 العروض )االتساعات ( -
 المحيطات -
 سمك ثنايا الجلد -
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النمط الجسمي هو الشكل العام للجسم الذي تحدده مجموعة من  مقاييس البناء الجسمانى )أنماط االجسام(: -
ك الفرد من قياسات ومواصفات القياسات المعيارية المتفق عليها. والشكل العام للجسم عبارة عن مقدار ما يمتل

 وكتله عضلية تمثل الشكل الخارجي له . 
وفي هذا المجال يشير الرسون إلى أهمية امتالك الرياضي للجسم المناسب والمتناسق حتى يفي بمتطلبات 
واحتياجات النشاط الممارس، ويضيف كل )مورهان وميلر( إن المقدرة الرياضية تتحدد بالتركيب الجسماني وان 

الختالفات في هذا التركيب تؤثر في األداء ويوضحان إن األشخاص ذوي االختالفات الكبيرة في التركيب ا
 الجسماني ربما يتمكنون من تنفيذ نفس الواجب ولكن مع تباين كيفية التنفيذ.

بتت وقد ظهر بالمجال الرياضي عدد من اإلجراءات )الطرق الفنية( التي تستخدم لتقدير نمط الجسم، حيث أث
 جميع هذه الطرق على إن الجسم يتضمن ثالث مكونات كبيرة رئيسية وهي العضلية, النحافة, والسمنة .

النمط السمين الجسم فيه يكون رخوا ومستديرا , كما يكثر فيه الدهن وخاصة في منتصف الجسم والرأس كبير 
الرقبة مع القطر الجانبي لهما كما لوحظ ومستدير, والرقبة قصيرة وسميكة, ويكاد يتساوى القطر األمامي للوجه و 

 إن أجسام هذا النمط ناعمة ومستديرة وكأن ال يكسوها عضالت, والجلد رخو وناعم .
والنمط العضلي هو نمط صلب في مظهرة الخارجي, وعظامه كبيرة وسميكة وعضالته نامية, وعظام الوجه 

قوة ظاهرة وعضالت األكتاف بارزة وقوية ,كما يتميز بارزة, والرقبة طويلة وقوية واألكتاف عريضة, وعظام التر 
بكبر اليدين وطول األصابع وتكتل عضالت منطقة الجذع, والخصر نحيف والحوض ضيق واإلرداف ثقيلة 

 وقوية والرجالن متناسقان .
ة اما النمط النحيف فيتميز بنحافة الوجه وبروز األنف بشكل واضح وبنيان جسمه رقيق وهزيل, وعظامه صغير 

وبارزة, والرأس كبير نوعا ما والرقبة طويلة ورفيعة, ويتميز الصدر بالطول والضيق مع استدارة الكتفين وطول 
ملحوظ في الذراعين... والرجالن طويلتان وحادتان ورفيعتان, ويبدو الجلد كما لو كان فوق العظام مباشرة إال 

 من بعض عضالت قليلة.
خطط (، الدافعية  –فنية  –نواحى  –قانون  –ات السمات المعرفية )تاريخ اختبار  السمات الوظيفية وتشمل : -

 –الشجاعة  –الثقة بالنفس  –األنفعالية(، الشخصية )الثبات االنفعالى  –السمات  –اتجاهات  –ميول  –)دوافع 
 –المرونة  –اقة الرش –القدرة  –العدوانية(، اختبارات السمات او الصفات البدنية و الحركية )القوة  –السيطرة 

بطاريات اختبار(،  –الصفات والخصائص الحركية النوعية الخاصة باألداء الحركى  –المهارات الخاصة 
 اختبارات التحمل الدورى التنفسى .
 وهناك من يقسم االختبارات الى : 

ار أحكام اختبارات موضوعية : تعتمد على المعايير والمستويات والمحكات بحيث يمكن عن طريقها إصد -أ
 موضوعية .

 اختبارات اعتبارية : تعتمد على التقرير الذاتي أو االعتباري في تقويم األداء .  -ب
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 وتقسيم اخر لالختبارات المستخدمة في التربية الرياضية يشمل: 
اختبارات مقننة: يضعها خبراء القياس تتوافر فيها تعليمات محددة لألداء، توقيت محدد، شروط علمية   -أ

 قت على مجموعة معيارية لتفسير النتائج في ضوء هذه المعايير . طب
اختبارات يضعها الباحث أو المدرب : وهي اختبارات جديدة يحتاجها العاملون في المجال الرياضي  -ب

 تستخدم في قياس الصفات والمهارات في الحاالت آالتية: 
ة من حيث الوقت المستغرق للتنفيذ ، المكان، عدم عندما تكون االختبارات الموجودة في المصادر غير مناسب -

 توفر األجهزة واألدوات وغيرها .
في الحاالت التي ال تذكر المصادر بيانات كافية عن االختبار مثل الغرض منه، طريقة األداء ، تعليمات  -

 يرها االختبار، طرق حساب الدرجة، الناشر وتاريخ النشر، األدوات الالزمة، المستوى، الجنس وغ
عندما يفقد االختبار إلى ما يشير إحصائيا لصدقه وثباته وأنواع المحكات المستخدمة في حساب الصدق  -

 وغيرها .
التعديالت التي قد تطرا على قوانين وقواعد بعض األلعاب ، التطورات التي قد تحدث بالنسبة لخطط اللعب  -

 .وأساليب التدريس
اإلدارة هي عملية اتخاذ قرارات تحكم تصرفات األفراد في استخدامهم العناصر مراحل إدارة وتنظيم االختبارات : 

 المادية والبشرية لتحقيق أهداف محددة على احسن وجه . 
أما التنظيم فهو ترتيب الجهود البشرية واألدوات المستخدمة وتنسيقها حتى يتسنى استغاللها على خير وجه واحسن 

 بأقل مجهود وفي اقصر وقت وبأقل كلفة. صورة الداء العمل بكفاءة ودقة و 
وعليه فادارة االختبارات ليس بالعمل السهل بل لها آثار كبيرة على صحة النتائج ودقتها والسيما إذا زاد عدد 
 المختبرين وعدد وحدات االختبار وتمر اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ االختبارات بثالث مراحل هي : 

 لة ما قبل التطبيق : في هذه المرحلة يتم : مرح  -0
 اختيار االختبارات . -
 كتابة وطبع مواصفات وشروط االختبارات .  -
 أعداد بطاقات التسجيل ، واستمارات التفريغ ، وقوائم األسماء .  -
 أعداد المحكمين واإلداريين .  -
 أعداد المكان واألجهزة واألدوات .  -
 أعداد المختبرين . -
 تحديد الخطة المنظمة الداء االختبارات ) الطريقة الجماعية ، المجموعات ، الدائرية ( .  -
 تحديد أسلوب التسجيل ) بواسطة محكمين ، الزميل ، قائد المجموعة ، المختبر لنفسه ( . -
  تجريب االختبارات . -



 ماستر تربوي أولىد.نبيل منصوري                                                  السنة       البحث العلمي                             أدواتتصميم 

ني للتنظيم الذي اعد في المرحلة مرحلة تطبيق االختبارات : هذه المرحلة هي التطبيق العملي والميدا  -2
 السابقة ، وتسير هذه المرحلة وفق الخطوات آالتية : 

 االستقبال والتجميع .  -
 اإلحماء .  -
 تطبيق االختبارات . -
 تجميع بطاقات التسجيل ومراجعتها .  -
 الختام وذلك بتوجيه المختبرين الماكن تغيير المالبس ثم االنصراف .  -
في هذه المرحلة يكون التعامل مع النتائج التي أسفرت عنها عملية التطبيق : بعد التطبيق مرحلة ما   -3 

 وكالني : 
المراجعة العامة لبطاقات التسجيل واستبعاد الغير مستوفية للشروط ، ثم تصنف وفقا للتنظيم المقترح للمعالجات  -

 اإلحصائية. 
 دراسة المالحظات.  -
 غ المعدة مسبقا ثم مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء. التفريغ الستمارات التفري -
 المعالجات اإلحصائية . -
 الخ( . …عرض النتائج ) بجداول، أشكال، صور -
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 التقويم 13المحاضرة 
 في اللغة مأخوذ من تقويم الشيء، أي تبينت قيمته وتعدل واستوى. التقويم

 أمر أو شخص تبعا  لدرجة توافقه مع غرض منشودكما أنه يعني: إعطاء قيمة لشيء أو 
وفي االصطالح التربوي: تقدير ووزن ما حققه المنهج في نمو التالميذ نتيجة تطبيقه كميا  وكيفيا تبعا  لتحقيق 

 أهداف عملية التعليم ومعرفة عوامل الضعف والقوة.
لشي نفسه او تقويم نتاجاته او قد يعكس قد يعرف انطالقا من تقويم ا اذ ويعد التقويم من المصطلحات الواسعة

 طبيعة وابعاد المجال الذي يتناوله ، فيعرف :
بأنه اصدار حكم على مدى تحقيق االهداف المنشودة على النحو الذي تتحدد به تلك االهداف ،ويتضمن دلك  -

 عطيلها .دراسة االثار التي تحدثها بعض العوامل والظروف في تيسير الوصول الى تلك االهداف اوت
هو الحكم على األشياء أو القدرات أو المواقف أو السلوكيات أو األشخاص الظهار المحاسن والعيوب ومراجعة  -

 صدق الفروض االساسية التي يتم على اساسها تنظيم العمل وتطويره .
عمليات انه عملية منهجية تقوم على أسس عملية ، تستهدف إصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخالت و  -

ومخرجات أى نظام تربوى ، تعليمي ، تدريبي ، ومن ثم تحديد جوانب القوة والضعف فى كل منهما  تمهيدا  التخاذ 
 قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف اوالقصور .

ه، أو من حيث هو إعطاء وزن نسبي، أو قيمة وزنية لجانب من جوانب الّنشاط من حيث اكتماله أو نقصان -
 . كيفيا او كميا الّصواب أو الخطأ ، وقد يكون هذا الحكم

بأنه تلك العملية التي تعطى معنى لنتائج القياس ، وذلك عن طريق الحكم على هذه النتائج باستخدام بعض  -
 المحكات أو المعايير .

وبيان مواقع القوة والضعف فيها هو جميع العمليات المنظمة التي تتفاعل مع عناصر المنهج لتحديد جدواها  -
 لتطويرها او مساعدة متخذ القرار للحسم بشأنها .

ومما تقدم فأن التقويم يتضمن مجموعة من العمليات المستمرة والمتتابعة والتي يمكن من خاللها تحديد ما أمكن  
معالجتها علما  بأن أهداف تنفيذه من أهداف المناهج التعليمية او التدريبية ، و معرفة أوجه القصور والضعف ل

نما تتعداه إلى ما الذي يجب أن يقوم  التقويم التقف عند حد معرفة مدى التقدم الذي أحرزه المتدرب او المتعلم فقط وا 
به المدرب أو المعلم من تعديالت في الخبرات التي يقدمها إلى المتدربين او المتعلمين أو في الطريقة التي تقدم بها 

كما إن دقة وسالمة عملية التقويم تتوقف على المعلومات وكيفية الحصول عليها باستعمال وسائل  تلك الخبرات .
 القياس واالختبار وغيرها من األساليب التي تزودنا ببيانات كمية او غير كمية ) وصفية ( .

رات والمقاييس للتقويم عالقة بالقياس تتلخص في ان القياس وضع الظواهر فى صورة كمية باستخدام االختبا 
التقويم إصالح مواطن الضعف أو الحفاظ على نقاط القوة وتدعيمها وعليه فالتّقويم غير القياس، حيث ُيقدِّر  و

القياس الجزء ، و الّتقويم الكلَّ . ُيكمِّل التَّقويم القياس حين يقصر هذا األخير على أن يمدنا بخصائص وسمات 
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ف على مواطن الضعف، أو نواحي القوة. فقولنا أّن المختبر سجل في اختبار ) الّشيء المراد قياسه، ومن ثمة الوقو 
السحب على العقلة ( خمسة من أثنى عشر، ال يمّدنا بمعلومات عن مستوى قوة ذراعه، وال يمكِّننا من تحّسس 

وتعثر يوم االختبار، أم مواطن ضعفه، ومـن ثـم اقـتراح العالج والبدائل. فال ندري أّن هذا المختبر لديه لياقة بدنية 
 أّنه ضـعيف المستوى لم يتمكن من أداء االختبار.

وهناك عدد من المفاهيم عن التقويم يركز كل واحد منها على بعد أو أكثر من أبعاد العملية التقويم، ومنها من 
 يعتبر التقويم مرادفا  للقياس ، ومنها من اعتبره إصدار حكم، ومن تلك التعاريف أنه : 

 ية وصف دقيق للحصول على أو توفير المعلومات المفيدة للحكم على بدائل القرارات.عمل -2
 العملية التي تسمح بالوصول إلى حكم عن قيمة الشيء. -1
 تحديد مدى التطابق بين األداء واألهداف. -3
 تحديد ما بلغناه من نجاح في تحقيق األهداف التي نسعى إلى تحقيقها، فهو يعيننا على تحدي المشكالت -2

وتشخيص األوضاع ومعرفة العقبات لتحسين العملية التعليمية ورفع مستواها وتحقيق أهدافها.) د/ عبد اهلل 
 (3أحمد عبد اهلل ،ص

تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء في ضوء غرض ذا صلة. أي اتخاذ قرار حول مالئمة أو صالحية  -2
 العمل التربوي لتحقيق أغراض تربوية.

 معلومات واستخدامها للتوصل إلى أحكام توظف بدورها في اتخاذ القرارات.عملية الحصول على ال -2
 هو األسلوب تستخدم فيه المعلومات والبيانات التي تم جمعها بواسطة القياس كأساس إلصدار حكم. -7
 (13إصدار أحكام عن العملية التعليمية. ) د/ الجميل شعلة،ص -6
الحلول، الطرق، المواد...الخ، وأنه يتضمن استخدام إصدار حكم لغرض ما على قيمة األفكار، األعمال،  -5

 المحكات والمستويات والمعايير لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتها وفعاليتها، وهو إما كميا  أو كيفيا .
العملية الكاملة لتحديد األهداف المتعلقة بجانب من جوانب العملية التربوية وتقويم مدى تحقيق هذه -20

 األهداف.
ية منهجية تحدد مدى تحقيق األهداف التربوية من قبل التالميذ، وأنها تتضمن وصفا كميا  وكيفيا  عمل-22

 باإلضافة إلى حكم على القيمة .
عمليات تلخيصية أو وصفية يلعب فيها الحكم على قيمة الشيء دورا  كبيرا  كما هو الحال في إعطاء -21

 تقديرات للتالميذ وترفيعهم.
 اسطتها قيمة ما يحدث.عملية تحدد بو -23
 الحصول على معلومات دورية عن عمليات ونتائج) مردود( أي برنامج تربوي.-22
 (226-227عملية تقرير قيمة أو جدوى عملية أو ناتج ما. )د/ أحمد الخطيب وآخرون، ص-22
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ثم استخدام تلك العملية المنهجية التي تتضمن جمع المعلومات عن سمة معينة بالقياس الكمي أو غيره، -22
تلك المعلومات في إصدار حكم على تلك السمة في ضوء أهداف محددة سلفا لنعرف مدى كفايتها.) غانم، 

 (5ص
والتقويم لدى العلماء المسلمين يهتم بالسلوك األخالقي واإلدراك العقلي الشامل ومراعاة الفروق الفردية ، وكانوا 

 ( 27قويمهم ليراجع المتعلم نفسه ويسعى لتعديلها. ) عبد اهلل، صيركزون على المواقف السلوكية ويعلنون نتائج ت

 الفرق بين التقويم والقياس والتقييم

التقييم تشخيص أولي لبيان الكم بالتخمين بـال أدوات ، أما القياس أدق الستخدامه األدوات ، وأما التقويم فهو -2
 قـة ، باسـتخدام األدوات .أعم وأشمل منهما ألنه عملية تشخيص لبـيان الكم والكيف بد

التقييم غير معتمد تربويا  ، أما القياس فيدخل العملية التربوية لقياس التحصيل،وأما التقويم فيقـوم عـلى جمع -1
 المعـلومات وتحليلها لكافـة القضايا التربوية مع إصدار األحكام .

 خيص إلى المتابعة العالجالقياس ُيشّخص مجال واحد ،أما التقويـم فهو يتعدى الوصف التش-3
 القياس عملية محدودة،أما التقويم فهو عملية مشتركة تدخل فيها كافة األطراف التربوية .-2
 القياس ينحصر باالتجاه المعرفي ،أما التقويم فيتعداه إلى االتجاهين الوجداني واألدائي .-2

سه ، والحياة عملية تقـويميـة قائمـة عـلى االمتحـان عملية التقويم قديمة قدم اإلنسان نف  :النشأة والتطور التاريخي
 واالبتـالء  فأساسها العبودية هلل ثّم تقّوم األعمال يوم القيامة

 وأما من ناحية التاريخ التعليمي:
كانت االمتحانات تقوم على فلسفة كونفوشيوس لتأهيل الناجحين ، و الصينيون : هم أول من أوجد االمتحانات * 

 بعيدة عن الذاتية والمحسوبية %2ت عملية التقويم صعبة ال تتجاوز نسبةالنجاح للوظائف كان
هم أول من أوجد  والمصريون : هم أول من عرف الكتابة الهيروغلوفية  واستخدام ورق البردي في الكتابة  *

 أدوات قياس الزمن المتمثلة  بالساعة المائية .
 أفالطون . مواد الفلسفة والفلك والرياضيات في أكاديمية اإلغريق : األثينين قصروا االمتحانات على* 

 لتخريج محاربين قادرين على حماية مكتسبات الدولة. االسبارطيين قصروها على التربية البدنية و
كانت   العرب : عـرفـوا االمتحانـات من خــالل النقد األدبـي  البالغي في أسواق الجاهلية مثل سوق عكاظ* 

أميـا   .امتحانات شفوي  ة تعتمد على الحفظ  واالستظهار كونه كان مجتمعا  
ظهور نظرية القياس  وكانت تعتمد الطريقة التقليدية في االمتحانات  حتى القرن التاسع عشر  * أوروبا :

 والتي تتصف بالصدق والثبات وتحييد ذاتية المصحح . واالختبارات الموضوعية،
 يم في انهتتجلى اهمية التقو اهمية التقويم: 

 يعتبر أساسا لوضع التخطيط السليم للمستقبل . -
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 يعتبر مؤشرا لتحديد مدى مالئمة وحدات التدريس أو التدريب إلمكانية الطلبة أو الالعبين . -
 يعتبر مؤشرا لكافة طرق التدريس أو التدريب في مدى مناسبتها لتحقيق األهداف المحددة . -
رفة المستوى الحقيقي للطلبة والالعبين ومدى مناسبة التعليم والتدريب يساعد المدرس أو المدرب في مع -

 إلمكانياتهم وقدراتهم وتجاوبهم .
يساعد المدرس أو المدرب على التشخيص فبواسطة التقويم يمكن لنا تحديد أوجه القصور وأوجه القوة في تدريب  -

ب والعمل على عالجها ، سواء  كانت أسبابا  تخص لالعبين وتحصيل الطلبة وجوانب نموهم المختلفة ومعرفة األسبا
المنهج وطرائق التدريب أو التدريس أو الوسائل التدريبية أو التعليمية المستخدمة أو كانت أسبابا  شخصية لديهم 

 والتقويم بمثابة التغذية الراجعة لالعب والمتعلم ليقف على نتائج جهوده ويعدل منها.
و التعليمية فبعد التشخيص يأتي العالج والتوجيه ، علما  أنه يجب أن يكون هناك ترابط توجيه العملية التدريبية  -

وثيق بين األهداف الموضوعة ووسائل تحقيقها وطرق تقويمها حتى نستطيع أن نملك نظاما تدريبيا و  تربويا  متكامال  
 يعتمد على التقويم السليم للحكم على مدى تحقيق أهدافه المرسومة .

اذ القرارات فالتقويم سبٌب وشرط أساسٌي التخاذ القرارات الخاصة بنوع المناهج المناسبة أو من ناحية التقدم في اتخ -
السلم التدريبي والتعليمي واالنتقال من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى. وكذلك فيما يتعلق بمدى مالئمة 

    المنهج لتحقيق األهداف المحددة مسبقا  .
لى تصنيف االفراد او المختبرين إلى فئات أو مجموعات متجانسة بتحديد موقعهم على منحنى التوزيع يساعد ع -

 الطبيعى .
استثارة الدوافع فمن الحقائق المقررة أن االختبارات تنمي دوافع التنافس لدى الالعبين أو الطلبة وبالتالي تستثير  -

نتيجة اختباراتهم فتجعل تدريبهم و تعلمهم أكثر جودة وأسرع هممهم للتدريب و للتعلم، وذلك من خالل معرفتهم ب
تقدما  وأبقى أثرا . كذلك معرفتهم بقدراتهم البدنية والمهارية والعقلية وغيرها تجعلهم يخططون لمستقبلهم ويختارون 

 الوجهة المناسبة لقدراتهم وميولهم .
 :يرتكز التقويم على مجموعة من المبادئ منها مبادئ التقويم: 

التناسق مع االهداف : أي ارتباطه بإغراض محددة فالتقويم ليس مجرد مجموعة إجراءات بل هو عملية منظمة  -
وموجهة تتطلب أوال وقبل كل شيء تحديد الغرض تالفيا للتداخل في إغراض التقويم أوال وتسهيال لتحديد وصياغة 

 األهداف فيما بعد .
فقد تكون هناك أكثر من أداة تناسب الغرض ولكن بدرجات مختلفة لذا يجب  اختيار أداة التقويم المناسبة للغرض -

 اختيار األنسب منها انطالقا من مستوى دقتها وموضوعيتها.
التنويع في أدوات التقويم ليس هناك أداة واحدة تصلح لكل المجاالت البحثية أو حتى المجال الواحد ، فتقويم  -

 عديدة ومتنوعة لتقدير مستواه وتقدمه وانجازه لألهداف المرسومة له . الالعب مثال يستلزم استخدام أدوات
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االستعمال المناسب ألدوات التقويم يتطلب معرفة مواقع القوة والضعف لكل أداة والتنبيه لمصادر الخطاء المحتملة  -
تها أو عن استعمالها، فيها ومن األخطاء المحتملة في األدوات خطاء اختيار العينة، الخطاء الناتج عن األداة ذا

 الخطاء الناتج عن تفسير النتائج.
التقويم عملية شاملة أي إعطاء صورة شاملة للجانب المراد تقويمه فتقويم المدرس او المدرب مثال اليقتصر على  -

ته نشاطه وطريقته في التدريس او التدريب بل يتخطى ذلك إلى مظهره واتزانه االنفعالي وعالقته باآلخرين وشخصي
 ككل .

التقويم عملية مستمرة وليست هامشية أو ختامية ملحقة بالعملية التدريبية أو التربوية وتظهر فائدتها في تتبع  -
مداد الالعب أو المتعلم بالتغذية الراجعة المفيدة  العملية التدريبية والتربوية والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها وا 

 لتخلص من الجوانب الخاطئة.له في تعزيز الجوانب الصحيحة وا
 للتقويم العديد من الخصائص والمزايا من أهمها.خصائص التقويم : 

الشـمول: أي أنـه عمليـة شـاملة لألهـداف التربويـة ومكونـات المـنهج، وجوانـب نمـو الطالـب. ويشـمل كـذلك كــل  -2
ناسـبة التـي تحقـق غـرض من يقومون بعملية التقويم ، ويشمل كذلك وسـائل التقـويم) بهـدف اختيـار الوسـيلة الم

 التقويم(. 
االســتمرارية: أي أنــه عمليــة مســتمرة تســير مــع أجــزاء المــنهج، جــزء ال يتجــزأ، يســتمر مــع كــل نشــاط يقــوم بــه  -1

الطالب، وفـي كـل درس وكـل موضـوع، لقيـاس جوانـب القـوة والضـعف فـي كـل جوانـب العمليـة التربويـة، ولكـل 
نمــو أو إعاقتــه بقصــد التشــخيص والعــالج، ذلــك أن التقــويم وســيلة أو نشــاط، للوقــوف علــى مــدى مســاعدتها لل

 ليس عملية نهائية كاالختبار النهائي الذي يشخص وال يعالج. 
التعاون: فهو عملية تعاونية يشترك فيها كل مـن لـه عالقـة بالطالـب ابتـداء  بـالمعلم والمشـرف التربـوي والمـدير  -3

 مهمة في توجيه نمو الطالب . وولي أمر الطالب والطالب ذاته، وذلك ألن لكل منهم
انه وسيلة: ذلك أن التقويم ليس هـدفا  بحـد ذاتـه، بـل وسـيلة لتحسـين وتطـوير المـنهج بمفهومـه الشـامل. ) عبـد  -2

 (31اهلل، ص 
الموضوعية: أي ال يكون التقويم ذاتيـا  ، ولكـي تتحقـق الموضـوعية يجـب أن يكـون تكـون هنـاك مؤشـرات أداء  -2

م يسترشــد بهــا المقــوم عنــد تقــدير مســتوى األداء أثنــاء قيامــه بــالتقويم، وال يتــأثر لكــل جانــب مــن جوانــب التقــوي
 بالتالي التقويم بذاتية من يقوم.

االرتباط باألهداف: أي أنه يجب أن توضح نتائج التقويم مدى القرب أو البعـد عـن أهـداف العمليـة التعليميـة،  -2
والتــي تشــير إلــى إحــداث تغيــرات ســلوكية فــي ذلــك ألن الهــدف هــو التعــرف علــى مــدى تحقيــق تلــك األهــداف 
 شخص المتعلم، ولذا يجب أن ترتبط عملية التقويم باألهداف.
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نما تتفاعل مكوناتها بالشكل الذي  *  وتجب مالحظة أن تلك الخصائص ليست منفصلة عن بعضها البعض، وا 
 (3-32يحقق في النهاية التقويم الجيد. ) شعلة، ص 

 للتقويم التربوي العديد من األغراض التي يحققها ومن أهمها.تربية البدنية والرياضية : أغراض التقويم في مجال ال

التوجيه واإلرشاد: نتيجة للتقويم يقوم المعلم بتوجيه الطالب إلى قراءات معينة، أو نشاطات صفية أو بيتية  -2
 أو تشجيع باالستمرار على نحو األفضل .

يتمثل في االختبارات الفصلية واختبارات نهاية العام، أو ما  نقل أو ترفيع الطالب من صف آلخر: وهذا -1
 يطلق عليه اختبارات النقل.

معرفة مستوى الطالب وقدراتهم: وذلك قبل التدريس، حيث يفيد ذلك في عملية بناء وتصميم األهداف  -3
 التعليمية واألنشطة بوجه عام. 

ليم: ذلك أن التقويم يزود المعلم بتغذية راجعة عن معرفة أثر المواد وطرق التدريس المستعملة في عملية التع -2
مدى مالئمة المواد وطرق التدريس المستعملة لمستوى الطالب، وقدراتهم ورغباتهم، ثم تعديل ما يلزم في 

 ضوء ذلك.
معرفة مدى ما تحققه المدرسة من واجبات وأعباء: وذلك لنقل تلك الصورة بثقة إلى المسئولين والمهتمين  -2

ألمور، للحد من االنتقادات الموجهة من قبل أفراد المجتمع للمدرسة، وبيان رسالتها التربوية، مع ما وأولياء ا
 (22تقوم به من مسؤوليات إلعداد وتربية األجيال الناشئة .  ) زيدان، ص 

وفرها تعريف أولياء األمور بمستوى أبنائهم: وذلك من خالل المعلومات الواقعية والموضوعية والشاملة التي ي -2
 التقويم عن الطالب، مما يساعد في وضع األسس الصحيحة للتعاون بين البيت والمدرسة.  

تيسير مهمة  اإلدارة المدرسية: فالتقويم يساعد اإلدارة المدرسية على تحقيق األهداف التعليمية واإلدارية  -7
ويفيد كذلك في  وتشخيص مواطن القوة والضعف في المنهج، واألساليب واألنشطة وتصنيف الطالب،

 الكشف عن الضعف في التسهيالت المدرسية من معامل، ومكتبة ومالعب...الخ.
التنبؤ: نظرا  لثبوت سلوك الفرد نسبيا  فإنه يمكننا التنبؤ بسلوكه، وبواسطة التقويم يمكننا التعرف على  -6

مكانات يمكن االستفادة منها لمعرفة  أداءه مستقبال . المستوى الحالي للفرد وما لديه من قدرات وا 
خدمة أغراض البحث العلمي: حيث يمكن االستفادة من التقويم في معرفة أثر تطبيق برنامج تعليمي معين،  -5

 (    22أو مدى مالئمة طريقة من طرق التدريس، أو الحلول المقترحة للمشكالت التعليمية . ) غانم، ص
 يرجع الختالف الظواهر والظروف المراد دراستها ومنها : للتقويم أساليب متعددة ومتنوعة ، هذاأساليب التقويم : 

 التقويم الذاتي الفردي : -
 ويقصد به تقويم الفرد سواء كان مدرب ، مدرس ، العب ، طالب لنفسه ، ومن ميزاته :
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 ان اساس فكرته تحمل الفرد مسئولية العمل نحو أهداف يفهمها ويعتبرها جديرة باهتمام. -
لى انه وسيلة الكتشا - ف الفرد ألخطائه ونقاط ضعفه وهذا يؤدي بدوره إلي تعديل في تدريبه أو تعلمه او سلوكه وا 

 سيره في االتجاه الصحيح .
يجعل الفرد أكثر تسامحا  نحو أخطاء اآلخرين ألنه بخبرته قد أدرك أن لكل فرد أخطاءه وليس من الحكمة  -

 استخدام هذه األخطاء للتشهير أو التأنيب .
الفرد على تفهم دوافع سلوكه ويساعده على تحسين جوانب ضعفه مما يولد الشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس يعود  -

ومما تقدم يمكن تعويد الفرد على تقويم نفسه من خالل كتابة تقرير عن نفسه وعن الغرض من نشاطه والخطة التي 
التي واجهته، والنواحي التي استفاد منها ، ومقدار يسير عليها في تدريبه و دراسته وفي حياته الخاصة، والمشكالت 

ميله أو بعده عنها، ويمكن أن يوجه الالعب أو الطالب إلى نفسه األسئلة المناسبة ويستعين باإلجابة عنها على 
تقويم نفسه. وعن تقويم المدرب و المدرس لنفسه فلكل منهم منهجا  يعتمده ، وهو بحاجة إلى أن يكون قادرا  على 

يم إمكانياته ، ولما كان للمدربين والمدرسين نقاط قوتهم وضعفهم فيجب أن يقوم كل منهم بتقويم ذاته في جميع تقي
 مجالت عمله ليعمل على تحسين أدائه .

 التقويم الجماعـي : -
 ويتضمن ثالثة أنواع يتمم بعضها بعضا  :

نحو األهداف الموضوعة وعادة يتم التقويم  وذلك لمعرفة مدى ما وصلت إليه من تقدم تقويم الجماعة لنفسها: -
الجماعي ألعمال الجماعة نفسها بتوجيه من المدرب او المدرس وتحت إشرافه فيناقشهم فيما قاموا به إثناء المباراة 
أو الدروس ، وما حققوه وما لم يحققوه والصعوبات ومداها وكيف تغلبوا عليها ومدى إتقانهم للعمل ووسائل تحسينه 

 . وغيرها
تقويم الجـماعة إلفــرادها: وهذا النوع من التقويم يتصل بالنوع السابق، وهو ينحصر في تقويم عمل كل فرد ومدى  -

مساهمته في النشاط الذي تقوم به الجماعة ويقوم المدرب او المدرس فيه بالتوجيه والتشجيع ليتقبل الالعب أو 
لشعور بالثقة في نفسه وتقدير الجماعة لجهده مهما بدأ هذا الجهد الطالب النقد البناء الذي يساعد على التحسين، وا

ن االختالف في الرأي يعتبر  صغيرا ، فيتعلمون أن عملية النقد تتطلب إبراز النقاط اإليجابية والنقاط السلبية معا ، وا 
لمدرس لالعبين ظاهرة صحية، وعلى كل منهم أن يثبت صحة رأيه بطريقة مقنعة لآلخرين. اما تقويم المدرب و ا

والطلبة فينبغي أن يعتمد على جميع المصادر التي تمدهم باألدلة والحقائق والشواهد على تقدم الالعب أو الطالب 
نحو األهداف المنشودة ومن االختبارات والمقاييس المختلفة يمكن معرفة جوانبهم البدنية والمهارية والعقلية وغيرها، 

لمالحظات والبيانات المجموعة في سجالت أو بطاقات تعطى صورة عن ومن الضروري أن تسجل مثل هذه ا
 الالعب اوالطالب من شتى النواحي .

تقويم الجماعة لجماعة أخرى: ال يمكن للجماعة أن تكون فكرة تامة عن نفسها إال بمقارنتها بجماعة أخرى تقوم  -
يث تتعرض عملية التقويم لخطة كل فريق بنفس العمل أو بأعمال مشابهة . كما يحدث في األنشطة الرياضية ح
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وتنفيذها أو لطريقة حل المشكالت التي تواجه الجماعات.وهذا النوع من التقويم يؤدي إلى تعاون العبي وطلبة 
المجموعة الواحدة ونشر روح المحبة واإلخاء والصداقة بينهم ألنهم جميعا  يعملون من أجل هدف واحد تنعكس 

وهذا النوع من أساليب التقويم قليل االنتشار ويجب دعمه بكافة الوسائل الممكنة حتى تسهم نتائجه عليهم جميعا  . 
 الرياضة والتربية في خلق جيل جديد تسود بين أفراده روح المحبة والتعاون .

 التقويم الموضوعى : -
المقياس والسمات أو القدرات  يعتمد هدا النوع على تقدير عالقة احتمالية بين األداء المالحظ للفرد فى االختبار أو

التى تكمن وراء هذا األداء وتفسره ، فهناك صفات او سمات أو خصائص معينة يشترك فيها جميع األفراد ولكنهم 
يختلفون فى مقدارها ، وبالرغم من أنها غير منظورة وال يمكن قياسها بطريقة مباشرة إال أنه يمكن االستدالل على 

حظ للفرد المتمثل فى استجاباته على مفردات االختبار ، فالصفة او السمة التى تكمن وراء مقدارها من السلوك المال
استجابة الفرد على مفردات اختبار قوة ، تختلف عن االستجابة على مفردات اختبار مسافة أوعدد او ورقة وقلم 

ين مختلفين متعلقين بنفس )نظري( ولكن يمكن أن تكمن صفة او سمة واحدة وراء استجابته على مفردات اختبار 
 المحتوى .

وعليه فاألمر األكثر أهمية فى هدا النوع هو االعتماد على بيانات يتم الحصول عليها باستخدام العديد من الوسائل 
االختبارية الصدار احكام موضوعية من خالل استعمال المعايير ،المستويات ، المحكات، ومن متطلبات 

 : الموضوعية فى القياس توافر
أحادية القياس : وتعنى أن مفردات االختبار تكون متجانسة فيما بينها وتقيس فى أساسها نفس الصفة أو السمة  -

،اي أن جميع المفردات المتدرجة الصعوبة تشترك معا  فى اإلجراءات المطلوبة لحل أى منها وتختلف فيما بينها من 
 حيث صعوبتها

القياس من توزيع العينة المستخدمة اي ثبات تقدير كل من قدرة الفرد استقاللية القياس : وتبدو في تحرر  -
 وصعوبة المفردة واستقرارهما بالرغم من اختالف عينة األفراد المستخدمة فى تدريج المقياس طالما أنها عينة مالئمة 

عندئذ يكون الفرق خطية القياس :وتعنى أن يكون هناك معدل ثابت لتدرج القياس يتمثل فى وحدة قياس واحدة ،  -
بين أي قياسين متتاليين على هذا التدريج ثابتا  عند أى مستوى من مستويات المتغير ويتيح توافر خطية القياس 
تقدير النمو أو التغير الحادث فى المتغير موضوع الدراسة كما يتيح أيضا  عمل المقارنات المختلفة التى يهتم بها 

 الباحث .
 التقويم البديل : -

يعتمد على االفتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة المتعلم او المتدرب، حيث تختلف تلك هو 
المعرفة من حالة الخرى، وتقوم فكرة هذا النوع على إمكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم او المتدرب فى ضوء 

وتطوير التدريب يمكن تقويمها عن طريق المالحظة مجموعة من البدائل بعضها أو جميعها. أي ان تقدم التعلم 
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الدقيقة والبحث فى المشكالت المعقدة، والقيام بالتجـارب الميدانية، فالتقويم عن طريق األداء يعد تحوال  من التقويم 
 التمهيدي او المبكر للتعلم او التدريب إلى التقويم البنائي او التكويني.

ويم الفعلي لألداء ألننا بذلك نعلم إذا ما كان الالعبين قادريين على استخدام ما تعلموه كما ان التقويم الحقيقى هو التق
ذا ما كانوا قادرين على التجديد واالبتكار فى المواقف الجديدة ومن خواص هذا التقويم انه  فى مواقف اللعب ، وا 

لفرص التى باستطاعتهم استخدامها لمراجعة يوفر للمتعلمين او المتدربين والمعلمين او المدربين التغذية الراجعة وا
أدائهم لهذه األعمال أو أعمال مشابهة لها. ومن اهداف تقويم االداء تزويد المتعلم او المتدرب بالمفاهيم و المبادئ 
االساسية للمهارات فهو يصمم ليختبر قدرتهم فى استخدام المعرفة والمهارات فى المواقف الواقعية المختلفة ، وفي 

 الفرد مفكرا  وقادرا  على حل مشكالته ومعتمدا على ذاته . جعل
 : التقويم متعدد القياسات -

هذا النوع من التقويم ال يعتمد على مؤشر واحد أو أسلوب قياس واحد فى إصدار الحكم على المتعلم او الالعب، بل 
ى أى عنصر من عناصر يعتمد على أكثر من أسلوب قياس، وعلى أكثر من مؤشر إلصدار الحكم على مستو 

العملية التعليمية والتدريبية ومن مزايا تكنولوجيا القياسات المتعددة انها تساعد فى إيجاد طرق لحل المشكالت 
المرتبطة بمهام األداء المتكامل، وفي استخدام كل من اختبارات االداء، واالختبارات مرجعية المعيار ، وأحكام 

وغير ذلك لقياس مستوى إالنجاز ، وفي إصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدى المعلمين او المدربين وآرائهم، 
 تقدم الفرد فى العملية التعليمية او التدريبية ومدى تقدم المناهج وغيرها .

 أنواع التقويم حسب المراحل التي يتم فيها :
 التقويم التمهيدي ) المبكر ( ) القبلي (: -

التعليمية أو التدريبية بغرض الحصول على البيانات الضرورية عن العناصر  يستخدم قبل البدء بتطبيق المناهج
األساسية لها او المنهج المقترح ،وذلك للوقوف على الحاجات الفعلية ولقياس مدى استعداد المتعلمين أو المتدربين 

ية التربية الرياضية أي تحديد المستوى تمهيدا للحكم على صالحيتهم في مجال من المجاالت فمثال للقبول في كل
تقوم الكلية بتقويم قبلي للمتقدمين باستخدام اختبارات بدنية ومهارية إضافة للمقابلة الشخصية وبيانات عن المتقدم 
وفي ضوء ذلك نصدر حكما بمدى صالحية المتقدم للدراسة التي تقدم لها، وقد نهدف من التقويم التمهيدي توزيع 

تويات مختلفة حسب مستوى التحصيل أو القدرات وغيرها . وقد نحتاج التقويم المتعلمين أو المتدربين في مس
التمهيدي للتعرف على الخبرات السابقة ومن ثم البناء عليها سواء في بداية الوحدة الدراسية أو التدريبية. وتشير 

طة البداية الصحيحة بعض المصادر إلى إن التقويم التمهيدي يتم قبل تقديم المحتوى التعليمي وذلك لتحديد نق
للتدريس أو التدريب وغرضه تحديد ما يتوفر لدى المتدربين والطلبة من خبرات سابقة تساعد على اكتساب المهارة 
الجديدة حيث يفترض معرفة الجميع لهذه المتطلبات ، أما إذا أظهر البعض عدم معرفتهم للمتطلبات فإن هذه 

مل على تالفيها. كذلك الحكم على مدى تمكنهم من المهارة الجديدة المعلومات تفيد في تشخيص الصعوبات ،والع
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قبل تقديمها لهم بالفعل، والشائع عدم تحقق معظم أهداف المهارة الجديدة لدى الجميع، أما إذا أظهر بعضهم تحقق 
 جميع أهداف المهارة ففي هذه الحالة يضع المعلم أو المدرب مناهج متقدمة لهم .

 ني ) البنائي ( :التقويم التكوي - 
وهو الذي يطلق عليه التقويم المستمر، ويعرف بانه العملية التقويمية التي تحدث أثناء تعليم الطالب أو الالعب 
وتدريبه على المهارة، وغرضه تزويد المعلم أو المدرب والمتعلم أو المتدرب بتغذية راجعة، ومعرفة مدى 

الوحدة التدريبية، أو في نهايتهما، أو في الدرس أو الوحدة الالحقة ، أو تقدمهم.ويكون وقته إما في أثناء الدرس أو 
في اليوم التالي، ليتأكدان أن اكتساب المهارة تحقق لديهم، فإذا لم يتم ذلك فعلى المعلم أو المدرب أن يعيد الكرة مرة 

ويدهم بمعلومات وسطية عن تقدم أخرى ، ويكرران ما لم يتقنوه ، أو ما فشال في تعليمهم او تدريبهم إياه، اي لتز 
المتعلمين والمتدربين، وبمعنى اخر غرضه مساعدة المعلمين او المدربين وتوجبه نشاطهم في االتجاه المرغوب فيه 
وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، ثم عالج جوانب الضعف وتالفيها، وتعزيز جوانب القوة.إضافة لتعريف 

ع  طاؤه فكرة واضحة عن أدائه.الالعب او المتعلم بنتائجه وا 
أما التقويم التشخيصي فمن أهدافه تحديد أسباب الصعوبات التي يواجهها الالعب أو المتعلم حتى يمكن عالجها 
واختبار التشخيص يجب ان يحتوي على العناصر المناظرة للقدرات االساسية التي يمكن ان تكون او ال تكون 

تدريبية المستهدفة ومن هنا يأتي ارتباطه بالتقويم البنائي، ولكن هناك فارق هام مكتسبة لدى المجموعة التعليمية اوال
بين التقويم التشخيصي والتقويم البنائي أو التكويني يكمن في خواص األدوات المستعملة في كل منهما. فاالختبارات 

ينية، فهي تشبه اختبارات التشخيصية تصمم عادة لقياس مهارات وصفات أكثر عمومية مما تقيسه األدوات التكو 
االستعداد في كثير من النواحي خصوصا  في إعطائها درجات فرعية للمهارات والقدرات الهامة التي تتعلق باألداء 
المراد تشخيصه وعليه فالغرض من التقويم التشخيصي هو تحديد أفضل موقف تدريبي اوتعلمي في ضوء حالتهم 

 الحاضرة.
 ائي ( ) ألبعدي (:التقويم الختامي ) النه - 

ويكون هذا النوع بعد مرحلة التطبيق وتكرار االداء )الممارسة( ويجريه المعلم أو المدرب بغرض قياس مدى تحقيق 
االهداف المحددة او المخطط لها مسبقا من خالل اختبارات تعكس مدى اكتساب او إتقان الالعبين أو الطلبة 

و في جزء رئيسي فيه كالوحدة التعليمية او التدريبية وذلك بهدف اتخاذ للمهارة أي مدى تحقق اهداف المنهج ككل أ
قرارات عملية قبل نقلهم إلى مستوى جديد، او اعتبار نتائجه نقطة بدء مالئمة لتدريب و لتعلم الحق إذ قد يقوم بدور 

بين المجموعات المختلفة التقويم التكويني وخاصة في مواقف التدريب و التعلم المستمر .اضافة لدوره في المقارنة 
 واألفراد المختلفين في نواتج التدريب والتعلم وذلك لتقويم هذه النواتج في ضوء مختلف الطرق واألساليب .

 مصدرية األخطاء في التقويم :وهي 
 نبوغ طالب في  أي عدم إصدار أحكام نهائية على نتائج أولية للوهلة األولى،فال نحكم علىاإلعداد المبدئي : -0

 مادة بناء  على امتحان واحد .
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 تفاوت الدرجات  في تصحيح األسئلة المقالية بسبب ذاتية المصحح . كعيوب االختبارات،التطبيق الفعلي: -2
 فنتائج التقويم هي نتائج تشخيصية  ال رياضية حسابية،فال يمكن تفسير سلوك طالبالتفسير الخاطئ:-3

 بالعدواني لمجرد مالحظة واحدة مثال
 توجهات الحديثة فى مجال التقويم :ال 

ن التكنولوجيا  تؤكد التوجهات الحديثة فى مجال التعلم والتدريب على ضرورة تطوير أساليب ووسائل وأدوات التقويم وا 
تقانا ، وأكثر مناسبة للحاجات الفردية لكل من المتعلم او الالعب والمعلم  سوف تجعل عمليات التقويم أكثر مـرونة وا 

ب على حد سواء، حيث يمكنها أن تساعد فى وجود أساليب تقويم حديثة غير تقليدية كالتقويم عبر او المدر 
االنترنت، والتقويم عن بعد، والتقويم بالمراسلة، والتقويم المبرمج بالكمبيوتر وغيرها. كما تقدم مجموعة متنوعة من 

ات المصورة التى تتم صياغة مفرداتها فى مواقف طرق تصميم االختبارات غير التقليديـة، وطرق إجاباتها كاالختبار 
حقيقية ومقاربة للواقع من خالل تقنيات الكمبيوتر. وتحفز المتعلمين والمتدربين على التفاعل اإليجابي مع الخبرات 

 والخبراء فى المجاالت والموضوعات الخاصة بهم وذلك من خالل تزويدهم بتغذية راجعة مستمرة.
 ت المستقبلية للتقويمومن تطبيقات التوجها 
التقويم المبرمج آليا  ويعتمد هذا النوع على اختبارات ومقاييس مبرمجة آليا ، يتم تطبيقها من خالل الكمبيوتر،  -

ويمكن تنفيذها قبليا  أو بعديا  أو أثناء المواقف التعليمية او التدريبية وذلك من خالل اختبارات لفظية، أو تحريرية 
وفيه يتم تقديم األسئلة إلى المختبر بالتتابع وفقا  لمستوى قدرته وسرعته فى اإلجابة عن السؤال  مكتوبة ، أو مصورة

ومعنى هذا أن الكمبيوتر هو الذى يختار المفردات لكل فرد طبقا  لمستوى قدرته وزمن إجابته عن السؤال السابق 
م بصورة فردية، وقد يكون مكلفا  نوعا  ما، اال انه فيختار له السؤال التالى، وبالرغم من ان هذا النوع من التقويم يت

يمتاز بالمتعة والتشويق اضافة إلى مراعاته لمستويات وقدرات األفراد بما يتيح التدرج من حيث السهولة والصعوبة 
 وغيرها .

ختبارات التقويم المصور ويعتمد هذا النوع على األشكال والرسوم والصور فى تنفيذ التقويم، حيث يستخدم اال -
المصورة لذلك بدال  من الصيغ اللفظية التحريرية أو الشفهية بصورة تحقق التفاعل بين الكمبيوتر والمختبر فى مجال 
القياس، حيث يمكن تقديم اختبارات غير متحيزة لغويا ، أو التقليل من أثر اللغة، ويمكن تنفيذ هذا النوع من التقويم 

او التدريبي، كما يمكن تطبيقه بصورة فردية شفهيا  خالل مقابالت شخصية أو قبل وأثناء وبعد الموقف التعليمي 
 بصورة جماعية تحريرية ويمكن أن يتم هذا النوع من خالل اختبارات مصورة، أو اختبارات مصورة بالفيديو .

ه أعماله والمحك الحقيبة التقويمية او الملف الشخصي لالعب او للمتعلم يعد ليكون بمثابة الوعاء الذى يحفظ في -
صالح  الحقيقى لمعرفة مدى تقدمه فى المهارات والمهام التى قام بها، والعمل على تحسين األداء بصورة مستمرة، وا 
الخطأ، وبيان قيمة ما تم تحقيقه من خالل تنفيذ الخطط والمنهج بإصدار األحكام الموضوعية التى يمكن عن 

د الطرق العالجية التى تكفل وضع المتعلم او المتدرب فى مساره طريقها بيان األخطاء، ومن ثم وضع او تحدي
 .الصحي
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 مفاهيم مرتبطة بتصميم االختبار: 14المحاضرة رقم 
هناك عدد من الشروط يجب توافرها في االختبار التحصيلي ليكون اختبارا  موضوعيا  مواصفات االختبار الجيد :-0

جه األكمل. ومثل ذلك االختبار ال يكتمل إال إذا توافرت معلومات جيدا  يؤدي الغرض الذي وضع من أجله على الو 
 عن مدى صالحيته كأداة للقياس تشتمل على خصائص معينة هي:

الصدق:  يقصد به أن االختبار يقيس ما أعد لقياسه وال يقيس شيئا  آخر مختلفا  عنه. فاالختبار الذي أعد  -أوال   
أن يكون بين أسئلته أسئلة متعلقة بقياس الذكاء، فيتحول االختبار إلى لقياس التحصيل في مادة معينة ال يجب 

قياس للذكاء، أو أي مجال آخر ال يهدف االختبار إلى قياسه. ويرتبط صدق االختبار ككل بصدق كل سؤال فيه، 
كما أن  واالختبار الصادق الذي يصلح للقياس على مجموعة معينة من الطالب قد ال يكون صادقا  لمجموعة أخرى،
 تجريب االختبار وتعديلة يرفع من درجة الصدق، ولتحديد معامل صدق االختبار تستخدم إحدى الطرق التالية:

صدق المحتوى او المضمون:  أي مدى تمثيل االختبار للجوانب المعني بقياسها، ولتحقيق ذلك نقوم بفحص  -2
قيسها ووزن كل جانب بالنسبة لجوانب السلوك مضمون االختبار فحصا  دقيقا  بقصد تحديد جوانب السلوك التي ي

ككل. فعند وضع اختبار مادة الرياضيات مثال  يجب أن يشمل كل عنصر من عناصر االختبار على عمليات 
كما نتأكد من أن جميع العناصر مجتمعة تتناول وتغطي عمليات الرياضيات فقط وال  -حسابية -رياضية 

 تتناول مجال آخر غيرها.
ابقي: أي مقارنة نتائج االختبار التحصيلي الجديد بنتائج اختبار تحصيلي آخر يقيس النواحي الصدق التط -1

واألغراض التي يقيسها االختبار الجديد، وقد اجريت على االختبار القديم بحوث ودراسات سابقة متعددة وثبت 
 صدقه وثباته.

ذا تعذر وجود اختبار للمقارنة يمكن االستعانة برأي الخبراء  والمختصين في المجال نفسه، ويكون تحقيق الصدق وا 
التطابقي بتطبيق االختبارين على العينة من الطالب نفسها ومقارنة النتائج التي نحصل عليها، وبحساب معامل 
 االرتباط بين نتائج االختبارين، فإن تعارض االختبار الجديد مع القديم ، دل ذلك على عدم صدق االختبار الجديد.

لتنبؤي: أي قدرة االختبار على التنبؤ   بنتيجة معينة   في المستقبل،   ولمعرفة ذلك يطبق الصدق ا -3
االختبار على عينة من الطالب خالل العام الدراسي، ويحتفظ بتلك الدرجات وال تستخدم في اتخاذ أية قرارات 

أو ميزان نقارن به أو نحدد خاصة بهم، وتتم متابعة أفراد العينة إلى أن يتم اختبارهم في وقت الحق كمحك 
المدى الذي تتفق فيه درجات االختبار مع درجات المحك  وهذا االتفاق يحدد لنا مدى تنبؤية االختبار على 

 أسس إحصائية.
 مفهوم المعيار:

 .المعيار حسب معجم علوم التربية، خاصية ُتعتمد إلصدار حكم تقديري على موضوع معين  
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ضرورية لتقدير الكميات والمساحات، والمعدودات... وتستخدم فيها المالحظة  StandardsNormes  المعايير
المباشرة، ويستعان في تقديرها باألجهزة واألدوات التي تعين على ضبط المقادير وتقنينها، استهدافا  للدقة و للوقاية 

 .والسالمة... ويستعمل مصطلح "المعيار" في كل ما سبق استعماال  لغويا  حقيقيا  
عرفت المعايير بكونها "النماذج التي يتم االتفاق عليها و يحتذى بها لقياس درجة اكتمال أو كفاءة شيء ما.إن و 

المعايير ، حسب محمود الضبع ، عبارات وصفية تحدد الصورة المثلى التي نبغي أن تتوفر في الشيء الذي توضع 
 . (1002) له المعايير ، أو التي نسعى إلى تحقيقها ".) محمود الضبع 

وذلك عند صياغته في كلمات وجمل. ويتميز هذا النمط اللفظي  -حين يعرض في رموز –وثمة نمط آخر للمعيار 
للمعيار إما بالبساطة والوضوح ، و انتقل مصطلح المعيار إلى مجاالت العلوم االقتصادية واالجتماعية وبعدها إلى 

بصورة مجازية، في اختبارات الذكاء وتقويم التحصيل، واختبارات  العلوم النفسية والتربوية ؛ حيث يستعمل المصطلح
االتجاهات والميول... كما يستخدم المعيار في تقدير متوسط الدخل، وفي نسبة النماء االقتصادي، وفي مدى توازن 

شير إلى واقع الميزانيات المالية. وفي هذه الحاالت يشير المعيار إلى عدد، يمثل متوسط مجموعة أعداد؛ ولكنه ال ي
نما هي "تمثيل رمزي" ، وقد يفيد هذا التمثيل الرمزي في رسم  أو وقائع حيوية، ألنالمعايير الرقمية ليست حقائق؛ وا 
السياسات العامة كأن يقال: معيار القبول للصف األول االبتدائي هو أن يكون الطفل في سن السادسة من عمره ، 

السادسة غير قادرين على التعلم، أو كأن يقال "المعيار" في متابعة الدراسات  وهذا المعيار ال يعني أن األطفال دون
درجات من درجة  3العليا هو أال يقل "المعدل التراكمي" إلنجازات الطالب في المقررات المختلفة التي أنجزها عن 

الواقع، أو تجسيما  للوقائع ( وتوصف هذه المعايير بأنها تأشيرية، وليست تعبيرا  عن  10على 22) أو  2نهائية هي 
 . (1002الفعلية .)أحمد المهدي عبد الحليم ، 

ومما ساعد انتقال مفهوم المعيار إلى قطاع التعليم ، هو أنه و في ضوء التحديات العلمية والتكنولوجية،أصبحت 
كل مناحي الحياة ؛  العملية التعليمية تتحمل مسئولية إعداد أطر المستقبل ، في عالم يتطلب الجودة الشاملة في

 . مجتمع ينمو ويتقدم في ظل منافسة يفوز فيها األقوى ، ويسود بامتالكه أرقى أنواع التربية والتعليم
لذا بدأت الدول المصنعة في وضع توصيف دقيق )عبارات وصفية محددة( ،يضبط ما يجب أن يكون عليه كل 

رات الوصفية بمثابة المستويات المعيارية التي يسعى مجال من مجاالت العملية التعليمية ، وتعتبر هذه العبا
 ..المسئولون في التعليم للوصول إليها ، ألنها محكات يقاس في ضوئها مستوى التقدم الذي تحققه أية أمة في التعليم

 : ومن هنا يتحدد مفهوم المعايير في التعليم في تعريف تركيبي نجتهد في صياغته على النحو التالي
ؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات / شروط ، تحدد الصورة المثلى التي نبغي أن تتوفر لدى التلميذ )أو المعاييرم

المدرسة( الذي توضع له المعايير ، أو التي نسعى إلى تحقيقها، وهي نماذج و أدوات للقياس ، يتم االتفاق عليها 
ت النظام التعليمي ومخرجاته، لغاية تحقيق )محليا وعالميا( وضبطها و تحديدها للوصول إلى رؤية واضحة لمدخال

 .أهدافه المنشودة والوصولبه للجودة الشاملة



 ماستر تربوي أولىد.نبيل منصوري                                                  السنة       البحث العلمي                             أدواتتصميم 

ويعرفه روجيرس باعتباره صفة تميز إنجاز مهمة معقدة. ويمكن صياغته إما باستعمال اسم اصطلح عليه إيجابا 
ما باستعمال اسم يرفق بمتم م اصطلح عليه )استعمال جيد، )المالءمة، االنسجام، الدقة، اإلبداع، السرعة...(، وا 

ما باللجوء إلى سؤال )هل التركيب تام؟ هل أنجز التلميذ عمله بشكل نظيف؟  (...تأويل صحيح، إنتاج ذاتي...(، وا 
 :أهمية تحديد المعايير

 .منح تقويم أكثر دقة-2
 .تثمين العناصر اإليجابية االداء أو االنجاز-1
 .تشخيص تعثرات والنقائص بشكل دقيق-3
 .ظرا ألهمية المعايير في عملية التقويم، فإن روجيرس ينبه إلى ضرورة االعتماد على عدد جد محدود من المعاييرون

 1/3التلميذ( معيار ما تحكمه قاعدة -الموظف-الرياضي-ويعتبر العديد من الباحثين أن تحكم المفحوص )الالعب
من أجل تقويم مدى تحكمه في المعيار المنشود. التي تتأسس على مبدأ ضمان على األقل ثالث فرص لكل تلميذ 

فإذا ثبت مثال نجاح التلميذ في فرصتين من أصل ثالثة، يتم الجزم بتحكمه في ذلك المعيار. وتعتبر هذه العتبة 
 .أدنى مستويات التحكم في معيار ما

 نواع المعايير

خاللها أن المتعلم أهل للنجاح أو لإلخفاق تعد هذه المعايير معايير إشهادية، نقرر من  :األدنى الحد معايير -0
 .وبالتالي يحول عدم التحكم فيها دون مواصلة التعلم

تعد هذه المعايير غير ضرورية للتصريح بنجاح المتعلم، بيد أنها تمكن من الكشف عن مستوى  :التميز معايير -2
 .حول دون مواصلة التعلمأداء كل متعلم ومن ثم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا. فعدم التحكم فيها ال ي

 :الفرق بين المعيار والمحك
 المعيار هو أساس للحكم من داخل الظاهرة
 المحك هو أساس للحكم من خارج الظاهرة

 مفهوم المحك المرجعي:
قياس نواتج التعليم اطلق عليها اسم ))القياس محكي المرجع(( على انه مدخل اخر ل  (Claser)ينظر اليه جليزر

وقد وضع جليزر نوعين من القياس احدهما القياس جماعي المرجع وينركز االهتمام فيه على التريب الفرد بالسنبة 
رد بمستوى القرانه في القدرة التي يقيسها االختبار واالخر هو القياس محكي المرجع الذي يهدف الى موازنه اداء الف

 .اداء مطلق او مستوى كفاية معين دون الحاجه الى موازنة ادائه باداء االفراد االخرين
اول كتاب متكامل  2567عن االختبارات محكية المرجع الذي نشره عام   (Popham)ويعتبر كتاب جميس بابام

  .(Berk) عن القياس محكي المرجع وتلى ذلك صدور عدة كتب اهمها كتاب
 الختبارات محكي المرجع:تعريف ا

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab18564/
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محدد تحديدا  جيدا ، اي   (Behavioral Domain)هو ذلك اختبار الذي يستخدم لتقرير اداء الفرد في نطاق السلوك
 .ان عبارة التحديد للنطاق السلوكي هي الركيزه االساسية لهذا المفهوم

ياسها. وهذا ييتطلب صياغة االهداف في ويعتمد تحديد النطاق السلوكي على عدد االهداف او المهارات المطلوب ق
عبارة سلوكية اي في عبارات تصف التغير احداثه في سلوك الطالب نتيجه ممارسته للخبرة التعليمة بحيث يمكن 

 .مالحظة هذا الساوك وقياسه
 وتختلف درجة هذا التحديد بحسب نوع ومحتوى النطاق السلوكي ومدى تعقد األهداف التي ستمل عليها لذلك ال

 .في ادبيات القياس المعاصر  CRTsنعجب اذا وجنا اسناء مختلفة تشير الى االختبارات محكية المرجع
 ، وهامبلون (Millman)في الحقيقة يرى كثير من العلماء القياس المعاصر المتميزون من امثال بابام وميلمان

(Hambeton) ختبارات المرجعية لنطاق فكالهما يتطلب انه اليوجد فرق يذكر بين االختبارات محكية المرجع و اال
التحديد الدقيق لمواصفات النطاق السلوكي الذي تشتق على اساسه مفرادات اختبار. وبذلك فهم يرون انه يجب ان 
يصبح المفهومان مفهوما  واحد. ويفضلون التسمية الثانية وهي االختبارات المرجعة لنطاق. واصبحت المشكلة التي 

ييناء هذا النوع من االختبارات هي كيفية تحديد النطاق السلوكي تحديد ال يحتمل خالفا  في وجهات تواجه القائمين 
النظر او بمعنى اخر اصحبت المشكلة ترتبط بكيفية التوصل الى تكتولوجية متقدمة تساعد على تحديد النطاق 

 .عروفة تعريفا  محددا  ودقيقا  السلوكي الذي يقيسه االختبار اي مجموعه المهام او االهداف السلوكية الم
 :بناء االختبارات القياس محكي المرجع لقياس الجانب المعرفي

 .يحتاج بناء االختبارات محكية المرجع الى اعداد حطة تفصيلية دقيقة قبل البدء الفعلي في كتابة المفرادات
فاالختبارات محكية المرجع تستخدم عادة في تحدد مستوى اداء كل طالب بالنسبة الى نطاق سلوكي من المعارف 
والمهارات االساسية المعرفة تعريفا  دقيقا  دون موازنة هذا االداء باداء غيره من الطالب فالنطاق السلوكي يكون 

كما سبق وهذا بالطبع يجعل تحديد النطاق السلوكي الذي  الذي ينتسب اليه اداء الطالب ( Criterionبمنزلة )المحك
 .يقيسه اختبار محكي المرجع

ان المرحلة االولى في بناء اختبار محكي المرجع هو نحديد المحتوى المراد قياسه ويعتمد هذه التحديد عع طبيعة 
او موضوع دراسي معالمه  وحدود هذا المحتوى فاذا كان المحتوى المرد قياسه محدودا  من وحدة دراسية معينة

 .واضحة فانه يمكن االكتفاء بمعرفة مكونات هذه الوحدة او هذا المحتوى
في الحقيقة ال توجد قاعدة ثابته لتقسيم المحتوى المراد قياسه ولكن يجب ان يسمح هذا التقسيم ببناء اختبار او 

وعات المتخلفة التي يشتمل عليها المحنوى كما يجب االختبارات تكون مفرادتها بمثابة عينه ممثله تمثيال  كافيا  للموض
 .مراعاة طبيعة الطالب المختبرين والفنرة الالزمة لتعليم هذا المحتوى

المرحلة الثانية: هي مرحلة تحديد األهداف العامة التي سبقتها االختبار في اطار ححح الذي تحدد في المرحلة 
 .دى تحقيقها لدى الطالباالولى فلكل ححح الهدف مرتبطه به نود قياس م
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المرحلة الثالثة: وهي تحليل األهداف العامة الى األهداف إجرائية، ونعني بذلك اعادة صياغة األهداف العامة عن 
طريق وصف عينه من األهداف السلوكية التي يمكن ان تتخذ دليال  عع تحقيق كل هدف من األهداف العامة. عادة 

 .ات عند اجراء هذا التهليل وهذا يعتمد عع النطاق السلوكي المراد قياسهيواجه مصمم االختبار بعض الصعوب
المرحلة الرابعة: وهي تحديد النطاق السلوكي الذي يقسية االختبار فاألهداف االجرائية التي نحصل عليها من 

 .المطلوبالتحليل السابق ال تكون واضحة بدرجة تسمح بتحديد النطاق مفرادات االختبار التي تقيس السلوك 
 :المرحلة الخامسة: وهي تكوين مفرادات االختبار. ويمكن تقسيم هذه المرحلة الى ثالث خطوات

 .احتبار انواع المفرادادت المناسبه لقياس األهداف (1)
بعد تحديد مواصفات النطاق السلوكي يجب اختيار افضل انواع المفردات التي تقيس السلوك الذي تم تحديده في 

لخاصه لكل هدف فمن المعلوم ان بعض انواع المفردات صلح لقياس اهداف معينة بدرجة افضل من المواصفات ا
 .عيرها

فمثال  تصلح مفردات االختبار من متعدد، و مفردات المزاوجة، ومفردات الخطا والصواب لقياس التذكر والفهم احيانا  
 .علومات واالستنتاج والتفسير مراعاة صياغة االفكارالتطبيق بينما تصلح مفردات المقال لقياس القدرة عع تنظيم الم

 .تحديد العدد المناسب من المفردات (2)
وفي هذه الخطوه نحاول تحديد العدد المطلوب من مفردات االختبار التي تقيس االهداف الممثلة في النطاق السلوكي 

 .ا الشانالذي سبق تحديده ويجب مراعاة العوامل التالية عند انخاذ القرار في هذ
 .( العالقة بين عدد المفردات، وبين االهمية النسبية للنطاق السلوكي المراد قياسهأ

 .ب( العالقة بين عدد المفردات والحد االدنى للشات المطلوب
 .ففي حالة االختبار جماعية المرجع تستخدم لمعادلة العامة لبيرمان لتقدير معامل االختبار

 .ت وزمن تطبيق االختبارج( العالقة بين عدد المفردا
وتعتمد على الزمن الالزم لتطبيق االختبار وهذه تعتمد على نوع مفردات االختبار المستخدمة وعلى خصائص االفراد 

 .المختبرين
 :بناء مفردات االختبارات القياس محكية المرجع

ية تحليل لمفرادتها تؤدي الغرض الخطوه الرئيسة في بناء االختبارات والبقايا لسلوك محكية المرجع هي اجراء عمل
 :الذي صممت من اجله ويمكن تقسيم هذه االغراض الى قسمين

 .قياس االهداف التعليمية او السليوكية (1)
 .التميز بين االفراد الذين انتقوا هدفا  تعلبما  معينا  واالفراد الذين لم يتنقوا ذلك الهدف (2)

 .مد على نتائج نوعين مختلفين من التحليالتوتقدير صدق المفردات في هذين الفرضين يعت
 :النوع االول
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يختص بتحديد مدى مطابقة كل مفردة للهدف الذي تقيسه، أي تحديد درجة العالقة بين كل مفردة والنطاق السلوكي 
 :الذي تنشق منه المفردة ويمكن اجراء ذلك باستخدام احدى الطرق التالية

 .ةالطريقة االولى: معامل تجانس المفرد
 .الطريقة الثانية: طريقة المزاوجة

 .الطريقة الثالثة: طريقة التمايز اللغوي
 :الطريقة االولى: معامل تجانس المفردة

ُُ معينا  وال تقيس  للحصول على قيمة تقديرة لالتفاق بين مجموعة من المحكمين حول ما اذا كانت المفردة تقيم بعدا 
المفردة الذي اقتراحه كا من روفينيلي وهامبلون والجراء ذلك يمكن تجميع ابعادا  اخرى يمكن استخدام معامل تجانس 

االهداف التي يقيسها االختبار في مجموعات متجانسة من حيث المحتوى وتصميم استماره تكتب منها مجموعات 
 االهداف على يمين الصفحة و مفردات االختبار الخاصة بهذه االهداف على يسار الصفحة وتكتب على يمين
الصفحة ارقام تناظر ارقام االهداف وتترك بعض الفراغات على يمين هذه االرقام ثم يطلب من مجموعة من الخبراء 

 :)المحكمين( كل على حده ان
( في الفراغ المناسب اذ كان متاكد ان المفردة ال تقيس االهداف االخرى التي في نفس التجمع 2يعين الرقم )+ (1

( اذا كان متاكد ان المفردة تقيس اكثر من هدف واحد في نفس 2-متاكد والرقم ) والرقم )صفر( اذا كان غير
 .التجمع

ثم تكون مصفوفة تشمل على )م( من الصفوف التي تناظر عدد المحكمين )ن( من االعمدة التي تناظر عدد 
التي ترتيبها )د( على االهداف في تجمع معين، وتتكون خاليا هذه المصفوفة من تقديرات )م( من المحكمين للمفردة 

 .انها تقيس )ن( من االهداف. وبالطبع تكون مصفوفة لكل المفردة يشتمل عليها االختبار
  ومن ثم هناك معادلة احصائية يمكننا من الحصول على تقدير صدق محتوى االختبار

 .الطريقة الثانية: طريقة المزاوجة
ت محكية المرجع وتعتمد هذه الطريقة الى اعداد قائمتين يمكن استخدام طريقة اخرى في تقدير محتوى االختبارا

احدهما تشتمل على مفردات االختبار واالخرى تشمل على االهداف او مواصفات االختبار وتعرض هاتان القائمتان 
على مجموعة من المحكمين ويطلب من كل منهم ان يتزاوج بين الهدف والمفردة التي تقيسه اذا وجدت ثم تكون 

 .اوجة او اقتران بين مفردات واالهداف او المواصفاتجدول مز 
 .لمعرفة استقاللية التقديرات  (x2)يمكن تحلبيل البيانات التقديرية في هذا الجدول باستخدام مربع كاي

 .الطريقة الثالثة: طريقة التمايز اللغوي
 .ن مفردات و االهدافحيث تستخدام هذه الطريقة في جمع وتحليل تقديرات المكمين حول مدى التطابق بي

واالجراء ذلك تعرض على المحكمين قائمة تشتمل على الهدف المطلوب وجميع مفردات او االسئلة التي تقيس ذلك 
 .الهدف
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  Adjective)كما تقدم لهم استمارة تشتمل على ععد من الموازين المدون على كل منها درجات مختلفة لصفة معينة
 scales)  يقرر أي درجة من درجات الصفة تمثل من وجهة نظره العالقة بين المفردة ويطلب من كل محكم ان

 .والهدف الذي يقيسه
 النوع الثاني:

يختص بتحديد العالقة بين ما تقيسيه المفردة وبين استجاب الطالب لهذه المفردة. ولذلك يسمى هذا المدخل بالمدخل 
لحقيقة ان هذا المدخل قد حاز على اهتمام كبير من او مدخل تحليل مفردات وا  (Posteriori Approach)البعدي

( مقياسا  او 25جانب علماء القياس النفسي والتربوي المعاصر. والدليل على ذلك ان هناك االن ما يقرب من )
 .احصائيا ، يمكن استخدام منها للحصول على تقدير كمي عن صدق مفردات االختيار او المقياس محكي المرجع

 : ات المحكمةاختبار المجموع
نظرا  الى ان االختبارات محكي المرجع تستخدم في كثير من االحيان بغرض التعرف على الطالب الذين اتقوا 
مجموعة من االهداف والطالب الذين لم يتقنوا هذه االهداف لذلك فاننا نهتم واختيار مجموعة من الطالب الذين 

ومجموعة اخرى ال تستطيع   Mastersيحة، أي مجموعة متقنهيستطعون ان يجيبوا عم مفردات االختبار اجابه صح
 .اجابه عن مفردات أي مجموعة غير متقنة

وبهذا يمكن استخدام هاتيتن المجموعين من الطالب في اجراء التحليل المفردات ولكن يجب تحديد المحك الذي يتم 
 .على اساسه اختيار المجموعتين وتوجد طريقتان الجراء ذلك

 :مد على القياس قبل وبعد التعليمطرق تعت (1)
تعتمد هذه الطرق في تحليل المفردات على اختبار مجموعة واحدة من الطالب مرتين احدهما قبل التعليم واالخرى 

 .بعد التعليم
ويمكن االختبار الطالب بنفس مفردات االختبار في المرتين او اختبارهم في المرة الثانية بمجوعة موازية او مكافئه 

 ال مفردات وتعتبر هذه الطريقة جزءا  منكامال  من برانامج التعليم القائم على التمكن واالتقان التي نادي بها بلوكمن 
Block وكارولCarroll  وبلومBloom   ويمكن استخدام هذه الطرق في التعرف على مقدار التحسن في اداء كل

ى طرق القياس القبلي البعدي صعوبة تطبيق طالب وكذلك التحسن في اداء المجموعة ككل. ولكن يعاب عل
االختبار البعدي النه يتطلب االنتظار حتى ينتهي الطالب من الوحدة الدراسية المطلوبة. ويمكن التغلب على هذه 
المشكلة عن طريق بناء صورتين متكافئتين لالختبار اذا امكن او اطالة الفترة الزمنية التي تفصل بين مرتين 

 .التطبيق
 :رق تعتمد على قياس اداء مجموعتين من الطالبط (2)

وتعتمد هذه الطرق في تحليل المفردات على اختبار مجموعتين من الطالب في نفس الوقت احدهما لم تتلق التعليم 
 .واالخرى تلقت التعليم
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ختبار في ومن مميزات الطرق التي تعتمد قياس مجموعتين من الطالب انه يمكن استخدامها في تحليل مفردات اال
وقت واحد. ولكن يعاب على هذه الطرق صعوبة تعريف المحك المناسب الذي يتم في ضوئه اختيار كل من 

 .المجموعتين وكذلك مشكلة التاكد من تكافؤ هاتين المجموعتين
 مصادر المحك:

 .من اين ياتي المحك الذي يرجع اليه االختبار
ا االختبار مرجعا  الى المحك فاننا البد ان نتبع الخطوات التالية في حتى يكون لدينا تمرير سليم العتبار االختبار م

 .بنائه وترجبعه
 .بذكر فيه المهارات والمعرفة التي يعتبر االختبار محاولة قياسها  (Content outline)يعد تخطيط محتوى-2
مع التسليم بان هذا المفحوص يميز االداءات أي المراحل القابلة للقياس التي سوف يكون المفحوص قادرا  عليها -1

 .قد اكتسب كفاءة في المهارات والمعرفة المقاسة االختبار
يميز المجال او النظافة الذي يحدده كل مرمى ويكتب العناصر او البنود في االختبار وفق التفاصيل المعينة في -3

 .تبارذلك المجال او النطاق، ثم يختار عشوائيا  عنصرين لكل مرمى ليبنى منها االخ
يتاكد من صحة حقيقة ان المهارات والمعرفة المقاسة باالختبار هي في الواقع الزمة للمرامى االدائية او المرامى -2

السلوكيه المميزه المطلوبة في الخطوة الثانية. وقد يكون هذا هو اكثر جوانب هذه العلمية تغيرا  ذلك الن عملية اثبات 
 .صدق االختبار بحكم الشخصي الذاتي

يقرر او يحدد درجة قطع )او درجة قاطعة( او درجة محك تعير عن االداء على االختبار الذي يجب ان يحصل -2
 .عليه المختبر ليظهر انه قد احرز كفاءه المهارات والمعرفة ليكون قادرا  على اداء الوان سلوكية محكيه

 مالمح االختبارات مرجعية المحك:
 .ي االدائية او السلوكية والتي تعتبر هذه االختبار ات محاولة لقيلسهاانها مؤسسة على عدد من المرام-2
 .انها مصممة بحبث لها درجة عالية من المالئمة انها قائمة على مرام ومحتواها يرتبط بمرامها-1
 .انها تمثل عينات من السلوك او االداء الواقعي الحقيقي-3
 .قاطعة محددة سلفا  انه االداء عليها يمكن ان يغير في ضوء درجات -2

 انشاوها واستعماالتها:
الترجيح الى المحك اكثر مناسبة في تطبيقية في مجال اختبار المهاره واشد صعوبة في تطبيق لقياس السلوك المعقد 

حيث استخدام الترجيح الى المحك استخداما  اوسع في   .(Ebel)مثل التفكير وحل المشكلة كما يذهب اليه إبيل
 .المدرسي سواء بالنسبة الى االختبارات التي ينشها المدرس، او االختبارات المنشورة قياس التحصيل

 :ويستخدم الترجيح الى المحك عن طريقين
 .وضع، واختبار، مجموعة من المرامي تمثل النواتج المرغوب فيها للتدريس-2
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كون هذه العناصر او البنود ممثلة تصميم عناصر او بنود او اختبارها بحيث تقيس كل مرمى قياسا  دقيقا  أي ي-1
 .لنطاق المرمى

 .االتحديد المسبق لمستويات اداء مقبوله-3
اعطاء االختبار لمجموعة من التالميذ وتقويم ادائهم في ضوء عدد من المرامي التي يستطيعون اداء ما تتطلبه -2

 .من اداء بنجاح
 مشكالت المحك:

ت تشير بعض المشكالت في مجال الصدق، العالقة باالختيار ان طريقة حساب معامل الصدق عن طريق المحا
نفسه وانما بالمحك، الن اسلوب استخدام المححكات يفنترض صدقه وان هذا االفتراض يتطلب التاكد منه. وهناك 
 ايضا  مشكله مستوى االرتباط بين االختيار والمحك المقبول، ويشير مدى تاثير االرتباطين االختيار والمحك بثبات

 .كل منهما هذه المشكالت يحتم ضرورة تصحيح االرتباط بين االختيار والمحك
 تحيزات المحك:

ان التاكد من صدق المحك عن طريق محك اخر امر غير معقول النه يقود الى سلسلة من المحكات لكل محك، 
بعض التحيزات التي تؤثر ولذا فان الصدق المنطقي يمكن ان يؤدي دوره في ذلك وعلى الرغم من ذلك اال اننا نجد 

في صالحية المحك وتختلف هذه التحيزات من حيث طبيعتها وفي كيفية تداخلها في المحك وتاثيرها على معامل 
الصدق وتباين انواع التحيز في درجة تاثيرها حيث توثر بعض عوامل التحيز في معامالت الصدق بينما يكون 

 :وعموما  يمكن تصنف عوامل التحيز الىتاثيرها ضيئال  على ثبات المحك دون الصدق 
 .عيوب المحك والتي تنتج عن استعادة عناصر من المحك تؤدي الى عدم تكامله كان كونه يرتبط باالختبار (1)
فساد المحك ويحدث نتيجة اضافة عناصر داخلية للمحك مثل التقديرات المعلمين او الرؤساء الداء تالميذهم او  (2)

 .ت االختيار للمحكمينمرؤسيهم وتسرب درجا
تحيز وحدات القياس المحكمة الذي يحدث نتيجة عدم تساوي وحدات القياس في المحك سواء كان ذلك نتيجة  (3)

الستخدام محك مركب من عدد من المحكات الفرعية ام استخدام عناصر مختلفة في تمثيلها للسمة التي يقيسها 
 .االختيار

ام اوزان غير مناسبة كمكونات للمحك مما يترتب اختالل في داللة الدرجة تشويه المحك ويحدث عند استخد (4)
 .الكلية للمحك مقارنة بدرجة االختيار

 تقدير ثبات االختيارات محكية المرجع:
تعتمد طرق تقدير ثبات االختيارات جماعية المرجع على مفهوم معامل االرتباط بين متغيرين، لذلك نجد قيمة التكافؤ 

ل االستقرار او قيم معامل االستقرار والتكافؤ تزداد تباين درجات االختيار ويمكن ايضا  استخدام هذه او قيم معام
الطرق في تقدير ثبات االختيارات محكية المرجع اذا كان هناك قدرا  معقوال  من التباين في الدرجات اما اذا كان 

م االحيان، وبخاصة اذا كان البرنامج التعليمي الذي توزيع درجات هذه االختبارات متجانسا ، كما هو الحال في معظ
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يقاس اثره على تحصيل الطالب فعاال  فانه يمكننا في هذه الحاله تقدير ثبات االختبار باستخدام احد المقاييس 
  .(f)الالمعلمية مثل معامل فاي

 القياس محكي المرجع ومعياري المرجع:
عندما حاول التفريق بين   Glaser, 1963 )(رجع يعود إلى جليسرإن أصل التعبيرين محكي المرجع ومعياري الم

نوعين من المقاييس من حيث تفسير نتائج كل مقياس، أحدهما القياس معياري المرجع ويتركز االهتمام في تفسير 
هو القياس نتيجة االختبار للمفحوص على ترتيبه بالنسبة ألقرانه في القدرة أو السمة التي يقيسها االختبار، واآلخر 

محكي المرجع الذي يهدف في تفسير نتيجة االختبار إلى مقارنة مستوى أداء المفحوص بمستوى أداء مطلق أو 
مستوى كفاية محدد. وكان هدفه تزويد درجة االختبار بمعلومة متعلقة بالبرامج التعليمية المبنية على األهداف، حيث 

سلوكية وتوفير أساليب تعليمية متنوعة لتوجه الطالب حتى يتقدم.  تهتم هذه البرامج بتحديد المنهج في ضوء أهداف
وتستخدم االختبارات محكية المرجع لتحديد األهداف تم تحقيقها مقابل معيار أداء مقبول، أي تستخدم هذه المعلومة 

 . لتقييم تحقيق الطالب لألهداف التعليمية التي يقيسها االختبار
يشير إلى أن التعبير " اختبار محكي المرجع " يوجد به خطأ في التسمية بعض  Haertel, 1985 ) (إاّل أن هيرتل

الشيء، إذ أنه وبدّقة يشير إلى " التفسير الذي ُيصنع من النتيجة " وليس االختبار نفسه. وأن هناك سوء فهٍم شائع 
  Cutting Scoreطعبخصوص التعبير لمعنى المحك، ويقول إن أغلب االختبارات محكية المرجع تتضمن درجة ق

 ينجح المفحوص إذا تجاوزها ويفشل إذا لم يستطع ذلك، وتسمى هذه االختبارات في أغلب األحيان اختبارات تمكن
Mastery testsإن هيرتل في هذا التصحيح لمفهوم االختبار محكي المرجع يتفق مع كرومباخ ،( Crombach,  

م   Domainما هو المجالالذي يؤّكد أن المحك ليس درجة القطع بين (1970 لموضوع أو مادة البحث الذي ُصمِّ
االختبار لقياسه أو تقييمه، وتفسير عالمة االختبار محكي المرجع مرتبط بتعريف موضوع البحث أو المحتوى. وفي 

المستوى المحدد   Masteredهذا يعني معرفة فيما إذا كان المفحوص قد أتقن  Mastery testحالة اختبار التمكن
ن موضوع البحث وذلك بمقارنة عالمته مع درجة القطع، أي ببساطة العالمة يمكن أن تشير إلى موقع المفحوص م

 .بالنسبة للمجال
لقد حظي مفهوم " محكي المرجع " ومعيار األداء أو درجة القطع باهتمام كبير من قبل التربويين والنفسيين وكذلك 

ستينات واستمرت حتى يومنا هذا، وفي أشهر الكتابات لحركة األهداف أخصائيي القياس والتقويم في بداية عقد ال
تحديد المعيار كعنصر مكّمل للهدف التعليمي ويقول:  ( Glass,1977التعليمية عّرف ميجر )المشار له في جالس

ل أي اختبار " إذا كنا قادرين على تحديد األداء المقبول األدنى على األقل لكل هدف فسيكون عندنا معيار أداء يقاب
لبرامجنا التعليمية، وسيكون عندنا وسائل للتقرير هل برامجنا ناجحة في إنجاز طموحاتنا التعليمية، ماذا يجب أن 
نعمل، أو أن نحاول أن نعمل، وباإلشارة إلى ما هو األداء المقبول لألهداف بإضافة الكلمات التي تصف معيار 

 :هداف السلوكية ومعايير األداء لها مثلالنجاح " ويذكر كذلك بعض األمثلة على األ
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يجب أن يكون الطالب قادرا  على حل بشكل صحيح على األقل سبع معادالت خطية بسيطة ضمن فترة زمنية ال  ·
 .دقيقة 30تتجاوز 

 .يجب أن يهجئ الطالب ثمان كلمات من عشرة بشكل صحيح أثناء فترة االمتحان ·
 له على ذلك بالقول إن هذه اللغة لمعايير األداء هي تكميم مزّيففي مقالة   (Glass,1977 )ويعلق جالس

Pseudo quantification  وتطبيق بال معنى لألرقام لسؤال غير ُمعد للتحليل الكمي ألن معظم النشاطات التي
ج يستخدمها المعلم والطالب هي في الواقع غير معّرفة بشكل دقيق مثل " يهجئ الطالب بشكل صحيح " وهذا يحتا

إلى جهود كبيرة في عملية بناء األسئلة والمهام والتمارين، إذ يجب أن يكون المعيار ذو مغزى أكثر لهدف دقيق 
لقد قام باختيار فقرتين من اختبار ستانفورد للقراءة،  ومحدد، ويذكر مثاال  عمليا  يبّرر فيه أقواله على هدف التهجئة
  :( r )إذا جاء بعده حرف  ( i )تقيسان هدف واحد وهو يتعلق بلفظ حرف العلة

 a. Farm b. Firm c. Form وتقرأ من المراقب  " Firm "( أشر إلى لفظ الكلمة الذي يماثل الكلمة-2
 a. Farm b. Firm c. Form: ( وتقرأ من المراقب )  " Girl "أشر إلى لفظ الكلمة الذي يماثل الكلمة-1

، 22( بشكل صحيح ) %1،2مجتمع طبيعي أجاب على الفقرات ) إن النسب المئوية للطلبة من الصف الثاني في
(على التوالي، ويالحظ فرق كبير بين النسبتين مع أن في الظاهر الفقرتين متساويتين في الصعوبة وتقيسان  %66

مالئم نفس الهدف، ولو أردنا الحكم على الطلبة في موقفين مختلفين لكان الُحكمان مختلفين تماما ، ولهذا فمن غير ال
وكانت االختبارات ،( استخدام صيغة المعيار السابقة للهدف)أن يهجئ الطالب ثمان كلمات من عشرة بشكل صحيح

الى أن أكثر الطلبة   (Bloom,1968 )،ويشير بلوم محكية المرجع ومعايير األداء قد ارتبطت بفكرة إتقان التعلم
وبالتالي إذا أردنا من المدارس مثل هذه النسبة من الطلبة ( يمكن أن يتقنوا ما نعلمهم إياه، 50)ربما أكثر من %

المتمكنين فال بد من إجراء تغييرات رئيسة في كثير من مواقف التعليم كالطلبة والمعلمين والمناهج وطرق التقويم، وال 
ي وأنواع مالئمة يجوز أن نكتفي بنسبة إتقان ثلث الطلبة أو أقل، ونحن على قناعة أن الطلبة إذا أعطوا الوقت الكاف

 . أو أكثر يمكن أن يتعلموا مستوى عالي من اإلتقان 50من المساعدة فإن نسبة %
ومن خالل كتاباته عن األهداف التعليمية في عملية تدريب المعلمين التأكيد   ( Popham,2000)لقد أعاد بوبهام

ساعد المعلم كثيرا  في التخطيط والتقويم، وهذا على مركزية معايير األداء ويقول: هناك ُبعٌد آخر لكتابة الهدف الذي ي
الحد األدنى المقبول من إنجاز الطالب( قبل عملية التعليم وقبل إجراء  )المعيار لألداء يجب أن يكون محددا  مسبقا  

 .التقويم
كي التفسير مح  ( Glass, 1977وفي عملية تقييم التعليم الفردي وصف كل من ويرزما وجارس )المشار لهما في

المرجع بأنه عندما تفسر نتيجة الفرد استنادا  إلى محك محّدد وبغض النظر عن مستوى أداء المجموعة التي ينتمي 
إليها الفرد يسمى في هذه الحالة تفسير محكي المرجع، والمحك ُيؤّسس عادة قبل إجراء أي عملية قياس فعلية، وأن 

هداف على شكل مالحق لقائمة األهداف المنصوص عليها، فعلى المعيار أو المعايير لألداء ُيذكران بالنسبة لأل
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من األهداف يمكن  50سبيل المثال قائمة األهداف يمكن أن ُيلحق بها إشارة إلى أنه عندما يحرز الطلبة %
 .اعتبارهم قد حققوا األهداف

بدال    Behaviorلسلوكتأكيد أهمية جعل العالمة غنية بالمعلومات المفيدة حول ا  ( Glass, 1977)وأراد جالس
 من مجّرد معلومة حول األداء النسبي ألبعاد غير محددة وغير معروفة بشكل واضح. ويقع تحت مفهوم قياس األداء

Achievement Measurement (مفهوم متصل القدرة )امتالك المعرفة Continuum of Knowledge   وهو
ام، ومن خالل االختبارات يمكن أن تحدد مستويات األداء لألفراد يتراوح من انعدام المعرفة وحتى مستوى اإلتقان الت

على هذا المتصل على شكل نقاط محددة، إن المعيار الذي يقابل أداء الطالب ُيقاِرن السلوك الذي ُيعّرف كل نقطة 
هاية عندما يستخدم بهذه الطريقة ال ُيشير بالضرورة إلى ن  Criterionعلى طول متصل األداء،والتعبير محك

السلوك النهائي بالطبع، ومستويات المعيار يمكن أن ُتؤّسس أو ُتحّدد ألي نقطة في التعليم حيثما كان ضروريا  
للحصول على المعلومات بالنسبة إلى كفاية أداء الفرد، إن تلك النقطة هي السلوك المحدد الذي يمكن أن يوصف 

لب أن يكون قادرا  على أدائها قبل االنتقال إلى مستوى أعلى ويعّرف ويستعمل لوصف المهام المحددة التي على الطا
  .(Glass, 1977)من المعرفة، وبهذا المعنى هذه اإلجراءات يمكن أن تسمى محكية المرجع

معيار األداء من خالل القياس محكي المرجع بأن المقياس حتى يكون محكي   ( Ivens, 1970 )عّرف أيفنز
أربع  أدرج ليندفال ونيتكو .موعة فقرات تمثل مجموعة األهداف السلوكية تمثيال  كامال  المرجع يجب أن يتكّون من مج

 : خصائص أساسية في االختبارات محكية المرجع هي
إن أصناف السلوك التي تعّرف مستويات اإلنجاز )األداء( المختلفة يجب أن تكون محددة بشكل واضح قدر  ·

 .اإلمكان قبل بناء االختبار
سلوك ُيعّرف من قبل جزء من االختبار) فقرة اختبار أو مهمة اختبارية (، بحيث تظهر كل التفاصيل  كل صنف ·

 .( الدقيقة للسلوك أو المهمة، ) أي تعريف كيف يمكن قياس تلك السلوكات والمهام
والمهام يتم  بعد أن تكون السلوكات محددة ومعروفة وطبيعة االختبار وفقراته ُعّرفت بما يناسب تلك السلوكات ·

 .وضع خطة ألخذ عينات للسلوكات والمهام ليتم تصميم واختيار االختبار الذي سيظهر على شكل نماذج لالختبار
الدرجة أو النتيجة التي سيحصل عليها الفرد يجب أن تكون قادرة على أن تعكس بموضوعية وبشكل ذو معنى  ·

 .خصائص أداء الفرد في هذه األصناف من السلوك
االختبارات محكية المرجع بأنها االختبارات التي تبنى إلنتاج  (Glaser & Nitko,1971 )ّرف جالسر ونيتكولقد ع

قياسات قابلة للتفسير المباشر في ضوء مستويات أداء محددة، وهذه المستويات تتحدد عن طريق تعريف المجال 
عموما  عن طريق تحديد مجموعة من األعمال أو  المعني بالقياس. وبالنسبة إلى جالسر ونيتكو: تحدد معايير األداء

مهارات أو مجال التي سوف ينجزها الفرد، وتؤخذ القياسات على عينات ممثلة لتلك األعمال والمهارات مشتقة من 
هذا المجال، وُتسند مثل هذه القياسات مباشرة إلى هذا المجال لكل فرد أدى االختبار. وهكذا فان المعيار ) المحك ( 

 .جة القطع( الذي سيقارن بناء  عليه أداء الطالب هو السلوك الذي يحدد كل نقطة على متصل التحصيل) در 
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االختبار محكي المرجع بأنه اختبار تحصيلي يعد لقياس وجود أو غياب سلوك  ( ,1003Wangوقد عّرف وانج ) 
 . معين يكون بمثابة محك وهذا السلوك موضوع في هدف تربوي محدد

إلى أن االختبار محكي المرجع هو جزء من عملية القياس محكية المرجع، ومن هنا  ) ,2571Ebel) ويشير إيبل
نرى أن معيار األداء أو درجة القطع يجب أن تشتق من المكونات األساسية الكلية للسمة المعنية بالقياس، وهذه 

 .فّصلة تغطي جميع أجزاء السمةالمكونات األساسية يمكن التعبير عنها بعبارات هدفية أو أهداف سلوكية م
إن مسألة التمييز بين االختبارات محكية المرجع واالختبارات معيارية المرجع ليست سهلة، حيث يمكن أن يستخدم 
نفس االختبار في كال الحالتين، ويكمن الفرق الرئيسي بينهما في قضية تفسير النتائج، وفي هذا الصدد يشير عودة 

شبه بينهما ربما كانت أوضح من أوجه االختالف، وقد بين ذلك من خالل عدة نقاط أهمها ( إلى أن أوجه ال1001)
أن كال النوعين أعد لقياس أهداف تدريسية معينة، إاّل أن االختبار محكي المرجع يتطلب درجة عالية من االنسجام 

عدة فقرات تقع ضمن مجال  بين الهدف والفقرة التي تقيسه، فإذا كان الهدف عاما  فهذا يعني احتمال صياغة
الهدف، وتكون نسبة العينة من الفقرات التي تمثل االختبار إلى العدد الكلي المحتمل من الفقرات التي تغطي مجال 
المادة الدراسية في االختبار محكي المرجع أكبر منها في المعياري المرجع، وعلى األغلب يكون المجال أضيق في 

األشياء التي تميز بينهما كذلك خصائص االختبار المتعلقة بالثبات وطريقة انتقاء  االختبار محكي المرجع، ومن
الفقرات الداخلة في االختبار ستختلف باختالف الغرض من كل منهما، فاالختبار معياري المرجع يؤدي غرضه كلما 

صنيف المفحوصين إلى استطاع التمييز بين أداء أي طالب عن أداء غيره، بينما االختبار المحكي يهدف إلى ت
متمكنين وغير متمكنين بمقارنة أداء أي مفحوص مع درجة قطع، وبالتالي تدخل درجة القطع في حساب ثبات 
 .االختبار، ومن المهم أن تعكس إجابة الطالب لكل فقرة في االختبار محكي المرجع قدرته على اإلجابة

ختبار محكي المرجع واالختبار معياري المرجع يكمن في إلى أن الفرق بين اال  ( Berk, 1980)بينما يشير بيرك
صعوبة الفقرات، ألن ذلك يناسب الغرض من كل منهما، ففي االختبار معياري المرجع تصمم الفقرات من أجل 
الحصول على انتشار)تباين( أوسع للدرجات وبالتالي االقتراب من شكل التوزيع الطبيعي، بينما هذا غير ضروري 

ات محكية المرجع، إذ يكتفى بالفقرات التي تتصف بالقدرة على تمييز الطالب الذي حقق األهداف المراد في االختبار 
قياسها والطالب الذي فشل في ذلك، ولذلك فإن المستخدمين لالختبارات محكية المرجع يوصون باستخدام مؤشرات 

 . مة في االختبارات معيارية المرجعإحصائية للداللة على جودة الفقرات واالختبار تختلف عن تلك المستخد
وترتبط أهمية القياس محكي المرجع بالقرارات الخاصة بالعمليات التعليمية بناء  على موقع الطالب على متصل 
السمة أكثر من موقعه النسبي بالنسبة لآلخرين، وعند تقييم البرامج التعليمية ُيؤخذ باالعتبار مدى تحقيق البرنامج 

ة منه، ونظرا  ألن االختبارات محكية المرجع َتنسب أداء الفرد إلى المجال السلوكي ألهداف البرنامج لألهداف المرجو 
فإنها تكون وسيلة مناسبة للكشف عن مواطن القوة والضعف في تحقيق هذه األهداف، وبالتالي يمكن تعديل مسار 

ي أهداف البرنامج أو محتواه إذا تبين عدم البرنامج بناء  على نتائج هذه االختبارات، كما يمكن إعادة النظر ف
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مالءمته لمستوى قدرات الطالب، أي أن القياس محكي المرجع يمكن أن يزودنا بمعلومات عن مدى تقدم الطالب 
 .( 2551وتحقيقه لألهداف، ولتقويم البرامج التعليمية )عبد السالم، 
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 االختبار:تصميم وبناء  15المحاضرة رقم 
 

بداعية ابتكارية عمليةتعريف التصميم:   األولى على مرحلتين هنا وهو جديد شئ إليجاد االنسان هداها على يسير وا 
 تنفيذية. والثانية إبداعية ابتكاريه
 والتوفير واألمان والمنفعة كالجمال المترابطة والضوابط المعايير من لعدد تخضع عملية هي التصميمية: العملية

 .أي تصميم فشل أو لنجاح األول المقياس هي المعايير هذه تكون بحيث وغيرها تراكيبوال
هي عملية ايجاد وخلق األدوات التي يستخدمها الدارسون والباحثون في عمليات بحثهم عن موضوع تعرف البناء: 

ة أدوات تستخدم حسب نوع أو مسألة معينة توكن جديدة ، تتعدد أساليب البحث المتبعة في جمع البيانات، فهناك عدّ 
البحث الذي يجريه الباحث، وفي بعض الحاالت تستخدم أداة  واحدة أو أكثر في عملية البحث. تحتاج أدوات البحث 
إلى تحديد مجتمع يجرى عليه البحث، حيث يتم أخذ عينة من ذلك المجتمع، وتطبيق أداة أو أدوات البحث التي 

تساعدنا على اختيار األداة التي تناسب مجتمع البحث، وتحقق أفضل نتيجة  تلزم، مع مراعاة وضع معايير دقيقة
في جمع المعلومات المطلوبة، يعد االختبار واالستبيان والمقابلة، باإلضافة إلى المالحظة من أشهر أدوات البحث 

 .المستخدمة
 خطوات بناء المقياس:

بعدة خطوات متسلسلة تؤدي في النهاية إلى تجنب  تعتمد عملية تصميم المقاييس في المقام األول على القيام
كثير من األخطاء وتتيح إمكانية إعداد مقياسا جيدا يعتمد عليه في المجال المعني، وهي تحتاج تدريبا خاصا 

 نظرا لما تستوجبه من توافر أساس نظري وعملي يعين على القيام بها على الوجه األمثل.
 ( 61ص  1002)صديق،                                                                           

 :وفيما يلي نستعرض هذه الخطوات مع ضرورة مراعاة القيام بها بنفس التسلسل
 :أوال: تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه

ائم بتصميم تعد خطوة تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه من أهم الخطوات وأولها نظرا ألنها تتيح للق
المقياس الوصول للمداخل واألفكار الرئيسية التي سوف يستند إليها في تصميمه، فعلى سبيل المثال قد تكون 
الفكرة التي تقف وراء المقياس جمع كافة األعراض العصابية الموجودة بمراجع الطب النفسي في قائمة تساعد 

 Personal Data "اسم "صحيفة البيانات الشخصيةعلى التشخيص كما في مقياس "وودورث" الذي أطلق عليه 
Sheet  والذي كان من مبررات تصميمه سرعة تحديد األفراد ذوي االضطرابات العصابية من المتقدمين ،

 ( 222،ص 1002للجيش األمريكي حيث تستغرق المقابلة وقت أطول.) لطفي، 
 :ثانيا: تحديد هدف المقياس
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ي يعين مصمم المقياس خالل الخطوات التالية على إعداد مقياسا يفي تقوم هذه الخطوة بدور الموجه الذ
بالغرض المطلوب، ويقصد بتلك الخطوة تحديد الخدمة المطلوب من المقياس أن يقدمها، أو الهدف المراد 

 :تحقيقه من وراء المقياس، وتنقسم تلك األهداف إلى نوعين هما
 :مثل أهداف عامة -أ
 .تتصدى لقياس الخاصية المراد قياسها /سد عجز في األدوات التي1
 ./التأكد من مدى فعالية نظرية ما2
 ./التعرف على درجة امتالك األفراد لخاصية ما3
 :مثل أهداف خاصة -ب
 ./االستخدام بغرض االختيار أو التوجيه المهني أو التعليمي1
 ./االستخدام بغرض التشخيص2
 ./االستخدام بغرض التقويم3
 .ض اختبار الفروض العلمية كما يحدث في البحوث/االستخدام بغر 4

 :ثالثا: تحديد اإلطار النظري للمتغيرات المعنية بالقياس
البد للخاصية المقاسة أن تستند إلى أساس نظري يبرر مشروعية تناولها ويعرفها، وقد يكون المقياس معد في 

المقاسة، والنتيجة المستخلصة قد تفيد األصل للتأكد من مدى جدوى النظرية التي تفسر السمة أو الخاصية 
النظرية أو تعدلها، كما هو الحال بالنسبة لمقاييس القدرات اإلبداعية التي صممت من أجل التحقق من نظرية 

(، فضال عن أن  25، ص1002لطفي، ،) ( Guilford, 1954: 110)في اإلبـداع Guilford ""جيلفورد
مستهدفة بالقياس قد يزود الباحث باألهمية النسبية للعناصر الفرعية االطالع على األطر النظرية للخاصية ال

 .المكونة للخاصية، ومن ثم تمثل العناصر في بنود المقياس فيما بعد وفقا لتلك األهمية
  رابعا: تحديد طبيعة وخصائص األفراد

عني بطبيعة األفراد أبرز تتعلق هذه الخطوة بضرورة تحديد طبيعة األفراد الذين سوف يطبق عليهم المقياس، ون
الخصائص التي تميزهم، كالسن والجنس والتعليم والمستوى االقتصادي واالجتماعي...الخ، ويستوجب األمر 

 .توضيح مبررات اختيار األفراد المستهدفين بالقياس
 :خامسا: تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة
األبعاد الفرعية التي تشكل في مجموعها العام الدرجة الكلية  قد تنقسم الخاصية المراد قياسها إلى مجموعة من

للخاصية المقاسة كما هو الحال بالنسبة لمقاييس الذكاء، وتحديد هذه األبعاد الفرعية تساعد مصمم المقياس 
وضع البنود وفقا لألهمية لكل بعد من هذه األبعاد كما سبق وأسلفنا، ومن ثم يجب على الباحث تحديد تلك 

 .بعاد بدقة معرفا كل منها تعريفا إجرائيا محددااأل
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 :سادسا: تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق
بعد أن ينتهي الباحث من كل ما سبق عليه أن يختار الشكل الذي يراه مناسبا لمقياسه، بمعنى أن يحدد ما إذا 

م، أو المقاييس العملية، أو اإلسقاطية...الخ، كان األنسب لمقياسه أن يكون من مقاييس أو اختبارات الورقة والقل
 .ويؤخذ في االعتبار أيضا ما إذا كان المقياس سيطبق بصورة فردية أم جماعية

 :سابعا: حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف قياس الخاصية نفسها
 :وهي خطوة هامة من شأنها أن تحقق عديد من الفوائد اإلجرائية من قبيل

لمعتاد لقياس الخاصية أو السمة، كأسلوب صياغة البنود، وطريقة التطبيق، وأسلوب /توضيح الشكل ا1
 التقدير...الخ

 ./توضيح األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة2.
 ./إمكانية اقتباس بعض البنود3

 
 ثامنا: الصياغة الفعلية للوحدات:

ت أو الفقرات، والواقع أنه ينبغي أن تختار أن أي مقياس يتم تصميمه يتكون في نهاية األمر من مجموعة من الوحدا
حصائية تثبت صالحية الوحدة للقياس المقصود وتسمى هذه  كل وحدة بناء على دراسات نظرية وميدانية وتجريبية وا 

، بحيث تصبح من حيث شكلها وتكوينها  Item Analysisالدراسات التي تجرى على الوحدة بتحليل الوحدات 
بها في المقياس مناسبة وصالحة... فعلى سبيل المثال لو كنا بصدد تصميم مقياسا لذكاء وصعوبتها وصدقها وترتي

( ال تصلح ألنها شديدة الصعوبة على هذا  31.22+  276+  322أطفال ما قبل المدرسة فإن وحدة كهذه: )
تقلق كثيرا أثناء نومك المستوى، وبالتالي لن تفرق بين الذكي والغبي، ولو وضعنا في نفس المقياس وحدة كهذه: هل 

ن كانت صادقة في قياس الشخصية... والدراسات  بالليل؟ فإنها ال تصلح ألنها ليست صادقة في قياس الذكاء وا 
الميدانية والتجريبية هي التي سوف تفصل في كل هذا، وبناء عليها سوف نحذف الوحدة أو نضعها كما هي في 

 (   250ص  1002في المقياس وفقا لصعوبتها.) طه، المقياس النهائي، بل ويتحدد ترتيبها أيضا 
 تاسعا: تحديد شكل االستجابة:

توجد أشكال عدة لالستجابة على الفقرات أو الوحدات التي يتكون منها المقياس ويتوقف اختيار أيا منها على هدف 
ض من القياس، كما المقياس، ويمكن لمصمم المقياس أن يختار من بين هذه األشكال كيفما يشاء لتحقيق الغر 

 يستطيع أن يستخدم أكثر من شكل في نفس المقياس، ومن بين هذه األشكال:
 اختيار إجابة واحدة من بين إجابتين، مثل: ) نعم ( أو ) ال (.-2
 معارض بشدة (. -معارض -محايد -موافق -االختيار بين بدائل على متصل، مثل: ) موافق بشدة-1
 لتوصيل.المطابقة، مثل: كل أسئلة ا-3
 التكملة، مثل : كل العبارات الناقصة.-2
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 االستجابة الحرة، مثل: التداعي على الصور، أو الكلمات.-2
 إعادة الترتيب.-2

 تنقسم تعليمات المقياس إلى قسمين رئيسيين هما:عاشرا: صياغة تعليمات المقياس: 
حا وافيا للمقياس والخاصية التي يتم قياسها، وهم الذين يقومون بتطبيق المقياس، وتتضمن شر  تعليمات المطبقين:-أ

جراءات التطبيق بالتفصيل، والزمن، وطريقة تسجيل االستجابات، والمواقف التي يحتمل مواجهتها أثناء التطبيق،  وا 
 وحدود الشرح والتوضيح المسموح به للمفحوصين.

 : وتتضمن عدة محاور منها:تعليمات المفحوصين-ب
 اس والهدف من وراء تطبيقه.فكرة مبسطة عن المقي-2
 طريقة االستجابة والزمن المحدد إن وجد.-1
 تقديم بعض النماذج المحلولة إن تتطلب األمر.-3

هذا ويجب على مصمم المقياس أن يراعي خصائص العينة سالفة الذكر أثناء صياغة التعليمات وما إذا كان 
 سيستخدم اللغة الفصحى أم الدارجة.

 اللغوي للبنود والتعليمات:إحدى عشر: التدقيق 
قد تؤدي األخطاء اللغوية إلى فقد بعض العبارات للهدف المراد قياسه، وربما يصل األمر إلى الفهم العكسي من قبل 
المفحوص، ومن ثم وجب على مصمم المقياس مراجعة اللغة والتدقيق في ذلك لتجنب مثل هذه المشكالت التي قد 

 ملية التطبيق.ال يستطيع التغلب عليها بعض ع
 أثنى عشر: عرض المقياس على المتخصصين في المجال:

يعد عرض المقياس على المتخصصين والخبراء في المجال خطوة هامة تحقق عديد من الفوائد من أهمها مدى 
 مناسبة البنود وقدرتها على قياس الخاصية أو السمة طبقا للتعريف اإلجرائي والهدف من المقياس واإلطار النظري

 الخاص بالسمة أو الخاصية موضوع القياس والفئة المستهدفة.
 ثالث عشر: التجربة االستطالعية األولى:

 يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة مبدئية وذلك لعدة أهداف منها:
 التأكد من صالحية التعليمات للمفحوصين.-2
 س.التوصل إلى تقدير للزمن الذي يستغرقه المقيا-1
 االستقرار على الترتيب األمثل للفقرات.-3

 رابع عشر: التجربة االستطالعية الثانية: 
بعد إعادة صياغة المقياس وفقا لنتائج التجربة االستطالعية األولى، يعاد تطبيق المقياس مرة أخرى على عينة 

 استطالعية أكبر من حيث العدد للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى.
 ة التقنين األساسية:خامس عشر: عين
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يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة التقنين األساسية، وهي عينة ينبغي أن تكون صادقة التمثيل 
للفئة التي يعد المقياس من أجلها، فهي العينة التي يتم من خاللها االطمئنان إلى صالحية المقياس من كافة الوجوه، 

والصدق  Reliabilityالمقياس إذ يستخلص من خاللها الثبات  Standardization وهي التي تستخدم في تقنين
Validity والمعاييرNorms . 

ويقصد بثبات المقياس أو االختبار مدى إعطاء المقياس نفس الدرجات لنفس األفراد عند إعادة تطبيقه عليهم، 
نفس الفرد بعد فترة مناسبة يعطيك تقريبا الدرجة  فالمقياس الثابت هو الذي إذا طبقته على فرد ثم أعدت تطبيقه على

التي أعطاها في المرة األولى، وتوجد عدة طرق لحساب ثبات المقياس أو االختبار من بينها )ثبات إعادة االختبار( 
وفيها يتم إعادة تطبيق المقياس أو االختبار على نفس األفراد بعد مدة مناسبة، ثم يحسب معامل االرتباط بين 

طبيق األول والتطبيق الثاني، وكلما كان معامل االرتباط موجبا ومرتفعا دل ذلك على ثبات المقياس، كما توجد الت
 ثبات معادلة كودر ريتشارد سون (. –الثبات النصفي  –طرقا أخرى مثل ) ثبات الصور المتكافئة 

أعد لقياسها أو بمعنى أخر هل يقيس أما الصدق فيقصد به مدى قدرة المقياس أو االختبار على قياس السمة التي 
االختبار أو المقياس فعال ما أعد لقياسه؟. ومن الواضح أن المقياس الذي ينقصه الصدق ال يمكن االعتماد عليه 

صدق  –حتى ولو كان مرتفع الثبات، وتتعدد أساليب التأكد من صدق المقياس ومن بينها ) الصدق الظاهري 
 الصدق العاملي (.   –لصدق التالزمي ا –الصدق التنبؤي  –المحتوى 

أما المعايير فيقصد بها الدرجات المحولة كمقابل للدرجات الخام وهي التي تعطي الدرجة معنى وداللة مثل ) الدرجة 
 (226، ص1002المئينات ( .*)لطفي،  –الدرجة التائية  -المعيارية 

 سادس عشر: الصعوبات التي واجهت مصمم المقياس:
المقياس في هذه الخطوة بذكر الصعوبات التي واجهته في المراحل المختلفة لتصميم المقياس وكيفية يقوم مصمم 

 تغلبه عليها حتى يتسنى للباحثين التاليين الذين يريدون تصميم مقاييس تفادي تلك الصعوبات.
 وهكذا يصبح المقياس بعد هذه الخطوات صالحا لالستخدام.

 أنواع االختبارات في خطوات إعدادها، ويمكن تلخيص خطوات تصميم االختبار فيماتتشابه  :خطوات بناء االختبار
 : يلي
 .ــ تحديد الهدف أو األهداف من استخدام االختبار كأداة لجمع البيانات المطلوبة 1
 بعد السلوك(. –بعد المحتوى  االختبار )ــ تحديد األبعاد التي سيقيسها 2
 .ــ تحديد محتوى هذه األبعاد3
 .تحديد نوع االختبار-2
  تحليل مفردات االختبار-2
 تحديد معامل السهوله لكل مفرده _
 تحديد معامل التميز لكل مفرده _
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 تحديد معامل الثبات لكل مفردة _
 ــ صياغة المثيرات المناسبة )أسئلة، رسوم، صور(. 6
 .ــ صياغة تعليمات االختبار 7
 .ــ وضع نظام تقدير درجات االختبار8
 .ـ إخراج الصورة األولية لالختبارـ 9

 .ــ عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من ذوي الخبرة 10
 0ــ إجراء التعديالت الالزمة على ضوء الملحوظات الواردة في فقرتي 11
 .ــ إخراج الصورة النهائية لالختبار21
 .التحقق من صدق االختبار وثباته -23
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 أعداد االختبار وصياغة األسئلة 16حاضرة: رقمالم
 يمكن لمن يضع أسئلة اختبار أن ُيعد أسئلة جيدة بإتباع الخطوات التالية:

 مرجعة أسئلة االختبار وتنقيح صياغتها: -2
يستحسن عند كتابة األسئلة ألول مرة أن تكون أكثر من العدد المحدد وتركها لفترة من الوقت ثم قراءتها  

شاف األسئلة غير المناسبة وحذفها، والتأكد من أن لكل سؤال إجابة واحدة، وأن كل سؤال خاٍل من ثانية الكت
التعقيد اللغوي والغموض في المعنى، وتجنب عبارات الكتاب المقرر، وأن إجابة كل سؤال ال ترتبط بإجابة 

 سؤال آخر.
 ترتيب الفقرات. -1
لفقرات، وهناك عدة أمور يجب أخذها بعين االعتبار عند بعد صياغة الفقرات ومراجعتها تبدأ خطوة ترتيب ا 

 ترتيب الفقرات هي:
 وحدة الموضوع . فاالنتقال من فقرة ألخرى بطريقة عشوائية يربك الطالب.

 وحدة الهدف . يفضل أن تكون األهداف التي تدور حول هدف واحد متتابعة.
خطأ تباعا  والفقرات التي تأخذ شكل اختيار من متعدد وحدة الشكل . بأن ترتب الفقرات التي تأخذ شكل الصواب وال

 معا...الخ.
 مستوى الصعوبة . بحيث ينتقل من السهل إلى الصعب لكي ال يحبط الطالب في بداية االختبار. 

 إعداد تعليمات اإلجابة . -3
رشادات عامة عن كيفية   اإلجابة من المهم أن نحدد للطالب كيفية اإلجابة والزمن المخصص لالختبار، وا 

 عن األسئلة.
خراجه. -2  طباعة االختبار وا 

خراجه في شكل جيد محبب للطالب، تسهل قراءته ومن التعليمات في هذا الشأن.       * ويفضل طباعة االختبار وا 
 تحاشي األخطاء المطبعية واإلمالئية في الكتابة واألشكال والرسوم.      
 مع وجود مسافة مناسبة بين األسئلة. عدم ازدحام األسئلة في الورقة الواحدة،      
 أن تكون التعليمات والمثال الموضح لطريقة اإلجابة قبل كل شكل من أشكال األسئلة.      
 أن ال يقسم السؤال الواحد على صفحتين.      
 عند استعمال ورقة إجابة منفصلة يفضل أن تكون اإلجابة على اليمين لتسهيل عملية    التصحيح.       

 تسلسل أرقام األسئلة ليضمن الطالب أنه أجاب عن جميع األسئلة.      
 (225-220ترتب األوراق وتكون التعليمات في الصفحة األولى . ) غانم، ص       
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 االسس العلمية لالختبارات والمقاييس 17المحاضرة رقم 
 تمهيد:
تساعدنا في أتخاذ قرار ما فأننا نواجة  عندما نستخدم اختبارا  أو مقياسا  من أجل الحصول على معلومات 

مشكلة أساسية تتعلق بأختيارنا لالختبار الذي يمكن أن يفيدنا حقيقة في أتخاذ القرارات المتعلقة بظاهرة ما ودائما  
هناك سؤال عن أي االختبارات أو المقاييس هو األفضل في تقديم معلومات مفيدة ,اذ أن هناك أمور كثيرة يمكن 

عين األعتبار عند تقويم جودة أختبار أو مقياس ما ومن أهمها توفر األسس العلمية في االختبار أن تؤخذ ب
الموضوعية(,اذ يشير الصدق الى الدرجة التي يمكن فيها ألختبار أو مقياس معين  -الثبات  –والمقياس )الصدق 

االختبار والمقياس يكون دوما  بداللة أن يقدم معلومات ذات صلة بالقرارات التي ستبنى عليها اذ أن الحكم بصدق 
)قرار أو أستعمال( معين ,أما الثبات فيشير الى درجة الدقة أو الضبط واألحكام في عملية القياس وتعطينا 
معامالت الثبات دالالت عن درجة األتساق أو التوافق في نتيجة القياس عند تكراره ,أما الموضوعية فتعني درجة 

 ف( في تصحيح نتائج االختبار والمقياس من قبل محكمين مختصين في موضوع القياس .االتفاق )عدم األختال

وهذه جميعها تعرف بـ)محكات الجودة( لهذة االختبارات والمقاييس وذلك لضمان الحكم على مدى صالحيتها 
مرجوة من عملية لألستخدام أو التطبيق ولضمان أختيار االختبارات والمقاييس األكثر مالئمة لتحقيق األغراض ال

 القياس ,ومحكات جودة االختبارات والمقاييس تكمن في األجابة على التساؤالت التالية :

  هل االختبارات والمقاييس تقيس بدقة الخاصية أو
الظاهرة المراد قياسها والتقيس شيئا  آخر أو باألضافة اليها؟ وتشير األجابة على هذا التساؤل الى 

 اس(.)صدق االختبار أو المقي
  ما مدى الدقة التي تقاس بها الظاهرة التي وضع من

أجلها االختبار بغض النظر عن نوع هذه الظاهرة أو بمعنى آخر ما مدى الدقة أو األتقان أو األتساق 
الذي يقيس به االختبار والقياس ما يقيسه؟ وتدل األجابة على هذا السؤال الى )ثبات االختبار أو 

 المقياس(.
 االختبار أو المقياس دون تدخل عوامل  ما مدى تطبيق

 ذاتية تؤثر على نتيجته؟ وتدل االجابة على هذا السؤال على )موضوعية االختبار أو المقياس(.

فاذا أردنا قياس االستعداد البدني لدى الالعبين وكذلك قدراتهم الحركية والتي تعطي لنا وللمدرب صورة عن 
في حقيقة األمر تعكس مدى فاعلية الالعب خالل نشاطه البدني من مستوى نمو القدرات البدنية لديهم هي 

الرشاقة.........الخ( وأيضا   –المرونة  –التحمل  –السرعة  –خاللقياس وتتبعمستويات نمو القدرات البدنية )القوة 
أجرائها, وان القدرات المهارية وان ذلك يتم عن طريق االختبارات أو المقاييس ومدى نجاحها في تحقيق الغرض من 
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شرط ذلك يتطلب الرجوع إلى ما يعرف بنظرية )معايرة االختبارات والمقاييس(والتي تبنى على اساس توفر 
 الموضوعية(.   -الثبات  –المعامالت العلمية في االختبار والمقياس )الصدق 

صلح في جيع وهناك بعد آخر يجب عدم أهماله فاالختبارات والمقاييس المتداولة بالفعل ليست هي األ
األحوال والظروف كما أن المعايير والمستويات تحتاج إلى تعديل مستمر بما يتناسب والتحسن الطارئ على قدرات 
هؤالء األفراد على هذه االختبارات ويعبر )بارو ومك جي ( عن ذلك بالقول ربما ال تكون بعض االختبارات 

ستخدامه فقد تكون مستنفذه للوقت والجهد في أجرائها أو غير والمقاييس المتداولة االستخدام هي أحسن ما يمكن ا
محددة في قياسها لعناصر معينة وقد تكون وضعت لقياس األداء المتوسط فقط لذلك يجب االهتمامبإعادة تقويم 
مجموعات االختبارات المستخدمة وتكوين مجموعات جديدة في ميادين األداء الحركي, مما سبق يتضح أن هناك 

 –روط ومواصفات علمية يجب مراعاتها في االختبارات والمقاييس المستخدمة وهذه الشروط هي )الصدق أسس وش
الموضوعية(,ويفضل ذكر وتسجيل األسس العلمية في شكل مقادير رقمية )كمية( ال تقبل الجدل والتأويل  -والثبات 

 مقياس. أو في هيئة عبارات تقريرية )كيفية( تشير إلى صالحية االختبار أو ال

 صدق االختبارات والمقاييس:

يعد الصدق من أهم خصائص  االختبارات والمقاييس فصدق االختبار يتعلق بالهدف الذي وضع من أجله 
وبالقرار الذي يتخذ استنادا  الى درجاته  فدرجات االختبار تستعمل عادة في التوصل الى استدالالت معينة وهنا يبرز 

الل عليه بدرجة عالية من الدقة أو الثقة, والصدق ليس خاصية تتعلق باالختبار ذاته التساؤل حول مايمكن االستد
وانما يتعلق بتفسير الدرجات المستخلصة من االختبار أو المقياس , فعندما نقوم بتطبيق اختبار)السحب على العقلة 

لرياضة لقياس )القوة السريعة للذراعين( خالل دقيقة واحدة( للطلبة المتقدمين للقبول في كلية التربية البدنية وعلوم ا
قان هؤالء الطلبة سيؤدون االختبار وسيحققون تكرارات متفاوتة وليس هناك مشكلة واضحة لديهم في تطبيق االختبار 

( سنة ربما لن نجد أحد منهم يستطيع 20, ولكن عندما نقوم بتطبيق ذات االختبار على عينة من األطفال بعمر )
واحد الن مواصفات االختبار صعبة جدا  وغير مالئمة لهؤالء األطفال وعليه تستنتج أن االختبار كان  أداء ولو تكرار

 صادقا  ومالئما  مع العينة األولى وكان غير صادق وغير مالئم مع العينة الثانية.

رجات مما يدل على أن الصدق ال يتعلق باالختبار نفسه وانما يتعلق بنواحي أخرى منها مالئمته والد
المستخلصة منه ولذلك من الخطأ أن نقول أن اختبار معين هو اختبار صادق وال داعي إلعادة التأكد من صدقة 
وثباتة وموضوعيته )تقنين االختبار والمقياس( على العينات األخرى التي يراد اختبارها بل يجب أن يتم التأكد من 

التي سيطبق فيها للتعرف على مالئمته للعينة ومعقولية  صدق االختبار أو المقياس مع اختالف العينة والظروف
الدرجات التي سنحصل عليها في ضوء الحقائق العلمية,  لذلك يصعب القول أن لكل اختبار مؤشر صدق واحد 
وانما يمكن أن يكون له عدة مؤشرات للصدق بحسب تعدد أغراض استخدامه ونوع القرارات التي يمكن اتخاذها 
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يتميز بدرجة عالية من الصدق بالنسبة لغرض معين أو مجموعة معينة من األفراد ربما ال يكون  فاالختبار الذي
 كذلك بالنسبة لغرض آخر أو مجموعة أخرى.

وال ينبغي التفكير بـأن جوانب الصدق كأنواع مختلفة من الصدق وانما كأدلة متعددة عن مدى صالحية االختبار في 
المعلومات التي يمدنا بها االختبار مضللة أو غير كافية إلصدار قرارات معينة تكون ترشيد القرارات فبقدر ما تكون 

 البيانات المستمدة من هذا االختبار أو المقياس غير صادقة.

ويؤكد )ساكس( أنه ال يمكننا أن نبرهن على صدق االختبار وانما نستطيع أن نقدم أدله تتعلق بصالحيته 
اإلشارة إلى أن الصدق مفهوم نسبي وهذا يعني ان الصدق ال يتأسس على مبدأ في غرض أو أغراض معينة, ويجب 

الكل أو العدم أي أما صدق تام أو ال صدق نهائيا  وانما يتدرج من الواطئ إلى العالي ومن ثم يجب علينا أن نتجنب 
شير إلى الصدق في صورة التفكير في نتائج االختبار أو المقياس على أنها صادقة أو غير صادقة ومن المالئم أن ن

 تصنيفات تحدد درجته مثل الصدق العالي أو الصدق المتوسط أو الصدق الواطئ . 

 من كل ما جاء آنفا  يمكن أن نستنتج أن للصدق قواعد أساسية هي :

الصدق يتعلق بنتائج االختبار أو المقياس وليس باالختبار أو المقياس نفسه,ولما كان الصدق في حقيقته  -2
النتائج أو الدرجات ، لذا ينبغي أن يسمى بصدق درجات االختبار أوالمقياس ال كما يسمى  هو صدق

 للسهولة على انه صدق االختباروالمقياس.
الصدق مفهوم نسبي أي انالصدق هو مسألة درجة وال يتأسس على مبدأ الكل أو العدم أي صدق او ال  -1

انها صادقة او غير صادقة بل نشير الى الصدق  صدق وعليه يجب تجنب التفكير في نتائج االختبار على
 في صورة تصنيفات ودرجة مثل الصدق العالي او المتوسط او المنخفض.

الصدق نوعي أو محدد ، فاالختبار أو المقياس الصادق لقياس سمة محددة ال يكون صادقا في قياس  -3
عالية من الصدق لإلشارة إلى السمات األخرى المرتبطة بها,فقد تحمل نتائج اختبار حركي معين درجة 

اللياقة البدنية ودرجة متوسطة للتنبؤ بالنجاح في نشاط رياضي ما وقد ال تكون النتائج صادقة للتنبؤ بالتفوق 
 في التفكير الخططي. 

الصدقموقفي، أي انه يتحدد دائما بموقف معين، فالمقياس الصادق في ظروف معينة قد ال يكون صادقا في  -2
 ظروف مختلفة.

 عريفات الصدق : ت

 .صدق االختبار :ان يقيس االختبار ما وضع من اجله 
 .صدق االختبار: مدى صالحية االختبار لقياس هدف وجانب محدد 



 ماستر تربوي أولىد.نبيل منصوري                                                  السنة       البحث العلمي                             أدواتتصميم 

 العوامل المؤثرة في صدق االختبارات: 

 يمكن تلخيص اهم العوامل المؤثرة في صدق االختبارات بما يلي :

دد فقراته تلعب دورا كبير في التأثير على صدقه ومجموع الفقرات طول االختبار : ان طول االختبار او زيادة ع  -1
التي يقيسها االختبار انما تمثل الظاهرة المقيسة ولذلك فان البعض يعمد الى زيادة عدد الفقرات عندما يرون ان 
معامل صدق االختبار منخفض وكتحصيل حاصل فان صدق االختبار يعتمد على ثباته وثبات االختبار يعتمد 

 على طوله . 
ثبات االختبار : ان ثبات االختبار يؤثر في صدقه وانخفاض معامل الثبات دليل على وجود عيب في االختبار    -2

فيقدم بذلك دليال على انخفاض صدقه ولكن ليس بالضرورة ان يكون الثبات دليال على صدق االختبار فقد يكون 
إلى هذا سابقا . وعليه فان صدق االختبار يتأثر بالقيمة  الثبات عالي وفي الوقت نفسه الصدق واطئ كما اشرنا

العددية لمعامل ثبات االختبار ، فيزداد الصدق تبعا لزيادة الثبات وعليه فان ثبات االختبار ايضا يتأثر بطول 
 االختبار تأثيرا مطردا مباشرا .

فراد العينة فهناك تأثير مباشر بين معامل تباينعينة االفراد :ان الصدق يتأثر بالفروق الفردية لألفراد أي تباين ا -3
الثبات وبين االنحراف المعياري لدرجات المختبرين فالتباين الضعيف يقلل من اثر الصدق وان التباين القوي يزيد 
من القيمة العددية كذلك االرتباط فالصدق يصل إلى نهايته الصغرى عندما يصل التباين إلى نهايته الصغرى 

تزول الفروق القائمة بين االفراد في درجات االختبار ودرجات الميزان فسهولة وصعوبة  ايضا ، أي عندما
االختبار اكثر مما يجب او ضعفه في قياس الصفة كل ذلك يعتبر من العوامل الدخيلة التي تؤثر كثيرا على 

 ضعف معامل الصدق .

 أنواع صدق االختبارات والمقاييس:

ة نالها التطور الزمني كما العلمي وتتدرج من حيث الصعوبة والسهولة ومن حيث للصدق اشكال متعدد             
الوسيلة المستخدمة كما ان لكل من هذه االنواع ميزات وعيوب واسباب لالستخدام يفضل عندها نوع على اخر ،وان 

وفي بساطة معامالته  اكثر الباحثين يخلطون بين االنواع المتعددة للصدق ويميلون نحو النوع االسهل في التطبيق
االحصائية والحال ان لكل اختبار أو مقياس خصوصية على ضوئها يتم اختيار نوع الصدق المالئم, ولمعرفة هذه 

 الخصوصيات وجب التطرق لكل نوع على حدة , واجماال  يمكن عد االنواع التالية للصدق :

 الصدق الظاهري. .0
 صدق التكوين الفرضي. .2
 صدق المحتوى . .3
 مرتبط بمحك:الصدق ال .4
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 .)محك داخلي )االتساق الداخلي 
 .)محك خارجي )الصدق التالزمي 

 الصدق التمايزي. .5
 الصدق التنبؤي. .6
 الصدق العاملي. .7
 الصدق التطبيقي )التوزيع االعتدالي(. .8
 الصدق الذاتي. .9

ن يعني الصدق الظاهري أن االختبار يبدو صادقا  في صورته الظاهرية ويشير ذلك إلى أ الصدق الظاهري: .2
األفراد الذين يقومون بتصميم االختبار أو يستعملونه أو يعرض عليهم يعتقدون مبدئيا  أنه يقيس الظاهرة 
التي صمم لقياسها ظاهريا , والشك أن الصدق الظاهري لالختبار يشكل نقطة البداية الستخدامه واالستفادة 

واالختصاص لتحديد صالحيته من نتائجه في قياس ظاهرة معينة من خالل عرضة على أصحاب الخبرة 
 من عدمها,وهذا النوع من الصدق يتطلب النظر إلى األمور التالية:

 .البحث عما يبدو أن االختبار يقيسه 
 .الفحص المبدئي لالختبار ومحتوياته 
    . مطابقة االختبار بالوظائف التي يراد له أن يقيسها فإذا أقترب األثنان كان االختبار صادقا  ظاهريا 

ويطلق عليه ايضا )صدق البناء( أو )صدق المفهوم ( ألنه يعتمد على التحقيق التكوين الفرضي: صدق .1
التجريبي من مدى مطابقة درجات المقياس للمفاهيم او االفتراضات التي اعتمد عليها الباحث في بنائه ويمكن 

اس في ضوء بعض التكوينات تعريف صدق التكوين الفرضي انه "المدى الذي يكون به تفسير االداء على المقي
الفرضية المعينة " ،وقد نال هذا الصدق اهتماما ملحوظا  وقبوال  متزايدا  من جانب علماء القياس، ويتناول العالقة 
بين نتائج المقاييس وبين المفهوم النظري الذي يهدف المقياس لقياسه مثل مفاهيم الذكاء ودافعية االنجاز واالدارة 

المدرسية وغيرها، وبعبارة اخرى فان صدق التكوين الفرضي يهدف لتحديد التكوينات الفرضية التي الذاتية والقيادة 
 يعزى اليها تباين االداء في المقياس.

ويطلق عليه صدق المضمون احيانا او الصدق المنطقي او الصدق بحكم التعريف او صدق صدق المحتوى : .3
توى بانه "الدرجة التي يتضمن من خاللها االختبار عينة االختبار او صدق التمثيل ويعرف صدق المح

والمفردات المكونة للمادة موضوع القياس وبقدر اهميتها من الكم والهدف" ،ويعرف أيضا  بأنه "قياس مدى تمثيل 
االختبار لنواحي الجانب المقيس لبحثه وتحليل موارد االختبار وعناصره تحليال منطقيا لتحديد الوظائف والجوانب 

مثلة فيه ونسبة كل منها الى االختبار بأكمله ",ويشير الى صحة وصدق المعلومات التي تحويها كل فقرة او الم
المقياس ،وصدق المحتوى هو أن تكون عينة الفقرات ممثلة ومناسبة لنطاق السلوك المراد قياسه وخصوصيتها 

قياس والناحية التي يفترض ان تغطيها ثم ان تقدم كل فقرة مع شرح تفصيلي يبين تواجدها في هذا المجال او الم
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تعرض على الخبير الذي يعمل على تصويب استخدام هذه الفقرة او تخطيئها ، فإننا يمكن ان نستخرج صدق 
 (لحسن المطابقة.1الفقرة من خالل مقارنة تكرار االجابات المصوبة باإلجابات المخطئة باستخدام اختبار )كا

على قدرة الباحث في بيان مضمون الفقرة بشكل واضح امام الخبير وعلى الخبير ويعتمد هذا النوع من الصدق 
ان يحاول الربط بين الفقرة والمجال الذي تنتمي اليه ومدى دقة متن الفقرة في التعبير عن المراد منها كما ينظر 

ان هذا نوع من الصدق في صالحيتها للعينة المراد اجراء البحث عليها ويحاول اقتراح التصحيحات المالئمة , و 
يتداخل من حيث المعنى النهائي مع التكوين الفرضي الذي يعنى بالبناء الكلي للمقياس والحال ان هناك اختالفا  
بينهما اذ يعنى صدق التكوين الفرضي بقدرة المقياس ككل )البنية الكلية( في قياس ما وضع من اجله بينما نجد 

المقياس )البنية الجزئية( ومدى صدق كل منها على حدة ومن هنا نجد ان صدق المحتوى يتعامل مع مفردات 
بان ال مانع من استخدام هذين النوعين معا اذ يمكن ان يكّمل احدهما االخر من خالل فهمنا ان البنية الكلية 

الكلية لكي تبنى على بنية االجزاء )سالمة المحتوى الجزئي( وان سالمة البنية الجزئية تحتاج الى سالمة البنية 
 تكتمل سالمة المقياس .

يطلق على صدق التعلق بمحك ايضا  أسم الصدق الواقعي أو العملي ,ويعرف بأنه الصدق المرتبط بمحك: .2
قدرة االختبار أو المقياس على تتبع أداء الفرد الفعلي في مجال الظاهرة المراد قياسها ,والصدق المرتبط 

ين درجات االختبار وبعض المحكات الخارجية أو الداخلية وهذه بمحك يشير إلى طريقة دراسة العالقة ب
الطريقة تستدعي بالضرورة من القائم بالقياس أو االختبار استخراج محكات خاصه بالمكونات أو 
الخصائص المراد قياسها , قاذا كانت العالقة بين االختبار أو المقياس أو مكوناتهما عالية فان ذلك يعني 

محك يتفقان فيما يقيسان ,وللصدق المرتبط بمحك نوعان فاذا كان المحك خارجيا  سمي أن االختبار وال
)الصدق التالزمي( واذا كان المحك داخليا  سمي )االتساق الداخلي( ,اذ أن ارتباط االختبار بمحك خارجي 

 او داخلي يعد من مؤشرات صدقه.
 :)بين االختبار االرتباط أو التالزم  ويقصد به مدىالصدق المرتبط بمحك خارجي )الصدق التالزمي

أو المقياس الجديد والمحك الخارجي ، من خالل تطبيقهما في وقت واحد أو في أوقات متقاربة جدا  
على مجموعة من األفراد أي ال فاصل زمني بينهما لذا فان المحك يكون مالزما  لالختبار أو المقياس 

بين درجتي االختبارأو المقياس الجديد معامل االرتباط ومن هنا اخذ اسم الصدق التالزمي ، ثم حساب 
والمحك, ويوصف هذا النوع من الصدق بأنه صدق الوقائع الخارجية ، ألنه يقيس مدى اتفاق نتائج 

  .االختبار مع الوقائع الخارجية المتعلقة بجانب السلوك الذي يقيسه االختبار

 ت أهمها :ويتطلب هذا النوع من الصدق توافر محك يتسم بصفا
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  أن يكون المحك على صلة بالسلوك الذي يقيسه االختبار ويتحقق ذلك عندما يكون المحك
 متعلقا وممثال بالظاهرة المراد قياسها .

 . ان يكون المحك مستقال أي التتأثر درجة الفرد في االختبار بدرجته في المحك 

 .أن يتمتع المحك بدرجة مناسبة من الصدق والثبات والموضوعية  

 .ان يكون عمليا واقتصاديا من حيث الوقت والجهد والمال 
 (:يؤدي فحص االتساق الداخلي للمقياس الصدق المرتبط بمحك داخلي )االتساق الداخلي

الى الحصول على تقدير الصدق المرتبط بمحك داخلي، ويعني االتساق الداخلي ان كل فقرة من 
مقياس ككل, وفي هذه الحالة يعين معامل االرتباط بين الفقرات تسير في نفس المسار الذي يسير فيه ال

نتيجة كل فقرة في المقياس على حده مع نتيجة مجموع البعد بأكمله أو يعين معامل االرتباط بين 
نتيجة كل فقرة في المقياس على حده مع نتيجة مجموع المقياس بأكمله أو يعين معامل االرتباط بين 

المقياس على حده مع نتيجة مجموع المقياس بأكمله, اذ ان الفقرة التي نتيجة مجموع كل بعد من أبعاد 
ترتبط ارتباطا شديداالنخفاض او ترتبط ارتباطا  سالبا هي فقرة ال يمكن اعتمادها وهي غالبا تقيس 
وظيفة تختلف عن تلك التي تقيسها بقية فقرات المقياس، ويجب ان تستبعد تماما او تعدل على االقل 

 ديد.وتجرب من ج

 توجد ثالث طرائق لحساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس هي :

 حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل بعد من ابعاد المقياس.  -2
 حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس. -1
 س.حساب معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقيا -3

. الصدق التمايزي:ويسمى كذلك القدرة التمييزية أو القوة التمييزية ويعنى قدرة االختبار أو كل فقرة من فقرات 2
المقياس على التمييز بين أصحاب القدرة العالية وأصحاب القدرة المنخفضة في سمة أو صفة أو قدرة أو مهارة 

قرة القادرة على ان تفرز او تميز بين نوعين من االستجابات فلسفة هذا النوع من الصدق ان االختبار او الفمعينة,
)عالية وواطئة( هو اختبار أو فقرة تمتلك )مؤشر( على صدق التمايزي وفي حالة كون االختبار أو الفقرة غير 

 اد العينة,صادقة في قياس ما تمثله نتوقع ان تكون االجابات غير قادرة على التمييز بين النتائج العالية والواطئة ألفر 
 و يرى المختصون بالقياس والتقويم آالتي :

o ( هي فقرة غير مميزة. % 30الفقرة التي تحصل على نسبة مئوية سالبة )ـ 
o  هي فقرة ذات قدرة تمييزية ضعيفة . % 20الفقرة التي تحصل على نسبة مئوية موجبة واقل من 
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o  ( هي فقرة ذات قدرة  % 20 - % 20إذا تراوحت النسبة بين ). تمييزية متوسطة 
o  هي فقرة جيدة التمييز. %20الفقرة التي تزيد نسبتها عن 
o  فهذا يشير إلى قدرة ممتازة على التمييز. % 200كلما اقتربت النسبة من 

 من شروط قبول معامل التمييز لالختبار او الفقرة :

o ن المجموعة العليا (.ان يكون موجب )أي ان العدد االكبر من المختبرين اللدين اجابتهم صحيحة هم م 
o .) ان اليكون صفر ) أي تساوي المجموعتين 

o  او قريب منها ( 0.20ان يعطينا اكبر عدد من التمييز او المعلومات )أي عندما تكون القيمة التمييزية 

 هناك طريقتان تستخدمان للتأكد من الصدق التمايزي لالختبارات والمقاييس وهما :و  

ة : تعتمد هذه الطريقة في أيجاد الصدق التمايزي على تطبيق االختبار أو المقياس طريقة المستويات المتباين 
على عينتين ذات مستويين متباينين أحدهما ذات مستوى عالي واألخرى ذات مستوى منخفض وهذا التباين 

التأكيد أن متحقق فعال  وموثوق منه وفق الحقائق العلمية والخبرة العملية أو تصنيف المستويات الرياضية فب
العب كرة القدم المتقدم يكون أكثر خبرة ميدانية من العب كرة القدم الناشىء الرباع ذو الوزن األكبر يظهر 
قوة قصوى أكبر من الرباع ذو الوزن األقل وكذلك أختالف الخصائص بين األفراد المدربين وغير 

رته التمييزية وأظهرت المتائج أن هناك فروق المدربين,فعند تطبيق االختبار أو المقياس المراد التأكد من قد
معنوية بين هذين المستوين فان ذلك يعني أن االختبار أو المقياس ذو صدق تمايزي جيد كونه أستطاع أن 
يتحسس أو يظهر الفروق بين المستوى العالي للعينة األولى والمستوى الواطىء للعينة الثانية وأذا لم يظهر 

 لعينتين على االختبار أو المقياس فهذا يعني أنه ذا قدرة تمييزية ضعيفة.  فرق معنوي بين نتائج ا

 

طريقة المجموعتين المتطرفتين: تعتمد هذه الطريقة في حساب الصدق التمايزي لالختبار أو المقياس على  
س القدرة على التمييز بين أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الدرجات الواطئة على االختبار أو المقيا

وفي ذلك يشير معظم الباحثون والمختصون في القياس إلى ضرورة أن ال تقل النسبة التي سيتم  نفسه,
( وعلى  % 33( وال تزيد عن )  % 20اختيارها كأساس للمقارنة بين المجموعتين العليا والدنيا عن )

ك فان معظم الباحثين الباحث أن يراعي في اختيار النسبة حجم عينة البحث والتباين في الدرجات , كذل
( العليا والدنيا, اذ تعد هذه النسبة مقبولة بين مجموعتين  % 17والمختصين يؤيدون اختيار نسبة الـ ) 

 متباينتين من المجموعة الكلية. 
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ان قدرة االختبار على التمييز بين األفراد ذوي الدرجة العالية في الصفة أو الخاصية المراد قياسها واألفراد 
والهدف من هذه الخطوة هو اإلبقاء على الفقرات أو االختبارات ذات   ين على درجات واطئة فيها ،الحاصل

التمييز العالي والجيدة فقط ,ويجب أن اليفهم هنا أن األفراد ذوي المستوى الضعيف ال يؤدون أو ال يجيبون 
ن ( أعلى من الضعاف ) ذوي على هذه الفقرة . بل أن تكون نسبة المجيبين عليها من األقوياء ) الجيدي

ال يجيب عليها أو يؤديه جميع  الذي   المستوى الضعيف( بصورة واضحة ، وذلك الن الفقرة أو االختبار
 المختبرين على اختالف مستوياتهم القيمة لها ألنها ال تستطيع التمييز بينهم . 

نتيجة معينة في المستقبل وهو يقوم يدل الصدق التنبؤي على قدرة االختبار في التنبؤ ب  الصدق التنبؤي: .2
على أساس المقارنة بين درجات األفراد في االختبار وبين أدائهم الفعلي في قدرة أو خاصية أو سمة معينة 
في المستقبل اذ يدل االتفاق بين درجات األفراد العالية في االختبار وأدائهم العالي في الميدان على القدرة 

قياس , والصدق التنبؤي هو التكهن وتوقع لما يمكن ان يحدث في المستقبل التنبؤية لالختبار أو الم
ويستخدم هذا المصطلح بكثرة في المجال الرياضي فللمدرب ان يتوقع مستوى العبيه باالستناد الى محكات 
 معينة )اختبارات( ومن خالل االختبار كمتغير مستقل يمكن ان تنتج عالقة تبين امكانية التنبؤ بالمتغير

م( للسرعة 20التابع)مستوى الالعب(,فعندما يحصل أحد الالعبين على نتيجة عالية في اختبار) 
 القصوىفهذا يعدصدقا  تنبؤينا لتفوق الالعب في ركض المسافات القصيرة.

ومن هنا يمكن القول بان موضوع التنبؤ يرتبط بشكل كبير بموضوع االنتقاء اذ يعد احد اساسيات عملية 
ث يساهم في اختيار العناصر البشرية الصالحة ألي صفة كما يؤشر لنا امكانية تصنيف االفراد االختيار حي

اعتمادا على نتائجهم في االختبار إلى مستويات ، اال ان العيب الذي يوجه لهذا النوع من الصدق انه يعتمد 
ث في اختيار االختبار المالئم على نوع المحك )المتغير المستقل( الذي سيتم التعامل معه فاذا لم يوفق الباح

فان النتائج لن تعطي مدلوال  واضحا على الصدق , ويستخدم لحساب الصدق التنبؤي اكثر من وسيلة احصائية 
أهمها االنحدار بشقيه )البسيط والمتعدد( الذي يعد وسيلة مباشرة في تحقيق التنبؤ الذي يهدف له هذا النوع من 

سيط للتنبؤبالعالقة بين االختبار أو المقياس)المتغير المستقل(والمستوى في الصدق اذ يستخدم االنحدار الب
المستقبل )المتغير التابع(,وتستخدم المعادلة االحصائية التالية لشكل االنحدار البسيط الذي يعتمد على محك 

 واحد:

 ص = أ + ب س

 اذ ان:

 ص = المتغير التابع 
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أي انه في حالة كون المتغير المستقل = صفر فان مقدار التوقع للمتغير  )التقاطع مع المتغير التابع (أ = الثابت 
 التابع = أ .

 أي مقدار التغير في النتيجة المرتبط بتغير وحدة واحدة من المتغير المستقل . )ميل خط االنحدار(ب= المتغير 

 )المحك(س = المتغير المستقل 

 المعادلة السابقة مع اضافة المحكات االخرى مع متغيراها : اما في حالة وجود اكثر من محك فنستطيع استخدام  

 + .... 3س 3+ ب 1س 1+ ب 2س 2ص = أ + ب

يعد الصدق العاملي شكال متطورا ومعقدا من اشكال الصدق ، ففي هذا األسلوب نستخدم الصدق العاملي: .2
وهو تشبع االختبار  التحليل العاملي للحصول على تقدير كمي لصدق االختبار في شكل معامل احصائي ،

على العامل الذي يقيس المجال المعين، فنحن نبدأ من مصفوفة ارتباطه بين عدد من االختبارات التي تقيس 
مجاال متجانسا طبقت على عينة متجانسة من االفراد ونخرج من تحليل هذه المصفوفة عامليا بعدد من الفئات 

وتعمل هذه اآللية الى التباين المشترك بين هذه المتغيرات,التصنيفية المختصرة، هي العوامل التي تعبر عن 
اثبات ان كل فقرة من فقرات المقياس تقيس اتجاه معين او جانب معين دون غيرها من الفقرات ,وتتم هذه 
العملية بعد التحديد االولي للفقرات واجراءها على افراد عينة البناء وبعد استخراج نتائجهم يتم ايجاد معامالت 

رتباط بين جميع نتائج الفقرات من خالل مصفوفة االرتباطات التي يتوضح من خاللها قيمة االرتباط بين كل اال
 فقرة واخرى .

ان تجمعات االرتباطات بنسب متقاربة تشير الى وجود عامل مستتر يجمعها مع بعضها وهكذا فانه يمكن    
لتي يمكن االستدالل عليها من قيم االرتباطات ا)المستقلة عن بعضها(كشف مجموعة من العوامل المستترة 

المتجمعة والمتقاربة من حيث الكم , بتكون العوامل يتم ايجاد عالقة كل من الفقرات مع كل عامل على حدة 
على العامل ومن خالل عملية تدوير العوامل بإحدى الطرق المعروفة  )الفقرة(وهو ما يعرف بتشبع المتغير 

مكن الحصول على تشبعات نهائية للمتغيرات على العوامل ومن خالل هذه التشبعات التي ي )المتعامد والمائل(
هي بحقيقتها ارتباطات الفقرات بالعوامل يمكن الخلوص الى عدد الفقرات النهائية التي يمكن ان تبقى في 

ارتباط معنوي مع أي المقياس من خالل االرتباطات المعنوية للفقرات على العوامل أي ان الفقرة التي ال تشكل 
من العوامل فإنها فقرة ليست ذات فائدة ويمكن ازالتها من الشكل النهائي للفقرات اذ قد تكون فقرة ال تقيس ما 

، اما الفقرات  )من خالل االرتباط بين الفقرات (وضع من اجلها او ان هناك فقرة اخرى مثلتها بشكل كامل 
ة مع العوامل فإنها فقرات مهمة ينبغي وجودها في التصميم النهائي التي كان لها ارتباط معنوي بنسب متفاوت
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للمقياس , ان االجراء االحصائي للتحليل العاملي معقد جدا وقد تكفلت البرمجيات االحصائية بتطبيقه بسرعة 
 (Spss , statistic , Amos)ودقة ولذا ننصح باستخدام أي من البرامج التالية 

 االعتدالي(: الصدق التطبيقي )التوزيع .7
الصدق الذاتي :يعرف الصدق الذاتي لالختبار أنه صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة للدرجات  .6

الحقيقية التي خلصت من شوائب وأخطاء القياس والن معامل ثبات االختبار هو هذه الدرجة التي خلصت 
معامل صدق االختبار منها وذلك من شوائب وأخطاء القياس يصبح من الممكن في هذه الحالة أستخالص 
 بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات بوصفة معامال  للصدق وكاآلتي :

 

 الصدق =  الثبات

 

 ثبات االختبارات والمقاييس:

يعد معامل الثبات من السمات االساسية لالختبارت والمقاييس الجيدة فثبات االختبار يعني درجة الثقة في   
خلوها النسبي من األخطاء وهو أيضا  درجة التماسك في نتائج الفرد على أحد االختبارات أو النتائج وبالتالي 

المقاييس الصادقة ودرجة تماسك االختبار تعني درجة ثباته ,واالختبار أو المقياس الذي اليتصف بثبات نتائجة يعد 
كون ثابت ولكنه غير صادق في حين غير صادق واليمكن االعتماد على نتائجة واالختبار أو المقياس يمكن أن ي

أن االختبار أو المقياس الصادق يكون ثابت دائما ,فالثبات كما أشرنا يعني التماسك وليس القيمة الحقيقية في الشيء 
لذلك يمثل الثبات أحد أهم الشروط الواجب توفرها في أدوات القياس ، والثبات يؤكد المراد قياسه أي )الصدق(,

الصدفة أو العوامل الدخيلة أو العشوائية على نتائج االختبار أو أداة القياس ومهما تعددت ضعف تأثير عوامل 
 .مفاهيم الثبات

 من كل ما جاء آنفا  يمكن أن نستنتج أن للصدق قواعد أساسية هي :

 يختص الثبات بالنتائج التي يتم الحصول عليها من االختبار أو المقياس وال يختص باالختبار أو المقياس .2
 نفسه لذلك وجب علينا ان نشير إلى ثبات درجات االختبار أو المقياس بدال من ثبات االختبار أو المقياس . 

يبين الثبات مدى تأثير عوامل الصدفة )العشوائية ( على نتائج االختبار أو المقياس ، وعليه فكلما كان  .1
انت الدرجات التي يتم الحصول عليها الثبات مرتفعا كان ذلك تأكيدا على ضعف تأثير عوامل الصدفة ، وك

 دالة على المستوى الحقيقي للظاهرة المقيسة.
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الثبات يشير دائما الى مستوى معين من االتساق في الدرجات ، فالثبات يختلف تبعا للفترات الزمنية بين  .3
 . مرات التطبيق المختلفة ، ووفقا لخصائص االختبار أو المقياس ، ووفقا لخصائص عينة األفراد

بالتباين الناشىء من أختيار اختبار أو مقياس اليقيس بدرجة عالية الظاهرة المطلوب الثبات يتأثر  .2
 قياسها)الصدق(.

 :( معايير للحكم على جودة معامالت الثبات وكما مبين بالجدول التالي Kirkebndallوقد قدم )كيركندال 

 جدوليبين تقدير معامالت الثبات لـ )كيركندال(

 عامل الثباتم التقدير

 2ـ0.50 ممتاز

 0.65ـ0.60 مرتفع

 0.75ـ0.20 متوسط

 0.00ـ 0.25 ضعيف

 

 واذا تناولنا االختبارات والمقاييس بصورة عامة فان الطرق المناسبة لحساب الثبات تكون كما موضح بالشكل التالي :

 

 الثبات                                        

 االختبارات                                                  المقاييس             

  
 االختبار

 وأعادة االختبار وأعادة االختبار                                            االختبار 
  

 التجزئة      
 النصفية      
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 الصور        
 المتكافئة      

 

 مقاييسشكل يوضح طرق ايجاد ثبات االختبارات وال

 

 أهمية الثبات :

 يعد كمؤشر لحجم األخطاء التي يقع فيها الباحث وكذا تأثير عوامل الصدفة على عملية القياس. -2
يعد مؤشرا ألخطاء تتعلق بالتطبيق وعوامل الصدفة )العوامل العشوائية ( هذه االخطاء والعوامل تختلف من  -1

 آلخر .  باحث آلخر ، ومن موقف آلخر ، ومن وقت آلخر ومن مفحوص
تعد عملية حساب الثبات دليال على فهم العديد من العمليات اإلحصائية التي تعكس على   -3

 إعطاء دليل علمي استداللي وليس وصفي .   

 تعريفات الثبات :

  الثبات : مدى الدقة واالتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار الظاهرة التي وضع من
 .أجلها

 الضبط واالحكام( في عملية القياس. الثبات : درجة الدقة او( 

 

 طرق حساب ثبات االختبارات والمقاييس :

ان الطريقة المناسبة إليجاد الثبات تتعلق بطبيعة الظاهرة المراد دراستها فال يمكن ايجاد الثبات مثال  بطريقة 
عادة االختبار( مع المقاييس التي تقيس حالة ونقصد بالحالة ما هو في م قابل السمة أي متغير يظهر )االختبار وا 

مؤقتا ويزول بعد فترة قصيرة وهذا غالبا  ما يكثر في المقاييس النفسية التي تقيس االنفعال او الدافعية او القلق ألنها 
حاالت قد تكون موجودة في االختبار االول وتغيب في االختبار الثاني وذلك ما تفرضه طبيعة الصفة المقاسة بينما 

 ذا النوع مع اختبارات التحصيل والذكاء والقدرات البدنية والحركية. يفضل استخدام ه

وهو اشهر طرق الثبات وهذه الشهرة ناتجة من تقدمه الزمني اذ يعدأول  طريقة االختبار وأعادة االختبار: .1
طرق الثبات التي تم التعامل معها وفلسفته قائمة على ان االختبار الموثوق هو الذي يعطي نفس النتائج 
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او نتائج متقاربة اذا ما طبق على نفس االفراد بنفس الظروف مرتين,ويطلق على معامل الثبات المحسوب 
بهذه الطريقة بمعامل االستقرار أو التجانس الخارجي وتقوم فكرة هذه الطريقة على اجراء االختبار أو 

نفس االفراد بعد مضي فترة  المقياس على مجموعة من االفراد  ثم اعادة اجراء االختبار أو المقياس على
زمنية ، وهكذا يحصل كل فرد على درجة في االجراء االول لالختبار وعلى درجة في االجراء الثاني 
لالختبار، وعندما نرصد هذه الدرجات ونحسب معامل االرتباط درجات المرة االولى بدرجات المرة الثانية 

 فإننا نحصل بذلك على معامل ثبات االختبار.

جد فترة زمنية محددة بين التطبيقين االول والثاني مالئمة لكل االختبارات والمقاييس وانما يعتمد ذلك على والتو 
طبيعة الظاهرة المدروسة وطبيعة عينة البحث اذ ان طول الفترة وقصرها تؤثر في درجة الثبات لذلك يفضل 

 ان يكون الفاصل الزمني قصيرا  في حالة :

 لنمو الجسمي والعقلي( ألفراد العينة.تأثر الظاهرة بالنضج )ا -أ
 دراسة األطفال الصغار لسرعة التغيرات التي تطرأ على األداء. -ب
المقاييس واالختبارات التي ال تتأثر االستجابات في التطبيق الثاني بتذكر االستجابات في التطبيق  -ت

 االول لها.
 كما يفضل ان تكون الفترة الزمنية طويلة في حالة :

 ظاهرة بالنمو المفاجئ والسريع.عدم تأثر ال -أ
 االفراد كبار السن ممن لديهم استقرار بالنمو. -ب
 في حالة تأثر االختبارات بالتذكر نتيجة التطبيق االول لها . -ت

مما سبق يتضح أن الثبات أداة القياس يشير إلى االتساق والدقة بالنسبة للنتائج التي يتم الحصول عليها من األداة 
طبيقها على نفس األفراد مع توحيد الشروط في مرات التطبيق المختلفة ، ويعتمد الثبات على مدى عندما يتم تكرار ت

انحراف درجة كل فرد في التطبيق األول لالختبار عنها في التطبيق الثاني لنفس االختبار ، كما يعتمد على الترتيب 
 النسبي لألفراد في المرات المختلفة لتطبيق االختبار .

رف على المصادر رئيسية للتباين في األداء التي يمكن أن تقلل من ثبات اختبارات أو مقاييس تصف ويمكن التع
 أفراد معينين وهي بطريقة االختبار وأعادة االختبار :

 * التباين من محاولة الى أخرى عند أداء اختبار معين في لحظة زمنية معينة.

 *التباين في ذات الفرد من وقت آلخر.
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احدى الطرق التي تغطي بعض عيوب طريقة الثبات باإلعادة وخاصة ما يتعلق زئة النصفية:طريقة التج .2
بإعادة االختبار مرتين وصعوبة الضبط التجريبي والكلفة االقتصادية ؛ ان لهذه الطريقة ميزة مهمة هو انها 

مالئمة لظروف السرعة  تجرى لمرة واحدة على االفراد المخَتبرين وال يتطلب االمر اجرائها مرتين فهي طريقة
بالعمل وتوفير الجهد والكلفة ,يتم بعد عرض فقرات المقياس على العينة وتفريغ نتائجهم بتقسيم اجابات العينة 
الى قسمين باي طريقة من طرق التجزئة الممكنة والتي اكثرها شيوعا هو طريقة الفقرات الفردية والزوجية فلو 

فردا  فعلينا اوال ان نأخذ اجابات االفراد  100فقرة تم تطبيقه على  12فرضنا ان لدينا مقياسا  يتكون من 
( ويتم استخراج  13 –....  - 5 – 7 – 2 – 3 – 2( فرد على الفقرات الفردية والتي هي )100جميعهم )

 مجموع كل فرد على هذه الفقرات ليتكون لدينا عمود يمثل مجاميع االفراد على الفقرات الفردية ، ثم نستخرج
( فيتكون  12 –....  - 6 – 2 – 2 – 1بنفس الطريقة مجاميع االفراد على الفقرات الزوجية والتي هي )

لدينا عمودين احدهما مجاميع االفراد على الفقرات الفردية واالخر مجاميعهم على الفقرات الزوجية ونجري 
سيعبر عن ثبات االختبار بين جزئي  معامل االرتباط البسيط بين العمودين للتأكد من معنوية االرتباط الذي

 المقياس .

على الرغم من ميزات هذه الطريقة البديلة لعيوب طريقة االعادة اال ان لهذه الطريقة عيوب ايضا اهمها ان    
نتيجة االرتباط التي سيتم استخراجها ستعبر عن نصف االختبارات وليس جميعها وبما ان قيمة االرتباط تعتمد 

ات )كلما كبرت كان افضل( فان النتيجة المستخرجة ستكون اقل من النتيجة الحقيقية التي على عدد الفقر 
يجب ان تكون للثبات بمعنى ان النتيجة في هذه الطريقة من الثبات هي متحفظة بعض الشيء )تكون اقل 

مستخرجة بين من ما يجب ان تكون عليه( وكمعالجة لهذا العيب فقد تم اجراء تعديل على نتيجة االرتباط ال
نصفي االختبار لمحاولة جعلها اقرب للحقيقة اذ اقترح )سبيرمان وبراون( معادلة لتصحيح معامل االرتباط 

 تعمل على رفع نتيجة االرتباط المستخرجة والتي تكون بالشكل التالي :

 

 

 

 ومن مميزات هذه الطريقة هي :

 كافئة لالختبار .تجنب الفاحص مشكلة اعادة الفحص او اعداد الصورة والمت 
  تلغي اثر التغيرات التي يمكن ان تطرأ على حالة المفحوص العلمية والنفسية والصحية، وتؤثر بالتالي

 على مستوى ادائه لالختبار .

قيمة االرتباط للتجزئة×  2                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثبات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

+ قيمة االرتباط للتجزئة 0              
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 شروط التجزئة النصفية :

 : تساوي نصفي المقياس 

 مثال /

ول :الفقرات ذات االرقام قام باحث بتجزئة مقياس الشخصية القيادية الى نصفين متساويين النصف اال 
ين,وبما الفردية، والنصف الثاني: ذات االرقام الزوجية وهي من اكثر اساليب التجزئة النصفية اتباعا من قبل الباحث

( فقرة وعدد الفقرات الزوجية سيكون 12( فقرة لذا فان عدد الفقرات الفردية سيكون)27ان مقياسنا الحالي يتكون من)
عدم تساوي نصفي المقياس لذا فان الباحث سيلجأ إلى إضافة فقرة زوجية افتراضية وان  ( فقرة وهذا يعني13)

درجات الالعبين عليها هي عبارة عن الوسط الحسابي لدرجاتهم على الفقرات الزوجية األخرى ولتوضيح ذلك نذكر 
 المثال التالي:

طريقة التصحيح وبدائل االجابة كما  ( أفراد وان2اذا كان لدينا مقياس مكون من خمس فقرات وعدد العينة)
 في مقياسنا الحالي فان التجزئة النصفية تتم كما مبين في الجدول التالي:

 جدول يبين التجزئة النصفية لمقياس عدد فقراته فردي

درجات  الفقرات العينة
األسئلة 
 الفردية

درجات 
األسئلة 
 االفتراضية 2 2 3 1 2 الزوجية

 3 2 2 صفر 2 2 2 صفر 2

 2.2 1 0.2 2 2 صفر صفر 2 1

 2.2 3 0.2 2 صفر 2 2 2 3

 3 3 2 2 2 صفر 2 2 2

لكل فقرة  وقد اعتمد الباحث استمارات عينة التقنين  وتم حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين نصفي المقياس
و "ألجل  الى نصفين وهذه القيم تمثل ثبات نصف المقياس بسبب تقسيمةمن فقراته وكما مبين في الجدول أدناه 

 حساب ثبات االختبار بصورة كاملة نلجأ الى استخدام معادلة )سبيرمان وبراون( لتصحيح معامل االرتباط:
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 جدول يبين معامالت الثبات لفقرات المقياس قبل وبعد التصحيح

 معامل الثبات رقم الفقرة معامل الثبات رقم الفقرة معامل الثبات رقم الفقرة

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

37 0.53 0.52 1 0.62 0.52 13 0.65 0.52 

12 0.52 0.52 7 0.67 0.53 3 0.65 0.52 

26 0.67 0.53 72 0.62 0.52 15 0.51 0.52 

10 0.65 0.52 22 0.62 0.52 22 0.51 0.52 

33 0.62 0.52 22 0.50 0.52 66 0.63 0.50 

16 0.65 0.52 26 .62 0.52 26 0.62 0.52 

25 0.51 0.52 22 0.53 0.52 36 0.67 0.53 

21 0.52 0.52 12 0.51 0.52 202 0.62 0.52 

71 0.62 0.51 22 0.52 0.52 21 0.67 0.53 

76 0.67 0.53 52 0.51 0.52 67 0.67 0.53 

22 0.62 0.52 23 0.51 0.52 32 0.66 0.53 

22 0.52 0.57 5 0.62 0.51 56 0.52 0.57 

57 0.57 0.56 2 0.67 0.53 27 0.51 0.52 
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22 0.51 0.52 61 0.52 0.57 52 0.53 0.52 

22 0.53 0.52 21 0.57 0.56 202 0.51 0.52 

   ـ 0.52 0.51 17 0.52 0.52 26

 وقد كانت قيم االرتباط البسيط تشير الى ثبات عالي لجميع فقرات المقياس.

 المقياس متماثلة أي ان كل منهما يكافئ االخر في قياس  للتأكد من ان نصفيفي المقياس :تكافئ نص
( استمارة عشوائيا من استمارات عينة التقنين 10الشخصية القيادية لالعبي كرة القدم قام الباحث باختيار )

تساويتين اذ ظهر ان وتم تفريغ اجاباتهم على نصفي المقياس وتم تطبيق اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين وم
( 5=2ـ20( بدرجة حرية )1.12( أقل من قيمتها الجدولية البالغة )2.67قيمة ) ت( المحسوبة البالغة)

( وهذا يدل على عدم وجود فروق في درجات الالعبين على نصفي المقياس مما يؤكد 0.02ومستوى داللة )
 العبي كرة القدم.على ان نصفي المقياس متكافئين في قياس الشخصية القيادية ل

تستخدم هذه الطريقة بشكل محدود في مجال االختبارات البدنية والحركية لكونها  : طريقة الصور المتكافئة .3
خاصة باختبارات الورقة والقلم التي تتطلب من المفحوص أن يعبر عن استجابته باستخدام الكتابة لكون 

ختبارات على سبيل المثال اختبارات التحصيل ، معظم هذه االختبارات لها صورتان أو أكثر ومن هذه اال
واالختبارات المعرفية وبعض القوائم والصور الخاصة بقياس الشخصية , يتطلب تقدير الثبات بطريقة 

 الصور المتكافئة استخدام صورتين متكافئتين من االختبار ، حيث يقصد بالتكافؤ هنا  اآلتي : 

 تساوي عدد األسئلة في الصورتين . -2
فؤ درجة سهولة وصعوبة االسئلة المتقابلة في الصورتين )السؤال االول في الصورتين ، والسؤال الثاني تكا -1

... 
 تساوي قيم معامالت االرتباط بين البنود في كل من الصورتين )كل عبارة مع البعد الذي تنتمي اليه (.  -3
 تساوي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكلتا الصورتين.  -2

 وألجل تطبيق الثبات بهذه الطريقة البد من السير وفق الخطوات التالية :        

 إعداد صورتين متكافئتين لالختبار إعدادا جيدا )صورة أ( و)صورة ب(. -2
 نطبق الصورتين على العينة وقد يكون التطبيق معا أو بعد فترة زمنية محدودة . -1
لى االصورة االولى وعلى الصورة الثانية اذ يدلنا هذا نقوم بحساب معامل االرتباط بين درجات العينة ع -3

 المعامل على : 
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 يعد مقياسا للتكافؤ مطلوب قياسها . -
 يبين الدرجة التي تقيس بها كل من صورتي االختبار نفس المظاهر أو الموضوعات المطلوب قياسها . -
ذا جاء إذا كان معامل االرتباط )الثبات ( عالي دل ذلك على صالحية الصورتين وح - سن إعدادهما ، وا 

 منخفضا دل ذلك على عدم صالحية إحدى الصورتين أو كالهما .
 موضوعية االختبارات والمقاييس:

ان عملية تقويم مدى استقالل النتائج عن الحكم الذاتي للمصحح هو ما نقصد به موضوعية االختبارات 
جراء ) تطبيق ( االختبار أو المقياس، والمقاييس وترجع في األصل إلى مدى وضوح التعليمات الخاصة بإ

والموضوعية العالية الختبار ما تظهر عند الحصول على نتائج  ,وحساب الدرجات أو النتائج الخاصة به 
االختبار نفسها تقريبا  على الرغم من اختالف محكمي االختبار المجرى على العينة نفسها مع التسليم بأهلية 

 ترتبط بطريقة تصحيح االختبار أكثر من ارتباطها باالختبار نفسهالمحكمين ، أي إن الموضوعية 

 تعريفات الموضوعية:

 :عدم اختالف المقدرين في الحكم على شيء ما أو على موضوع معين . الموضوعية 
  الموضوعية: تعني عدم توقف عالمة السؤال أو االختبار على شخصية أو رأي المصحح

 ختلف العالمة باختالف المصححين.أي انه في االختبار الموضوعي ال ت
  الموضوعية : عدم تأثر نتائج االختبارات او القياس بالعوامل الذاتية للمصحح مثل حالته

 المزاجية وتقديره النسبي .
  الموضوعية: هي االتفاق بين حكمين, فاالختبار الذي نقول عنه انه موضوعي تماما هو

ي يقيس سلوكا  معينَا الى نفس النتائج الذي يصل اليها االختبار الذي يصل فيه كل فاحص او حكم الذ
 زميله.

 معامل السهولة اوالصعوبة لالختبارات والمقاييس :

هو إحدى مؤشرات الثقل العلمي  لالختبارات والمقاييس، ويعبر عن مدى مالئمة االختبار أو المقياس ألفراد 
يع إي مختبر أداءه أو الحصول على الدرجة الكاملة فيه العينة المطبق عليها إي إن االختبار الصعب الذي اليستط

ان , والسهل جدا بحيث اليحصل أي مختبر على صفر درجة يعد غير مناسب وال يعبر المستوى الحقيقي للعينة,
بناء االختبارات والمقاييس يقوم على فرض توزيع درجات االفراد في القدرة أو السمة المراد قياسها بشكل منحنى 

ومعامل ي او طبيعي ، وهذا المنحنى يتأثر بطبيعة االختبار او المقياس المستخدم وعينة االفراد المطبق عليهم,اعتدال
(,ويستخرج معامل السهولة أو الصعوبة في االختبارات 2 - 0السهولة أو الصعوبة يمثل كسر يتراوح بين )

 التحصيلية فقط .
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 ييس :طرق حساب السهولة اوالصعوبة لالختبارات والمقا

ويعد التوزيع التكراري للدرجات من الخصائص  المهمة لالختبارات والمقاييس, ألنه  التوزيع األعتدالي : .1
يؤشر دقة االختبار أو المقياس في قياسه الخاصية او السمة التي من المفترض أن تتوزع في المجتمع 

من االعتدالية كان ذلك مؤشرا على صحة تمثيل  توزيعا  اعتداليا  وكلما كان التوزيع الدرجات اعتداليا  أو قريبا  
معامل االلتواء في و العينة للمجتمع الذي تعود اليه ودقة االختبار أو المقياس في قياسه للقدرة أو السمة ,

( وكلما اقترب توزيع االختبار من الصفر اقترب من التوزيع  3 –الى  3المنحنى أالعتدالي يمتد بين ) +
 أالعتدالي .

ت السهولة اوالصعوبة: يمكن حساب سهولة أو صعوبة االختبار أو المقياس عن معادال .2
طريق معادالت خاصة وضعت لهذا الغرض عن طريق تطبيقها يمكن الحصول على مؤشرات صعوبة 
وسهولة االختبارات والمقاييس ويكمن مفارنة النتيجة مع معايير خاصة وضعت لهذا الغرض للحكم على 

االختبار أو الفقرة التي تستطيع إن تظهر الفروق الفردية بين بارات والمقاييس,اذ أن صعوبة وسهولة االخت
راسب، أي إن يكون معامل  % 20ناجح و  %20المختبرين هي التي تستطيع إن تقسم الطالب قسمين 

 السهولة يساوي الصعوبة، والجدول أدناه يبين معايير الصعوبة:

 مستوى الصعوبة مدى القيم 

 صعب جدا   0.32 –صفر 

 معتدل الصعوبة 0.25 -  0.32

 معتدل السهولة 0.62 -   0.20

 سهل جدا 2 - 0.62
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