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فعاليُة برنامٍج تدريبيٍّ يف حت�سني كفايات بناِء �لختبار�ِت 
�لتح�سيلية لدى �أع�ساِء هيئِة �لتدري�ِس يف جامعِة �مللِك في�سل

�مللخ�س

الختباراِت  بناِء  كفاياِت  حت�سنِي  يف  تدريبي  برنامٍج  ِة  فعاليَّ معرفِة  اإىل  را�سُة  الدِّ َتْهُدُف 

امللِك في�سل بلغت ثالثني )30(  ِة يف جامعِة  التدري�سيَّ الهيئِة  اأع�ساِء  ٍة من  ِة لدى عينَّ التح�سيليَّ

متدربًة من تخ�س�سات خمتلفة، و�سنواِت خربٍة متنوعٍة، ومتَّ بناُء اختباٍر لقيا�ِص كفاياِت اأع�ساِء 

لْت الدرا�سُة  ِة يف بناء الختبارات التح�سيلية مت تطبيُقه َقْبَل الربنامِج وبعَده، وتو�سَّ الهيئِة التدري�سيَّ

ٍة اإح�سائيًّا يف اأبعاد اختبار كفايات بناء الختبارات التح�سيلية كافًة ل�سالِح  اإىل وجود فروقاٍت دالَّ

التطبيق الُبعدي، يدل على فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية كفايات اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

ِ التخ�س�ص بني  اإح�سائيًّا ا�ستناًدا ملتغريِّ ٍة  يف بناء الختبارات التح�سيلية. وظهرت فروقاٌت دالَّ

املتدرباُت  قْت  تفوَّ ـــ حيث  البناء  ُبعد  ما عدا  ـــ  املختلفة  الأبعاد  املتدرباِت يف  متو�سطات درجاِت 

من تخ�س�ص )الرتبية وعلم النف�ص( مقارنًة بتخ�س�سات )اآداب، اإعالم، اإدارة اأعمال، حقوق، 

الكلية، بينما تفوقت املتدرباُت يف تخ�س�ص  اأبعاِد الختبار والدرجة  اقت�ساد منزيل( يف جميع 

بياناِت الختباِر مقارنًة مع باقي التخ�س�سات. ومل تكْن هناك  ُبعِد حتليِل  )اإدارة الأعمال( يف 

�سبِة ملتغرِي عدِد �سنواِت اخلربة، بالإ�سافِة اإىل عدِم وجوِد تاأثرٍي دالٍّ اإح�سائيًّا  ٌة بالنِّ فروقاٌت دالَّ

يت�سمُنها  التي  املختلفة  الأبعاد  يف  اخلربة  و�سنواِت  الدرا�سيِّ  التخ�س�صِ  بني  الثنائي  للتفاعل 

ا فيما يتعلق مب�ستوى معرفِة املتدرباِت مببادئ بناِء الختبارات التح�سيلية، فقد كان  الختباُر، اأمَّ

التو�سيات  بع�ُص  اْقرُتحْت  الدرا�سة  نتائج  على  وبناًء  الدرا�سة.  نتائُج  َنْتُه  بيَّ كما  متدنًيا  امل�ستوى 

مثل: عقُد عدٍد من الدورات التدريبية لأع�ساء الهيئة التدري�سية؛ مل�ساعدتهم يف بناء الختبارات 

ٍة. ٍة ومنهجيَّ التح�سيلية وفَق اأ�سوٍل علميَّ

ُة.  الكلمات املفتاحية: الكفاياُت، الختباراُت التح�سيليَّ

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/9/17م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2015/1/10م
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The Effectiveness of a Training Program based on Development 
of the Competencies of Building Achievement Tests on a Sample 

of Education College Faculties at King Faisal University

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of a training program based 
on the development of competencies of building achievement tests. A sample 
of (30) trainees of faculty members at King Faisal University. To achieve 
this goal; a test was built to measure the competencies of faculty members 
in the construction of achievement tests. This study revealed that there are 
significant differences in the dimensions of the test efficiencies of building 
achievement tests all in favor of the post application. There were statically 
significant differences based upon the variable specialization between the 
mean scores of the trainees of faculty members in different dimensions )except 
construction( where specialists in education and psychology outperformed 
trainees in remaining specialties )literature, media, business administration, 
law, home economics( in all dimensions of the test and total score. Meanwhile 
trainees in business Administration excelled in the analysis of the test data 
compared with other specializations. There were no differences related to the 
variable years of experience, in addition to the lack of a statistically significant 
correlation between academic specialization and years of experience in the 
different dimensions included in the test. However, regarding the knowledge 
level of the trainees in building achievement tests was low as revealed in the 
results of the study. Based on the result of the study, certain recommendations 
were suggested such as holding a number of training courses for faculty 
members to aid in development and construction of achievement tests in 
accordance with established and valid scientific methodology.

Keywords: Competencies, achievement tests. 

Dr. Layla N. Al-Zarah
College of Education

King Faisal University
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َمة: �ملُقدِّ
ُجودِة  و�سماِن  العتماِد  ثورِة  وظهوِر  والتعليم  الرتبية  يف  احلديثِة  الجتاهاِت  ظهوِر  مع   

ُمُه من خدماٍت لإنتاج قوى عاملٍة ذاِت م�ستوًى عاٍل من الكفاءة يف  ِة، وما تقدِّ املوؤ�س�ساِت التعليميَّ

جميع املجالت توؤهُلهم للعمل يف جمتمعاِتهم والعمِل على تطويرها، اأ�سبح لزاًما القياُم بعمليات 

ُل اأهمَّ  القيا�ص والتقومي امل�ستمرة ملا تقدمة تلك املوؤ�س�سات. ومبا اأنَّ عمليَة القيا�ِص والتقومِي متثِّ

وتقوميية  َة  قيا�سيَّ اأداًة  ُتعترُب  ال�ساملة  اجلودة  اأنَّ  البكر)2001م(  يرى  حيث  اجلودة،  معايري 

متكاملًة. ويوؤكد القر�سي )2010م( على اأهميِة القيا�ِص والتقومِي يف اجلودة، حيث ُيعترب نقطَة 

من  عملياُته  تظهُره  ملا  املنظومات؛  تلك  جوانِب  جلميع  والتطويِر  التح�سنِي  عملياِت  يف  البدِء 

ة ليتمَّ تعزيزها وعنا�سر ال�سعف؛ فيعمل على التغلُِّب عليها وعالِجها.  ت�سخي�صٍ لعنا�سِر القوَّ

اأدوات  اأهمِّ  ُتعدُّ من  اأنَّ الختباراِت  اأبو جراد )2011م(، وحماد )2011م(  ويرى كلٌّ من 

من  والتي  العربي،  العامل  جامعات  يف  وا�ستخداًما  انت�ساًرا  اأكرثها  من  بل  والتقومي،  القيا�ص 

خاللها ميكن احُلكُم على خمرجاِت العمليِة التعليمية، والتي ذكر القر�سي )2010م( اأنَّها قد 

ت�سليُط  ال�سروري  من  اأ�سبَح  لهذا  2000م.  وثيقة  يف  العتماِد  لعملية  الرئي�َص  املحوَر  احتلت 

ال�سوِء على تلك الختبارات التح�سيلية والوقوِف على مدى تطبيِق �سروط وموا�سفات بنائها 

يها حتى حتقق نتائُجها درجًة من الثقة وامل�سداقية. ومبا اأنَّ امل�سوؤول  وا�ستيفائها من قبل ُمعدِّ

َل يف اإعدادها يف م�ستوى التعليم العايل يف اجلامعات هو ع�سو هيئة التدري�ص والذي ُيعنى  الأوَّ

به اأو من امل�سلم به امتالُكه الكفايات املهنية الالزمة والتي توؤهله ملمار�سِة اأدواره بدرجة عالية 

من الفاعلية، لذلك فهو يحتاُج وب�سكٍل م�ستمٍر ودائٍم اإىل معرفة مدى فعالية ما يقوم به من 

التقومي، وذلك من منطلق  واأي�سا  والتنفيذ  التخطيط  ٍة على م�ستوى  وتدري�سيَّ تعليميٍة  اأن�سطٍة 

ِم يف الكفاءة املهنية الذاتية، وحتقيًقا للتعليم والتطوير والتح�سني امل�ستمر مدى  ا�ستدامة التقدَّ

 )Ngozi, Agu, & Aloysius, 2013( احلياة
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الختبارات،  على  ـ  كبري  وب�سكل  ـ  تعتمد  العربية  جامعاتنا  اأنَّ  )2012م(  الفتوح  اأبو  يرى 

ِة مبعايرَي غرِي مو�سوعيِة ول تنطبُق عليها موا�سفات و�سروط بناء الختبار اجليد، حيث  واملعدَّ

اإنَّها عبارة عن اختبارات يتم اإعداُدها قبل موعد الختبار وتوزيع درجاتها تبًعا لالأهمية التي 

ها املعلمون،  ُة درا�ساٍت على ق�سور معظم الختبارات التي ُيِعدِّ ُم املقرر. وقد اأكدت عدَّ يراها مقدِّ

يتعلق  ما  التدري�سية وخا�سة  الكفايات  امتالكه  املعلم وعدم  وقد كان مكمُن اخللِل يف ق�سور 

 Ross,( )2007م(،  و�سباح  بركات  كدرا�سة  التح�سيلية،  الختبارات  وبناء  اإعداد  بكفايات 

والريامي  )2010م(،  والقر�سي  )2009م(،  والزهراين   ،)Mcdonald, & Bol, 2006

Ngozi, Agu, & Aloysius( )2011م(  وحماد  )2011م(،  وعبدالرحمن  )2011م(، 

للمجالِت  احلديثِة  الجتاهاِت  مع  متا�سيها  كْوِن  يف  الدرا�سة  هذه  اأهميُة  وتكمن   .(2013

 Hammond,( اأ�سارت  وقد  الكفايات،  على  القائمة  املعلمني  باإعداد  تهتم  والتي  الرتبوية، 

2010( اإىل �سرورة الهتمام بتلك الكفايات، والتي ينعك�ص مدى اإتقاِنها على اأداء كلٍّ من املعلِِّم 

واملتعلِِّم على حدٍّ �سواء. وبالرغم من اأنَّ هذه الكفايات مل حتَظ بامل�ستوى املطلوب من الهتمام 

يف موؤ�س�ساِتنا الرتبوية لإعداد املعلم باملقارنة اإىل ما توليه اململكُة املتحدُة يف نظامها التعليمي، 

والتي ل جتيُز النخراط والعمل يف جمال التدري�ص اإل باجتياز املتقدم لتلك الوظيفة لختبار 

. )DfE, 2012( الكفايات التعليمية

اإنَّ من واقع خربة الباحثة يف املجال الرتبوي كع�سو هيئة تدري�ٍص يف ق�سم )املناهج وطرق 

ِة كوكيلِة عمادِة  الإداريَّ امللك في�سل، ومن خالل خربِتها  الرتبية يف جامعة  كلية  تدري�ص( يف 

اأمامها على الوقوف  اأتاح الفر�سة  اأربِع �سنواٍت، والذي  التعليم اجلامعي ملا يزيد على  تطوير 

ِة يف جامعة امللك في�سل يف معظم املجالت؛ فقد لحظت  على م�ستوى اأع�ساِء الهيئِة التدري�سيَّ

الباحثُة مبا يخ�صُّ هذا الدرا�سة املتعلقة بكفايات بناء الختبارات التح�سيلية اأنَّ هنالك تدنًيا 

َر  اأثَّ مما  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  قدرة  يف  وا�سًحا 

اإىل م�ستوى  ونه من اختبارات حت�سيلية قد ل ترقى  يعدُّ املهني فيما  اأداِئهم  �سلًبا على  بدوره 

الثقة املطلوبة ل�ستخدامها كاأداة من اأدوات التقومي، ف�ساًل على اأْن يتمَّ من خاللها ال�ستدلل 

على فاعلية التعلم والتعليم، وكما ذكر املحا�سنة ومهيدات )2013م( اأنَّ القراراِت الرتبويَة كي 

اأْن ت�ستند اإىل معلوماٍت دقيقٍة حتى ل يكوَن للقرار عواقُب �سلبية، خا�سة  تكون �سائبًة فالبد 

واملوؤ�س�سِة  الفرِد  م�ساَر  ُد  تربوية م�سريية حتدِّ قراراٍت  اإ�سداُر  يتم  الختبارات  اأنَّه من خالل 

الجتماعية األ وهي قراراٌت تتعلق بالنجاح والإخفاق. لذا ارتاأت الباحثُة �سرورة ت�سليط ال�سوء 

تدريبيٍّ  برنامٍج  فعاليِة  التعرف على  علمي من خالل  ب�سكل  الهامِّ  الرتبويِّ  على هذا اجلانِب 
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امللك  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات  حت�سني  يف 

خالل  من  وتنميُتها  حت�سيُنها  ميكن  القدراِت  اأنَّ  اإىل  العلماء  من  الكثرُي  ي�سري  حيث  في�سل. 

الربامج املختلفة، والتي يتم اإعداُدها لهذا الغر�ص، كما قام هوؤلء بدرا�ساٍت وو�سعوا املعايرَي 

لقيا�ص التح�سني ومدى رفع الكفايات يف املهارات والقدرات؛ وذلك نتيجًة لأنواع كثريٍة خمتلفٍة 

ُن القدراِت واملهاراِت يف خمتلف املجالت  �سِّ من التدريب، حيُث ثبت اأنَّ التدريباِت املنا�سبَة حُتَ

ات�سح من خالل  تربويًّا خطرًيا  ُبعًدا  اأنَّ هناك  1990م(  وتبني )�سالم،  2006م(.  )العاجز، 

الرتبية،  كليات  وخا�سة  باجلامعات  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اأ�سئلة  تناولت  التي  الدرا�سات 

ز على قيا�ص امل�ستويات الدنيا يف امل�ستويات املعرفية. و�سوف يكون لهذا  حيث كانت الأ�سئلة تركِّ

اأُتِبَعْت لهم يف  انعكا�ٌص على معلمي امل�ستقبِل، حيث اإنَّهم �سي�سلكون نف�َص ال�سرتاتيجيات التي 

اإعداِد اأ�سئلِتهم مع طلبتهم م�ستقباًل. 

واأو�سحت درا�سُة �سعيد )2006م(، والتي ا�ستهدفت تقومي اأ�سئلِة امتحاناِت التعليِم املفتوِح 

ز ـ وب�سكل  بكلية الزراعة بجامعة عني �سم�ص اأنَّ الطريقَة املتبعَة يف اإعداِد وبناء الختبارات ُتركِّ

ملحوظ ـ على امل�ستويات الدنيا من م�ستويات )بلوم( املعرفية، واإهمال العليا منها. كذلك بينت 

قْت يف كلية الرتبية يف جامعة �سنعاء، وقد كان الغر�ُص منها  درا�سُة غليون )2009م( التي ُطبِّ

تقومَي اأ�سئلِة المتحاِن يف �سوء معايري الختبار اجليد، اأن غالبيَة الختباراِت كانت تعتمُد على 

الغيثي  درا�سُة  اأظهرت  الإطار  نف�ص  ويف  فقط.  املعلومات  ا�سرتجاع  على  املتعلِّم  قدرة  قيا�ص 

الب�سرية(،  اأ�سئلِة مقرر )اجلغرافيا  تناولت عمليَة حتليل  والتي  �سلطنة عمان،  )2000م( يف 

اأن م�ستوى متثيل الختبارات التح�سيلية للمحتوى �سعيٌف بالإ�سافة اإىل اأنَّها تقي�ُص امل�ستويات 

اŸعرفية الدنيا؛ وذلك لعتمادها على الأ�سئلة من النوع املقايل. 

ويف ال�سياق نف�ِسِه اأظهرْت درا�سُة ح�سن )2005م( انعدام الن�سبِة املئوية للم�ستويات العليا 

من م�ستويات )بلوم( يف درا�ستها التي ا�ستهدفت تقومَي امتحاناِت طالباِت كلية الرتبيِة للبنات 

الغر�ُص  كان  والتي  )2008م(،  عبا�ص  درا�سُة  واأكدت  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  بالباحة 

منها التعرف على مدى مراعاة وا�سعي الأ�سئلة المتحانية ملعاير وموا�سفات الأ�سئلة اجليدة 

و�سموليتها،  الأ�سئلة  ونوع  الرتبوية  لالأهداف  بلوم  لت�سنيف  مراعاتها  منها  معايري  عدة  وفق 

املعرفية من  )بلوم(  م�ستويات  �سموليُة جميِع  ال�سمولية من حيث  اإىل  الختبارات  افتقار  اإىل 

 Ngozi, Agu,( جهة، و�سمولية حمتوى املقرر الدرا�سي من جهة اأخرى. هذا ويرى كلٌّ من: 

Aloysius, 2013 &( اأنَّ توافَر ال�سفاتِ ال�سيكومرتية يف اأيِّ اختباٍر لها دللٌة على امتالك 

يها من املعلمني للكفايات الالزمة لبنائه.  ُمِعدِّ
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من خالل الدرا�سات ال�سابقة وغرِيها من الدرا�سات التي توؤكد على �سرورة تطوير اأ�سئلة 

والبتكار  الإبداع  م�ستويات  على  والرتكيز  والتذكر  احلفظ  م�ستويات  وتخطي  الختبارات 

اجليد،  الختبار  بناء  وموا�سفاِت  معايرَي  وفَق  اإعداُدها  يتمَّ  واأْن  امل�سكالت  حل  على  والقدرة 

اإطار  ويف  اجلامعي،  التعليم  تطوير  عمادة  كوكيلة  الإدارية  خربتها  خالل  من  الباحثُة  قامت 

اإىل  تهدف  التي  الدرا�سة  بهذه  الرتبوية  التطورات  ومواكبة  التعليمية  العملية  لتطوير  �سعيها 

معرفة فعالية برنامج تدريبي يف حت�سني كفايات بناء الختبارات التح�سيلية لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�ص يف جامعة امللك في�سل. 

م�سكلة �لبحث:
مما  املتعلمني،  اأداِء  وتقومِي  قيا�ِص  يف  الأكرُب  الوزُن  ِة  التح�سيليَّ لالختباراِت  اأ�سبَح 

�سعُف  مقدمتها  يف  جوانب  عدة  من  التعليمي  املنتج  م�ستوى  تدينِّ  يف  ال�سلبيَّ  الأثَر  لها  جعَل 

ُي�سعَف  اأْن  �ساأِنِه  من  والذي  التنميِة،  متطلباِت  مواجهة  على  قدرِتِه  وعدِم  والإعداد،  التاأهيِل 

ياِت الع�سِر املتغريِة  القدرَة التناف�سيَة ال�سرورية لحتياجاِت �سوِق العمل وعدم ال�سموِد لتحدِّ

ي املنظومُة التعليميةُ دوَرها يف التنميِة املجتمعية كان لزاًما على  )املجاهد، 2013(. و لكي توؤدِّ

اِت امل�ستمرَة يف ُبنيتها ووظائفها وبراجمها املتنا�سبة مع ُمتغريات  ِدَث التغريُّ اجلامعاِت اأْن حُتْ

التعلِم امل�ستداِم، وميتلكون  يجني لديهم مهاراُت  َج خرِّ َد من خُمرجاِتها فتخرِّ وِّ واأْن جُتَ الع�سر 

القدراِت الوجدانيَة اإىل جانب املعلوماِت واملعارَف، ولن يت�سنى ذلك اإل بتغيري وتعديِل النظرِة 

ي اأ�ساليَب التقومِي احلديثَة لتطويِر الختبارات التح�سيلية، والعمل  احلاليَّة لنظام التقومي وتبنِّ

حت�سنِي  على  اإيجابًيا  ينعك�ُص  مما  ناتها،  مكوِّ بكامِل  التعليميِة  املنظومِة  وحتديِث  حت�سنِي  على 

كما  ،2009م(.  املنعم  )عبد  ال�ساملة  اجلودِة  وحتقيق  امل�ستقبل،  معلِم  اإعداِد  برامِج  وتطويِر 

دْت بع�ُص الدرا�سات على اأنَّ درا�سة وتقييم م�ستوى الورقِة الختبارية ومناذِج الأ�سئلِة التي  اأكَّ

ي اإىل نتائَج ميكُن ال�ستفادُة منها كمدخٍل  ا يوؤدِّ ا و ُمِلحًّ تت�سمُنها تلك الختبارات ُيعدُّ اأمًرا �سروريًّ

ِف على جوانِب القوة وال�سعف يف كلٍّ من: كفاءة اإعداِد  جيٍد لت�سخي�صِ واقع الختبارات والتعرُّ

الت�سخي�ص  لذلك  وما  للمتعلمني  التح�سيلي  التعليمي  وامل�ستوى  املهنية،  كفاياته  وتنميِة  املعلِّم 

من دور يف اقرتاح احللوِل املنا�سبة ِمْن: برامَج تدريبيٍة للمعلمني اأثناَء اخلدمة يف كيفية بناء 

الرازحي  ب�سكل عام، كدرا�سة  والتقومي  القيا�ص  ب�سكل خا�ص، ويف جمال  الختبارات  واإعداد 

)2010م(  القر�سي  ودرا�سة  )2007م(،  والفوال  وزكريا  )2003م(،  وحمادين  )2001م(، 

د اأبو فودة ويون�ص )2012م( على اأهميِة امتالِك املعلِّم لكفايات بناِء  واللحياين )2010م(. واأكَّ
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اأن تكت�سب وتنمى من خالل املمار�سة، وهذا  دة التي ُتعدُّ مهارًة وميكن  و�سياغِة الأ�سئلِة اجليِّ

يتطلب اأْن يتلَّقى املعلُم التدريَب الكايف على طرق بناِئها وا�ستخداِمها، واأْن يِعَي الأنواَع املختلفَة 

اأثناَء  اأو  املعلم،  اإعداِد  قبَل اخلدمِة عند  التدريُب  يكوَن ذلك  اأْن  نوع، على  كلِّ  وا�ستخدام  لها 

ا من الهتماِم لي�ص بالقليل من ناحيِة التح�سنِي  اخلدمة. وقد نالت الختباراُت التح�سيليُة حظًّ

املقارنِة مع  لو و�سعناه مو�سَع  ا  قلياًل جدًّ يعترب  البحثِية  الدرا�سات  ها يف  اأنَّ حظَّ اإل  والتطوير 

اأُجريْت يف  التي  الدرا�سات  فاإنَّ  ذلك  على  عالوًة  التدري�ص.  ل�سرتاتيجيات  املتناولِة  الأبحاِث 

، ومل تنْل مرحلُة  ها تناولْت م�ستوى مراحِل التعليم العامِّ جماِل الختبارات التح�سيلية وما يخ�سُّ

ها،  التعليِم اجلامعي ن�سيَبها من تلك الدرا�ساِت بالرغم من الدرا�ساِت الكثرية التي متَّ عر�سُ

مما دعا الباحثَة اإىل اإجراء هذه الدرا�سة ملعرفِة مدى امتالك الهيئة التدري�سية لكفايات بناِء 

الختبارات اجلامعية. وميكن حتديد م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت التالية:

�أ�سئلة �لبحث:
�ل�سوؤ�ل �لأول: ما فعالية برنامج تدريبي يف حت�سني كفايات بناِء الختبارات التح�سيلية لدى 

اأع�ساِء هيئِة التدري�ص بجامعة امللك في�سل؟

�ل�سوؤ�ل �لثاين: هل يوجُد تاأثرٌي دالٌّ اإح�سائًيا للتفاعالت الثنائية لكلِّ من: التخ�س�ص و�سنوات 

امللك  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات  على  اخلربة 

في�سل؟ ويتفرع هذا ال�سوؤال على الأ�سئلة الفرعية التالية:

الختبارات  بناء  كفايات  امتالك  درجة  على  للتخ�س�ص  اإح�سائيًّا  دالٌّ  تاأثرٌي  يوجد  هل   -

باِت من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك  التح�سيلية باأبعادها املختلفة لدى املتدرِّ

في�سل؟

ا ل�سنوات اخلربة على درجة امتالك كفايات بناء الختبارات  - هل يوجد تاأثرٌي دالٌّ اإح�سائيًّ

بات من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك  التح�سيلية باأبعادها املختلفة لدى املتدرِّ

في�سل؟

امتالك  درجة  على  اخلربة  و�سنوات  التخ�س�ص  بني  الثنائية  للتفاعالت  تاأثرٌي  يوجُد  هل   -

الهيئة  اأع�ساء  من  بات  املتدرِّ لدى  املختلفة  باأبعادها  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات 

التدري�سية يف جامعة امللك في�سل؟

بات من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة امللك في�سل  �ل�سوؤ�ل �لثالث: ما م�ستوى معرفِة املتدرِّ

مببادِئ بناء الختبارات التح�سيلية؟ 
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�أهد�ف �لدر��سة:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:

نٍة من اأع�ساِء الهيئة التدري�سية  1ـ اإعداد برنامج تدريبي يف بناِء الختبارات التح�سيلية لدى عيِّ

يف جامعة امللك في�سل يتمثُل بدرا�سِة الواقع الفعليِّ لكفايات بناِء الختبارات التح�سيلية، 

وتقومي م�ستواهم، ومعرفِة مدى ممار�سِتهم لتلك الكفايات. 

2 . الك�سف عن الواقِع الفعلي لكفايات بناِء الختبارات التح�سيلية لدى اأع�ساِء الهيئِة التدري�سية 

يف جامعة امللك في�سل. 

3 . تقومي م�ستوى الكفايات املعرفية لبناء الختباراِت التح�سيلية لدى اأع�ساِء الهيئة التدري�سية 

يف جامعة امللك في�سل يف �سوء متغرياِت الدرا�سة.

4. الوقوف على درجِة ممار�سِة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل لكفايات بناء 

راِتهم يف املرحلة اجلامعية. الختبارات التح�سيلية يف مقرَّ

د�ُت �لبحِث: حمدِّ
2014 م يف الف�سل  العام اجلامعي )1434ـ 1435ه(، املوافق  متَّ تطبيُق هذه الدرا�سة يف 

نٍة ِمَن الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل والبالغ عددهنَّ ثالثني  الدرا�سي الثاين، على عيِّ

واإدارة  والإعالم،  والآداب،  النف�ص،  وعلم  ة،  اخلا�سَّ )الرتبية  تخ�س�ساِت  من  ع�سًوا   )30(

الأعمال، واحلقوق، والقت�ساد املنزيل(، ولديهنَّ �سنوات خربة متنوعة.

م�سطلحاُت �لبحِث:
ِة، اأو اكت�ساب املهارات". وهي قدرُة  ف مبعناها الوا�سع باأنَّها "معرفُة املادِة العلميَّ �لكفاية: وُتعرَّ

تدريٍب  اأْن�سِب  َل على  َح�سَ اإذا  م�ستوياتِها  اأف�سل  املهاراِت يف  اكت�ساِب  تِه يف  قابليَّ الفرِد ومدى 

ُف )وكالة التدريب(  وتعليٍم، مع اإمكانيَّة مالحظِتها وقيا�ِسها. )خزعلي ومومني،2010م(. وُتعرِّ

ِن الفرِد من اأداِء عمٍل  يف اململكة املتحدة الكفاية باأنَّها: )ال�سلوك الظاهر والدالَّ على قدرِة ومتكُّ

.)Dowling and Henderson, 2011( ٍ معنيَّ

لأهداٍف  املتعلمني؛  حت�سيِل  لقيا�ِص  منظٌم  "اإجراٌء  باأنَّها  ف  وُتعرَّ �لتح�سيليَُّة:  �لختبار�ُت 

تعليميٍة حمددة". املحا�سنة ومهيدات )2013م(.

ُفها املعلُم للُحكِم على م�ستوى اإملاِم الطالِب للمعارِف،  ف �إجر�ئًيا باأنَّها: اأداُة قيا�ص يوظِّ وُتعرَّ

وحتديد مهاراته املتعلقة باملقرر الدرا�سي، ويُتمُّ بناوؤها وفَق معايرَي و�سوابَط حمددٍة.
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منهجيُة �لدر��سِة و�إجر�ء�ُتها: 
 One الواحدة  املجموعِة  ذا  التجريبي  �سبه  املنهَج  الدرا�سُة  ا�ستخَدمْت  �لدر��سة:  منهُج   .1

املعاجلات  ت�سميِم  على  القائِم   ،Group Before-After (Pretest- Posttest( Design

مقدار  قيا�ص  ثمَّ  الربنامج،  تطبِيق  وبعَد  قبَل  املتدرباِت  اأداُء  يقوُم  حيث  – البعديَّة؛  ة  القْبليَّ

الكفايات  على  القائم  التعليم  لربامِج  منا�سًبا  الت�سميم  هذا  وُيعدُّ  الأداء،  احلادِث يف   ِ التغريُّ

Competency Based Programs Mastery Learning Programs )عالم، 2003م(. 

ممن  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  ٍة  ق�سديَّ بطريقٍة  نة  العيِّ اختياُر  مت  �لدر��سة:  نة  عيِّ  .2

اأع�ساء  من  متدربًة   )30( ثالثني  الدرا�سة  عينُة  بلغت  التدريبي،  الربنامج  حل�سور  ْعَن  تطوَّ

الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل، واجلدول )1( يبنّيُ خ�سائ�َص العينة:

�جلدول رقم )1(
 خ�سائ�َس �لعينة

الن�شبة املئويةالعدد�شنوات اخلربةالن�شبة املئويةالعددالتخ�ش�س

16.66%5اأقل من 3 �سنوات23.33%7الرتبية وعلم النف�ص

26.66%8اأقل من 205%6اآداب

26.66%8اأقل من 16.6610%5اإدارة اأعمال

30%109 فما فوق10%3حقوق

---13.33%4اإعالم

---16.66%5اقت�ساد منزيل

100%10030%30املجموع

3. �أدو�ُت �لدر��سة:

ُه “ جمموعُة  اأنَّ دت الباحثُة تعريَف الربنامج املقرتح اإجرائيًّا على  1. الربنامُج التدريبي: حدَّ

نِة  )عيِّ وتدريب  م�ساعدِة  بهدِف  العمليَّة  واملمار�ساِت  املقرتحة،  والأن�سطِة  التعليميِة  اخلربات 

وهنا  ومهارة".  بكفاءٍة  التح�سيلية  الختبارات  بناِء  على  في�سل  امللك  جامعة  يف  البحِث( 

الختبارات  بناء  كفايات  لتنمية  املقرتح  التدريبي  الربنامج  بناء  وخطواِت  ِة  كيفيَّ عر�ُص  يتمُّ 

التح�سيلية، بالإ�سافِة اإىل تقومِي الربنامج من الأهداِف التعليمية بدايًة، وو�سوًل اإىل التقومي 

مني. كما يتمُّ عر�ص الإجراءات التي اتُِّبعْت يف حتديِد اأداِة البحِث،  النهائي، والعر�ص على املحكِّ

وهو اختبار حت�سيلي لتقومي كفاياِت اأع�ساِء الهيئة التدري�سية يف بناء الختبارات التح�سيلية، 

وفيما يلي تو�سيح اإجراءات اإعداِده: 



287

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

�أوًل: خطو�ُت �إعد�ِد �لربنامِج �ملقرتح: 

�أ. حتديُد �لأُ�س�ِس �لتي ي�ستنُد �إليها �لربنامج �ملقرتح: ي�ستنُد الربنامُج احلايلُّ اإىل جمموعة 

الأ�س�ص التالية: 

- العتماد على قائمة كفايات بناء الختبارات التح�سيلية وفَق ت�سنيِف )بلوم(. 

باِت  ٍة للربنامج، يوؤدي اإجناُزها اإىل امتالِك املتدرِّ - ترجمة هذه الكفايات اإىل اأهداٍف تعليميَّ

ملهارات بناء الختبارات التح�سيلية.

ِة عند تنظيِم حمتوى الربنامج، بحيث يتمُّ تقدمُي اخلربات التعليمية  - مراعاُة مبداأِ ال�ستمراريَّ

ُر من َفْهِم املحتوى وجتنُِّب تكراِر املعلومات وتداخلها.  ٍة ُتي�سِّ ب�سورٍة تدريجيَّ

ة؛ مل�ساعدة املتدربات على امتالكِهنَّ للكفايات.  - مراعاة تقدمي التغذية الراجعة ب�سفة م�ستمرَّ

- مراعاة ما ينبغي اأْن تكت�سَبه املتدرباُت من كفايات يف �سوء ما يخُدُم اأداَءهنَّ الفعلّي بعد ذلك 

يف غرف الدرا�سة. 

ب. خطو�ُت بناِء �لربنامِج �ملقرتح: �سارْت اإجراءاُت بناء الربنامج املقرتح وفًقا للخطوات التالية: 

ِة و�لفرعيِة للربنامج: وهي خطوٌة اأ�سا�سيٌة يف تخطيط اأيِّ برنامٍج  1- حتديُد �لأهد�ِف �لعامَّ

ُف الأهداف العامة باأنَّها: اأهداٌف )غايات( ُكربى اأو�سُع �سموًل واأ�سعُب قيا�ًسا من  تعليميٍّ وُتعرَّ

ي  ُتغطِّ اأنَّها  ويفرت�ُص  زمنية،  بفرتِة  دٍة  حمدَّ غرِي  عبارات  �سكِل  على  تاأتي  ة،  اخلا�سَّ الأهداف 

جوانَب م�ستويات التعلم عند )بلوم(. وتتمثَُّل الأهداُف اجلزئيُة للربنامج التدريبي بـ:

- تنمية قدرة املتدربات على كفاياِت التخطيِط لالختبار، وذلك من خالل قدرِتها على الإجابِة 

عن جمموعٍة من الأ�سئلة مثل: ما املهاراُت واملعارُف التي اأنوي قيا�سها؟ ما عنا�سر املحتوى 

ُب الأ�سئلة؟ وغريها  ُة الختبار؟ كيف �ساأُرتِّ التي ينبغي ربُطها بالأهداف التعليمية؟ كم ُمدَّ

من الأ�سئلة املرتبطة بالتخطيط لالختبار. 

- تنمية قدرة املتدربات على اإعداد البنود الختباريِة، وحتليِل نتائِج الختبار. 

- اختيار حمتوى الربنامج. 

- حتديُد طرِق واأ�ساليب التطبيق، والأن�سطِة والو�سائِل التعليميِة امل�ستخدمِة يف الربنامج. 

- حتديُد اأ�ساليِب التقومي، والفرتة الزمنية لتنفيذ الربنامج. 

َد املحتوى التعليمي للربنامج يف �سوء الأهداف العامة للربنامج  2. �ختياُر حمتوى �لربنامج: ُحدِّ

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جميع  ُينا�سب  باأْن  وكفايات بناء الختبارات التح�سيلية، وُروعي 

اهتمامهم.  تثرُي  وفعالياٍت  اأن�سطٍة  على  الربنامُج  يحتوي  واأْن  والأدبية،  العلمية  التخ�س�سات 

َم الربنامُج اإىل: جانٍب نظري واآخَر عملي:  وُق�سِّ
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�أ. �جلانُب �لنظري من �لربنامج:

ُروعي فيه اأْن تتدرَج املعلوماُت وفَق الت�سل�سِل املنطقي، حيُث متَّ التعرُف على خطواِت بناء 

بلوم،  وفق  التفكري  مب�ستويات  والتعريف  املوا�سفات،  بجدول  والتعريف  التح�سيلي،  الختبار 

وتعرف  كيفية حت�سينها،  وبيان  منها،  كل  وعيوب  وميزات  واملقالية  املو�سوعية  الأ�سئلة  واأنواع 

مقايي�ص النزعة املركزية والت�ستت والرتباط. 

ب. �جلانُب �لعملي من �لربنامج:

حيث مت اإجراُء بع�ص التطبيقات العملية على اإعداد جدول املوا�سفات وفق ت�سنيف بلوم، 

وح�ساب املتو�سط والو�سيط واملنوال من درجات وفئات تكرارية، وح�ساب املدرجات التكرارية، 

بيانيًّا ومن خالل اجلداول  الختبارات ومتثيلها  الطالب يف  نتائج  التقارير عن  كتابِة  وكيفيِة 

التكرارية، و�سياغة بع�ص الأمناط من الختبارات التح�سيلية ونقدها.

مني: 3. عر�ُس �لربنامج على �ملحكِّ

مت عر�ُص الربنامج املقرتح على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�ص يف 

جمال التقومي والقيا�ص؛ وذلك لإبداء الراأي حول مدى ارتباِط اأهداف الربنامج بالهدف العام. 

ومالءمِة حمتوى الربنامج، واأن�سطته لتحقيق الأهداف املو�سوعة له. ومالءمة املادة العلمية، 

اأُخذْت بعني  التي  ال�سادُة املحكمون بع�َص املالحظات  اأبدى  للمتدربات، وقد  واأ�سلوِب عر�سها 

ُ اأ�سماَء املحكمني وتخ�س�ساتهم(.  العتبار يف اإخراج الربنامج ب�سكله النهائي )وامللحق .1 يبنيِّ

4. �لفرتُة �لزمنيُة لتنفيِذ تدري�ِس �لربنامج: 

 مت حتديُد الزمن الالزم لتدري�ص الربنامج من خالل طبيعة الربنامج الذي يحتوي على 

جانب نظري وجانب عملي يف �سوء اآراء املحكمني، الذين مت عر�ص الربنامج عليهم )ومنهم 

اتفاٌق  هناك  وكان  للربنامج،  املنا�سب  الزمن  عن  �سوؤاُلهم  مت  وقيا�ص(  تقومي  تخ�س�ص  ذوو 

ُه يحتاج ل�سبِع جل�ساٍت تدريبية. ويتكون الزمُن الكليُّ للربنامج من اأربع  بن�صبة )95%( على اأنَّ

�ُص على مداِر �سبعِة اأياٍم بواقع �ساعتني لكل جل�سة، وال�سكل رقم  ع�سرة )14( �ساعًة، بحيث ُيدرَّ

)1( يو�سح مكونات الربنامج املقرتح:
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�ل�سكل رقم )1(
مكونات �لربنامج �ملقرتح

بناُء الختباِر املعريفِّ لقيا�ص كفايات بناء الختبارات التح�سيلية لدى اأع�ساِء هيئِة التدري�ص: 

وهي  بالبحث  املتعلقة  البيانات  جمع  اأداة  بناء  يف  اتُّبعْت  التي  اخلطواِت  اجلزُء  هذا  ويتناول 

اختبار حت�سيلي يف كفايات بناء الختبارات التح�سيلية. وفيما يلي تف�سيٌل لتلك اخلطوات:

1ـــ حتديُد �لهدِف من �لختبار: 

يهدف الختباُر التح�سيلي اإىل احل�سول على بيانات تتعلق بتح�سيِل املتدربات للمحتوى 

قيا�ص  اإىل  يهدف  كما  املعريف،  املجال  مل�ستويات  وفًقا  التدريبي  الربنامج  املت�سمن يف  العلمي 

الختباُر  يقي�ُسها  ثالثة  حماوَر  يف  التح�سيلية  الختبارات  بناء  يف  املتدربات  كفايات  م�ستوى 

لال�ستعمال  الختبار  الختبارية، وحت�سري  البنود  واإعداد  الختبار،  لبناء  بالتخطيط  وترتبط 

وت�سحيِحِه وحتليل نتاِئِجه، من خالل قيا�ص الفرق بني اأداِئهم يف هذا الختبار قبَل الربنامج 

وبعد انتهاِئِه.

2ـــ حتديُد نوع �لختبار ومفرد�ته: 

حددت مفردات الختبار بال�سرت�ساد بطرق �سياغة الختبارات املو�سوعية من نوع الختيار 

من متعدد، واعتمدت الباحثة يف �سياغة مفردات الختبار على بع�ص الأدبيات املت�سلة بالتقومي 

والقيا�ص والختبارات التح�سيلية وكيفية بنائها. وذلك وفقًا ملا يلي: 

- حتديد الغر�ص من الختبار التح�سيلي: وهو احلكم على اإتقان معرفة وامتالك املتدربات 

لكفايات بناء الختبارات التح�سيلية.

- حتديد الأهداف التعليمية: حيث مت التعبري عن الأهداف ب�سيغة النواجت التعلمية.
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مع  املحتوى  لهذا  والفرعية  الأ�سا�سية  واملجالت  العنا�سر  املحتوى: حيث مت حتديد  - حتديد 

الهيئة  اأع�ساء  الن�سبية لكل منها مبا ت�سهم يف قدرتها على تنمية كفايات  الأوزان  حتديد 

التدري�سية على بناء الختبارات التح�سيلية.

�إعد�ُد جدوِل �ملو��سفاِت: مت اإعداُد جدول املوا�سفات بعد حتديد الأهداف التعليميَّة وعنا�سِر 

املحتوى الذي �سي�سمُله الختباُر؛ بغر�ص ربط هذه الأهداِف بعنا�سر املحتوى مبا�سرًة وحتديِد 

اأبعاِد الختبار. متَّ حتديُد الن�سِب يف جدول موا�سفات وفَق  ِة بكلِّ بعٍد من  عدِد البنوِد اخلا�سَّ

مني الذين متَّ �سوؤاُلهم عن تقدير الوزن الن�سبي لكلِّ عن�سٍر من عنا�سر املحتوى وفَق  اآراِء املحكِّ

الأهداِف التعليمية كما يبيُنها اجلدوُل )2(

�جلدول رقم )2(
�لبنود �خلا�سة بكل بعد من �أبعاد �لختبار

عنا�شر املحتوى
االأوزان الن�شبية االأهداف التعليمية

لعنا�شر 
املحتوى تقوميتركيبحتليلتطبيقفهمتذكر

5%1%--1%1%2%خطوات بناء الختبارات التح�سيلية

7%2%-1%1%1%2%ت�سنيف الختبارات التح�سيلية

8%1%1%1%2%1%2%اإعداد جدول املوا�سفات

10%2%2%1%2%2%1%حتليل البنود

9%2%2%1%2%1%1%تقدير معامالت ال�سهولة وال�سعوبة

10%2%1%1%3%2%1%مقايي�ص النزعة املركزية

13%3%1%1%5%2%1%مقايي�ص الت�ستت

6%1%1%1%2%-1%الرتباط

9%1%2%1%3%1%1%متثيل البيانات

8%2%2%1%3%--ت�سحيح الختبار

10%2%2%2%2%1%1%املوؤ�سرات ال�سيكومرتية لالختبارات

5%1%1%--1%2%التعريف باأنواع البنود

100%20%15%11%26%13%15%الأوزان الن�سبية لالأهداف

4ـــ و�سُع تعليمات �لختبار: حيث و�سح الهدُف من الختبار، وو�سحت اأنواُع الأ�سئلة وكيفية 

الإجابة عنها، وحدد الزمن الالزم لالإجابة عن الختبار. 

لالأهداف  م�ستوياٍت  خم�سِة  قيا�ص  على  الختباُر  هذا  اقت�سر  �لختبار:  �أبعاِد  حتديُد  5ـــ 

الرتكيب،  التحليل،  التطبيق،  الفهم،  "بلوم" Bloom وهي )التذكر،  لت�سنيف  وفًقا  املعرفية 
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ْت باأْن تت�سمن بنوُد الختباِر اأكرَب عدٍد من الأ�سئلة  والتقومي(؛ وذلك نظًرا لأنَّ الباحثَة قد اهتمَّ

ن ال�سكُل النهائيُّ  يف م�ستويات الهرم العليا، وهي: التطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي، وت�سمَّ

لالختبار خم�سني بنًدا �سمن ثالثة حماور اأو اأبعاد، هي: بعد التخطيط لالختبار وعدُد بنوده 

-29-28-28-26-15-12-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1( وهي  بنًدا،   )18( ع�سَر  ثمانية 

36-50(، بعد اإعداد البنود الختبارية وعدد بنوده �ستة ع�سر )16( بنًدا، وهي: )14-13-0-

16-17-18-19-20-21-22-23-25-45-46-48-49(، وبعد حتليل البنود وال�ستفادة من 

النتائج وعدد بنوده �ستة ع�سر )16( بنًدا، هي )39-38-37-35-34-33-32-31-30-24-

. )47-44-43-42-41-40

اأوًل درا�سًة ا�ستطالعيًة لالختبار ب�سورته  �لدر��سُة �ل�ستطالعيُة لالختبار: اأجرت الباحثة 

الأولية، والذي تكون من خم�سة و�سبعني )75( بنًدا؛ بهدف ح�ساب معامالِت ال�سهولِة وال�سعوبة 

ٍة من  ا�ستطالعيَّ نٍة  عيِّ على  الختباُر  َق  ُطبِّ وقد  الت�سحيح،  وكيفية  الزمن  و ح�ساب  لالختبار، 

َح الختباُر  حِّ اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة، وقد بلغ عدُدهنَّ ع�سرين )20( ع�سًوا، ثم �سُ

ال�سحيحُة  الإجاباُت  ُر�سدت  كما  جدوٍل،  يف  ال�ستطالعية  التجربة  اأفراد  درجاُت  َدت  وُر�سِ

وال�سعوبِة  ال�سهولِة  ُر�سدت معامالُت  ا  واأي�سً الختبار،  بنود  بنٍد من  لكلِّ  واملرتوكُة  واخلاطئُة 

اآخر من خالل  واملرتوكة يف جدوٍل  ال�سحيحة واخلاطئة  الإجابات  بعد ح�سابها من  والتبايِن 

ح�ساب معامالت ال�سعوبة، ومعامالت ال�سهولة، ومعامل التباين، ويو�سح جدول )3( معامالت 

ال�صعوبة:

�جلدول رقم )3(
معامالت �ل�سعوبة لبنود �لختبار

امل�شتوىال�شعوبةت�شل�شلامل�شتوىال�شعوبةت�شل�شلامل�شتوىال�شعوبةت�شل�شل

متو�سط510.67متو�سط260.61�سهل10.14

�سعب520.80متو�سط270.60متو�سط20.50

�سعب جدًا530.97متو�سط280.67�سعب30.73

متو�سط540.56متو�سط290.66�سهل40.37

متو�سط550.53�سعب300.73متو�سط50.42

�سهل جدًا560.11�سهل310.21متو�سط60.57

متو�سط570.55متو�سط320.49�سهل70.19

�سعب580.87متو�سط330.57�سهل جدًا80.13

�سعب جدًا590.94متو�سط340.64متو�سط90.55

متو�سط600.67متو�سط350.67�سهل جدًا100.11

متو�سط610.66متو�سط360.55متو�سط110.54

�سعب جدًا620.97�سعب370.87متو�سط120.54
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متو�سط630.57متو�سط380.57�سهل130.25

�سعب640.87�سعب390.88�سهل140.19

متو�سط650.51متو�سط400.51متو�سط150.66

�سعب660.78متو�سط410.70متو�سط160.65

متو�سط670.60متو�سط420.63متو�سط170.57

متو�سط680.55متو�سط340.69متو�سط180.60

متو�سط690.55�سعب440.73متو�سط190.68

متو�سط700.51�سعب450.71متو�سط200.62

�سعب710.73متو�سط460.53متو�سط210.61

متو�سط720.61متو�سط470.64�سعب220.89

متو�سط730.56متو�سط480.56متو�سط230.46

�سعب740.81متو�سط490.61متو�سط240.55

متو�سط750.67متو�سط500.67متو�سط250.55

نالحظ اأن بنود الختبار تنوعت بني ال�سهِل وال�سعِب واملتو�سِط، وتراوحت معامالُت ال�سعوبِة 

ال�سهلِة  البنوِد  الباحثُة بحذِف  0.97 )�سعب جًدا(، وقد قامت  اإىل  0.11 )�سهل جًدا(  بني 

ا، وهي  ا، وهي البنود )1-4-7-8-10-13-14-31-56(، وال�سعبة وال�سعبة جدًّ وال�سهلة جدًّ

البنود ) 3-22-30-37-39-44-45-52-53-58-59-62-64-66-71-74(، والإبقاء على 

عاليٍة  ٍة  متييزيَّ بقدرٍة  تتمتُع  لأنَّها  لالختبار؛  النهائية  بال�سورة  �سعوبتها  يف  املتو�سطة  البنود 

املختلفة  امل�ستويات  عن  تك�سَف  اأْن  وميكن   )Murphy & Davidshofer, 2001, p.195(

َن الختباُر النهائي من خم�سني )50( بنًدا، ُوزعت على ثالثة حماور. لالأفراد، وبالتايل تكوَّ

الزمن  ر�سِد  خالل  من  الختبار  اأ�سئلة  على  لالإجابة  الالزم  الزمُن  َد  ُحدِّ �لختبار:  زمن   .7

الذي ا�ستغرقْتُه املختربة الأوىل من عينة البحث، وقد بلغ )35.( دقيقًة، وُر�سد الزمن الذي 

ا�ستغرقته اآخر خمتربة )55.( دقيقًة، وُح�سب متو�سط الزمنني حيُث بلغ )45.( دقيقًة.

8. ت�سحيُح �لختبار: اأُعدَّ مفتاٌح لت�سحيح الختبار ت�سمن الإجابات ال�سحيحة عن اأ�سئلته، 

بحيث اأَعطي درجًة واحدًة لكل اختيار �سحيح. 

9. �لتحقُق من �سدِق �ختباِر كفايات بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية وثباته: 

وقبل  الأولية،  �سورته  يف  الختبار  ت�سميم  بعد  مني(:  �ملحكِّ طريق  )عن  �ملحتوى  �سدق  �أ. 

جتربته ميدانيًّا كان لُبدَّ من التاأكِد من �سالحية ال�سورة الأولية له. لذا قامت الباحثُة بعر�ص 

ِق من مدى متثيل الختبار لالأهداف املحددة له.  الختبار على جمموعٍة من املحكمني( للتحقُّ

تابع �جلدول رقم )3(
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الختباِر  بني  والت�ساِق  الختبار،  ملفردات  العلمية  ال�سحة  يف  اآراِئهم  اإبداء  خالل  من  وذلك 

وحمتوى املو�سوعات التي يت�سمُنها الربنامج. �سالحية كل بند لقيا�ص كفايات بناء الختبارات 

التح�سيلية. ووفًقا لآراء املحكمني كانت اأهم التعديالت: تعديل �سياغة بع�ص البنود حتى تكوَن 

ب�سيطًة ووا�سحًة، واإ�سافة بع�ص الأ�سئلة مل�ستَوَيْي: الرتكيب، والتحليل. 

التمييز  على  الختبار  اأ�سئلة  من  �سوؤال  كل  قدرة  معرفة  اإىل  ويهدُف  �لتمييزي:  �ل�سدُق  ب. 

ُ عن درجة متييز  نِة يف الختبار، اأي: اأنه يعربِّ بني الأداِء املرتفع، والأداء املنخف�ص لأفراد العيِّ

العينة  لأفراد  الختبار  درجاُت  َبْت  ُرتِّ التمييزي  ال�سدق  وحل�ساب  والقوي،  لل�سعيف،  املفردة 

نِة التي تقع يف درجات اجلزء الأعلى،  ترتيًبا تنازليًّا. ثم مت ف�سل )27%( من درجات اأفراِد العيِّ

ومتَّ ف�سُل )27%( من درجات اأفراد العينة التي تقع يف درجات اجلزء الأدنى، وحتليل البنود 

البنوَد  اأنَّ  ويظهر  الداخلي"،  "ال�سدق  الداخلي  الت�ساق  حول  دلياًل  يقدم  النحو  هذا  على 

متجان�سٌة وتقي�ص �سيًئا واحًدا، وقد ا�ستخدمت املعادلة: 

معامل متييز البند =
ل – د

1

ن

حيث: ل= تدل على عدد الأفراد من الفئة الأعلى الذين اأجابوا على البند اإجابة �سواب، د= 

تدل على عدد الأفراد من الفئة الأدنى الذين اأجابوا على البند اإجابة �سواب، وت�سري ن = عدد 

الأفراد يف الفئة الأعلى اأو الفئة الأدنى. )خمائيل،2006م، �ص. 93(. كما يبينها جدول )4(

�جلدول رقم )4(
معامالت متييز بنود �لختبار �لتح�سيلي

معامل التميزدلممعامل التميزدلممعامل التميزدلم

1620.6618310.2835310.28

2310.2819720.7136640.28

3640.2820510.5737730.57

4730.5721410.4238740.42

5740.4222530.4039740.42

6740.4223740.4240710.85

7730.5724740.4241640.28

8420.2825410.4242520.42

9750.2826610.7143310.28

10740.4227420.2844620.57
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معامل التميزدلممعامل التميزدلممعامل التميزدلم

11420.2828730.5745620.57

12530.2829620.5746750.28

13520.4230530.4047410.42

14520.4231410.4248530.28

15740.4232630.4249750.28

16720.7133720.7150610.83

17420.2834620.66

يت�سح من اجلدول اأنَّ معامالت التمييز لبنود الختبار تراوحت ما بني )0.83(، و)0.28(، 

حيث كان تو�سطها )0.55(. وقد جتاوزت احلد الأدنى واملقبول كمعامل متييز البند )0.20(، 

الأمر الذي اأدى اإىل اعتماِد كل البنود لتمتُِّعها مبوؤ�سرات متييزية جيدة، وعدم حذف اأيٍّ منها. 

الثبات  ح�ساب  مت  �لتح�سيلية:  �لختبار�ت  بناء  كفايات  تقومي  �ختبار  ثبات  ح�ساُب  جـ. 

بطريقة الت�ساق الداخلي، وطريقة كودر ريت�سار�سون.

بني  بري�سون  الرتباط  معامل  ال�سدق ح�سب  النوع من  ولتحقيق هذا  �لد�خلي:  1. �لت�ساق 

درجة كل بند مع الدرجة الكلية لالختبار وفق جدول)5(.

�جلدول رقم )5( 
معامل �لرتباط بني درجة كل بند مع �لدرجة �لكلية لالختبار

معامل االرتباطالبندمعامل االرتباطالبندمعامل االرتباطالبند

1**0.5618**0.8735**0.60

2**0.6119**0.6636**0.86

3**0.5820**0.06837**0.69

4**0.6321**0.06638**0.63

5*0.4422**0.7339**0.78

6**0.6823**0.8640**0.44

7**0.6124**0.4941**0.56

8*0.3325**0.5742**0.80

9**0.6426**0.6443**0.69

10**0.6527**0.7744**0.73

11**0.4128**0.8745**0.71

12**0.4529**0.7846**0.69

تابع �جلدول رقم )4(



295

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

معامل االرتباطالبندمعامل االرتباطالبندمعامل االرتباطالبند

13**0.5530**0.7847**0.78

14**0.7431**0.8848**0.77

15**0.7132**0.8149**0.69

16**0.6533**0.7050**0.76

17**0.5734**0.69

 يالحظ من اجلدول ال�سابق اأنَّ غالبيَة معامالِت الرتباط بني البند والدرجة الكلية لالختبار 

كانت دالًة عند م�ستوى الدللة )0.01(، مما يدل على الت�ساق الداخلي لختبار الكفايات يف 

بناء الختبارات التح�سيلية.

 �لثباُت لالختبار بطريقة كودر ريت�سارد�سون20: مت ح�ساُب الثباِت بهذه الطريقة حيث بلغ 

معامُل الثبات )0.88( ملحور التخطيط لالختبار، و)0.79( ملحور اإعداد البنود الختبارية، 

و)0.81( ملحور حتليل البنود وال�ستفادة من النتائج، يف حني بلغ )0.92( للدرجة الكلية.

يتمتَُّع مبوؤ�سراِت  التح�سيلية  الختبارات  بناِء  كفايات  تقومي  اختباَر  اأنَّ  ن�ستنتج  �سبق  مما 

را�سِة والإجابِة عن اأ�سئلتها. �سدٍق وثباٍت عالية جتعله �ساحًلا لال�ستخداِم يف حتقيِق اأهداِف الدِّ

نتائُج �لدر��سِة:
اإليه الدرا�سُة احلاليُة من نتائَج وذلك لالإجابة على  لت  ا ملا تو�سَّ يتناول هذا اجلزء عر�سً

اأ�سئلة الدرا�سة، ومن ثم التعرُّف على فعالية الربنامج املقرتح، ف�ساًل عن تف�سري النتائج يف 

�سوء الدرا�ساِت ال�سابقة والإطاِر النظري للدرا�سة. 

نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول:
اأع�ساء  القائم على حت�سني كفايات  املقرتح  الربنامج  فاعلية  ما  الأول على:  ال�سوؤال  ن�ص 

الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل يف بناء الختبارات التح�سيلية؟ 

الختبارات  بناء  كفايات  تقومي  اختبار  على  املتدربات  اأداء  بني  الفروق  ح�ساُب  مت  حيث 

 Matched Pairs املتقابلة  الأزواج  بني  املقارنة  بطريقة  وبعده،  الربنامج  قبل  التح�سيلية 

ونح�سُب  املرتبة،  لالأزواج   )t( اختبار  ون�ستخدم  امل�ستقلتني،  غري  نتني  للعيِّ  comparison

ِة لكلِّ جمموعٍة كما يبيُنها اجلدول )6(. املتو�سطاِت والنحرافاِت املعياريَّ

تابع �جلدول رقم )5(
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�جلدول رقم )6(
�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية وفروق �ملتو�سطات لكل جمموعة

)قبلي/ بعدي( لكل ُبْعٍد يف �لختبار و�لدرجة �لكلية

الداللةتاالنحراف املعياريناملتو�شطاملجموعة

الزوج الأول
3.3333301.64701التخطيط قبلي

17.970.000

11.4333302.48698التخطيط بعدي

الزوج الثاين
2.7333301.46059البناء قبلي

37.5920.000

13.5000301.87083البناء بعدي

الزوج الثالث
3.0333301.35146التحليل قبلي

21.0110.000

12.4667302.55604التحليل بعدي

8.7667303.7016653.9610.000الكلية قبليالزوج الرابع

37.4000305.16353الكلية بعدي

اأبعاد الختبار ل�سالح التطبيق البعدي،  ٍة اإح�سائيًّا يف  ُ من اجلدول وجود فروق دالَّ يتبنيَّ

بناء  التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  كفايات  تنمية  التدريبي يف  الربنامج  فاعلية  يدلُّ على  مما 

الختبارات التح�سيلية. 

نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين:
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل توجد فروقاٌت يف كفايات بناء الختبارات التح�سيلية )باأبعادها 

الثالثة( بالإ�سافة اإىل الدرجة الكلية، يف �سوء متغريات التخ�س�ص و�سنوات اخلربة، ويف �سوء 

التفاعالت الثنائية بينهما؟ ويتفرع هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:

�صِ على درجة امتالك كفايات بناء الختبارات التح�سيلية باأبعادها  - هل يوجُد تاأثرٌي للتخ�سُّ

املختلفة لدى املتدربات من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل؟

- هل يوجُد تاأثرٌي لعدد �سنوات اخلربة على درجة امتالك كفايات بناء الختبارات التح�سيلية 

باأبعادها املختلفة لدى املتدربات من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك في�سل؟

�صِ وعدد �سنوات اخلربة على درجة امتالك  ِة بني التخ�سُّ - هل يوجُد تاأثرٌي للتفاعالت الثنائيَّ

الهيئة  اأع�ساء  من  املتدربات  لدى  املختلفة  باأبعادها  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات 

التدري�سية يف جامعة امللك في�سل؟

ذي   )MANOVA( التابعِة  املتغرياِت  ِد  متعدِّ التبايِن  حتليِل  اأ�سلوِب  ا�ستخداُم  متَّ  وقد 

�ص الدرا�سيِّ  الت�سميم العاملي )Multivariate Manova )2×2  لدرا�سة تاأثري كلٍّ من التخ�سُّ
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و�سنوات اخلربة والتفاعالت الثنائية بينها على درجات الأبعاد املختلفة لختبار كفايات بناء 

ِة، كما مت ح�ساُب مربع )اإيتا( للتعرف على  الختبارات التح�سيلية، بالإ�سافة اإىل الدرجة الكليَّ

ُرها املتغريات:  حجم التاأثريات اأو ن�سبة التباين يف درجات الأبعاد املختلفة لالختبار التي تف�سِّ

با�ستخدام  وذلك  بينها،  الثنائية  والتفاعالت  اخلربة  �سنوات  وعدد  الدرا�سي،  التخ�س�ص 

الربنامج الإح�سائي SPSS ويو�سح كل من جدول )7(، و)8( نتائج هذه الأ�سئلة ال�سابقة.

�جلدول رقم )7(
�ِس �لدر��سي وعدِد نتائج �لختبار�ت �ملتعددة عند در��سة تاأثري كلٍّ من �لتخ�سُّ

�سنو�ت �خلربة و�لتفاعل بينهما على �لأبعاد �ملختلفة لختبار كفايات
بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية، و�لدرجة �لكلية 

درجات فالقيمةاملتغري امل�شتقل االختبار
احلرية

خطاأ درجات 
الداللةاحلرية

التخ�س�ص 
*

 اخلربة

Pillai's0.5990.56320.00064.0000.923  بيالي

Wilks  0.4860.53520.00044.0660.934 'ويلك�ص  

Hotelling's0.8880.51120.00046.0000.948  هوتلنج

Roy's 0.6552.0955.00016.0000.119 روي

التخ�س�ص

Pillai's 1.4552.28616.00064.0000.010 بيالي

Wilks0.0723.43316.00040.3530.001' ويلك�ص 

Hotelling's6.3634.57316.00046.0000.000  هوتلنج

Roy's 5.34021.3604.00016.0000.000 روي

اخلربة

Pillai's 0.7870.98016.00064.0000.489 بيالي

Wilks0.3760.95216.00040.3530.522' ويلك�ص 

Hotelling's1.2510.89916.00046.0000.575  هوتلنج

Roy's 0.8133.2524.00016.0000.039 روي

 )Roy روي ،Hotelling هوتلنج ،Wilks ويلك�ص ،Pillai اإنَّ الختبارات الأربعة )بيالى 

ٌة بالن�سبة  ا اأنَّه مل تكْن هناك فروٌق دالَّ كانت دالًة اإح�سائيًّا يف حالة التخ�س�ص، ويت�سح اأي�سً

ُه ل يوجد تاأثرٌي دالٌّ ل�سنوات اخلربة على كفايات بناء الختبارات  ملتغري �سنوات اخلربة. مبعنى اأنَّ

التح�سيلية، فيما عدا طريقة روي Royحيث بلغت قيمة الدللة )0.039( ومل تكْن الختباراُت 

ُ اجلدول )8( نتائج  ِة: )التخ�س�ص × �سنوات اخلربة(، ويبنيِّ الأربعُة دالًَّة يف التفاعالت الثنائيَّ

.MANOVA حتليل التَّباين متعدد املتغريات التابعة
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�جلدول رقم )8(
 نتائج حتليل �لتباين متعدد �ملتغري�ت �لتابعة عند در��سة تاأثري �لتخ�س�س

ها �ختبار كفايات بناء و�سنو�ت �خلربة على �لأبعاد �ملختلفة �لتي ي�سمُّ
�لختبار�ت �لتح�سيلية، بالإ�سافة للدرجة لالختبار )ن( =30(

ُ التابُعم�شدر التباين جمموع املتغريرِّ
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
الداللةفاملربعات

التخ�س�ص
 * 

اخلربة

3.87550.7750.5270.753التخطيط

7.07451.4150.8430.539البناء

1.77750.3550.3550.872التحليل

5.82751.1650.2370.940الكلية

التخ�س�ص

40.042410.0116.8060.002التخطيط

9.90142.4751.4740.256البناء

13.26943.3173.3100.037التحليل

172.126443.0328.7480.001الكلية

اخلربة

9.97542.4941.6950.200التخطيط

11.00342.7511.6380.213البناء

5.81841.4551.4520.263التحليل

50.791412.6982.5820.077الكلية

اخلطاأ

23.533161.471التخطيط

26.867161.679البناء

16.033161.002التحليل

78.700164.919الكلية

ُح من اجلدول ما يلي: يتَّ�سِ

درجات  متو�سطات  بني  التخ�س�ص(  ملتغرِي  )ا�ستناًدا  ٍة  اإح�سائيَّ دللٍة  ذاِت  فروٍق  وجوُد   -

ُنها  املتدربات من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الأبعاِد املختِلفِة )ما عدا بعد البناء( التي يت�سمَّ

معامل  ف�سر  وقد  الكلية  الدرجة  اإىل  بالإ�سافة  التح�سيلية  الختبارات  بناء  كفايات  اختباُر 

اأعلى من  ِن�َسٌب  1.7%(، وهي يف جمملها   ،%1.5  ،%1.2  ،%1  ،%1.2  ،%0.9 اإيتا: )%0.7، 

اِه الفروِق بني  ُ �سنوات اخلربة. وعند اإجراء اختبار )�سيفيه( لتحديِد اجتِّ ُرها متغريِّ التي يف�سِّ

وعلم  )الرتبية  تخ�س�ص  ذواِت  املتدربات  تفوُق   َ تبنيَّ املتدربات  بني  الدرا�سية  التخ�س�سات 

يف  منزيل(  اقت�ساد  حقوق،  اأعمال،  اإدارة  اإعالم،  )اآداب،  التخ�س�سات  بقية  على  النف�ص( 

�صِ اإدارة الأعمال يف  جميع اأبعاد الختبار والدرجة الكليَّة، يف حني تفوقْت املتدرباُت يف تخ�سُّ

بعد حتليِل بياناِت الختبار مقارنًة مع باقي التخ�س�سات.
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ِة )اأقلُّ من 3 �سنوات، اأقل من  - عدم وجود فروٍق ذاِت دللٍة اإح�سائية بني فئاِت �سنواِت اخُلرْبَ

5، -اأقل من 7، اأقل من 10، ومن 10 فما فوق( يف اختبار الكفايات بناء الختبارات التح�سيلية 

باأبعاِده املختلفة.

�صِ الدرا�سيِّ يف الأبعاِد املختلفة  ا للتفاعل الثنائي بني التخ�سُّ - عدم وجوُد تاأثرٍي دالٍّ اإح�سائيًّ

ْي )التخ�س�ص  َ التي يت�سمُنها الختباُر، وي�سري مربُع )اإيتا( اإىل اأنَّ التفاعَل الثنائيَّ بني ُمَتَغريِّ

و�سنوات اخلربة( مل يف�سْر �سيًئا من التباين الكلي يف درجات الأبعاِد التي يت�سمُنها الختباُر.

نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث:
امللِك  جامعة  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساِء  معرفِة  م�ستوى  ما  على:  الثالث  ال�سوؤال  ن�ص 

في�سل مببادئ بناِء الختبارات التح�سيلية؟ لالإجابة على هذا ال�سوؤال متَّ ح�ساُب املتو�سطات 

القبلي(؛  اأبعاِد اختبار كفايات بناء الختبارات التح�سيلية )التطبيق  ُبْعٍد من  احل�سابية لكلِّ 

ملعرفة امل�ستوى الفعلي يف الكفايات قبل التدخل، واجلدول )9( يبني املتو�سطات:

�جلدول رقم )9(
 يبني �ملتو�سطات و�لن�سبة �ملئوية مل�ستويات معرفة �ملتدربات

مببادئ بناء �لختبار�ت �لتح�سيلية

اخلطاأ املعياري للمتو�شطاالنحراف املعياريالن�شبة املئويةاملتو�شطالبعد

38.021.647010.30070%3.3333التخطيط

31.171.460590.26667%2.7333البناء

34.601.351460.24674%3.0333التحليل

37.553.701660.67583%8.7667الكلية

اأنَّ م�ستوى معرفة املتدربات ِمْن اأع�ساِء الهيئة التدري�سية مببادئ بناء  يتبني من اجلدوِل 

نِة الدرا�سة  الختبارات التح�سيلية يف جامعة امللك في�سل متدٍن، ومل ي�سْل اأحٌد من اأفراِد عيِّ

اإىل امل�ستوى املقبول تربوياًّ واملحدد بن�سبة )80%(، حيث بلغت ن�سبُة املتو�سط احل�سابي لذلك 

ا بالن�سبِة للمجالت فقد بلغت ن�سبُة املتو�سِط احل�سابيِّ  امل�ستوى )37.55%( على الأداة ككل، اأمَّ

نِة الدرا�سة على جمال التخطيط لالختبار اأعلى ن�سبَة معرفٍة مببادئ بناء الختبارات  لأداء عيِّ

ن�سبُة  بلغت  بينما  الأخرى،  باملجالت  مقارنة  قيمًة  اأعلى  وهي   ،)%38.02( وهي  التح�سيلية 

املتو�سط احل�سابي ملجال بناء الختبار )31.17%(، وهي اأقلُّ ن�سبِة معرفة، يف حني بلغت ن�سبُة 

املتو�سط احل�سابي ملجال التحليل )34.60%(، وب�سكل عام جاءت قيُم املتو�سطات على الأداة 

َيًة.  وجمالِتها ُمتدنِّ
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تائِج وتف�سرُيها: مناق�سُة �لنَّ
بيَّنت نتائُج الدرا�سة فاعليَة الربنامِج التدريبيِّ يف تنمية كفايات اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف 

بناء الختبارات التح�سيلية يف جمال التخطيط والبناء وال�ستفادة من النتائج وحتليها، وهذا 

املتدربات  تفوُّق  الدرا�سُة  نْت  بيَّ احلارثي )2007م(.  ودرا�سة  احلالية،  الدرا�سُة  ا�ستهدفْتُه  ما 

�صِ )الرتبية وعلم النف�ص( على بقية التخ�س�سات )اآداب، اإعالم، اإدارة اأعمال،  ذوات تخ�سُّ

املتدرباُت  تفوقت  الكلية، يف حني  والدرجة  الختبار  اأبعاد  منزيل( يف جميع  اقت�ساد  حقوق، 

ُبعِد حتليِل بيانات الختبار مقارنًة مع باقي التخ�س�سات.  يف تخ�س�ص )اإدارة الأعمال( يف 

ُم�سبقٌة  معرفٌة  لديُهنَّ  النف�ص(  وعلم  )الرتبية  تخ�س�ص  يف  فاملتدربات   ، طبيعيٌّ الأمُر  وهذا 

بخطواِت وكفايات بناء الختبارات التح�سيلية امتلْكَنها من تركيِز بع�ِص املقررات عليها كمقرر 

)التقومي والقيا�ص(، والختبارات وغريها من املقررات، وبالن�سبِة لتفوِق املتدرباِت تخ�س�صِ 

هم َدَعَم معرفَتُهنَّ باجلوانب الإح�سائية،  )اإدارة الأعمال( يف حتليل البيانات هو اأنَّ تخ�س�سَ

التي ت�ساعُد على حتليل  كمعامالِت ال�سعوبة، ومقايي�ص النزعة املركزية، وغريها من الأموِر 

فئات  بني  ٍة  اإح�سائيَّ دللٍة  ذات  فروٍق  وجوِد  عدَم  ا  اأي�سً الدرا�سُة  وبيَّنت  ومقارنِتها.  النتائج 

اإْذ مل توؤثْر  �سنوات اخلربة يف اختبار الكفايات بناء الختبارات التح�سيلية باأبعاده املختلفة، 

�سنواُت اخلربِة على تطوير كفايات املتدربات من اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وهذا قد يعود اإىل 

اأنَّ �سعَف الكفايات وتدنيها يعوُد لنق�ص التدريب، وعدم التدرب على تلك الكفايات هو �سبُب 

َن مبجرِد ازدياد اخلربِة التدري�سية فح�سْب، وهذا ين�سجُم مع درا�سِة  عِف الذي لن يتح�سَّ ال�سَّ

)احلارثي، 2007م(، و)�سنان، 2006م( التي بينت عدم وجود فروق بالكفايات يف �سوء متغرِي 

يف  فروقاٌت  فيهما  تظهْر  مل  التي  2005م(  و)اله�سامي،  )�سيف،2008م(،  ودرا�سة  اخلربة، 

كفايات بناء الختبارات الت�سخ�سية وفًقا ل�سنوات اخلربة اأو التخ�س�ص.

بناء  مببادئ  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  املتدربات  معرفِة  م�ستوى  اأنَّ  الدرا�سُة  بيَّنت 

نِة الدرا�سة  الختبارات التح�سيلية يف جامعة امللك في�سل متدٍن، ومل ي�سْل اأحٌد من اأفراد عيِّ

ا واملحدد بن�سبة )80%(، حيث بلغ املتو�سُط احل�سابيُّ لذلك امل�ستوى  اإىل امل�ستوى املقبول تربويًّ

ا بالن�سبة للمجالت فقد بلغت ن�سبُة املتو�سِط احل�سابي  ن�سبة )37.55%( على الأداة ككل، اأمَّ

لأداء عينة الدرا�سة على جمال التخطيط لالختبار اأعلى ن�سبَة معرفٍة مببادئ بناء الختبارات 

ن�سبُة  بلغت  بينما  الأخرى،  باملجالت  مقارنة  قيمًة  اأعلى  وهي   ،)%38.02( وهي  التح�سيلية 

املتو�سط احل�سابي ملجال بناء الختبار )31.17%(، وهي اأقلُّ ن�سبِة معرفة، يف حني بلغت ن�سبُة 

املتو�سط احل�سابي ملجال التحليل )34.60%(، وب�سكٍل عام جاءت قيُم املتو�سطاِت على الأداة 
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ها املعلمون  ُة درا�ساٍت على ق�سوِر معظِم الختبارات التي ُيِعدُّ وجمالِتها متدنيًة. وقد اأكدت عدَّ

وعدِم كفايتها يف قيا�ص حت�سيِل الطالب، ب�سبٍب ق�سوِر امتالك املعلم الكفايات التدري�سية، 

والقر�سي )2010(،  والزهراين )2009(   ،)Ross, Mcdonald, & Bol, 2006( كدرا�سة 

النتيجُة  ُتعزى هذه  اأْن  والريامي )2011(، وعبدالرحمن )2011(، وحماد )2011(. وميكن 

واإعداد  والقيا�ص(  )التقومي  مادِة  لدرا�سِة  املتدربات  من  الكثرِي  �ِص  تعرُّ عدم  منها:  اأموٍر  اإىل 

الختبارات التح�سيلية، بالإ�سافة اإىل قلَِّة الدورات التدريبية املتخ�س�سِة يف القيا�ص والتقومي 

ُهنَّ ميتلْكَن املهارة واخلربة الكافيَتنْيِ لبناء  اأنَّ ِهنَّ  وبناء الختبارات التح�سيلية، واعتقاِد بع�سِ

الختبارات التح�سيلية، دون احلاجة للتعمق يف جمال املبادئ والأ�س�ص العلمية لبنائها، بالإ�سافة 

وال�ستفادة من  الطالب  تقومي  ُيراجُع من خاللها عمليُة  اإىل غياِب تطبيِق معايرَي مو�سوعيٍة 

عملية  يف  الختبارات  نتائج  توظيف  خالل  من  اجلودة  معايري  تطبيق  وغياب  التقومي،  نتائج 

التح�سني والتطوير. 

تو�سياُت �لدر��سِة:
ِة ح�سول ع�سو  تو�سي الدرا�سُة بتوجيِه امل�سوؤولني يف وزارة التعليم العايل ب�سرورة اإلزاميَّ

هيئة التدري�ص على دوراٍت تدريبيٍة متخ�س�سٍة يف جمال )القيا�ص والتقومي(، والتعريف باأ�ساليبه 

اإعداد  التدري�ص متخ�س�سٍة يف كفايات  تدريبية لأع�ساء هيئة  واأدواته. و�سرورة عقد دورات 

الختبارات وبنائها وفَق معايرِي اجلودة. والهتمام بتدريِب الأ�ساتذِة الأكادمييني غري الرتبويني 

ٍة ُيراجع  ِة. بالإ�سافة اإىل تطبيق معايرَي مو�سوعيَّ على اإعداد الختبارات يف اإطاِر الأ�س�ِص العلميَّ

معايري اجلودة من  وتطبيق  التقومي.  نتائج  وال�ستفادة من  الطالب  تقومِي  من خاللها عمليُة 

خالل توظيف نتائج الختبارات يف عملية التح�سني والتطوير لكلٍّ من املتعلِّم واملعلِِّم. 

�ملر�جع:
مدار�سنا  يف  متار�ص  التي  احلالية  الختبارات  عيوب  من  )2012م(.  حممد  الفتوح،  اأبو 
وجامعاتنا: يحفظ اأكرث مما يفهم. ول يفكر بطريقة علمية. ‹∏áaô©ŸG á، وزارة الرتبية 

والتعليم، اململكة العربية ال�سعودية، 204، 75-70. 

التح�سيلية  الختبارات  نتائج  بتحليل  املعلمني  التزام  مدى  )2011م(.  حمدي  جراد،  اأبو 
 ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG  á∏°ù∏°S ôgRC’G، غزة،   á©eÉL  á∏› وعالقته باجتاهاتهم نحوها. 

.106-89 ،)2(13
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