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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  جامعة القدس المفتوحة        
  مكتب نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة 

  2003 أبريل غزة في      
  

  ورقة عمل حول االختبار الجيد
  

  -:األهـداف 
  -:يتوقع من الدارسين لهذه الورقة والمشاركين في مناقشتها تحقيق النتاجات التالية  

 .اة رئيسه في التقويمبيان أهمية االختبارات كأد •

 .تعرف خصائص االختبار الجيد •

  .تحديد العوامل التي تؤثر على صدق االختبار وثباته •
  

  -:الفئة المستهدفـة 
  .المشرفون األكاديميون المتفرغون وغير المتفرغين

  
   -:محتوى الورقـة 

  -:مقـدمـة 
ات األساسية الملقـاة علـى عـاتق        إن قياس النتاجات التعلمية المرغوبة وتقويمها يعتبران من المهم          

  .المشرف األكاديمي في نطاق دوره ومسؤولياته كمنظم للتعلم ومطور له
شـامالً وناميـاً   والتعليم الجيد عمل فني، يتطلب من المشرف تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً مـاهراً وتقويمـاً       

 لعملية التعلم، كما يتخلل التقـويم عمليـة   رسينايواكب العملية التعليمية التربوية من بدايتها لتحديد استعداد الد     
التعليم والتعلم لتحديد معدل التقدم نحو األهداف التعلمية وبلوغها، كما يجري في نهاية العملية لتحديد مقـدار                 

  . المخططةلألهدافالتحصيل النهائي ودرجته بالنسبة 
علم طالبهم، وفضالً عـن هـذه       واالختبارات أداة رئيسه يستخدمها المشرفون األكاديميون في تقويم ت          

االختبـارات  الوظيفة التقويمية، فإنه يمكن االستفادة منها في تحسين أساليب التعليم والتعلم، كما يساعد إجراء               
  .على فترات متقاربة على إثارة دافعية الطالب للتعلم وزيادة تفهم الطالب ألنفسهم وتحسين تعلمهم
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 القياس استخداماً في المدارس والجامعات فقـد نالـت عمليـة         ولما كانت االختبارات من أكثر أدوات       
بنائها وتطويرها اهتماماً كبيراً من التربويين، لما تقدمه من بيانات يمكن االعتماد عليها في صـنع القـرارات             

  .السليمة التي تهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم
 من قبل عدد من المشرفين األكاديميين، فقـد         ونظراً للشكوى المستمرة من قصور االختبارات المعدة        

  .برزت الحاجة إلى تطويرها وتحسينها
وقد يعزى أسباب القصور في إعداد االختبارات إلى أن كثيراً من المشرفين لم يحصلوا على تـدريب                

 كاف في إعداد االختبارات الجيدة وتطويرها وتحليل فقراتها واستخالص خصائصها، باإلضافة إلى نقص فـي  
  .معرفة خصائص االختبار الجيد

  -:هذه الورقة إلى التعرف إلى خصائص االختبار الجيد، والتي يمكن توضيحها فيما يليولذا هدفت   
هناك صفات أساسية يجب أن تتوفر في أي اختبار كي يحظى بالتقدير والثقة بنتائجه، كما أن هنـاك                     

  .صافها ليس شرطاً ضرورياًصفات ثانوية يستحسن أن تتصف بها االختبارات ولكن ات
  

  -:الصفات األساسية : أوالً 
  -:الصفات األساسية أربع وهي   
  .الشمول والموضوعية والصدق والثبات     

 -:الشمول  .1
كانت بنوده االختبارية تغطي جميع نقـاط الموضـوعات المقـررة           يتمتع االختبار بصفة الشمول إذا      

تعلم طالبه لها، هذا باإلضافة إلى مراعاتها لمستويات        والتي يفترض أن يكون المشرف قد قام بتنظيم         
  .الطالب المختلفة

فشمول االختبار هو تناوله جميع الموضوعات المقررة ومراعاته المستويات المختلفة للطالب، وعـدم     
وذلـك بـسبب    الشمول هو عدم تناول جميع الموضوعات وعدم مراعاة المستويات المختلفة للطالب            

  . ال تدل على واقع تحصيل الطالبالحصول على نتائج
  

 -:الموضوعية  .2
يتمتع االختبار بصفة الموضوعية إذا صححه بعد اإلجراء مجموعة من المشرفين كل على انفراد وحصل               

  .الممتحن في كل مرة على الدرجة نفسها، ومعنى هذا أال تتأثر نتيجة االختبار بذاتية المصحح
ح ورقته ، أو عدم اختالف عالمته باختالف المصححين ،          أي ال تتوقف عالمة المفحوص على من يصح       

كما تعني أيضاً أن يكون الجواب محدداً سلفاً بحيث ال يختلف عليه اثنان، والموضوعية صفة أساسية من                 
صفات االختبار الجيد عليها يتوقف ثبات االختبار ثم صدقه، وهذه الصفة ضرورية لجميـع االختبـارات                
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ال أن لزومها أشد بالنسبة لالختبارات المقالية، والسبب أنها تتصف بالذاتيـة أي             من مقالية وموضوعية ، إ    
  .يتأثر تصميمها وتصحيحها بآراء وأهواء المصحح
يضعون أسئلة تتفق مع مزاجهم وميولهم، فيرى أن هـذا  فالكثير من المشرفين عندما يصممون اختباراتهم     
وعند التصحيح يتأثر   .   وأن ذلك الجزء غير مهم فيهمله      الجزء من المادة مهم فيضع عليه سؤاالً أو أكثر،        

وتـأتي  .  بعوامل خارجية مثل خط الطالب وأسلوبه وترتيبه وجودة إمالءه وبأثر الهالة التي تحـيط بـه               
  .األسئلة في تصميمها غير ممثلة لمختلف أجزاء المادة أو الموضوع المراد تقويم الطالب فيه

 
 -:الصدق  .3

 ذي صمم من أجل قياسه وال يقيس شـيئاً ر ما أعد من أجله ، أي يقيس الهدف ال      وهو أن يقيس االختبا   
  .اًمختلف

ويتأثر صدق االختبار بعدم وضوح بنوده أو بعدم تحديدها، وقد يؤثر في عدم توافر صـفة الـصدق                  
ختبـار أو الجـو العـام    لالختبار عوامل أخرى مثل اللغة غير المألوفة للمتحن أو التوقيت المحدد لال         

  .لالختبار إلى غير ذلك من مؤثرات مباشرة أو غير مباشرة
وهـو  ) بالغرض الذي من أجله وضع االختبـار        ( والصدق صفة نوعية أي خاصة باستعمال معين        

ليس صفة مطلقة إما أن تكون أو ال تكون، بل يجب أن تحدد درجة اتصاف االختبار بالصدق، فيقـال    
  .و متوسط أو منخفضأن صدقه مرتفع أ

وهي عوامـل تتعلـق بـإدارة    وهناك عوامل مؤثرة على صدق االختبار أي تقلل من صدق االختبار        
  .االختبار أي كيفية إعطائه وباالختبار نفسه وبالطالب المراد اختباره وتقويمه

  : فمن العوامل المتعلقة بالطالب
  .اضطرابه في االختبار  - أ

 .خمين والغشالعادات السيئة في اإلجابة كالت -  ب

  -:ومن العوامل المتعلقة باالختبار نفسه 
إذا كانت لغة األسئلة فوق مستوى الطلبة، كأن يعجز بعض الطلبـة عـن             : لغة االختبار     -أ 

  .فهم السؤال وحله
فغموض األسئلة يجعل الطالب يفسرونها تفسيرات مختلفة ثم يجيبونها         : غموض األسئلة    -ب  

 . النتائج أقل صدقاًوفقاً لتلك التفسيرات وبالتالي تكون

فبعض األسئلة تحمل في ثناياها أدلة ومؤثرات تدل على اإلجابة وتمكن           : صياغة األسئلة    -ج 
 .الطالب من الحصول على عالمة أعلى مما يستحق

 .سهولة االسئلة أو صعوبتها   -د 
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  :ومن العوامل المتعلقة بإدارة االختبارات 
شديدة أو الضوضاء أو غير ذلك مما يـؤثر         عوامل بيئية كالحرارة المرتفعة أو البرودة ال        -أ 

  .تأثيراً سيئاً على إجابة الممتحن
 .عوامل متعلقة بالطباعة كعدم وضوح الكالم أو األخطاء الطباعية  -ب  

 .عوامل متعلقة بالتعليمات غير الواضحة -ج 

الـصدق  ويعد الصدق من أكثر معايير الفاعلية لالختبار أهمية، وقد قام خبراء القياس والتقويم بتجزئة  
  .صدق المحتوى وصدق المحك وصدق البناء: في ثالثة أنماط هي 

وصدق المحتوى يعتمد على أحكام مجموعة من المختصين والخبراء للمطابقة بين كل فقرة اختباريـة     
  .والهدف الذي تقيسه هذه الفقرة االختبارية

بالعالقة بـين عالمـات     أما صدق المحك فيعتمد على عالمات الطلبة على االختبار، حيث يعبر عنه             
الطلبة في االختبار وعالماتهم في اختبار آخر يسمى المحك حيث يعبر عن الصدق بمعامل االرتبـاط           

  .بين االختبار والمحك
والصدق التنبؤى يعبر عن الدرجة التي يمكن فيها لعالمات الطلبة في االختبار أن تتنبأ باألداء علـى                 

  .محك سيحدث في المستقبل
  

 -:الثبات  .4
يتصف االختبار بالثبات عندما يعطى النتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة إياها                

أو الظـروف   من الطلبة أو على مجموعة مماثلة للمجموعة األولى من حيـث المـستوى التعليمـي                
  .المحيطة بها

ب معامل االرتباط بين    أي أن الثبات يقصد به إعطاء نفس الظروف ويقاس هذا الثبات احصائياً بحسا            
  .الدرجات التي حصل عليها الطالب في المرة األولى وبين النتائج في المرة الثانية

  :وهناك عوامل يمكن أن تؤدي إلى عدم ثبات االختبار منها ما يلي 
سمات الفرد العامة الدائمة وسماته الخاصة وكذلك السمات العامة المؤقتة كالتعب والدافعية والتـوتر              

  . طريقة أداء أسئلة االختباروفهم
  :كما يقاس الثبات بثالثة طرق هي 

  .إعادة التطبيق والصور المتكافئة والتجزئة النصفية
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  -:الصفـات الثانـويـة : ثانياً 
 -:سهولة التطبيق  .1

فكلما كان تطبيق االختبار سهالً كلما كان ذلك أفضل ألن صعوبة التطبيق قد تكون عائقاً يمنع تحقيق                 
موضوعية والثبات والصدق فقد يحصل الطالب على عالمة متدنية ال تمثل قدرته الحقيقيـة ، وقـد                 ال

  .يكون السبب في انخفاض درجته ليس عدم معرفته للجواب وإنما عدم فهمه للتعلميات
  

 -:سهولة التصحيح .2
أو تـسمح  فالمشرف عندما يضع االختبار يفكر بطريقة التصحيح ، وإذا كانت طريقة التصحيح معقدة          

بالذاتية كان الفحص أقل قيمة مما لو كانت طريقة تصحيحه سهلة بسيطة موضوعية، كما أن طريقـة             
  .التصحيح المعقدة قد تؤدي إلى األخطاء فضالً عن الوقت والجهد الالزمين اللذين تتطلبهما

 

 :االقتصاد أو التكلفة المادية  .3
الزم إلعداد االختبار وتنفيذه وتـصحيحه وتحليـل        حيث يؤخذ بعين االعتبار الكلفة المالية والوقت ال       

  .نتائجه
وبعد عرض هذه الصفات لالختبار الجيد ال بد أن نتذكر الخطوات المهمة التـي يتطلبهـا عمـل          

  -:االختبار الجيد وهي كما يلي 
 .تحديد غرض االختبار  •

  .تحديد مادة االختبار وتحديد الوحدات الدراسية التي سيعد االختبار لقياسها •

تحديد النتاجات التعلمية التي يتوقع من الطلبة بلوغها مصنفة فـي مجاالتهـا الثالثـة المعرفـي                  •
 .والوجداني والنفسحركي

إعداد جدول المواصفات من خالل تحديد األوزان النسبية للنتاجات التعلميـة واألوزان النـسبية               •
 .للمحتوى

 .ودهااختيار أنماط البنود االختبارية وتحديد نوعها وعدد بن •

 .انتاج االختبار بصورته النهائية  •

 .تحديد زمن االختبار وتعليماته •

 .تطبيق االختبار وتنفيذه في ظل توافر األجواء اإليجابية الالزمة •

*  *  * 

  إعـداد            
  سهيل ديـاب.    د    

  منسق برنامج التربية لقطاع غزة
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