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 لـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي ا

 :تحت عنوان

 
 

النفسي توجهات معاصرة في القياس والتقويم 

 والتربوي

 

 
 

 

 
 وال اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء ؤتمر ال يتحمل المركز  ورئيس الم

وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية 

 القانونية عنها
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 المؤتمر إشكالية

نفسي يم الأثمرت جهود العلماء والمتخصصين خالل العقود الثالثة الماضية في تطوير القياس والتقو

ة، والتربوي، وتراكمت قاعدة معرفية واسعة في هذا المجال ظهرت في شكل كتب، ومقاالت بحثي

بدورها على توسيع مجاالته، ونظرياته، وعروض مؤتمرات، ومواقع متخصصة، والتي ساعدت 

 م النفسيلتقويوتطبيقاته، وأساليبه، وأدواته، وأصبح من الصعب جداً على الدارس أو الباحث للقياس وا

تماماته ر اهوالتربوي أن يلم بمختلف مجاالته ونماذجه ونظرياته نظراً لتوسعه وتطّور مبادئه، وتغيّ 

لبحوث اا في ية تعد المحدد الرئيسي لدقة النتائج المتوصل إليهباستمرار، خاصة وأن مجاالته األساس

 العلمية.

ضبط محت بوقد ظهرت في أدبيات القياس والتقويم النفسي والتربوي نظريات ونماذج جديدة متطّورة س

 ختبارات،ت، واوتقنين السلوك وجمع معلومات دقيقة وذات مصداقية عالية عن األفراد باستخدام استبيانا

ر  ى غرايس،وغيّرت من ممارسات القياس والتقويم في مختلف المجاالت النفسية والتربوية علومقاي

 االرشاد والتوجيه، والتشخيص والعالج، والبرامج التعليمية، وغيرها من المجاالت.

دوات واستغلت العديد من نظريات ونماذج القياس النفسي والتربوي في بناء وتطوير وتكييف األ

مارسين والم اصة االختبارات واالستبيانات والمقاييس التي ساعدت الباحثين والمتخصصينواألساليب، خ

اهمت لتي سالنفسانيين والتربويين في تقييم وتشخيص العديد من السلوكات والمشكالت واالضطرابات ا

فة لمهم معراه من لذلك فانبدورها في تقديم خدمات في التقييم، والتصنيف، واالرشاد، والتوجيه، والعالج. 

وية، التربوالمهنية،  مجاالتالواستخدامها في  ةكيفية بناء مختلف هذه األدوات على أسس علمية سليم

ً واالكلينيكية  ً  استخداما  .مناسبا

قاربات رف بمومن ناحية الفنية ظهرت العديد من نظريات للقياس شائعة االستخدام، وتُصنف ضمن ما يُع

سيكية، ة الكالالمتغير الكامن، وتتضمن مقاربات الدرجة المالحظة النظريالدرجة المالحظة أو مقاربات 

 الستجابةرية اونظرية إمكانية التعميم، وتتضمن مقاربات المتغير الكامن نظرية التحليل العاملي، ونظ

 للمفردة، ونظرية راش والنماذج المختلطة.

غييرات رها تم التربوي التي أحدثت بدوومع تطّور نظريات القياس تطّورت معها أدوات وأساليب التقوي

رها ة باعتباالكفاءوعلى األداء تعتمد شاملة في مختلف أبعاد العملية التربوية، فاتجهت نحو تقويمات بديلة 

نية ياة المهات الحعداد أفراد ذوي كفاءة قادرين عل مواجهة وضعيإلحالً بديالً لتحسين العملية التربوية 

قيّمة،  ج تعلمتشجيع اكتساب الطالب الكفاءات والمهارات المعقّدة، وتحقيق نواتالمعقّدة، وتؤدي إلى 

 وتكوين اتجاهات ايجابية، واالستجابة لمتطلبات وضعيات الحياة الواقعية.

لطالب عن ا وأدى هذا التحّول إلى ظهور العديد من النماذج واألساليب المتطّورة في جمع المعلومات

يانات، الستبرار  المالحظات، وملفات األعمال، واالختبارات التحصيلية، واوالبرامج التربوية على غ

علم ن التوأساليب التقويم الذاتي، وتقويم األقران،وتستخدم هذه األدوات واألساليب ألغراض تحسي

 .ربويةوالتدريس والبرامج والمناهج الدراسية، والمراقبة االجتماعية للمدارس، والمساءلة الت

رة يستند على أطر نظرية ومنهجية من العلوم المتطوّ  والتربوي باعتبارهالنفسي  والتقويم اسالقيكما أن 

فقد ساهمت التطّورات في مجال التكنولوجيا مساهمة كبيرة في توسيع  ،وإحصائية وتقنيات متقدمة

ي تحليل تطبيقات القياس والتقويم النفسي والتربوي، وسّهلت النماذج القياسية المعقدة المستخدمة ف

الفقرات، وتقدير معلماتها، وتقدير ثباتها وصدقها باستخدام البرمجيات االحصائية على الباحثين 
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والمتخصصين تقدير صالحية أدوات القياس المختلفة التي تستخدم بدورها في تحقيق العديد من 

 األغراض.

 والتربويمن نفسيالوالتقويم القياس هذا الملتقى الضوء علىالتوّجهات المعاصرة في  يسلط

مها ن استخداتي يمك، والتقنيات المطّورة، والواألساليب ،والتطبيقات ات،والمنهجيات،والنماذج، النظريحيث

 .في بناء، وتطوير، وتكييف أدوات القياس والتقويم النفسي والتربوي

 أهداف المؤتمر

 بوي.والتر والتقويم النفسيتقديم أحدث الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في مجاالت القياس -

 عرض التوجهات المعاصرة في جمع أدلة صدق وثبات وتكييف أدوات القياس والتقويم النفسي-

 والتربوي.

عن  عرض مختلف تجارب عن أدوات وأساليب القياس والتقويم النفسي والتربوي في جمع معلومات-

 األفراد والبرامج والمؤسسات.

دة من ستفاالبحثية بين المتخصصين والباحثين في جلسات المؤتمر، واالتبادل الخبرات األكاديمية و-

 التوصيات والنقاشات في تطوير مجاالت القياس والتقويم. 

امج، التعرف على تكامل نظريات القياس وأساليب التقويم في قياس جودة أداء األفراد، والبر-

 والمؤسسات.

 يي مجال القياس والتقويم النفسي والتربواالستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ف-

 محاور المؤتمر الدولي

 نظريات ونماذج القياس الحديثة والمعاصرة المحور األول: .1

 تطبيقات القياس والتقويم في المجاالت النفسية والتربويةالمحور الثاني:

 االختبارات النفسية والتربويةترجمة وتكييف بناء والمحور الثالث:

 الحديث طرق وأساليب التقويم التربويالرابع:المحور 

 تقييم فاعلية وجودة أدوات القياس والتقويم النفسي والتربوي:المحور الخامس

 تقويم الطالب والبرامج والمناهج والمشروعات والمؤسسات التربوية.المحور السادس:

 والتربوي تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القياس والتقويم النفسيالمحور السابع:

  التقويم التربوي بين الوظائف والمشكالت.المحور الثامن:

 ربوي.: واقع البحوث والكتابات العلمية في مجال القياس والتقويم النفسي والتالمحور التاسع

 . : عرض تجارب دولية في مجال القياس والتقويم النفسي والتربويالمحور العاشر
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 التعليمية العملية في واألدوار األهمية بين التربوي التقويم

 د. خرموش منى

 الجزائر/2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 د.بحري صابر

 الجزائر/2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 مقدمة

يمكن  أين مسألة ال مناص بها في المنظومة التربوية بجل مستوياتها يعد التقويم التربوي

ل على العمإعتبارها الركيزة األساسية التي من خاللها ننطلق لتحقيق األهداف التربوية و

 تنفيذها وتطبيقها بما يتواءم والبيئة التي تنتمي إليها تلك المنظومة.

يس فقط لطلب الكثير بل إنه عملية شاقة تت إن التقويم التربوي ليس عملية سهلة كما يتصوره

ل إنه م، بتلك المجهودات والوسائل والطرق التي يتم رصدها من أجل القيام بعملية التقوي

لمعالم حة اعملية تحتاج للدراية الكاملة من الناحية العلمية وفق أسس موضوعية علمية واض

 وهو ما يدركه المختصون في هذا المجال ويعملون عليه.

ونحن  ن خالل التقويم يمكن إكتشاف نقاط الضعف والقوة، نقاط البروز ونقاط القصور،م

ف نتعرنكتشف ذلك في إطار تعزيز نقاط القوة وتطويرها والعمل على المحافظة عليها، و

ل على نقاط القصور والضعف من أجل العمل على الحد منها وتقليلها والحرص على جع

 لة تعمل على تجسيد األهداف المسطرة.المنظومة التربوية شاملة كام

كما يؤدي  إن التقويم التربوي يكتسي أهمية بالغة من حيث مجاالت التدخل التي يقوم بها،

ألهمية العل العديد من األدوار في ظل العملية التعليمية والتي تتوافق وتطبيق األهداف، و

لتي ار امن حيث تلك األدو التي يلعبها كمحور أساسي جعلت جل اإلهتمام يركز عليه خاصة

ذلك  عرفةميمكن أن يؤديها في المنظومة التربوية، لذا إتجهت الدراسات الحديثة لمحاولة 

 سواء عن طريق التحليل أو الدراسات الميدانية.

 .التقويم التربوي في ظل األهمية المتوخاة منه:1

ال تخفى على أي إنسان واع، إن أهمية التقويم في أي نشاط من نشاطات الحياة أمر ذو أهمية 

إذ من دون التقويم أو القياس ال يمكن ألي عمل أن يستقيم، وال يقدر أي إمرئ أن يعرف مدى 

تحقيقه ألهدافه أو إنجازه السليم والصحيح لعمله دون تقويم مستهدف ومنظم، وعملية التقويم 

ن أعمل في حياته اليومية، شبيهة بالعملية الحسابية التي يقوم بها اإلنسان تجاه ما يؤديه م
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فيمكن لألستاذ أن يقوم ما يقوم به من أعمال بعد كل نشاط تربوي، وذلك من خالل مراجعة 

أدائه في القسم ومدى نجاح ذلك النشاط، وأيضا مدى قناعته بوصول رسالته للمتعلمين، 

لنشاط، كما ويستطيع أن يثبت درجة نجاحه من خالل طلبته المباشرين الذين تلقوا عنه ذلك ا

يمكن للمعلم أن يقوم نفسه ويقيم مدى إستيعابها لعلم من العلوم، وذلك عن طريق إدراك وفهم 

 (.132، ص2011ما تلقاه عن أستاذه)ونوغي إسماعيل،

مكن يإن التقويم التربوي كعملية أساسية يمكن من خالله إكتشاف جوانب القصور التي 

قوة ف والفنحن بذلك نحاول أن نبحث عن مكامن الضعالتغلب عليها، فحينما نقوم بالتقويم 

فنحن  وانبالتي تميز المنظومة أو النظام الذي ننتمي إليها، وفي إطار بحثنا عن تلك الج

التي  قويمنساهم في عملية التطوير التي ال يمكن أن تكون بدون معرفة مخرجات ونتائج الت

 وي.تكون منطلقا ولبنة للبدء في عملية التطوير الترب

إن التقويم هو عملية تربوية يقوم بها المدرس بإعتبارها مهمة من مهماته، وهي تعد إجراء 

يحتاج إلى تكوين نظري وميداني دقيق حولها، لكن في بهض األحيان يحتمل أن يواجه المعلم 

 خيتي،ببن لكحل سميرعراقيل ومشاكل تحول دون القيام بهذا اإلجراء على أكمل وجه)

 (.2017البشير، 

 ة بل هيوائيفالتقويم كعملية منهجية لها قواعدها وأسسها التي تقوم بها، هو ليس عملية عش

يمكن  ذ الإعملية مدروسة تستوجب الدراية الكاملة خاصة من الناحية العلمية والتطبيقية، 

علق واء تستربوي ناجح بدون توفر الشرطان األساسيان للقيام بعملية التقويم تصور تقويم 

ي الحظه فنأو  األمر بالتكوين النظري أو التكوين الميداني الدقيق، ولعل الفشل الذي نالقيه

 يق فيمالتطباعملية التقويم ناتج باألساس في القصور في عملية الدراسة من حيث التنفيذ أو 

 كوينتويم، ولعل إدراك المختصين ذلك منذ البداية جد مهم للعمل على يخص عملية التق

ها ومبادئ وطهاوتدريب القائمين والمهتمين بعملية التقويم على إدراك أهمية هذه العلمية وشر

 وأسسها من أجل نهج سليم في إطار التقويم، وهو ما يستوجب العمل عليه دوما.

 بها القائمون يعد لم ما وتتقدم تنمو أن يمكن ال أخرى مليةع أية شأن شأنها التربوية العملية إن

 اتالتغير إحداث في نجاحها مدى على للوقوف نتائجها تقويم إلى بشؤونها والمهتمون

 محدثينال المربين أن هنا نجد من) السلوك اإلنساني)األهداف جوانب مختلف في المرغوبة

 إذ ذاتها ربويةالت العملية في أساسيا جزءا بوصفه كبيرة أهمية التربوي التقويم يولون أصبحوا

 بدون إذ ها،التربوية ذات العملية حققته ما مدى معرفة يمكن ال التقويم عملية إجراء بدون

البرامج  ئمةمال ،ومدى التربوية العملية حققته ما مدى معرفة يمكن ال التقويم عملية إجراء

 قد التي للصعوبات ناجحة عالجات إجراء يمكن ال وبالتالي إليها، للوصول المستخدمة

 (.207، ص217األهداف)إيمان دركي،  تحقيق تعترض

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33505#37484
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نقاط  عرفةإن معرفة النتائج والمخرجات من جراء عملية التقويم ال يهمنا فقط في مسألة م

و ألتغيير ما االقوة والضعف بل إنه مهم للغاية في بلورة الخطط المستقبلية التي تتجه نحو إ

لى عطرأ تخاصة فيما يتعلق باألهداف المسطرة والتي تتغير وفقا للتغيرات التي  التطوير

إلنطالق داية واللب الحياة التربوية والحياة العامة بشكل عام، لذا فمعرفة ما تم تحقيقه أمر مهم

ع لمهم وضمن افيما لم يتم تحقيقه، ألن ما تم تحقيقه يمكن تعزيزه، أما ما لم يتم تحقيقه ف

اف البديلة واإلستراتجية من أجل العمل على تحقيقه مستقبال عن طريق إستشرالخطط 

 المستقبل.

تابعة ة ومإن جميع األعمال الهادفة والمخطط لها مسبقا بصورة دقيقة هي بحاجة إلى مراقب

لى حاجة إ م فيوتثمـين لمـا أنجـز وتقديره سليما بالحسابات الدقيقة فأرباب المصانع مثال ه

ير ى تقدنشاط العمال والمصنع عموما وكذا التاجر والفالح وغيرهم هم في حاجة إلتقويم 

لمرسوم يط امجهوداتهم وحساب فوائد إنتاجهم، ومدى تقـدمهم أو تخلفهـم عـن الهـدف والتخط

ضعف مسبقا والغرض من كل ذلك هو االطالع على الفائدة ومدى التقدم وتقدير نقاط ال

ملية صبح عالقوة وصيانتها من االرتداد. وبغير عملية التقويم تإلصـالحها وتدعيم مواطن 

كبرى  هميةأالتربية تدور في حلقة مفرغـة ويصـبح التخطيط التربوي ال معنى له، وللتقويم 

ن الميذ مالت في التوجيه واإلرشاد الفردي للتالميذ، وليس من المفيد فحسـب أن نعرف ما لدى

كـي لداف ف أيضا تحصيلهم في األنواع المختلفة من األهـمعلومات سابقة بل ينبغي أن نعر

امل شامج تتكون لدينا فكرة أفضل عن حاجات التالميذ وقدراتهم المختلفة ويزودنا أي برن

للتقويم بمعلومات عـن أفـراد التالميذ ذات قيمة عظيمة في عمليات توجيههم 

 (.120، ص2017وإرشادهم)اسماعيل دحدي، مزياني الوناس، 

ة ن التقويم كعملية هو ليس خاص فقط بالمجال التربوي بل هو خاص بمختلف أنشطوأل

لية ر عماإلنسان، ألنه المنطلق الحقيقي لعملية التخطيط، وفي هذا اإلطار ال يمكن تصو

 اللبنة نهاألالتخطيط التربوي تساير ما يجب بدون المرور بمعرفة مخرجات التقويم التربوي، 

فمعرفة ما  منها بناء التخطيط التربوي لمستقبل النظام التربوي ككل،األساسية التي يمكن 

تي يجب ت التحقق من األهداف أمر جد هام لتقييم المنظومة التربوية ومعرفة تلك اإلختالال

جة معاللمعالجتها عن طريق ما يسمى التخطيط التربوي والتدخالت التي يمكن القيام بها 

 جوانب القصور.

 الوجهة وتوجيهه التعليمية للعملية الفعلي الدور إرشاد على فيها العمل يتم   ةعملي التقويم إن

 ألركان ةالمالحظة والمراقب حوصلة كانت التي والنتائج األحكام تلك على بناء الصحيحة،

 بل فقط، لمتعلما بنتائج يتعلق التقويم ال بأن القول يمكن هنا ومن التربوي، /التعليمي الفعل

 بل حتويات،والم الطرائق واألنشطة وكذا تستعمل، التي التعليمية الوسائل تقويم إلى يمتد  

 (.91ص دس، حثروبي، الصالح نفسها)محمد التقويم وأدوات وسائل حتى
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لية الك إن التقويم التربوي ال يركز فقط على جانب دون غيره بل إنه يعتمد على النظرة

لعام لمناخ ائل، اللمعلم، والمتعلم، المنهاج، الوساالشاملة للمنظومة التربوية من خالل النظر 

المادة -اهجالسائد، الطرق واألساليب، اإلجراءات التربوية، التشريع التربوي، محتوى المن

نها بناء ة من شألكلي، أدوات التقييم، وسائل التقييم، مدة التقييم والزمن، ألن النظرة ا-العلمية

ى لمستوايمكن من خالل النتائج المحصل عليها معرفة تقييم واضح المعالم وموضوعي، أين 

 الذي نحن عليه.

من أجل ماذا نقوم؟"، مجموعة من "وقد قدم دوكيتيل في معرض إجابته عن السؤال 

 (:44-43، ص2019الوظائف الخاصة بالتقويم)عمر اكراصي، 

كتسبات الموهو يسمح بأخذ القرار حول مدى تحكم المتعلم في  :التقويم من أجل المصادقة

الي ومأو السلك ال وامتالكه للتعلمات والمهارات تمكنه من النجاح واالنتقال إلى السنة المقبلة،

وليس على  أو الحياة المهنية الالحقة، هذه الوظيفة تركز على األهداف العامة النهائية،

قويمه ت اءاألهداف الصغيرة أو المتوسطة مثال: أن نكون ميكانيكي ا خالل مدة معينة، أثن

م التقوي ، بلالنهائي، ال يمكننا أن نسأله عن كيف يشتغل المحرك، وعالقته بالزيت المستخدم

 النهائي المطلوب هنا، هو أن نضع له سيارة في حالة معطلة ونطلب منه تحريكها.

درس أو  يقف على مدى تحقق الكفاءات واألهداف خالل :التقويم من أجل التعديل والتكوين

ظيفته تدخلية تصحيحية ومصاحبة، هي وظيفة خاصة باإلنجاز المرحلي حصة، حيث و

 للمهام ومدى نجاحه أو فشله.

: وهو يسمح بأخذ مجموعة من القرارات التصحيحية، التقويم من أجل التشخيص

والتشخيصية من أجل استكشاف وتشخيص الصعوبات التي قد تواجه المتعلمين قصد 

 تجاوزها.

ات وهو التقويم الذي وظيفته تصنيف التالميذ إلى مجموع ف:التقويم من أجل التصني

من  متجانسة أو غير متجانسة، حيث يعطي رؤية استشرافية لكيفية التعامل مع كل فئة

 بها مراسة قادبتت التالميذ، والتقويم هنا، يتداخل بشكل كبير مع البيداغوجيا الفارقية، وقد أث

ر في كبي لمعرفي واالجتماعي لألطفال يتطور بشكلكل من دواز وبييري كليرمون أن النمو ا

عات لمجمودورا كبيرا في تحديد هذه ا -هنا-الجماعات غير المتجانسة لذلك التقويم يلعب 

 ومعرفة درجة كفاءاتهم وقدراتهم.

إن التقويم ينطلق لتحقيق العديد من الغايات واألهداف، والتي من بينها المصادقة فنحن نقوم 

جل معرفة المكتسبات التي تم إكتسابها من قبل المتعلم خاصة ما تعلق منها بالتقويم من أ

بالمهارات والقدرات ألن تلك المهارات والقدرات هي التي تؤهل المتعلم لإلنتقال من مرحلة 

إلى مرحلة أخرى في أطوار التعليم أو هي التي تؤهله للحصول على شهادة معينة أو ظيفة 
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ون من أجل المصادقة على تلك المكتسبات والقدرات والمهارات أي ما، لذا فالتقويم هنا يك

من خالله نعرف درجة ومستوى اإلكتساب المحصل لدى المتعلم، كما يمكن أن يهدف التقويم 

أو ينبني من أجل التعديل أو التغيير وذلك من أجل تصحيح المسارات والمسالك من خالل 

عرفة أين الخلل بالضبط، حيث نحاول تحديده من معرفة الخلل ومعالجته، فنحن هنا نقيم لم

أجل تصحيحه فهنا التقويم يكون تصحيحي، كما يمكننا أن ننطلق من أجل تشخيص تلك 

الصعوبات التي تواجهنا في العملية التربوية، فمعرفة المعيقات أمر ممكن عن طريق 

لتشخيصي، كما يمكن تشخيصها وتحدديها من أجل التغلب عليها وتجاوزها من خالل التقويم ا

أن ننطلق من خالل التقويم التصنيفي الذي يكون أساسه التصنيف إلى مجموعات معينة وذلك 

بهدف معرفة الفروق بين مختلف األفراد المتعلمين إلكتشاف مدى التطور، كما أنه مهم 

ة للغاية في عملية تحديد المستوى ودرجة المكتسبات والتحصيل إذ من خالله يمكننا معالج

 جوانب الضعف لدى البعض من التالميذ. 

لمعلم غة لإن التقويم التربوي من خالل ما تم تناوله يمكن أن نؤكد أنه يكتسي أهمية بال

ا ذلك فيملارة والمتعلم، المنهاج، اإلدارة التربوية، وحتى بالنسبة لألولياء، وسنحاول اإلش

 يأتي:

 بالنسبة للمعلم:أ.

 عة التي تعمل كتعزيز لما يقوم به.يزود المعلم بالتغذية الراج

 يساعد على ضمان إتقان الطالب للحقائق والمهارات األساسية.

 أدائه. حسينتيزود المعلم بنواحي القوة والضعف عند الطالب والتي يمكن أن يستفيد منها في 

 يساعد في وضع األهداف وتقوم درجة ومستوى تحقيقها.

 التعليمية.يساعد في تحسين التقنيات والوسائل -

يساعد في توزيع الطالب ضمن مسارات أكاديمية أو مهنية خاصة بهم في المعاهد -

 والجامعات.

 التيويعمل على الكشف عن حاجات المتعلمين وميولهم التي يجب أن تراعي في أنشطتهم -

 من شنها المساعدة في توجيه التالميذ تربويا ومهنيا.

 علمينوالمشاكل المختلفة التي تصادف التالميذ الميعمل على تشخيص وتحديد العقبات -

 والعمل على تذليلها.

فانة، مد عيساعد التقويم على القيام بدور فعال في عملية اإلرشاد النفسي)محمد عطية أح-

 (.19-18، ص2011
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 ب.بالنسبة للطالب:

هم لدم قييشكل قوة محركة لنشاط الطلبة من خالل تعريفهم بمدى التقدم الذي حققوه مما -

 تغذية راجعة تفيدهم في المستقبل.

 قدراتهملبقا توجيه وإرشاد الطلبة أثناء حياتهم الدراسية وفي إختيارهم المهني والعلمي ط-

 (.19، ص2011وميولهم وإتجاهاتهم)محمد عطية أحمد عفانة، 

 ج.بالنسبة للمنهاج:

 الحيتهادى صها وإختبار متحديد فعالية المنهاج والمواد والطرق والوسائل التعليمية وغير-

 محمدومالءمتها للألهداف التربوية من جهة ولمستويات الطلبة وقدراته من جهة أخرى)

 (.19، ص2011عطية أحمد عفانة، 

 د.بالنسبة لإلدارة التربوية:

 إتخاذ قرارات إدارية هامة تتعلق بكل عناصر منظومة التربية.-

 ث التحسين والتطوير.تقييم المدرسة ككل لمعرفة أين يجب أن يحد-

 اإلطمئنان إلى أن المؤسسة تقدم الخبرات الالزمة للتالميذ أم ال.-

 التأكد من صحة القرارات التي أتخذت إبان زحمة العمل.-

 (.19، ص2011إرسال تقارير لألسرة عن تقدم الطالب)محمد عطية أحمد عفانة، -

 ه.بالنسبة لحاجات أولياء األمور:

ق. لتي تنفااليف التعليمي والتربوي للعملية التعليمية بالمقارنة مع التكمعرفة نوع المردود -

 (.19، ص2011وبآمال اآلباء وتوقعاتهم)محمد عطية أحمد عفانة، 

العمل ته وويمكن التأكيد في هذا المقام أن أهمية التقويم"كبيرة جدا خاصة عند فهم طبيع

صول الو تنطلق من تساؤالت حول مدى بجدية على إتباع خطواته وإعتبار نتائجه بداية بحث

ملء وإلى مخرجات كانت مرة كأهداف مرغوب في تحقيقها والسعي نحو إزالة كل العوائق 

وسف، ينيش الثغرات التي تفرزها العملية التعليمية ويعتبر التقويم مسئوال للكشف عنها)خ

وي لتربالتقويم ا(، لذا فمن المهم على المهتمين والقائمين على عملية 45، ص2005-2006

قويم تمان ضإدراك أهميته واألدوار المنوطة به والتدخالت التي ينبغي القيام بها من أجل 

ل موضوعي يلبي ويحقق األهداف التربوية ويساهم في عملية التطوير التربوي من خال

 التخطيط التربوي الذي يعد أساس التنمية التربوية الحقيقية.

 قيقة األدوار في العملية التعليمية:.التقويم التربوي في ظل ح2
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لها،  الفقري عموديلعب التقويم التربوي أهمية بالغة في العملية التعليمية إذ يمكن إعتباره ال

لك عت تخاصة من حيث األدوار التي يمكن أن يحققها في ظل العملية التعلميية، وإن تنو

مر دوار أة لألهم المجاالت األساسياألدوار وإختلفت وتداخالت فيما بينها فإن التركيز على أ

 من شأنه ضمان الفعالية الوظيفية للتقويم التربوي.

ضوع ه موإن التقويم التربوي في واقع األمر ليس حكرا على التعلمات، فليس المتعلم وحد

ساتذة م: أالتقويم، بل هو يشمل أيضا باقي الفاعلين والمتدخلين في عملية التعلم والتعل

ساليب ة، أتربوية، الكتاب المدرسي، المناهج والبرامج، الطرق البيداغوجي ومربون، إدارة

من ضلقة حليس مجرد إجراء تقني أو  -بهذا المعنى -التدريس....إلخ، إن التقويم التربوي

يس لتدرحلقات المنهاج الدراسي، بل هو مساحة تتجدد فيها مساءلة المدرس لطرائقه في ا

 اضعيواإلداري لمستوى وحدود تيسيره وتدبيره، مساءلة  وأساليبه في التنشيط، مساءلة

وضوع ماوز المنهاج ألصالة البرامج وفعالية التوجيهات المعتمدة،...من هذا المنظور، يتج

ة المهنية ( مادام يرتبط بالمسؤوليéthiqueالتقويم مظهره التقنوي ليحيل على بعد إتيقي)

كيح، سبيه م والتعلم على إختالف أدوارهم)مرواألخالقية لمجموع الفاعلين في مجال التعلي

ية عمل (، فالتقويم ليس مجرد إجراء تقني نقوم به لتحقيق أهداف معينة بل إنه74دس، ص

ليها إوصل مهمة للغاية في العملية التعليمية خاصة وأنه من خالل مخرجاته والنتائج المت

ليات لك العماس تة وهو ما يجعلها أسيمكن التعديل أو التغيير أو التطوير في العملية التعليمي

 وم.ومنطلقها ما يجعل من العناية به أمر هام للغاية في ظل التغيرات الطارئة الي

 لي:التاكسنحاول اإلشارة لبعض األدوار للتقويم التربوي في ظل العملية التعليمية وهي 

 :التعليمية العملية أهداف صياغة مجال في

 والخطوات التربوية األهداف اختيار عملية في األحيان من كثير في والقياس التقويم يساهم

 تغيير لىع نسعى ألننا األهمية من كبيرة درجة على وتحديدها األهداف اختيار في المتبعة

 فيها، مرغوبا   تكون ال قد التغيرات هذه بعض ولكن والتدريب التعلم خالل األفراد سلوك

 جميع لىإ بالوصول لنا يسمح ال قد نسبيا   قصير التربوية المؤسسات داخل التعلم أن حيث

 العربية اللغة في ا  مقرر التالميذ تدريس نتائج يقيس أن للمعلم يمكن ال فمثال   وغاياتنا، أهدافنا

 المختلفة بأدواته فالتقويم تحقيقها، إلى يهدف السلوك في تغيرات أي مقدما   يعرف أن دون

 ننشده كنا ذيال النحو على تمت قد التغيرات هذه كانت إذا ما تحديد إلى الحالة هذه في يهدف

 فإن المكتوبة ةالماد تنظيم في المهارة تنمية إلى يهدف إليه أشرنا الذي اللغة مقرر كان فإذا

 أو ألدبيةا المعلومات تنمية إلى يهدف مقرر في عنها تختلف الحالة هذه في التقويم أدوات

 (.26، ص2007القراءة)يحي علوان،  مهارة تنمية

إذ ال يمكن تحديد األهداف التربوية بدون الرجوع لعملية التقويم التربوي التي تعد منطلق 

حقيقي لصياغة األهداف العملية التعليمية خاصة وأنه من خاللها يمكن معرفة تلك 

والضعف في اإلحتياجات الالزمة والضرورية إلكتسابها وتعلمها بإكتشاب جوانب القوة 
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العملية التعليمية، وألن الهدف يرتبط بتغيير السلوك، فإن تغيير السلوك ال يمكن أن يكون 

بدون تقويم إلدراك أهم التغيرات التي طرأت على السلوك سواء من الناحية اإليجابية أو 

 السلبية.

واحدا  رسية:  يعتبر تقويم إنجازات المتعلمين أنشطتهم المدفي مجال تطوير كفايات المدرس

لعالقة لظرا من أهم األدوار والمهام التي ترتبط بمهنة المدرس وأكثرها حساسية وتعقيدا، ن

ين مدرسالجوهرية بين فعل التدريس وفعل التقويم، فإن معظم البرامج الخاصة بتكوين ال

لمهني يل اتولي عناية كبيرة  ومهمة لمسألة التقويم التربوي خالل مرحلة اإلعداد والتأه

يات كفا للمدرس، فالتمكن واإلتقان الجيد لمهارات التقويم التربوي يعد من أهم مكونات

 (.24، ص2011التدري)عبد العزيز العلوي األمراني، 

اجات حتيإننا نستطيع تطوير كفايات المدرس من خالل التقويم التربوي الذي يحدد لنا اإل

 يقات أوالمع نحدد تلك الحاجات إنطالقا منالالزمة للمدرس لتحقيق األهداف التربوية، وحين 

ل جوانب الضعف فنحن بذلك نعرف ما يجب أن يتوافر في المدرس الذي يستوجب أن نعم

لمدرس ير اعليه، لذا فمخرجات التقويم تمدنا بمعلومات يمكن اإلستفادة منها لتحسين وتطو

 حقيقما يتماشى وتعن طريق التدريب والتكوين كمنفذ حقيقي لتأهيل المدرس وتطويره ب

 األهداف التربوية.

ى لمين عللمتع: يتوجه التقويم في نهاية السلك إلى التحقق من مدى توفر افي مجال المتعلمين

ن به مالمواصفات الخاصة بملمح التخرج من هذا السلك التعليمي، بالوقوف على ما اكتس

 على توظيفها فيكفايات تواصلية أساسية ومهارات ومكونات لغوية مهمة، والقدرة 

وضعيات مختلفة، ومن رصيد لغوي ومعرفي ومهاري يؤهله إلستيعاب مختلف الظواهر 

 المحلي حيطهاإلجتماعية والثقافية واتخاذ مواقف منها، وقدرته على التفاعل اإليجابي مع م

ة، بادروالجهوي والوطني والعالمي، وأن يمتلك القدرة على اإلستدماج األولي لقيم الم

بات، لواجفس اإليجابي، والعمل الجماعي، واإلعتماد على النفس، وإدراك الحقوق واوالتنا

ورة سير والتواصل مع المحيط، والوعي بمتطلبات اإلندماج فيه، وذلك للمرحلة اآلتية في

 (.38، ص2019الحفاظ على مكتسباته وتطويرها)خالد األنصاري، 

، وألن بويةعني نجاح تحقيق األهداف الترإن المتعلم هو ركيزة العلمية التعلمية ونجاحه ي

ر في لقصوالتقويم ينطلق من تقويم المتعلم الذي من خالله يمكن معرفة جوانب النقص أو ا

ساليب ، األمختلف جوانب العلمية التعلمية، سواء تعلق األمر، بالمدرس، المنهاج، المحتوى

نك عد بالتقويم التربوي ت والطرق، الوسائل المستخدمة، المتعلم، لذا فنتائج ومخرجات

 معلومات يمكن اإلنطالق منه للتحسين والتطوير إنطالقا من تقويم المتعلمين.
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 خاتمة:

خالل  ن منال يمكن ألحد أن ينكر تلك األهمية التي يكتسيها التقويم التربوي كعملية يمك

ن خالل ي متربورصد وتحقيق األهداف التربوية، لذا من األهمية اإلهتمام بمجال التقويم ال

ة ربويالتكوين والتدريب للوصول إلى تقويم موضوعي ودقيق لمختلف أنشطة المنظومة الت

تائج ندون ألن الرهان الحقيقي الذي يقع على عملية التحسين والتطوير ال يمكن أن يكون ب

و أ السيء حديددقيقة وموضوعية للتقويم التربوي التي تعد منطلق هذه العمليات، لذلك فإن الت

يط لتخطاغير المالئم لمختلف العمليات التقويمية من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على 

 التربوي ومنه المساس بمدى دقة األهداف التربوية المراد تحقيقها.

تعلم، لم، المالمعإن األدوار التي يلعبها التقويم التربوي في العملية التعليمية سواء تعلقت ب

ليب ئل واألساليب والطرق، تجعل من الحرص على إختيار األساالمنهاج الدراس، الوسا

ا من خالل ناية بهالع المناسبة للقيام بعملية التقويم ليس باألمر الهين بل إنه عملية دقيقة تتطلب

 توفير الشروط الضرورية األساسية لعملية التقويم في حد ذاتها.

 قائمة المراجع:

لعلوم ا، التقويم التربوي مفهومه أهميته، مجلة (2017اسماعيل دحدي، مزياني الوناس)-

 .31االنسانية واالجتماعية، ع

 التربية في السراج مجلة، التربوية العملية في ودوره والتقويم (، القياس2017دركي) إيمان-

 .2017، مارس 1 العدد :المجتمع وقضايا

ي تطبيق اإلبتدائي ف(، الصعوبات التي تواجه أساتذة 2017بن لكحل سمير، بخيتي البشير)-

 ى عمليةم علإستراتجيات التقويم التربوي الحديثة في ظل المقاربة بالكفاءات وواقع تكوينه

 .2، ع10التقويم، مجلة تطوير العلوم اإلجتماعية، م

قراءة (، الرائز التشخيصي في ضوء اإلمكان التكنولوجي مكوني ال2019خالد األنصاري)-

 .2، ع2لتربية والتكوين، موعلوم اللغة نموذجا، مسالك ا

يها، ب علخنيش يوسف، صعوبات التقويم في التعليم المتوسط وإستراتجيات األساتذة للتغل-

 .2006-2005ماجستير في علوم التربية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

الية ، دور التقويم التربوي في تطوير فع2011(، 2011عبد العزيز العلوي األمراني)-

 2011، فبراير 4س، مجلة دفاتر التربية والتكوين، عكفايات التدري

لة ية، مج(، التقويم التربوي: نحو الضبط المفاهيمي والفعالية الوظيف2019عمر اكراصي)-

 .2019أبريل  6-5البيداغوجي، ع
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لطباعة دار الهدى ل وتطبيقاته، أسسه الهادف التدريس نموذج حثروبي)دس(، الصالح محمد-

 عين مليلة، الجزائر.والنشر والتوزيع، 

تقويم في (، واقع إستخدام معلمي اللغة العربية ألساليب ال2011محمد عطية أحمد عفانة)-

هات المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة في ضوء اإلتجا

 الحديثة، ماجستير في المناهج وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية غزة فلسطين

عال، ج وفكيح التقويم التربوي، وظائفه وإستراتجياته في أفق تقويم تربوي مندممربيه س-

 مجلة علوم التربية.

(، التقويم التربوي وأثره في نجاح عملية التدريس، مجلة 2011ونوغي إسماعيل)-

 1، ع2الممارسات اللغوية، م

، مجلة يةالتعليم العملية إنجاح في ودوره التربوي والقياس (، التقويم2007علوان) يحيى-

 .2007، جامعة بسكرة، ماي 11العلوم االنسانية، ع
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 التقويم التربوي والفلسفة أية عالقة؟

 سعاد البحري د.

 أستاذة مبرزة ومكونة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة

 تخصص ديداكتيك الفلسفة وعلوم التربية

 تقديم

ة عرفت الفلسفة على مر تاريخها الطويل منذ لحظة بزوغها مع  اليونان إلى اللحظ

تجلت  كما المعاصرة، أنها تفكير يتميز بفسحة شاسعة من الحرية المتجهة نحو محبة الحكمة

نية بارج خمع سقراط "كل ما أعرفه أني ال أعرف شيئا،" وهي تلك الفجوة الممكنة للتفكير 

خضوع د الة وثقل موضته، وأن طبيعتها كتأمل تتميز بالحيوية وال تريثقافة العصر المركب

ما كخرى ألي معايير موضوعية أو تقنية أو قيمية تحجمها وتجعل منها معرفة كأي معرفة أ

يتشه يك نيؤكد على ذلك مجموعة من الفالسفة كلوك فيري "الفلسفة هي فن العيش"، وفريدير

 ؛لشاهقة ال اعيشها هي الحياة طوعا في الجليد وفوق الجب"الفلسفة كما كنت دائما أفهمها وأ

ن وعن كل ما ظل إلى حد اآل Daseinالبحث عن كل ما هو اشكالي في الوجود دازاين 

ها ما يميزوتها منبوذا من قبل األخالق" وغيرهم من الفالسفة الذين اعتبروا جدة الفلسفة وقيم

ص رية والقدرة عل أشكلة مواضيع تخعن أي معرفة أخرى هي تلك الفسحة الشاسعة للح

لعالمة فلسفة اا الاإلنسان وعالقته بالوجود و المعرفة والقيم وفي عالقته باآلخرين والعالم إنه

مل مع لتعااالكونية ذات سياقات التفكير الحر ، فهل حرية التفكير الفلسفي هاته تحق عند 

اء تام إلغ على شرط الموضوعية في الفلسفة كمادة تعليمية وهل  تجد أساسها العلمي القائم

لية ه اآلللذاتية حينما يطرح الموضوع الفلسفي للمتعلم في محك التقويم بشروطه ومعايير

ية وزارالصارمة التي تحد من محدودية الحرية ويدخلها داخل نطاق إكراهات المذكرات ال

 واألطر المرجعية المنظمة لعملية التقويم في مادة الفلسفة ؟

 األول: في ماهية التقويم التربويالمحور 

ان الحديث عن التقويم كحقل تربوي هو حديث عن منطق للكشف والتعديل وابراز االشكال 

المختلفة التي تعتريها العملية التعلمية التعليمية سواء في بعد ها الثقافي او المعرفي أو  

هذه  األبعاد لإلفصاح عنها األخالقي ؛ لذا فالتقويم بهذا المعنى  تقويم شامل تتداخل فيه 

ومعرفة حقيقتها ومحاولة تعديلها واعادة بنائها من جديد، لذلك نجد ان التقويم أنواع: نوع 

تشخيصي ونوع تكويني ونوع اجمالي وتنوعه هذا، دليل على مدى شموليته وقدرته على 

نشاط المدرس بما هو االمام بخفايا ا األمور التي قد تعتري العملية التعليمية. ان التقويم هو 

وسيلته األساسية لمعرفة متعلميه في جميع جوانبهم سواء المعرفية أو األخالقية أو الثقافية، 
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وإلظهار المتحجب والمتخفي من العملية التعليمية التعلمية، إنه سعي لمعرفة شيء ما، فهو 

ها ومآلها، صيغة منهجية ضد كل ما هو متحجب لكشف أثر العملية التعلمية ومعرفة مسار

لذلك عد التقويم الطريقة الحاسمة لمعرفة التمثالت وإطالق تقديرات وكشف نقط الضعف 

والقوة ومعرفة مدى تماهي وانصهار المتعلم مع المادة ومدى تحصيله منها ومعرفة مدى 

نجاعة المدرس في أسلوبه التعليمي التعلمي. وحديثنا هنا عن التقويم هو حديث عن تقويم 

 الفلسفة فكيف يتمظهر التقويم في مادة الفلسفة؟ وما هي رهاناته وتحدياته؟ يخص مادة

حن نقبل الشروع في معالجة اإلشكالية المطروحة في المقدمة ومعالجة الموضوع الذي 

معنى  حديدبصدد بحثه منهجيا ال بد من مفهمة المفردات الرئيسية لموضوع بحثنا هذا، أي ت

 مدرسة. مادةكعه وكذا التعرف على ما القصد من مفهوم الفلسفة مفهوم التقويم التربوي وأنوا

مخرجات والت إننا ما دمنا نتحدث عن التعليم العمومي فإننا نتحدث عن التعليم المؤطر بمدخ

ة و المعرفيوقية تضم الغايات والمرامي واألهداف الكبرى إليديولوجية الدولة الثقافية واألخال

تحقق ى الم بالتقويم التربوي الذي نقيس من خالله ونشخص مدفي هذا اإلطار يرتبط التعلي

ة في مسطرالفعلي لتلك الغايات والمرامي الكبرى للدولة واألهداف العامة واإلجرائية ال

ة، من المعالجودعم المنهاج الدراسي وكذا القيام بالطرق البيداغوجية والديداكتيكية المناسبة لل

شكل كي ببشكل عام، و التقويم البيداغوجي والديداكتي هنا تظهر أهمية التقويم التربوي

 خاص، فما التقويم التربوي ؟ وما خصائصه وأنواعه؟

 معنى التقويم التربوي: -1

يم لتقواقبل تعريف معنى التقويم البد من اإلشارة إلى أن هناك خلط في استخدام كلمتي 

يان بدان في يفي والتقييم، حيث يعتقد الكثيرون بأن كليهما يعطي المعنى ذاته، مع العلم أنهما

بين  عمالقيمة الشيء، إال أن كلمة التقويم صحيحة لغويا، وهي األكثر انتشارا في االست

أما  منه، كما أنها تعني باإلضافة إلى بيان قيمة الشيء تعديل أو تصحيح ما اعوجالناس، 

شمل من م وأكلمة التقييم فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط. ومن هنا، نجد كلمة التقويم أع

اولة ن محكلمة التقييم، حيث ال يقف التقويم عند حد بيان قيمة شيء ما، بل البد كذلك م

بون د الحكم عليه ويزعم بعض النحاة أن كلمة التقييم خطأ، ويوجإصالحه وتعديله بع

ن مم منشق تقيياستعمال " تقويم " بدال منها والكلمتان في حقيقة األمر مختلفتان تماما، فال

هذا  ل. أمامتعديالقيمة والتقويم من القوام، ومعنى األول التقدير والتثمين، ومعنى الثاني ال

مفهوم ليدا التقويم والتقييم، يقدم لنا "عبد الكريم غريب" تحد السجال المصطلحي لكلمتي:

طرف  ت منالتقييم، وهو كما يلي:" إنه مجموعة من اإلجراءات والعمليات المستعملة ألدوا

ن فية تمكبكي شيء تكلف بتعليم فئات معينة أو بشخص آخر أو المتعلم ذاته، والتي تكون مبنية

س قيا اب عن أسئلة أو تنفيذ إنجازات يمكن فحصها منالمستهدف من أداء مهام، أو الجو

 تها ". ة ذادرجة تنفيذها وإصدار الحكم عليها وعلى منفذها واتخاذ قرار يخص عملية تعليمي
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ى ة مدوعرف "محمد الدريج" التقويم التربوي بأنه "الجمع المنظم للمعلومات قصد معرف

لميذ تومراقبة مستوى التغيرات لدى كل التغيرات المقصودة لدى المتعلمين،  حدوث بعض

 المناسبة". إلصدار الحكم المالئم واتخاذ القرارات

يم م التقومفهولوبالعودة  إلى علوم التربوية والدالئل البيداغوجية نجد مجموعة من التعاريف 

م التربوي كل يعرفه حسب تصوره للتربية و ممارسته لها، لكن جل هذه التعاريف تض

وجي ة قد ال تخرج عن هذا اإلطار الذي وجدناه مصاغ في الدليل البيداغعناصر مشترك

 للتعليم االبتدائي  انتقينا منها التعاريف التالية بتصرف

 التقويم هو نتيجة قياس الفرق بين األهداف المسطرة و النتائج المرجوة؛-

 لدراسيةاودية المردالتعلمية تهدف إلى تقدير -التقويم هو سيرورة مالزمة للعملية التعليمية-

ن موصعوبات التعلم عند شخص، بكيفية موضوعية، بالنظر إلى األهداف الخاصة؛ وذلك 

 أجل اتخاذ أفضل القرارات الممكنة المتعلقة بتخطيط مساره المستقبلي.

دير تق  يستنتج من التعريف األخير أن التقويم التربوي عبارة عن سيرورة منهجية تتوخى

في لمعرالمتعلمين قصد تشخيص صعوبات التعلم لديهم التي تعيق نموهم التحصيل الدراسي ل

سب لمنااوتحقق كفاياتهم، وذلك بالنظر إلى المنهاج المسطر، بهدف إصدار الحكم القيمي 

 واتخاد أفضل القرارات.

ل جل مراحبط بوهذا االستنتاج يدفعا للحديث عن مراحل التقويم التربوي و أنواعه ما دام يرت

 التعلمية فما هي هذه المراحل أو األنواع؟-ة التعليميةالعملي

 أنواع التقويم -2

 أ(التقويم التشخيصي

عية قد يطلق عليه كذلك بالتقويم القبلي التنبئي أو االستكشافي، يهدف إلى فحص وض

-يةعليماالنطالق والتعرف على حاجيات المتعلمين وخصائصهم قبل الشروع في العملية الت

فة فيد معريم يد يكون في بداية السنة أو األسدس أو الوحدة أو الحصة، وهو تقوالتعليمة، و ق

 المكتسبات السابقة، و الكشف عن مواطن الخلل في تحصيل المتعلمين والمتعلمات.

 لجيدامن بين وظائف التقويم التشخيصي اهتمامه بمعرفة األسباب التي عرقلت التحصيل 

ير تقصي مواطن النقص فيها، كما يساعد على تطووتشخيص الصعوبات المرتبطة بذلك، و

شخيصي فيما وعلى العموم يساهم التقويم الت المناهج بحيث تالحق التقدم العلمي والتربوي.

 يلي:

 تحديد قدرات المتعلم المرتبطة بإنجاز نشاط معين؛-

 تحديد مستوى معارفه حول الكفايات القبلية المرتبطة بالتعلمات الجديدة؛-

 مثالته الخاطئة حول موضوع معين؛ تصحيح ت-
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 تحديد قدرته على تفعيل مكتسباته لحل وضعيات مستهدفة؛-

 ترشيد العملية التعليمية التعلمية وتوجيهها في ضوء قدرات المتعلم .-

لى ع تاذ ومن زاوية فلسفية فإن التقويم التشخيصي له أهمية كبرى تتجلى في مساعدة األس

 وفية لمعرفية و السيكولوجية وكدى معرفة التمثالت المعراكتشاف حاجيات المتعلمين ا

حياة ن الاالجتماعية للمتعلمين وتصورهم على المدرسة أو األستاذ أو المادة المدرسة وع

عده أهمية كبرى تسا بصفة عامة، وفي مادة الفلسفة بشكل مخصص التقويم التشخيصي ذو

ديهم لصلة ين وقدراتهم ومهاراتهم المحعلى التعرف على حصيلة السيرورة المعرفية للمتعلم

 واعتبار هذه المكتسبات مدخل لتعلم المادة واإلقبال عليها .

 ب( التقويم التكويني

 كوينبدأ يمكن أن نعرف التقويم التكويني من حيث المصطلح )تكويني( أنه يساهم في ت

 معارف المتعلمين ويدفعا للنمو 

 فعه للنماء والنضج.والتطور إلى ما هو أحسن، وكون الشيء د

ملية يح عويعرف في كتب علوم التربية باإلجراء العملي الذي يمكن من تدخل األستاذ لتصح

ل ن خالالتعليم والتعلم عبر سيرورة التعلمات و قياس الصعوبات التي تعترض المتعلم م

ويم بعض األسئلة المركزة أو طلب إنجاز مهمات محددة في وضعيات مشكلة تستهدف التق

ية لتغدلتكويني وذلك بطريقة فردية وقد تكون جماعية. وهو مهم ألنه يزود األستاذ باا

علمات (؛ ويمكنه من المساءلة الفورية والمتزامنة مع الوضعية لتfeed-backالراجعة )

 المتعلمين وتعثراتهم وتصحيحها في إبانها. 

 لتعلميةامية لعملية التعليوهنا يمكن إدراج خطاطة توضيحية لمواكبة التقويم التكويني في ا

 بكل عناصرها: 

و عمال أنيا وانطالقا من هذه الخطاطة التوضيحية يتبين أن التقويم التكويني يصبح حكما مه

 نها.يجريه الخبير أو المقوم باعتباره يكون صاحب القرار حينما يرسم األهداف ويبي

 ج( التقويم اإلجمالي

دراسية أو مجزوءة أو سنة دراسية لغاية تحديد ما إذا  ينجز التقويم اإلجمالي في نهاية وحدة

( أو الكفايات األساسية OTIكان التلميذ قد حقق التعلم المتضمن في األهداف النهائية ) 

الـخاصة بمادة دراسية محددة، ولغاية إصدار األحكام والقرارات التي تسمح بنقل المتعلم إلى 

قويم في الغالب صفة الشمول وتشرك فيه أطراف مستوى الحق أو تكراره...ويكون لهذا الت

كثيرة. كما أنه يعتبر أساسا في اتخاد قرارات التطوير والتعديل بالنسبة لمناهج ووسائل 

التعليم، فهو اجراء عملي نقوم به عند نهاية التدريس، من أجل التأكد من النتائج المرجوة من 

 تقويم االجمالي ما يلي:عملياته وإن كانت قد تحقـقت فعال، ومن أهداف ال
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 تقـدير التحصيل للتالميذ.-

ادال عتزويد المقـوم بمعلومات تساعده على اتخاذ قرارات الحكم على التالميذ حكما -

 وموضوعيا.

 التزويد ببيانات تمكن من إعادة تخطيط المنهاج.-

 المحور الثاني أهمية التقويم في الدرس الفلسفي:

رت قد صدالفلسفة في اطار مذكرة منظمة له ومفصلة له بتدقيق، فيحضر التقويم في  مادة 

وعها المرتبطة بمادة الفلسفة حيث جاء موض 2014بتاريخ نونبر 142-04مذكرة التقويم 

ى ألمر علة  ايحمل عنوان التقويم التربوي بسلك الثانوي التأهيلي، حيث نجدها تفصل في بداي

لمذكرة ااءت جكويني والتقويم االجمالي الجزائي كما نوعين من أنواع التقويم: التقويم  الت

مرة لمستاالتقويمية لتذكر بأشياء منهجية مهمة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المراقبة 

 ومواضيع االمتحانات الموحدة لمادة الفلسفة.

لقد جاءت المذكرة التقويمية لتشرح مفهوم المراقبة المستمرة لتعطيه معنى موسعا ومنسجما 

المرتبط بمادة الفلسفة، وعليه نجد مفهوم المراقبة أخذ معنيين اثنين:  ع مقتضيات المنهاجم

مفهوم المراقبة المستمرة في بعدها التكوينيومفهوم المراقبة المستمرة في بعدها االجمالي 

الجزائي وهذا المفهوم الشاسع الذي أخذته المراقبة المستمرة في مادة الفلسفة أعطت في 

ألمر جانبا منصفا للمتعلمين في تقويم مستواهم يشمل مختلف األبعاد سواء منها حقيقة ا

المعرفية أوالثقافية أوالمهارية وكذا المنهجية والسلوكية واألخالقية، وهذا ينم عن مدى نجاعة 

هذا التقويم في عدالة وانصاف التقديرات المحتمل إصدارها، كما خلق هذا المفهوم الشاسع 

ستمرة توسيع نظرة المدرس تجاه متعلميه في تقويمه، وعليه نجد أن هذه المذكرة للمراقبة الم

أكدت االعتماد على هذا النموذج التقويمي، حيث نجدها تعطي داللة للتقويم بجعله يدخل في 

اطار المراقبة المستمرة التي تأخذ منحيين: أحدهما جزائي واآلخر تكويني يختص بالدرس 

ولحظاته في تقويم وتتبع سيرورة العملية  التعليمية التعلمية  الفلسفي ومجمل محطاته

باإلضافة الى هذا أعطت المذكرة طرق تصريف هذه اللحظة التقويمية المتعلقة بالجانب 

التكويني حيث نجدها تذكر لنا عدة أنشطة مختلفة تساعد على تكوين المتعلمين منها أنشطة 

لتعبير الفلسفي وأنشطة الكتابة الفلسفية، فكل هذه متعلقة بجانب القراءة وأنشطة الحوار وا

األنشطة التي يقوم بها المتعلمون بتوجيه من المدرس هي أنشطة تساعد المتعلمين على 

تكوين قدراتهم ومهارتهم وتساعد المدرس على معرفة متعلميه في مدى اكتسابهم لهذه 

وفيما يتعلق  وتقدير عملهم. المهارات والقدرات مع األخذ بعين االعتبار انصاف مستواهم

 بالمراقبة المستمرة الجزائية االجمالية فهي تضم تلك اللحظات التي يتوقف فيها المدرس

لتقويم فترة معينة من التكوين او بعد االنتهاء لغرض مراقبة هذا التحصيل ودرجاته 

ويم في صورة االنطالق من تكوينية المراقبة المستمرة، ويأتي هذا التق باستمرار حيث يكون
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فروض محروسة وأنشطة تقويمية مندمجة في العملية التعلمية التعليمية حيث التركيز على 

الجانب األخالقي في صياغة هذه الفروض المحروسة وهو ما ذكرته المذكرة بجعل وضعية 

المتعلمين تتناسب مع توقيت الفروض واختبارهم في وضعيات مريحة مع مراعاة الصعوبة 

لفروض تبعا للفروقات الفردية بين المتعلمين وأخذا بمبدأ التدرج. لقد عملت في صياغة ا

المذكرة التقويمية الخاصة بمادة الفلسفة على تفصيل دقيق لما يجب االعتماد عليه في 

 االختبارات الوطنية باالعتماد على ثالثة صياغات مختلفة:

لتنوع ذا اة بسؤال او مطلب ان هنص للتحليل والمناقشة سؤال اشكالي مفتوح القولة المرفق

في  رونةفي صيغ التقويم ينم عن مدى مرونة التقويم في مادة الفلسفة، حيث التنوع والم

صيغ د الصياغة االختبارات مما يجعل من التقويم في مادة الفلسفة غير نمطي يتميز بتعد

 ومنح الحرية للمتعلمين في اختيار الصيغة المناسبة.

ظرة ة أخذ نكفايبالكفايات توسيع الرؤى في طريقة التقويم ذلك ان مفهوم ال لقد فتحت المقاربة

في  ت تعتمدكان اخرى مغايرة للعملية التعلمية، ولما كان سائدا في بيداغوجيا ا األهداف التي

ب لجاناصيغة تقويمها على التركيز على الجانب االجمالي والجزائي في التقويم. وتغيب 

علتها ايات وجالكفبي يتميز بها المتعلم والتي اعادت النظر فيها المقاربة المهاري والقدرات الت

ا يداغوجيته بمركزا للتقويم وبعدا أساسيا البد منه في التقويم ولتجاوز االعتباط الذي كرس

مقاربة ر الاألهداف في التركيز على الجانب الجزائي والجمالي في التقويم، وعليه كان ظهو

ولية ث في شمالبحوسا في تغيير النظرة التقليدية للتقويم بتجاوز العشوائية بالكفايات سببا رئي

هبة الرؤية عوض تجزيئها وتغير مفهوم االمتحان، الذي كان يحمل في طياته نظرة الر

 صوالووالجزاء والتخويف وتعويضها بنظرة شاملة منصفة تبدأ من التشخيص إلى التكوين 

 عضهماباالعتبار عدم انفصالية أنواع التقويمات عن إلى اإلجمالي/الجزائي أخذا بعين 

ئي وفق لجزاالبعض، فاألستاذ المقوم هنا هو أستاذ مشخص للمتعلم ومكون له ويقدم تقويمه ا

س اللحظات السابقة من تشخيص وتكوين وبالتالي أصبحنا هنا بصدد تقويم داخلي ولي

من  فيه لحظاته ويتم االختبار خارجي تقويم يبدأ من حيث بدأ الدرس الفلسفي، الى حدود

في  لسفةحيث انتهت اللحظات التكوينية وهو األمر الذي أكده اإلطار المرجعي لمادة الف

 تكريسه ألخالقيات التقويم والطرق التربوية والبيداغوجية في صياغته.

طور تمن  إن هذا الشكل من التقويم يبين لنا منعطفا جديدا شهده الدرس الفلسفي بالمغرب

نا لطرح لى مستوى التقويم، رغم الهوة الفارقة بين التنظير والممارسة، الشيء الذي يع

 إشكاال ورهانا اخر هو رهان جدل التقويم بين التنظير والتطبيق.

II  هل تخضع الفلسفة للتقويم والقياس؟ 

ح للتقويم عدة أهداف وابعاد منها ما هو  غائي ومنها ما هو وظيفي وأهم أهدافه هو اإلصال

والتعديل، ولما قلنا ان للتقويم بعد وظيفي وغائي فإننا نتحدث عن أوجه مختلفة ومتداخلة 
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تخدم هدفا واحدا هو االصالح والتعديل، وقبل الحديث عن التقويم في ابعاده ا نستحضر 

أهداف التقوي التربوية األولى، والتي يتميز وينفرد بها انه يقوم أوال وقبل كل شيء بدور 

خالقي قبل دوره المعرفي فهو استحضار لجوانب تربوية نجد صداها قديما في تربوي ا

التراث العربي االسالمي حينما عرف " أبو حامد الغزالي"التربية في كتابه أأيها الولد بقوله" 

التربية فعل يشبه الفالح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات ا الجنبية من بين الزرع ليحسن 

".ان هذا التعريف للتربية يمكن ان نستشف منه أشياء أهمها أن التربية هي  نباته ويكمل ريعه

تقويم واصالح يقوم به المدرس كي يرييض متعلميه اخالقيا بالدرجة االولى فهو بهذا المعنى 

كشف لألخالق السيئة وتشخيصها ومعالجتها بل واصالحها "وهذا التعريف يبين لنا أيضا 

وديناميتها فهيي ليست جامدة بل بامكانها اكتساب ما ليس فيها من مرونة الطبيعة االنسانية 

الصفات وتغيري ما يعتريها  من صفات، لذلك كانت مهمة المدرس االولى هي مهمة تربوية 

قبل ان يكون معلما للمعرفة، فهو مربي اي انه مقوم قبل ان يكون معلما، وعليه فان حضور 

 للتربية في غياب التقويم. التربية يعني حضور التقويم فال معنى

ص هو لخصواكما أن تاريخ الفكر البشري هو تاريخ تقويم بامتياز وتاريخ الفلسفة على وجه 

ة معرفكتاريخ تقويمات ألخطاء فكل فلسفة اال ولها هدف تقويمي سواء من داخل الفلسفة 

ير محضة او من خارجها كسعي نحو التغير والتعديل خاصة على مستوى طريقة التفك

ق حقائواالبتعاد عن ثقافة الحس المشترك ولعل في نموذج  "سقراط" طريقة الكشف عن ال

لقائم اوليدي، الت وتقويم منهج الفهم وبلوغ المعرفة الحقة عبر منهجيه في المايوتيقا أو المنهج

 العالم م عنعلى تداعي األفكار، ومناهضة الثقافة السائدة وتقويم تمثالت العامة وتصوراته

ال وف اهذا المسار السقراطي هو مسار الفالسفة الذين تناسلوا  بعد سقراط، فكل فيلسو

صرها نت عويتولى مهمة تقويم عصره وزمانه واال لما رأينا اعتراف "هيغل" بأن الفلسفة ب

ا بقدر ضده بمعنى انها تتحمل عبئ العصر التي توجد فيه وتحاول ان تضاد ثقافته ليس ألنها

ف اال يلسوقويمها هو شرط بقائها فكل فلسفة اذن هي تقويم لما يسود وكل فماهي تعلم ان ت

 ثقافتهمونهم ويحمل شعار التقويم شعار حمله فالسفة عدة وكانوا سببا في تقوي شعوبهم وبلدا

 لسياسيةة وابل وكانوا سبب تقدمهم وهذا جاء نتيجة تنوع انتاجاتهم سواء التربوية والفكري

م بعد ان لهاالجتماعي كهوبز ولوك وروسو وغيرهم من الفالسفة الذين كأمثال فالسفة العقد 

 دا يشملجدي تقويمي لثقافة وفكر شعوبهم ذلك انهم سعوا من خالل فلسفتهم ان يؤسسوا ا فكرا

تصالية دى اممختلف المجاالت سواء منها السياسية والثقافية والفنية الشيء الذي يظهر لنا 

ن يس معبر مختلف مراحل تاريخها و هي عالقة من الداخل ول الجانب التقويمي بالفلسفة

رهانه نا وهالخارج على اعتبار ان الفلسفة هي في ذاتها تحمل تقويما. ان السؤال المطروح 

ع لى توسيذن ااهو كيفية استفادتنا من الفلسفة كفكر يحمل في داخله التقويم. يحتاج التقويم 

الحوار ولحر اكير الفلسفي المبنية على النقد والتفكير نظرته من خالل العودة الى أسس التف

 والحجاج .
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 ما الفلسفة التعليمية؟ -1

ت فق غاياية ويمكن تعريف الفلسفة التعليمية بالفلسفة التي تدرس كمادة في المؤسسات التربو

 ةداكتيكيالديومرامي السياسية التعليمية بشكل عام والمنهاج الدراسي والعدة البيداغوجية و

 ر بعيداحشكل بصفة خاصة، وهي تقابل الفلسفة العالمة التي ابدعها الفالسفة في إنتاجاتهم ب

مية هي تعليعن أي إطار مؤسسي، نتكلم هنا عن الفلسفة الموجودة في الكتب، أما الفلسفة ال

ية الفلسفة الخاضعة للتحويل الديداكتيكي وفق مقاربة المؤسسة و العدة البيداغوج

اج ة للمنهخاضعة وطبيعة المادة ، وبما أن الفلسفة التعليمية مؤطرة بالمؤسسة ووالديداكتيكي

ي وة ففإنها مرتبطة بالضرورة بالتقويم البيداغوجي الذي يمكن من رصد الحصيلة المرج

، ومنه واعهالمنهاج وليست هناك أي وسيلة أخرى لقياس ذلك إال باالعتماد على التقويم وأن

 الفلسفة بغض النظر عن طبيعتها.فالتقويم ضروري لمادة 

 مسار تقويم الفلسفة في المغرب -2

سيعرف التعليم المغربي بالخصوص تحوال مهما، من خالل تبني 1984مع بداية سنة 

بيداغوجيا األهداف كإصالح تربوي جديد يرمي إلى تجاوز المقاربة المضامينية التقليدية 

مضامين المعرفية، وذلك بربط التعليم باألهداف التي كانت تعتمد في التعليم على الخطاب وال

والمرامي السياسية والتربوية والثقافية، بمعنى الخروج من مقاربة المعرفة االستاذية التي 

المدرسة إلى المقاربة  تقدمها المدرسة بشكل حر واختياري بناء على مضامين وطبيعة المادة

بقا وعدة بيداغوجية تتحكم في فعله باألهداف التي تحصر األستاذ في أهداف محددة مس

التدريسي وتنظمه وفق غايات وأهداف محددة في المنهاج الدراسي، وإذا تحدثنا على الفلسفة 

بالخصوص في إطار هذا اإلصالح يمكن القول أنها عانت كثيرا من جراء هذا اإلصالح أو 

ها وفبركتها بمعايير محددة هذه المقاربة التي جعلت من الفلسفة مادة كباقي المواد يمكن تقنين

سلفا مما أدى إلى نوع من تيكنوقراط الفلسفة وخنق روحها المتمثلة في الحرية، إلى حدود 

ظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. ولتنفتح 

كفايات التي ستحاول المناهج والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة على مفهوم المقاربة بال

تجاوز ولو ضمنيا بيداغوجيا األهداف بدعوى أن هذه األخيرة تجزئ األهداف وفق أمد 

قصير وتتحكم في فعل التدريس سلوكيا بشكل مفرط، أما المقاربة بالكفايات حاولت أن تربط 

هذه  التعليم بكفايات ستتحقق على المستوى البعيد مع تطوير العدة البيداغوجية للتالؤم مع

المقاربة الجديدة، غير أن عدة التقويم البيداغوجي ستظل حاضر ة بقوة في المقاربة بالكفايات 

كما ستحضر بقوة أيضا مع بيداغوجيا األهداف. وعندما نتحدث عن التقويم البيداغوجي 

نتحدث عن كفايات وأهداف ممنهجة مخطط لها قبليا هي التي تسير وتوجه السيرورة  

التعليمية ويرجى تحققها في عملية التقويم هذا -الديداكتيكية للعملية التعليمية البيداغوجية و

وإذا ربطنا هذا بتدريس الفلسفة نقول أن التقويم البيداغوجي يروم قياس تحقق أو  بشكل عام.

كما يحددها التربوي  -تحصيل المتعلمين لكفايات األشكلة و المفهمة و المحاجة الفلسفية
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بناء على أهداف جزئية داخل كل كفاية على حدة، ومدرس  -طوزي" الفرنسي "ميشيل

الفلسفة هنا ديداكتيكيا مؤطر بالكفايات المؤسساتية وبالعدة البيداغوجية ودوره األساس هو 

التمكن من هذه العدة البيداغوجية والديداكتيكية وتحقيقها في الفصل الدراسي مع المتعلمين 

سلفا، بمعنى على المدرس أن يتجند ويخضع للقواعد من أجل تحقق كفايات ما محددة 

البيداغوجية إذا أراد أن يحقق تلك األهداف المصوغة ديداكتيكيا من دون أن يفكر بإضافة 

شيء جديد، بمعنى هنا سنتحدث عن الفلسفة كمادة مثل جميع المواد األخرى وعلى المدرس 

مين كيفية الطرق المنهجية للتعامل مع أن يقدم الفلسفة كمادة تعليمية فقط وأن يمرن المتعل

التقويم)منهجية الكتابة الفلسفية( لكن اإلشكال المطروح هل هذه هي الفلسفة؟ هل هذ المقاربة 

البيداغوجية تتوافق مع طبيعة الفلسفة كتفكير حر مع الحاضر ومعية الفالسفة على مر تاريخ 

رورة تقويم الفلسفة كمادة تعليمية ما الفلسفة؟ هل يمكن معيرة الفلسفة؟ وحتى إذا سلمنا بض

 هي المعايير الشمولية التي تحقق الموضوعية و النزاهة أثناء التصحيح؟

وي لتربإن مشكلة معايير تقويم مادة الفلسفة تطرح بإلحاح داخل الحقل الدوسيمولوجي ا

 لمذكراتا عهاويتأثر بنتائجها بصفة مباشرة  المتعلم بحيث نجد شتاتا بين المعايير التي تض

ذة األستا عتمداالوزارية للتقويم  ومنظري التقويم والمهتمين بهذا المجال عموما ، وحتى إذا 

ا صححه فإنهم ال يحكمهم نفس المنطق والدليل أن ورقة واحدة إذا المصححين لالمتحانات

ي فمجموعة من األساتذة سوف لن نحصل على نفس النقطة مما يجعل من مشكلة التقويم 

ا انت سببلتي كالفلسفة مشكلة بنيوية و مركبة ال يمكن حلها بشكل تام. وهي اإلشكالية امادة 

، حيث بين عن طريق Henri Pierronفي نشوء الدوسيمولوجيا مع "هنري بيرون"

ات  تحانالدراسة التجريبية عن مدى صدق النتائج واالنتقادات المطروحة  لصيغ تصحيح ام

لتقويم على مستوى التدريس وصيغ وضع االمتحانات البكالوريا والمرتبطة بلجن ا

 علم والوضعيات التقويمية  ليقف تجريبيا عند اختالالت ذلك من خالل صياغته لموضوع

كثيرة  ياناالتباري  أو االمتحانات، بناء على االختالفات الصارخة في تنقيط المصححين أح

 لنفس الورقة.

 انعدمت ي وقتالتقويم الكالسيكي مقبوال إلى حد ما فغير أنه بناء على ما سبق إذا كان ذلك 

 آلليافيه وسائل التكنولوجيا والوساطة اآللية، فهل يمكن قبوله مع مجتمعات التوسط 

 والرقمنة في أبعادها المتعددة؟

 أهم نماذج التقويم -3 

يل فها كيمكن تعريف نموذج التقويم بأنه خطة عمل يُبّسطها معد النموذج ويرى أن إتباع

م فاهيبإنتاج تقويم فعال , أي أن النموذج هو إطار تصوري للتقويم يصف رؤية معدة لم

 حكامأالتقويم األساسية والكيفية التي يمكن أن توظف بها هذه المفاهيم للوصول إلى 

 وتوصيات يمكن تبريرها .
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 Alkiويستخدم نموذج التقويم بصورتين أساسيتين بحسب ألكن 

ن موهو األكثر شيوعاً وهو عبارة عن مجموعة   Prescriptive modelنموذج إرشادي-أ

 ه.ة إجرائكيفيوالقواعد واألوصاف والمحاذير واألطر المرشدة التي تحدد ماهية التقويم الجيد 

وهو مجموعة من الجمل والتعميمات التي تصف   descriptive modelنموذج وصفي -ب

 أنشطة التقويم أو تشرحها أو تتنبأ بها .

يم حيث لتقوانوع نماذج التقويم تبعاً للفلسفات والمفاهيم الخاصة بمطوريها والغرض من وتت

يم لتقولوصلت كثرتها إلى الحد الذي أصبحت فيه مشتتة لجهود التقويم ومربكة للدارسين 

 والراغبين االستنارة بها عند إجراء دراساتهم التقويمية.

ت راساالتقويم وللمساعدة في تطوير الد وقد ظهرت هذه النماذج استجابة لدعوات إصالح

 ت.التقويمية وإليجاد لغة مشتركة تساعد في تنمية التواصل العلمي وتبادل الخبرا

  ( 456 -454م , 2000) الدوسري ,  Tyler Modelنموذج رالف تايلور 

ً في مشروعات كثيرة  ً ومستخدما يعتبر هذا النموذج من أوائل النماذج التي ظل أثرها قائما

 Basic Principlesللتقويم وقد قدمه تايلور في مؤلفه : المبادئ األساسية للمنهج والتدريس 

of Curriculum Instruction   ويعتبر تايلور أبو التقويم فهو أول من ادخل التقويم

التعليم، وكانت نظرته إلى التقويم التربوي والتي طبقها في دراسة الثمان سنوات المنظم إلى 

التي اشرف عليها خالل الثالثينيات الميالدية هي األساس الذي بني عليه هذا النموذج 

والتقويم في هذا النموذج عبارة عن تقرير مدى التوافق بين األهداف والنواتج أي قياس  .

امج التعليمي . ويتميز هذا النموذج برواجه الكبير وسرعة انتشاره مدى تحقق أهداف البرن

وكثرة تطبيقاته وذلك للبساطة المتناهية إلجراءات التقويم وفق هذا المدخل وسهولة استيعابها 

وتطبيقاها من قبل المقومين فمهمة المقوم تنحصر في تحديد أهداف البرنامج و صياغتها 

 األداء ( . سلوكياً ومقارنتها بالنواتج )
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 ويمر التقويم وفقاً لهذا النموذج بسلسلة من الخطوات هي :

 .تحديد األهداف العامة ) الغايات ( وتصنيفها.1

 .ترجمة كل هدف عام إلى مجموعة من األهداف اإلجرائية.2

 .إعداد أو اختيار أدوات جمع البيانات3

 .جمع البيانات عن أداء التالميذ.4

 التالميذ مع األهداف السلوكية..مقارنة أداء 5

 األهداففامج وبناء على المقارنة بين الهدف واألداء تتضح أماكن النجاح واإلخفاق في البرن

 يه.عف فالمحققة تعتبر نقاط قوه في البرنامج أما األهداف الغير محققه فتعتبر نقاط ض

يدة ة جصياغتها بصورفاألهداف هي األساس التي يترتب عليها نجاح البرنامج أو إخفاقه و

 مهمة جداً في عملية التقويم .تصور وليام دول 

ثورة علمية في التقويم قلبت المفاهيم الكالسيكية للمنهج من خالل  2016قدم وليام دول سنة

مؤلفه"المنهج في عصر ما بعد الحداثة" بحيث يمكن اعتباره ثورة على منهج رالف تايلور 

أساس  1949لمبادئ األساسية للمناهج وطرق التدريس الذي عمر طويال واعتبر مؤلفه ا

التقويم في العالم بأسره وقد ترجم لعديد من اللغات وأعتبر المرشد األعلى للمكونين 

واألساتذة، هكذا طرح وليام دول انقالبا شموليا في مؤلفه المعاصر، معتبرا رؤية رالف 

كية الموضوعة والمحددة سلفا تايلور ال تخرج عن سياق قياس مدى تحقق األهداف السلو

للقياس ويستعير مفهوم " المنهج المقاس "للتدليل على ذلك، فهي في نظره تصورا مغلقا 
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العتماده على تعلم المتعلم لما درسه بطريقة خطية مالزمة لحرفية األهداف، وهي الرؤية 

يوتن التي تأسست بحسب تعبيره عن نتيجة حتمية لطريقة ديكارت العقلية وقوانين ن

الميكانيكية التي تعتمد على حتمية السبب والنتيجة والتي يمكن قياسها كميا رياضيا، وتفترض 

الثبات وعدم التغير وانسجام الطبيعة مع نفسها، كتصور وجد أسسه مع فلسفة االقتصاد 

واإلدارة العلمية مع فردريك تايلور، لكن كما يقول وليام دول تغير الواقع ومعطى المجتمع 

درسي بناء على تغيرات العصر وما شهده من تطور في مجموعة من المفاهيم، "أصبحنا الم

نعيش في عصر جديد من التطور الفكري والسياسي واالجتماعي، حان الوقت لعمل المزيد 

وليس إصالح الطرق والممارسات، حان الوقت لمراجعة االفتراضات الحداثية وبناء رؤية 

 عن لغة اآللة واإلنتاج" جديدة...واستخدام لغة تختلف

 Rsألربعةاءات ليقدم رؤية بديلة قائمة على الحوار التوليدي السقراطي معتمدا على مبدأ الرا

،  Rigor، الصرامة Relations، العالقات Recursion، التواتر Richnessالثراء 

ة ظمنويركز على أن المنهج ال يُشتق من إطار منظم محدد، بل من الخصائص المميزة لأل

ات لخبرالمفتوحة؛ كاالضطرابات وعدم التوازن، والتنظيم الذاتي، والنظام الفوضوي، وا

 تعلمين.الم الحية. لذا يجب أن يكون المنهاج بنائي ينبثق من خالل العمل والتفاعل من طرف

 خالصة:

ن مجعل رغم خصوصية الفلسفة و طبيعتها التي تميزها عن المعارف األخرى األمر الذي ي 

 سوارأة تقويمها أمرا عسيرا إال أن ما هو فلسفي محض ليس هو ما هو تعليمي داخل مهم

يا يداغويجم ببالمؤسسة التعليمية، بمعنى ما دمنا نتحدث عن الفلسفة التعليمية البد بالتسلي

سفة دة الفلي مافوديداكتيك بالتقويم ، وبالرغم من المشاكل التي تواجه هذه المهمة التقويمية 

رورة بقى ضيالمعايير المناسبة للتقويم ومشكلة الموضوعية والنزاهة، فإن التقويم كمشكلة 

 ,لتعلميةامية منطقية لتقويم األهداف والتحقق من نماء الكفايات المرجوة من العملية التعلي

 قائمة المراجع:

، ، منشورات الجمل2، هذا هو اإلنسان، ترجمة علي مصباح، ط2006فريديريك نيتشه، 

 ، لبنان. بيروت

 .3بيضاء، ط، معجم علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ال2001عبد الكريم غريب، 

الدليل  ، لماذا التقويم التربوي، تقديم عام وتعريفات أولية، مجلة1995محمد الدريج، 

 التربوي، عدد خاص بالتقويم التربوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

لعالي وتكوين اوزارة التربية الوطنية والتعليم 2008داغوجي للتعليم االبتدائي ،الدليل البي

 الرباط.-األطر والبحث العلمي، ساحة النصر، باب الرواح

 .3ط، الكفايات وتحديات الجودة، مطبوعات الهالل وجدة، 2007عبد الرحمان التومي ،
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كز والمرا تفتيشالمهنية ومباريات الالعربي السليماني، المعين في التربية، مرجع لالمتحانات 

 .6الجهوية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

. 1جديدة طالتقويم التربوي دار االعتصام مطبعة النجاح ال 5سلسلة التكوين التربوي رقم 

 .83ص 1996

ة لطبعاميشيل طوزي، بناء القدرات والكفايات في الفلسفة القدرات، ترجمة حسن أحجيج، 

 .8منشورات عالم التربية، ص2006ألولى ،ا

ت : طرق البحث العلمي المفاهيم والمنهجيا2007فوزي عبد الخالق وعلي إحسان شوكت

 ، المكتب العربي الحديث، عمان ،األردن.1وتقارير نهائية، ط

 -. األردن، المناهج الدراسية "فلسفتها، بناؤها، تقويمها"2010الجعفري، ماهر اسماعيل، 

 .2ار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع طعمان: د

العوض،  ، المنهج في عصر ما بعد الحداثة، ترجمة خالد بن عبد الرحمان2016وليام دول: 

 .1دار العبيكان للنشر، ط

Alkin, Marvin C ;.Woolley, Dale C. A Model for Educational 

Evaluation, Oct  69 12 p.; Paper presented for PLEDGE Conference 

(San Dimas, October  8-11 , 1969 
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 توالمشكال التقويم التربوي بين الوظائف

 الجزائر-2، جامعة محمد لمين دباغين سطيفد. روفــيـــة زارزي

 الجزائر-2، جامعة محمد لمين دباغين سطيفد. نــاجـيــة دايلي

 

 مقدمة:

 تمجاال في تحققه الذي مستوى النجاح هو المجتمعات تطور به يقاس الذي المعيار إن

 الحركة من زءوج الحياة المدرسية تنظيم أشكال من شكل التعليمية فالعملية والتعليم التربية

 للمجتمع. والحضارية الثقافية

 يسعى بل وتخزينها، المعلومات واستقبال المعرفي التحصيل في ينحصر والنظام التعليمي ال

من أجل ذلك  المتعلم، لدى واإلبداع التعلم قدرات وتنمية عمليا النظرية المعارف توظيفإلى 

المجدي،  ليمالتع عن له انفصام وال التربوية للمنظومة مكمل كجزء به التقويم معترفا   أصبح

 اختبار ملبع أمره من االنتهاء أو إنجازه نستطيع ال مستمرة وعملية سبيل موصول فالتقويم

همية مؤجل، ومن هنا ومن أجل إثراء هذا لموضوع تضمنت الدراسة اشكالية، أ وأ معّجل

وض الخ الدراسة وأبرز أهدافها كما أشارت إلى مبادئ وأسس التقويم التربوي وصوال إلى

وفي  في أهم وظائفه ومختلف المشكالت التي تحول دون تحقيق أهداف التقويم التربوي،

 لتوصيات التي نراها مناسبة.  األخير خرجت الدراسة بمجموعة من ا

 :الدراسة اشكالية-1

 إلى أن راحلهام كل على يمتد فهو التعلمية التعليمية العملية من يتجزأ ال جزء التقويم يعتبر

أو  لنقصا أو الخطأ معرفة عند يتوقف وبعده، وال وأثناءه التعلم قبل فيكون حولها يلتف

كإعطاء  تلميذال على التركيز خانة في يتوقف ال كمااألستاذ  أو التلميذ تصادف التي العقبات

من  جزء هو بل منها، معين بموقف وال الدرس حصة من معين بزمن يحدد وال  له، عالمة

نتاج  ياناأح والمتعلم، ويكون المعلم بين منسجم بشكل الدرس قاعة في تتم التي الممارسات

من  نوع التلميذ وجه مالمح في المعلم يالحظ كأن نفسها العملية طبيعة تقتضيها إفرازات

تلميحا،  أو اتصريح قبله من عنها المعلن وغير ذهنه في بعد تتبلور لم التي والتساؤل الحيرة

ألن  ذلك ة،خاص عناية تتطلب التي المحاور أهم أحد يعتبر بالكفاءات المقاربة في فالتقويم

 التقويم. في تجديدا حتما يتطلب المناهج صياغة في التجديد

 لتعليمي إالّ ا التحصيل قياس في هاما فاصال يشكل التقويم أن التربية علماء عند السائد ومن

ميدان  ووه القياس من بكثير أكثر شيء فالتقويم الصحيح، التطبيق إلى طريقه يجد لم أنه

ما  أو ائلة،ه معلوماتية وثورة تقني تقدم من اليوم نعيشه ما مع والتوسع للتطور قابل كبير

 الحياة  بعولمة اليوم يسمى

لذلك فالبدّ أن يمتلك النظام التربوي طرائق وأساليب لها أن تخلص إلى نتائج نزيهة من شأنها 

أن تنهض بالتعليم وتتوقف عند أبرز الّصعوبات والمساوئ التي ينبغي تجاوزها، وهذا ال يتّم 
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حكام فقط بقدر ما يسعى إلى االتسام الذي ال يكتفي بإصدار األ بالتقويم التربوي المحكمإال 

بالشمولية والّصرامة، وذلك في احتوائه لكّل المعضالت التي تتعرض لها التربية والتعليم، 

فقد تباينت مجاالته ونطاقات استخدامه بدء من المعلّم والتلميذ وصوال إلى كل ما له عالقة 

 .بالبرامج التعليمية والمناهج التربوية

 طرح التساؤالت التالية:ومن هنا نستطيع 

 كيف ينظر األدب اللغوي لعملية التقويم؟ -

 ما هي أهداف ووظائف التقويم التربوي؟ -

 ما هي الصعوبات والمشكالت التي تقف دون نجاح عملية التقويم التربوي؟ -

 أهمية الدراسة:-2

لتقويم ر ادو تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع في حدّ ذاته، وال يختلف إثنان على -

 التربوي في تطوير الفرد والمجتمع على حدّ سواء.

ح لإلصال قيقييعتبر التقويم التربوي عنصرا أساسيا في المنظومة التربوية ألنه الوجه الح -

 والنجاح. 

 أهداف الدراسة:-3

ضها يفر التعرف على بعض جوانب التقويم التربوي في ظل االحتياجات االستثنائية التي -

 ر الحاصل في المجتمعات وكذا الوقوف على مختلف الصعوبات والمشكالت التيالتطو

 تحول دون تجسيد برامج هذه العملية والتميّز فيها.

 تحديد المفاهيم:-4

  أوال: التقويم:

( التقويم بأنه عملية منظمة ينتج عنها جمع 12، ص 1998عرف )الزيود وعليان، -

 ر حكم على قيمة معينة.معلومات تفيد في اتخاذ قرار أو إصدا

 التقويم لغة: -

 :لغة

 عدل قويما أيت الشيء قوم فيقال قوم" الفعل تقويم مادية، قيمة أعطاها أي تقويما السلعة قوم

 (1144 ،ص 1992 جبران، ( والقصور االعوجاج نقاط وأصلح المرغوبة للجهة مساره

 رالتقدي وبمعنى وضعه، عدله أي المعوج الحداد ونقول والتصحيح التعديل وبمعنى -

 ص ،2007 علوان،(.معينة قيمة وثمنها، وأعطها قدرها أي البضاعة التاجر والتحسين قوم

14) 

 :اصطالحا -

 فاعلية عن كامإلى أح التوصل فيها ويتم المختلفة، القياس بطرق البيانات فيها تجمع عملية هو

 هذه لىع الفاعلة وترتيب معايير إلى استنادا غيره تدريسا أم كان سواء التربوي العمل

 (19 ،ص 2005وفاروق:  الكيالني(بالتلميذ   تتعلق خاصة أهمية ذات وقرارات األحكام
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  ":بلوم" تعريف

 فعال دثتح التغيرات قد بعض كانت إذ فيما تحديد أجل من للحقائق المنظم الجمع أنه على

 (15 ص ،2005 علوان، (التغيرات هذه مقدار كمية وتحديد المتعلمين عند

 ( بأنه:476، ص2008وعرفه )صالح وصبيح، -

ال عملية تشخيصية عالجية وقائية تهدف إلى التعرف على جوانب القوة والضعف في مج

 معين، بهدف تعزيز جوانب القوة وعالج جوانب الضعف في هذا المجال

 :التربوي ثانيا: التقويم

 :لغة

 توىواس تعدل الشيء وتقوم اعوجاجه، وأزال عدله المعوج وقوم قوم الفعل من التقويم

 (768، ص 1959وآخرون،  أنيس قيمته )إبراهيم وتبينت

 اصطالحا:

 ما شيء قيمة ولالقرار ح التخاذ عملية نتائج فيها تستخدم التي العملية هو ":التربوي التقويم

 الطالب لمهيتع تحديد ما في الرئيسي المعيار يعد وهو ومرتبة، منظمة معلومات على استنادا

 (365القوى، د.س، ص  عبد محمد المدرسة )مصطفى في

 ثالثا: التقييم والتقويم:

 ومتر أيلترمالتقييم يعني تحديد قيمة الشيء أو مقداره مثل قياس درجة الحرارة باستخدام ا

ن مشتق مإصدار حكم على قيمة األشياء أو البرامج في ضوء معيار معية أما التقويم فهو 

الكم  حيث ّوم أي عدّل وبذلك يكون التقويم أعم وأشمل ويقصد به تقدير القيمة منالفعل ق

 ي كلفوالكيف من أجل التحسين والتطوير واالهتمام باإلجراءات واألساليب التي تؤثر 

 (219، ص2004جوانبها ويتأثر بها. )صقر: 

 نبذة تاريخية عن التقويم التربوي:-5

قبل  200نة سعهود ما قبل التاريخ عندما استخدم الصينيون كانت جذور التقويم التربوي إلى 

سقراط  أعدّ والميالد اختبارات الكفاءة لتقدير أداء المرشحين للعمل في الوظائف الخدمية، 

 التقويم اللفظي من عناصر قياس نتائج التعليم ومقداره ألغراض تعليمية.

فترة ي الفانه كتخصص مستقل خاصة و مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا أخذ التقويم مك

ألوروبية، ام القتران قضايا التقويم بتطور النظم التعليمية  1930إلى  1700الممتدة بين 

ج البرام قويموظهرت الكتابات في القياس النفسي ليتسع مجال التقويم ليشمل تقويم المعلم وت

 والمؤسسات.

المأمولة  منصبا على األهداف التربويةكان التركيز  1945و 1930وفي الفترة الممتدة بين 

 .للبرامج التعليمية وتقويم مخرجاتها التربوية وظهرت االختبارات مرجعية المحك

 شخصي ونماذجازداد االهتمام بالبرامج التقويمية كالتقويم ال 1972إلى  1948وخالل الفترة 

 ية.التربو امجتقويم البر التقويم المتعدد والتقويم الكيفي مثل نماذج النظم التي تساعد على
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لوم وبنهاية هذه الفترة برز التقويم التربوي كتخصص مستقل بل ومن أهم مجاالت الع

 التربوية التطبيقية.

تينية ت روإن الممارسات واألساليب التقويمية السائدة في بعض المؤسسات قد تغدوا ممارسا

نتج ليل المى تحلتدريس هو القدرة علوآلية  ما لم توجهها أهداف محددة للعملية  باعتبار أن ا

وجهات مثابة مبعدّ النهائي إلى مكونات تكتيكية بأبعادها المعرفية والمهارية والوجدانية التي ت

و رة ألعمل المعلم سواء قبل التدريس وذلك عند اإلعداد والتحضير ورسم خريطة المحاض

صف ية تنيات ومهارات تدريسالحصة أو أثناء التدريس حيث تتحقق تلك األهداف بطرائق وف

ن تلك تحقق م د ماوتحلل وتنظم العملية التعليمية أو بعد التدريسي في االختبار والتقويم لتحدي

ل م من أجتقوياألهداف المنشودة. ومن أجل ذلك يقوم المعلم يجب الجمع بين هدفي التعليم وال

سباب واأل واقتراح الوسائلالتحديث والتطوير واالستفادة من النتائج في توجيه المدخالت 

 .(16-15، ص 2004المناسبة. )حمدي شاكر محمود: 

 عند تقويم أي ظاهرة تربوية يجدر بنا طرح جملة من األسئلة:

 لماذا نقّوم؟ ماذا نقّوم؟ متى نقّوم؟ بماذا نقّوم؟

 

 
 

 لبات: زرارقة فيروز وفضيلة: االصالح التربوي الجديد في الجزائر بين المتطالمصدر

 .24والصعوبات، ص 

 

لماذا

ماذا

جالنتائ

كيف
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ائق الطروالتقويم ال يقتصر على نتائج الطالب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تقويم الوسائل و

 قطابوالمحتويات والمتعلمين واألنشطة التربوية المختلفة، والشكل التالي يوضح األ

 األساسية للفعل التربوي:

 األقطاب األساسية للفعل التربوي

 
 المصدر: نفس المرجع

 

 أهمية التقويم التربوي-6

 تتوضح أهمية التقويم التربوي من خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهداف

المحتوى

التقويم

الطرق 
والوسائل
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 .31، ص 2003حمدي شاكر محمود: التقويم التربوي،  :المصدر

 معايير التقويم الجيد:-7

 يبنى على كفايات مهمة. -

 العمليات والنواتج.يتناول  -

 مدمج مع المنهج وعملية التدريس. -

 أسلوب التقويم المستخدم يعتمد على الهدف من التقويم. -

 أداة التقويم متالئمة مع الناتج التعليمي. -

 معايير اآلداء واضحة ومفهومة. -

 أهمية التقويم التربوي

 توضيح األهداف التربوية

أثناء التخطيط   

الطالبإثارة دافعية   

 تشخيص صعوبات التعلم

 مواكبة التطوير والتقدم

 المعاصر في التربية

 تحسين العائد والنواتج في تعلم

 المقررات التعليمية

 تقدير نواتج التعلم المختلفة

 يبين التقدير القبلي 

 لحاجات للطالب
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 التقويم يقدم معلومات يمكن االستفادة منها في توجيه التعلم. -

 في عملية التقويم.مشاركة المتعلم  -

مني زيقدم تغذية راجعة شاملة عن تقدم الطالب باستخدام مقاييس متعددة وعلى مدى  -

 (03/03/2016طويل. )سناء ابراهيم أبو دقة: يوم 

 :التقويم أسس-8

 وتتمثل تربويةالعملية ال في التقويمية العملية سالمة لضمان مراعاتها ينبغي معينة أسس هناك

 :يلي فيما األسس هذه

 أن أي ليميةبالعملية التع المرتبطة العناصر جميع التقويم يشمل أن بذلك وبقصد :الشمول -

 أن كذلك هب ويقصد والمدرسة ومرافقها، والوسائل والطرائق والمنهاج والمتعلم المعلم يشمل

 اعيةواالجتم االنفعالية الشخصية جميع جوانب يشمل بل المعرفي الجانب على يقتصر ال

 .الخ ....والعقلية والجسمية

 لسلوك ستمرةالمتابعة الم خالل من التعليمية العملية يساير ان بذلك ويقصد االستمرارية: -

 متابعة اللخ ومن سنوية والنهائية والنصف والشهرية اليومية االمتحانات خالل ومن التلميذ

 .الخ ....ودراسة مشكالتهم ومناقشتهم وحضورهم التالميذ غياب

 المدرسون لكفي ذ بما وتقويمه التلميذ متابعة في الجميع يتعاون أن بذلك ويقصد التعاون: -

 وكذا بنائهمأ نتائج خالل متابعة من يشاركوا أن بإمكانهم التلميذ أولياء حتى بل واإلدارة

 يتعلق ما كل في المدرسة مع واتصالهم المتواصل عليهم يطرأ الذي والتدهور التحسن متابعة

 .بأبنائهم

 :التقويم مجاالت-9

 وهي: ومكوناتها التربوية العملية عناصر جميع التربوي التقويم يتناول

 .العمرية مراحلهم مختلف سلوكهم، وفي جوانب مختلف : فيالمتعلمون -

 إلخ...كفاءاتهم، وإنتاجيتهم إعدادهم، ومستوى من حيث المعلمون: -

 من هذه يقهتحق أمكن ما الموضوعة، وبين األهداف بين المقارنة خالل من :التربوية الخطة -

 .وجدت إن التباين أسباب األهداف ودراسة

ية، ومدى التعلم والمراحل المختلفة التعليمية والوسائل األساليب  :والطرائق المناهج -

 .التنمية العمل، وخطط سوق لحاجات المتعلمين وبالنسبة لنمو فعاليتها بالنسبة

العملية  مردود في ذلك وأثر أو الحديثة التقليدية، المختلفة، بأساليبها :التربوية اإلدارة -

 .التعليمية

وما شابه  سالتدري قاعات لبناء الفعال االستخدام كفاءتها، ومدى مدى :المدرسية األبنية -

 .ذلك

 .وغيرها بأنواعها كامتحانات :والتقويم القياس وسائل -

الخريج  إعداد معينة، وكلفة تعليمية المراحل في الواحد الطالب كلفة كقياس التعليم: كلفة -

 .المختلفة المستويات في الواحد
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 حيث أن منه، جينالخار التعليم إلى نظام إلى الداخلين عدد نسبة أي التعليم: لنظام الداخلية -

 .للدخلين بالنسبة المتخرجين عدد زاد كلما تزيد الداخلية الكفاءة

 لتي يحصلا والمهارات المعارف بين االرتباط مدى أي التعليم: لنظام الخارجية الكفاءة -

 في هإسهام مدى الفعلية، وبتالي العمل سوق وحاجات التعليم، بواسطة الخريجون عليها

 (36، ص 2001)كاظم:  .الفردي والدخل القومي الدخل وزيادة

 :مراحل التقويم-10

 )قبل بدء العملية التعليمية(  التقويم القبلي

م للتعلي زمةيهدف هذا التقويم إلى تحديد درجة امتالك المتعلم لمجموعة من المهارات تعد ال

 :يلي م ماالجديد ومن ثم يمكن للمعلم أن يتخذ قرارات في ضوء ذلك ومن وظائف هذا التقوي

 .تحديد مستوى الطالب لدراسة معينة –أ 

 .المعلومات السابقة وتشخيص الضعف أو صعوبات التعلم تحديد االستعداد أو –ب 

 )في إطار استمرارية التقويم أثناء العملية التعليمية(: التقويم البنائي-

مدى وويهدف إلى تزويد المعلمين والطالب بتغذية راجعة مستمرة عن مدى تعلم الطالب 

 .تحقق األهداف السلوكية أوال بأول

 .سارعديل المويكون أثناء عملية التعليم والتعلم لتصحيح وت : التقويم التشخيصي العالجي -

 : )في نهاية العملية التعليمية( التقويم النهائي -

 ومن يهدف إلى تزويد المعلمين والتالميذ بمعلومات عن مدى تحقق األهداف التعليمية

 وظائفه:

 تقويم فاعلية التدريس:-أ

 من الطالب بنتائج مجموعة أخرى مقارنة النتائج التي حصلت عليها مجموعة-ب

، ص 2003عالم، صالح: نقل الطالب من مستوى تعليمي إلى مستوى تعليمي آخر. )-ج

54) 

 التربوي: التقويم ومبادئ خصائص-11

 :يلي فيما إيجازها يمكن خصائص التربوي للتقويم

 .المتعلم بسلوك الخاصة المعلومات جمع وسائل كل التقويم يشمل -

 التلميذ بحالة يهتم مما أكثر النمو درجة وفي كفرد، المتعلم أحرزه ما بتقدير التقويم يختص -

 .في المجموعة

 .والتعلم التعليم عمليتي في كامل بدور تقوم مستمرة عملية التقويم -

 .معا   والكيف الكم تشمل التقويم عملية -

التقدم  جهأو لسائر البيانات جميع على وتقوم المتعلم شخصية نواحي بجميع التقويم يختص -

 .لهذه الشخصية والتخلف

بالعملية  تصلي ما وكل واآلباء والمدرسة والمدرسين المتعلمين تشمل تعاونية عملية التقويم -

 .(18، ص 2016 : بسكرة علوان وخارجها )يحي المدرسة داخل التعليمية
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 عليها التقويم: يقوم التي المبادئ أهم-12

 األخالقية القيمو الديمقراطية الفلسفة أساس على التعليمية العملية في التقويم يبني أن يجب -

 في فرد كل أن ثالفردية، حي الفروق مراعاة بينها من والتي التعليمية العملية بها التي تنادي

 قتصاديواال العلمي المستوى جانب إلى وقدراته استعداداته في اآلخر عن المجتمع يختلف

 .إليه يصل أن الذي يمكن واالجتماعي

 ترسم والتي التعليمية للعملية المرسومة العامة األهداف أساس على التقويم ينبني أن يجب -

 للقائمين

 يمر التي براتالخ كانت إذا ما التقويم وهنا, فيه يعملوا أن يجب الذي الحقيقي اإلطار عليها

 .ال أم اإلطار هذا في واقعة بها المتعلمين

يقتصر  ال يأشخصيته،  بنواحي المتعلقة المتعلم نمو مراحل لجميع شاملة عملية هو التقويم -

 لنواحيا كذلك يشمل أن يجب بل األخرى النواحي بقية من غيرها دون العقلية الناحية على

 .واالجتماعية الخلقية الجسمية االنفعالية

 اءتج هنا ومن منها المرجوة األهداف تحقق كي التعليمية العملية تحسين إلى يهدف -

 عطيت والتي الدراسية المقررات لجميع بالدرجات مدعمة "الصحيفة" البطاقة المدرسية

 أبنائهم عليه يكون الذي للمعرفة التحصيلي الواقع لآلباء يتبين لكي ثالث أشهر كل المتعلمين

 .تقدم أو قصور نواحي من

 عليميةالت العملية تحسين منه الهدف كان إذا خصوصا   مستمرة عملية التقويم يكون أن -

 .أولب أوال   الالزمة العالج وسائل جنب، يقترح إلى جنبا   معها لها ويسير ومصاحبا  

 تشخيص على الحصول قصد وذلك العملية، الناحية من سليمة التقويم عملية تكون أن يجب -

 .(23 -22ص  -سابق :مرجع  علوان وعالج دقيق )يحي

 التقويم: عملية خالل من تحقيقها يجرى أهداف-13

 ال لحصرا على سبيل منها نذكر التقويم عملية، خالل من تحقيقها يرجى كثيرة أهداف هناك

 :القصر

 عادة عن يكشفان اللذين التجربة، والتطبيق ضوء غلى وتعديلها التربوية األهداف صياغة -

 والخلل الخطأ

ما ب التدريس الدراسية، وطرق والمقررات المناهج وتحديث وتعديل تحسين على العمل -

 .األهداف تحقيق على يساعد

على  والمدرسة، والعمل والمتعلم المعلم من كل يواجهها التي الصعوبات تشخيص -

 .مواجهتها ومعالجتها

قبال مست لتفاديها أخطائهم عن الكشف وكذا ,وقدراتهم ,المتعلمين الميول عن الكشف -

 (575 ، ص 2015 وإسماعيل، العواريب(

 كاناتهممع إم يتناسب بما أخرى إلى مرحلة ومن ,آخر إلى صف من وتوجيههم المتعلمين نقل

 .وقدراتهم
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 .للتعلم المتعلمين دافعية استثارة -

 . التعلم صعوبات تشخيص -

 التربوية القرارات إتخاذ -

 (20 ،ص 2003 ، منسي(المختلفة  العلمية للمؤسسات التربوية الجهود تقدير -

 واجتماعيا يامهن تربويا، الناجح، التكيف في الطالب تساعد التي االجتماعية البيئة تهيئة -

 .المتعلم نشاط وتوجيه للتعلم الدافعية توفي -

 .للتحقق قابلية أكثر لتصبح األهداف تعديل -

 (14 ،ص 2002 ، وآخرون زكرياء( والعلمي  المهني المعلم مستوى رفع  -

لكفاءة ا من معينة درجة إلى بهم للوصول األفراد عند والكفاءة القدرة مستويات تحديد -

 .المهنية

 ل أنواعك في قبولهم أساسها على يمكن التي وخصائصهم التالميذ استعدادات على التعرف -

 الفهم

 (20 ،ص 2009 ، شحاد (الطلبة  واستخراج والترتيب التوقيع سياسة رسم -

 متطلبات فهم المشكلة التقويمية:-14

 العام السياقب دراية على يكون التقويمي أن البرنامج معد على ينبغي التقويمية المشكلة لفهم

 تؤثر العوامل ذهه المجتمع، ألن السائدة في واإلدارية االجتماعية السياسية، التربوية للعوامل

 معد نفإ ولهذا سواء حد العام على والرأي األمور وأولياء والتربويين المتعلمين على

 :بـ دراية على يكون أن التقويمي البرنامج

 مواطن لكل حقال يعطي الذي الديمقراطي السائد النظام مثل السائدة العامة السياسية النظم -

 .تامة والتعليمية بحرية االجتماعية, السياسية القضايا مناقشة في

والدينية  يةاالجتماع والقيم القوانين احترام في وتتمثل واألخالقية القانونية المحددات -

 .واألخالقية

اإلمكانات  عم تتناسب التي التقويم وسائل اختيار في وتتمثل واإلدارية المالية المحددات -

التقويمية  جالبرام إعداد في سهولة هناك تكون بحيث التعليمية للمؤسسات واإلدارية المالية

 .المناسبة وبالتكاليف وتطبيقاتها

التقويم  ووسائل الدراسة ونظام التربوية واألهداف التعليمية السياسة مثل التربوية المحددات -

 منسي الحليم عبد )محمود .التعليمية واإلدارة للمعلمين التربوية واالتجاهات السائدة التربوي

 .(45-42ص  ،1997: -

 

 وظائف التقويم:-15

 .نتائجه من وذلك التعلم نحو المتعلم دافعية إثارة

 .بأول أوال   المتعلم تعلم تقدم مدى على التعرف -

 .الضعف هذا إلى أدت التي األسباب عن والبحث الضعف نقاط على التعرف -
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 مرجع دي:الهوي )زيد .األهداف تحقيق تالؤم التي تدريسه طرق انتهاج على المعلم مساعدة-

 (35سابق، ص 

خصائص تها لوالتأكد من مراعاالحكم على قيمة األهداف التعليمية التي تتبناها المدرسة  -

 وطبيعة الفرد المتعلم ولفلسفة وحاجات المجتمع وطبيعة المادة الدراسية.

 يساعد على وضوح األهداف ودقتها وترتيبها حسب األولوية.

مية تعلياكتشاف نواحي الضعف ومواطن القوة وتصحيح المسار الذي تسير فيه العملية ال -

 والعالجية معا للتقويم التربوي.وهذا يؤكد الوظيفة التشخيصية 

هذا م وبمساعدة المعلم على معرفة تالميذه فردا فردا والوقوف على قدراتهم ومشكالته -

 يتحقق مبدأ الفروق الفردية.

 التعلم د منإعطاء التالميذ قدرا من التعزيز واالثابة بقصد زيادة الدافعية لديهم لمزي -

 واالكتشاف.

 على دراك مدى فاعليتهم في التدريس وفي مساعدة المتعلمينمساعدة المعلمين على إ -

. داءهتحقيق أهدافهم وهذا يدفع المعلمين لتطوير أساليبه وتحسين طرقه ورفع مستوى أ

 (59، ص 1998)الطويل، هاني، 

 يساعد التقويم التربوي على معرفة دافعية الطالب وحسن توجيههم. -

 محددة. هدافأئن الدالة على فاعلية المعلم في تحقيق التقويم التربوي يقدم العلم بالقرا -

 تصنيف المواقف التعليمية. -

 التقويم التربوي وسيلة للتشخيص، العالج والتطوير.  -

 إتقان مهارات القياس والتقويم يجعل المعلم متخصصا وفنيا. -

 اتخاذ القرارات التعليمية النوعية.-

 عليمية ومدى كفاءة البرامج المستخدمة.له دور في تطوير مدخالت العملية الت -

 كمي.يسهم التقويم التربوي في الكشف عن أحكام األدوات استخدام أدوات القياس ال -

ت للتقويم التربوي دور في معرفة درجة التحسن في االتجاهات الشخصية والعالقا -

مواطن ة والقو االنسانية بين المعلم والمتعلم فيحفز الطالب على التعلم والكشف عن نقاط

 الضعف.

بديلة. ت الللتقويم التربوي وظائف إدارية والتنبؤ بجدوى البدائل المتوافرة واالجراءا -

 (26، ص 2004)حمدي شاكر محمود: 

 التربوي: التقويم تواجه المشكالت والصعوبات التي-16

 عدم توفر االرادة للقيام بهذه العملية -

 باألنشطة التقويمية )خبرات محدودة(عدم قدرة المعلم على القيام  -

 عدم توفر األدوات التقويم الالزمة -

 ثقافة المجتمع نحو التقويم  -

 (03/03/2016البيئة الصفية وتجهيزاتها.  )سناء ابراهيم أبو دقة: يوم  -
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 متطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها -

 أو أن امة،ع بطريقة مصاغة أهدافها أن أو أهداف بغير أنها إما التربوية، البرامج معظم -

 المعلنة. األهداف هي ليست البرنامج أهداف

 ذه النتائجه أن الواقع ولكن للقياس، قابلة بطريقة مصاغة تكون أن يجب كاألهداف النتائج -

 .مستحيلة أو صعبة قياسها عملية تكون أن الممكن من

 أساس للقيامك توفرها الواجب المعلومات أو البيانات في النقص أحيانا التقويم يعيق ومما -

 (193، ص 2008التقويم )يونس:  بعملية

ات الدراس لهذه وتجريبي منضبط تصميم عمل يصعب فإنه التربوية الدراسات معظم في -

 ضبطها. يصعب مما فيها المتغيرات وتعدد التربوية الظاهرة تعقيد بسبب

 إذ البد ية،التقويم الدراسات إلجراء العوائق أحد يكون قد المصادر هذه مثل توفر عدم إن -

 .الدراسات هذه لمثل التمويل توفير من

 لحكم البدا وهذا الحكم، إصدار على ترتكز أن من النهاية في البد تقويمية دراسة أية إن -

، 2007الحكم. )الفرج:  هذا يصدر الذي بالشخص المتعلقة الشخصية بالجوانب يتأثر وأن

 (28ص 

 وآفاق حول التقويم التربوي:رؤية -17

ى مية كبرة أهيمثل التقويم في النظام التربوي ككل وفي البرنامج المدرسي واإلدارة المدرسي

من فتعليم، ر الفي نجاح العملية التعليمية حيث يمثل التقويم أحد أهم المداخل الحديثة لتطوي

اط لم، ونقالتعمليات التعليم وخالله يتم التعرف على أثر كل ما تم التخطيط له وتنفيذه من ع

ها، وتدعيم لقوةالقوة والضعف فيها، ومن ثم اقتراح الحلول التي تساهم في التأكيد على نقاط ا

 وتالفي مواطن الضعف وعالجها.

لكشف ا بينها، من األغراض من مجموعة على تقوم التربوي التقويم أهداف أن القول يمكن

لمقررات وا المناهج يمس الذي االعوجاج تحسين على لالمتعلم، العم لدى والخلل الخطأ عن

معرفة  لموالمتع المعلم يواجهها التي التعلم صعوبات تشخيص التدريس، طرق وكذا الدراسية

جهود  ديرتق   نهائية قرارات واتخاذ التعلمية، العملية توجيه التالميذ، ميوالت وقدرات

  .واألفضل الجيد التعلم على الحصول إلى يؤدي مما المختلفة، التعلمية للمؤسسات التربوية

 كهنا أن إلى توصلت التي 2012 رمضان خطوط نأخذ على سبيل المثال ال الحصر دراسة

 لتربويا التقويم ميدان في التكوين نقص منها تنظيمية وأخرى أدائية بيداغوجية صعوبات

 واالصالح لمقتضيات التغيير االساتذة ومقاومة

 التربوي منها التقويم في صعوبات توجد أنه على 2016 خنيش يوسف دراسة اكدت حيث

الصعوبات، في النهاية  من وغيرها المواقف بعض في الذاتية إدخال األهداف، تحديد صعوبة

ما زالت بالدنا بشكل خاص تتخبط بين خطط إصالح وبرامج ومناهج مستوردة ال تتواءم مع 

نيّة ال تكفي يقدر ما يتوجب علينا التسلح باإلرادة خصوصية مجتمعنا وفكره، لذلك نقول أن ال
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والمضي إلى األمام، وتبقى النتائج تتأرجح بين األهداف المسطرة مسبقا والمشكالت التي 

 تحول دون تحقيق تلك النتائج.

 

 خاتمة:

 أن تكون يجبف التعلمية التعليمية التربوية بالحياة مرتبط التربوي التقويم أن القول خالصة

 ألفرادسواء ل الخاص المرمى أو الشخصي الهدف عن البعد أقصى تبعد ومراميه استنتاجاته

 .الجماعات أو

إلى  دفته وعملية علمية وتطبيقات واستنتاجات ونتائج تجارب نتاج هو التربوي فالتقويم

 .تربويال التقويم هذا منها استوحي التي الطرق وبكل الميادين كافة وفي المجتمع خدمة

 توصيات الدراسة: -

 وكفاءاتهم. قدراتهم إبراز على ومساعدتهم للتالميذ الفردية القدرات على الفعلي التركيز -

ت أدواتجسيد برامج عقالنية مدروسة تتوافق مع القدرات المتوفرة باستخدام وسائل و -

 التقويم التربوي في سبيل تطوير قدرات المعلم والتلميذ على حدّ سواء.
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 طرق و أساليب التقويم التربوي الحديث

 أ.د.زرواتي رشيد    سليماني سعيدة

 -الجزائر -جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج

 يريججامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعر ،مخبر الدراسات والبحوث في التنمية

 

 مقدمة:

باشرة ير مغإلى وقت ليس بالبعيد كان الحديث عن التقويم التربوي يأخذنا بصفة مباشرة أو 

لتقويم امفهوم  ع تطورلدى المتعلم، و لكن م -التعلم –إلى تقويم ناتج العملية التعليمية التربوية 

تشمل لتسع تنوع و تعدد أهدافه و أهميته، بدأت مجاالته ت و تنوع طرقه و أساليبه و خاصة

ج و منهاجميع  العناصر ذات الصلة بالعملية التعليمية التربوية من : معلم، متعلم، ال

 البرنامج، كتب مدرسية ...الخ.

، لتربويةامية فالتقويم في الوقت الحالي أصبح أحد أبرز عناصر و عوامل نجاح العملية التعلي

يق طينا صورة واضحة عن دور كل من المعلم، المتعلم و حتى المجتمع في تحقألنه يع

حيث  ت مناألهداف المنتظرة منه، في ظل كل ما يشهده مجال التربية و التعليم  من تغيرا

 ولتربوي جال االم –طرائق و أساليب التعليم و التربية ، و كذا تزايد األهداف المتوقعة منه 

لتأثير اأنها شالمداخل التربوية المتبعة و غيرها من العوامل التي من ، و تنوع   -التعليمي

أنها  تي من شل العلى نواتج العملية التعليمية،  و مع  هذا الكم الهائل من المؤثرات و العوام

و العمل  -المؤثرات -إحداث خلل في عملية التعليم و التربية وجب التصدي و الوقف أمامها

ية و لتربها لمواكبة كل التغيرات  و التحديات التي يهدها ميدان اعلى تحسينها و تعزيز

 التعليم.

ذي من ربوي الالت و هذا ما دفع القائمين على العملية التعليمية االهتمام أكثر بعملية التقويم

 لبياناتات و شأنه أنه أن يساهم في تحسين المنظومة التعليمية و التربية من خالل المعلوما

ساليب ، و العمل على تحسين طرق و أ -التقويم التربوي –عليها من خالله التي نتحصل 

 التقويم .

انت من أجل ذلك حاولنا الوقوف على إشكالية أساسية و هي أساس هذا البحث و التي ك

 كالتالي:

 ما هو التقويم التربوي و أهميته و ما هي أهم طرق و أساليب التقويم ؟-
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 أهمية و أهداف البحث:

هميته أي و لقد سعينا من بحثنا هذا إلى إزالة كل لبس أو غموض حول عملية التقويم التربو

 ي: تكمن ف لبحثللعملية التعليمية و الدور الذي يلعبه في تحقيق أهدافها، و بالتالي أهمية ا

قدم من يما  * التقويم التربوي يهدف إلى تطوير و تحسين عملية التعليم و التربية من خالل

 تغذية رجعية لها.

ة يه عمليت إل* تحسين العملية التعليمة ال يأتي من فراغ أو عدم و إنما يستند على ما توصل

 التقويم التربوي من أحكام.  

عملية  حسين*تحسين و تطوير طرق و أساليب التقويم التربوي السبيل الوحيد و الكفيل إلى ت

 التقويم في حد ذاتها.

 ن خالل هذا البحث هو:أما ما نسعى من أهداف م

 * البد من المنظومة التربوية إعطاء أهمية كبرى لموضوع التقويم التربوي.

و ما  هداف* فعالية العملية التعليمية يرتبط و بدرجة كبيرة بمدى معرفة ما  حققته من أ

 .-التغذية الرجعية  –توصلت إليه من نتائج 

ية و لنظراعلى مستوى الطرائق و المداخل  * ما يعيشه مجال التعليم و التربية من تغيرات

ية ال حتم باإلضافة إلى تداعيات العولمة ، كل هذا جعل من عملية التقويم التربوي ضرورة

 مفر منها، للوقف ضد كل هذه التغيرات..

 و للوصول إلى هذا فقد جاء بحثنا على النحو التالي :

 مقدمة

 تعريف التقويم التربوي .1

 يأهمية التقويم التربو .2

 أهداف التقويم التربوي .3

 خصائص التقويم التربوي .4

 مجاالت التقويم التربوي .5

 مبادئ التقويم التربوي   .6

 خطوات التقويم التربوي   .7

 أساليب التقويم التربوي و أدواته   .8

 خاتمة  -

 قائمة المراجع   -
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 تعريف التقويم التربوي :  .1

الشيء يعني تعديله و بيان في اللغة نقول قوم الشيء أي قدره، و تقويم تعريف التقويم:   -أ

 1قيمته و من هنا فالتقويم يتضمن التحسين و التعديل أو التجديد و التطوير.

معرفة القيمة أي تحديد قيمة الشيء أو المعنى عقب » أما اصطالحا فيعرف التقويم على أنه

ط بالنسبة رحلة علمية أو زيارة ميدانية أو عمل أو مبايعة أو مقابلة أو أي وجه من أوجه النشا

     2«لهدف معين و محدد سلفا.

عملية تصدر منها أحكاما تستخدم كأساس »التقويم بأنه    Kimball  و يعرف كيمبال

    3« للتخطيط و أنها عملية تشتمل على تحديد األهداف في ضوء هذه األحكام.

ة و قصودمو نالحظ أن التعريفين السابقين يتناوالن مفهوم التقويم على أنه عملية منظمة 

 تخاذاواعية تقوم على جمع معلومات و معطيات محددة و معينة من قبل و تحليلها بغية 

 قرارات و إصدار أحكام معينة.

مع لى جإو على هذا األساس يمكن تعريف التقويم على أنه عملية مدروسة و مستهدفة تسعى 

ف و ألهداتم من تحقيق امعطيات و بيانات معينة بغرضها تحليلها إلطالق األحكام على ما 

 و الضعف. اتخاذ قرارات مناسبة لمعالجة جوانب النقص

العملية التي يتم بها إصدار » يعرف التقويم التربوي على أنه  :تعريف التقويم التربوي -ب

حكم على مدى وصول العملية التربوية ألهدافها، و مدى تحقيقها ألغراضها، و العمل على 

    4« كشف نواحي النقص في العملية التربوية أثناء سيرها.

ية تربوبالعملية النالحظ من هذا التعريف أن عملية التقويم التربوي تصب جل اهتمامها 

ن مسطرة من حيث تحقيقها لألهداف الم  -المعلم ، المتعلم و المنهاج  -بمختلف عناصرها

 اسع.وقبل، و كشف مواقع و مواطن النقص و الضعف ، فهذا التعريف يمكن القول عنه أن 

 وضع الدرجات التي تعبر عن تقويم عمل التلميذ بالنسبة» و يعرف التقويم التربوي بأنه 

  5« لقدرته.

 م .من تقد حرزهأما هذا التعريف فهو ضيق المعنى إذ يحصر التقويم فيما يفعله التلميذ و ما ي

                                                             
، دار األندلس للنشر و التوزيع، السعودية، ص 1، التقويم التربوي للمعلمين و المعلمات، ط2004حمدي شاكر محمود،   1 

17. 
 .17المرجع نفسه ، ص   2
، مكتبة الفرح للنشر و التوزيع، 2ط -الوظائف و المهارات –،  مدخل إلى إدارة التربية 1999وليد هوانة و علي تقي،   3

 . 117ص  بيروت، لبنان،
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، ص 1، التقويم و القياس النفسي و التربوي، ط1999أحمد محمد الطيب،   4

23. 
 .23المرجع نفس ، ص   5
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صالح لى إعمن خالل التعريفين السابقين يمكن أن نعرف التقويم التربوي بأنه عملية تعمل 

، لمتعالمعلم، الم -التعليم من خالل معرفة نقاط قوة و ضعف أطراف العملية التربوية

التقويم  ون، إذان يكأمما يسمح باالنتقال بالعملية التعليمية بما هو قائم إلى ما ينبغي  -المنهاج

 نحو التربوي يمكن وصفه بأنه أسلوب علمي لتشخيص واقع العملية التربوية و توجيهها

 تحقيق األهداف المرجوة. 

 أهمية التقويم التربوي: .2

 تمكن أهمية التقويم التربوي في أبرز النقاط التالية: 

 خرجاتهاا و ميساعد التقويم المؤسسة التربوية على التأكد من مدى نجاحها في تحقيق أهدافه-

 سها.التعليمية، و هو بذلك الباب لتصحيح مساره ا في ضوء األهداف التي وضعتها لنف

اب مهارات التعليم و غيرها من المهارات معرفة المدى الذي توصل إليه الطالب في اكتس-

 6األخرى، التي تمت تنميتها لديهم خالل دراستهم.

يعتبر التقويم ركنا جوهريا في كل منهاج أو برنامج تربوي من أجل معرفة قيمة أو جدوى -

هذا المنهاج أو تلك البرامج للمساعدة في اتخاذ قرار بشأنها سواء كان ذلك القرار يقضي 

 7أو االستمرار فيها.بإلغائها 

 روق.من ف للتقويم دور فعال في إرشاد المعلم لطالبه و توجيهه لهم بناءا على ما بينهم-

 يساعد التقويم على تطوير المناهج ، بحيث تالحق التقدم العلمي المعاصر.-

 يزيد التقويم من دافعية التعلم عند الطالب.-

عيد النظر في أهدافها و تعديلها بحيث تكون يساعد التقويم المؤسسات التعليمية على أن ت-

 8مالءمة للواقع الذي تعيشه المجتمعات.

 –يمية لتعلامن خالل ما تم عرضه نستنتج أن أهمية التقويم التربوي تمس كل عناصر العملية 

ه ي هذفو هذا ما من شأنه أن يكشف نقاط القوة و الضعف  -المعلم ، المتعلم ، المنهاج

ة  ط القوةنقا و ال يقتصر األمر على االكتشاف فقط ، بل يتعداه  إلى تدعيم العناصر الثالثة

 تعزيزها ، و عالج نقاط الضعف   

                                                             
األردن،  ، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ،2، تطبيقات في اإلشراف التربوي، ط2010أحمد جميل عايش،   6

 .228ص

، إسهامات استراتيجيات التقويم البديل في تحسن جودة التعليم ، مجلة كلية التربية األساسية، 2013ثاني حسين خاجي،   7 

 . 353، ص 14جامعة نابل،العدد
 .154، دار الصفاء، عمان ، األردن، ص 1، التعلم و التقويم األكاديمي ، ط2009نعمان شحادة ،    8
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يما ربوي فيمكن حصر أهم أهداف عملية التقويم في المجال التأهداف التقويم التربوي:  .3

  يلي:

السهل تحديدها األهداف التعليمية كثيرة و متعددة و ليس من تحديد األهداف التعليمية:    -أ

مما صعب األمر على التربويون االختيار بين األهداف، و هنا وجب ضرورة االعتماد 

على نتائج التقويم الذي يساعد في اختيار أن األهداف التي تكون ذات صلة وثيقة بالمجتمع 

 9 و احتياجات المتعلم.

جات الحتياافي تقدير للتقويم دور هام و حيوي تطوير و تحسين عملية التعليم و التعلم:  -ب

 –ة لتعليميالية التعليمية للتلميذ و للمدرس أيضا، من خالل مقارنة النتائج الحاصلة من العم

 باألهداف المطلوبة .   -من خالل عملية التقويم

لب من لعل من أهم األهداف التعليمية هو رفع مستوى الطاربط المدرسة بالمجتمع:   -ت

يم ) لتعلدف يشترك في تحقيقه جميع األطراف المعنية باناحية التحصيل الدراسيي و هو ه

قي ي الحقيعليمالمدرس، الطالب ، المدرسة ، أولياء األمور( و عملية التقويم حدد الوضع الت

اون صر التعأوا للتلميذ و يتم إشعار أولياء األمور بما تم التوصل إليه مما يؤدي إلى زيادة

 بين المدرسة و المجتمع.

مناهج يهدف التقويم إلى التعرف على مدى مالءمة: الهج و البرامج:  تطوير المنا -ث

ه غطيتالمطبقة، مالءمة المحتوى لظروف العصر و تطوره، مالءمة المحتوى و شموله و ت

 للمادة العلمية، مالءمة المحتوى للقدرة االستيعابية للتالميذ.

يهدف التقويم إلى اختيار األشخاص الالئقين في    تحسين و تطوير أداء المدرس: -ج

عملية التدريس من مختلف النواحي: السلوكية، الجسمية و الصحية، العلمية و األكاديمية، و 

يتم تقويم المدرس بأساليب مختلفة للتعرف على طريقة أدائه في توصيل المعلومات و 

 10.المعارف للتالميذ

ة لتعليميية ام التربوي تمس كل العناصر المشاركة في العملنستنتج مما سبق أن أهداف التقوي

لذي ا بوي من معلم، متعلم، مناهج، طرق التدريس ، و هذا ما يدل على أهمية التقويم التر

لها   ي يتطلعالت أصبح من متطلبات العملية التعليمية في المدرسة الحديثة  بغية تحقيق أهدافها

 المجتمع.

: لكي يحقق أي برنامج تقويمي تربوي أهدافه يجب أن يتميز خصائص التقويم التربوي .4

  11بمجموعة من الخصائص التي تمكنه من أداء وظيفته بنجاح أهما ما يلي:

يجب أن يكون شامل ال يقتصر على االهتمام بتقويم المعارف و الحقائق و المفاهيم، بل  -أ

 يتسع ليشمل االتجاهات و الميول و التفكير و التوافق الشخصي.
                                                             

 .127 -125وليد هوانة و علي تقي ، مرجع سابق ، ص    9
 .128وليد هوانة و علي تقي ، مرجع سابق، ص  10

، التقويم و القياس النفسي و التربوي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 2011ص، اوليد كمال عفيفي القف   11 

 .16 -15ص



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 54

تقويم ية اليجب أن يتميز باالستمرار، أي أنه في المؤسسة التربوية الحديثة يعتبر عمل -ب

ليات ل عممستمرة، فالمالحظات اليومية و التقديرات و االختبارات المستمرة هي التي تشك

 التقويم.

عمل  ع خطةالبد أن تتكامل المعلومات في استعمالها عند القيام بحكم معين و عندما نض -ت

جتماعي اال لى هذا الحكم، فالمعلومات الخاصة بالنواحي الصحية و التوافق النفسي وبناء ع

 و االتجاهات و غيرها.

ا يكمن مي بمالبد أن يعرف كل أعضاء المؤسسة التربوية التي يعمل فيها البرنامج التقوي -ث

ر األمو ءولياأن يقدمه لهم هذا البرنامج من خدمات، فيعمل مثال على أن يعرف التالميذ بل أ

عطاء إمكن أنه من الممكن إعطاء اختبارات خاصة غير تلك التي تطبق على كل التالميذ أو ي

 اختبارات إضافية إذا أراد  التلميذ أن يتعرف على بعض جوانب شخصيته مثال.  

يجب أن تنظم نتائج االختبارات و بياناتها و تجمع بحيث يصبح تفسيرها ممكنا و ذا  -ج

امج التقويمي يجب أن تلخص في إطار وضح لتعطي صورة عن الفرد مغزى، فنتائج البرن

يمكن مقارنتها بصورة سابقة له مما يساعد على التعرف على اتجاهات نموه في المجاالت 

 12المختلفة. 

و لكي يكون التقويم التربوي ناجح و فعال فباإلضافة إلى الخصائص السابقة عليه أن يتميز 

 13أيضا بما يلي :

ديه ل من ليكون عملية تعاونية شورية:  بما أن المنهاج الحديث يشترك فيه كيجب أن  -ح

 عالقة بالعملية التربوية عندئذ ينبغي أن يكون التقويم المصاحب له كذلك.

ة بعيد يجب أن يكون التقويم التربوي عملية موضوعية: بمعنى يقوم على أسس عادلة -خ

 عن التحيز و الذاتية.

 ى أساس علمي من : الصدق، التميز و الثباتيجب أن يقوم التقويم عل -د

ن مالصدق: يعني أن تكون الوسائل المستخدمة في التقويم صادقة، أي تقيس ما وضعت 

 أجله.

ب س الطالى نفالثبات: أي أن االختبار يعطي نفس النتائج تقريبا عند تطبيقه أكثر من مرة عل

 في فترة زمنية معينة.

ل و التميز: و هو القدرة على غلى إظهار الفروق الفردية بين الطالب للكشف عن ميو

 اهتمامات و قدرات و استعدادات الطالب.  

                                                             
 .16المرجع نفسه، ص   12
 .  28حمدي شاكر محمود، مرجع سابق، ص   13
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 ا هيمن خالل استظهار خصائص التقويم التربوي يظهر أن جملة الخصائص التي يتميز به

لى إ  رة فع بالضروالتي تمده بقوته، و تجعله ناجح و يحقق أهدافه المسطرة، و هذا ما يد

مجال  ة فياالعتماد عليه بغية تحسين و تطوير العملية التربوية لتواكب التطورات الحاصل

 التربية و التعليم.

كما وضحنا سابقا فأهمية عملية التقويم التربوي تأتي من كونه مجاالت التقويم التربوي:   .5

مجاالت التقويم التربوي تمس ما يمس جميع العناصر المشتركة في العملية التعليمية،  لذا ف

 14يلي:

 ميذ علىالتل :  تتضمن عملية تقويم المتعلم كثيرا من المتغيرات التي تقيمتقويم التلميذ -أ

ا ك، و هذر ذلأساسها مثل القابلية للتعلم، الذكاء، الشخصية، االتجاهات و االهتمامات و غي

 حسينتلتلميذ، و العمل على بغرض كشف نواحي الضعف و القوة الذهنية و الجسدية لدى ا

 مواطن الضعف و تخطيها.

لتقدم افي و : إن تطوير المناهج الدراسية لتواكب التفجر المعرتقويم المنهج الدراسي -ب

يم لتقوالتكنولوجي في عالمنا المعاصر أصبح ضرورة ملحة في المجال التربوي، و يشمل ا

ة(، لتعليميئل ادراسية، المواد ) الوساعوامل مختلفة مثل اإلستراتيجية التدريسية ، الكتب ال

 .مما يسمح بتحسين و تطوير المنهج الدراسي ليواكب التطورات الحاصلة في العالم

، و مدرسة: و يدخل ضمن هذا اإلطار مجمل البرنامج التعليمي للتقويم أداء المدرسة -ت

 الثالث يستلزم ذلك جمع المعلومات حول جميع أوجه العمليات فيها،و قد شهدت العقود

قويم تهدف باألخيرة اهتماما متزايدا في البحوث المتعلقة بفاعلية و كفاءة أداء المدارس 

قة متعلالتحصيل الدراسي للتالميذ  بجانب التطبيق الشامل للمعايير الموضوعة سواء ال

قة لع...( أو المت.بالخلفية الخاصة بالتالميذ ) لوضع االجتماعي للعائلة ، جنس المتعلم، السن، 

تب لة، روالعماابالمدرسة ) التسهيالت المادية، المباني، المكتبة، عدد العاملين، معدل تغير 

(.، و ين..العاملين، ..(أو متغيرات خاصة بأعضاء هيئة التدريس) الخلفية العلمية للمدرس

ف الهدف من تقويم المدرسة هو الوقوف على مدى تحقيق أهداف المدرسة و كذلك تعري

نير تلتي اعف و القوة في البرنامج الكلي، و هذه المعلومات تشكل تغذية راجعة مناطق الض

 المسئولين للتخطيط السليم لألنشط المستقبلية للمدرسة.

:  يعتبر تقويم المدرس من العناصر الهامة في ميدان التقويم التربوي، تقويم المدرس -ث

لدراسية و الطالب الذين فالمدرس يعتبر عامل الربط و ضابط االتصال بين المناهج ا

يشكلون محور العملية التعليمية و التربوي، و هذا من خالل االهتمام بعدة متغيرات أثناء 

تقويم المدرس مثل مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ، و كذا االهتمام بالناحية السلوكية 

 15للمعلم و غريها من المتغيرات .

                                                             
 122 -117وليد هوانة و علي تقي ، مرجع سابق،ص    14 

 124 -123وليد هوانة و علي تقي ، مرجع سابق، ص   15



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 56

 16التربوي على عدة مبادئ أهمها ما يلي: :  يقوم التقويم مبادئ التقويم التربوي .6

لقيم ااطية و ديمقريجب أن يبنى التقويم في العملية التعليمية التربوية على أساس الفلسفة ال -أ

حيث أن كل  دية،األخالقية التي تنادي بها العملية التعليمية و من بينها مراعاة الفروق الفر

 فرد في المجتمع يختلف عن اآلخر في استعداداته و قدراته. 

لتي ة و اس األهداف العامة المرسومة للعملية التعليمييجب أن يبنى التقويم على أسا -ب

ا م ما إذتقويترسم للقائمين عليها اإلطار الحقيقي الذي يجب أن يعملوا فيه، و هنا يوضح ال

 كانت الخبرات التي يمر بها التالميذ واقعة في هذا اإلطار أم ال. 

أي ال  واحي شخصيته،التقويم التربوي هو عملية شاملة لجميع مراحل نمو المتعلم بن -ت

 ولخلقية اية، يقتصر على الناحية العقلية، بل يجب أن يشمل كذلك النواحي الجسمية، االنفعال

 االجتماعية.

مرجوة اف اليجب أن يهدف التقويم التربوي إلى تحسين العملية التعليمية كي تحقق األهد -ث

ملية االستمرار في العمنها، و يكون ذلك عن طريق بيان كامل العقبات التي تقف دون 

 التعليمية.

و ذلك  لمية،يجب أن تكون األدوات التي تستعمل في عملية التقويم سليمة من الناحية الع -ج

 قصد الحصول على تشخيص و عالج دقيق و ناجح.  

:  إن التقويم الفعال يتطلب تصميم مخطط يكون شامل، يتضمن خطوات التقويم التربوي .7

نشطة و األدوات الالزمة لكل خطوة في عملية التقويم، و فيما يلي األهداف و الفعاليات و األ

  17عرض ألهم الخطوات و اإلجراءات التنفيذية التي يتضمنها مخطط التقويم و هي: 

 تحديد أهداف عملية التقويم في ضوء األهداف و النتائج المرجوة . -

 تحديد مجالت التقويم في إطار شمولي . -

 ويم المجاالت المستهدفة .تحديد معايير أدائية لتق -

ة بطاق اختيار أدوات التقويم المالئمة لألهداف و المجاالت المحددة كاالختبارات و -

 المالحظة .

 تجمع كل المعلومات المطلوبة باالعتماد على ا أدوات المطلوبة. -

ساليب ى األتحليل المعلومات و تسجيلها بطريقة تسمح باالستنتاج و تعتمد هذه الخطوة عل -

 حصائية المختلفة و المناسبة.اإل

 تفسير البيانات تمهيدا للوصول إلى اتخاذ  أحكام و قرارات. -

و وقف أإصدار الحكم أو القرار لمعرفة مدى جدوى المعلومات التقويمية في تحسين الم -

 السلوك الذي نقوم به.

 اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء  هذه األحكام. -
                                                             

سكرة، ، التقويم و القياس التربوي و دوره في نجاح العملية التعليمية ، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، ب2004يحي علوان،    16

 . 25،26الجزائر، العدد الحادي عشر، ص 
، دار الثقافة للنشر، عمان ، األردن،ص 1، اإلشراف التربوي مفهومه و أساليبه، ط2006جودت عزت عبد الهادي،   17

273 ،275. 
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 ته: أساليب التقويم التربوي و أدوا .8

وم عها المقالطرق و اإلجراءات التي يتب» يقصد بأساليب التقويم مفهوم أساليب التقويم:  

دوات و األألتنفيذ عملية التقويم، و يستعان في هذه الطرق و اإلجراءات بعدد من الوسائل 

 « يملتقوالتي تمكن من الحصول على المعلومات و البيانات التي تعين على إجراء عملية ا

دا دم عدهذا يعني أن األسلوب كمصطلح أشمل من األداة أو الوسيلة فكل أسلوب قد يستخو 

 د فيليحصل من خاللها على معلومات أو بيانات تساع -تتناسب مع طبيعته -من األدوات

ميع ارات بجختبإتمام عملية التقويم، فمثال من أساليب التقويم االمتحانات، و من أدواتها اال

 ياتها.أنواعها و مستو

من األخطاء الشائعة عند الحديث عن التقويم التربوي أساليب التقويم التربوي و أدواته:  

للطالب، عبارة تقويم المتعلم، و األصح أن يقال تقويم تعلم الطالب من خالل نواتج هذا 

ية التعلم، و يجب أن تشمل نواتج هذا التعلم جميع النواحي  سواء من الناحية المعرفية، المهار

 18أو الوجدانية. 

 و على هذا األساس يمكن تقسيم أساليب التقويم التربوي إلى:

سي الدرا و تعتبر من أكثر أدوات التقويم شيوعا في قياس و تقويم التحصيلاالختبارات:  

حية من ي نافللطالب، لكونها عملية و منظمة، يقوم بها المعلم لتقويم الطالب و قياس تقدم 

من  دراسي، و خاصة في المجال المعرفي و المهاري، بواسطة مجموعةنواحي التحصيل ال

 .و عمليةأبية األسئلة أو المشكالت أو التمرينات، و يمكن أن تكون االختبارات شفوية أو كتا

كما تلعب االختبارات دورا مهما و مميزا في الدراسات التربوية و اللغوية بأنواعها و 

مجاالتها الوصفية و التجريبية و االرتباطية، حيث توفر االختبارات بيانات كمية عن السمات 

   19أو الخصائص المقاسة بدرجة عالية نسبيا من الصدق و الثبات. 

 لتربوي،اويم أنواعها كانت و مازالت من أهم أساليب التق من هنا نستنتج أن االختبارات بكل

تلف ى مخو هذا نظرا لنوعية المعلومات و البيانات  التي نستخلصها من االختبارات و عل

 النواحي المعرفية، المهارية و حتى الوجدانية.

لية و فيما كما أشرنا سابقا فإن االختبارات تكون إما شفوية،  كتابية أو عمأنواع االختبارات: 

: يمكن اعتبار كل ما يجري من تفاعالت االختبارات الشفويةيلي شرح لكل نوع على حدا: 

لفظية أثناء التدريس اختبارا شفويا، حيث يالحظ المعلم كل ما يجري من تلك التفاعالت، و 

 يسجل مالحظاته على أداء كل تلميذ من تالميذه و هو عادة يحدد معايير معينة يحكم بها على

                                                             
 .3، أساليب التقويم، جامعة ملك سعود، كلية التربية، السعودية، ص 2011محمد بن فهد البشر،   18

 
 .88، مجاالت و أساليب التقويم التربوي، مجلة التنوير، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد السادس، ص2018سهل ليلى،   19



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 58

كل مظاهر أداء التالميذ، مما يساعده على تطوير التدريس و تهيئة خبرات أكثر مالءمة 

 20للتالميذ.

و  يومية، وعلم إذا يكمن القول أن االختبار الشفوي يعبر عن عالقة مباشرة بين المعلم و المت

لوك سأهم شيء تكون تلقائية و رغم ذلك تكون ناجحة للمعلم من حيث جمع مالحظاته عن 

وية الق الميذه يوميا، مما يجعله يعمل على تحسين مواطن النقص و الضعف و تدعيم نقاطت

رجعية ، من خالل التصحيح الفوري ألخطاء التالميذ مما يحقق التغذية ال لدى تالميذه

 الفورية. 

 : و هي تكون أما اختبارات مقالية أو موضوعية : االختبارات الكتابية

هي االختبارات ذات اإلجابة الحرة ، و يطلق عليها أحيانا اسم و االختبارات المقالية:  

االختبارات اإلنشائية أو التقليدية، و هي تتيح للمتعلم فرصة إصدار جوابه الخاص و كيفية 

تنظيم اإلجابة و تركيبها فهي تساعد على قياس أهداف معقدة كاالبتكار و التنظيم  و التكامل 

 21استخدام ألفاظه الخاصة. بين األفكار و التعبير عنها ب

علم نستنج مما سبق أن االختبارات المقالية تسعى إلى التعرف على مدى اكتساب المت

ها من غير ولمستويات عالية من التعلم على غرار  اإلبداع، التفكير ، الترتيب ، التحليل 

 مستويات التعلم العالية التي تكون خاصة بالطالب و من إنتاجه.

و قد أطلقت عليها هذه التسمية لدقتها و لعدم تأثر تصحيحيها لموضوعية:  االختبارات ا 

بالعوامل الذاتية للمصحح، و هي تتميز بالموضوعية و الشمولية و ارتفاع معاملي الصدق و 

الثبات و سهولة في التطبيق و التصحيح ، إال أن إعدادها صعب و تقتصر على قياس بعض 

كما أنها تفتح مجاال للغش و التخمين من قبل الممتحنين، و  األهداف التعليمية كالتركيب ،

  22لذلك فإنه ينصح بعدم استخدامها منفردة دون االختبارات المقالية.

عض رغم سهولة تطبيق و تصحيح هذا النوع من االختبارات إال أنه يقتصر على قياس ب

لنوع اذا هلب إلى جانب األهداف التربوية ، مما يجعل من تقويم الطالب ناقص و هذا ما يتط

يع ل جممن االختبار االعتماد على االختبار المقالي من أجل تقويم شامل و ناجح و يشم

 األهداف التربوية.

و هي اختبارات تستخدم عادة في المواد العلمية و التي يسعى المعلم من االختبارات العملية: 

عينة أو مهارات خاصة متعلقة بدرس خاللها إلى معرفة مدى قدرة التالميذ على أداء مهارة م

                                                             
 151، عالم الكتب الناشر، القاهرة، مصر، ص 3، التدريس الفعال، ط1995أحمد حسين اللقاني و فارعة حسن محمد،    20

. 
 . 194، ص 13، التعليمية، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة، الجزائر، العدد 2018عفيفة جديدي،   21
 . 194المرجع نفسه، ص   22
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ما، و ال يقتصر التقويم هنا على قياس مستوى األداء فقط، و لكنه يشمل قياس مهارات تناول 

  23األدوات و استخدام األجهزة و قدرة التالميذ على إتباع التعليمات و تنفيذها.

و  اصةخمهارات  إذا االختبارات العملية تسعى إلى قياس أداء المتعلم بهدف التعرف على

 محددة و التي ال يمكن قياسها باستعمال األنواع األخرى من االختبارات.  

ام، و تضوح و مهما كان نوع االختبار يجب أن يعرف التالميذ منذ البداية المطلوب منهم بو

ليهم عن تعود كن أاإلجراءات التي يجب القيام بها، و الوقت المتاح لهم، و نزع الفائدة التي يم

 من نتائج االختبار.

 و باإلضافة إلى االختبارات فمن أساليب التقويم:

:  و هنا يقوم المعلم بجمع المعلومات و البيانات عن الطالب في موقف تعلمي المالحظة

طبيعي ، و تواصل المعلم اليومي مع طالبه يتح له إمكانية مراقبة سلوكهم و مهاراتهم و 

اتجاهاتهم و تقييم و قياس قدراتهم و معلوماتهم في جو طبيعي، بعيدا عن الخوف أو االرتباك 

 –ذه المالحظة ذات هدف محدد و لبست عشوائية، و تسجل أول بأول أو التكلف، و تكون ه

حتى يكون القويم دقيقا و عادال و صادقا.   -في دفتر مالحظات يكون المعلم قد حظره من قبل
24 

ية و كون يومها تفالمالحظة إذا تعتبر وسيلة فعالية في عملية التقويم المستمر للمتعلمين،لكون

 ومين ية، مما يتح الفرصة للمعلم من رصد كل تصرفات المتعلتتم بطريقة عفوية و طبيع

م أن يقو فة واستجاباتهم الحقيقية و العفوية، و لكي تكون المالحظة فعالة يجب أن تكون هاد

 المعلم بتسجيل كل مالحظاته يوميا.

و هي طريقة لجمع المعلومات أو البيانات بشكل مباشر عن طريق االتصال المقابلة: 

و هي إما مقابلة شخصية يتم فيها المحاورة بين شخصين أو مقابلة جماعية بين الشخصي، 

عدة أشخاص، و تتضمن هذه المقابلة طرح سؤال أو أكثر من المقابل ) المعلم ( و على 

المستجيب أو المستجيبين ) المتعلم أو المتعلمين(  اإلجابة ،و من خالل اإلجابات يمكن للمعلم 

و  معلومات مستهدفة من المقابلة، و بالتالي استنتاج القيم التي تكمن أن يتحصل على بيانات 

 25وراء آراء و أحاديث األفراد) المتعلمين( .

رات ن قدعو عليه نقول أن المقابلة حديث منفرد من المعلم إلى الطالب، يهدف إلى الكشف 

تساعد  بلةالمقا الطالب و مهاراته و مواهبه، و الكشف عن بعض األخطاء و المشاكل، كما أن

 المعلم على التحقق مما سجله من مالحظاته للمتعلمين.

                                                             
 . 152أحمد حسين اللقاني و فارعة حسن محمد، مرجع سابق، ص   23
 .87سهل ليليى، مرجع سابق، ص   24
 .32صمحمد بن فهد البشر، مرجع سابق،    25
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: و تكون إما مشاريع فردية أو جماعية، و تعتبر من األساليب المهمة خاصة في المشاريع

المواد العلمية ) رياضيات، علوم طبيعية،...الخ(، و هي تنمي عادة القدرة على االعتماد على 

ق و الجماعة و احترام العمل الجماعي و تحتاج المشاريع إلى النفس و العمل بروح الفري

وجود خطة معدة مسبقا لضمان نجاحها في فترة زمنية محددة، و وجود خطة مسبقة موزعة 

على الطالب، مع تحديد دور و صالحيات كل فرد من المجموعة، و ضرورة أن يكون 

 26المشروع مرتبط بشكل مباشر بالمنهاج الدراسي.

و  لمتعلم،يم اأهم طرق و أساليب التقويم التربوي، التي يعتمد عليها في عملية تقو هذه كانت

وقف الم هذا االختالف يأتي من اختالف الهدف من عملية التقويم في حد ذاتها، و اختالف

و ينقص أويم الذي تتم في عملية التقويم و ظروفها، و هذا االختالف ال ينقص من أهمية التق

ها هدافل العكس من هذا، فهو يعمل على تعزيز عملية التقويم و تحقيق أمن نجاعتها ، ب

 المرجوة منها.

 الخاتمة: 

 ا كبيراتماممن خالل ما  سبق نستنج أن عملية التقويم التربوي من الموضوعات التي لقيت اه

 تيجةو متزايدا من طرف  المؤسسات التربوية على اختالفاها، و هذا االهتمام جاء  ن

 متزايدةت الات الحاصلة في المداخل التربوية و طرائق التدريس  المعاصرة و التطلعاللتغير

سات لمؤساللمجتمعات من المؤسسات التربوية فيما يخص أدوارها و أهدافها، و هذا ما دفع 

ا و ييمهالمسؤولة عن العملية التعليمية إلى العمل على تحسينها و تطويرها من خالل تق

 واطنشأنه الكشف عن موطن الضعف و النقص  فيها و معالجتها، و م تقويمها، و هذا من

فر ميار ال ي  خالقوة و التميز فيها و العمل على تطويرها أكثر،   لذا يعتبر التقويم التربو

 ة، ومنه، بل ضرورة حتمية من أجل تحقيق أهداف المؤسسات التربوية على جميع األصعد

في ضوء التغيرات التكنولوجية  -المعاصرة  إرضاء متطلبات و تطلعات المجتمعات

 رارية وستممما يسمح لها باال -الحاصلة و تداعيات العولمة هذه األخير التي  ال مفر منها

 صة.ة خاالثبات لمواجه تداعيات التغيرات الحاصلة السيما التكنولوجية و الثقافية بصف

 المصادر  و المراجع:

شر و ، دار المسيرة للن2اإلشراف التربوي، ط ، تطبيقات في2010أحمد جميل عايش،  .1

 التوزيع، عمان، األردن.

لكتب ا، عالم 3، التدريس الفعال، ط1995أحمد حسين اللقاني و فارعة حسن محمد،    .2

 الناشر، القاهرة، مصر.

                                                             
 .88مرجع سابق، ص سهل ليلى،  26
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لجامعي ا، المكتب 1، التقويم و القياس النفسي و التربوي، ط1999أحمد محمد الطيب،  .3

 اإلسكندرية، مصر.الحديث، 

 التعليم ، إسهامات استراتيجيات التقويم البديل في تحسن جودة2013ثاني حسين خاجي،  .4

 .14، مجلة كلية التربية األساسية، جامعة نابل،العدد

لثقافة ا، دار 1، اإلشراف التربوي مفهومه و أساليبه، ط2006جودت عزت عبد الهادي،  .5

 للنشر، عمان ، األردن.

ألندلس ، دار ا1، التقويم التربوي للمعلمين و المعلمات، ط2004مود، حمدي شاكر مح .6

 للنشر و التوزيع، السعودية.

سكرة، ب، مجاالت و أساليب التقويم التربوي، مجلة التنوير، جامعة 2018سهل ليلى،  .7

 الجزائر، العدد السادس.

د ر، العدجزائ، التعليمية، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة، ال2018عفيفة جديدي،  .8

13. 

ة، ، أساليب التقويم، جامعة ملك سعود، كلية التربي2011بن فهد البشر،  -محمد .9

 السعودية.

 

 ، األردن. ، دار الصفاء، عمان1، التعلم و التقويم األكاديمي ، ط2009نعمان شحادة ،  .10

معي تب الجا، التقويم و القياس النفسي و التربوي، المك2011وليد كمال عفيفي القفاص،  .11

 الحديث، اإلسكندرية، مصر.
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 مكتبة الفرح للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان. 
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واقع استخدام أساليب التقويم الجديدة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني لدى عينة من 

 برج بوعريريج. أساتذة التعليم االبتدائي ببعض ابتدائيات مدينة المنصورة والية 

 الجزائر -بن مهيدي أم البواقيلطرش حليمة، جامعة العربي د.

 ط.د رحماني عبد الرؤوف، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر

 

 مقدمة الدراسة وإشكاليتها: /1

لوجي تكنوتزايد االهتمام بالتربية والتعليم، خاصة في ظل االنفجار المعرفي والتقدم ال

رضت فيدة لفة منطلقا لدعوات عدالحاصل، حيث شكلت التحديات المعلوماتية بأبعادها المخت

ء ضرورة إصالح النظام التربوي بجميع مدخالته، وعملياته، ومخرجاته خصوصا في ضو

تحول وات، عجز النظام الحالي على مواجهة هذه التحديات التي أفرزتها تكنولوجيا المعلوم

 ظمةنالعالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي، لهذا تتسابق كثير من األمم واأل

 (.21، ص 2005إلصالح نظمها التربوية. )محمد، حوالة، 

من هذا المنطلق شرعت الجزائر في إحداث تغيير شامل لنظامها التربوي ومن أبرز 

، وفق المستجدات البيداغوجية والعلمية، رغبة منها 2003-2002ما جاء سنةاإلصالحات 

جيا، حيث شرعت وزارة التربية في مواكبة التدفق المتسارع للمعرفة، وتوظيف التكنولو

وهي عبارة عن مناهج حديثة تمخض  2003الوطنية في تطبيق مناهج الجيل األول في سنة 

عنها نظام بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، التي جاءت إلثراء وتحسين النظام الديداكتيكي 

ملية إصالح وفي إطار عالسابق، الذي كان يعتمد على بيداغوجية المضامين ثم األهداف، 

المناهج تم إعادة النظر في مضامين البرامج التعليمية وطرائق التدريس، وفي الكتب 

ركنا  المدرسية،  وإقامة نظام تقويم جديد، يتماشى مع االصالحات المستحدثة والذي يعتبر

أساسيا من أركان العملية التعليمية وهو من الكفايات الالزمة والضرورية، التي يجب على 

األستاذ امتالكها، وليمارس العملية التقويمية بموضوعية وبوعي وبفعالية أكثر، يجب 

االنطالق من أساس مبني على أهداف تتحدد فيها النتائج المرغوب الوصول إليها، هذه 

في اكتساب مهارات علمية في التقويم ) بناء اإلختبارات ، تصميم المواقف  النتائج تتجسد

التعليمية ، استخدام التقويم المرحلي، التكويني، الختامي ، التنويع في أساليب التقويم ، انتقاء 

األساليب المناسبة للمحتويات ، مراعاة الفروق الفردية و خصائص الطالب ، قياس كل 

(.ومن 14، ص2008عرفية ، والوجدانية والمهارية ......()طشوعة، جوانب االكتساب الم

خالل التقويم يمكن تحديد الجوانب اإليجابية والسلبية للتلميذ، وتشخيص جوانب الضعف 

والقصور من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعالجها، ويبدأ التقويم بجمع المعلومات 

تخاذ قرار حصول هذا الموضوع، فنتائج عملية والبيانات المتعلقة بموضوع معين وينتهي با

التقويم ضرورية حتى يتمكن األستاذ من تقويم تحصيل التالميذ، وتحديد مستوياتهم الفعلية، 
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ومساعدتهم على اكتشاف أنفسهم، وتحقيق األهداف المنشودة من جهة أخرى.)الطناوي، 

 (.225، ص 2013

ون "القان يالدشهد النظام التربوي الجزائري م وفي سياق التقويم الشامل للمنظومة التربوية،

ن الميثاق " الذي يعتبره التربويو2008جانفي  23المؤرخ في  08/04التوجيهي للتربية رقم 

حدد أبعادها ألنه جاء فعال لينظم المنظومة التربوية، وي 1976الثاني للتربية بعد "أمرية 

رس ي مافطنية إلعادة كتابة المناهج وينظم أحكامها.كمانصبت وزارة التربية اللجنة الو

 لتحسين المناهج  2009

ولسد كل الثغرات وتجاوز كل النقائص اعتمدت وزارة التربية الوطنية مناهج الجيل الثاني، 

. والتي تهدف إلىمعالجة الثغرات، وأوجه القصور 2017/2016بداية من الموسم الدراسي 

متثال المناهج المدرسية للقانون التوجيهي للتربية، التي تم تحديدها في مناهج الجيل األول. وا

والمرجعية العامة للمناهج، والدليل المنهجي إلعداد المناهج.وكذا تعزيز بيداغوجية المقاربة 

بالكفاءات، كمنهج إلعداد البرامج، وتنظيم التعلمات.واعتماد المقاربة النسقية، لتحقيق 

والمواقف، والكفاءات العرضية بشكل صريح، االنسجام األفقي والعمودي وإدراج القيم 

وتنظيم الهيكلة الموحدة لجميع المواد، مع استعمال نفس المصطلحات. ومراعاة 

(.واستحداث أساليب تقويم جديدة جاءتمع 82-81، ص 2017الحداثة)الصب، 

هذهاالصالحات لتتماشى مع المقاربة بالكفاءات، حيث أصبح التقويم أكثر شموال وتنوعا 

يس كل جوانب شخصية التلميذ ومن أبرز األساليب المستحدثة شبكات المالحظة ويق

االستبيانات، حقائب التقييم، بطاقة المتابعة المدرسية، المقابلة، االختبارات...الخ كما حظي 

فهناك العديد من الدراسات التي تؤكد أهمية التقويم التربوي عامة باالهتمام من قبل التربويين.

 ستحداث أساليب تتماشى والمتغيرات الحالية على الصعيد العلمي والتكنولوجي.التقويم وا

لم، اة للتعكأد والتقويم في إطار بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، ومناهج الجيل الثاني يعتبر

يركز  ه الالهدف منه هو تحسين المردود التربوي وتقليص عوامل الفشل الدراسي، وعليه فإن

 تعليميةل العلى أداء المتعلم فحسب بل يمتد إلى تقويم المحتويات، طرائق التدريس، الوسائ

ف رورة عملية التعلم في كل عناصرها للتحقق من مدى نجاعتها وتحقيقها لألهداوسي

تائجها نالل خالمرجوة. وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بالتقويم وأساليبه وأكدت من 

 أهميته ودوره الفعال في اكساب المتعلم الكفاءات الضرورية في حياته ومنها: 

 ستيروالتي هدفت إلى التعريفبصعوبات التقويم في(: ماج2006دراسة يوسف خنيش )-

في  ديدةعالتعليم المتوسط وإستراتيجيات األساتذة للتغلب عليها. وتوصلت لوجود صعوبات 

 التقويم لدى أساتذة التعليم المتوسط.

كفاءات ( " ماجستير" حواللتقويم في إطار المقاربة بال2012ودراسة وسيلة بن معتوق)-

ي إطار فقويم لمسار الدراسي للسنة الخامسة ابتدائي. والتي أكدت  أن التودوره في تحسين ا

 ائي.ابتد المقاربة بالكفاءات له دور في تحسين المسار الدراسي لتالميذ السنة الخامسة
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مو (ماجيستر مجاالت التقويم وادواته التي يستخدمها معل2007ودراسة أحمد جالد )-

 لماتم الطلبة وتوصلت أن درجة استخدم معلمي ومعومعلمات التربيةاإلسالمية في تقوي

 التربية اإلسالمية جاءت بدرجة متوسطة.

قويم في (دكتوراه حول أثر تنوع أساليب الت2010دراسة هالل محمد علي سيف السفياني )-

ي والتية سالمتحصيل طلبة الصف الثامن منالتعليم األساسي واتجاهاتهم نحو مادة التربية اإل

 .ألساسياأساليب التقويميحسن تحصيل طلبة الصف الثامن منالتعليم  أن تنويعتوصلت الى 

فية حترااعموما مناهج الجيل األول والثاني استهدفت تزويد وتمكين األستاذ من ممارسات 

يم ليب تقووأساتهيئه لبناء جملةكفاءات لدى المتعلم وبالتالييجب عليه أن يختار استراتيجيات

ة عرفيمشكيل ملمح المتعلم النشط، أي اكساب المتعلم جملةكفاءات مناسبة للوصول الى ت

إلى  تعلمومنهجية وتواصلية لكي يتكيف مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية للوصول بالم

حكم تي نأنيكون مواطن صالح ومسؤول ومفكر مبدع ومنتج، أي تحقيق المعايير األساسية ال

لتي ادراسة  ذه الواألداء الجيد والفعالية، لذلك قمنا بهبها على نجاح المتعلم وهي اإلنتاجية 

يم لتعلاتهدف إلى إبراز  واقع معاش نحاول من خالله التعرف على درجة استخدام أساتذة 

ين يم من بلتقوااالبتدائي ألساليب التقويم الجديدة في مناهج الجيل الثاني، حيث تعد كفايات 

 األستاذ.أبرز الكفايات، التي يجب أن يمتلكها 

من كل  ساسياأالذي يعد جزءا التربوي عامةوترجع أهمية الدراسة الحالية إلى أهمية التقويم 

ن منهج تربوي، فهو عنصر أساسي للحكم على نجاح التلميذ وبيان مقدار ما يتحقق م

ه في اتيجياتاستراألهداف التعليمية، التي يرسمها المعلم وقد ازدادت أهميته وتنوعت أساليبه و

راسة دديم الجزائر مع مستحدثات مناهج الجيل الثاني، لذا نصبو من خالل هذه المداخلة تق

هذه  خدامميدانية قد تفيد القائمين بالشأن التربوي واألساتذة من خالل معرفة درجة است

 األساليب الجديدة ومدى نجاعتها.

ما هو واقع استخدام أساتذة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:وعليه تحاول الدراسة الحالية

 .التعليم االبتدائي ألساليب التقويم الجديدة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني؟

 

 مصطلحات الدراسة:  -2

 * مفهوم التقويم: 

 المعنى اللغوي: -أ

وردت عدة مشتقات للفعل قوم في القرآن الكريم: قال هللا تعالى "إن هذا القرآن يهدي للتي 

.وقال هللا تعالى: "لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم" 09رة اإلسراء اآلية هي أقوم "سو

 . 04سورة التين اآلية 

كما جاء في الصحاح " للجوهري " بمعنى االستقامة واالعتدال يقال استقام له االمر وقوله  -

ثمنه  أي في التوجه وقومت السلعة واستقامت( 6.)سورة فصلت اآليةتعالى: فاستقيموا اليه " 

 واستقام اعتدل وقومته عدلته فهو قويم ومستقيم.
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* والتقويم كما ورد معناه في منجد اللغة واإلعالم: من قوم الشيء أي عدله 

 (.15، ص 2011)عثمان، عوجاجهوأزاإل

ال قاذا فوأيضا يعرف التقويم لغويا بانه: بيان قيمة الشيء ويعني كذلك تصحيح ما اعوج 

الشخص انه قوم المناع فمعنى ذلك انه قومه وجعل له قيمة معلومة وفائدة 

 (.255،ص2005)قالدة،

 اصطالحا: -ب

اف ألهداتقدير الجهود التربوية التي تبذل لكي تتحقق  التقويم في العملية التعليمية:

 المرسومة، بهدف الكشف عن مدى القرب والبعد عن هذه األهداف، وحتى تكون بصيرة

ا ح مبمدى النجاح الذي تحقق، ويتضمن ذلك وزن قيمة األنشطة التي تخطط وتنفذ، وإصال

 (.86، ص2010)مهاني، بها من قصور، وتحسينها لزيادة فاعليتها 

ساطة هل فيه البيانات التي جمعت بو: أن التقويم هو األسلوب الذي تستNeaghyويرى -

اء ألشيالقياس أو الوسائل األخرى كأساس إلصدار األحكام عن األشخاص أو األماكن أو ا

 المتميزة أو المقاسة أو المفحوصة.

عناية ينه ب: بأنه عملية التأكد أو الحكم على قيمة أو كمية شيء عن طريق تثمGoodوعرفه -

، 2007 )الكبسي،أنه العملية المستخدمة لتقدير قيمة الشيءمعه عندما يقول  Heagyويتفق

 (.39ص

جة ديد دريعرف التقويم تربويا بأنه '' عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات بغرض تح-  

 السليم لنمواتحقق األهداف التربوية واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتوفير 

 (.12، ص2013)كماشومشنت، لبيئة التربوية وإثرائها '' المتكامل من خالل إعادة تنظيم ا

 عينةموالتقويم التربوي هو: العملية المنهجية التي تتضمن جمع المعلومات عن سمة  -

 ضوء بالقياس الكمي أو غيره واستخدام المعلومات في إصدار الحكم على هذه السمة في

 (.47، ص2011)المياحي، أهداف محددة سلفا لمعرفة مدى كفايتها 

 عموما في التربية يستخدم مصطلح التقويم التربوي في معنيين مختلفين:  -

يمة ة وقيكون التقويم هو العامل الرسمي للحكم على فاعلية وجود ففي المعنى األول    

 البرنامج والمنهج والعمل التربوي وهذا التقويم يطلق عليه التقويم التربوي.

ب لطالتقويم يكون التركيز على إصدار أحكام عن أداء االستخدام الوفي المعنى الثاني

ديرات ت والتقدرجاويسمى التقويم في هذه الحالة بالتقويم أو تقييم أداء الطالب، ويعبر عنه بال

 (.281، ص 2002)الصراف، التي يحصل عليها الطالب للداللة على مستوى آدائه 

التقويم مهما كان نوعه وشكله، ال يقتصر و من خالل التعاريف السابقة يمكننا القول بأن    

على تقديم نقطة للمتعلم ، بقدر ما هو مسار تواصلي بين المعلم والمتعلم واألولياء يهدف إلى 

تعزيز وتدعيم التعلمات من جهة وإلى اكتشاف القصور والثغرات وصعوبات التعلم 

التربوي هو الحكم على التقويم ومعالجتها خالل أوقات الدراسة أو خارجها من جهة أخرى 

مدى تحقيق األهداف التربوية و هو عبارة عن عملية تستهدف إصدار الحكم بدقة و 
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موضوعية على مدخالت و عمليات و مخرجات أي نظام تربوي، و من ثم تحديد جوانب 

القوة و القصور عن طريق اتباع مجموعة من األسس التي تقوم عليها هذه العملية، و العمل 

 ح مواطن الضعف و القصور التي تم الكشف عنها.  على إصال

اءت مع لتي جيقصد بها في هذه الدراسة تلك األساليب الجديدة وا*أساليب التقويم التربوي: 

عة المتاب طاقةبمناهج الجيل الثاني منها: شبكات المالحظة، االختبار، المقابلة، االستبيان، 

 اسة.المدرسية ...الخ والواردة في استبيان الدر

ة منذ لوطنيااعتمدتها وزارة التربية هي تسمية لتلك اإلصالحات التي*مناهج الجيل الثاني: 

 وهي تعد ترجمة للمقاربة بالكفاءات. 2016/2017الموسم الدراسي 

 عناصر عملية التقويم: -3

 يقوم أداء المتعلم. المعلم -أ-

دودهم ن مريقوم زميله ما يسمى بالتقويم التبادلي ويساعد المتعلمين على تحسي المتعلم -

 والتعاون فيما بينهم كما أنه يدفعهم أيضا إلى المنافسة بينهم. 

 Autoيصحح لنفسه بنفسه أي التقويم الذاتي الذي يسمح له بإنجاز نقده الذاتي ) المتعلم -

critique هذا المستوى فهذا يعني بأنه بلغ درجة من النضج ( أو عندما يصل المتعلم إلى مثل

 الذي سيفتح له أبواب النجاح في مساره الدراسي".

  ماذا نقوم؟ -ب

 سبونإن الهدف األساسي الذي تسعى المناهج الجديدة لتحقيقه، هو تكوين متعلمين يكت

 ذا ماذاإءات الكفاالكفاءات، وبالتالي المهمة األولى للتقويم هو قياس درجة اكتسابهم لهذه 

 نقوم؟ القوم درجة إنماء الكفاءات عند المتعلمين.

 لماذا نقوم؟  -ج

قيق علم بتحللم يقال إن كل عمل قابل للنقد وعليه فإن عملية التعلم بحاجة إلى نقد بناء يسمح

 عوباتدعم مسار التعلم وتشخيص الصعوبات. والتنبؤ بالنتائج وص -أهداف كثيرة منها: 

 الج النقائص والثغرات...الخ التعلم. وع

 كيف تقوم؟ -د

 أساسية راحلهناك ثالثة أنواع من التقويم التي تساير سيرورة التعلم والتي تتم في ثالث م

 (.231، ص 2017)الصب، هي التقويم التشخيصي، التكويني، الختامي

 التقويم في الجيل الثاني:-4

ة لنقطاسترجاع فقط، ويصبح الهدف هو الممارسات القديمة للتقويم تركز على الحفظ واال

ين أن حفي  فقط، ويدور التقويم حول النجاح، وهو المطلوب، لكن ليس بهذه الكيفية النمطية

الذي  مسعىالتقويم في المقاربة بالكفاءات باإلضافة إلى ذلك يجب أن يتمفصل أيضا حول ال

الج ء وعالكفاءات هو بنايعبر عن السلوك والكفاءة والبناء وإن التقويم في المقاربة ب

 ومسعى،حيث تقترح هذه المناهج أبعاد ثالثة له هي: 

  معرفية.د التقويم مرتبط باكتساب الموارد والتحكم فيها، أي تقويم درجة التحصيل للموار -
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 تقويم درجة تجنيد الموارد واستعمالها الناجع في حل الوضعيات. -

 تقويم القيم والكفاءات والمواقف. -

 ينبغي أن ( إذا أردنا أن نقيم الكفاءات فانه الPhilip Perrenoudذا السياق يقول )وفي ه

دراكه إلون نطرح سؤاال معرفيا بل ينبغي أن تخلق عمال معقدا ثم نراقب التالميذ وهم يحاو

ع لجمياوالنجاح في حله بتجنيد معارفهم لكن ال ينبغي أبدا أن نوحد اإلجراءات ونقيم 

 (.149 -147، ص2019)عقون،تيكور، في الوقت نفسه بالطريقة نفسها و

 وتحقيق ذلك يتم من خالل أساليب التقويم الحديثة منها: 

 راته فيمها وتعني قيام المتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيفالتقويم المعتمد على األداء:

لها ن خالمواقف الحياة الحقيقية أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية بعروض عملية يظهر م

تندرج ا، ومدى اتقانه لما اكتسب من مهارات، في ضوء االنتاجات التعليمية المراد انجازه

 تحت هذه األداة فعاليات عديدة منها: 

ع لموضو وهو عرض مخطط له ومنظم، يقوم به المتعلم او مجموعة من المتعلمينالتقديم: -

 محدد، وفي موعد محدد إلظهار مدى امتالكهم لمهارات محددة 

لمين وهو عرض شفوي أو عملي يقوم به المتعلم أو مجموعة من المتعالعرض التوضيحي: 

لغة لتوضيح فكرة وذلك إلظهار مدى قدرة المتعلم على اعادة عرض المفهوم بطريقة و

 واضحة 

ك ات وذلهو مجموعة من االجراءات التي تتخذ إلظهار المعرفة واالتجاهاالداء العملي: 

 ريطة اواو خ نفذها عمليا كان يطلب اليه انتاج مجسممن خالل اداء المتعلم لمهمات محددة ي

 لخ نموذج، او استخدام جهاز، او تصميم برنامج حاسوب او صيانة محرك سيارة ... ا

و صة، ا:هو أن يتحدث المتعلم عن موضوع معين،غالبا ما يكون هذا الحديث سرد قالحديث

دث عن ه يتحوربط االفكار،كأن اعادة لرواية، أو أن يقدم فكرة إلظهار قدرته على التعبير

 فيلم شاهده. الخ 

ليه، وهو عرض المتعلمين إلنتاجهم الفكري والعلمي في مكان ما ووقت متفق عالعرض: 

 إلظهار مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم في مجال معين

ن رافقه مما ي وفيها ينفذ المتعلم او المتعلمون حوارا او نقاشا، بكلالمحاكاة )لعب الدور(

هم اراتحركات وايماءات يتطلبها الدور، في موقف يشبه موقف حياتنا حقيقيا، إلظهار مه

 المعرفية 

 واجراء ية ماوهي لقاء بين فريقين من المتعلمين، يتم فيه طرح قض المناقشة )المناظرة(:  

رات مناقشة حولها، حيث يبين كل فريق وجهة نظر مختلفة ويقوم بتقديم الحجج والمبر

 (.63، ص2005)عثمان،لوجهة نظره  المؤيدة

وتعتبر من اهم األدوات التي  وتعتبر االختبارات من اهم وسائل التقويم التربوي االختبارات:

يعتمد عليها التقويم بل وتحتل مكان الصدارة بينها في التربية والتعليم وهي تختلف باختالف 

 االغراض ومنها: االختبارات التحريرية الشفوية.



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 68

 رات الشفوية.االختبا-

 االختبارات الكتابية )التحريرية(.-

 (.250، ص 2007)رافدة، االختبارات العملية -

 وتنقسم المالحظة الى أنواع: المالحظة: 

 المالحظة البسيطة-

 المالحظة المنظمة -

 المالحظة المحددة -

 المالحظة الغير محددة-

 المالحظة دون مشاركة-

 المالحظة بالمشاركة -

 غير مقصودة المالحظة-

، 2011المالحظة المقصودة)صالح،-

 (85ص 

نح نها تمذلك ألأنها تعتبر وسيلة لتفعيل دور االسرة في عملية التقويم والواجبات المنزلية: 

 جعل االسرة مساحة معتبرة في المشاركة في التقويم، كما ان الواجبات المدرسية وهو

 (.255، ص2007)رافدة،التعلمالمتعلمين يقومون بدور نشط في عملية التعليم و

 وهناك انواع عدة للمقابلة:المقابلة: 

 وتهدف الى تحديث مشكلة ما ومعرفة اسبابها وعواملها.المقابلة الشخصية: 

 ة)أنوروتهدف الى تقديم حلول لشخص يواجه مشكلة المقابلة الفرديالمقابلة العالجية: 

 (.320،ص 2000عقل،

ي مية التلتعليالمناقشة الصفية لتقويم التعلم في المواقف ايستخدم المعلم المناقشة الصفية:

ضهم ميذ لبعلتالتتطلب ذلك مثل العمل التجريبي العروض او اسئلة التالميذ للمعلم، او اسئلة ا

 (.320، ص2002البعض تحت اشراف المعلم )قاسم،

 لمفتوح.يان انذكر:االستبومن اهم انواع االستبيانات واكثرها شيوعا من غيرها االستبيانات: 

 االستبيان المقيد.-

 االستبيان المقيد المفتوح.-

 فصل اوويقدمها المتعلم او يشارك فيها مع زمالئه سواء داخل الالمشاريع واالنشطة: 

 (.329، ص 2000خارجه وهي اداة من ادوات التقويم المعتبرة)أنور، 

اهرة وهناك مجموعة من الطرق واالدوات الحديثة تجمعت تحت مظلة التقييم البديل كظ

 لخ  ا...  معاصرة، وهي حقائب التقييم، صحائف المتعلم، مقاييس التقدير، تقييم االقران
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ن برنا عحقيبة للمتعلم تحتوي على مجموعة من المقتنيات التي تخ هي حقائب التقييم: –

، 2004وتحصيله الدراسي في مجال من مجاالت المنهج )راشد،جهود الطالب وتقدمه 

 (.186-185ص

 صحائف المتعلم:

لجديدة اهيم هي أداة تعليمية، وهي وسيلة المتعلم لتوضيح افكاره وخبراته وايصالها بالمفا

عن  عبيرفمن خالل الكتابة، يستطيع المتعلم اكتشاف اشياء لم يكن يعلمها من قبل، والت

 ة ومسؤولية مكنوناته بحري

فة في تقدير المتغيرات الحسية التي تخضع للمشاهدة مثل ص مقياس التقدير: تستعمل

التعاون مع اآلخرين،أو تقدير سمات مجردة لدى الطالب مثل االخالص في 

 (.189-188، ص 2004العمل)راشد،

 إجراءات الدراسة الميدانية:-5

ل ن أجمتم االعتماد على المنهج الوصفي ألنه األنسب لهذا الموضوع  المنهج المستخدم:

يم لتقوسير ظاهرة تربوية هامة تتمثل في استخدام أساليب االوقوف على وصف وتحليل وتف

 الحديثة والتي جاءت مع مناهج الجيل الثاني.

 لمنصورةاينة يتكون مجتمع الدراسة من أساتذة التعليم االبتدائي بمد مجتمع وعينة الدراسة:

الدراسة  وتمثلت عينة 58بواليةبرج بوعريريج والمتكون من  04المقاطعة التربوية منصورة

 %.  53,45أستاذ بنسبة تمثيل 31في 

ة، الدراس هدافتم االعتماد على االستبيان والذي قمنا بتصميمه بما يتماشى وأ أداة الدراسة:

توي على ( بند تح34قة، بلغ عدد بنوده )باالعتماد على التراث النظري والدراسات الساب

أساتذة خدامأغلب أساليب التقويم الحديثة. واعتمدنا مقياس ليكرت الثالثيلتقدير  درجةاست

ستخدم بدرجة ي( 3التعليم االبتدائي ألساليب التقويم الحديثة وفق الدرجات التالية: درجة )

 بدرجة ضعيفة.( يستخدم 1(يستخدم بدرجة متوسطة درجة )2كبيرة، درجة )

 ( يوضحالتقدير اللفظي لقيم الوسط المرجح.1جدول رقم )

 المجاالت الدرجات

 [1.66-1[ درجة ضعيفة

 [2.32-1.66[  درجة متوسطة

 [3-2.32[ درجة كبيرة

 

 عرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة:

تعليم ة الأساتذتحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤال التالي: ما هو واقع استخدام 

لنتائج االل االبتدائي ألساليب التقويم الجديدة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني؟ من خ

 التالية.
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 ةحول( يوضح قيم األوساط المرجحة واألوزن المئوية الستجابات األساتذ02جدول رقم )

 واقع استخدام أساليب التقويم الجديدة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني.
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بدرج البنود 

ة 

 كبيرة

بدرجة 

متوسط

 ة

بدرج

ة 

ضعيف

 ة

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

تستخدم األساليب الجديدة في التقويم  01

 التي جاءت مع منهاج الجيل الثاني.

09 16 6 2.097 69.90 

% 

تستخدم التقويم التشخيصي قبل  02

 بداية الدرس.

23 5 3 2.645 88.17 

% 

جميع مراحل تشمل عملية التقويم  03

 الدرس.

13 13 5 2.258 75.27 

% 

تستخدم المقابلة كأداة في علمية  04

 التقويم.

10 16 5 2.161 72.03 

% 

تدريس بعض المهارات المبدئية  05

 الالزمة لدراسة المقرر. 

10 18 3 2.226 74.20 

% 

06 

 

تستخدم اختبارات اإلستعدادات 

)القدرات( لقياس المدى المعرفي 

 للتالميذ.

10 18 3 2.226 74.20 

% 

تعد المقابالت الشخصية مع  07

 التالميذ.

14 16 1 2.419 80.63 

% 

تستخدم الواجبات المنزلية في  08

 علمية التقويم.

18 12 1 2.548 84.93 

% 

توزع التالميذ حسب مستوياتهم  09

 المختلفة.

16 10 5 2.355 78.50 

% 

 70.97 2.129 5 17 9 تعرف التالميذبنتائج تعلمهم. 10

% 

 70.97 2.129 6 15 10 تستخدم األسئلة الشفوية. 11

% 

ساهم التقويم الحالي في تطوير  12

 أدائك البيداغوجي.

7 16 8 1.968 65.60 

% 

تستخدم مقاييس لقياس مستوى  13

 إستعاب التالميذ.

8 18 5 2.097 69.90 

% 

 74.20 2.226 02 20 9تستخدم االستبيانات كأسلوب في  14
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 % عملية التقويم.

تستخدم المشاريع كأسلوب في  15

 عملية التقويم.

8 14 9 1.968 65.60 

% 

تعتمد على التقويم باألداء في تقويم  16

 المتعلم. 

12 11 8 2.129 70.97 

% 

تستخدم اإلختبارات المتنوعة  17

)يومية، أسبوعية، شهرية، شفهية، 

 كتابية(.

9 16 7 2.129 70.97 

% 

تستخدم شبكة المالحظة كأسلوب  18

 في عملية التقويم.

10 11 10 2.000 66.67 

% 

أساليب التقويم الحالية لها نقاط  19

إيجابية لم تكن موجودة في أساليب 

 التقويم القديمة.

14 15 2 2.387 79.57 

% 

أساليب التقويم الحديثة تتناسب مع  20

الكفاءات المستهدفة في المناهج 

 المقررة.

13 13 5 2.258 75.27 

% 

تقيس مدى تحقق األهداف  21

 التعليمية.

10 12 9 2.032 67.73 

% 

تقيم األنشطة التعليمية التي درستها  22

 للتالميذ.

10 11 10 2.000 66.67 

% 

استخدامك للتقويم بالكفاءات يترجم  23

 المكتسبات الى نشاطات ذاتية.

11 12 8 2.097 69.90 

% 

الصفية كأسلوب  تستخدم المناقشة 24

 في عملية التقويم.

15 13 3 2.387 79.57 

% 

 78.50 2.355 1 18 12 تستخدم التقويم الذاتي. 25

% 

تستخدم حقائب التقييم في عملية  26

 التقويم.

14 15 2 2.387 79.57 

% 

تستخدم مقاييس التقدير كأسلوب في  27

 عملية التقويم.

18 12 1 2.548 84.93 

% 

 66.67 2.000 10 11 10 فعالية المناهج التعليمية.تقوم  28

% 
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( ووزنه المئوي 2.242من خالل الجدول نالحظ أن الوسط المرجح لالستبيان ككل قد بلغ )

، وتشير هذه النتيجة إلى أن واقع استخدام [2,33-1,66[ (، وهي تقع ضمن الفئة74.73%)

فإن ترتيب أساتذة ألساليب التقويم الحديثة يقع ضمن الدرجة المتوسطة، أما بخصوص البنود 

 قيم الوسط المرجح وأوزانه المئوية حسب درجة االستخدام هي كما يلي:

( حول 88,17( ووزنه المئوي)2,645بوسط مرجح بلغ ) 2تعود المرتبة األولى للبند رقم 

جب ياسي استخدام التقويم التشخيصي قبل بداية الدرس، وهو عبارة عن اجراء بيداغوجي أس

لمعرفي اتوى داية العملية التعليمية التعلمية، للتعرف على المسأن يقوم به األستاذ قبل ب

راء للمتعلمين وحتى يتمكن من تحديد مواطن القوة والضعف عندهم، ويكون من خالل اج

لتعلم اسار فحص أو اختبار في بداية السنة أو الدرس الجديد، كي يدمج نشاطات العالج في م

تبة ود المرين تعحالبنائي وكذا الختامي أو النهائي في أو التعديل، وهو تقويم مرتبط بالتقويم 

ام ( حول استخد87,10( ووزنه المئوي)2,613بوسط مرجح بلغ ) 32الثانية للبند رقم 

 لدرس أوية االتقويم النهائي أو الختامي وهو مهم ألنه يعطي لألستاذ حصيلة التعلم في نها

 تائجيتم البحث عن أسباب هذه الن العام الدراسي وهو في نفس الوقت تشخيص ألن بعده

لمسار ااية المتحصل عليها ، وما يجب أن يفعل لتحسين المردود مستقبال لذا فهو تتويج لنه

 التعليمي والوصول الى الكفاءة الختامية.

( حول 84,93( ووزنه المئوي )2,548بوسط مرجح بلغ ) 27وتعود المرتبة الثالثة للبند رقم 

ير كأسلوب هام في عملية التقويم والتي تستعمل في تقدير المتغيرات استخدام مقاييس التقد

ساهمت أساليب التقويم الحديثة في  29

 تقليل الفشل الدراسي.

12 12 7 2.161 72.03 

% 

تضع معايير انتقال التالميذ إلى  30

 صفوف أخرى.

10 13 8 2.065 68.83 

% 

تساعدك عملية التقويم في تسهيل  31

 عملية التدريس.

17 11 3 2.452 81.73 

% 

 87.10 2.613 0 12 19 تعد تقويم نهائي للعام الدراسي. 32

% 

تعدل مسار العملية التعليمية بهدف  33

 معالجة النقائص.

13 16 2 2.355 78.50 

% 

أساليب التقويم الحديثة تساهم في  34

 زيادة استثارة دوافع المتعلمين.

15 14 2 2.419 80.63 

% 

74.73 2.242 165 472 418 اإلستبيان ككل

% 
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الحسية التي تخضع للمشاهدة مثل صفة التعاون مع اآلخرين، أو تقدير سمات مجردة لدى 

 .الطالب مثل االخالص في العمل

عتبر همزة تبنفس الوسط المرجح حول استخدام الواجبات المنزلية، التي  8وأيضا البند رقم 

ي لحالبين المدرسة واالسرة. هذه األخيرة التي تعاظم دورها التربوي في وقتنا ا وصل

 بوسط مرجح 31تعود للبند رقم  4وأصبحت شريكا هاما في عملة التعلم. والمرتبة 

تاذ في ( حول التأكيد على أن عملية التقويم تساعد األس81,73( ووزنه المئوي )2,452)

سه ر درف على مستويات المتعلم يحدد لألستاذ كيف يسي  تسهيل عملية التدريس ألن التعر

للبند  امسةويحقق تفريد التعلم من خالل البيداغوجيا الفارقية. في حين تعود المرتبة الخ

اتذة أن (، الذي أكد  فيه أغلب األس80,63( ووزنهالمئوي )2,419بوسط مرجح بلغ ) 35رقم

 امها معانسجوفع المتعلم وذلك نظرا لتنوعها أساليب التقويم الحديثة تساهم في استثارة دوا

بأنواعها  بنفس الوسط المرجح حول استخدام المقابالت 7حاجات المتعلمين وكذا البند رقم 

لمئوي ا( ووزنه 2,387بوسط مرجح بلغ ) 24المختلفة. وتعود المرتبة السادسة للبند رقم

ك اشرا قويم الذي يعتمد على( حول استخدام المناقشة الصفية كأسلوب هام في الت79,57)

قدرات حظة الن مالالمتعلم في العملية التعليمية التعلمية إشراكا إيجابيا، حتى يتمكن المعلم م

 والفروق الفردية بين المتعلمين.

لمتعلم لبنفس الوسط المرجح حول استخدام حقائب التقييم وهي حقائب  26وكذا البند رقم 

 التي تخبرنا عن جهود الطالب وتقدمه وتحصيله تحتوي على مجموعة من المقتنيات،

تأكيد  بنفس الوسط المرجح حول 19الدراسي في مجال من مجاالت المنهج يليه البند رقم 

ضل من ي أفأفراد العينة أن أساليب التقويم الحديثة، التي جاءت مع إصالحات الجيل الثان

( ووزنه 2,355س الوسط المرجح )بنف 33والبند  29والبند رقم  9القديمة. يليه البند رقم

هم عامل مع( حول استخدامهم لتوزيع التالميذ حسب مستوياتهم المختلفة والت78,50المئوي )

 اءاتحسب خصائصهم ومسارهم الخاص وهذا من أبرز ما تنادي بيداغوجيا المقاربة بالكف

قويم في الت يثةالحد من تفريد التعلم. وكذا استخدامهم للتقويم الذاتي وهو من أبرز التطبيقات

م نفسه بنفسه، كما أكد األساتذة على تعديل مسار العملية ا دف يمية بهلتعلتجعل المتعلم يقو 

وقف معالجة النقائص وهذا ما يؤكد أن عملية التقويم تكون مستمرة ومتنوعة حسب الم

مثل درجة توالتي  [3-2.32[التعليمي وقدرات ومكتسبات المتعلم وهذه البنود تقع ضمن الفئة

 كبيرة.

حول اشتمال عملية التقويم على جميع مراحل  03يأتي في المرتبة الثامنة كل من البند 

حول تناسب أساليب التقويم الحديثة مع  20الدرس، وهذه نقطة هامة في التقويم والبند 

( ووزنه المئوي 2,258الكفاءات المستهدفة في المناهج المقررة بوسط مرجح بلغ )

( 2,226بوسط مرجح ) 14-06-05يليها في المرتبة التاسعة كل من البنود (. 75,27)

( تدور هذه البنود حول تدريس مهارات مبدئية الزمة لدراسة المقرر 74,20ووزنه المئوي )

والتدريس الحديث يعتمد كثيرا على اكتساب المتعلم باإلضافة الى المعرفة، المهارة 
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استخدام األساتذة الختبارات االستعدادات )القدرات(  على6والممارسة، كما أكد البند رقم 

لقياس المدى المعرفي للتالميذ، خاصة المعرفة االجرائية القابلة للتجنيد والتحويل. واستخدام 

االستبيانات كأسلوب حديث في التقويم للتعرف على مستوى المتعلمين والمناهج الدراسية. 

حول  17حول استخدام المقابلة في التقويم والبند  4يليها في المرتبة العاشرة البند رقم 

استخدام االختبارات المتنوعة بين اليومية واألسبوعية والشفهية والكتابية ...الخ والبند رقم 

حول استخدام التقويم باألداء وتعني قيام المتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته  16

كي المواقف الحقيقية بعروض عملية يظهر من في مواقف الحياة الحقيقية أو مواقف تحا

الذي أكد فيه األساتذة أن استخدام  29رقم مهارات. والبند خاللها مدى اتقانه لما اكتسب من 

( ووزن مئوي 2,16التقويم الحديث أسهم في التقليل من الفشل الدراسي بوسط مرجح بلغ ) 

 15-12-22-28-18-21-30-23-1-13-11-10( تليها البنود بالترتيب 72,03قدر ب) 

والتي تشير إلى ، [2,33-1,66[ جاءت بأوساط مرجحة وأوزان مئوية تقع ضمن الفئة من 

 الدرجة المتوسطة.

ب أن تي يجأساليب التقويم الجديدة من أهم األساليب واالستراتيجيات ال إناستنتاج عام: 

القرن  تعلميمتلكها األساتذة خاصة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني وهذا نظر لطبيعة م

 الواحد والعشرين وخصائصه النمائية.

ي البتدائاليم والدراسة الحالية أجابت على السؤال التالي: ما هو واقع استخدام أساتذة التع

دراسة ج الألساليب التقويم الجديدة في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني؟ حيث توصلت نتائ

تخدام االسوإلى أن استخدامهم لهذه األساليب كان بدرجة متوسطة والمتوسط ال يعني الجودة 

ام هذه ستخدامما يؤكد لنا ضرورة السعي واالهتمام أكثر لتحقيق التمكن والجودة في  التام،

اهج دعيم منت لتاألساليب، لضمان نجاح العملية التعليمية التعلمية. فمناهج الجيل الثاني جاء

قاربة الم الجيل األول ومكملة لها ومعالجة لجوانب القصور فيها ومعززة لمبدأ بيداغوجيا

عل لى جإبالكفاءات لمسايرة التطورات العلمية الحالية، حيث تهدف مناهج الجيل الثاني 

ومة والمعل عرفةالمتعلم يتعلم كيف يتعلم بنفسه، أي متعلم مواكب للتطور والتغير المستمر للم

تقويم للتقويم ها اوالتكنولوجيا. ويتحقق ذلك باالهتمام بكل مكونات العملية التعليمية وعلى رأس

 منتوجات المتعلم وأعماله واستخدام معيار أو مؤشر وذلك بكل موضوعية ودقة.

 خاتمة وتوصيات: 

ثقافة يجب إدراجها في ديناميكية التغيير النوعي وتطويره، ألجل تحسين وترقية التقويم 

ونشاط ضروري لخدمة وهو مكون أساسي في المناهج الحديثة المنظومة التربوية والتكوينية

يل يهدف إلى الحكم الموضوعي على العمل المقوم، بتحلالعملية التعليمية وهو عملية معقدة

المعلومات المتيسرة عنه وتفسيرها في ضوء العوامل والظروف التي من شأنها أن تؤثر على 

ويساهم التقويم العمل والتقويم عملية وزن وقياس تتضح بها عوامل النجاح ودواعي الفشل

التربوي عامة في تحسين وتعديل وعصرنة المناهج الدراسية وطرق التدريس مما يسهم في 

وتشخيص الصعوبات والكشف عن ميول المتعلمين وقدارتهم، وهو عملية تحقيق األهداف 
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مستمرة طوال العام وليست قاصرا على نهاية العام. والدراسة الحالية تبرز لنا الطريقة التي 

وأساليبه في ظل مناهج الجيل الثاني، من يستجيب بها أساتذة التعليم االبتدائي تجاه التقويم

ساليب الحديثة بدرجة متوسطة على العموم. وعليه أفرزت خالل استخدامهم لهذه األ

 الدراسةالحالية مجموعة من المقترحات والتوصيات موجهة ألساتذة التعليم االبتدائي أهمها: 

 إقامة دورات تكوينية لألساتذة حول أساليب التقويم الحديثة. -

قوم يتي لة والخطأ الضرورة صقل العمليات المعرفية وما وراء المعرفة باستغالل المحاو-

 بها المتعلم. 

ت تنويع الوضعيات التقويمية قصد تنمية مواقف واستراتيجيات مكيفة لحل المشكال -

 المطروحة. 

قة ن العاليمت تطبيق أسلوب دفتر المتابعة الذي يجمع األعمال المنجزة ويمكن اعتباره سندا -

 بين األستاذ والمتعلم واألولياء 

جيل ت المن الواقع وفي وضعيات حقيقية تتفق مع ما جاءت به إصالحا إجراء تقويمقريب  -

 الثاني.

عليمية الت االهتمام أكثر بدراسات أعمق حول التقويم باعتباره عنصرا هاما في العملية-

 وسند أساسي لنجاحها.

 تحقيق مفهوم الفوج التربوي في كل األطوار لضمان تقويم حقيقي للتلميذ.-

شجع تفافة بين المدرسة واألولياء حول نواتج التقويم في عملية مرنة شالدعم والتنسيق  -

 الحوار بين الطرفين.

ه معبر عني الاالهتمام أكثر بالتقدير النوعي الذي بلغته الكفاءة إلى جانب التقدير الكم -

 بالنقطة.

 قائمة المراجع:

الكتاب  )د ط(، دار (، القياس والتقويم في التربية والتعليم،2002الصراف قاسم علي، )-

 الحديث، الكويت.

قويمه، ت(، التدريس الفعال تخطيطه مهاراته إستراتيجياته 2013الطناوي، عفت مصطفى، )-

 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.3ط

رير، ج، دار 1(، القياس والتقويم تجديدات ومناقشات، ط2007الكبيسي، عبد الواحد، )-

 عمان.

معرفية ، دار كنوز ال1(، القياس النفسي والتربوي، ط2011اظم، )المياحي، جعفر عبد ك-

 للنشر والتوزيع، عمان.

 ، دار صفاء للنشر، عمان.1،أساليب التقويم الحديثة،ط(2000أنور عقل،)-

فكر للنشر ، دار ال1(، القياس والتقويم التربوي الحديث، ط2004راشد دماد الدوسري، ) -

 والتوزيع، عمان.
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ار د، 1(، التقويم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسة،ط2007الحريري،)رافدة عمر  -

 النهضة للتوزيع والنشر والطبع،األردن.

في مجال  (، تحديد اإلحتياجات التدريبية ألساتذة التعليم العالي2009طشوعة الويزة، )-

 تيرجس، رسالة ما-دراسة ميدانية بجامعة سطيف –التقويم في ضوء متغير نوعية التكوين 

 ، الجزائر.2غير منشورة، جامعة سطيف 

وزيع، (، أساليب التقويم التربوي، )دط(، دار أسامة للنشر والت2011عثمان، محمد، )-

 عمان.

جزائر، (، سوسيولوجيا المدرسة والتكوين في ال2019عقون مليكة، تيكور قلفاط أحمد، )-

 ، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان.1ط

م التربوي، (، اإلتجاهات الحديثة في القياس النفسي والتقوي2009حمد، )علي،عبد الحميد م-

 ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة.1ط

، مكتبة 1ط(،األهداف والمعايير التربوية وأساليب التقويم، 2005فؤاد سليمان قالدة، )-

 بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية.

زيع، ،دار الثقافة للنشر والتو1(، حوسبة التقويم الصفي، ط2009قطيط،غسان يوسف، )-

 عمان.

لمجال (، القياس واالختبار والتقويم في ا2013كماش، يوسفالزم،ومشنت، رائد محمد، )-

 ، دار دجلة،عمان.1التربوي والرياضي،ط 

 .1(، الجامع البيداغوجي، د ط، دار األمل تيزي وز، الجزائر2017الصب لخضر ) -

، 1به، ط (، إعداد المعلم وتنميته وتدري2005محمد عبد السميع مصطفى، وحوالة سهير، ) -

 دار الفكر، عمان.

ليمية من (، دور المعلم المساند في تحسين العملية التع2010مهاني، رندة نمر توفيق، )-

 سالةروجهة نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الفوت الدولية في محافظات غزة، 

 اجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.م
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 دياتمشكالت والتح: الترجمة وتكييف االختبارات والمقاييس النفسية في البيئة العربية

 الجزائر -بلعباسيدي جامعـة جياللي اليابس س بوحارة، د.هناء

 مقدمــة/إشكاليــة: -

يث س الحدوتطوره نموذجا ألهم مالمح التطور في مسار علم النفتمثل بداية القياس النفسي 

عامل، ن المويالحظ من خالل متابعة هذا التطور كيف انطلق قياس الظاهرة النفسية خارج جذرا

الل خوتحررت الظاهرة من أسر المناهج الفيسيولوجية، وتحددت معالمها وموضوعيتها من 

أدوات وفحص، القياس أساليب جديدة في المالحظة وال القياس بدال من االستبطان، وقد وفر لها

م فة وتقدمختل مساقة للتقييم، وطرقا دقيقة للتكميم، ومع هذه البدايات تشكل علم النفس بصورة

سلوك فة البمعدالت سريعة. فالقياس النفسي واالختبارات تعتبر بمثابة المنهج العلمي لمعر

قننة عية مواالختبارات النفسية هي مقاييس موضو وتقويم الشخصية والتحصيل المعرفي للفرد،

إلى  يهدف لعينات من السلوك. فالقياس في علم النفس شأنه شأن القياس في المجاالت األخرى

 (.13. ص، 2018تقديرات كمية دقيقة لمظاهر السلوك التي تدرسها في علم النفس. ) ضهير، 

كون قياس الشخصية " أن قبل أن ي( في مقدمة كتابه حول 1996وكما يذكر عبد الخالق )

ي ساسيا فأانيا القياس وأدواته جانبا رئيسيا في العلم في هذا القرن، فإن أدوات القياس تعد ج

عيش لتي ياالحضارة اإلنسانية، فقد مكنت مثال قياسات طول اإلنسان من تحديد أبعاد األرض 

 عليها، وبدأ القياس تقريبا عن طريق قدم اإلنسان نفسه".

 ي أبعادراد فلمسلمة األساسية في عملية القياس النفسيهي أن الفرد يختلف عن غيره من األففا

ة رقمي معينة يمكن أن تعرفها وقياسها، واالختبارات النفسية مصممة بوجه خاص لوضع قيم

ن إلنساالهذه الفروق وكذلك وصفها. وترجع جذور ذلك إلى المجتمعات البدائية، حيث الحظ 

جلت ظت وسالنحرافات العضوية الظاهرة مثل النوبات المرضية المفاجئةالتي لوحالفروق في ا

خالق، بد المنذ وقت مبكر جدا، كما لوحظت الفروق في المهارات الحركية والسرعة والقوة. )ع

 (.31، ص.1996

إذ يمكن االستفادة من هذه االختبارات والمقاييس وتوظيفها في مختلف الدراسات العلمية 

لها في التشخيص والتحليل، األمر الذي ساهم في تعدي استعمالها إلى مجتمعات أخرى واستغال

غير المجتمع األصلي )الثقافة األصلية( الذي أنسأت فيه. وهذا ما يلزم الباحث بحتمية تكييف 

االختبارات والمقاييس لتكون قابلة لالستعمال في البيئة الجديدة )ثقافة جديدة( أو بناء وتصميم 

(.فمن المعلوم أن إعداد المقاييس واالختبارات 178ـ ص.2020ارات أخرى. )بوكراع، اختب

النفسية أمر يحتاج إلى متسع من الوقت تتظافر فيه الجهود العلمية من قبل المختصين، لذلك كان 

اللجوء إلى االستفادة من خبرات اآلخرين الذين صمموا االختبارات والمقاييس، لكن ما يعيب 
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الختبارات والمقاييس أنها أعدت لبيئات معينة، حيث ال يمكن استخدامها مباشرة في على هذه ا

 (.04، ص.2017بيئات أخرى، لذلك ُعدت عملية التقنين إحدى مشكالت القياس. )يوسف، 

ات ( في دراسة نظرية لـه حول "االختبار21، ص.2015وفي هذا السياق يشير بوسالم ) 

"،إلى صالحيةاألكاديمية الجزائرية وضرورة التكييف من أجل الالنفسية المطبقة في الدراسات 

فة زائر بصوالج أن أغلب االختبارات والمقاييس المتداولة اليوم في البلدان العربية بصفة عامة

د حإلى  خاصة تم إعدادها في الغرب وخاصة في أمريكا لذلك هي مقاييس غير متحررة ثقافيا

ات ذية أو والجزائري. وقد أكدت بعض الدراسات عبر الثقافيصعب تطبيقها في الواقع العربي 

م والتي ( ودراسة أمينة محمد كاظNitko,A .Jالطابع المقارن في علم النفس منها دراسة )

قيم وايير بينت وجود عدة مشكالت تنشأ من جراء االختالفات الثقافية فكل ثقافة تتميز بمع

 ومفاهيم تختلف عن الثقافات األخرى. 

يغ معربة ( إلى أن المقاييس التي يتاح لها ص1996إضافة إلى ذلك يشير عبد الخالق )     

مترية( لسيكوأجريت عليها دراسات على عينات عربية، لتقنينها واستخراج المعالم القياسية )ا

ج النماذ ل هذهلها. ولهذا المعيار في االختيار أهميته في منطقتنا العربية، ذلك أن تقديم مث

ا، و كليهمسين أة يمكن أن يسهم في التنبيه إلى إتاحة هذه المقاييس للباحثين أو الممارالمعرب

حوث بجراء ويتوقع أن يزيد ذلك من التواصل بين الباحثين العرب، ويزيد كذلك من إمكانية إ

 ي تاريخاصة فخعربية عليها. فالجدير بالذكر أن مشكلة تقنين االختبارات النفسية تحتل مكانة 

ة لة بحاجالمشك النفس، كما الزالت تحتل المكانة نفسها في علم النفس المعاصر وترتبط بهذهعلم 

. فإذا تطبيقيةة والماسة تتمثل في تزايد االهتمام باالختبارات النفسية في مختلف المجاالت العلمي

هذه  يروتطو كانت األقطار النامية يظهر حاجتها لالستفادة من خبرة اآلخرين في هذا الميدان

راتها د اختبا تُعالخبرة بما يالئم ظروف كل قطر على حدة، فإننا نجد أن غالبية الدول العربية ال

ت التي تباراالنفسية بنفسها ألن ذلك يتطلب جهدا علميا فائقا، وتستعيض عن ذلك بتعديل االخ

تمثل  راتباظهرت في الدول المتقدمة، ويتطلب هذا بالطبع القيام ببحوث علمية عن هذه االخت

نين، التق فئة خاصة من البحث العلمي في ميدان القياس النفسي والعقلي والتربوي وهي بحوث

.ت، دهبي، وذلك بهدف أن تصبح هذه االختبارات أكثر مالئمة للظروف الجديدة.)الصالحي، الذ

 (.288ص:

ن متيار وقد تبرز أهم ضوابط استخدام هذه االختبارات والمقاييس في التركيز على حسن اخ

لم عة في يستخدمون االختبارات وبذلك كان لزاما على مستخدميها أن تكون لهم خلفية تخصصي

ة، ومن لنفسياالنفس ألن تفسير نتائج هذه االختبارات يتطلب مستوى عال من المهارات المهنية 

 لذكاءا ختبارالمهم أن يستخدم االختبار فقط في الغرض الذي صمم من أجله )فمثال ال يستخدم ا

 في قياس القدرة اللفظية فيفسر عن نتائج أو تنبؤات ال يمكن االعتماد عليها(. 
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نفسية يس الوعليه وفي خضم كل ما سبق ومحاولة منا إلبراز أهمية االختبارات والمقاي      

ا ة، طرحنلعملياوكذا دواعي الترجمة والتكييف والمشكالت التي تواجه الباحثين في القيام بهذه 

يف االنشغال العلمي اآلتي: ما هي المشكالت التي تصادف الباحثين جراء ترجمة وتكي

 ات والمقاييس النفسية؟االختبار

 االختبارات والمقاييس النفسية-أوال

 دقيقةيهدف علم النفس بشكل عام إلى وصف وشرح السلوك، فهو يسعى عن طريق المالحظة ال

أسباب ولفرد والقياس والتجربة والممارسة إلى تزويدنا بالمعرفة التي تساعد على فهم سلوك ا

 لسلوكايا يهدف إلى التوصل إلى طرق للتنبؤ عن هذا السلوك. وعلم النفس بوصفه تكنولوج

عباس، لية.)وضبطه، فهو بذلك يسهم في تحقيق أهداف التعليم والصناعة واإلدارة والصحة العق

 لخاصة(، إضافة إلى أن القياس النفسي يستهدف التعرف على قدرات األفراد ا05، ص.1996

 فهم إلىتصني نية والدراسية، وذلك بقصدوذكائهم العام، ومواهبهم واستعداداتهم وميولهم المه

هم، قدراتومجموعات متجانسة أو من أجل توجيههم إلى أنواع العمل أو الدراسة التي تتناسب 

ة التي مختلففهو يستخدم في مجال التوجيه التربوي بقصد توجيه الطالب إلى أنواع التعليم ال

ة من ممكن يحرزوا فيها أكبر درجة تتوافق وما لديهم من قدرات واستعدادات والتي يحتمل أن

 رد فرصةح للفالنجاح، إضافة إلى ذلك يفيد القياس العقلي في عمليات التوجيه المهني حيث تتا

ن أبرز م(. ولعل 297، ص.2000تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج ومن التكيف.) العيساوي، 

لفرد ومميزات وسمات ا أدوات القياس البارزة والتي لها دور فاعل في الكشف عن خصائص

 نجد االختبارات والمقاييس النفسية.

 ماهيـة االختبـارات والمقاييس السيكـوتقنيـة: -1

 االختبارات النفسية: -أ       

 ن الصعبصبح ملقد أدى اهتمام العلماء باالختبارات النفسية إلى ظهور عدد كبير جدا منها وأ 

كن فة يموصف هذه االختبارات أو تصنيفها تصنيفا دقيقا، ولكن على كل حال هناك أسس مختل

ريقة على أساسها تصنيف االختبارات النفسية أو وصفها، ومن هذه األسس ما يرجع إلى ط

تبار، اء االخقة أدبار، ومنها ما يرجع إلى ما يقيسه االختبار ومنها ما يرجع إلى طريتطبيق االخت

 فما هو االختبار النفسي؟ وما هي االختبارات السيكولوجية؟

 تعريف االختبار النفسي:*

 ُعّرف االختبار النفس بتعريفات عديدة يمكن أن نذكر أبرزها في اآلتي:

بار النفسي على أنه"أداة تساعد على جمع البيانات، وإجراء يعرف أحمد محمد عبد الخالق االخت

منظم لمالحظة سلوك الفرد ووصفه بمساعدة مقياس رقمي أو نظام للفئات، وهو أيضا مقنن 
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لعينة من السلوك في ظل ظروف مضبوطة. هو طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر. 

 (.42، ص.1996)عبد الخالق، 

يقه محددة لتطب ( فيشير إلى أن االختبار المقنن هو اختبار له تعليمات1976أما لوفيلولوسون ) 

ن وتصحيحه ويتكون من عدد محدود من الوحدات أو البنود وطبق على عينات متماثلة م

طبيق تريقة المجتمع األصلي الذي قصد أن يكون االختبار له. بغرض تحديد معايير له وتتيح ط

 . وعادةختباراالختبار على أفراد في أماكن آخرين أخذوا نفس االاالختبار ومحتواه تطبيق نفس 

ها ت عليما تكون الدرجات واالنجازات النمطية الختبار ما هي متوسطات الدرجات التي حصل

ير المجموعة الممثلة في مستويات عمر مختلفة يمكن تحديد هذه المعايير لمجموعات غ

 (22ص.  2005مجموعات الخبرة. )الجلبي، مجموعات العمل مثل المجموعات المهنية أو 

ي ستخدم فيأنه  االختبار هو أداة من األدوات السيكولوجية المستخدمة في العلوم السلوكية، حيث

يه ؤثر فتوصف السلوك الحالي وقياس ما يطرأ عليه من تغيير نتيجة لتغرض لعوامل ومؤثرات 

 (.153، ص.2002مستقبال.)ضاير وآخرون، 

جموعات أو م نوع من أنواع االمتحانات المقننة التي يمكن تطبيقها على أفراد االختبارات هي

 وجود ويمكن أن يقيس االختبار بعض الجوانب الكمية أو الكيفية لألفراد أي يحدد درجة

 ينة.القدرات أو المعلومات أو المهارات التي يقيسها لدى األفراد الذين يمثلون الع

ه الحظتمظة المضبوطة المنظمة لعينة من السلوك الذي يصعب هي أيضا نوع من أنواع المالح

يب أسال مباشرة لفترات طويلة، واالختبارات متعددة ومتنوعة بدرجة كبيرة فمنها ما يقيس

المفحوصين وإمكانياتهم ومنها ما هو شامل، ومنها ما هو محدد متخصص.حبث تطرح 

ها مكن الكيفية التي يجيب فياالختبارات على المفحوص بعض المهمات أو المسائل، وت

 المفحوص عن هذه المهمات أو المسائل من استخالص بعض الحقائق حول الكيفية التي

لنفسية اارات يتصرف فيها اإلنسان في المواقف الواقعية عندما تواجهه متطلبات محددة فاالختب

 يمكن أن تطرح المهمات التالية على سبيل المثال:

 من المفاهيم مفهوم عام شامل. ترتيب أو تصنيف مجموعة *

 *  إكمال بعض النواقص في رسومات أو أشكال معينة.

 إكمال مجموعة من األرقام المعطاة وفق ترتيب منطقي. *

 تصحيح كلمات خاطئة. *

 ترتيب مجموعة من البطاقات وفق معايير محددة بشكل سريع قدر اإلمكان. *

 الشخص نفسه أو تجاه اآلخرين.اإلجابة عن األسئلة تتعلق بالمواقف تجاه  *

 تقييم نشاطات أو مهن محددة. *
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 (.16سرد قصة حول صور معينة.)األسمري،د.ت، ص.  *

وكا ما يس سلكما نعني بها أيضا مجموعة المثيرات )أسئلة شفوية أو كتابية أو رسوم( تعد لتق

د ألفرااالفروق بين بطريقة كمية، فهي من وسائل القياس التي يستخدمها الباحث للكشف عن 

 (.344،ص.2000والجماعات ومجالها واسع يشمل مختلف ميادين الحياة.) دويدري، 

" طرقة ( الرائز بأنهGronbackكما تسمى االختبارات كذلك بالروائز  حيث يعرف )كورنباك

 مهمة أو عملية منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر"، والرائز هو "اختبار محدد يتضمن

ر لتقدي على الفرد إنجازها، وتكون مماثلة لكل المفحوصين كما تستعمل تقنية محددةيكون 

عتبر أن ( يPichotالنجاح أو الفشل أو إلعطاء عالمة للنجاح". وهناك تحديد آخر لـ )بيشو

ية ة إحصائمقارنالرائز هو" وضعية تجريبية مقننة تكون بمثابة مثير لسلوك، ويقيم هذا السلوك ب

و ميا أد آخرين وضعوا في الوضعية نفسها، مما يسمح بتصنيف الفرد المفحوص كبسلوك أفرا

 (.10-9، ص.1996نوعيا".)عباس، 

 ملياتعأن االختبارات النفسية هي أدوات أو وسائل هامة يستخدمها األخصائي النفسي في 

 (.105، ص:2000المنسي، تقدير إمكانيات الفرد)

تم يينية نها عبارة عن أدوات أو إجراءات علمية روتتعرف االختبارات النفسية كذلك على أ

 يثية، حاستخدامها في العمل النفسي العيادي أوالتربوي أوالمهني إلى جانب أدوات تشخيص

واسع  مجال وفي التشخيص والتنبؤ والتوجيه واإلرشاد النفسي، ويمكن اإلفادة منها في دراسة

حسن مات هامة عن شخصية الفرد، إذا أمن السلوك البشري والحصول على بيانات أو معلو

كية كلينياستخدامها ووضعت لها ضوابط وأمكن معرفة معايير ثباتها وصدقها، ودالالتها اإل

 (.11، ص:2000المنسي، وحدودها التي تقيس القدرة أو السمة المطلوب قياسها." )

 مل معينعداء د على أومما سبق يمكننا القول أن االختبار النفسي هو عبارة عن قياس قدرة الفر

 وفق ضوابط وصيغ علمية دقيقة.

 مصطلحات ذات العالقة باالختبار النفسي: -

االختبار النفسي يتيح مالحظة عينة صغيرة من سلوك الفرد، وفي هذا العينة السلوكية:  -أ

ر دم الصدد يشرع عالم النفس في اإلجراءات ذاتها التي يقوم بها عالم الكيمياء الحيوية الذي يختب

المريض، أو نوعية الماء المستخدمالمستخدم في مدينة ما، وذلك بتحليل عينة أو أكثر منه. فإذا 

أراد عالم النفس أن يختبر كمية المفردات أو المحصول اللغوي لدى طفل معين، أو قدرة كاتب 

اء كل منهم على إنجاز العمليات الحسابية، أو التآزر بين العين واليد لدى الطيار فإنه سيفحص أد

عن طريق مجموعة ممثلة من الكلمات أو المسائل الحسابية أو االختبارات الحركية. والسؤال 

هنا هو ما إذا كان االختبار يغطي بطريقة مناسبة أنواع السلوك التي يهتم بها، ويعتمد ذلك 

ب الذي يوضوح على عدد البنود في العينة السلوكية المحسوبة وطبيعتها أيضا، فاختيار الحسا
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يتكون مثال من خمس مسائل فقط، أو االختبار الذي يضم بنودا للضرب )أو الطرح( فقط سيعد 

 (42، ص.1996اختبارا ضعيفا للمهارة الحسابية لدى الفرد. )عبد الخالق، 

 التي إن ضبط الظروف متطلب علمي أساسي للتأكيد على أن النتائج الظروف المضبوطة: -ب

ختلف الذين تم اختبارهم ستكون قابلة للمقارنة، فإذا أجاب م نحصل عليها من األفراد

ذا ما إ المفحوصين عن االختبار النفسي في ظل ظروف مختلفة، فلن نكون قادرين على تحديد

هم أو ة لديكانت الفروق المالحظة بينهم انعكاسا للفروق في السمات التي يفترض أنها موجود

 لظروف االختبار. 

شكل حددة بالتقنين إلى حقيقة أن إجراءات التطبيق والتصحيح والتفسير ميشير  التقنين: -ج

( هو لنفسياكامل، ومستقلة عن األحكام الذاتية للفاحص. وجوهر المدخل السيكومتري )القياس 

 لكفاءة،من ا أن التحديد المفصل لإلجراءات يسمح لكل فرد أن يستخدم االختبار بالدرجة ذاتها

خر سوف آإلى  ن نتائج مختلف األفراد، أو بالنسبة للفرد الواحد من زمنمع ما يعنيه ذلك من أ

انات دم بيتكون هي ذاتها. ويشير تقنين التفسيرات إلى حقيقة أن مثل هذه االختبارات تستخ

، 1996للمعايير محددة على أساس واقعي عملي لتفسير الدرجات الفردية. )عبد الخالق، 

 (43ص.

 المقاييس النفسية: -ب

نب من ة اإلنسان لبعض الجواهي طرق تسعى إلى فهم ومعرفة شخصية الفرد، أو معرف      

 ىباإلضافة إل شخصيته وسلوكه وقدراته العقلية، وذلك من خالل الدالالت الكمية المعبرة عنها،

درتها قرة إلى ك إشاالتحليل الكيفي لنتائج االختبار، وقد سميت الوسائل بـ"المقاييس النفسية" وذل

 على تحديد الظواهر النفسية وعلى إعطاء صورة بيانية كمية عنها.

وقد استعملت هذه المقاييس بهدف تحديد مدى تحصيل الفرد في الدراسة أو بهدف نوعية 

االستعداد عنده، بالنسبة لقدرات معينة، أو تحديد بعض الصفات في شخصيته.وبذلك أصبحت 

ضع له الفرد وتكون نتيجته تقويما لقدراته العقلية أو عملية القياس النفسي نوعا من االختبار يخ

(. هذا من جهة ومن جهة أخرى 08، ص:1996تقويما ألوجه شخصيته المختلفة.) عباس، 

هناك رأي يحاول بيان التداخل بين االختبارات والمقاييس النفسية، فحتى اآلن لم تنظر فيما إذا 

وعلى الرغم من أن هناك مصطلح المقياس"، و" مصطلح االختبار"كان هناك أي فرق بين "

تداخال في المعنى إال أنهما مترادفين تماما، فمصطلح المقياس يستخدم في ميادين كثيرة من 

ميادين البحوث النفسية. حيث ال يكون مصطلح االختبار مناسبا لالستخدام، فمن المعتاد أن نقول 

اسا لتقدير بعض خصائص الفرد أكثر مما عن القياس النفسي أنه اختبار إذا كنا نستخدمه أس

نجيب على سؤال عام. وعلى ذلك فليست المقاييس اختبارات، وكذلك فإن العكس أيضا فليست 

كل االختبارات مقاييس، فهناك بعض اختبارات الشخصية مثال ال يحصل المفحوص فيها على 

على إعداد وصف لفظي  درجات، وقد يستخدم األخصائي النفسي مثل هذا االختبار لكي يساعده
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للفرد، وهو هنا ليس في حاجة إلى أن يلجأ إلى القياس في أي مستوى من المستويات، فالقياس 

هو عملية استخدام األرقام في تحديد األشياء حسب قواعد معينة، واالختبار يمكن أن يعرف 

عن هذه  على أنه موقف مقنن صمم خصيصا للحصول على عينة من سلوك الفرد، وعندما يعبر

 العينة باألرقام فمن الممكن أن نستخدم كلمة اختبار أو مقياس.

ي يزال ف نه الوعلى ذلك فإنه بالرغم من أن التداخل بين هذين المفهومين ليس كامال إال أ    

كن أن ية يمإمكاننا أن نقول أن معظم االختبارات هي وسائل قياس، وأن معظم المقاييس النفس

 (.48-47، ص. 1998أ.تايلر،  تستخدم كاختبارات.)

ل لتداخوفي عرضنا هذا سنحاول أن ندمج بين المفهومين )االختبارات والمقاييس( لنقاط ا

 المشتركة بينهما.

 األهــداف العامة لالختبارات والمقاييس النفسيـة:  -2

لعام * يستهدف االختبار والمقياس النفسي التعرف على قدرات الفرد الخاصة، وذكائه ا

من  ة، أوستعداداته ومواهبه، وميوله واتجاهاته وذلك بقصد تصنيفه إلى مجموعات متجانسوا

 أجل توجيهه إلى األعمال التي تتناسب مع قدراته.

لتعليم انواع يستخدم االختبار النفسي في ميدان التوجيه التربوي بقصد توجيه الطالب إلى أ *

 عدادات.المختلفة التي تتوافق وما لديهم من قدرات واست

 كبر قدرأحقيق كما يفيد االختبار النفسي في عمليات التوجيه المهني حيث تتاح للفرد فرصة ت *

 من اإلنتاج والتكيف.

ي فجيهه يمكن استخدام هذه االختبارات والمقاييس باإلضافة إلى قياس قدرات الفرد وتو *

تجاهه، مدى ا سلوك الفرد أوعملية التنبؤ والتشخيص فمن عملية التشخيص يتقرر التوقع باتجاه 

 كما تتوضح الوسائل المالئمة لتوجيه هذا السلوك وكيفية معالجته.

ن ملة عوهكذا تساعد االختبارات والمقاييس النفسية والسيكولوجية على تكوين فكرة شا -

 (.17، ص.1996شخصية الفرد، وتقييم حالته وتحديد المشكالت التي يعاني منها.)عباس، 

، أي محتوىرى هناك اختبارات يتم تقييمها أو تفسيرها بطريقة نوعية من حيث المن جهة أخ -

لمفحوص اصوره أنه يتم تفسيرها حسب الكيفية التي قام بها المفحوص بحل المسألة أو ما الذي ت

ت تم لمهمافي إجابته عن سؤال محدد، وهناك اختبارات نفسية تقدم إجابات كمية مثل كم من ا

 ة، وهنا يمكن أن يتم االختبار على المفحوص بشكل منفرد او ضمنحلها بصورة صحيح

أو  جماعة حول مجاالت جزئية من الشخصية بناءا على مساءل مجردة كالسمات والمهارات

ا د خضوعهلى بعإالقدرات وأنماط السلوك، ومن هذه الناحية ال يتم استخدام االختبارات النفسية 

 (.17للتأكد من صالحيتها.) األسمري، د.ت، ص.لعدد كبير من االختبارات العلمية 
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 صفـات االختبـارات والمقاييـس الجيـدة:-3

 ة من لعل أن الشرط األساسي من أجل التوصل إلى استنتاج علمي على أساس من مجموع    

وفق  لذي يتمس، وااالختبارات يتمثل في التفسير المسؤول غير المتحيز لنتائج االختبار أو المقيا

 معايير علمية يمكن تلخيصها في ما يلي:

ا كان يا إذ، ويعتبر االختبار موضوعالموضوعية: وهي أولى صفات االختبار والمقياس الجيد *

 ، كمايعطي الدرجات نفسها بغض النظر عن الشخص الذي يصممه ودون تدخل أحكامه الذاتية

لواحد اسؤال يكون االختبار موضوعيا إذا كانت األسئلة محددة وكذلك اإلجابات، بحيث يكون ال

مه الختبار واستخدا(. ما معناه عدم تعلق تطبيق ا345، ص.2000جواب واحد.)دويدري، 

 تطبيقوتفسير نتائجه بالشخص الذي يستخدمه بمعنى أخر عند قيام مجموعة من المختصين ب

تم ياالختبار على مفحوص واحد يجب أن يتوصلوا للنتيجة نفسها. وهذا يشترط كذلك أن 

إخضاع جميع المفحوصين للشروط نفسها من حيث التعليمات المعطاة والزمن المخصص 

 (.18األسمري، د.ت، ص. والمكان.)

دق : الصالصـدق: أي قياس االختبار لما وضع أصال لقياسه، ويمكن تعيين الصدق عن طريق *

 التجريبي، الصدق التنبؤي، صدق المضمون أو المحتوى.

في فراد وفس األالثبــات: ويقصد به ثبات نتائج االختبار أو المقياس إذا أعيد تطبيقه على ن *

ت نصفي ، ثبانفس الظروف ويتم تعيينه عن طريق: ثبات إعادة االختبار، ثبات الصور المتكافئة

 االختبار.

ة الفردي فروقلالقدرة على التمييز: بمعنى أن يكون االختبار أو المقياس قادرا على إظهار ا *

ث يظهر ا بحيبين األفراد، ويتطلب ذلك تنوع األسئلة والوحدات بين السهولة والصعوبة وتدرجه

 (.188-187،ص:2000الذين يكونون أعلى أو أقل من العاديين.) أحمد، 

صها في ا نلخأي أن لكي نحكم على جودة االختبار أوالمقياس هناك معايير ينبغي التأكد منه -

 اآلتي:

 تأكد من ثبات االختبار/ المقياس وإمكانية االعتماد عليه ال *

 التأكد من صدق االختبار/ المقياس في قياس ما هم مطلوب. *

 .التأكد من وجود بيانات معيارية تساعد على تفسير نتائج االختبار أو المقياس *

، ري، د.تألسم) االتأكد من عدم التحيز االختبارات والمقاييس لفئات من األفراد دون آخرين. *

 (.03ص.

 تصنيـف االختبـارات والمقاييس النفسيـة:-4
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رائهم تقييم آراد وهناك العديد من االختبارات والمقاييس التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين األف

د، فمن سة الفري درافوقدراتهم واستعداداتهم للقيام بمهام الوظيفة المعلنة، فهي تتنوع فيما بينها 

ات ضوع فهي اختبارات للذكاء العام، والقدرات والتحصيل والميول واالتجاهحيث المو

رات والسمات..، ومن حيث اإلجراء فهي إما فردية أو جماعية وعادة تكون هذه االختبا

بارات ا االخت، أم والمقاييس إما لفظية تعتمد على اللغة، وإما تعتمد على ترتيب المواد واألشياء

نيفها مكن تصياستخدامها في الممارسة العيادية وفي الفحص النفسي فإنه والمقاييس التي يشيع 

ن يسيتيعلى أساس الوظائف التي يفترض أن تقيسها هذه االختبارات وهي تشمل مجموعتين رئ

 (. 12، ص.1996من الوظائف: الوظائف الذهنية وخصائص الشخصية.) عباس، 

 :منها س حسب مناسبتها لكل مجال نذكركما توجد تصنيفات أخرى لالختبارات والمقايي    

لتي اراته اختبارات ومقاييس األداء: هي تلك االختبارات التي تقيس معلومات الشخص ومها *

داء زمة ألاكتسبها سابقا في أداء معين وهي نوعان: منها ما يستخدم لقياس المعلومات الال

شخص ات الومنا ما يقيس مهار الوظيفة وتكون هذه االختبارات والمقاييس كتابية أو شفوية،

 الوظيفية عن طريق وضعه في موقع العمل الفعلي ومالحظة سلوكه.

 ما فيهابقلية اختبارات ومقاييس الذكاء: ويقصد بها تلك االختبارات التي تقيس القدرات الع *

أهم  نذكاء مات الالقدرة على التعبير والقدرة الحسابية وسرعة البديهة والذاكرة. وتعتبر اختبار

بيعة طعلى  االختبارات الواجبة للمفاضلة بين المتقدمين، حيث تعتمد درجة الذكاء المطلوبة

طلب يا تتعمل الوظيفة الشاغرة ومستواها الوظيفي، والوظائف في المستويات اإلدارية العل

ائف الوظ درجة أعلى من الذكاء عنها من الوظائف في مستويات إدارية أقل، كما وتحتاج بعض

حال  لى أيجة عالية من الذكاء كوظائف الحساسية والهندسة وأعمال التصميم واإلدارة، وعدر

 فرد علىاح التعتبر اختبارات الذكاء وحدها غير كافية للحكم على صالحية الفرد، إذ يتوقف نج

درة أو الق شجاعةعدة عوامل منها الذكاء، فاختبارات الذكاء ال تقيس درجة الوالء للمنشأة أو ال

 الصدق.موح وعلى قيادة اآلخرين، وما إذا كان الفرد اجتماعيا بطبعه يميل إلى التعاون والط

ة س قدراختبارات ومقاييس االستعدادات والقدرات: هي االختبارات والمقاييس التي تقي *

رد داد الفاستع األفراد على التعليم واالستفادة من المواقف التي يتعرضون لها والتي تعكس مدى

ذه شمل هتيام بمهام  الوظيفة بما في ذلك القدرات اللغوية والتذكر واالبتكار، وكما للق

دادات استع االختبارات والمقاييس اختبارات القدرات البدنية والحركية والتي تستخدم لقياس

 الفرد البدنية، والتي تستخدم للمفاضلة بين المتقدمين لوظائف المهن اليدوية.

لميول للعمل: تحاول اختبارات ومقاييس الميول الكشف عن ميول الفرد اختبارات ومقاييس ا *

واهتماماته التي لها عالقة بأداء مهام الوظائف المعلنة، والتي يمكن من خاللها تحديد دوافعه 

للعمل، فاألفراد الذين يحبون أداء عمل معين يكون لهم دوافع وميول قوية للقيام به، وبالتالي هم 
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اختبارات مقياس لكوادر ومستوع مسترونج حتماال للنجاح الوظيفي، وتستخدم أكثر األفراد ا

 كامبل للميول.

 اختبارات ومقاييس الشخصية: تعتبر كلمة الشخصية غامضة ويرجع هذا الغموض إلى *

مات افة سالتعريفات المتباينة للشخصية، فقد عرفها أحد علماء النفس على أنها: اندماج ك

ير ي تتغيدة تحدد محاوالت الشخص للتكيف في البيئة المحيطة به والتالشخص في منظومة فر

 نبساطيةي االهباستمرار، إال أن علماء النفس قد اتفقوا على وجد خمسة أبعاد أساسية للشخصية 

مية لى األهقوا عواالستقرار النفسي والتقبل واإلحساس الداخلي واالنفتاح على التجارب، ولم يتف

ختلفة اال مه األبعاد ولذلك تتعدد اختبارات ومقاييس الشخصية وتأخذ أشكالنسبية لكل من هذ

واختبارات  فمنها اختبارات السمات واختبارات االهتمامات واختبارات القيم الخاصة بالشخص،

خالقه م، كأالسلوك في العمل. وتستخدم هذه االختبارات في الحكم على القيم الشخصية للمتقد

ة هت عدقيادة ودرجة حساسيته وشجاعته وتحكمه في أعصابه، وقد وجوطباعه وقدراته على ال

ة لشخصيانتقادات الختبارات الشخصية كأداة للمفاضلة بين المترشحين حيث تعتبر خصائص ا

فرد، ات الغير ملموسة ال يمكن قياسها بدقة. كما تعتبر اختبارات الشخصية انتهاكا لخصوصي

الفرد  تجاهاتامن المنظمات تستخدمها لتحديد مدى مالئمة وبالغم من االنتقادات إال أن كثيرا 

 لجوانبلاختبار منسوتا وشخصيته لثقافة المنظمة وأهدافها، وأشهر اختبارات الشخصية هو 

 والذي تم تطويره في جامعة منسوتا األمريكية في األربعينات. المتعددة للشخصية

جاه االت تبارات التي تهدف إلى قياساختبارات ومقاييس االتجاهات: ويقصد بها تلك االخ *

م من نظالفعلي لدى الشخص وموقفه من بعض القضايا العامة، ومن األشخاص المحيطين به، و

 التي العمل وذلك بهدف معرفة الدرجة التي يمكن أن يتكيف بها المترشح مع ظروف العمل

 (.41-40، ص.2008ستحيط به في الوظيفة الشاغرة.) العيلة، 

قدم المت ت ومقاييس تحريرية: ويتضمن االختبارات أو المقياس أسئلة يجيب عليهااختبارا *

قدم رك للمتيث يتتحريريا، لقياس قدرته على تنسيق أفكاره والتعبير عنها، وقد األسئلة مفتوحة ح

وقد تجمع  أن يجيب بأسلوبه الخاص، أو تكون محددة ومتعددة اإلجابات حيث يختار من بينها،

قت ممت وطبوهناك اختبارات نمطية مقننة و لكل من المجاالت السابقة، ص - --. بين النوعين

ثل معلى أعداد كبيرة وحللت إحصائيا بحيث تتيح مدى متوسطا وأنماط متوسطة للتقييم 

إال  اختبارات "بنيت" و"ستانفورد" و"منسوتا" واختبارات أخرى تصممها مراكز متخصصة،

ييرها بعض المنظمات بتصميم اختبارات تفصل خصيصا لمعاأن هذا ال يمنع قيام منظمة أو 

 الخاصة في االختبار.

علما وأن فاعلية االختبار أو المقياس تقاس بالمدى الذي يتيحه التنبؤ بنجاح الفرد في عمل 

معين، وال تنحصر فائدة االختبارات في مجرد االختيار للتعيين في بداية درجات السلم 

تنبؤ بالنجاح المتوقع عند االختيار من بين المترشحين للبرامج الوظيفي، بل أيضا في ال
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التدريبي، وكذا في تقييم األفراد المحتمل ترقيتهم أو نقلهم والتنبؤ باحتماالت نجاح المترشحين 

 (.213-212، ص.2008لشغلها.) مصطفى، 

 تقنيـة: -تطبيقات االختبارات والمقاييس السيكو -6

رات يل قدالنفسية والتربوية في كثير من المجاالت، بقصد تحل تطبق االختبارات والمقاييس

 الفرد. شخصيةلالفرد ومواهبه واستعداداته وميوله، والتعرف على الكثير من الجوانب المختلفة 

ها في تخدامفالسيكولوجي الممارس عليه أن يتفهم ما لالختبارات وما عليها ومواضع وحدود اس

ق د وتطبيإعدا وية وفي ضوء فهمه لألسس العامة الذي يتعين عليهإطار الطريقة العيادية والترب

ارات الختباالختبار والمقياس النفسي. حيث تتوفر للسيكولوجي مجموعة متنوعة ومتعددة من ا

 مناسبا لمعينوالمقاييس لالختبار من بينها حسب متطلبات الموقف، ويتحتم أن يكون االختبار ا

ذه هختلف تذهني والثقافي والتعليمي واالجتماعي...بحيث ال لجنس المفحوص وسنه ومستواه ال

 لنفسياالخصائص عن خصائص المجموعة التي قنن عليها االختبار. ولعل من مجاالت القياس 

 ما يلي:

ي في أيكية المجال العيادي: تستخدم االختبارات والمقاييس النفسية في المجاالت اإلكلين *

نها عاني ميلمعرفة نوع االضطرابات واألمراض النفسية التي المستشفيات والعيادات النفسية 

 المريض، فعلى أساس من تطبيق االختبارات يمكن تشخيص االضطراب ومن ثم يمكن رسم

كمه خطط العالج وبرامجه، وال يقتصر القياس النفسي في مجال العالج على التشخيص ول

ل في عرفة مدى أثر هذه العواميتضمن أيضا معرفة قدرات المريض وذكائه العام وذلك لم

ي سي وفاضطرابه ومدى توظيفها في إعادة تكيفه في الحياة. كما تستخدم في التشخيص النف

 ختبارتفسير سلوك المريض الطرق اإلحصائية المستمدة من االختبارات الموضوعية مثل )ا

بر( الح ر بقعالشخصية المتعدد األوجه( وذلك إلى جانب االختبارات اإلسقاطية مثل )اختبا

مقاييس ت والو)تفهم الموضوع( التي تعتمد على خبرة السيكولوجي. فإلى جانب فائدة االختبارا

ى فراد إلف األفي المجاالت العيادية تطبق هذه االختبارات أيضا لقياس الضعف العقلي أو لتصني

دم يستخوت، مجموعات متجانسة، فالتصنيف من األهداف الهامة التي يحققها تطبيق االختبارا

ء ن ذكاهذا التصنيف في حالة تقسيم التالميذ إلى مجموعات متجانسة من حيث كم يملكون م

 (.21-19، ص.1996وقدرات.) عباس، 

، لمهنياالمجال المهني: إن االختبارات والمقاييس النفسية المختلفة تطبق في التوجيه *

 واالختيار المهني والتدريب والتأهيل المهني. 

المهني: والذي يعني توجيه الفرد إلى نوع من المهن التي يحتما أن يحرز فيها أكبر قد التوجيه *

من النجاح والتقدم. معنى ذلك أننا في التوجيه المهني نختار للفرد من بين عدد كبير من المهن 

مهنة واحدة بحيث تكون هذه المهنة أكثر مواءمة مع قدراته واستعداداته وميوله وذكائه. علما 
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ن هذا التوجيه يقوم على أساس من دراسة شخصية الفرد باستخدام كثير من الوسائل وأ

 كاالختبارات والمقابالت الشخصية، بحيث محصل على صورة حقيقية وشاملة لشخصية الفرد.

فة شغل وظيمين لاالختيار المهني: في االختيار المهني تكون أمام عدد كبير من األفراد المتقد*

 ا من بين األفراد الشخص الذي يناسبها.معينة ونختار له

م فيه يستخدالتدريب المهني: هو نوع من التعليم أو اكتساب المهارات والخبرات والمعارف و*

ن مدم لهم ما يقالقياس لتحديد األشخاص لنوع معين من التدريب أي التنبؤ بنجاحهم واستفادتهم م

 تدريب.

تناسب تالتي  أو ذو العاهات والعجزة على األعمالالتأهيل المهني: ويقصد به تدريب األفراد *

لتعليم اب أو ما لديهم من قدرات ومواهب واستعدادات، ومعنى هذا أنه عبارة عن نوع من التدري

 ولكنه يعيد أيضا تكيف الفرد النفسي إلى جانب إعادة تكيفه المهني.

تربوي يه اللخدمة التوج * المجال التربوي: في المجال التربوي تطبق االختبارات والمقاييس

يمكن  ألساساحيث تقاس قدرات التالميذ وميولهم واستعداداتهم الدراسية المختلفة، وعلى هذا 

م عداداتهواست لإلدارة التعليمية أن توزع التالميذ على أنواع التعليم التي تتناسب وقدراتهم

يذ ع التلم، فوضاسة المناسبةوميولهم وذكائهم العام. وبذلك يمكن وضع التلميذ المناسب في الدر

حسن  ؤدي إلىم، ويفي الدراسة التي يميل إليها والتي تمكنه قدراته من النجاح فيها وإحراز التقد

، 1996باس، تكيفه وشعوره باالرتياح والهدف من ذلك أن يجنبه الشعور بالفشل و اإلحباط.) ع

 (.21-19ص.

ت ة البحث والتشخيص ومأزق مشكالاالختبارات والمقاييس النفسية: بين ضرور -ثانيا

 ترجمتها وتكييفها

ييف ة وتكأوال وقبل التطرق ألبرز المعوقات والمشكالت التي تواجه الباحث في عملية ترجم

االختبارات والمقاييس النفسية سنحاول عرض بعض المفاهيم إلزالة الغموض عليها 

 وتوضيحها: 

ختبار اعة االبدءا من تقرير عما إذا كان باستطيتضمن تكييف االختبار كل األنشطة التكييف: -

سب ف المنالتكييتقدير تركيبة االختبار ذاتها في لغة وثقافة أخرى، اختبار المترجمين، تقرير ا

ن مالتأكد وتبار الذي يجب القيام به إلعداد االختبار لالستعمال في لغة ثانية، إلى تكييف االخ

تلك  وحتى تبار خطة واحدة من عملية تكييف االختبارتطابقه مع الشكل المكيف. فترجمة االخ

ري، تي تجالحالة مصطلح التكييف مناسب أكثر من مصطلح الترجمة لوصف العملية الحقيقية ال

يا يا ولغو، نفسذلك أن المترجمين يحاولون الحصول على مفاهيم، مفردات وتعابير متعادلة ثقافيا

يا. ار حرفأبعادا أكثر من ترجمة محتويات االختبللغة والثقافة األخر، بذلك تأخذ المهمة 

 (.23، ص.2006)هاملتون وآخرون، 
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ى أنها " علHanblelon,1999تعرف الترجمة العلمية لالختبارات النفسية حسب " الترجمة: -

ى افة أخرة وثقعملية الوصول إلى مفاهيم، ومفردات وتعابير متعادلة ثقافيا، نفسيا ولغويا للغ

لمات كعدة  قا من لغة وثقافة معينة أو هي ترجمة الكلمات وتعابير مكونة منانطالقا، انطال

ك ة. وبذللواحدابذات التواتر في اللغتين مع أخذ بعين االعتبار اللهجات الموجودة داخل اللغة 

ترجمة، غة العند الترجمة العلمية يجب ضمان التكافؤ بين النسخة باللغة األصلية والنسخة بل

 حترام خمس مستويات. ويكون ذلك با

ل كة في تكافؤ المحتوى: محتوى كل بند )عبارة( في األداة يكون ذو صلة لدراسة الظاهر *

 ثقافة  تمت الدراسة فيها )مهما اختلفت الثقافة(.

 التكافؤ الداللي: معنى كل بند )عبارة( هو نفسه بعد الترجمة. *

 وب(.اتي مكتيان ذهي )على سبيل المثال استب التكافؤ الفني )التقني(: تبقى طريقة التقييم كما *

 تكافؤ المعايير: يبقى تفسير وقياس المتغير كما هو. *

، 2020التكافؤ المفاهيمي: تقيس األداة نفس البناء النظري في كل ثقافة. )بوكراع،  *

 (.185ص.

الفات ختك افالترجمة باحترام هذه المستويات الخمسة ليست باألمر السهل خاصة وأن هنا     

وية لن اللغ كبيرة بين الثقافات في المعاني والدالالت حسب االصطالحات المقصودة، فالترجمة

يد حكم جتفي بالغرض، ولذلك تتطلب الترجمة العلمية مترجمين في مجال االختصاص ولديهم ت

م. مفهوة والباللغتين )اللغة األصلية ولغة الترجمة( ليصلوا إلى مبدأ التكافؤ خاصة الدالل

 (.185، ص.2020)بوكراع، 

يف ( إلى أنه يفضل استخدام مصطلح "تكي22، ص.2006حيث يشير هاملتون وآخرون )     

صطلح ن الماالختبارات" على المصطلح "ترجمة االختبار" الذي هو أكثر شيوعا واستعماال، أل

داده م إعر تاألول أوسع وأكثر انعكاسا على ما يجب القيام به في الواقع عند إعداد اختبا

 لالستخدام في لغة وثقافة واحدة للتطبيق في لغة وثقافة أخرى.

ؤثر كن أن تلتي يماهو" العملية التي يتم من خاللها التحكم في العوامل غير المناسبة التقنين:  -

 ي عمليةؤثر فتفي عملية القياس وذلك من خالل التحكم في العوامل غير المناسبة التي يمكن أن 

لة ة ممثذلك من خالل تخفيض أخطاء القياس إلى حدها األدنى عن طريق اختبار عينالقياس و

شكل بحيحه لمجتمع الدراسة يطبق عليها اختبار، ومن ثم توحيد فقراته وإجراءات تطبيقه وتص

ير لمعايايوفر لالختبار خصائص سيكومترية تتفق مع خصائص االختبار الجيد، ومن ثم توفير 

 (.180، ص. 2020درجات الخام". )بوكراع، المناسبة لتفسير ال
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 لمنا أنعإذا  حيثيمثل تكييف وتقنين المقاييس النفسية في البيئة الجزائريةضرورة ملحة، خاصة

صر، ممقل  معظم المقاييس التي نقلت إلى اللغة العربية تم تقنينها على بيئات عربية أخرى

حة في ة صالفي لجعل االختبارات الغربيسوريا والكويت. فترجمة االختبارات وتقنينها غير كا

مرحلة  و آخرالبيئة الجزائرية، فالترجمة هي أول مرحلة في عملية التكييف، في أن التقنين ه

ختبار، ألفة االات، ومن العملية. فعملية التكييف تشمل االختالفات اللغوية الثقافية، ولغة التعليم

مكيف، ار البار، وتكافؤ المنهج، وصدق االختبوتكافؤ البنود وبنية االختبار، وإدارة االخت

كد التأ وخصوصية المجموعة المستهدفة ومعايير االختبار، هذه العناصر وجب على الباحثين

 (.2016منها لتثبيت صالحية االختبار في البيئة الجزائرية. )تودرت، 

تسهل  مثاليل الفإذا كانت أسباب تكييف االختبارات من لغة وثقافة إلى أخرى واضحة فعلى سب

ق المتعل الوقتدراسة مقارنة االنجازات المدرسية عبر مجموعات مختلفة الثقافة، توفير المال و

ييف اد تكبتهيئة اختبارات جديدة، والعدل  في التقييم. فإن الطرق والخطوط العريضة إلعد

بر ات عاساالختبارات ومعادلة النتائج ليست معروفة جيدا، حتى إن بعض الباحثين في الدر

جعله  لى حدإالثقافات علق أن نسبة كبيرة من األبحاث في ذلك الحق يحتوي كثيرا من األخطاء 

 (.22، ص.2006غير صالح بسبب عملية التكييف السيئة.)هاملتون وآخرون، 

ه ( في دراسة لها حول اختبار منيسوتا المتعدد األوج58، ص.2016حيث تذكر تودرت )

ي افية فالنسختين العربية واألمريكية( حيث كانت دراسة عبر ثق ( )تكافؤMMPI2للشخصية )

قلها يعتبر من أكثر طرق القياس الموضوعية للشخصية وأ MMPI-2البيئة الجزائرية، أن 

رية لجزائاتحيزا. إال أن اإلشكال المطروح حسبها هو غياب نسخة مكيفة ومقننة على البيئة 

ار الختبالترجمات العربية المختلفة لالختبار مع وغياب دراسات عبر ثقافية تؤكد تكافؤ ا

وعية لي بناألصلي. ما يجعل استعماله كما هو يضر بمصداقية المعطيات المجمعة، ويضر بالتا

 االستدالالت والتأويالت التي تنبني عليها.

فأولى هذه المشكالت التي تواجه تكييف وترجمة االختبارات والمقاييس هي اللغة ومدى قدرتها 

لى التعبير عن مختلف المعاني، فنقل عبارة من لغة إلى لغة أخرى كثيرا ما يطرح مشكل ع

المقابل في اللغة المقصودة والذي ينقل بأمانة المعنى المقصود في اللغة األصل. باإلضافة إلى 

ها تصميم االختبارات األدائية المناسبة للثقافات المختلفة، فلكل ثقافة منطقها وعناصر متداولة في

ومألوفة. ومشكلة نسب التعليم من ثقافة إلى أخرى عامل مؤثر في تشكل المعايير النفسية 

(. فعلى الرغم من كثرة تلك االختبارات 21، ص.2015االجتماعية في ثقافة معينة. )بوسالم، 

وتعدد استخداماتها في قياس جوانب الشخصية المختلفة والسلوك البشري والمشكالت النفسية 

ابلها الناس في البيئة الجزائرية، إال أنها خلفت العديد من اإلشكاليات التي أسهمت بشكل التي يق

كبير في الحد من فعالية ونجاح عمليات القياس والتقويم وعدم تحقيق الهدف المنشود منها. 

والناتجة عن عمليات الترجمة والتقنين الخاضعة لها ولعل من بين هذه اإلشكاليات كما يذكرها 

 ( في اآلتي:139، ص.2017س)عبا
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لتي اتلك  غالبية االختبارات مترجمة بطريقة تسمح للمفحوصين بتزييف االستجابة، خاصة  -1

 تقيس جوانب خاصة في الشخصية، أوتكشف عن العالم الداخلي للفرد، فقد تتطلب بعض

 و قيمأالبحوث النفسية أن يعطي المفحوص بيانات عن نفسه بشكل مباشر، ويشمل ذلك ميول 

جب يا ما ومعتقدات أو اتجاهات، وقد تختلط األمور على المستجيب فيجيب عن األسئلة بوصفه

ة ة السيئلترجماأن يكون، أو كما هو مرغوب فيه في الثقافة التي يعيش فيها، وهذا ناتج على أن 

 ة.قد تكشف عن المعنى الكامن للبند وتجعل المفحوص يتجنب أن يعطي اإلجابة الصحيح

، لجزائريفرد اعظم االختبارات المعربة ال يتفق محتواها مع ثقافة المجتمع، وال تخاطب الم -2

ا هاإرضاءستكملوبالتالي ال يهتم بها أو يجيب عنها بشيء من الموضوعية والدقة، بل أنه ربما ي

 ةئج مظلللنتا للباحث وفي معظم األحوال تتسم إجابته بالالمباالة ويترتب على ذلك توصل البحث

 ال تعكس واقع السمة المقاسة.

ت، عدم وضوح التصور النظري أو المقاربة النظرية التي تكمن خلف بعض االختبارا -3

 ناءاتخاصة تلك التي يستخدمها باحثون غير واعين بدرجة كافية بأهمية المنطلقات والب

بار أو الختل النظرية في بناء وتعيير االختبارات النفسية، وهذا ما يؤثر في الصدق الداخلي

 باألحرى صدق البناء النظري.

حثون البا بعض االختبارات المعدة للتطبيق على فئة معينة في البيئة األصلية لكن يقوم -4

 بتطبيقها على عينات أخرى متباينة ثقافيا واجتماعية وعمريا في بيئة أخرى.

رات الختباتحيزها، فأغلب اأن اإلشكاليات التي واجهت االختبارات في الوطن العربي هي  -5

البند( هو لمنهج وية، االمقننة يدعي البعض أنها متحيزة ثقافياـ فعملية التحيز بأنواعه الثالث )البن

ئر ي الجزافعملة أكبر مهدد لصالحية االختبارات المنقولة ثقافيا، فاالختبارات المترجمة والمست

 ال تكاد تخلو من التحيز.

لها  لتي أعداغير  تبار من لغة إلى لغة أخرى أو اقتباسه ونقله إلى بيئةففي حالة ترجمة اخ      

ن على لتقنياأصال، فإنه يتعين على الباحث في هذه الحاالت أن يعيد من جديد إجراءات عملية 

يوسف، ان. )عينات من البيئة الجديدة، حتى يصل إلى درجة من الصالحية الستعماله بكل اطمئن

 (4، ص.2017

دليال استجابة للتطورات في  اللجنة الدولية لترجمة االختبارات وتكييفهال ذلك تقدم وفي مقاب

التكنولوجيا وممارسة االختبار، تتضمن التوصيات الثمانية عشر في ست فئات تسهيال 

الستخدامها. حيث تعرف هذه التوصيات كدليل، إرشادات، معايير إجرائية وتقييم لتكييف 

ا مع عينات االختبارات أو التطوير المتزامن لالختبارات النفسية والتعليمية بغية استخدامه

مختلفة.  حيث شمل القسم األول على الشروط األولية، والقسم الثاني على توصيات لتطوير 
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االختبارات، وفيما يلي عرض لها، حتى تكون بمثابة الطريق الذي يسلكه أي باحث في مجال 

 ترجمة وتكييف االختبارات والمقاييس النفسية. وفيما يلي عرض مختصر لها:

 بالشروط األولية: توصيات خاصة  -1

بدء بل الالحصول إلزاما على إذن من صاحب حقوق الملكية الفكرية الخاصة باالختبار ق -

 في تكييفه. 

 الهيكل محتوىالتقرب من العينة المستهدفة لتقييم درجة اللياقة/ التوافق بين التعريف و -

امات ستخداال المقاسة بواسطة االختبار األصلي وأن سكون كل بند كافيا لالستخدام )أو

 المقصودة( لنتائج االختبار.

ر يها، غيغوب فالحد بشكل كبير من تأثير االختالفات الثقافية واللغوية الضارة، غير المر -

 الضرورية في استخدام قصدي لالختبار في العينات المستهدفة.

سية النفة وللغويالتأكد من أن إجراءات الترجمة والتكييف تأخذ بعين االعتبار االختالفات ا -

 .والثقافية للعينات المستهدفة من خالل اختيار الخبراء ذوي الخبرة الالزمة

وعات استخدام تصميمات وإجراءات ترجمة مناسبة لزيادة مالئمة االختبار مع المجم -

 المستهدفة.

ات مجموعتقديم أدلة بأن تعليمات االختبار ومحتوى البنود لها نفس المعنى لجميع ال -

 المستهدفة.

ار الختبات أن أشكال البنود مقاييس اإلجابة التصنيف وفئات التصنيف واتفاقيات إثبا -

 وطرق إدارته وأي إجراء آخر مناسبة لجميع الفئات المستهدفة.

لبنود احليل تجمع البيانات الخاصة بالدراسات التجريبية لالختبار المكيف من أجل إجراء  -

لية جعات الالزمة. )اللجنة الدووتقييم وثوق وصالحية القيمة التي تسمح بالمرا

 (2016لالختبارات، 

 توصيات التحقق من الصحة: -2

فية اختيار عينة تكون خصائصها ذات صلة باالستخدام المقصود وحجمها وأهميتها كا -

 للتحليل التجريبي. 

 عبر تقديم بيانات إحصائية مقبولة، موثوقة تخص معادالت البناء المناهج والبنود -

 المستهدفة. المجتمعات

بار في الختلتقديم أدلة لدعم المعايير  والموثوقية والصالحية الخاصة بالنسخة المعدلة  -

 المجموعات المستهدفة.
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ئج لنتاااستخدام إجراء التكافؤ وإجراءات تصميم وتحليل البيانات المناسبة لمطابقة  -

رات، ختباة الدولية لالالمتحصل عليها في اإلصدارات اللغوية المختلفة لالختبار.)اللجن

2016) 

 توصيات متعلقة بإدارة االختبار:   -3

 الثقافةقة بتحضير األدوات وتعليمات إدارة االختبار بغرض التقليل من أي مشكلة لها عال -

الحية لى صواللغة تتسبب فيها إجراءات إدارة االختبار وأنماط االستجابة التي قد تؤثر ع

 ائج.التفسيرات المستمدة من النت

 مام.حدد شروط االختبار التي يجب أن تكون متطابقة لدى أفراد المجتمع محل االهت -

 توصيات لتسجيل الدرجات وتفسيرها: -4

عتبار ن االتفسير كل اختالف في الدرجات )العالمات، القيم( بين المجموعات مع األخذ بعي-

 كل المعلومات المتاحة ذات الصلة ذات الصلة بالموضوع.

 ( قد تملتغيريتم مقارنة الدرجات بين المجموعات إال عندما يكون مستوى الثبات )عدم اال  -

 (2016ت، تحديده على المقياس الذي يتم تسجيل الدرجات عليه.)اللجنة الدولية لالختبارا

 توصيات خاصة التوثيق: -5

لتكافؤ، اع عن الدفل تقديم الوثائق التقنية ألي تغييرات، بما في ذلك األدلة التي الوصول إليها-

 عندما يتم تكييف اختبار لالستخدام في مجتمع آخر.

اد أفر تقديم وثائق لمستخدمي االختبار من شأنها أن تعزز التطبيق الجيد المكيف مع -

 (2016المجتمع الجديد.)اللجنة الدولية لالختبارات، 

 ( مثل2016ت )حيث أظهرت دراسات عديدة حسب ما ورد عن اللجنة الدولية لالختبارا

Rios  وSireci(2014أن غالبية مشاريع تكييف االختبارات في األبيات المنشور )بع ة لم تت

ي اللجنة حتى اآلن. لذلك توص 20توصيات اللجنة الدولية لالختبارات المتاحة منذ حوالي 

 حسيسم لتالدولية االختبارات والمقاييس النفسية بتشجيع القراء على بذل كل ما في وسعه

د لعديازمالئهم حول التوصيات المقدمة كمصدر أساسي ألفضل الممارسات التي ساهم فيها 

 من المختصين من جميع أنحاء العالم.

 خاتمة:-

إجماال يمكن القول أن االختبارات والمقاييس النفسية تشكل أهمية بالغة في مجاالت التشخيص، 

تقدم فرصة لألخصائيين النفسيين والباحثين االنتقاء والتوجيه، اإلرشاد النفسي، وبذلك فهي 

األكاديميين لبلوغ حد معين من الموضوعية والمصداقية في هذه المجاالت وغيرها لم يتم 
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ذكرها. إذ أن إسهام االختبارات والمقاييس النفسية شمل تطوير ونمو القياس بحد ذاته، سواءا ما 

وى الفنيات والممارسة القياسية. فأهميتها كان منه على مستوى التنظير أو ما كان منه على مست

تكمن خاصة إذا كانت هذه االختبارات والمقاييس معاييرها تتوافق والبيئة العربية. غير أن في 

كثير من األحيان يلجأ الباحثون إلى ترجمة وتكييف اختبارات ومقاييس نفسية غير متوافرة في 

مشكالت والمعوقات، ومن ثم التأثير على السمة بيئتنا المحلية، الشيء الذي يخلق الكثير من ال

والظاهرة المقاسة، منهجها، ونتائجها. ولذلك كان لزاما إيجاد بعض الحلول البديلة للتخفيف من 

وقوع الباحثين في مثل هذه اإلشكاليات المؤرقة في مجال القياس والتقويم النفسي. وعليه يوصي 

 البحث الحالي باآلتي:

 ارات ومقاييس تتوافق والثقافة العربية والمحلية.بناء وتصميم اختب-

غربية يس الالعمل على تثمين مشاريع بحث علمية تتكفل بترجمة وتكييف االختبارات والمقاي -

 بحيث تراعي خصوصيات كل ثقافة.

رف من ط محاولةااللتزام بالتوصيات المقدمة في دليل ترجمة وتكييف االختبارات المقدم -

 ختصين.ن والملالختبارات عند مباشرة القيام بعملية التكييف من طرف الباحثياللجنة الدولية 

 قائمة المراجع:

ندرية (. التوجيه واإلرشاد النفسي. اإلسكندرية: مركز اإلسك2000أحمد، سهير كامل ) -

 للكتاب.

مان ن ومحمد عث(. االختبارات والمقاييس،) المترجم: يعد عبد الرحما1998أ. تايلر، ليونا ) --

 نجاتي(. دمشق:دار الشروق. 

عربية كة الاألسمري، فايز بن عبد هللا)د.ت(.حقيبة االختبارات والمقاييس النفسية. الممل 

 السعودية: اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة األحساء.

 ألكاديميةا(. االختبارات النفسية المطبقة في الدراسات 2015بوسالم، عبد العزيز )جوان  -

اعية الجزائرية وضرورة التكييف من أجل الصالحية. مجلة األكاديمية للدراسات االجتم

 .26-20(.ص ص:14واإلنسانية )

ة اهيم األساسي(. بناء وتكييف المقاييس النفسية والتربوية: المف2020بوكراع، إيمان )جوان  -

 .190-177(. ص ص:2)31والخطوات المنهجية. مجلة العلوم اإلنسانية. 

-MMPI(. اختبار مينسوتا المتعدد األوجه للشخصية )2016تودرت، نسيمة علي )خريف  -

عربية مجلة ال. ال-ةدراسة عبر ثاقفية في البيئة الجزائري–()تكافؤ النسختين العربية واألمريكية 2

 .66-58(. ص ص:51-50نفسانيات. )
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ربوية. س النفسية والت(. أساسيات بناء االختبارات والمقايي2005الجلبي، يوسف شاكر )-

 (. سوريا:مؤسسة عالء الدين للطباعة والتوزيع.1)ط.

 (.2(. دليل ترجمة وتكييف االختبارات. )ط.2016اللجنة الدولية لالختبارات ) -

(. 1ة. )ط.(. البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العملي2000دويدري، رجاء وحيد )-

 دمشق: درا الفكر المعاصر.

ات لمكونالحي، عادل عبد الرحمان، الذهبي، هناء مزعل )د.ت(. ترجمة وتقنين مقياس الصا -

(. ص 22) لتصنيف االستعدادات. مجلة البحوث التربوية والنفسية. Flanganلبطارية فالنجان

 .323-279ص:

 .(. مطبوعات جامعة الكويت1(. قياس الشخصية، )ط.1996عبد الخالق، أحمد محمد ) -

: درا الفكر (. لبنان1(.االختبارات النفسية: تقنياتها وإجراءاتها. )ط.1996عباس، فيصل ) -

 العربي. 

المنشأ  (. االنحياز الثقافي لالختبارات النفسية ذات2017عباس، عبد الرحمان )مارس  --

-134ص: (.ص01الغربي في البيئة الجزائرية. مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع. )

150. 

 لجامعية. ا(. علم النفس العام. اإلسكندرية: دار المعرفة 2000العيساوي، عبد الرحمان ) -

التربية  (. واقع عملية التوظيف المعمول بها في وزارة2008العيلة، معين شعبان حسين ) -

إدارة  ير فيوالعليم العالي الفلسطيني بمحافظات قطاع غزة. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجست

 عمال. الجامعة اإلسالمية. فلسطين.األ

بة (. دمشق: مكت1(. أسس ومبادئ البحث العلمي. )ط.2000فاطمة عوض وآخرون ) ،ضاير-

 ومطبعة اإلشعاع الفنية.

الفهم  (. تقنين مقياس وكسلر لذكاء األطفال )مؤشرا2018ضهير، أحمد محمد جاد هللا ) -

صحة في ال البيئة الفلسطينية. رسالة ماجستيراللفظي والذاكرو العاملة على المكفوفين في 

 النفسية المجتمعية. الجامعة اإلسالمية )عزة، فلسطين(.

ية والنفسية. (. مناهج البحث العلمي: في المجاالت التربو2000المنسي، محمود عبد الحليم ) -

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

ارات النفسية (. تكييف االختب2006غر، تشارلز )هاملتون، رونالد، ميريندا، بيترف، سبيلبير -

 (.)المترجم:هالةبرمدا(. مكتبة العبيكان.1للتقويم عبر الثقافات. )ط.
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 9ى إل 6(. تقنين اختبار ذكاء األطفال لـ إجالل يسري)من 2016/2017يوسف، زينب ) -

 سنوات(. رسالة ماجستير في علوم التربية. جامعة ورقلة )الجزائر(.

-LONGATTE,JEAN , MULLER, JACQUES (2004). ECONOMIE 

D’ENTREPRISE .PARIS : DUNOD. 
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 خطوات بناء أداة قياس في علم النفس وعلوم التربية

 د. عمر سباغ

 2مخبر القياس والدراسات النفسية  جامعة البليدة 

 سعداوي مريمد

 _ جامعة باجي مختار _عنابةالعمل_  مخبر الدراسات االرغونومية و تحليل

 

 مدخل مفاهيمي :

 مدخل مفاهيمي : -1

 مفهوم االختبار والمقياس: 1-1

كل من االختبار والمقياس بنفس المفهوم ولهو " مقياس موضوعي مقنن لعينة  1982 آنأنستازيعرفت 

 (90، صفحة 2007)معمرية، معينة من السلوك"

في  ا مبينتسمية أدوات القياس يعود إلى السمات المقاسة وهذا كمفي حين يرى الباحثان الفروق في 

 1الجدول رقم 

 يوضح الفروق في تسمية أدوات القياس1جدول 

 اسم األداة  السمات المقاسة 

 قياس سمات الشخصية بالطرق الموضوعية

 قياس االتجاهات والميول والقيم.

 والنفسية  قياس السمات االنفعالية

 المقياس 

 قياس القدرات 

 قياس الذكاء

 قياس التحصيل الدراسي 

 قياس سمات الشخصية بالطرق االسقاطية.

 االختبار 

هو عبارة عن أداة لجمع المعلومات وليس أداة قياس وهو مجموعة من 

األسئلة اما مفتوحة أو مغلقة أو نصف موجهة، وال يتحقق من أدلة 

 صالحياته.

 االستبيان 

 االستمارة  هي الجزء الذي يحمل البيانات الشخصية ال غير

 

 المصدر: الباحثان

 مشكالت قياس األبنية النفسية: 1-2

 ت عديدةمشكال األبنية النفسية مجردة وتقييم فقط بصورة غير مباشرة، فإن تصميم أدوات لقياسها يتضمن

 وهي المشكالت القياسية الخمس وهي.
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 ال توجد طريقة واحدة لقياس أي  بناء موافق عليها عالميا. -

 تعتمد القياسات النفسية على عينات محددة من السلوك.-

 القياس الناتج معرض للخطأ دائما.-

 عدم وجود وحدات محددة بالضبط على المقياس يؤدي إلى مشكلة أخرى.-

 ال يجب تحديد األبنية النفسية بصيغة إجرائية فقط.-

 بناء أدوات القياس: خطوات -2

)معمرية، ، (2012)بوسالم، يرى الباحثان من خالل االطالع على مجموعة من المراجع العلمية وأهمها 

)شاكر.، (2011)الخطيب و الخطيب، ، (2008، )عبد الرحمن، (2009)كروكر و الجينا، ، (2007

 بأن خطوات بناء أداة قياس كما اآلتي: (2014

 تحديد الخاصية المراد قياسها

حية الصال وطها شريلجأ الباحث إلى بناء أداة قياس جديدة في حالة استحالة الوصول إلى أي أداة تتوفر في

لى عطالع لموضوع دراسته، وتتم هذه المرحلة من خالل رغبة الباحث في دراسة معينة، أو نتيجة اال

توى توصيات الدراسات والبحوث السابقة، أو كمشروع بحثي سواء على مستوى الفردي، او على مس

 مخابر البحث العلمي وفرق البحث، أو نتيجة لمتطلبات القيام بدراسات أكاديمية.

 تحديد الهدف من االختبار النفسي.

 يكون تحديد الهدف من أداة القياس من خالل طبيعتها.

يء ما، شنحو  فعلى سبيل المثال إذا كانت األداة مقياس اتجاهات فالهدف التعرف على طبيعة االتجاهات

ينة أفراد ع لدى ةوإذا كانت األداة سمة انفعالية فالهدف يكون التعرف على مستوى او درجة أو مقدار السم

رات الدراسة أو المجتمع المستهدف، وإدا كانت األداة اختبار قدرات فالهداف التعرف على قد

 األفراد...الخ.

 تحديد مؤشرات الخاصية وتحليلها إلى وقائع سلوكية.

 وهذه المرحلة تتم من خالل تحديد الجيد لمفهوم اإلجرائي للخاصية المراد قياسها.

 المؤشرات وتحليلها إلى وقائع سلوكية. توضيح مصادر تحديد

أداة  في بناء لباحثفي هذه المرحلة يلجأ الباحث إلى باحثين أخرين، ولعل أهم المصادر الذي يعتمد عليها ا

 قياس للخاصية معينة هي:

 اختيار إطار نظري أو نموذج تفسيري لتفسير الخاصية.-

 الدراسات واألبحاث السابقة.-

 يس نفس الخاصية.أدوات مشابهة أو تق-

رات هم مؤشأللوصول إلى  بدراسة استكشافيةوفي حالة عدم الوصول إلى كل ما سبق يطر الباحث للقيام 

 الخاصية.

 تقسيم الخاصية إلى أبعاد وبنود.
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 العوامل،عاد )بعد تحديد المؤشرات وتحليلها إلى وقائع سلوكية يثم تقسيم األداة إلى مجموعة من األب

 المحاور( وكل بعد من هذه األبعاد يندرج تحثه مجموعة من البنود )العبارات، الفقرات( 

 تحديد مادة األداة وشكلها وبنودها.

لخاصية ليل اتماد على مصادر تحديد المؤشرات وتحبعد تحليل الباحث الخاصية إلى وقائع سلوكية باالع

 دلةأتحقق من ل الإلى وقائع سلوكية، يقوم الباحث بتحديد البنود وتحليلها كيفيا وكميا وذلك يكون من خال

 أو ما يعرف سابقا بالخصائص السيكومترية. صالحيتها

 التحقق من أدلة صالحية األداة: 

 :األداة وأبعادها كيفيا وكميا وذلك باالعتماد علىيتم في هذه المرحلة التحقق من بنود 

 الباحث نفسه.-

 باحثون آخرون.-

 عينة تجريبية.-

 الصدقولعل أهم أدلة الصالحية نجد أوال 

 ه.لتحقق منطرق اووهنا ينوه الباحثان في الخلط الكبير لدى الدارسين للعلوم السلوكية بين أنواع الصدق 

حكمين صدق المحتوى من خالل آراء المصدق المحتوى ولعل أهمها ولعل أول مراحل صدق األداة هو 

لخاصية سين لولتحقيق أقصى استفادة من هذا النوع يجب انتقاء الخبراء أو المحكمين الدرا )الخبراء(

 المدروسة والمهتمين بها وليس أي شخص يستطيع تحكيم األداة مهما كانت رتبته العلمية.

 والهدف من هذا اإلجراء هو: 

 التعرف على مدى مناسبة االبعاد المقترحة للمقياس.-

 إضافة أو حذف أو تعديل األبعاد الثي من شائنها إثراء األداة.-

 مدى مناسبة البنود المقترحة لألبعاد.-

 إضافة أو حذف أو تعديل البنود التي من شائنها إثراء المقياس.-

 التعرف على مدى قياس البنود للخاصية المراد قياسها.-

 التعرف على مدى انتماء البنود للبعد.-

 المراجعة اللغوية.-

 ويتم وثيقة تحكيم األداة على هذا النحو:

 جامعة ............

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 قسم علم النفس
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 مقياس للتحكيم

 ......................... األستاذ)ة(: ........................................الدرجة العلمية:

 ...........التخصص: ......................................الجامعة: .........................

حث ب ع. كمشرو".....".................................يقوم الطالب الباحث بإجراء دراسة عنوان الدراسة 

 للباحث ........................................لنيل شهادة ........ في علم النفس 

موعة من لى مجاستاذي/ استاذتي)ة( الفاضل أضع بين يديك مقياس ات........................، يحتوي ع

اده حية أبعدى صالالبنود، لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا المقياس والتعليق عليه والحكم على م

 ل:ك من خالة وذلالسمة، لما يمثله رأيكم من أهمية بالغة بالنسبة لي ولهذه الدراس وبنوده في قياس هذه

 مدى مناسبة األبعاد المقترحة للمقياس.

 اضافة أو حذف أو تعديل األبعاد التي من شأنها اثراء المقياس.

 مدى مناسبة البنود المقترحة لألبعاد.

 اء المقياس.اضافة أو حذف أو تعديل البنود التي من شأنها اثر

 ..........................: يهدف هذا المقياس إلى الكشف ...................................الهدف من المقياس

 :أبعادالمقياس

 : .......................................1البعد 

 : ....................................... 2العد

 .......................................: 3البعد

 عينة المستهدفة من هذه المقياس ......................: العينة

 تصحيح المقياس: 

 يوضح طريقة تصحيح المقياس2جدول 

 معارض بشدة معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  البدائــــل/األوزان

 1 2 3 4 5 اإليجابـية

 5 4 3 2 1 السلبـيـة 

 أبعاد المقياس:
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 يوضح أبعاد المقياس3جدول 

 مدى مناسبة البعد للسمة البعد الرقم

غير مناسب)ال  مناسب)يقيس(

 يقيس(

01 .............................................................................   

02 .............................................................................   

03 .............................................................................   

 المصدر: الباحثان

 ما هي األبعاد المقترح تعديلها حسب رأي سيادتكم وصياغتها بعد التعديل:

 

 

 هي األبعاد المقترح إضافتها حسب رأي سيادتكم:ما 

 

 

 ما هي األبعاد المقترح حذفها حسب رأي سيادتكم:

 

 

 المقياس

 ...: ...................................................................البعد األول

 يوضح بنود المقياس 4جدول

 رقم البند يقيس السمة  ينتمي للبعد  مالحظات 

 نعم ال نعم ال 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 103

 المصدر الباحثان

 .ما هي البنود المقترح تعديلها حسب رأي سيادتكم وصياغتها بعد التعديل:1

 

 

 .ما هي البنود المقترح إضافتها حسب رأي سيادتكم:2

 

 

 رأي سيادتكم: .ما هي البنود المقترح حذفها حسب3

 

 

  مالحظات عامة عن المقياس

 

 

ي للصدق ليل الكمالتح حتى هذه الخطوة يعتبر بمثابة تحليل كيفيا لألبعاد وبنود المقياس، وعليه يمكن القيام

 معامل االتفاق للواشي. المحتوى من خالل آراء المحكمين من خالل

 وذلك من خالل اتباع الخطوات اآلتية: 

 مين الذين قالو البند يقيس وينتمي للبعد.تحديد عدد المحك-

 حساب معامل التوافق لكل بند-

 حساب معامل التوافق لكل بعد، ولألداة ككل.-

 02، وصيغة 1وذلك وفقا لصيغة 

 : خاصة بمعامل توافق كل بند على حدا.01الصيغة 

التوافق معامل =
يقيس بند م ع − المحكمين مجموع

2/ المحكمين مجموع
 

 خاصة صدق المحتوى من خالل آراء المحكمين األداة ككل.: 02الصيغة 

 المحكمين آراء خالل من صم

=
معامل1+بند إتفاق م± اتفاق  معامل  2 + بند اتفاق   3 + ⋯ … … … . . معامل ا 

جموع البنود  م 
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 يوضح طريقة تحديد معامل التوافق5جدول 

عدد المحكمين الدين قالو  رقم

 البند يقيس

معامل 

 التوافق

عدد المحمين الذين قالو 

 البند ينتمي للبعد

 معامل التوافق

1     

2     

3     

4     

5     

ينة ابة عبعد الفراغ من هذه المرحلة يكون تطبيق أولي لألداة على مجموعة من األفراد تعتبر بمث

 الصدق عليها في حسابتجربية، وتسمى أيضا بعينة التقنين، يتم االستفادة من البيانات المحصل 

 وتقدير الثبات.

ما تين إويتم التحقق منه من خالل طريقصدق المرتبط بمحك في حين نجد النوع الثاني من الصدق هو

 تالزمي أو تنبؤي.

 لصدق التكوين الفرض أو صدق المفهوم أو الصدق البنائيأما النوع الثالث من الصدق هو ا

 التحقق منه من خالل:وهو أكثر أنواع الصدق دقة ويمكن 

 ب على: وهو من طرق التحقق من الصدق التي أثبت قصورها ويجصدق المقاربة الطرفية )المقارنة(

 الباحث تفديها.

 : وهو داللة إحصائية لالرتباط كل بند مع البعد الذي ينتمي إليه.صدق االتساق الداخلي

 : وينقسم إلى نوعين صدق باستخدام التحليل العاملي

 .توكيديوتحليل عاملي  استكشافيعاملي تحليل 

 تية.اع األيعتبر الثبات ثان دليل من أدلة صالحية المقياس ويثم تقديره وفقا لألنوتقدير الثبات:

 طريقة تطبيق وإعادة التطبيق أداة القياس

طبيقه تعادة إنحصل على معامل الثبات بهذه الطريقة من خالل تطبيق األداة على عينة من األفراد، ثم 

 اد فيعلى العينة نفسها في وقت الحق، ويتبع دلك حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفر

 معامل االستقرارالتطبيقين. ويسمى 

 عتمد على التذكر.: ال تصلح هذه الطريقة مع السمات التي تمالحظة

 طريقة الصور المتكافئة

يمكن استخدام أداتين مختلفتين لكنهما متكافئان في الشكل العام وعدد األسئلة والصياغة ومستوى الصعوبة 

وزمن التطبيق والتعليمات تم تطبيقهما على المجموعة نفسها في الوقت نفسه أو في وقت متقارب وفي 
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معامل معامل االرتباط بين درجات األفراد في االختبارين ويسمى ظروف متشابهة. ومن ثم يثم حساب 

 التكافؤ

 طريقة التجزئة النصفية

يرسون باط بتعتمد على تطبيق اختبار مرة واحدة ثم تجزئته إلى نصفين متساويين وإيجاد معامل االرت

 لدرجات النصفين.

 القياس وهي:وهناك عدة طرق لمواصلة التحقق من ثبات التجزئة النصفية لألداة 

 طريقة جثمان.-

 طريقة رولون -

 بين نصفي األداة. عدم التجانسهذه الطريقتين تستخدم في حالة 

 .بروانوبرمان معادلة سفيتم مواصلة تقدير الثبات من خالل  متجانسأما في حالة كانت قيم نصفي األداة 

 طريقة االتساق الداخلي )تحليل التباينات(

 خالل هذه الطريقة من خالل:ويتم تقدير الثبات من 

 وذلك من خالل: معامل التجانس لكيودر وريتشاردسون

 لكيودر وريتشاردسون. 20الصيغة 

 لكيودر وريتشاردسون. 21الصيغة 

بنود  ل علىمالحظة: تستخدم كل من صيغتي كيودر وريتشاردسون في حالة ما إذا كان بناء األداة يشتم

 ثنائية.

 .معامل الثبات ألفا كومباك

 والقيم، لميولويستخدم في حالة كان سلم األداة متدرج سواء موازين التقدير، أو مقاييس االتجاهات وا

 .وبعض من مقاييس الشخصية

 فما فوق. 0.70( ويكون معامل الثبات مقبول إذا كان 1-0وتكون قيمته من )

ن كن يكوصالحيات أداته ولمالحظة: يمكن للباحث استخدام أكثر من نوع وعدة طرق للتحقق من أدلة 

 ذلك وفقا لشروط قياسية محددة.

س تتمتع ة قيابعد االنتهاء من هذه اإلجراءات يكون التطبيق النهائي لألداة القياس وتصبح لدينا أدا

 ن اللجوءين دوبشروط الصالحية يمكن االستعانة بها في الدراسات األكاديمية   من قبل الطلبة والباحث

 يدة.إلى بناء أداة جد

 إعداد دليل األداة

 يشتمل دليل أداة القياس على مجموع من اإلجراءات وحددها الباحثان فيما يلي :
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 التعليمية وكيفية اإلجابة على أداة القياس.-

 تصيح البنود والسلم.-

 تحديد مقدار السمة ودرجاتها ومستوياتها وطبيعتها وفق للمجال رقمي أو متوسط فرضي.-

 لية للمقياس إذا كانت السمة المقاسة من السمات الشاملة.تحديد الدرجة الك-

 أو درجة كل بعد في حالة أدوات القياس التي تكون في السمات المتجزئة.

 خالصة واستنتاج عام

نهجية ءات ممن خالل ما ثم عرضه فيما سبق يرى الباحثان أن بناء أدوات القياس يكون وفقا لإلجرا

لى يها عفعية، ويكون خليط بين الطرق الكيفية والكمية، ويعتمد منطقية، ووفقا لظروف قياسية م

 الباحث نفسه، وباحثين آخرين.

 ها.ا بينكما ما ثم استخالصه بأن هذه الخطوات قد ال تكون وفقا لترتيب منطقي وقد تتداخل فيم

 وقد لخص الباحثان خطوات بناء أداة قياس في الشكل الموالي

 بناء أداة قياس.( يوضح خطوات 1الشكل رقم )

 

 المصدر: الباحثان

 التوصيات واالقتراحات

 من خالل ما تم عرضه يقترح الباحثان مجموعة من التوصيات أهمها:
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يف وتكي توسيع مجال القياس النفسي وجعل لها تخصصات يدرس في جميع األطوار الهدف منه هو بناء-

 التخصصات األخرى للبناء.االختبارات والمقاييس للباحثين، حتى ال يلجأ طلبة 

فسية ث الناشتغال مخابر البحث العلمي في ميدان القياس النفسي والتربوي نظرا ألهميته في البحو-

 والتربوية وحتى االجتماعية.

 قائمة المراجع:

 

 (. القياس النفسي وتصميم أدواته . باتنة : دار الحبر .2007بشير معمرية. )

 (. القياس النفسي النظرية والتطبيق. الجيزة : هبة النيل العربية للنشر والتوزيع.2008)سعد عبد الرحمن. 

عمان: مركز ديبونو لتعليم .أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية .(2014) .شاكر., م. س

 التفكير

 قرطبة للنشر والتوزيع . (. القياس في علم النفس والتربية . الجزائر : دار2012عبد العزيز بوسالم. )

(. مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة. )زينات يوسف 2009لينذا كروكر ، و جيمس الجينا. )

 دعنا، المترجمون( عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.

مد (. االختبارات والمقاييس النفسية . عمان: دار الحا2011محمد أحمد الخطيب، و أحمد حامد الخطيب. )

 للنشر والتوزيع .
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 بناء و ترجمة و تكييف االختبارات النفسية و التربوية

 بوخالفة مبروكةط.د 

 أبو القاسم سعد هللا الجزائر 2مخبر التربية و الصحة النفسية جامعة الجزئر

 هاجر شكارط.د 

 أبو القاسم سعد هللا الجزائر 2جامعة الجزئرمخبر التربية و الصحة النفسية 

 

 مقدمة:

اسات وهي أيضا أداة من أدوات البحث في الدر، تعتبر االختبارات إحدى وسائل القياس

صيل النفسية والتربوية وتهدف هذه االختبارات إلى قياس متغيرات متعددة مثل: التح

 .والسمات الشخصية، والقدرات العقلية، الدراسي

ا من ة نسبيأو الخصائص المقاسة بدرجة عالي، االختبارات بيانات کمية عن السماتكما توفر 

  .الصدق والثبات و الموضوعية

 ريقةأي أنه ط، و االختبار هو مجموعة من األسئلة بطلب من المفحوصبن اإلجابة عليها

والسمة هي مجموعة من ، منظمة لقياس عينة من السمة من خالل عينة من السلوك

 .السلوكيات المرتبطة التي يتصف بها

 ية وجودلنفسويتطلب العمل بالنسبة لمهنة األخصائي النفسي الذي يقوم بإجراء االختبارات ا

ي جو الذوالتي تكمن أهمها في قدرته على خلق ال، للتعامل مع المفحوصين مهارات متنوعة

، فسيةاالضطرابات النباإلضافة إلى خلوه من ، واالطمئنان، يشعر فيه المفحوص بالثقة

 حاصال ووأن يكون عارفا بلغة المجتمع ، وضرورة إلمامه بثقافة المجتمع الذي يعيش فيه

على مؤهل جامعي في علم النفس كما يجب أن يكون مدربا تحت إشراف المختصين في 

 (51ص ، 2008االختبارات النفسية التي يقوم بإجرائها.) أحمد سعد جالل:

هذه االختبارات و المقاييس و توظيفها في مختلف الدراسات العلمية و يمكن االستفادة من 

االمر الذي ساهم في تعدي استعمالها الى مجتمعات ، استغاللها في التشخيص و التحليل

أخرى غير المجتمع األصلي )الثقافة االصلية( و هذا يلزم الباحث بحتمية تقنين و تكييف 

لالستعمال في البيئة الجديدة أو بناء و تصميم اختبارت االختبارت و المقاييس لتكون قابلة 

نظرا لعدم توافر هذه االختبارات او عدم مالءمتها  "(2002Gregoireفكما ذكر )، أخرى

سواء يقوم بتصميم و بناء األداة و ، يتواجد امام الباحث خيارين اثنين، لبيئة و مجتمع البحث

خاصة عندما نتاكد ، ة اختبار في عدة لغاتحيث يمكن ترجم، تكييف اختبار موجود مسبقا

و عندما ، من أن الترجمة ال تغير درجة صعوبة و ال حتى خاصية من خصائصه كأدة قياس
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ال تكفي الترجة في في ضمان تقديم اختبار جيد هنا يستوجب على المصمم وضع اإلمكانيات 

الفراد العينة التي ييتوجه الالزمة من اجل تبني االختبار حسب الخصائص اللغوية و الثقافية 

و القصد من التكييف ليس عملية ترجمة لمحتويات ، (246، 2018، اليها ")ميلودي

المقياسفقط و لكن االمر يتعلق بخلق الجديد فيما يتعلق بمختلف عمليات التحويل و اإلضافة و 

تخضع لها  يضاف الى ذلك مختلف التبريرات النظرية و العلمية و اإلحصائية التي، االبدال

البنود الناتجة عن التعديل للتجريب داخل المجتمع في شكل اولي ثم يأتي التقنين األخير على 

(فاالختبار المقنن هو ذاك االختبار الذي 14ص ، 2017- 2016المجتمع األكبر )غضبان: 

تكون طريقة تطبيقه و مواده و تعليمات اجابته و طريقة تصحيحه موحدة قدر اإلمكان 

 المختبرين . لجمعين

ييفها و تك، تقنينها، انطالقا مما سبق سوف نتعرف على بناء االختبارات النفسية و التربوية

 ترجمتها 

 و منه تتلخص مشكلة بحثنا هذا في التساؤوالت التالية :

 هو االختبار النفسي و التربوي و ما هي خطوات بناءه ؟ ما-

 هو تقنين االختبار و كيف يتم؟ ما-

 ترجمة و تكييف االختبارات النفسية و التربوية و ماهي مرحله؟معنى  ما-

 أهداف البحث:

 يهدف بحثنا هذا اللى:

 .واتهالتعرف على مفهوم االختبرات النفسية و التربوية و كذلك بناء االختبار و خط-

 التعرف على تقنين االختبارات و مراحل التقنين.-

 االختبارت النفسية و التربوية.التعرف على مفهوم و طرق ترجمة و تكييف -

 أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث كونه من البحوث التي تحاول تسليط الضوء على االختبارات النفسية 

و التربوية من جيث التعرف على مفهومها و طرق بنائها و ترجمتها و تكيفيها باإلضافة الى 

بهدف ، اإلجراءات الالزمة لكل منهاو تعريف المهتمين و الباحثين بالخطوات و ، تقنينها

اثراء الرصيد المعرفي و من ثم تسهيل الجانب العملي التنطبيقي خالل البحث سواء عند 

 البناء او التكييفةو الترجمة وحتى التقنين.
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 أوال:بناء االختبارات 

 تعريف االختبار : -1

ك لمقارنة سلواالختبار بأنه طريقة منظمة Cronbachكرونباخ  يعرف العالم التربوي

شخصية بسلوك شخصية أخرى" " وأما مفهوم السلوك في علم النفس فهو أي تصرف 

ئص وأما التنظيم فهو خاصية من خصا، صادر عن الفرد كاستجابة لوجود منبه أو مثير

مات عن لمعلوابما يؤكد إلى أن االختبار عند كرونباخ هو أحد الوسائل العلمية لجمع ، العلم

    "حددة في الشخصية أي أنه أحد وسائل القياس الكمي في التربية. جوانب معينة وم

ن أي االختبار بأنه "طريقة لقياس الكم من لشيء على أساس أThorndkieثورنديكويعرف 

كار االفكشيء موجود يكون موجودا بكمية معينة" والمقصود بالشيء هنا الجوانب المعرفية 

 أو بغير قصد.والمعلومات التى يتعلمها الفرد بقصد 

طتها االختبار على أنه "مجموعة من المثيرات التي يمكن بواسBean بينفي حين يعرف  

نا أن هصود قيام بعض العمليات العقلية أو الخصائص النفسية بطريقة كمية أو كيفية" والمق

مكنا القول يعموما ، (1994هناك شيئا ما على االختبار أن يقيسه أو يقيمه.) فريد أبوزينة: 

 بأن االختبار هو "عملية منظمة إلجراء قياس عينة من السلوك اإلنساني. 

، وكاالختبار النفسي بأنه مقياس موضوعي مقنن لعينة من السل 1976 اناستازيتعرف  

اته ن سمموكلمة سلوك هنا قد تعكس قدرة الفرد اللفظية أو الميكانيكية أو قد تعكس سمة 

على  أو قد تعكس مجموعة من االداءات الحركية، بساطية و االنطوائيةكاالن، الشخصية

 .كالكتابة على اآللة الراقنة لقياس مهارة األصابع مثال، أعمال أو أجهزة معينة

رات و يعرف االختبار بأنه مهارة أو مجموعة من المها Annette 1974 جون انياتأما 

من  التي تقدم للفرد في شكل مقنن و التي تنتج درجة أو درجات وقيمة حول شيء تطلب

 (.22-21ص، 2003المفحوص لكي يحاول أداءه. )الدكتور مقدم عبد الحفيظ:

يمات محددة لتطبيقه ( بأن االختبار المقنن هو اختبار له تعل1976) شير لوفيل ولوسونيقول 

وطبق على معايير له وتتيح ، وتصحيحه ويتكون من عدد محدود من الوحدات أو البنود

، طريقة تطبيق االختبار ومحتواه تطبيق نفس االختبار على أفراد في أماكن وأوقات مختلفة

ار. وبهذا يمكن مقارنة درجة فرد ما في اختبار مقنن بدرجات أفراد آخرين أخذوا نفس االختب

وعادة ما تكون الدرجات واالنجازات النمطية االختبار ما هي متوسطات الدرجات التي 

يمكن تحديد هذه المعايير ، حصلت عليها المجموعة الممثلة في مستويات عمر مختلفة

المجموعات غير مجموعات العمر مثل المجموعات المهنية أو مجموعات الخبرة" )شاكر 

التعريف يعتبر تعريفا شامال لالختبار ويتم فيه ذكر شروط  ص(.هذا28، 2006عبد المجيد:

 ومعايير االختبار.
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 خطوات بناء االحتبرات النفسية و التربوية: -2

لعمل اقبل ، رختبايتطلب اعداد المقياس النفسي الجيد تطبيقا مدروسا للمبادئ المحددة لبناء اال

هداف رات الواسعة حول األحيث يتخذ منشء المقياس بعض القرا، الفعلي لبناء المقياس

شير يالرئيسية لالختبار بشكل عام خصائص المستهدفين الذين سيطبق عليهم المقياس و 

ة. هذه لمهمأيضا الى الظروف المحتملة التي يمكن في ضلها استخدام المقياس و استعمالته ا

 لقرارت األولية لها عواقب بعبدة المدى .

 ة:لتاليايمضي منشئ المقياس في الخطوات ، رة أعالهو بعد تحديد األمور األولية المذكو

 تحديد أهداف و مجال تطبيق المقياس: 2-1

لمراد ااصية بعد أن يحدد الباحث السمة أو الخ، هذه الخطوة هي أهم خطوة في بناء اإلختيار

 االتوتحديد مج، قياسها البد أن يحدد الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من بناء المقياس

، مقياسامة للو تحديد الهدف من المقياس يتمثل في بلورة األهداف الع، هذا المقياساستعمال 

ع أو الفكرة الموجهة له وينطوي على تصور أولى للمقياس يمكن أن يتم في ضوئه وض

 عرقلةوالتنبيه مسبقا لالحتماالت والشروط المساعدة أو الم، خطوط عريضة لحظة بنائه

د فتحدي، (57ص ، 2016ه إلى حيز الوجود )امطانيوس: لعملية تطوير المقياس وإخراج

فراد ت االفقد يكون الهدف منه تحيد مستويا، الهدف من المقياس يتطلب مزيدا من التفاصيل

د وفقا الفراو قديكون الهدف من اختيار اخر التمييز بين ا، وفقا لمقدار امتالكهم للخاصية

نها معاني ييد الصعوبة او االضطرابات التي او قد يكون الهدف تحد، لترتيبهم على الخاصية

 (131ص ، 2007االفراد. )صفوت:

اولة د محتعتبر خطوة تحديد الهدف من المقياس خطوة مهمة وحاسمة ينبغي االهتمام بها عن

 (53، 2016ميخائيل:، 143، 2012التفكير في تصميم أداة قياس معينة. )معمرية:

رافقه يأن  هدف العام من المقياس قبل تصميمه ينبغيومما سبق يتضح لنا أن عملية تحديد ال

صمم متحديد مجاالت استعماالت هذا المقياس تحديد األشخاص المستهدفين منه كما على 

 المقياس أن يحدد نوع هذا المقياس إن كان الفظيا أو أدائيا.

 تحديد جوانب السلوك اللخاص بالضاهرة المطلوب قياسها: 2-2

لهذا قبل ، فسي كما نعلم انه تقاس فيه خصائص األفراد وليس األفرادفي ميدان القياس الن

ال بد أن تحدد الظاهرة المراد قياسها تحديدا واضحا ، البدء في عملية تصميم مقياس نفسي

وعما إذ كانت هذه الظاهرة موجودة وشائعة فعال وهل يمكن قياسها أم ال) ، دقيقا

لوك الخاص بالظاهرة يتمثل في إعطاء فتحديد جوانب الس، (145ص ، 2012معمرية:

و التعريف اإلجرائي هو التعريف العملي والوظيفي ، تعريف إجرائي للظاهرة موضع القياس
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الذي يمكن أن نستدل منه على العمليات السلوكية التي تتضمنها القدرة أو السمة والذي يدل 

تعبر تحليال اجهاديا ( وهذه الخطوة ت199، 1983ذلك على وظيفتها ) سعد عبد الرحمن: 

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أنها األساس الذي تبنى علي ، للظهارة أو السمة المراد قيسها

 (73ص، 2004عليه فقرات المقياس و المجال التي تشتق منه )النبهان:

في  ( هذه الخطوة في عملية تصميم المقياس النفسي تتمثل2014) سوسن شاكروحسب رای 

اس إلى خصائص محددة بصورة سمح بصياغتها في وحدات معمارية المقيترجمة المفاهيم 

خاصة إلى كما تعد التعاريف اإلجرتية في القيام بتحيل ال، (75، 2014، )سوسن شاكر مجيد

نها موقائع سلوكية كما يتيح التعريف اإلجرائي للسمة وضع منبهات أو مؤشرات الهدف 

 الذين سيطبق عليهم المقباس.استدعاء استجابات معينة من الالفراد 

باحث ن للحيث يمك، بالتالي هناك عدة مصدر ال يستهان بها للتحليل الخاصية وتحد جوانبها

عة كما يمكن مراج، االطالع على األيبات والدراسات السابقة التي تناولت الظاهرة

هرة وتقديم اسئلة مفتوحة خاصة بالظا، االختيارات السابقة التي تقيس نفس الخاصية

ع ستطالاالمدروسة إلى عدد من األفراد الذين لهم خبرة بنته الخاصية كما يمكن للباحث 

يد ي يرالميدان والمالحظة المياشرة له وذلك من خالل سالطة جوانب وأبعاد السلوك الذ

 قياسه.

 اعداد الصورة األولية للمقياس: 2-3

 ختلفملوكية باالعتماد على بعد أن يحلل الباحث الخاصية المراد قياسها إلى وقائع س

 عليه أن يحدد نوع األختبار.، المصادر الممكنة له

قياس ( بان هذه الخطوة حاسمة واألهم وتظهر لنا مهارة مصمم الم2016) امطنيوسوحسب 

ض ي عروبراعله وقدرنه الخاصة في تاليف بنود المقياس في تالزمها وشكلها ومضمونها ف

ص ، 2016)امطنيوس:، بمثابة عينة ممثلة لمجال السلوك المقياس الذي يسعى إليه وتكون

تسمى  وكما والبنود هي وحدة القياس في المقياس النفسي مثل التنتمتر في قياس الطول، (60

عمرية: د ) مكما تعتمد دقة المقياس على دقة البنو، كذلك بالفقرات والمفردات أو العبارات

 (152ص، 2012

أن  انه عند كتابة فقرات المقياس على واضع المقياس (2014سوسن شاكر مجيد )وذكرت 

جل ن الفان كا، يفكر في طول المقاس وعند بنوده وان أهداف المقياس هي التي تحدد طوله

ن قيقة فمدنات جمع بيانات مقارنة سريعة ال داعي لالختبار الطويل أما إذا كان ألجل جمع بيا

تابة كا في القواعد العامة التي يجب اتهامه وهناك عدد من، الواجب أن يكون المقياس طويل

 البنود هي: 
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 احتواء البند الواحد على فكرة واحدة فقط واالبتعاد عن األسئلة المزدوجة. -

 احد.واإلبتعاد عن استخدام الكلمات الغربية أو الكلمات التي تحمل أكثر من معني  -

 لك. محاولة استخدام الصيغة االيجابية للبنود كلما أمكن ذ -

 خمثل دائما/ ابدا ...ال، تجنب استخدام العبارة الحساسة والشاملة في البنود -

 البساطة والسهولة وعدم الغموض - 

 الموضوعية وإمكانية قرب اإلجابات  - 

 تماشى األسئلة الطفلية والتي تسبب إحراجا -

 (76ص ، 2014تفادي األسئلة اإليحائية. )سوسن شاكر:  - 

غير عة وسبق يتضح لنا أنه يستحسن أن تكون بنود المقياس دائما عبارات قصيرة وراض مما

ب منه لمستجيقد ينفر ا، فالعبارات الطويلة أو غير المنظمة، حتى يسهل اإلجابة عنها، مركبة

اغة في صي، كما نرى كقاعدة أساسية على مصمم المقاييس و االختبارات يجب األخذ بها

ذف حبعد  البنود حتى يتمكن من االحتفاظ بعدد من البنود يكون مناسياأكبر قدر ممكن من 

 ،ألخبارابعاد كما على منشئ المقياس أن يراعي التوازن في عدد أسئلة أ، البنود غير المميزة

 ا.ما بينهن فيأي انه يجب النظر والتمعن في حجم اسئلةكل بعد من أبعاد المقياس بعدم التباي

 ياس كيفيا و اختيار طريقة تقدير درجاته:تقييم محتوى المق 2-4

عرضه بقوم بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية لالختبار وضبط بنوده على الباحث أن ي

جال معلى مجموعة من الخبراء والمختصين أو مجموعة من األساتذة الذين لهم خبرة في 

، 2012 مرية:اس لقياسها )معلتقدير مدى تمثيل هذه البنود الخاصية التي أعد المقي، القياس

( أن القصد من هذه الخطوة هو تحسين تجمع البنود Domino:2006(. ويري )184ص 

 إلى تجمع أصغر ولكن تكون قابلة لالستخدام.

دة من ئة محدأو قد تقدمهم إلى ف، قد تطلب من الزمالء أن ينتقدوا البنود، وللوصل إلى هذا

ل ة بشكعة وتحديد البنود التي قد ال تكون مكتوبلمراج، الخبراء في تخصصات علم النفس

 واضح.

ص ك فحوفي هذه الخطوة التي يعرض فيها المقياس على مجموعة من المحكمين يتم فيه كذل

كذلك على مصصم ، الجانب اللغوي من حيث وضوح و غموض البنود والسالمة اللغوية

 المقياس أن يحدد طريقة تقدير درجات المقياس
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( هناك عدة طرق للتقدير درجات المستجيبين على 62ص، 2015في: و حسب ) العو 

 المقياس وهي:

 وطريقة جولمان.، طريقة ليكرت، طريقة ثرستون، طريقة التباعد النفسي 

يعة ف طبوفي مختلفة باختال، هذه الخطوة تعد من الخطوات الرئيسية في بناء أداة القياس

 لظاهرياتتمثل هذه الخطوة في التاكد من الصدق حيث ، المقياس والغرض الذي أعد لقياسة

، وهي رای مجموعة من المحكمين مختصين في طبيعة الظاهرة موضع القياس، المقياس

د التي لبنووتشمل اراء المحكمين في مدى مالئمة البنود ومدی شمولية أبعاد المقياس على ا

لمية لغة سة صياغة الفقرة بكما يتأكد الباحث في هذه المرحلة من مدى سالم، يشتمل عليها

 من الناحية التركيبية و اللغوية.

 تطبيق الصورة األولية للمقياس: 2-5

لتجريب لياس ثاني هذه الخطوة قبل اعد الصورة اللنهائية للمقياس حيث يخضع فيها بنود المق

وضع معلى عينة استطالعية لكي يتم فيها اختار أحسن وأجود البنود التي تقيس السمة 

 ( وجود مؤشرات مفيدة86-85ص، 2004وفي هذا الصدد يری )موسی النبهان: ، ياسالق

 وتساعد في الحصول على:

 مؤشرات أولية من خصائص الفقرات مثل الصعوبة والتميز. -

 تحديد الزمن الالزم للتطبيق. -

 رصد أفعال و ردود المستجيبين على فقرات المقياس أثناء التطبيق. -

 قياسالم وة مهمة إذا يمكن أن يقدم فيها المختبرون تغذية راجعة عنوهذه الخطوة تعد خط

كانت  اذا مثال بعد تطبيق المقياس ريما يستجيب المختبرون على استبانة قصيرة تتعلق بما

 (316ص، 2013التعليمات واضحة وما إذا كان أحد األسئلة مركبة )صالح الدين عالم: 

 قد مؤتمر مصغر يضم عدد كبير من األفراد(ينصح أن يع2004)  موسی النبهانوحسب 

 من أجل قباسالذين كانوا في العينة االستطالعية من اجل استطالع اقتراحاتهم على بنود الم

 ( 86ص، 2004تطويرها على نحو أفضل وجه )موسي النبهان: 

تيح تنها على عيئة استطالعية خطوة مهمة أل، تعد خطوة تطبيق المقياس في صورته األولية 

بيق مع محاولته رصد مدى وضوح تعليمات التط، للباحث معرفة مدى وضوح فقرات مقياسه

بيقه بل تطقفهي خطوة ال يمكن االستغناء عنها ألنها تفيد في تقويم المقياس ، للمستجببين

 النهائي .
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 التحليل االحصائي للبنود: 2-6

جب ان ياعتباران اولي تعد هذه مرحلة التحليل الكمي للبنود حيث تشير سوسن شاكر هناك

 مراعاتهم في تحليل البنود كميا هما:

ن ملبند ابمعنى هل يمكننا هذ ، هل البنود صادقة في قياس السمة التي نرغب في قياسها؟-

 التميز بين األشخاص أصحاب القدر الضئيل منها؟. 

بهذا  برونسيختواالعتبار الثاني هو مستوى صعوبة البنود ومتی مناسبتها لألفراد الذين  -

 (7ص، 2014) سوسن شاكر مجيد: ، االختبار

( آن تحليل المقياس هو أسلوب منظم يستعمل 112ص، 2000ويضيف )محمود عالم:

طوة وتتم هذه الخ، الحصول علي معلومات محددة تتعلق بكل مفردة من مفردات االختيار

ها ارتباط درجةومدی تشبعاها  بتحديد معامل التمييز لكل بند والتحليل العاملي للبنود لتحسيد

 بالدرجة الكلية.

ي فانه يجب أن تكون البنود من مستوى صعوبة مالئم لصعوبة البنود  عطانيوسوأكد ا

%او  50% وان البنود التي تحمل معامالت سهولتها او صعوبتها إلى 50االختبارات هو 

ين أو التفريق ب% هي اقدر البنود على التمييز  60% الى  40تقترب او تتراوح من 

 (.56ص، 2016المقحومين في السمة او القدرة المقامة )امطانيوس: 

 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس: 2-7

ثابته دق وبعد انتهاء الباحث من الخطوات السالفة الذكر عليه أن بثت أن هذا المقياس صا

ي عليه توفر معني نقس( أن يكون المقياس صادقا أي أن الدرجة 2007)صفوت فرجحسب 

ين ة التبانسب معين او تقيس مفهوما نفسيا وفق محك مقبول وان يتم المقياس بالثبات پان تكون

ص ، 2007الصحيح عليه محددة تجريبية ومحسوبة للعينة التي طبق عليها المقياس )فرج:

ي ون فثو عمليةتحقيق الصدق والشات هي التي تميز األنوات التي يستخدمها الباح، (101

 خص يملكالش علم النف من تلك االستيانات المنشورة في المجالت الشعبية لتحديد ما إذا كان

  Domino G .Domino M 2006) الخاصية المراد قياسها بشكل قوی آر بشكل ضئيل )

بر أهم ما تعتالمقياس وثباته أهم صفاته األساسية التي ينبغي توافرها فيه كصدق كما يعتير 

 (249 -149ص، 2012طوات تقنين األختبارات) معمرية: خطوة من خ

 الصدق: –أ 
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ياس الصدق هو الخاصية التي تجعل من المقياس يقيس ما وضع لقياسه كما يعرف بأنه ق

قي باي ان  ياسهالمقياس فعال القدرة أو السمة أو اإلنجاء أو االستعداد الذي وضع المقياس لق

 (22 -23ص ، 1996فعال ما يقصد أن يقيسه )فيصل عباس: 

 ا إياهاعطينكما يشير مفهوم الصدق حسب بوسالم عبد العزيز إلى االستدالالت الخاصة التي ت

يام ق، وتحقيق صدق اختبار معنا، درجات االختيار من حيث مناسبتها ومعناها وفائدتها

 حيةالباحث تجمع األدلة التي تزيد هذه االستدالالت ولذلك يشير الصدق الى متى صال

 (60ص، 2014استخدام درجات االختبار في القيام بتفسيرات معينة)أبوسالم:

بط  يرتيرتبط بمعني صالحية القياس ما وضع لقياسه والصدق ال، و نرى ان صدق االختبار 

 باداة القياس ذاتها في طريقة بل بطريقة تفسير الدرجات المستخرجة من األداة.

دق حسب الجمعية االمريكية لعلم النفس الصتنوعت و تعددت طرق التحقق من الصدق و 

صدق التكوين الفرضي أو صدق  – صدق المحك – صدق المحتوىثالثةأنواع و هي: 

 (22-23ص، 1966. )فيصل عباس:المفهوم

 الثبات: -ب

لقياس افي  فالثبات، يعتبر الثبات من اهم الخصائص السيكومترية لالختبار الجيد بعد الصدق

و نفس رد ال على نفس النتائج تقريبا اذا اعيد المقياس على نفس الفيشير الى ضمان الحصو

لباحث ا( و تقدير معامل ثبات المقياس يزود 250ص، 2012المجموعة من االفراد)معمرية: 

سوسن قه )بمعلوكات أساسية للحكم على نوعية تكنيك القياس و مدى صالحيته و دقته و اتسا

ه ( يشار الى ثبات المقياس ان1993) الحفيظ مقدم عبدو حسب ، (122ص ، 2014شاكر:

ة . ) ن مرماالتساق و الدقة و إمكانية استخراج نفس النتائج بعد إجراءات التطبيق الكثر 

ن و حسب صفوت فرج يشير الى الدرجة الحقيقية التي تعبر ع (.256ص، 2012معمرية: 

مرة  صل عليها في كلو ثبات الدرجة يعني ان المفحوص يح، أداء الفرد على اختبار ما

 (.297ص ، 2007يختبر فيها سواء قي المقيلس نفسه او في صورة مكافئة له )صفوت:

 -بيقإعادة التطيتم التحقق من ثبات االختبار ات النفسية بمجموعة من الطرق أهمها: 

 االتساق الداخلي. -الصور المكافئة -التجزئة النصفية

 الصورة النهائية للمقياس: 2-8

لي ليل العا( إن هذه المرحلة تي بعد حلف البنود التي لم تتشبع بالتح2015)لعوفي اأشارت 

حلل ية وتطبق المقياس على عينة نهائ، والبنود التي كانت غير دالة في االتساق الداخلي

 (2015البنود مرة أخرى بغرض الحصول على الصيغة النهائية )العوفي: 
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 من حيث: المقياس يگون جاهزا في صورته النهائية

 عدد البنود ومحتواها حيث تكون مضبوطة في الصورة النهائية  - 

( أن سلم التنقيط يجب ان يحتوي على Dominos2006: طريقة التنقيط حيث رأى ) -

 خمسة نقاط هي:

 هل سيكون زمن محدد لإلجابة أم ال. -

 هل سيتم تنقيط اإلجابة بالحاسوب أم يدويا. -

 فس الورقة أو على ورقة أخرى.االستجابات ستكون على ن -

 هل ستحتاج الى تمح بعض اآلالت التقدم نزاهة االستواية. -

 تحديد أبعاد المقياس. -

 ثانيا: تقنين االختبارات 

 تقنين المقياس: 2-9

ة في تمثلبعد أن ينتهي معد االختبار من انجاز المراحل األساسية لتصميم االختبار والم

وحساب مستوى صعوبتها ، وقواعد صياغة البنود وأنواعها، مراحل تصميم االختبار

في  ينبغي على معد االختبار إلتمام عملياته ووضعه، وصدق وثبات االختبار، وصدقها

 صورته النهائية لالستخدام أن يقوم بعملية تقنين االختبار .

  مفهوم التقنين:-1-9

ويساهم  ،دامنفسي وإعداده لالستخالتقنين هو المرحلة األخيرة من مراحل تصميم االختبار ال

 الدرجة فسيرفي حسن ت، التقنين من خالل القواعد التي يتبعها في إجراءات أعداد االختبارات

 وتعميم النتائج إلى المجتمع األصلي للعينة .، التي يحصل عليها المفحوص

ندما ع، في أمريكا 1905وظهرت أول قواعد مكتوبة للتقنين في مجال القياس النفسي سنة 

تي دة التعريف وتحديد اإلجراءات الموح، تولت لجنة شكلتها جمعية علم النفس األمريكية

 يتعين إتباعها وااللتزام بها عند قياس الذاكرة .

 وتستخدم كلمة تقنين في مجال القياس النفسي بمعنيين :

وب وأسل يمهوطريقة تقد، : أن تكون إجراءات إعداد االختبار وصياغة بنودهالمعنى األول 

ن وإمكا، بحيث تكون تدخالت الفاحص في أضيق الحدود، تصحيحه موحدة في كل المواقف

بار الختاالحصول على النتائج نفسها إذا استخدمه فاحص آخر على نفس المفحوصين . ويفقد 

 أساسه العلمي والموضوعي إذا لم يكون مقننا بهذا المعنى .
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لحصول اهدف بلى عينة ممثلة للمجتمع الذي يستخدم فيه : أن يقنن االختبار ع المعنى الثاني

لدرجة اوكيف تفسر هذه ، تحدد معنى الدرجة التي يحصل عليها الفرد، على معايير معينة

)بشير  كاء .وهو ما نجده في اختبارات الذ، وفقا لتشتت درجات أفراد المجتمع على االختبار

 (.190ص، معمرية :مرجع سابق

إلى  ستندايكون بناء وتصحيح وتفسير نتائج االختبار أو أداة القياس مويقصد به كذلك أن 

جابته إمات وتعلي، قواعد محددة بحيث تتوحد فيه وتتحدد بدقة مواد االختبار وطريقة تطبيقه

 مكانوبذلك يصبح الموقف االختباري موحدا بقدر اإل، وطريقة تصحيحه أو تسجيل درجاته

أن  يعني واألسلوب الموضوعي المنظم في بناء االختبار، لجميع األفراد في مختلف الظروف

ان تمثل و، ريتم اختيار مفرداته أو كتابتها بطريقة منظمة تتفق مع مواصفات محددة لالختبا

 هذه المفردات السمة المراد قياسها .

ع ستطيويرى" صالح الدين محمود"أن مفهوم التقنين ينطبق على الظروف المثالية التي ي

ف يهد مم االختبار أو أداة القياس ضبط جميع المتغيرات ما عدا المتغير الذيفيها مص

حمود ملدين اوبالطبع يصعب عمليا تحقيق ذلك بهذا القدر من الدقة.)صالح ، االختبار لقياسه

 .(29ص، 2000عالم : 

 حديداتإلى التقنين بأنه يتضمن تحديد شروط تطبيق االختبار محمد مصطفى زيدان  وأشار

 توضعفدقيقا تبعا لمبدأ مراعاة ضبط جميع العوامل التي تؤثر في الظاهرة التي تبحث 

 . ويحسن تحديد ظروف اإلجراء األخرى، تعليمات اإلجراء والتصحيح وتذكر المعايير

طبيق تبان التقنين يتضمن أيضا تحديد شروط  عبد الرحمن العيسويوفي نفس السياق يرى 

ط جميع ي ضببيت جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتائج أاالختبار تحديدا دقيقا وتث

وهي ،  ختبارويتطلب ذلك أن تكون تعليمات اال، العوامل المحيطة بالفرد عند أداء االختبار

يشرح ددة فيجب أن تكون موحدة ومح، التعليمات التي تشرح للمفحوصين كيفية أداء االختبار

 م ألداءلالزايفية اإلجابة على األسئلة كما يحدد الزمن الباحث لمن يطبق عليهم االختبار ك

حكم في الت االختبار ويحدد نوع األفراد الذين يصلح االختبار لقياس قدراتهم وهكذا .ويجب

وبة الرطوالعوامل التي تؤثر على نتائج االختبار مثل اإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة 

مد ن محارة اهتمام المفحوصين . )عبد الرحموالهدوء وعوامل تركيز االنتباه وعوامل إث

 (.337ص، 2003، العيسوي

ات فر صفأن عملية التقنين تعتبر وسيلة بها نتأكد من توا يقول عباس محمود عوضفي حين 

 الصالحية لالختبار وصفات الصالحية هذه هي:

ع بها موتناس، وتناسق األلفاظ المستخدمة في بناء جمل االختبار، سالمة أسلوب الصياغة

 حداتووتساوي ، مستوى المختبرين الثقافي والعقلي وسالمة الصياغة لتعليمات االختبار

 إلجابةوتكون ا، وان تكون قصيرة مؤدية للمطلوب، وتدرج األسئلة، االختبار في الصعوبة

 (. 69-68ص، 1998أيضا لها نفس هذه الصفة. )عباس محمود عوض:

 أهداف عملية التقنين :  -2-9



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 119

  هذه العملية إلى:تهدف 

يات أي أن تكون إجراءات عمل، أن تكون عملية القياس موضوعية في جميع إجراءاتها -

وعند جميع الفاحصين ، التطبيق والتصحيح وتفسير الدرجات موحدة في كل المواقف

 والمفحوصين .

 أن تحسب لالختبار معامالت الصدق . -

 أن تحسب لالختبار معامالت الثبات . -

 درجاتتكون لالختبار معايير ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والأن  -

 المعيارية ( .

بدأ فهذا شرط ضروري ومنطقي . ألنه إذا كان الم، فبالنسبة لتوحيد إجراءات القياس

لنفسي ياس اوإذا كان هدف الق، األساسي الذي يقوم عليه القياس النفسي هو الفروق الفردية

ذه ا يوجد عند األفراد من كميات الخصائص والفروق بينهم في كم وجود ههو معرفة م

كانت  إال إذا، وال يمكن تحقيق هذا الهدف، فانه ال يمكن تطبيق هذا المبدأ، الخصائص

 أن هذا ولناإجراءات القياس موحدة . إذن فتوحيد إجراءات القياس هو جوهر التقنين .فعند ق

لى عجوهره انه لو استخدمه فاحصون متعددون يحصلون  فان ذلك يعني في، القياس مقنن

لة قاب نتائج مماثلة .وتوحيد إجراءات القياس يجعل الدرجات التي يحصل عليها األفراد

ة طريقللمقارنة .انه ال يمكن أن نقارن بين معطيات معينة كل منها تم الحصول عليه ب

وضع  االختبار يقيس فعال ماوتساهم معامالت الصدق في عملية التقنين بجعل ، مختلفة

يدعم  مما، ومعامالت الثبات تجعل االختبار مستقرا عبر الزمن ومستقرا بين بنوده، لقياسه

ليها عود إنأما المعايير فهي النقاط المرجعية التي ، كذلك الموضوعية في إجراءات القياس

 إلعطاء الدرجات التي يحصل عليها األفراد تفسيرا ومعنى. 

 اء منوهي تسهيل االتصال بين العلم، أخرى يوفرها توحيد إجراءات القياس وهناك ميزة

حيث يستطيع كل باحث أن يفهم ما قام به ، وهذا من خصائص العلم، ذوي االختصاص

 .ت لمشكالاويقارن بين نتائج بحوثه ونتائج بحوثهم عندما تتناول نفس ، الباحثون اآلخرون

 (193، )بشير معمرية: مرجع سابق

 : عينة التقنين -3-9

 ذي نقومي الويقصد بها اختيار عينة تتميز بالصغر النسبي ويكون أفرادها من المجتمع األصل

ائص بدراسته ويتوافر فيها ما يتوافر في المجتمع األصلي الذي نقوم بدراسته من خص

ينة ه العوهذه أمور تتيح لنا فرصة تعميم النتائج التي نصل إليها من دراسة هذ، متميزة

 المحددة على المجتمع األصلي. 

   ي :ويمكن تلخيص أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في عينة التقنين الجيدة فيما يل

يجب أن تمثل عينة التقنين المجتمع األصلي المراد دراسته تمثيال صادقا من حيث الحجم  -

، هذا إال بقيام الباحث والتركيب والنسب ومستوى القدرة أو الصفة المطلوب قياسها.وال يتوفر

بدراسة هذا المجتمع األصلي دراسة مسحية كي يحدد ما سبق ذكره ، قبل اختيار عينة التقنين
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وحجم العينة التي ، وكي يعرف بالتحديد حجم العينة التي يجب أن يختارها وخصائصها

ثل سيختارها بالفعل وخصائصها .ذلك انه دائما ما تحول صعوبات عملية دون اختيار ام

عينة .ونتيجة لهذا يتعين على واضع االختبار أن يذكر صراحة نقائص عينته وحدود معاييره 

. 

 الختبارجراء ازاد االعتماد على نتائج إ، أي كلما زاد عدد أفرادها، كلما كبر حجم العينة -

 ولكن، اثيلهعليها .وقد سبق أن بينا أن صدق االختبار وثباته يتوقفان على حجم العينة وتم

ان ف، جيدةن اليجب أن ننبه إلى انه ليست هناك أحجاما معينة يجب أن تكون عليها عينة التقني

 هذا يتوقف على عدة عوامل أهمها :

 حجم المجتمع األصلي المقصود دراسته. -

الفصل  تبارفاخ، طبيعة االختبار ونوع الوظيفة المقاسة والغرض المنشود من عملية القياس -

ى اكبر ء علاختبار المدرسة يقنن على المدرسة .بينما يقنن اختبار الذكايقنن على الفصل و

   عينة ممكنة ويقنن االختبار اإلكلينيكي عادة على عينة اصغر .

 جريه أويلذي إمكانيات الباحث ومدى تعاون أفراد العينة أو المسؤولين عنها مع األخصائي ا-

 الهيئة المشرفة عليه.

 .صلي وتشتت أفراد العينة مع متوسط وتشتت أفراد المجتمع األيجب أن يتساوى متوسط  -

ييره. معا كلما صغر حجم القطاع المراد قياسه تمكن الباحث من تمثيله في العينة وصدقت -

       (.69ص، 1998)عباس محمود عوض : 

 الدراسات االستطالعية لعينة التقنين : 4-9

راسة در من ينبغي أن تجري أكث، ثقة واطمئنان لكي تكون نتائج إجراءات عملية التقنين محل

استطالعية وتجريبية . ويقترح المختصون في القياس النفسي إجراء ثالث دراسات 

 استطالعية وتجريبية متتالية هي ما يلي :

الي لى حويجرب االختبار في صورته األولية عالدراسة االستطالعية التجريبية األولى : -

عينة بة للضوح تعليماته وصالحية بنوده من الناحية اللغوية بالنسلمعرفة مدى و، فرد 100

ة واستخراج بعض الخواص اإلحصائية له كحساب صعوب، ومدى وضوح تعليماته، المعنية

 ر يقيسأن كان االختبا، أو توزيعها عشوائيا وغيره، البنود وتدريجها على هذا األساس

 .القدرات واالستعدادات أو التحصيل األكاديمي 

ئج فق لنتاوماته تعاد صياغة بنود االختبار وتعلي الدراسة االستطالعية التجريبية الثانية : -

لى فرد للحصول ع 400ويجرب على عينة تتكون من حوالي ، الدراسة التجريبية األولى

ف لم تكش التي ولمعرفة بعض األخطاء، البيانات العددية الالزمة للتحليالت اإلحصائية للبنود

 نتائج الدراسة التجريبية األولى .عنها 

:يعاد تنظيم بنود االختبار وفقا لنتائج  الدراسة االستطالعية التجريبية الثالثة والنهائية -

ثم يجرب على عينة مناسبة ، وإمكان تقسيمه إلى اختبارات فرعية، الدراسة التجريبية الثانية

السيكو مترية له )الصدق والثبات( فرد الستخراج الخصائص 200من األفراد ال تقل عن 
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وضبط التعليمات والزمن المحدد لإلجابة ، ولالختبار ككل، إن وجدت، لالختبارات الفرعية

واستخراج المعايير الخاصة به وغير ذلك من الخواص اإلحصائية ، وطريقة التصحيح

 الضرورية .

حث سواء لغرض الب، يصبح االختبار صالحا لالستخدام، وبعد هذه الخطوات في إعداده

ر يستم بل، أو لغرض تشخيص وتفسير درجات األفراد. ولكن هذا التحليل ال يتوقف، العلمي

اصة عندما تتاح الفرصة للحصول على بيانات عددية خ، من فترة ألخرى لضبط المعايير

 ( 192، باالختبار . )بشير معمرية:مرجع سابق

 االختبارات النفسية :الخطوات األساسية لعملية تقنين  - 5-9

تمثل في ت، ةإلجراء عملية تقنين االختبار النفسي يجب القيام بمجموعة من الخطوات االساسي

:  

ساس ة األ: وهي الخطوتحديد المجتمع الذي سيقنن عليه االختبار تحديدا إجرائيا دقيقا -1

وسمات وتتضمن تحديد أهم خصائص ، لضمان صحة الخطوات الالحقة في عملية التقنين

لفئات يع االمجتمع الديموغرافية من حيث الخصائص الجغرافية والسكانية واالقتصادية وتوز

الة ( ومس 55ص، 1998العمرية فيه ونوعية التعليم والتركيبة االجتماعية )الدوسري: 

سريع  عليميففي أثناء األزمان التي يحدث فيها تغير اجتماعي أو ت، الزمن مسالة مهمة جدا

تصبح المعايير التي نضعها لمقياس ما معايير قديمة بمعدل سريع جدا يمكن أن 

(.وهذه المعلومات تمثل خصائص المجتمع والتي في ضوئها يتم 157ص، 2005)حسن:

 تعميم نتائج االختبار على المجتمعات األخرى.

ن ها الوتعمد هذه الخطوة على سابقت اختيار العينة الممثلة للمجتمع وتحديد أسلوب:-2

جتمع معن  ختبار حجم العينة وأسلوب اختيارها يعتمد بشكل كبير على المعلومات المتوفرةا

 وبصفة عامة، الدراسة

فكلما كان حجم العينة كبرا كلما كان أفضل واقرب إلى التمثيل الجيد 

 (.ويختلف األسلوب الذي نختار به عينة التقنين من56ص ، 1999للمجتمع)الدوسري:

حيث يبدأ من طريقة سحب عينة عشوائية بسيطة حتى يصل إلى ، المجتمع المستهدف

 دية.العنقو عينةاستراتيجيات سحب العينات األكثر تعقيدا مثل العينة العشوائية الطبقية أو ال

دد بين العقة ووبعد ذلك يتم عمل تناسب بين عدد األفراد الذين تم اختيارهم في كل فئة أو طب

 (.158ص، 2005تهدف الذين يقعون في نفس الطبقة )حسن:الكلي لألفراد في المجتمع المس

بار وذلك بوضع خطة شاملة لتطبيق االختالتخطيط الجيد والمسبق لتطبيق االختبار:-3

ت وتجهيز جميع أدوات ومستلزما، تتضمن تحديد اإلجراءات والخطوات التي سوف تتبع

أسماء االختبار فيها )مع وضع قوائم بأسماء األماكن التي سوف يتم تطبيق ، االختبار

 مع وضع برنامج زمني للتنفيذ.، المدارس مثال(
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ميع وتستلزم هذه الخطوات توحيد ظروف إجراء تطبيق االختبار لج تطبيق االختبار:-4

صدها لتي روذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع لضمان أن الفروق ا، أفراد العينة

 اد فقط.االختبار تعود للفروق في أداء األفر

ها سهامومدى إ، وذلك للتعرف على مدى فعالية فقرات االختبارتحليل فقرات االختبار :-5

في الحصول على خصائص سيكومترية )صدق وثبات(تتفق مع خصائص االختبار 

 (. 45ص، 1999الجيد)الدوسري: 

 وتشمل هذه الخطوات التعرف على ما يلي :

 صعوبة كل فقرة من الفقرات:-ا

 Index tem DifficultyI ينصعوبة الفقرة إلى النسبة المئوية لعدد المفحوص يشير معامل

 ل وهو يقع بين الصفر والمائة .ويحسب معام، الذين أجابوا بشكل صحيح على الفقرة

لي الك حيث أن معامل صعوبة الفقرة أشار إلى نسبة عدد الناجحين في الفقرة إلى العدد

ن أيعني -معامل لصعوبة–فان ارتفاع هذه النسبة ، عليهاللمفحوصين الذين حاولوا اإلجابة 

 ( 308ص، 1994)أبو ناهية : .في حين انخفاضها معناه أن الفقرة صعبة، الفقرة سهلة

، ة السهولة( فان هذا يعني أن هذه الفقرة بالغ%100أي أن نسبة النجاح للفقرة إذا وصلت )

فقرة بالغة ( فان هذا يعني أن هذه ال%0على حين انه إذا وصلت نسبة النجاح الفقرة أخرى )

 الصعوبة.

لى (إلى أن اختيار الفقرات حسب مستوى صعوبتها يعتمد ع115ص ، 2000وأشار )عالم: 

 فقراتففي اختبارات السرعة يفضل اختيار ال، نوع االختبار والغرض الذي صمم من اجله

في اختبارات  أما، (0.05ذات الصعوبة المتوسطة وبمدى ضيق حول متوسط صعوبة)

لى بار عوبالتالي احتواء االخت، "القوة "فيفضل تدرج فقرات الصعوبة من األسهل لألصعب

وبصفة عامة فان أفضل معامل صعوبة الفقرات هو ، مدى واسع من مستويات الصعوبة

ين يمة تباوهو ما يؤدي إلى ارتفاع ق، وذلك ألنه يعطي أعلى قيمة تباين للفقرة، ( 0.05)

 ككل وبالتالي ارتفاع قيمة ثباته.االختبار 

 Itemأشار " معامل تمييز الفقرة القدرة التمييزية لكل فقرة من الفقرات:-ب

Discrimintion Index اي بين –إلى قدرة الفقرة على التمييز بين المجموعات المتباينة

 .(311ص 1994ويحسب معامل تمييز الفقرة.)ابو ناهية : –المجموعتين العليا والدنيا 

 Item Biserialويتم حساب معامل التمييز باستخدام معامل االرتباط المنصف للسلسلة 

Correlation ( 1، 0عندما يكون لدينا متغيران :احدهما ثنائي الدرجة )درجة كل فقرة

واآلخر فئوي متصل )الدرجة الكلية(.كما يمكن أيضا حساب معامل التمييز باستخدام معامل 

وذلك عند تقسيم المتغير المتصل)الدرجة الكلية ، للسلسلة الحقيقياالرتباط المنصف 

واآلخر على الدرجات ، لالختبار( إلى قسمين متساويين :األول يشتمل على الدرجات العليا

حيث ينتج لدينا متغيران : ادهما ثنائي )درجة كل فقرة ( واألخر فئوي متصل )الدرجة ، الدنيا

 (.116ص، 2000تغير ثنائي )عالم: الكلية (ولكن تم تقسيمه إلى م
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لعليا اتين ويشير معامل التمييز إلى قوة تمييز الفقرة وقدرتها على التمييز بين المجموع

 او بين المتفوقين والمتأخرين.، والدنيا

 ( إلى أن قيم تكون قيمة معامالت التمييز تتراوح312ص، 1994وأشار)أبو ناهية: 

ذ تمييزا تكون قيمة معامل التمييز موجبة فان الفقرة تأخوعندما ، (1.00-الى 1.00بين)+

 لعليا (اموعة وهذا يعني أن عدد المجيبين على الفقرة من بين المتفوقين )أفراد المج، موجبا

 نت قيمةا كايفوق عدد المجيبين عليها من بين المتأخرين)أفراد المجموعة الدنيا (. أما إذ

، لخطأتجاه اوهو تمييز يكون في اال، أخذ تمييزا سالبافان الفقرة ت، معامل التمييز سالبة

من  ليهاعويعني أن عدد المجيبين على الفقرة من )المجموعة الدنيا( يفوق عدد المجيبين 

دا أو جسهلة  وهذا يعني إن الفقرة، وقد يكون معامل التمييز صفر)صفرا(، )المجموعة العليا(

جعة لى مراإولذلك تحتاج ،  تؤدي إلى أي تمييزوبالتالي فإنها ال، صعبة جدا أو غامضة جدا

ك كان ذل موجبةووبهذا فانه كلما كانت قيمة معامل التمييز مرتفعة ، وتعديل أو استبعاد نهائي

 أفضل ألنه يؤدي لزيادة قدرة الفقرة على التمييز.

لى (إلى انه يمكن تقويم معامالت تمييز الفقرات بناء ع46ص، 1999وأشار) الدوسري:

 ( والموضح في الجدول التالي :1963" عام ) lEapeعيار الذي وضعه "أيبل الم

 لتقويم معامالت تمييز الفقرات leEap( يمثل معيار أيبل 1جدول رقم :)

 

 مستوى التمييز التقويم

 0.40من  فقرة جيدة جدا

 فأعلى

لكن يكمن ، فقرة جيدة بدرجة معقولة

 تحسينها

-0.30من 

0.39 

-0.19من  تحتاج إلى تحسينفقرة هامشية 

0.29 

 0.19اقل من  فقرة ضعيفة تعدل أو تحذف

 

يقصد بفعالية المشتتات أو المموهات  فعالية المشتتات) المموهات(لكل فقرة من الفقرات:-ج

Distracters والمشتتات أو ، هي قدرة هذه المشتتات على جذب المفحوصين إليها

والمموه الجيد أو الفعال يجب ، sIn Correct option المموهات هي : بدائل الفقرة الخاطئة

أن يجذب إليه عددا اكبر من المفحوصين من بين أفراد المجموعة الدنيا وعددا اقل من 

بينما البديل أو االختيار الصحيح يجب أن يجذب ، المفحوصين من بين أفراد المجموعة العليا

يحة من بين أفراد المجموعتين العليا إليه معظم المفحوصين الذين يعرفون اإلجابة الصح

ص ، 2012)إبراهيم مصطفى علي حماد: .والدنيا .ويمكن حساب معامالت تمييز المشتتات

55-58) 
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 ثالثا: تكييف االختبارات 

 مفهوم تكييف االختبارات  -1

ه ن تقديرماية يشير مفهوم تكييف االختبار النفسية إلي كل اإلجراءات التي يتبعها الباحث بد

ري إلي آخ قافةإذا كان باستطاعة االختبار تقدير التركيبة نفسها عند نقل االختبار من ث عما

ا مع نفسيووصوال إلى محاولته الحصول علي مفاهيم مفردات وتعابير متعادلة ثقافيا لغويا 

إلي  من لغة تبارالثقافة الجديدة لالختبار فالتكييف يأخذ أبعاد أكثر من ترجمته محتويات االخ

 ة عمليةأدل ي ليشمل جملة من التعديالت المنطقية المدروسة والمرحلية والتي تحتاج إليأخر

دة وفق لجديلتؤكد إن االختبار بصورته الحالية صالح للتطبيق ونتائجه تنطبق علي العينة ا

 (22ص ، 2015خصائصها الثقافية.)بوسالم: 

برون ويعت إعادة تقنين وتعييرتقنين و، يستعمل بعض الباحثين عبارات تكييف وإعادة تكييف

ى ة علأن مصطلح " التكييف" ال يصلح إال على التطبيق األول لالختبار المصمم أول مر

ذ هنا ث يأخحي، وأن التقنين والتعيير يدخالن في عملية تكييف هذه األداة، المجتمع األصلي

رته ي صوفختبار حتى يالءم اال، التكييف معنى حقيقي يتمثل في حذف األسئلة الغير مفهومة

، 2008وطاف : ب (ويسمح بالتمييز بين األفراد فيما بعد.، األخيرة مع المستوى العام لألفراد

 ( 21ص 

، (Réétalonnageإعادة التقنين )، (Réadaptationأما دعاة مصطلح إعادة التكييف )

عادة التقنين ( فيعتبرون إعادة التعيير بمثابة إEtalonnageوالذي يفرق بينه وبين التعيير)

، ار( ومعناه توحيد ظروف االختبStandardizationالذي يرافقه في الفرنسية مصطلح )

ث حي، ( كمرادف إلعادة التقنيينRéétalonnageوتدخل فيها أيضا ولذلك هم يعتبرون)

ا( مصلي أتستعمل هذه المصطلحات للداللة على إعادة تطبيق االختبار المصمم ) من مجتمع 

 ليتحصل الزمةوبذلك يعتبرونه تكييفا ثانيا بشرط أن تتم التغييرات ال، الجديد على المجتمع

و أ، ةاألفراد الجدد على متوسطات متشابهة لمتوسطات المجموعة األولى األصلية من جه

ن محثين وهناك أيضا من البا، التحصيل على جداول تعيير جديدة وقيم جديدة من جهة أخرى

نها ملهدف ا، فيعتبرون التكييف أو إعادة التكييف عملية واحدة، ال يفرقون بين العبارتين

 )ة كلها لعمليوال فرق في ذلك فا، تكييف أو مالئمة االختبار على المجتمع الجديد أو القديم

لعقلي وى االتكيفية أو إعادة التكييف ( هي محاولة البحث عن مدى تعبير األداة عن المست

 (25ص ، 2007ألفراد.)قدوري: لألفراد والتمييز بين هؤالء ا

غوي مز لرأن عملية تكييف االختبارات النفسية ال يعني فقط عملية ترجمة لمحتوياتها في 

اف ر ويضوذلك بسبب مختلف عمليات التحوير واإلبدال واإلضافات والتحويل والتغيي، جديد

لناتجة انود ع البإذ تخض، إليها مختلف التبريرات النظرية والعمليات اإلحصائية والتطبيقية

أتي ثم ي لين قبعن اإلبدال وفقا لقيمتها البنائية للتخريب داخل المجتمع الجديد في شكل تقني

 في األخير " التقنين " على مجتمع أكبر.

 مراحل التكييف:- 2
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لفرق وا ألن التكييف يعتبر بناء من جديد، وهي تقترب جدا من مراحل البناء والتصميم

رية التفسي ألطرالباحث في عملية التكييف أو إعادة التكييف ال يحمل هم ا الوحيد بينها هو أن

محسومة ة والبل يعتبر كل ذلك من األمور المسلم، وال النظريات التي يستند إليها االختبار

 وعموما يتبع الخطوات التالية:، وال يبحث فيها

 اختيار عينة من األفراد بهدف التمثيل -1

سيرها جب تفدفه التقنين القبلي وبناء الفرضيات حول البنود الواوه، تطبيق أولي لالختبار

 والبحث عن العناصر التكيفية في االختبار.

بار ء االختء بناوهوما يقال مرحلة اختيار عينة األسئلة أثنا، تغيير االختبار في شكله الجديد

 األول مرة.

ير ل التعيجداو)صل على التعيير التطبيق النهائي للصبغة الجديد وهو التقنين الفعلي ومنة تتح

 (32ص، 1981)قدوري: ونحسب المعايير والمتوسطات

 العناصر الالزمة في تكييف اختبار ما:-2

 لمالئم.الجو ا، تنقيط النتائج، األدوات المستعملة، المكان، هيئة الفاحص، شكل البنود

حافظة إذ يجب الموهومهم أيضا ، نوعها، أسلوبها، شكل البنود: ويقصد منه طريقة طرحها

 وبنفس األسلوب في كل مرة يعطي فيها االختبار.، عليها في الشكل المكيف

وته صهيئة الفاحص: مهمة أيضا ألنها تؤثر على المفحوصين إلى جانب إيماءاته ودرجة 

 ونبراته ولباسه......

لمكان فا، جحتى نستطيع أن نثق في النتائ، المكان: البد من الحفاظ على شروط عامة للمكان

 (ن. فحوصيأو باأللوان أوفيه موسيقى من شأنه أن يؤثر على نتائج الم، المملوء بالضوضاء

 ( 23: 2009، نادية

مح ذ ال يسإبار األدوات المستعملة: التي تساعد في بناء االختبار ذاته ويقصد بها مادة االخت

 هرام وهكذا.بتغيير مادة االختبار من لوح إلى بالستيك أو تبديل المكعبات باأل

راء لى إجقصد مساعدتهم ع، التعليمات: يقصد منها األوامر والشروح التي تقدم للمفحوصين

 إذ يجب أن تقدم التعليمات بشكلها وبنفس األسلوب.، االختبار

  موحدة. واعدتنقيط النتائج: يقصد به تنقيط اإلجابات المتحصل عليها بنفس األسلوب وفقا لق

 المكيفة: االنحياز في البيئة-3

ى تمون إلن ينإن انحياز بنود االختبار إلى إفراد ينتمون إلى ثقافة معينة على حساب اآلخري

ياز انح ثقافة مختلفة قد ينتج عن عوامل تسمح بتحديد ثالث فئات أساسية من انحياز وهي

 البيئة وانحياز المنهج وانحياز الموضوع: 

ين واالختالف في البنيات الثقافية بين مختلف انحياز البيئية: يقصد بانحياز البيئة التبا

فالعوامل التي تشكل بنية االختبار مثل السلوكيات ، المجموعات التي يطلق عليها االختبار

، القواعد التي تحكم على ادوار اإلفراد ومكانتهم في المجتمع، والمواقف والمعيار االجتماعية

ت حيث أن انحياز البنية هو القاعدة في كل هذه الجوانب ليست واحدة في مختلف المجتمعا
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مختلف أنواع االنحياز في علم النفس عبر الثقافي ويمكن تلخيص أبعاد انحياز بنية االختبار 

 (22ص ، 2015في الجوانب التالية: )بوسالم: 

ها تكون ل ا قدعدم التماثل في تعريف بنية السمة المراد قياسها عبر الثقافات فالسمة نفسه-أ

 ختالففالعزلة االجتماعية قد تأخذ عدة مؤشرات با، ختلفة من ثقافة إلي أخريمعاني م

وره ففي مقياس لالنطواء االجتماعي بني في فرنسا يسأل الفرد عن مدى حض، الثقافات

الفرد  شاركةمويشير معيار تفسير النتائج إلي أن عدم ، للحفالت الليلية ودعوات عشاء العمل

، يةتماعماعية يعتبر انطواء وسمة من سمات الشخصية غير االجفي مثل هذه المظاهر االجت

ث ة حيفي حين أن المظهر نفسه قد يأخذ معني مختلف تماما في بيئة أخري عربية إسالمي

ة ى نسبويكاد يقتصر علي فئة محددة جدا وال تمثل سو، يقل وجود هذا النمط من السهرات

 ا البعد صالحا لكل الثقافات .والتالي ال يمكن اعتبار هذ، قليلة من المجتمع

 ارزةتكون ب، تفاوت المؤشرات الدالة على السمات حيث هنالك مهارات وأنماط سلوكية-ب

 في ثقافة معينة وضامرة في أخري.

 ي.أخر تفاوت األلفة مع االختبار في حد ذاته وطرق االستجابة من جماعة ثقافية إلى-ج

 جديدة. ة المنها غامض بالنسبة للغة أو الثقاف ترجمة غير سليمة للبنود مع وجود البعض -ه

ة ي البيئفيوم ومن األمثلة علي انحياز البنية ما يحدث في اغلب اختبارات الذكاء المطبقة ال

مني يف ضالجزائرية بدون إخضاعها لعملية التكييف حيث تميل الكثير منها إلي توظيف تعر

ة والبعض األخر يشير إلى كمي، للذكاء يشير إلى حسن المحاكمة والتفكير المنطقي

ذكاء ئع للفي حين أن بعض الدراسات أكدت إن المفهوم الشا، المعلومات المكتسبة والذاكرة

في فعية في بعض المجتمعات الشرق أسيوية واإلفريقية يتضمن الكثير من المظاهر االجتما

ن ن أيقية تبيدراسة مندي وكاستل حول مفهوم الذكاء حسب رأي األمهات في عدة دول افر

ي فئمة الطفل الذكي هو طفل المطيع والذي ال يسبب مشكالت لآلخرين ويتبع الطرق المال

 (23ص، 2015مخاطبة الغير.)بوسالم: 

لتغاضي اأو  فعندما نطبق اختبار يقيس سمة أو مفهوم معين فان البعد الثقافي ال يمكن عزله

لنفيس لم اعت الواقعة اليوم في ميدان عنه وهذا ما ال يحدث بصفة عامة في مختلف الممارسا

ية من لثقاففمحدودية تمثيل بنية االختبار للعوامل ا، في الجزائر حسب عبد العزيز بوسالم

 شانه أن يقلل من مصداقية تفسير النتائج وصالحياتها التخاذ مختلف القرارات 

مل ن العواقها م:عادة ما يكون المنهج المتبع في بناء االختبارات في تطبي انحياز المنهاج - 

 خصائصويشير تحيز المنهج إلي جانبين األول متعلق ب، التي تؤثر في مصداقية النتائج

 ،ختبارج االاألداة التي ال عالقة لها بهدف الدراسة ومع ذلك تسبب في تحيز في تفسير نتائ

لذي ر لغة اة غيز المنهج فيشير إلي انحياز اإلداري وادم الباحث لغأما الجانب الثاني من تحي

ا يقصد به اختالف درجات التي يحصل عليها اإلفراد ليس لتباين السمة التي تقيسه

ر االختبارات وإنما لطبيعة التعليمات ومختلف مشكالت التواصل بين مطبق االختبا

 و لهجة غير لغة األم.ويحدث هذا عندما يستعمل الباحث لغة أ، والمفحوص
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ا يسمي لى مفاالنحياز المنهج اختالف تأثير بالغا على اختالف معني الدرجات والذي يرجع إ

 (25ص، 2015بخداع القياسات)بوسالم:

ث أو لباحفوالمعني المتضمن في ذلك خطير على طبيعة القرارات التي تتخذ بشائني اإلفراد 

ئية إلحصااثقافات سواء من خالل اختبار الداللة الممارس الذي يقارن الدرجات نفسها عبر 

وز تجا للنتائج أومن خالل الجدول الدرجات المعيارية الذي يعده الباحث وهو يضمن انه

ل نابع ي مشكفوهو في حقيقة األمر قد وقع ، إشكالية المعاير من خالل هذا النوع من المعاير

ي لهذا النفس اقتراحها ليس الحل القياسيفالمعايير اإلحصائية التي يتم ، من انحياز المنهج

 المشكل.

ورة من كيف يمكن إن نترجم ص anastasi1961) : لقد تساءلت اناستازي ) انحياز البند -

ياز ف بانحوهي إشارة ضمنية إلى ما يعر، أو ننقلها من ثقافة إلى أخرى، صور اختبار معين

، فقط بنودئص التي تؤثر علي صحة الالبند حيث يتضمن هذا النوع من االنحياز مجموع النقا

دق يهدد ص لبندفإن انحياز ا، فبينما يتناول انحياز البنية والمنهج المظاهر العامة لالختبار

هم فأ، لفةمخت البند ويمنع التعميم والمقارنة المباشرة للدرجات بين مجموعات ثقافية ولغوية

ترجم ما نفعند ني الضمنية للكلماتأسباب انحياز البند هو الترجمة السيئة واختالف المعا

ن ن يكووحتى إذا حاولنا ترجمة المعني البد أ، كلمات قد نركز علي المعني الحرفي لها

ي لبند علياز اوفي هذه الحالة يحدث انح، المعني متضمن في الثقافة التي نترجم لها االختبار

 يع الثقافات. اعتبار أن ما يقيسه البند من سمات ال يتضمن المعني نفسه في جم

 العوامل المؤثرة في صدق االختبارات المكيفة:-4

، خريات آهنالك عوامل تقنية تؤثر في صدق االختبارات المكيفة لالستخدام في لغات وثقاف

جميع لعملية الترجمة خطط عقالنية لتكييف االختبار وخطط ، اختبار وتدريب المترجمين

ه ( سيجري بحث كل من هذ29ص، 2006)هاملتون:المعطيات وتحليلها لتثبيت التكافؤ. 

 العوامل بشكل مختصر ومن هذه العوامل ما يلي: 

ضع يد أن يلمفا، إذا كان الباحث يعرف انه سيستخدم االختبار للغة أو ثقافة مختلفة الختبار:ا

ذلك  وإذا اخفق في ذلك فسينتج عن، ذلك في الحسبان في بداية عملية تطوير االختبار

ن ي عملية التكييف التي تؤدي بدورها إلي تخفيض صدق االختبار المكيف إصعوبات ف

 كن إنالمفردات تركيب الجمل ونواح أخري يم، اختبار شكل االختبار من مواد محفزة له

ات واصفمتشكل صعوبة في الترجمة الجيدة التي يجب أن تؤخذ جميعها بالحسبان عند إعداد 

  االختبار.

علي سبيل المثال أسئلة عن النقود ، ئي التقليل من المشكالت الالحقةيمكن لذلك العمل الوقا

يمكن حذفها الن العمالت مختلفة في العالم ومن الممكن صعوبة إيجاد تكافؤ في ترجمتها 

عن موضوعات خاصة بإحدى الثقافات مثل:  كذلك نص القراءة، ها في االختبارلوضع

أخري ويمكن رفضها واالستعانة بمقاطع عن الهوكي تبدوا غير مألوفة في عدة ثقافات 

المشي في الحديقة أو نشاطات أخرى يمكن أن يكون لها معني في لغات وثقافات مجموعات 
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وتنشأ صعوبة أخري في تكييف النصوص من االنجليزية الي لغات أخري وهي ، أخري

النجليزية وجود المبني المجهول في النص الن هذا الزمن في القواعد موجود في اللغة ا

 (34ص، 2006ولكنه غير موجود في لغات أخري. )هاملتون:

عابير والت فيجب أن يؤخذ الحذر في اختيار المواقف المفردات، أما في االختبارات الشخصية

 التي يمكن تكييفها بسهولة عبر الثقافات. 

 ان ،إن أهمية الحصول علي خدمات مترجمين مؤهلين واضحة اختيار وتدريب المترجمين :

ؤهل احد مكذلك استخدام مترجم و، عمل الترجمة الكفء ال يمكن إن يعتبر امرأ مفروغا منه

 يجادقيمة بين المترجمين المختلفين إل، أو غير مؤهل ال يسمح بالحصول علي تفاعل ذي

 ون أكثرمترجميجب ان يكون ال، الحلول لنقاط عديدة تنشا عند القيام بعملية تكييف االختبار

ات لثقافيجب ان يعرفوا ا، مؤهلين ومتآلفين مع اللغات المستخدمة في الترجمة من أشخاص

لك كذ، ييفالتك إن هذا المعرفة أساسية في فعالية، جيدا وبشكل خاص الثقافة التي يترجم إليها

 إن دقة وفروق، من المفضل جدا معرفة مواد الموضوعات في تكييف اختبارات األداء

ن مترجم ليس هلل معرفة في ذلك الموضوع وغالبا يعود المعني في موضوع ستخفى ع

ث لي إحداإرها المترجمون الذين يجهلون المعرفة التقنية إلى الترجمة الحرفية التي تؤدي بدو

ا: برمد)صعوبات للطالب الذين يجرون االمتحان في اللغة الثانية وتهدد صدق االختبار. 

 (29ص، 2006

 ب انن من بعض التدريب في تكوين االختبار مثال يجأخيرا إن المترجمين سوف يستفيدو

غوية لافي يعرف المترجمون عندما يقومون بتكييف اختبارات األداء واألهلية عدم إحداث قو

 إلجاباتات اتقود الممتحنين إلي اإلجابات الصحيحة وترجمة البنود المتشابهة في األسئلة ذ

دئ ي مبارجم الذي ليست لديه أي معرفة فإن المت، المتعددة بشكل يجعلها ذات معني واحد

صد قدون االختبار وبناء المقاييس يمكن بسهولة ان يجعل االختبار أقل أو أكثر صعوبة ب

 وذلك بدوره يؤدي إلي عدم صدق االختبار في المجموعة المستهدفة.

ألهم اهي  قد تهدد اللهجات في لغة ما صدق تكييف االختبارات أي لهجة عملية الترجمة: -ج

في  لبحثأوهي الهدف المستخدم في التكييف الذي يمكن تطبيقه داخل اللغة الواحدة يجب ا

 ،ترجمينالم هذه المسالة قبل البدء في تكييف االختبار ويجب استخدامها ضمن المواد لتدريب

م لعموعلي وجه ا، كون قيما في الحصول علي ترجمة اختبارإن إحصاء تكرار الكلمات قد ي

ذلك ين ومن األفضل ترجمة الكلمات وتعابير مكونة من عدة كلمات بذات التواتر في اللغت

 كلماتإن المشكلة هي أن لوائح تواتر ال، لمحاولة السيطرة علي الصعوبات عبر اللغات

لكامل اعهم ل المترجمين الذين لهم اطالوالتعابير ليست متوفرة دائما وهذا سبب أخر لتفضي

ص ، 2006علي كلتا الثقافيتين المصدرة والمستهدفة وليس معرفة اللغتين فقط.)هاملتون:

36) 

تستعمل الالمركزية في بعض األحيان في تكييف االختبارات من الممكن إن ال يكون لبعض 

لممكن إن ال توجد تلك الكلمات الكلمات أو التعابير مرادف في اللغة المستهدفة حتى انه من ا
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ان علمية الالمركزية تتضمن مراجعة اللغة األصلية المترجم منها ، أو التعابير في تلك اللغة

أن ، االختبار وبذلك يتم استخدام أساس لغوي مترادف في لغة لنسختين المصدر والمستهدفة

في ذات الوقت الذي  الالمركزية ممكنة عندما يكون االختبار األصلي في ترجمة التحضير

وهذا يكون موجودا عند إعداد اختبارات التقويم ، يتم فيه انجاز نسخة اللغة المستهدفة

 وبعض االختبارات المعتمدة التي أعدت لالستخدام في العالم. ، العالمية

 معايير صالحية االختبارات المنقولة ثقافيا -5 

رجات ف دعلى اختال، االختبارات النفسيةان واقع الممارسة السيكولوجية في الجزائر يعج ب

ب ته يجمما يعني ان المختص في علم النفس بمختلف مجاال، موضعيتها وصالحيتها للتطبيق

 وبالتالي، ان يكون على دراية بالشروط والخصائص الواجب توافرها في االختبارات

 ي: همعايير وأهم هذه ال، اعتبارها معايير يحتكم إليها لقبول اختبار أو عدم قبوله

ودراسات الصدق والثبات ، يجب أن يتوفر لالختبار دليل يوضح كيفية استخدامه وأهدافه-

 وتوفر التعليمات ومفتاح التصحيح ومعايير تفسير نتائجه.، التي أجريت عليه

ل ن اجالنظر في حداثة االختبار من حيث تاريخ إعداده والدراسات التي أجريت عليه م-

 (27ص، 2015ه في مختلف البيئات.)بوسالم: التحقق من صالحيات

ى لغة إل ا منالهتمام بالجانب الثقافي عند نقل االختبارات من ثقافة إلى أخري أو ترجمتها-

 وجوبوأخري اذ يجب أن تترجم ترجمة ثقافية وليس ترجمة حرفية لتجنب التحيز الثقافي 

عادة ومفاتيح التصحيح وإأعادة دراسات الصدق والثبات والمعايير وصياغة التعليمات 

 تقنينها على عينات جديدة تمثل المجتمع الجديد الذي سوف تطبق فيه 

اءة الكفوتحديد مسؤولية من يقوم بتطبيق االختبارات ووجوب توفره على التأهيل العلمي -

 الميدانية التي تسمح له بتطبيق االختبار واالستفادة من نتائجه.

رية ختبار من حيث التفسير الخاطئ للنتائج وضمان سحماية حقوق من يطبق عليهم اال-

 المعلومات 

 يتطلبه بما تهيئة الظروف الفيزيقية المناسبة لتطبيق االختبار حسب الخصوصية المميزة له-

 (22ص، 2015من شروط وعوامل تسهيل عملية التطبيق.)بوسالم: 

 إجراءات عملية لتحسين عملية تطبيق االختبارات النفسية: - 6

 وحيدتومحاولة ، تقنين عدد من المقاييس واالختبارات النفسية على المجتمع الجزائري-

بيق الجهود بين الباحثين الجزائريين وذلك بهدف الوصول الي اختبارات مالئمة للتط

 واالستخدام وفقا لثقافة وخصوصية المجتمع المحلي. 

 ة فيس النفسية المستخدمدراسة الصفات والخصائص السيكومترية لالختبارات والمقايي-

المستشفيات والعيادات والوحدات المتخصصة ومخابر البحث في ، مختلف المجاالت

 الجامعات للخروج بقائمة لالختبارات ذات صالحية جيدة.

  ائر.استخراج معايير محلية لالختبارات والمقاييس النفسية األكثر تطبيقا في الجز-
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اطق ع منوالمقاييس النفسية بحيث تكون شاملة لجمي توسيع عينات تقنين بعض االختبارات-

 الثقافات الفرعية في الجزائر وليس مناطق معينة. 

 عدم االعتماد على مقياس واحد فقط أثناء عملية التشخيص وتنويع االختبارات -

ي قاييس فالم الستفادة من المحاوالت الفردية لبعض الباحثين أو األساتذة لتقنين بعض هذها-

)بوسالم: حليا.إذ أن استخدامها يكون أفضل من استخدام مقاييس غير مقننة م، ات المحليةالبيئ

 (25ص، 2015

 خاتمة:

ا طرقنت، ن خالل عرضنا المبسط حول موضوع بناء و تكييف و تقنين االختبارات النفسيةم

لية العم ذهية هفيه لجملة من العناصر أهمها: تعرف البناء و خطواته ثم التكييف بينا فيه أهم

ات في مجال القياس النفسي وعلم النفس والشخصية بصفة عامة في الحصول على اختبار

قنا يضا تطرأ، فةغير متحيزة ثقافيا ويمكن الوثوق في نتائجها عند تطبيقها على البيئات المختل

اجة حتبط وتر، لتقنين االختبارات النفسية التي أصبحت تحتل مكانة في علم النفس المعاصر

طبيقية ية والتلعلماي التقنين نتيجة اتزايد االهتمام باالختبارات النفسية في مختلف المجاالت ال

. 

 قائمة المراجع:
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، وتقنياتها والتربوية النفسية والمقاييس االختبارات بناء، (2016مخائيل ) نايف، أمطانيوس

 األردن.، عمان، 1ط

على  R-MARSمحاولة تكييف مقياس قلق الرياضيات ، (2017-2016امنة غضبان )
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 Messickمصادر أدلة صدق أدوات تقويم األداء والكفاءة: االطار الفكري لـ "ميسيك"

 الجزائر -2سطيف–فاروق طباع، جامعة محمد لمين دباغين . د

 الجزائر -2سطيف–جامعة محمد لمين دباغين د.يوسف خنيش، 

 الجزائر -2سطيف–جامعة محمد لمين دباغين  .صالح عتوتة، د

 مقّدمة:

وقد تّطور  يُعدّ الصدق من أكثر المسائل أهمية في إعداد االختبارات النفسية والتربوية،

 لتربوي،يم اسريعاً خالل العقود الثالثة الماضية نتيجة للتطّورات السريعة في مجال التقو

اقعي. ويم الوالتقوبديل بما فيها تقويم األداء، وتقويم الكفاءة، وظهور استراتيجيات التقويم ال

ة، المفتوحودة، حيث تميّزت هذه التقويمات بتعدّد أبعاد مفاهيمها، واستخدامهاللمهمات المعقّ 

ً ذاتية   ثناءأوالواقعية، وإدماجهالمعارف ومهارات واتجاهات متعددة، وفرضها أحكاما

يمات تقو يد معايير جديدة للصدق بما يتناسب مع تطّوراتالتصحيح، األمر الذي تطلّب تحد

 األداء والكفاءة. 

فهوم ظر في مالن ولالستجابة للتحديات التي فرضتها أساليب تقويم األداء والكفاءة تطلّب إعادة

قليدية الت الصدق، وفي أنماطه الكالسيكية، وفي جمع أدلتهالتي كانت قائمة على التقويمات

ن يلة مالمتعدد، والصواب والخطأ، واالجابة القصيرة التي سيطرت فترة طولالختيار من 

ً في أدبيات القياس التر عادة إلبوي الزمن. ومن المساهمات التي نالت شهرة وقبوالً واسعا

 الذي  Messick (1995)النظر في مفهوم الصدق، وفي مصادر أدلته، مساهمة "ميسيك"

ً وشامالً  ً موّسعا عرف ثة تُ  ومتكامالً يندرج ضمن نظرية الصدق الحديقدّم إطاراً فكريا

 بمصادر أدلة صدق المفهوم.  

ونظراً للقبول الواسع لالطار الفكري أو المفاهيمي الذي قدّمه "ميسيك" لصدق المفهوم تبنّت 

 American Educationوثيقة معايير العملية االختبارية التربوية والنفسية 

ResearchAssociation, American PsychologicalAssociation& National 

Council on Measurement in Education (1999) مصادر أدلة الصدق، والتي

تمثّلت في أدلة المحتوى، وأدلة عمليات االستجابة والتأصيل النظري، وأدلة البنية الداخلية، 

 ب العملية االختبارية. وأدلة العالقات بمتغيرات أخرى، وأدلة إمكانية التعميم، وأدلة عواق

ن متهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح مفهوم الصدق الحديث، ومصادر أدلة الصدق 

ة ول مسألتنا حيث مفهومها، وأساليب جمعها في مجال تقويم األداء أو الكفاءة، باإلضافة إلى

 تكامل مصادر أدلة الصدق في تعريف موّحد ومتكامل يُعرف بصدق المفهوم.
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 مفهوم الصدق: -1

عد ية، ويُ لنفسيعتبر الصدقمن المعايير الكالسيكية لجودة االختبارات والمقاييس التربوية وا

مكن يلتي امسألة أساسية تتعلق بتفسير درجات االختبار واستخداماته، ويتحدّد في األدلة 

مفهوم  رطوّ تقديمها لتدعيم القرارات التي يمكن اتخاذها على أساس نتائج االختبار، وقد ت

 صائصخالصدق خالل العقود الثالثة الماضية، وتغيَرت النظرة نحوه من مجرد خاصية من 

تأسيس  ىإلىاالختبار يحدّد مدى قياس االختبار للّسمة المطلوبة إلى خاصية استداللية تسع

 مدى فائدة ومالءمة تفسير واستخدام درجات االختبار. 

الصدق خالل العقود الثالثة الماضيةتطّور  ومن األسباب التي أدّت إلى توّسع مفهوم

استراتيجيات التقويم البديل بما فيها تقويم األداء وتقويم الكفاءة، حيثفرضت البحث عن معايير 

 ; Moss, 1992)جديدة للصدق ألن معالجة مشكالته بمفاهيم وطرق تقليديةليس أمراً سهالً 

Scallon, 2004)كفاءة تعطي للطالب حرية كبيرة في . وباعتبار أن تقويمات األداء وال

اإلجابة عن المهمات المعقدة التي تعكس إدماج معارف ومهارات متعددة، وتتطلب 

أحكاماًللمقّومينأثناء عمليات التقدير وإصدار األحكام. األمر الذي فرض على خبراء القياس 

ة، منمثل شمولية تحديد معايير جديدة للصدق بما يتناسب مع تطّورات تقويم األداء والكفاء

 ; Lin, Baker & Dunbar, 1991)المحتوى، وإمكانية التعميم، وتعقيد العمليات المعرفية

Moss, 1992 ; Linn, 1994 ; Baartman, Bastiaens, Kirschner& Van Der 

Vleuten, 2006 ; 2007 ; Johnson, Penny & Gordon, 2009).) 

الصدق  أنواعبمعايير الصدق المتعارف عليها سابقاً يرى خبراء القياس والتقويم التربوي أن 

خصائص سة لُصّممت أساساً لتقويم أدوات قياس غير مباشرة لألداء، وهذه المعايير غير حسا

قويمات (، وألن تقويمات األداء والكفاءة تختلف عن الت2000التقويم المباشر )عـالم، 

نماطه في أة النظر في مفهوم الصدق، والتقليدية في جوانب متعددة، فقد تطلّب األمر إعاد

 الكالسيكية.

يم لتقوانصّب اهتمام خبراء القياس بمسألة الصدق الذي فرضته التطّورات الحاصلة في ا

 ونتيجة لذلك الحديث، وعلى رأسها  ظهور التقويمات البديلة المستندة إلى األداء والكفاءة،

ً التعريفات المقدمةحدثت تطّورات في مفهوم الصدق في حدّ ذاته، وتعدّ  تعدد بله  دت أيضا

مدى لق بالمؤلفات والمقاالت المنشورة في دوريات القياس التربوي والنفسي. فالصدق يتع

من  فائدة أداة القياس في اتخاذ قرارات متعلقة بغرض أو أغراض معينة، وليس خاصية

عملية اللفهويمثّ . (Messick, 1994)خصائص األداة ذاتها، فالصدق يُعدّ خاصية استداللية 

بات إجا التي تسمح بجمع األدلة التي تُدّعم مدى مالءمة االستدالالت التي اتّخذت حول

 .الطالب الستخدامات معينة للتقويم

الصدق من أكثر المسائل المهمة في التقويم التربوي، والذي Linn (1994)واعتبر "لين" 

امات وتفسيرات النتائج، وأوضح بأنه يعّرفه بشكل واسع بأنه مدى كفاية ومالءمة استخد

توجد العديد من أنواع االستدالالت المطلوبة للوصول إلى حكم متكامل عن صدق استخدام 
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، وهي: المحتوى، واإلنصاف، واألثر، وإمكانية وتفسير نتائج نظام الفحوصات القومية

 التعميم، وإمكانية المقارنة.

إلى االستدالالت  Crocker&Algina (2006)يُعّرف الصدق حسب "كروكروألجينا"

المستمدة من درجات االختبار لتحقيق غرض معين ضمن مجموعة شروط ُوضعت مسبقا، 

 ة االمبريقيةفيشير إلى العملية التي يتم من خاللها جمع األدلValidationأما تأييد الصدق 

 لتدعيم استخدام درجات االختبار لألغراض الموضوعة. 

ً وثي قة "معايير العمليات االختبارية التربوية والنفسية" وقد عّرفت أيضا

(2014)Standards for Educational and Psychological Testing  الصدق

خدامات است بالدرجة التي تؤيد بها األدلة والنظرية تفسير درجات االختبارات التي تفرضها

 ات.الختباراقييم أهمية عند بناء وتمقترحة لالختبار، ولذلك فان الصدق يُعدّ أكثر االعتبارات 

 يث يشيرب، حيبدو أن التعريفات السابقة تختلف عن التعريفات التقليدية للصدقفي عدّة جوان

ا م يقيس البار الصدق تقليدياًإلى قدرة االختبار على قياس ما ُصّمم لقياسه، وإذا كان االخت

لصدق اهوم الصدق الحديثة إلى مف ُعني بقياسه فان استخدامه يُصبح مضلاّلً، أضافت نظرية

 في ثالثجوانب مترابطة ضمنياً تتحدّد في:

الصدق فها، صدق درجات االختبار تنتج من كل األدلة المجمعة لتدعيم تفسيرها واستخدامات -

طتها تم بواستلتي يهتم دائماً بالدرجة أو باألحرى بالمقدار، وتأييد الصدق يشير إلى العملية ا

 تبدأ بتوضيح اإلطار الفكري واألساس المنطقي لالختبار. جمع أدلة الصدق

الت ستدالالصدق مفهوم نظري ودليل امبريقي لتفسير درجة االختبار المجّمعة، فصدق اال -

و ها أالمحصلة على أساس درجات االختبار لتحقيق مختلف األغراض المطلوبة يمكن زيادت

أييد بأن ت AERA, APA, NCME (2014) تقليلها، فقد أعلنت معايير العملية االختبارية

م تخداالصدق مسؤولية مشتركة بين مطّور االختبار الذي يقدّم أدلة وأسس منطقية لالس

م فيه ستخدالمستهدف لالختبار، ومستخدمه الذي يقيّم األدلة الموجودة ضمن السياق الذي ا

 االختبار.

ية ستداللس االات االختبار فان األسنتيجة لألغراض المتعددة التي يمكن أن تطبّق فيها درج -

 صدق لتفسير درجة االختبار يمكن أن تُستمد من طرق متنوعة، ويمكن الحصول على أدلة

قوم يلذي درجات االختبار من أي بحث منّظم يُدّعم أو يضيف إلى داللتها بغض النظر عن ا

 أو متى يقوم بها. 

ت درجات االختبار مثله مثل الثبات يمكن يتأثّر الصدق بمصادر خطأ استدالالت وتفسيرا

 ; Messick (1994الذي يتأثّر بمصادر خطأ متعدّدة، ويتأثّر الصدق حسب "ميسيك"

بمصدرين أو تهديدين رئيسيين يتعلقانبضعف تمثيل المفهوم (1995

underrepresentationConstruct  والتباين غير المالئم للمفهومConstruct-

irrelevant variance. يتحدّد ضعف تمثيل المفهوم بمحدودية وبخس شمولية حيث
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المحتوى لتقويم األداء، واألبعاد، أو األوجه المتصلة بالمفهوم المقاس، ويتعلّق التباين غير 

 المالئم بارتفاع زائد للتباين غير المالئم وغير المرتبط بتفسير المفهوم. 

المصدرين،  ( إلى2014والنفسية" ) وقد أشارت وثيقة "معايير العملية االختبارية التربوية

 التباينم، وفضعف تمثيل المفهوم يتحدّد بالدرجة التي يفشل فيها االختبار في قياس المفهو

رية في لجوهاغير المالئم للمفهوم بالدرجة التي تتأثر بها درجات االختبار بالعمليات غير 

ذين العاملين باإلضافة إلى ه. (AERA, APA & NCME, 2014)المفهوم المطلوب 

يمكن أن تحدّ أو تخفض من صدق التفسيرات عوامل أخرى قد ترتبط بخصائص الطالب 

ءات إجراو)قلق، انخفاض الدافعية، تزييف اإلجابة(، وقدترتبط بإجراءات تطبيق االختبار 

 ت(، وقدديراتقدير درجاته )تعليمات غير مناسبة، محدودية الوقت، عدم اتساق أو تحيّز التق

 بالتعليم والتدريب الخاص باألفراد المختبرين.ترتبط 

 مصادر أدلة صدق المفهوم: -2

يتطلّب أن يتصف تقويم األداء والكفاءة باالتساق أو الثبات عبر مختلف أبعاد وضعية القياس 

ً هذا النوع من التقويم بصدق تفسير  )مهمات، مقدّرين، فترات...( يتطلّب أن يتصف أيضا

حية العملية تأييد صدق أساليب تقويم األداء والكفاءة باستخدام المهمات درجاته، ولكن من النا

ً للطرق الكالسيكية المستخدمة في االختبارات التربوية، وذلك  المعقدة تواجه صعوبة وفقا

حيثال تزال . (De Ketele&Gerard,  2005; Scallon 2004)بسبب تعدّد أبعادها 

كفاءة غير واضحة، والكتابات التي تناولت مسألة مسألة صدق اختبارات تقويم األداء وال

 ,Scallon)صدقها قليلة، وإن ُوجدت فقد استوحيت من طرق وتقنيات النظرية الكالسيكية 

الكالسيكية إلى طرق الصدق الحديثة، األمر الذي استدعى التحّول من طرق الصدق .(2004

 واالنتقال من أنواع الصدق إلى مصادر أدلة الصدق المندرجة ضمن صدق المفهوم. 

جودة  اييروقد أدى استخدام التقويمات البديلة بالعديد من الباحثين إلى إعادة تحديد مع

ياس قلى موما إالتقويمات القائمة على األداء والكفاءة خاصة الصدق، وذلك ألنها تهدف ع

ت الالمفاهيم معقّدة تستخدم مهمات تقويم ثرية، وأكثر صعوبة للبرهنة علىصدق االستد

 ة.تهدفالمطلوب تفسيرها، وصعوبة تعميم االستدالالت إلى حدّ أبعد على المجاالت المس

حكات ا بموكما أشرنا إلى أن معايير جودة تقويمات األداء والكفاءة متعددة مرتبطة أساس

 أن تأييد الصدق يتطلب أدلة Linn et al., (1991)ق،حيث يرى "لين وزمالئه"الصد

نطاق  ةإلىمتعددة تتعلق بالعواقب المرجوة وغير المرجوة، وانتقال األثر من مهمات محدود

 ستخدمهايلتي شامل لهذه المهمات، وإنصاف عملية التقويم، ودرجة تعقيد العمليات المعرفية ا

ومدى  حتوىت األداء، وفائدة هذه المهمات بالنسبة لهم، ونوعية المالطالب في انجاز مهما

 شموليته، وتبرير تكلفة عملية التقويم. 

ً لإلطار الفكري للصدق الذي قدمه "ميسيك" لتأييد صدق المفهوم Messick (1995)وتبعا

 (2000)كمصطلح موّحد ومتكامل يشتمل على ستة جوانب أساسية ربطها "ميلر ولين"

Miller & Linn بهدف توجيه التقويمات القائمة على األداء، وهي: أدلة المحتوى، وأدلة



 المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 137

العمليات والتأصيل النظري، واألدلة البنائية، وأدلة إمكانية التعميم، واألدلة الخارجية، وأدلة 

إطاراً فكرياًيتضمن أدلة تأييد استخدام Messick (1995)العواقب. ومن هنا يقدم "ميسيك"

 تقويمات األداء لّخصها في ستة جوانب: وتفسير درجات

 Contentجانب المحتوى من صدق المفهوم يتضمن أدلة وثيقة الصلة بالمحتوى  -

relevance ومدى تمثيله ،Representativeness ومعايير جودته الفنية ،

CreteriaTechnicalQuality. 

بات التساق استجا جانب التأصيل النظري والعمليات يشير إلى أساس المنطق النظري -

لى فة إالمفحوص في االختبار، متضمنة تمثيل العمليات المستخدمة في مهمة األداء، إضا

 تقييم.همات الاء ماألدلة التجريبية المرتبطة بانغماس المستجيبين فعلياً في العمليات أثناء أد

 م.هتمااالالجانب البنائي يقيّم مدى دقة بنية التقدير مع بنية مجال المفهوم موضع  -

 جانب إمكانية التعميم يفحص مدى قابليةتعميم خصائص الدرجات وتفسيراتها عبر -

 . تبارمجموعات األفراد، والمؤسسات، والمهمات، متضمنة تعميم صدق ارتباطات محك االخ

عددة مت-تالجانب الخارجي يشتمل على أدلة تقاربية وتمييزية من مقارنات متعددة السما -

 أدلة متعلقة بالمحك وفائدة التطبيق.الطرق، مثلها 

قب لعواجانب العواقب يقيّم متضمنات القيمة في تفسير الدرجات كأساس للنشاط، مثل ا -

مسائل قة بالمرجوة وغير المرجوة الستخدام االختبار، النظر إلى مصادر عدم الصدق المتعل

 التحيّز، واإلنصاف، والعدالة التوزيعية.

من ضالتفصيل مصادر أدلة الصدق المعروفة بأدلة صدق المفهوم سوف نتناول بمزيد من 

نظرية الصدق الحديثة، وطرق جمع األدلة من كل مصدر من المصادر التي حدّدها 

ة، وفي في إطاره الفكري لتأييد تفسير تقييمات األداء والكفاءMessick (1995)"ميسيك"

 رى.تفسير مختلف أنواع التقويمات النفسية والتربوية األخ

 أدلة تعتمد على المحتوى:  -2-1

يم لتقييشير الصدق المرتبط بالمحتوى إلى دقة تمثيل محتوى االختبار مع محتوى مجال ا

ية" والنفس بويةالذي تُستنبط منه االستنتاجات، وحسب وثيقة "معايير العمليات االختباريةالتر

ختبار وى االاالرتباط بين محت( يتم الحصول على األدلة المتعلّقة بالمحتوى من خالل 2014)

وتتم دراسات  (.AERA, APA & NCME, 2014 , p.11والمفهوم المستهدف قياسه )

د تعتموتأييد صدق المحتوى عن طريق تحليل محتوى المهمات، والمنهاج، ومجال النظرية، 

ً على أحكام الخبراء حول حدود المفهوم، والمنهاج، والمهارات، والمحتوى قاس الم أساسا

، حتوىبواسطة المهمات. ويشتمل جانب المحتوى أدلة االرتباط بالموضوع، وتمثيلية الم

. ويمكن أن يتسع صدق المحتوى ليشمل تحليالت ( (Messick, 1995الفنية وجودته

لى مة عارتباطية للتقويمات المعتمدة على المحتوى، ويجب على مطّوري التقويمات القائ

 .(Linn et al., 1991)األداء أن يكونوا حذرين من موثوقية شمولية المحتوى ومالءمته 
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غرض يم لتوى بمدى مالءمة وتمثيل عناصر أداة التقويتم فحص أدلة الصدق المرتبطة بالمح

اء لخبرالمفهوم لهدف تقويم معين، ففي دراسة تأييد صدق المحتوى يكون موضوع اهتمام ا

ى المحتو مجالتقويم عناصر االختبار أو القياس وتقديرها باالنسجام مع مالءمته وتمثيليته ل

 .(Hubley&Zumbo, 2013)المقاس 

تطوير مهمة التقويم األولية بالبحث  -(1المحتوى من خالل مرحلتين: يمكن أن يتم صدق 

عن أدلة المحتوى والمهارات التي يجب تقويمها، وتتم العملية بواسطة مواصفات المهمات 

بعدهايتم فحص بناء عملية التقويم بواسطة أدلة  -(2واألنشطة التي تتالءم مع أهداف التعلم. 

العملية عن خصائص المهمات وارتباطها بالمفهوم، وفحص  حول أحكام المطّورين، وترتكز

 & Miller)المحتوى بتعريف حدود االستدالالت التي يمكن اتخاذها من درجات التقويم 

Linn, 2000.) ويمكن كذلك الحصول على أدلة ذات قيمة بفحص العالقة بين محتوى

سه. ويشتمل محتوى االختبار االختبار والمفهوم أو النطاق الذي ُصمم االختبار من أجل قيا

على األفكار الرئيسية التي يشتمل على المهمة وصياغتها، وشكلها، وأسئلتها، وكذا التعليمات 

. وقد (AERA, APA & NCME, 2014)المرتبطة بتطبيق االختبار وتقدير درجاته 

أن أدلة الصدق التي تعتمد على محتوى االختبار  Reynolds (1989)ذكر  "رينولدس" 

تركز على جودة معاينة مفردات االختبار للسلوكات التي يُصمم االختبار لقياسها، ويتضمن 

جمع أدلة الصدق عادة على قيام محكمين خبراء بالمراجعة المنظمة لالختبار، وتقييم التناظر 

بين محتوى االختبار والمفهوم أو النطاق موضع القياس، وخالل هذه المرحلة يتناول الخبراء 

مسألتين رئيسيتين مواءمة المفردات، وشمولية المحتوى )في رينولدس، لوفينجستون، عادة 

2013.) 

 أدلة تعتمد على عمليات االستجابة والتأصيل النظري:  -2 -2

تؤكد عمليات االستجابة في المفهوم على دور نظريات التأصيل ونماذج العمليات في تحديد 

وب أن تكشف عنها مهمات التقويم، وتشتمل على مجال العمليات المعرفية والنفسية المطل

نقطتين هامتين؛ تتعلّق األولى بالحاجة إلى التزّود بمعاينة مالئمة لمجال العمليات، إضافة إلى 

شمولية مجال العمليات، وتتعلّق الثانية بالحاجة إلى االنتقال إلى أبعد من األحكام التقليدية 

ة بأن معاينة العمليات ينغمس فيها المستجيبون حول المحتوى إلى استخالص أدلة تجريبي

ً في أداء المهمة  فجانب التأصيل النظري يفحص النظريات . (Messick, 1995)فعليا

 ,Miller & Linn)الجوهرية للعمليات المعرفية المستخدمة كأساس ألداء مهمات التقويم 

تحليالت النظرية ( فان ال2014فحسب "وثيقة معايير العملية االختبارية" ) .(2000

واالمبريقية لعمليات استجابة المفحوص يمكن أن تقدّم دليالً فيما يتعلق بصلة المفهوم بطبيعة 

 ً  ,AERA, APA & NCME)األداء أو االستجابة التي ينغمس فيها المفحوص فعليا

 وتتضمن أدلة الصدق التي تعتمد على عملية االستجابة التي يستثيرها اختبار معين،. (2014

ً في األداء، وبين المفهوم  وذلك بتحليل التطابق بين أداء وأفعال المختبرين المنغمسين فعليا

 (.2013موضع التقويم )رينولدس، لوفنجستون، 
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ات عملييمكن أن يُضاف جانب عمليات االستجابة إلى جانب المحتوى بمعرفة مدى تمثيل ال

ولية ة شمقياس المفهوم، ولكن مسأل المعرفية للمفهوم، والدرجة التي تعكس هذه العمليات

ً إلى تمثيل ال ات عمليالمجال ال تشير إلى تمثيلية المحتوى للمفهوم فحسب، ولكن أيضا

 للمفهوم، والطرق التي يتم فيها جمع أدلة عن صدق عمليات االستجابة بـ :

مهمة لاته استراتيجيات أدائه أو استجابتحليل االستجابات الفردية، بسؤال المفحوص عن  -

ً تطويره بتحليل معينة يمكن أن تقدّم أدلة ثرية  اط عبر الرتبالتحديد المفهوم، ويمكن أيضا

ى ر علدراسة عمليات االستجابة ال تنحصصيغ االختبار وبين االختبار ومتغيرات أخرى،و

اجات و نتالمفحوص فقط، ويمكن أن تعتمد على المالحظين أو المحكمين في تقييم إنجازات أ

ص، وتتضمن مدى اتساق عمليات المالحظين أو المحكمين مع تفسير الدرجات المفحو

 المعنية. 

تحليل استجابات المفحوصين بطريقة التفكير المسموع أثناء حل المشكلة، أو أن يصفوا  -

 ,Messick)العمليات واالستراتيجيات التي استخدموها في الوصول إلى حل المشكلة

ت )المهارات واالستراتيجيات( التي وظفها المفحوصون أثناء وذلك بمعرفة العمليا ، (1995

 أدائهم لمهمات التقويم لمطابقتها مع العمليات التي يحدَدها المفهوم المراد قياسه.

هوم عن تقويم األداء حول عالقة المف -كما في صدق حالة المحتوى–أحكام الخبراء  -

إضافة إلى  ها في المفهوم موضع القياس،بالعمليات المعرفية والنفسية، وتقدير درجة تضّمن

ها مراجعة المهمات وموازين التقدير من طرف الخبراء لمعرفة الدرجة التي تعكس في

 .(Miller & Linn, 2000)الدرجات االنجاز الناجح للعمليات 

التأكد من مدى تطبيق المالحظين أو المحكمين لمحكات تقدير الدرجات بطريقة متسقة، ولم  -

 ,AERA)2013وا بالعوامل غير المتصلة بالتفسير المرغوب )رينولدس، لوفنجستون،يتأثّر

APA & NCME, 1999 ;. 

 ختلفمدراسة ارتباط األداء عبر مختلف نماذج العمليات أو فحص ارتباط األداء عبر  -

ميم ة تصنماذج العمليات أو الدراسات التجريبية التي تدرس كيفية حدوث العمليات بواسط

 .(Miller & Linn, 2000)االختبار البعدي  -ار القبلياالختب

ّشرات ن مؤإجراء مقابلة مع المختبرين لمعرفة عمليات واستراتيجيات استجاباتهم، وتدوي -

 سلوكية، مثل زمن االستجابة، أو حركات العين، أو حتى تحليل نوع األخطاء التي

 . (Messick, 1995 ; AERA, APA & NCME, 1999وقعوافيها)

 ت أيباإلضافة إلى فحص منطقية إجابات األفراد، وتحليل طرق إجاباتهم على المهما -

ا، ستخدامهاطرق وتحليل تأويالت واستدالالت قاموا بتحريرها كتابياً أو لفظياً لتبرير منطقية 

 ، والتيشكلةوتحليل أخطاء المفحوصين الناتجة عن العمليات المتعلقة بالتمثيل المعرفي للم

 ها يصل المقَوم إلى استدالالت من خالل تحليلهذه العمليات.بواسطت

 أدلة تعتمد على البنية الداخلية:  -2-3
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نماذج بMessick (1995)تُعرف األدلة التي تعتمد على البنية الداخلية أيضاً وفق "ميسيك"

إذا  فحص البنية الداخلية الختبار معين تُحدّد ماالتصحيح كانعكاس للمهمة وبنية المجال، و

كانت العالقات بين أسئلة االختبار وعناصره متّسقة مع المفهوم المقترح تفسير 

وتعتمد أيضاً على فحص نظام  .(AERA, APA & NCME, 2014, p.13)درجاته

 ,Miller & Linn)التصحيح ومدى ارتباطه بمجال المفهوم موضع االهتمام 

( تحليالت البنية 2014وية والنفسية" )وحسب "وثيقة معايير العملية االختبارية الترب.(2000

الداخلية لالختبار يمكن أن تشير إلى مدى تطابق العالقات بين أسئلة االختبار ومكوناته مع 

 ,AERA, APA & NCME, 1999)المفهوم الذي تقوم عليه تفسيرات درجات االختبار

p.13). 

سياًللصدق الً أسامدخ ة، والذي يُعدّ ويستخدم في العادة التحليل العاملي لجمع أدلة البنية الداخلي

ولدس، ار )رينختبيعتمد على تحديد العوامل واألبعاد المتمايزة مفاهيمياً التي ينطوي عليها اال

لية (. كما تُستخدم مداخل أخرى يعتمد عليها في فحص البنية الداخ2013لوفنجستون، 

ندرج ار ين مكّونات االختبالختبار معين، فأّي أسلوب يستخدم لفحص العالقات القائمة بي

 (2014) سية"ضمن هذا السياق، وقد ذكرت "وثيقة معايير العملية االختبارية التربوية والنف

بين  يتراوح صالً مثاالً ألسلوب آخر ألدلة البنية الداخلية، فإذا كانت بنود االختبار تعكس مت

ليل، امها كدستخدب جداً يمكن االّسهل جداً والصعب جداً، فاّن األدلة االمبريقية للنّمط الصع

ً أحادي البُعد، فان مق ً فرضيا ً يقيس تكوينا بنود جانس التياس وإذا اعتبرنا أن اختباراً معينا

 .(AERA, APA & NCME, 1999)يمكن أن يكون مفيداً 

عقّدة الم فيما يتعلّقبتقويمات األداء والكفاءة توجد خيارات متعددة لتصحيح االستجابات

 ير التيلتقدذات النهاية المفتوحة، حيث يتم التصحيح عادة باستخدام موازين ا واالستجابات

املة( يقة الشالطرتركز على أجزاء من التقويم )الطريقة التحليلية( أو تركز على التقويم كلية )

فهم عكس تقويمات الورقة والقلم التقليدية، فاختيار طريقة التصحيح تعدّ محورية ل

 مكن أن تنتج من تقويمات األداء. االستدالالت التي ي

في نماذج العمليات المعرفية والمحتوى، فاّن نظام التصحيح يساعد على تعريف حدود 

المفهوم المرغوب قياسه، ويتوقف على مراجعة الخبير، واتّساق طريقة التصحيح مع مجال 

حصول على المفهوم. باإلضافة إلى تنفيذ إجراءات تصحيح صارمة ومنظمة عملية حاسمة لل

درجات قابلة للمقارنة بين المقدّرين، ولكن النماذج الجيّدة المتوفرة لتحقيق تصحيح ثابت هو 

اشتمال عملية التقويم على عدّة مقدّرين، ومحكات، وإصدار األحكام، وتدريب المقدّرين، 

 Johnson)ومعايرة التصحيحات. هذه النماذجتؤدي إلى مستويات عالية من اتّساق المقدّرين

et al., 2009) . 

ً مع العالقات البنائية المالزمة في التجلّيات  يجب أن تكون نماذج التقدير متسقة منطقيا

السلوكية للمفهوم موضع االهتمام،بمعنى نظرية مجال المفهوم يجب أن ترشد ليس فقط 

ً التطوير المنطقي لمحكات التصحي ح اختيار أو بناء مهمات تقويم وثيقة الّصلة لكن أيضا
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المستندة على المفهوم وأنظمة التقدير. فاألسلوب الذي يدمج مؤشرات السلوك للحصول على 

الدرجة يجب أن تستند إلى معرفة كيفية اإلدماج العمليات األساسية بفعالية إلنتاج التأثيرات، 

ات وبالتالي فان البنية الداخلية )االرتباطات المتبادلة بين جوانب تقدير أداء المهمة والمهم

الفرعية( يجب أن تكون متسقة مع األدلة الداخلية لمجال المفهوم. وتسمى هذه الخاصية في 

.  (Messick, 1995)نماذج التصحيح المنطقية التي تقوم على المفهوم بالثبات البنائي

 وتستخدم أساليب متعدّدة لجمع أدلة البنية الداخلية، منها: 

 وسهولة مهمات االختبارات.استخدام طرق تقدير معامالت صعوبة  -

قدير نها، وتة بيتقدير معامالت االرتباط بين مهمات االختبار للتأكد من االرتباطات الداخلي -

 معامالت االرتباط بين المهمات باالختبار ككل.

ضعية وعاد استخدام نماذج نظرية إمكانية التعميم لمعرفة مصادر التباين الناتجة عن أب -

، الختباراعاد وصين، أو المهّمات، أو المقدّرين، أو ظروف التطبيق، أو أبالقياس سواء المفح

 أو التفاعالت الناتجة عنها.

 أدلة تعتمد على العالقات بمتغيرات أخرى: -4 -2

تُقدّم تحليالت العالقات بين درجات االختبار موضع االهتمام ومتغيرات خارجية مصدراً 

دلة إلى عالقات درجات التقويم مع قياسات أخرى هاماًآخر ألدلة الصدق. وتشير هذه األ

 (Messick, 1995)تعكس عالقات ضمنية تفاعلية متوقعة في نظرية المفهوم موضع التقويم

ويمكن أن تتضّمن المتغيّرات الخارجية قياسات لبعض المحكات التي يُتوقّع أن يتنبأ بها، . 

س المفهوم، واالختبارات التي وكذلك االرتباطات باختبارات أخرى يُفترض أن تقيس نف

يمكن أن تتضمن . (AERA, APA & NCME, 1999)تقيس مفاهيم متقاربة أو مختلفة 

أدلة العالقات مع متغيرات أخرى أدلة تجريبية وأدلة ارتباطية. من هنا فإن فحص أدلة 

الجانب الخارجي أو األدلة المعتمدة على العالقات بمتغيرات أخرى تتضمن أدلة عالقة 

 & AERA, APA)الختبار بالمحك، وأدلة تقاربية وتمييزية، والفروق بين المجموعاتا

NCME, 1999). 

ويُستخدم نوعان مختلفان من دراسات الصدق لجمع أدلة العالقة بين االختبار والمحك:  -

أدلة عن العالقة بين االختبار ومحك معين؛ الدراسات التنبؤية والدراسات التالزمية. وتتعلق 

ة الصدق التنبؤية بدرجة اقتران تباين درجات اختبار تنبؤي بتباين درجات تباين اختبار أدل

محك يُطبّق بعد مرور مدة زمنية معينة فاصلة بينهما، وتتعلّق أدلة الصدق التالزمي بدرجة 

اقتران تباين درجات اختبار معين بتباين درجات اختبار آخر يطبّق في الوقت نفسه تقريباً 

(. معيار االختالف بين أدلة الصدق التنبؤية وأدلة الصدق التالزمية هو أنه 2000)عـالم، 

في األولى توجد مدة زمنية فاصلة بين االختبار والمنبئ، في حين ال توجد في الثانية مدة 

زمنية فاصلة. ومن االعتبارات المهمة في الدراسات التنبؤيةوالتالزمية الدرجة التي تُعَمم بها 

سات في مواقف جديدة أو في الظروف المماثلة التي أجريت فيها دراسات الصدق، هذه الدرا

 ,APA ,AERA&NCME) 2013ولكن ليست الظروف نفسها )رينولدس، لوفنجستون، 
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إضافة إلى اعتبارات أخرى تتمثل في أن يكون المحك ثابتاً وصادقاً، وال يجب أن  .; 2014

، وطبيعة القرارات المطلوب اتخاذها من استخدام تؤثّر الدرجات المنبّئة في درجات المحك

االختبار المحك. وتُستخدم في تقدير عالقات االختبار بالمحك طرق متعددة تعتمد على 

معامالت االرتباط بين االختبار التنبؤي واختبار المحك، ومعادلة االنحدار في التنبؤ بدرجات 

 وطريقة نظرية المنفعة. االختبار المحك، إضافة إلى طريقة جداول التوقّع،

يم مفاه عالقات درجات االختبار بقياسات أخرى تُعنى بتقييمأدلة تقاربية وتمييزية:  -

فة يم مختلمفاهمشابهة تُقدّم أدلة تقاربية، في حين عالقات درجات االختبار بقياسات تُعنى ب

.ويمكن أن تكون مختلف (AERA, APA & NCME, 1999)تُقدَم أدلة تمييزية 

ت. طرققياس مفهوم معين مفيدة بصورة خاّصة في تقوية وتوسيع داللة وتفسير الدرجا

تقويمات ا في الميتهوتعتبر كالً من األدلة التقاربية والتمييزية أساسية لتأييد صدق المفهوم أله

أهداف  ، أوالمحكية التي تستخدم في االختيار، والتصنيف، ومنح الشهادات، وبرامج التقويم

ييزية على . ويمكن أن تعتمد األدلة التقاربية والتم(Messick, 1995)جل المحاسبةأخرى أل

-دّدةلمتعاتقدير معامالت االرتباط بين مختلف طرق قياس المفهوم )طريقة مصفوفة الّسمات 

لتباين انات الطرق المتعدّدة التي تضم الطريقة التقاربية والتمييزية معا(، أو تحليل مكو

 دام نظرية إمكانية التعميم. الناتجة عن استخ

 توقعيمكن تجميع أدلة الصدق بفحص مجموعات مختلفة يُ أدلة الفروق بين المجموعات:  -

يُطلق وسه، استناداً إلى نظرية أن تختلف بالنسبة إلى المفهوم الذي ُصّمم االختبار لقيا

شكيل تد على (. وتعتم2013عليهابدراسات المجموعات المتناقضة )رينولدس، لوفينجستون، 

لقياس، ضع امجموعات متناقضة من األفراد بناًء على درجة قطع معينة تميّزهم في الّسمة مو

ى وهذا النوع من دراسات الصدق عبارة عن دراسات تجريبية من حيث التصميمتهدف إل

ات في غييرتطبيق االختبار على األفراد الذين تم إخضاعهم لمعالجة معينة ُصممت إلحداث ت

ذا فإ، (Crocker&Algina, 2006)وم من الذين لم يتعرضوا للمعالجة التجريبية المفه

 ظريةنُوجدت فروق في هذه الدراسات فاّن التفسيرات تدل على نجاح التجربة في تأكيد 

 معينة، ومالءمة االختبار في قياس المفهوم. 

 أدلة تعتمد على إمكانية التعميم:  -5 -2

مكانية تشابه أوتماثل الدرجات عبر مستويات مختلفة من أبعاد إمكانية التعميم تركز على إ

عملية التقويم )مثال مهّمات، مقدّرين، فترات(، وفي مجال تقويمات األداء والكفاءة يتعلّق 

جانب إمكانية التعميم بتقديم أدلة عن شمولية المحتوى وعمليات المفهوم بضمان عدم 

ت، ألنها يجب أن تكون قابلة للتعميم بشكل واسع محدودية تفسير الدرجات على عينة المهما

وتتوقف أدلة إمكانية التعميم على درجة ارتباط .(Messick, 1995)في مجال المفهوم 

مهمات التقويم مع مهمات أخرى ممثّلة للمفهوم أو جوانب منه، فمسألة إمكانية تعميم 

ض لداللة تفسيرات الدرجات، استدالالت الدرجة عبر المهمات والّسياقات تعتبر القلب الناب

بإمكانية التعميم  Messick (1995)ولكن تتأثّر تفسيرات داللة الدرجات حسب "ميسيك"
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عبر الفترات، وعبر المالحظين أو المقدرين في مهمة األداء ألن العديد من مصادر خطأ 

 القياس تتصل بمعاينة المهّمات، والفترات، والمصّححين.

 ,AERA (2014 ; 1999)العملية االختبارية التربوية والنفسية"لم تذكر "وثيقة معايير 

APA & NCME األدلة المستندة إلى إمكانية التعميم، في حين وردت في اإلطار الفكري

باعتبار أن األدلة التي تعتمد على إمكانية التعميم  Messick (1995)الذي قدمه "ميسيك"

تُعدّ توجهاً ناتجاً عن تطورات نظرية إمكانية التعميم، وأصبحت قابلية تعميم الدرجات محكاً 

 ,Kane)لتأييد الصدق عن طريق إدماج أبعاد متعلّقة بالصدق، مثل طرائق قياس األداء 

1982). 

مركز اهتمامات نظرية في كيفية فحص صدق كانت إمكانية تعميم تقويمات األداء 

 ,Kane, 1982; Linn et al., 1991; Messick, 1995; Miller & Linn)المفهوم

2000 ; Shavelson& Webb, 2009 ومركز اهتمام دراسات ميدانية في فحص صدق)

في هذا الجانب فان  .(Shavelson, Gao &Baxter, 1993 ; Huang, 2012)المفهوم 

ادة تكرار النتائج عبر مستويات متعدّدة من األبعاد العشوائية للتقويم تُحدّ بهدف فهم إمكانية إع

كذلك فان عدد األبعاد العشوائية التي تُحدث  .(Kane, 1982)حدود المفهوم موضع الفحص 

أخطاء القياس واسعة في تقويمات األداء والكفاءة، وتوجد تصميمات مختلفة لفحص إمكانية 

تشتمل على أبعاد متعدّدة، منها ما يرتبط بالثبات )مثل: المهمات، والمقدّرين، التعميم التي 

والفترات(، ومنها ما يرتبط بأدلة الصدق )مثل: طرق التقييم، ومحتويات االختبار، وموازين 

 .(Shavelson& Webb, 2009)الفترات( كمصادر لخطأ القياس 

عض بمكونات التباين الناتجة عن  أن Huang (2012)وفي السياق نفسه اعتبر "هوانج" 

وم، لمفهأبعاد وضعية التقويم أصبحت محّل اهتمام لتفسير الدرجات كأدلة مهمة في صدق ا

 ييم دقةي تقفوأشار إلى أن نظرية إمكانية التعميم ُطَورت في األصل كمقاربة شاملة وفعالة 

 فحص ، من خاللتزّود أيضاًبطريقة لفحص صدق المفهومفي تقويمات األداءالقياس، و

ات درج الصدق التقاربي والصدق التمييزي. ويُستدل على األدلة التقاربية بالحصول على

 تعدّدة،مسات ثابتة في المفهوم نفسه باستخدام أساليب قياس مختلفة )مقدّرين متعدّدين، قيا

اين تبت الوغيرها( والزيادة الكبيرة في مكون تباين األفراد )الطالب( وانخفاض في مكونا

 األخرى تعتبر أدلة مهّمة لصدق المفهوم.

في تصميم دراسة  أحجام مكونات التباينيمكن فحص األدلة التقاربية واألدلة التمييزية ب

إمكانية التعميم، مثال إذا ُطلب من مقدّرين متعدّدين تصحيح مهمات أنجزها الطالب، فالتغيّر 

-طالب، مهّمة، مقدر، وتفاعل طالب في درجات الطالب يمكن أن ينقسم إلى سبعة مكونات:

بهدف فحص صدق قياسات المهمات مقدّر. و-مهّمة-مقدّر، طالب-مقدّر، مهّمة-مهّمة، طالب

فان كل مكون تباين يتطلب دراسة منفصلة، فالتغيّر الراجع إلى الطالب ال يشّكل خطأ ألن 

زيادة مكون تباين األفراد ، فاألفراد هم موضوع القياس الذين يُتوقع أن يكون أداؤهم متمايزاً 
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اتساق مقدّرين مختلفين ألداء الطالب يُقدّم أدلة عن بدرجة كافية يشير إلى الصدق التقاربي، و

 . (Huang, 2012)الصدق التمييزي

ً أحادي البُعد، فقيمة أصغر في مكون تباين فرد  ة يشيرمهمّ -إذا اعتبرت قدرة الطالبمفهوما

ً متعدّد األبعاد فان قيمة إلى الصدق التمييزي، أما إذا ك  ي مكّونفكبر أانت القدرة مفهوما

ين لتبااتباين المهمات يشير إلى الصدق التمييزي، ويجب في هذه الحالة أن تكون مصادر 

غيرها در واألخرى للمقدّر، وتفاعل الفرد مع المقدّر، وتفاعل الفرد مع المهمة ومع المق

 م صدق قياس أداة تقييم قدرة الطالب.ضئيلة ألنها تساهم في الخطأ، ومن ثم عد

 أدلة تعتمد على عواقب العملية االختبارية:  -6 -2

نالت األدلة التي تعتمد على عواقب العملية االختبارية اهتماماً متزايداً في السنوات األخيرة، 

وتمثلتفي النتائج المرجوة وغير المرجوة الستخدامات االختبار التي أُدرجت إلى مفهوم 

الصدق، وقد نوقش هذا الجانب من أدلة الصدق في السنوات القليلة، واعتمدته "وثيقة معايير 

 AERA, APA & NCME( 20141999 ; (العملية االختبارية التربوية والنفسية"

 Messickمستفيدة من تحليالت المتخصصين في نظرية القياس السيما أعمال "ميسيك"

بأن أدلة عواقب العملية االختبارية تعتبر جزءاً  Shepard (1993).وأكد "شيبارد" (1989)

مكّمالً للصدق ألنها تؤثّر على استخدام وتفسير المفهوم في درجات االختبار ككل، كما أكد 

و"وثيقة معايير Miller & Linn (2000)و"ميلر ولين" Messick (1995)"ميسيك" 

على أهمية AERA, APA & NCME(2014)العملية االختبارية التربوية والنفسية"

 فحص عواقب استخدام وتفسير درجات االختبارات. 

عواقب  تركزووتُدعى أدلة عواقب العملية االختبارية أحياناً بصدق النتائج أو المترتبات، 

سير ى تفالمفهوم على المترتبات المرجوة وغير المرجوة الستخدام االختبار، وتأثيره عل

س وتتضمن عواقب صدق المفهوم أدلة وأس (Miller & Linn, 2000).واستخدام الدرجات

المدى  على منطقية لتقييم المترتبات المرجوة وغير المرجوة لتفسير الدرجات تستخدم سواءً 

لتحقق وصدق االستدالالت عملية تتابعية ل .(Messick, 1995)الطويل أو المدى القصير 

ات فسيرمترتبات النّاتجة عن تمن صدق المفهوم، وهذا يتطلب تقييم أدلة متعدّدة عن ال

 (.2004واستخدامات درجات االختبارات )عـالم، 

أثناء استخدام اختبار معين يُفترض أن تنتج عنه قرارات صائبة وايجابية، ويُحقّق فوائد 

ومزايا متعدّدة من تقويم األفراد، مثل تكلفة أقل، ونجاح أكبر، وتمييز أفضل، ولكنه يمكن أن 

و عواقب سلبية وقرارات غير صائبة تنتج مثالً عن التحيّز، أو انخفاض تترتب عنه آثار أ

الدرجات، أو تفسيرات ُمضلّلة للدرجات. ونتيجة لذلك يتطلَب التمييز بين عواقب التقويمات 

التي ال تؤثَر على األدلة واالستخدامات ألنها ليست جزءاً من الصدق، وعواقب التقويمات 

. ففي (Miller & Linn, 2000)الستخدامات ألنّها جزءاً منه التي تُؤثَر على األدلة وا

مجال تقويمات األداء والكفاءة فان تغييرات المنهاج والممارسات التدريسية للمعلمين لخلق 

بيئات تعلم أفضل للطالب تؤديإلىعواقب غير مرجوة يمكن أن تتضمن تحيزاً في التقويم 
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بية للمعلمين، وضعف التكوين في التقويم. أما المؤدّي إلى تفسيرات مضلّلة، واتجاهات سل

العواقب االيجابية يُمكن أن تتضمن تطوير طرق ووسائل التدريس، وتحسين العملية 

التعليمية، والحصول على تقويمات عادلة ومنصفة للطالب، وتفسيرات غير متحيّزة. ولكن 

اقب العملية االختبارية، ما توجد القليل من الدراسات التي تناولت فحص األدلة التي تعتمد عو

 & Miller)يستدعي البحث عن أدلة عن عواقب تفسيرات واستخدامات درجات االختبارات 

Linn, 2000). 

 تكامل أدلة الصدق: -3

أن الصدق مفهوم موّحد ومتكامل يندرج ضمن صدق  Messick (1995)أكد "ميسيك"

تقويم ل الاألداء مثلها مثل أشكا المفهوم، ومع ذلك فقد أشار إلى أن تأييد صدق تقويمات

مثيله مالءمة محتوى االختبار وقدرة ت -(1األخرى يجب أن تدمج ستّة جوانب متكاملة: 

كانعكاس  نماذج التصحيح -(3التأصيل النظري، ونماذج العمليات واالنغماس،  -(2للمجال، 

ت التقاربية العالقا -(5إمكانية التعميم وحدود داللة الدرجات،  -(4للمهمة وبنية المجال، 

 العواقب كأدلة للصدق. -(6والتمييزية مع المتغيرات الخارجية، 

اء ات األدقويمالجوانب الستة للمفهوم تُطبّق على كل القياسات التربوية والنفسية، متضمنة ت

ً لتوجيه مسائل الصدق المتعدّدة التي تتطلب تقد بررات يم موالكفاءة، فهي تُقدَم أسلوبا

ألدلة بأن العالقة بين ا Messick (1995)وتفسير الدرجات. وقد ذكر "ميسيك"الستخدام 

قة حجج لعالواالستدالالت التي أثارها يجب أن تُحدّد بؤرة تأييد الصدق، بحيث تدمج هذه ا

وثيقة رت "منطقية نظرية ومقنعة بأن األدلة المحّصل عليها تُدّعم االستدالالت. وقد أشا

 إلى أنّ AERA, APA & NCME(2014)رية التربوية والنفسية"معايير العملية االختبا

ً إلى الدرج ً متماسكا م تي تُدعّ ة الالمغزى من حجج الصدق التي تدمج أدلة متعدّدةتقدّم وصفا

نة، معي بها األدلة المتاحة والنظرية التفسيرات المرجوة لدرجات االختبار الستخدامات

 . لمنشورةوث اإضافة إلى األدلة المجّمعة من البح وتشتمل األدلة المجّمعة من دراسات جديدة

دة ة وحجوهر وحدة الصدق هي مالءمة ومعنى وفائدة االستدالالت غير المنفصلة، وأن قوّ 

من  ان كالً فينا المفهوم تنشأ من تفسير الدرجات التي تقوم على تقديم أدلة امبريقية، وكما رأ

ً أن ما يتطلّبه هو تفسير الدرجة متكاملة مع مفهوم  معنى وقيمة الصدق خصوصا

تركز  التيوطريقةتجميع أدلة الصدق التي تتبع إجراءات مناسبة لتشكيل األدلة التكاملية، 

ً على أهمية الدور التكميلي ألدلة المحتوى وأدلة المحك في تأييد صدق ال م في مفهوأيضا

لعواقب وا لوالت القيمالعملية االختبارية. ويعني هذا منهجياً أنه يجب أخذ باالعتبار مد

بار الختااالجتماعية في اإلطار الفكري للصدق، وتعتمد صدق التفسيرات المرغوبة لدرجات 

لعناية أدلة ا تضمنعلى كل األدلة المتاحة المناسبة للجودة الفنية لنظام العملية االختبارية. ت

جة در بار، ودقةببناء االختبار كل من درجة ثبات مالئمة، وتطبيق وتصحيح مالئم لالخت

الموازين، والموازنة، والمستويات المؤسساتية، واالهتمام باإلنصاف بين كل 

 .,AERA, APA & NCME)(1999المفحوصين
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تكامل، مهوم اإلطار الفكري لتكامل أدلة الصدق تجتمع لتحدّد األبعاد المترابطة للصدق كمف

دة لداللة ة المؤيّ ألدلتي تقوم على تقييم اويرتبط البُعد األول بمصدر تبرير العملية االختبارية ال

يجة ة أو نتوظيفالدرجة أو العواقب التي تساهم في إعطاء قيمة للدرجة، ويرتبط البُعد اآلخر ب

الالت أسس دبُعد التبرير ) يتقاطعالعملية االختبارية من تفسير واستخدام الدرجات، بحيث 

م استخدا ر أوالقيم أو أسس عواقب دالالت قيم الدرجات مع بُعد تأدية وظيفة أو نتيجة )تفسي

 االختبار(. 

تخدام باالعتبار الدالالت والعواقب الظاهرة والخفية الس Messick(1995)أخذ "ميسيك"

ً موحداً للصدق، وذات أبع ي يف رباعتصن اد متعدّدة بتقديماالختبار، وقد قدّم إطاراً فكريا

ام استخدن مالً في كبالعواقب  واألسس المتعلّقة باألدلة يُرّكز على كالً من األسس المتعلّقة

 االختبار. تفسيرو

 (: أبعاداإلطار الفكري للصدق لـ "ميسيك"1جدول )

 استخدام االختبار تفسير االختبار 

أسس متعلقة 

 باألدلة

صدق التكوين 

 الفرضي

التكوين الفرضي+ مالءمة المحتوى/  صدق

 المنفعة

أسس متعلَقة 

 بالعواقب

صدق التكوين 

الفرضي + مدلوالت 

 القيم

صدق التكوين الفرضي + مالءمة المحتوى/ 

المنفعة + مدلوالت القيم + العواقب 

 االجتماعية

 ,Messick) (1995المصدر: 

لنظرية ايركز على األدلة لتدعيم ( صدق المفهوم الذي 1تعالج الخلية األولى من جدول )

الت دال المتضمنة في تفسير درجة االختبار، وعالجت الخلية الثانيةصدق المفهوم وعواقب

مفهوم، ق الالقيم في تفسير درجات االختبار. أما الخلية الثالثة تضّمنت كالً من أدلة صد

لّقة ت المتعاراة كل االعتبومالءمة محتوى االختبار، وفائدة استخدامه، وتضّمنت الخلية الثالث

 بأدلة وعواقب العملية االختبارية في تفسير واستخدام درجات االختبار.

الختبار تفسير اام وتقسيم األبعاد المتعلّقة باألدلة والمتعلّقة بالعواقب من جهة، وأبعاد استخد

ماعية الجتمن جهة أخرى ال يعني أنها ليست مرتبطة، وإّنما متداخلة أيضاً ألن العواقب ا

قب، لعوااللعملية االختبارية مثال تنشأ من األدلة،وأشكال أخرى من األدلة التي تتضمن 

بط ترت وة على ذلك لتفسير االختبار يتطلب استخدامه، واستخدامات االختبار األخرىعال

 ة. لقيمأيضاً بالوضوح أو الضمنية فضالً عن المنفعة في كالً من أدلة الصدق وأهمية ا

إذا انتقلنا من خلية إلى أخرى في التصنيف الرباعي فان األدلة تتغيّر وتتضاعف أثناء 

ً لتقييم األدلة المدعّمة لألسس المنطقية االنتقال من تقييم أ دلة تفسير المفهوم، وذلك وفقا

الستخدام االختبار، إلى تقييم عواقب قيمة تفسير الدرجة، وفي األخير إلى تقييم العواقب 

االجتماعية أو إلى القيمة العملية الستخدام االختبار. إّن صدق المفهوم يظهر في كل خلية من 

ه يتالءم مع داللة الدرجة ويُدمج بقّوة مسألة وحدة الصدق التي تشّكل خاليا التصنيف، ألن
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تكامل صدق المفهوم، وفي الوقت نفسه فإّن تمييز أبعاد الصدق يعكس تبرير ووظيفة العملية 

ً أن األبعاد المتميّزة واألبعاد الفرعية لصدق المفهوم يتطلّب  االختبارية، ويصبح واضحا

 تأكيدها.

 خاتمة:

لتي الصدق االورقة البحثية إلى معالجة نظرية الصدق الحديثة بتناول مصادر أدلة سعت هذه 

لنظر ، والذي أعاد اMessick (1995)اندرجت ضمن االطار الفكري الذي أّسسه "ميسيك" 

ت ختبارال لالفي مفهوم الصدق ضمن التوجه الجديد للتقويم القائم على األداء والكفاءة كبدي

وأسئلة  صيرة،إلى االختيار من المتعدد، والصواب والخطأ، واالجابة القالتقليدية المستندة 

 المزاوجة.

درجات  يشيرمفهوم الصدق الحديث إلى مدى قدرة وأهمية االستدالالت المستمدة من

دق إلى الص االختبارات لتدعيم استخدام درجات االختبار لتحقيق أهداف معينة، ويشير تأييد

وتوجد  بار.دلة تجريبية ومنطقية لتدعيم استخدامات درجات االختالعملية التي تسمح بجمع أ

ير ين غعدّة مصادر تهديد للصدق، وأكثرها تأثيراًتعود إلى ضعف تمثيل المفهوم والتبا

 المالئم للمفهوم. 

ً لـ "ميسيك" ) ة التي تضّمنت ستّ Messick(1995وقد تعدّدت أدلة صدق المفهوم وفقا

دلة ، وأحتوى االختبار وقدرة تمثيله للمجال المطلوب قياسهمصادر تتصل بأدلة مالءمة م

ء التأصيل النظري والعمليات المستخدمة من طرف المفحوص وانغماسه الفعلي في أدا

عميم كانية تة إمالمهّمات، وأدلة نماذج التصحيح التي تعكس المهّمة وبنية مجال التقويم، وأدل

 اربيةوضعية القياس، وأدلة العالقات التقدرجات االختبار عبر مختلف مستويات أبعاد 

ام ستخدوالتمييزية مع المتغيّرات الخارجية، وأدلة العواقب المرجوة وغير المرجوة ال

 درجات االختبار. 

وّحد وم ميجب أن تُدمج الجوانب الستةلمصادر أدلة الصدق في إطار مندمج ومتكامل في مفه

قب، سس تتصل باألدلة وأسس تتصل بالعوايندرج ضمن صدق المفهوم يعتمد من جهة على أ

هر ومن جهة أخرى يعتمد على أسس تتّصل بتفسير وأسس باستخدام درجات االختبار.فجو

سير ن تفموحدة الصدق ترّكز على مالءمة ومعنى وفائدة االستدالالت المندمجة التي تنشأ 

 يم. لتقوامن أدوات الدرجات النّاتجة عناألدلة االمبريقية المتنّوعة التي يتم تجميعها 

داء م األوبناء على ما تقدّم من أدبيات القياس ذات الصلة بمصادر أدلة صدق أدوات تقوي

ً لالطار الفكري لـ "ميسيك" والتوصيات  فإنّنا نقدّم بعض المقترحاتMessickوالكفاءة وفقا

 البحثية في هذا المجال:

رات اختبا)ويمات األداء والكفاءة أدلة الصدق الحديثة لتقإجراء دراسات سيكومترية حول -

لذي لفكري ااطار أداء، أساليب المالحظة، تقويم ذاتي، تقويم األقران، ملفات تقويم( وفقاً لال

دلة ألدلة المحتوى، والعمليات والتأصيل النظري، واأل Messick(1995)قدمه "ميسيك"

 يمية.البنائية، وإمكانية التعميم، واألدلة الخارجية، والعواقب التعل
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ديلة مختلف أدوات وأساليب التقويم البضرورة المشاركة في مسؤولية جمع أدلة صدق  -

 ستخدامة لالالقائمة على األداء والكفاءةبين مطّور االختبار الذي يقدّم أدلة وأسس منطقي

ستخدم الذي االمرجو لالختبار، ومستخدم االختبار الذي يقيّم األدلة الموجودة ضمن السياق 

 .(AERA, APA, NCME, 1999 ; 2014)االختبارفيه 

ريات ى نظاستخدام طرق وتقنيات احصائية متطّورة لجمع مصادر أدلة الصدق باالستناد إل -

ستجابة اال القياس الكالسيكية،ونظرية إمكانية التعميم، ونظرية التحليل العاملي، ونظرية

 تقنياتها.للمفردة، وذلك باالستعانة بمختلف نماذجها وأساليبها، و

 قائمة المراجع:

 رياتالحديث: النظ النفسي القياس (. إتقان2013لوفنجستون،رونالدورينولدس،سيسيل. )

 محمود(. عمان:  دارالفكر. عالم والطرق)ترجمة

 لعربي.ا والنفسي. القاهرة: دارالفكر التربوي  والتقويم (. القياس2000عالم،محمود. )

. الميدانية تهوتطبيقا والمنهجية النظرية البديل: أسسه التربوي (.التقويم2004عالم،محمود. )

 العربي.  القاهرة: دارالفكر
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 كامليتموذج ألخالقية العربية في إطار نوالكفاءة السيكومترية للعقلية االبنية العاملية 

 ُسـليمان عبد الواحـد يوُسـف د.

بات ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصعو –أستاذ صعوبات التعلم المساعد 

 مصر -التعلم 

 هالة محمد شمبولية د.

 اهرةت بالقووكيل المعهد العالي لتكنولوجيا البصريا – التربوي المساعد علم النفس أستاذ

 مصر -

  

 مقدمـة:

عالمنا  بلدان فيها بما أو دول العالم الثالث، النامية البلدان في النفس إن المستقرىء لعلم

 كما يستورد العلم الغرب، فصار من االستيراد بخاصية العربي، يمكنه مالحظة إتسامه

 وعلم عالمنا العربي في النفس علم بين تستورد السلع االستهالكية، مما يجعلنا نصف العالقة

 في الوضع مع تماًما يتفق وصف والتصدير، وهو بأنها عالقة االستيراد الغرب، في النفس

التي  هي العربية ومجتمعاتنا يصدر الذي هو عالمنا العربي، فدائما الغرب جتمعاتم

 القاتمة الصورة هذه لتَّبِعيَّة للغرب علميًا. وبالرغم منا تستورد. مما يشير إلى وضعية

 جاءت هذه العربي، علم النفس في مجتمع السائد والعجز النفس العربي، علم لوضعية

 Theالمحاولة العربية للتنظير من أجل تكامل المعرفة العلمية بمجال العقل البشري 

Human Mind حيث حيكت وتم بناءها في ضوء العديد من المحددات والقيود الجوهرية ،

؛ منها المحددات المعرفية، Moral Mentality األخالقيةالتى يمكن أن ترجع إليها العقلية 

نموذج يوُسف  –النفعالية، أو على األقل ينظر نموذجنا الحالي والنيوروفسيولوجية، وا

 The Integrated Model of the Moral  األخالقيةالتكاملي للعقلية  وشمبولية

Mentality (IMMM) - عظم من الوزن النسبي لتلك المحددات يُ من الزاوية التكاملية، و

 العربية. األخالقيةمجتمعة فى تسبيب العقلية 

انت مكانة األمم تُقدّر بما تمتلكه من ثروات أو أموال؛ فإن الثروات تنفذ واألموال قد ولما ك

تنخفض قيمتها؛ وإذا كانت تُقدّر بما في حوزتها من تقنيات حديثة، فالحديث يتقادم ما لم 

يُطور إلى األحدث. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يستثمر ويُطور؟ إنه 

فاألمم المتطلعة لغد أفضل والمسشرفة للمستقبل تعمل جاهدة على تنمية  اإلنسان. ومن ثم

العقل البشري ليفكر، ويتذكر، ويبع في حل المشكالت، وتتكامل وظائفه االنفعالية والمعرفية 
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حركية، وليكون له توجه إيجابي نحو المستقبل؛ فالعقول هي الثروات الحقيقية في  -والنفس

فذ وال تتقادم؛ حيث إن االستثمار في رأس المال البشري )العقل( عصرنا الحالي؛ فهي ال تن

 يؤدي دائًما إلى التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم والرقي.

اجة ماسة حهو المعيار األساسي لفهم ما يدور حولنا، فنجد األفراد في  Mindويعد العقل 

كم ن الحأإلى معرفة متى تكون رغبات وأهداف الناس متوافقة أو حتى تكون متضاربة، كما 

كيفية تهم وعلى نوايا اآلخرين يسمح لألفراد ويساعدهم على معرفة أهداف اآلخرين وسلوكيا

 .(Goldstein, 2010, 203)محاولة معالجتها  التصرف معها إما بدعمها أو حتى

 شّكلومن ناحية أخرى تُعد األخالق من الموضوعات المهمة لدى ُجل المجتمعات؛ إذ تُ 

التي وتلفة األخالق موّجهات لسلوك كل فرد في تعامله مع المواقف الحياتية اليومية المخ

خالق لى األاإلسالمي الحنيف عيكتسبها من تربيته وبيئته التي يعسش فيها. وقد حث الدين 

صلى  نا محمده سيدقال هللا تباركت أسماؤه واصفًا ُخلق نبيمثله مثل باقي األديان السماوية، ف

صلى  -ول هللا (. وقال رس4 " )سورة القلم، اآلية،َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيمهللا عليه وسلم : "

ِلعَ أَ ِرْهَت ْدِرَك، َوكَ صَ ، َواإِلثُْم َما َحاَك فِي اْلبِرُّ ُحْسُن اْلُخلُقِ ":  -هللا عليه وسلم َعلَْيِه  ْن يَطَّ

ينًا لمتسامًحا  , والمقصود بحسن الخلق مع الناس أن يكون الفرد طليق الوجه رحيًما"النَّاسَ 

 تركيزمن غير مداهنة "نفاق". وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على اهمية وضرورة ال

 ياته؛ح، وتصرف الفرد بشكل أخالقي في تعامالته في جميع مناحي على التحلي باألخالق

 مما يشعره بجودة حياته النفسية.

صية الشخ ولما كان العالم يحتاج في القرن الحادي والعشرون إلى تطوير هائل في البنية

ي أصاب ي الذألبنائه؛ حيث اجتاح العالم في هذا القرن وباء اإلنحالل االجتماعي واألخالق

ل شء إصابة مباشرة، وأصبح هذا النشء يحتاج إلى حماية من عواقب ذلك االنحالالن

قية ألخالاواإلنهيار لكيان األسرة بأكملها؛ فإنه يجب التركيز على تعليم النشء القيم 

ألبناء اعلى  والسلوكية بعد أن بلغت المشكالت السلوكية واالنفعالية حدًا بدأ يشكل خطًرا

 يوسُف)التعليمية التي أصبحت مكانًا غير آمن في بعض األحيان بالمؤسسات التربوية و

تغيرات من أهم م Moral Mentality(. ولذا تُعد العقلية األخالقية 408، 2018وغنايم، 

ة ومة األخالقيالتي تجعل الفرد يفعل صوابًا يتماشى مع المنظ Moral Lifeالحياة األخالقية 

 .قيةالعنصر الفاعل للسلوك األكثر أخالقية للمجتمع؛ ومن ثم تُعد العقلية األخال

اهر ن الظوماهتماًما كبيًرا من باحثي علم النفس في إطار عدد  األخالقيولقد نال البعد 

ة؛ ألخالقيولية اكالقيم األخالقية، والذكاء األخالقي، والدافعية األخالقية، والمسئالنفسية 

 .للعقلية األخالقيةوالتي يرى الباحثان الحاليان أنها تُعد مكونات 

تعد مرحلة المراهقة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الفرد لما تمثله  وعلى جانب أخر؛

هذه المرحلة من أهمية بالغة في حياة الشعوب، فعندما نتحدث عن هذذه المرحلذة فإننذا نتحذدث 
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ماعية، والثقافية عن مرحلة حرجة يتعرض فيها الفرد للعديد من التغيرات االقتصادية، واالجت

المحيطة به. فالمراهق بحاجه إلي المساعدة لتحقيق التوافق النفسذي، واالجتمذاعي فذي حياتذه، 

الجارفة، وبين النقص الملموس في قدراته الضابطة التذي  هو  لكي يحقق التوازن بين انفعاالت

المراهذق تكذون ، إال أن هناك بعض السذلوكيات التذي يسذلكها هتساعده علي التحكم في انفعاالت

غيذذر مقبولذذة للمجتمذذع، والتذذي يترتذذب عليهذذا العديذذد مذذن المشذذكالت وقذذد تظهذذر بصذذورة غيذذر 

منطقيه في حياه المراهق فهي، بمثابة مؤشر قوي لصعوبة التكيف في مرحلة المراهقذة، فذإذا 

 توجًهذا صذحيًحا فذي المجتمذع نتم معالجتها بصوره من الحكمة لساهم ذلك في توجه المذراهقي

 (. 2021ف، )يوسُ 

مذا تالحقذة؛ مالعديد من التحديات نتيجة التطورات العلمية والتقنيذة الم عالمنا المعاصرويشهد 

، اتيذةالتعامذل مذع الضذغوط الحيوقدرتذه علذى  ة الشذباب الجذامعييتطلب إعادة النظر في كفاء

ب ؛ لذذذا، فذذإن اإلرتقذذاء بمسذذتوى الشذذبا لسذذلوك األكثذذر أخالقيذذةاوحذذل المشذذكالت مذذن خذذالل 

افعيذة قي، والدالقيم األخالقية، والذكاء األخالالمتمثلة في ) األخالقيةالجامعي من حيث عقليته 

ة ؛ لمواكبذ( يُعد ضرورة حتمية في عصر المعلوماتيذة الحذالياألخالقية، والمسئولية األخالقية

 االهتمذام األمذر الذذى دفعنذا إلذىالحيذاة.  التغيرات المختلفة التي تذؤثر علذيهم فذي شذتى منذاحي

؛ إذ أنذذه فذذى حذذد ذاتذذه يمثذذل موضذذوًعا خصذذبًا ومذذن موضذذوعات األخالقيذذةبموضذذوا العقليذذة 

ث ت والبحواالهتمام الحديثة والمعاصرة نسبيًا على المستويين النظرى والتطبيقى فى الدراسا

راء إلذذى إجذذ اندا بالباحثذذالعربيذذة وخصوًصذذا لذذدى المذذراهقين بالمرحلذذة الجامعيذذة وهذذذا مذذا حذذ

 .الدراسة الحالية

 مشكلة الدراسة:

أمذس  فذي –في ضوء المتغيرات القومية والعالمية المطروحة علذى السذاحة  –من المؤكد أننا 

يذة ي، والدافعالقيم األخالقيذة، والذذكاء األخالقذبذعربيذة تتسذم  أخالقيذةالحاجة إلى تنميذة عقليذة 

وبخاصذة  ولعذل هذذه هذي مسذئولية التعلذيم بالدرجذة األولذى ،األخالقيذة، والمسذئولية األخالقيذة

لذذون م أهدافذذه هذذو تنميذذة عقذذول المتعلمذذين الذذذين سذذوف يتوأهذذالتعلذذيم الجذذامعي، حيذذث إن مذذن 

لة التخذرج مذن الجامعذة. ومذن ثذم تمثلذت مشذكالمسئوليات في غضون فترة زمنية قصيرة بعد 

ن المذراهقي لذدى األخالقيذةالعقليذة الدراسة الحالية بالحاجة إلى وجذود أداة قيذاس دقيقذة لقيذاس 

لذى عالنفتاح لالعرب بالمرحلة الجامعية، تتفق ومعايير عملية القياس بإعتبارها مدخًل أساسيًا 

 انلباحثذاوفذي حذدود إطذالا  -ضذافة إلذى مذا سذبق. إالعالم وتحقيق التنمية الشاملة والمسذتدامة

العقليذة  لم تتوفر في األدب السذيكولوجي والتربذوي أداة عربيذة مقننذة للتعذرف علذى -يانالحال

 انلباحثذذهميتهذا، والحاجذة الماسذة إليهذا فذذي عصذرنا الحذالي، وهذذا مذا دفذع اأ، رغذم األخالقيذة

 (IMMM)في إطار نموذج تكذاملي  قيةاألخالن للعمل على بناء مقياس عربي للعقلية االحالي

 بحيث تتوفر له بنية عاملية وخصائص سيكومترية ذات كفاءة.
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 ية:محاولة اإلجابة عن األسئلة التالمما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في 

 بية؟.في إطار نموذج تكاملي بالبيئة العر األخالقيةما هى دالالت صدق مقياس العقلية -

 ربية؟.في إطار نموذج تكاملي بالبيئة الع األخالقيةمقياس العقلية ما هى دالالت ثبات -

بالبيئذذة  فذذي إطذار نمذذوذج تكذاملي األخالقيذةمذا هذى دالالت االتسذذاق الذداخلى لمقيذذاس العقليذة -

 ؟.العربية

 أهداف الدراسـة:

ب الشذبادى ذج تكذاملي لذفي إطار نمو األخالقيةتهدف الدراسة الحالية إلى بناء مقياس للعقلية 

ويذت(، فذي البيئذة العربيذة )مصذر، والك، والتعرف على كفاءته السذيكومترية يالعرب الجامعي

اق ، واالتسوذلك من خالل دالالت عديدة منها صدق البناء بعدة أنواا، والثبات بألفا كرونباخ

 الداخلي.

 أهمية الدراسـة:

ألهميذة تبرز أهمية الدراسة الحاليذة فذي جذانبين؛ األول نظذري، والثذاني تطبيقذي، فمذن حيذث ا

النظريذذذذة فذذذذإن الدراسذذذذة الحاليذذذذة يتوقذذذذع أن تسذذذذاهم فذذذذي التوصذذذذل إلذذذذى أداة قيذذذذاس تتصذذذذف 

مذذا مذذن ألذذدى المذذراهقين العذذرب بالمرحلذذة الجامعيذذة.  األخالقيذذةبالموضذذوعية، لقيذذاس العقليذذة 

 داة قيذاسأة فإن هذا المقياس سيُصبح له قيمة تربوية خاصة، إذ سيكون حيث األهمية التطبيقي

( IMMMالعربية وفق نموذج تكذاملي ) األخالقيةسهلة وسريعة التطبيق للكشف عن العقلية 

خل العربي. وفي ضوء نتائج المقياس يمكن التخطذي  لوضذع بذرامج تذد الجامعي الشبابلدى 

اضذذذرات أو نذذذدوات مذذذن قبذذذل المعنيذذذين المسذذذئولين إرشذذذادية( أو مح –سذذذيكولوجي )تدريبيذذذة 

اب للشذب قيذةاألخالوصانعي القرار بمؤسسات التعليم العالي والجامعات العربية لتنمية العقليذة 

وجميذع  الجامعي. وبذلك تتوفر إمكانية تصحيح مسارهم والتفاعل النش  الفعال في الجامعذات

ى جذودة لمسذتقبل بمذا يذنعكس إيجابيًذا علذلأخالقيًذا مناحي الحياة وصقل شخصياتهم وإعذدادهم 

 .واألسرية األكاديميةو النفسية واالجتماعية حياتهم

  مصطلحات الدراسـة:

 :Moral Mentality األخالقيةالعقلية 

لتفاعذل هى "مجموعة من النشاطات العقلية المنهجيذة ذات طبيعذة اسذتراتيجية، تنبثذق كنيجذة ل

ذكاء قيذة، والذالقذيم األخالبين عدد من العمليات العقلية المعرفية وغير المعرفيذة المتمثلذة فذي: 

طبيذذذق الفذذذرد علذذذى ت؛ والتذذذي تسذذذاعد األخالقذذذي، والدافعيذذذة األخالقيذذذة، والمسذذذئولية األخالقيذذذة

عيتذذه فذذي ادىء والقذذيم التذذي تشذذكل لديذذه المسذذئولية، وتزيذذد مذذن ثقتذذه بذاتذذه، وإرادتذذه ودافالمبذذ

 ."التصدي للصعوبات والمشكالت التي تواجهه في جميع مناحي حياته
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لمراهذذق اإجرائيًذذا فذذي الدراسذذة الحاليذذة بأنهذذا "الدرجذذة التذذي يحصذذل عليهذذا  انويعرفهذذا الباحثذذ

عذد املي المُ وفذق نمذوذج تكذ األخالقيةعلى مقياس العقلية  في األداء بالمرحلة الجامعية العربي

 في الدراسة الحالية".

 :Adolescentsالمراهقة 

ا فيها من م"القنطرة التي يعبر عليها الفرد من طفولته بكل ( بأنها 71، 2011يعرفها يوُسف )

 وتشمل: صعوبات واعتمادية إلى رشده بكل ما فيه من قدرات واستقاللية،

 سنة ويقابلها المرحلة اإلعدادية. 14 –13 –12المبكرة: من عمر  المراهقة-

 سنة ويقابلها المرحلة الثانوية. 17 –16 –15المراهقة المتوسطة: من عمر -

 .سنة ويقابلها المرحلة الجامعية 22 –21 –20 –19 –18المراهقة المتأخرة: من عمر -

وح تتذذرالطذذالب والطالبذذات الذذذين فذذى الدراسذذة الحاليذذة "ا بالشذذباب الجذذامعي العربذذيويقصذذد 

 ويدرسذذون بالمرحلذذة الجامعيذذة بذذبعض الكليذذات النظريذذة ( سذذنة22 – 18أعمذذارهم مذذا بذذين )

 عذونوالعملية ببعض الجامعات في دولتين عربيتين هما: )مصذر، والكويذت(، ومذن ثذم فهذم يق

 ".في مرحلة المراهقة المتأخرة

 :Psychometric efficiencyالكفاءة السيكومترية 

اسذذذية يُقصذذذد بالكفذذذاءة السذذذيكومترية ألداة القيذذذاس فذذذى الدراسذذذة الحاليذذذة تلذذذك الخصذذذائص القي

اة ريب األدالضرورية والمتعلقة بالصدق والثبات واالتساق الداخلى، والتى يتم حسابها بعد تج

 ما يلى: وتشتمل الكفاءة السيكومترية علىعلى عينة ممثلة للمجتمع األصلى لعينة الدراسة. 

 :Validityق الصد

ا وضع قصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياس. أو يقصد به صالحية االختبار فى قياس مي

تذائج لقياسه. ويُعد الصدق أهذم الخصذائص السذيكومترية لالختبذار. فكيذف يمكذن الوثذوق فذى ن

 (.538، 2008اختبار ال يقيس ما يدعي قياسه )خطاب، 

 لية على استخدام طرق الصدق التالية:الدراسة الحا يف انوسوف يقتصر الباحث

عذرض األداة علذى عذدد مذن المحّكمذين  : ويقصد بذهTrustees Validityصدق المحّكمين -

ك يس السذلوالمتخصصين والخبراء فى المجال الذى تقيسه األداة، فذإذا قذالوا ان هذذه االداة تقذ

نوفذذل والعبسذذي )عبذذاس والذذذى وضذذعت لقياسذذه فذذإن الباحذذث يسذذتطيع االعتمذذاد علذذى حكمهذذم 

 .(264، 2017وأبوعواد، 

 Discriminatory Validity (Peripheralالصذذدق التمييذذزي )المقارنذذات الطرفيذذة( -

Comparisons) .ويقصذذد بذذه قذذدرة االختبذذار علذذى التمييذذز بذذين طرفذذي القذذدرة التذذي يقيسذذها :

والثذذاني:  ويمكذن أن يذذتم بأسذلوبين: األول مقارنذذة األطذذراف فذي االختبذذار والمحذك الخذذارجي،

 (.339، 2004مقارنة األطراف في االختبار فق . )أبو هاشم، 
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و : وه”Factorial Validity “Factorial Analysis" يالصدق العاملى "التحليل العامل-

ن قائمذة بذيعبارة عن طريقة تستخدم فى تحليل البيانات متعددة المتغيرات ودراسة العالقات ال

ك قذذل مذذن العوامذذل التذذى يمكذذن أن تفسذذر العالقذذات بذذين تلذذالمتغيذذرات واختزالهذذا فذذى عذذدد أ

 (.455، 2011المتغيرات أو الظاهرة موضع االهتمام )حسن، 

 :Reliabilityالثبات 

جموعذة هو ضمان الحصول على نفس النتائج تقريبًذا إذا أُعيذد تطبيذق االختبذار علذى نفذس الم

ذا ر، ومذن هذائية على نتذائج االختبذامن األفراد، وهذا يعنى قلة تأثير عوامل الصدفة أو العشو

وواضذح أن  يمكن أن نستنتج قوة العالقة القوية بين وحذدات االختبذار واألداء الحقيقذى للفذرد،

 (.293، 2004هذا األداء إنما هو دالة القدرة أو الخاصية )أبو هاشم، 

ألفذذذذا لذذذذ  الدراسذذذذة الحاليذذذذة علذذذذى اسذذذذتخدام طذذذذرق الثبذذذذات  يفذذذذ انوسذذذذوف يقتصذذذذر الباحثذذذذ

: والتذذي يذذتم عذذن طريقهذذا حسذذاب معامذذل الثبذذات الكلذذى ألداة  Alpha Cronbachكرونبذاخ

ل القياس، وكذلك التعذرف علذى العبذارات أو المفذردات التذى تذؤدى إلذى خفذض او رفذع معامذ

 بهذاالذة غياح يألداة القيذاس فذ يألداة القياس عند حذفها وحساب معامل ألفذا الكلذ يالثبات الكل

 .(518، 2011)حسن، 

 :Internal Consistency ياالتساق الداخل

يُعذد أحذد طذرق حسذاب الخصذائص القياسذية  ي( أن االتسذاق الذداخل14، 2020يرى يوُسف )

ان (، ومذراد وسذليم113، 2002) ي)السيكومترية( ألداة القياس. ويشير كذل مذن أحمذد ومنسذ

كليذذة يذتم حسذذابه مذذن خذذالل االرتبذاط بذذين الدرجذذة ال ي( إلذى أن االتسذذاق الذذداخل357، 2002)

يقذيس  ودرجات مكونذات االختبذار )أو عالقذة درجذات بنذود االختبذار بالدرجذة الكليذة إذا كذان

 يا، أا مشذتركً شيئًا واحدًا( وتدل معامالت االرتباط هذه على أن المكونات أو البنود تقيس شيئً 

 .ييؤكد صدق المفردات وليس صدق المحتوللمفردات. وهذا  يتُعبر عن االتساق الداخل

 The Integrated Model of The Moral األخالقيوةالنمووذج التكواملي للعقليوة 

Mentality (IMMM): 

ان لما كلما كان العصر الحالي يشهد تطورات سريعة ومستمرة في جميع مجاالت الحياة، و

مام ن االهتدًا مالعقل البشري هو قوام الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة؛ فإن توجيه مزي

 لدى المتعلمين أصبح من الضروري بمكان.  أخالقيةنحو تكوين عقلية 

هي التي تميز سلوك اإلنسان عن سلوك غيره من المخلوقات وحيث إن السلوكيات األخالقية 

في تحقيق حاجاته الطبيعية، او في عالقاته مع غيره من الكائنات األخرى، فكيف إذا اجتمع 

العقل واألخالق معًا؟، كيف سيكون سلوك اإلنسان في تعامله مع غيره من الناس؟، السيما 

ماتية وتكنولوجية، وفي ظل انتشار وسائل في ظل ما تعيشه المجتمعات من من ثورة معلو

التواصل االجتماعي، التي أصبحت مالزمة لإلنسان وجزء ال يتجزأ من حياته اليومية؛ لهذا 

وجب االهتمام بالعقلية األخالقية، واالهتمام بالمبادىء األخالقية ورعايتها بشكل كلي 
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المستويات االجتماعية، والتفكير الجدي في ذلك من أجل رعاية المراهقين على مختلف 

واألخالقية، ونالجسدية، خاصةً أن العالم الذي نعيش فيه ملىء بكثير من المخاطر األخالقية 

التي يمكن ان تنتشر بصورة كبيرة، وخاصة ان غعداد المراهق هو إعداد للمستقبل 

 وللمجتمع، فضرورة غرس القيم األخالقية، وتنمية كل من الذكاء األخالقي والدافعية

 .األخالقية والمسئولية األخالقية يجعل الفرد قادًرا على التعامل مع مختلف المواقف الحياتية

اجهة لى موعالقادرة  األخالقيةكيد على تنمية العقلية العربية ألما كان من الضروري التو

 خالقيةومة األالمنظبن نموذًجا متكاماًل يهتم ان الحالياالتحديات التي قد تحدث، فقد قدم الباحث

 في مجتمعاتنا العربية. اوتحدياته اوتطور مالمحه

املي فذي ضذوء النمذوذج التكذ الشذباب الجذامعي العربذيلذدى  األخالقيةويمكن توضيح العقلية 

(IMMM في الدراسة الحالية )أبعاد )مكونات( وهى: بأربعة 

 والقواعذد مجموعذة المعذايير واألحكذام والمبذاد هذذي : Moral values القويم األخالقيوة

يذذة العليذذا التذذي تتكذذون لذذدى الفذذرد مذذن خذذالل تفاعلذذه مذذع المواقذذف والخبذذرات الفرد والمثذذل

ر المعذايي واالجتماعية التي تتضمن عده بدائل، بحيث تمكنه من اختيار توجه معذين وفقذاً لهذذه

  (.2021، يوُسف)واألحكام، وبحيث يصبح هذا التوجه جزًءا من سماته الشخصية 

 هذذو قذذدرة الفذذرد علذذى التمييذذز بذذين السذذلوكيات: Moral intelligence قوويألخالا كاءالوو 

دافذذع  الصذذحيحة والسذذلوكيات الخاطئذذة، وقدرتذذه علذذى االلتذذزام بذذالقيم والمبذذادىء والتذذي تكذذون

 (. 348 - 347، 2020، مرتضى)للتمسك بالسلوكيات الصحيحة في حياته 

ديناميذذذة للتفاعذذذل بذذذين المعرفذذذة هذذذي عمليذذذة : Moral motivation الدافعيوووة األخالقيوووة

 ةواالنفعذذذال تذذذؤدي للحكذذذم األخالقذذذي، وتحفيذذذز الذذذذات، نحذذذو السذذذلوك الذذذذي يتسذذذم باألخالقيذذذ

(Kaplan & Tivnan., 2014, 183). 

ه التزام الشخص بما يصدر عنذ ايقصد به: Moral responsibility المسئولية األخالقية

 (.43، 2019، أبو فرج)قوالً أو عمالً 

 من خالل الشكل التالي: األخالقيةويمكن توضيح النموذج التكاملي للعقلية 
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 (IMMM) األخالقية( النموذج التكاملي للعقلية 1شكل )

 يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي: فروض الدراسـة:

ة بالبيئناء درجة مقبولة من صدق البفي إطار نموذج تكاملي  األخالقيةيتوفر لمقياس العقلية -

 العربية.

اسذتخدام بفي إطار نمذوذج تكذاملي درجذة مقبولذة مذن الثبذات  األخالقيةيتوفر لمقياس العقلية -

 بالبيئة العربية.معامل ألفا كرونباخ 

ق الذداخلي في إطار نموذج تكاملي درجة مقبولذة مذن االتسذا األخالقيةيتوفر لمقياس العقلية  -

 .باستخدام ارتباطات درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

 الطريقة واإلجراءات: 

 أوالً: منهج الدراسة: 

روض اعتمدت الدراسة الحالية على المذنهج الوصذفي؛ حيذث إنذه المذنهج المناسذب لنوعيذة الفذ

 ونوعية البيانات.

 عينة الدراسة:ثانياً: 
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( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، موزعذة كالتذالي: العينذة المصذرية 398من )تكونت العينة 

 .( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية158)ن=  *(؛ والعينة الكويتية240)ن= 

 ثالثًا: أداة الدراسة:

 في إطار نموذج تكاملي: األخالقيةمقياس العقلية 

تم إعداد المقيذاس الحذالي بعذد اإلطذالا علذى األدب السذيكولوجي والتربذوي مذن أُطذر نظريذة 

، األخالقيةودراسات وبحوث سابقة واختبارات ومقاييس تناولت المتغيرات المرتبطة بالعقلية 

  & ,.Young., & Durwin., 2013., Kaplan;  Crockett؛2011)سذالم،  ومنهذا:

Tivnan., 2014., Silfver-Kuhalampia.; Figueiredob.; Sortheixa., & 

Fontainec., 2015., Walker., & Frimer., 2015 ،؛ 2018؛ وزكذي، 2017؛ وعمر

 ؛ 2019؛ والهزيمذي، 2019؛ وأبذو فذرج، 2018ويوُسف وغنايم،  ؛2018الزغول، وعمر و

(. وفذذي ضذذوء مذذا سذذبق، تذذم 2021 ،ويوُسذذف؛ 2020؛ ومرتضذذى، 2020والعذذدل وعليذذوة، 

(، 1غة مفذذردات المقيذذاس فذذي صذذورته األوليذذة للعذذرض علذذى السذذادة المحكمذذين )ملحذذق صذذيا

القذيم األخالقيذة، ( أبعذاد )مكونذات( هذي: )4) أربعذة( مفردة، موزعذة علذى 40والمكونة من )

(، ويشذذتمل كذذل بعذذد أو مكذذون والذذذكاء األخالقذذي، والدافعيذذة األخالقيذذة، والمسذذئولية األخالقيذذة

. ويتم تصحيح المقيذاس مذن خذالل إعطذاء االختيذار األول )تنطبذق ( عشرة مفردات10على )

درجذذات(،  4درجذذات(، ويعطذذى اإلختيذذار الثذذاني )تنطبذذق علذذّي كثيذذًرا( ) 5علذّي كثيذذًرا جذذدًا( )

درجذات(، ويعطذى االختيذار الرابذع )ال  3ويعطى االختيار الثالذث )تنطبذق علذّي إلذى حذد مذا )

درجة  1االختيار الخامس )ال تنطبق علّي إطالقًا( ) درجتان(، ويعطى 2تنطبق علّي كثيًرا( )

واحدة(، ولما كانت مفردات المقياس جميعًا مصاغة في االتجاه اإليجابي؛ فإن مدى الدرجات 

(، والدرجة الكلية 50 – 10يتراوح ما بين )التي يحصل عليها كل فرد على كل بعد )مكّون( 

 (.200 – 40على المقياس تتراوح ما بين )

  ج الدراسة وتفسيرها:نتائ

 نتائج الفرض األول:

 تكواملينمووذج لمقيواس العقليوة األخالقيوة فوي إطوار  يتووفرينص الفذرض األول علذى أنذه "

 ". درجة مقبولة من صدق البناء بالبيئة العربية

 تم التحقق من صدق المقياس على النحو التالي:والختبار هذا الفرض 

 صدق المحّكمين:

                                                             
علذوم نفس بكليذة اليتقدم الباحثان الحاليان بالشذكر والتقذدير إلذى الزميلذة العزيذزة الذدكتورةم هذدى ملذوح الفضذلي بقسذم علذم الذ)*(  

 ي دولذة الكويذتجامعة الكويت، لتعاونها الصادق ومساعدتها للباحثان في تطبيذق أداة الدراسذة علذى الشذباب الجذامعي فذ –االجتماعية 

 .الشقيقة
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( 1فقرات المقياس، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمذين )ملحذق بعد أن تم صياغة 

ضع المتخصصين في علم النفس ببعض الجامعات العربية، وذلك لتحديد مدى صالحيته لما و

عليهذا  (، ومن ثم فقد تم اإلبقذاء%80لقياسه، حيث حازت جميعها على نسبة اتفاق تزيد عن )

، 2012)الوكيذل والمفتذى، لحسذاب نسذبة االتفذاق Cooper ا لمعادلذة كذوبر طبقً ، وذلك اجميعً 

مؤشًرا  ؛ وتم إجراء بعض التعديالت بناء على توجيهات السادة المحكمين، وأُعتبر ذلك(226

 لصدق المقياس.

 صدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(:

لي، بشذذكل تصذذاعدي علذذى المقيذذاس الحذذاأفذذراد عينذذة الدراسذذة وذلذذك وفيذه تذذم ترتيذذب درجذذات 

وحسذذاب اختبذذار "ت" لداللذذة الفذذروق بذذين متوسذذطي المجمذذوعتين الطذذرفيتين، وهمذذا أعلذذى 

 X٪ 27)طالبًذا وطالبذة ( 65، وأدنذى )طالبًا وطالبذة( 65(، أى أعلى )٪27٪(، وأدنى )27)

(، فكانذت هنذاك فذذروق دالذة إحصذذائيًا بذين متوسذذطي درجذات أفذذراد المجمذوعتين؛ حيذذث 240

نذذى ، وأدطالبًذذا وطالبذذة( 43( للعينذذة المصذذرية؛ وأعلذذى )8.447)بلغذت قيمذذة "ت" المحسذذوبة 

جات (، فكانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درX 158٪ 27)طالبًا وطالبة ( 43)

يمتذان ق( للعينذة الكويتيذة، وهمذا 6.589أفراد المجموعتين؛ حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة )

حذالي علذى ممذا يُعذد دلذياًل علذى قذدرة المقيذاس ال (،0.01دالتين إحصائيًا عنذد مسذتوى داللذة )

 مقياس.التمييز بين مرتفعي ومنخفضي األداء عليه، ومن ثم تم اعتبار ذلك مؤشًرا لصدق ال

 الصدق العاملي:

والدافعيذذة  القذذيم األخالقيذذة، والذذذكاء األخالقذذي،( مفذذردة مذذع األبعذذاد )40تذذم التحقذذق مذذن بنيذذة )

اص بهذا خذ( أي انتماء مجموعة المفردات لكل مكون أو بعذد األخالقيةاألخالقية، والمسئولية 

اسذية مذع أو تشبعها به؛ وذلذك باسذتخدام التحليذل العذاملي االستكشذافي بطريقذة المكونذات األس

عضها والتى تكون فيها العوامل مستقلة عن ب Varimaxتدوير المحاور بطريقة الفاريماكس 

ليذة ارتباط استجابات أفذراد العينذة علذى مقيذاس العق( لمعامالت 458، 2011البعض )حسن، 

لى ذلذك فقذد ( مفردة لتحديد مكوناته األساسية، واعتمادًا ع40الحالي والمكون من ) األخالقية

ور عوامذل "مكونذات" قابلذة للتفسذير، بجذذ اربعذة( 4عذن اسذتخالص ) يأسفر التحليذل العذامل

( 0.3ة حيذث كانذت تشذبعاتها أكبذر مذن )كامنة أكبر من الواحد الصحيح، ولم يحذف أى مفرد

ن التحليذذذذل العذذذذاملي التوكيذذذذدي ا، وبعذذذذد ذلذذذذك اسذذذذتخدم الباحثذذذذKaiserوفذذذذق محذذذذك كذذذذايزر 

 ، وكانت النتائج كما يلى:  AMOS25ببرنامج

  :Explatory Factor Analysisالتحليل العاملي االستكشافي 

 بعد التدوير األخالقية( تشبعات المفردات بالعوامل لمقياس العقلية 1جدول )
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 رقم البعد

 الثاني األول

 رقم البعد

 الرابع الثالث
رقم  رقم المفردة

 المفردة

3 0.854  8 0.811  

10 0.832  19 0.790  

20 0.796  2 0.752  

21 0.745  26 0.712  

29 0.710  9 0.692  

5 0.698  24 0.641  

25 0.630  32 0.630  

30 0.611  15 0.622  

1 0.563  38 0.541  

18 0.514  22 0.523  

35  0.816 34  0.799 

13  0.793 4  0.748 

13  0.752 37  0.732 

40  0.713 39  0.715 

6  0.699 14  0.702 

17  0.678 36  0.697 

33  0.638 12  0.659 

7  0.615 28  0.638 
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27  0.596 31  0.588 

16  0.545 11  0.567 

 3.961 5.012  6.214 7.596 الجذر الكامن

  10.278  12.223   15.147  17.932 نسبة التباين

 55.580 التباين الكلى 

 بذذعأر( تشذذبع مفذذردات المقيذذاس علذذى 1يتضذذح مذذن النتذذائج السذذابقة للتحليذذل العذذاملى بجذذدول )

 وهذه العوامل هى: ي( من التباين الكل%55.580عوامل فسرت مجتمعة معًا )

( مذذذن التبذذذاين الكلذذذى %17.932( وفسذذذر حذذذوالى )7.596العامذذذل األول وجذذذذره الكذذذامن )

ذا ( مفذردات مذن مفذردات المقيذاس، ويقتذرح تسذمية هذ10للمصفوفة وتشبع على هذا العامل )

 ".القيم األخالقيةالعامل "

( مذذذن التبذذذاين الكلذذذى %15.147( وفسذذذر حذذذوالى )6.214العامذذذل الثذذذانى وجذذذذره الكذذذامن )

ذا ( مفذردات مذن مفذردات المقيذاس، ويقتذرح تسذمية هذ10ة وتشبع على هذا العامل )للمصفوف

 ".الذكاء األخالقيالعامل "

( مذذذن التبذذذاين الكلذذذى %12.223( وفسذذذر حذذذوالى )5.012العامذذذل الثالذذذث وجذذذذره الكذذذامن )

ذا ( مفذردات مذن مفذردات المقيذاس، ويقتذرح تسذمية هذ10للمصفوفة وتشبع على هذا العامل )

 ".الدافعية األخالقيةالعامل "

( مذذذن التبذذذاين الكلذذذى %10.278( وفسذذذر حذذذوالى )3.961العامذذذل الرابذذذع وجذذذذره الكذذذامن )

ذا ( مفذردات مذن مفذردات المقيذاس، ويقتذرح تسذمية هذ10للمصفوفة وتشبع على هذا العامل )

 اس.للمقي يمما يشير إلى درجة عالية من الصدق العامل ".المسئولية األخالقيةالعامل "

لتحتذي أو اسبق يتضح أن التحليل العاملي االستكشذافي قذدم دلذيالً قويًذا علذى صذدق البنذاء مما 

م حولذه عبذارة عذن عامذل كذامن عذام واحذد ينذتظ األخالقيذةالكامن لهذذا المقيذاس، وأن العقليذة 

 المكونة لها.  األربعاألبعاد الفرعية 

 :Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدى 

باسذذذذتخدام م التحقذذذذق مذذذذن صذذذذدق البنيذذذذة أيًضذذذذا باسذذذذتخدام التحليذذذذل العذذذذاملي التوكيذذذذدي، تذذذذ

لمقيذاس العقليذة تذم التحقذق مذن صذدق البنذاء الكذامن )أو التحتذي(  حيذث  AMOS25برنذامج

 Confirmatory Factor Analysisباستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي  األخالقية

، وفذي (398لذدى أفذراد عينذة الدراسذة )ن= عن طريذق اختبذار نمذوذج العامذل الكذامن العذام 

نمذذوذج العامذذل الكذذامن العذذام تذذم افتذذراض أن جميذذع العوامذذل )المكونذذات الفرعيذذة( المشذذاهدة 
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كمذا هذو موضذح   One Latent Factorللمقياس الحالي تنتظم حول عامل كذامن عذام واحذد

 بالشكل التالي:

 

 

 

 يديالتوك باستخدام التحليل العاملي األخالقية( البناء العاملي لمقياس العقلية 1شكل )

يذث ح( السذابق، يمكذن القذول بأنذه تذم التحقذق مذن صذدق البنيذة للمقيذاس 2ومن خالل الشكل )

همذذا وللعينذذة الكويتيذذة  228.4؛ للعينذذة المصذذرية، 658.6= " 2"كذذاأظهذذرت النتذذائج إن قيمذذة 

للعينة  5>  .3691لدرجات الحرية كانت = " 2"كاقيمتان غير دالتين إحصائيًا، كما إن قيمة 

ي للعينذذة الكويتيذذة ممذذا يذذدل علذذى وجذذود مطابقذذة جيذذدة للنمذذوذج فذذ 5>  1.748المصذذرية، = 

والمسذذئولية  يذذة،القذيم األخالقيذذة، والذذذكاء األخالقذي، والدافعيذذة األخالقوهذذي: ) األربذذعاألبعذاد 

 (.األخالقية

 Confirmatory Factor Analysisاستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي تم كما 

ن= أفراد عينة الدراسة )لدى  Maximum Likelihoodأيًضا بطريقة االحتمال األقصى 

 :، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي(398

 األخالقيةيمة الجذر الكامن والتباين للعقلية ( االشتراكيات والتشبعات وق2جدول )
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 العوامل

 )مكونات العقلية األخالقية(

 العينة المصرية

 (240)ن= 

 العينة الكويتية

 (158)ن= 

 التشبعات االشتراكيات التشبعات االشتراكيات

 0.511 0.369 0.589 0.325 القيم األخالقية

 0.530 0.374 0.547 0.365 الذكاء األخالقي

 0.496 0.348 0.498 0.269 الدافعية األخالقية

 0.490 0.287 0.536 0.296 المسئولية األخالقية

 1.569 1.964 الجذر الكامن

 30.338 31.196 التباين

 

 ( ما يلي:2يتضح من جدول )

ذر كذامن علذى عامذل عذام واحذد بجذ االخالقيذةالعقليذة المكونة لمقياس  األربعةتشبع العوامل -

( مذذذن التبذذذاين الكلذذذي لعينذذذة المصذذذريين، وانحصذذذرت %31.196( ويُفسذذذر )1.964قذذذدره )

فسذر ( ويُ 1.569(، وفى عينة الكذويتيين كذان الجذذر الكذامن )0.589، 0.498التشبعات بين )

 (.0.530، 0.490%( من التباين الكلي وانحصرت التشبعات بين )30.338)

 (، وكذذلكعينتين )المصذرية، والكويتيذةوجود تقارب شديد فى قيم الجذر الكامن للعامل في ال-

ى هذذذا للنمذذوذج علذذ األربعذذةفذذى قذذيم التبذذاين المفسذذرة بهذذذا العامذذل، وأيًضذذا تشذذبعات العوامذذل 

 العربية. األخالقيةالعامل، وهذا يُحقق تشابه البناء العاملي للعقلية 

 - 370، 2016حسذن )ويُعد النموذج مطابقًا للبيانات فى ضوء العديد من المؤشرات يذذكرها 

، 100ويكون مقياًسا مناسبًا لمطابقذة النمذوذج لحجذم عينذة مذا بذين )" 2"كامنها: مؤشر  (371

( وينصذح باسذذتخدام مؤشذرات أخذذرى فذذى حالذة زيذذادة حجذم العينذذة عذذن ذلذك، ومذذن هذذذه 200

مؤشذر حسذن المطابقذة المؤشرات التى اعتُمد عليها فى هذه الدراسذة نظذًرا لكبذر حجذم العينذة 

GFI ،AGFI ، NFI ،NNFI ، CFI ، RFI ،IFI ،PNFI ،PGFI  وجميذذذذذذذذذذذذذذذذع هذذذذذذذذذذذذذذذذذه

المؤشرات يجب أن تقع قيمتها بين )الصفر، والواحذد(، حيذث تشذير القذيم القريبذة مذن الواحذد 

الصحيح لهذه المؤشرات إلى مطابقذة جيذدة، أمذا القذيم القريبذة مذن الصذفر فتشذير إلذى مطابقذة 

، RMSRب مذذن مجتمذذع العينذذة منهذذا: سذذيئة. وتوجذذد مؤشذذرات مؤسسذذة علذذى خطذذأ االقتذذرا
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RMSEA  ،( أما القيم التى تزيد عن ذلك فتشير إلى 0.1وتنحصر قيم المؤشرين بين )صفر

وفذي الدراسذة الحاليذة جذاءت قذيم مؤشذرات سوء مطابقة النمذوذج للبيانذات موضذع االختبذار. 

 حسن المطابقة كما يوضحها الجدول التالى: 

 وفقًا للجنسية  األخالقيةللعقلية ( قيم مؤشرات بيانات النموذج المقترح 3جدول )

المدى المثالي  الكويت مصر مؤشرات حسن المطابقة

 للمؤشر

 المطابقة

 2X  2االختبار االحصائي كا

 2مستوى داللة كا

6.658 

0.569 

4.228 

0.498 

 2أن تكون قيمة كا

 غير دالة احصائياً 

√ 

√ 

 √ (5( إلى )1) 2X 1.369 1.748م  df  2كانسبة 

 √ (1)صفر( إلى ) GFI 0.850 0.845مؤشر حسن المطابقة 

 √ (1)صفر( إلى ) AGFI 0.796 0.801مؤشر حسن المطابقة المصحح 

 √ (1)صفر( إلى ) NFI 0.846 0.828مؤشر المطابقة المعياري 

 √ (1)صفر( إلى ) NNFI 0.954 0.897مؤشر المطابقة غير المعياري 

 √ (1)صفر( إلى ) CFI 0.806 0.811مؤشر المطابقة المقارن 

 √ (1)صفر( إلى ) RFI 0.885 0.874مؤشر المطابقة النسبي 

 √ (1)صفر( إلى ) IFI 0.968 0.974مؤشر المطابقة التزايدي 

 √ (1)صفر( إلى ) PNFI 0.823 0.847مؤشر االفتقار للمطابقة المعياري 

 √ (1)صفر( إلى ) PGFI 0.884 0.898مؤشر االفتقار إلى حسن المطابقة 

 √ (0.1)صفر( إلى ) RMSR 0.086 0.071جذر متوس  مربع البواقي 

 √ (0.1)صفر( إلى ) RMSEA 0.036 0.069جذر متوس  مربع خطأ االقتراب 

 

 ( ما يلى:3يتضح من جدول )
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فذذذى  األخالقيذذذةالعوامذذذل للعقليذذذة  ربذذذاعيتحقذذذق جميذذذع مؤشذذذرات حسذذذن المطابقذذذة للنمذذذوذج -

 الجنسيتين )المصرية، والكويتية(.

 (.التقارب الواضح فى قيم المؤشرات المختلفة عبر الجنسيتين )المصرية، والكويتية--

 بير، وهذاكفى كل من مصر، والكويت بشكل  األخالقيةتطابق البنية العاملية لمقياس العقلية -

 باختالف الجنسية. األخالقيةيعني عدم اختالف البناء العاملي لمقياس العقلية 

مؤشذرات  علذى قذيم جيذدة لجميذع يّ قذد حظذ األخالقيةن نموذج العامل الكامن الواحد للعقلية إ-

لمتوقع الصدق الزائف ا غير دالة احصائيًا، وقيمة مؤشر" 2"كاحسن المطابقة، حيث إن قيمة 

قية أن قيم بوللنموذج الحالي )نموذج العامل الكامن الواحد( أقل من نظيرتها للنموذج المشبع، 

لبيانات لالمؤشرات وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر، مما يدل على مطابقة النموذج الجيدة 

ق توكيدي أكذد صذد(، أي أن التحليل العاملي ال371 - 370، 2016موضع االختبار )حسن، 

 يذةاألخالق البنية للمقياس في صورته الحالية. مما يجعلذه صذالًحا لالسذتخدام فذي قيذاس العقليذة

 وفق النموذج التكاملي بالبيئة العربية.

ن صذدق مذوأخيًرا تشذير جميذع النتذائج السذابقة إلذى أن المقيذاس الحذالي يتمتذع بدرجذة مقبولذة 

 الفرض األول للدراسة.  البناء بالبيئة العربية، وبذلك يتحقق

 نتائج الفرض الثانى:

ي تكواملنمووذج لمقيواس العقليوة األخالقيوة فوي إطوار  يتووفرينص الفرض الثذانى علذى أنذه "

 ". درجة مقبولة من الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ بالبيئة العربية

  لذبطريقذة ألفذا والختبار هذا الفرض تم التحقذق مذن ثبذات المقيذاس بكذل مذن مصذر والكويذت 

، وكانذذت معذذامالت الثبذذات مقبولذذة كمذذا يتضذذح مذذن الجذذدول  Cronbach Alphaكرونبذذاخ

 التالي:

 

 األخالقيةالعقلية ( قيم معامالت ثبات مقياس 4جدول )
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 أبعاد المقياس م

 )مكونات العقلية األخالقية(

 معامل ألفا كرونباخ

 العينة الكويتية العينة المصرية

 0.869 0.847 األخالقيةالقيم  1

 0.799 0.793 الذكاء األخالقي 2

 0.874 0.882 الدافعية األخالقية 3

 0.904 0.852 المسئولية األخالقية 4

 0.860 0.876 المقياس ككل

                                               ( 0.01هذه القيم دالة عند مستوى) 

 

يتمتذع  وفذق النمذوذج التكذاملي األخالقيذة( أن مقيذاس العقليذة 4مما سبق يتضح مذن الجذداول )

رض تحقذق الفذبدرجة مقبولة من الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ بالبيئة العربية، وبذلك ي

 للدراسة الحالية.  يالثان

 نتائج الفرض الثالث:

ي تكواملنمووذج لمقيواس العقليوة األخالقيوة فوي إطوار  يتووفرينص الفرض الثالث علذى أنذه "

 بعوود والدرجووة الكليووةكوول درجووة درجووة مقبولووة موون االتسوواق الووداخلي باسووتخدام ارتباطووات 

 ". للمقياس

ل حساب معاممن االتساق الداخلي للمقياس من خالل تم التحقق والختبار هذا الفرض 

 ة،الدراس عينة وذلك على أفراداالرتباط بين درجة البعد )المكّون( والدرجة الكلية للمقياس، 

 والجدول التالي يوضح ذلك.

 األخالقيةالعقلية االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس ( معامالت 5جدول )
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 أبعاد المقياس م

 )مكونات العقلية األخالقية(

 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكليةمعامالت 

 للمقياس

 العينة الكويتية العينة المصرية

 0.869 0.921 القيم األخالقية 1

 0.843 0.840 الذكاء األخالقي 2

 0.752 0.796 الدافعية األخالقية 3

 0.870 0.890 المسئولية األخالقية 4

                                               ( 0.01هذه القيم دالة عند مستوى) 

رجذة ( أن جميذع قذيم معذامالت االرتبذاط بذين درجذة البعذد )المكذّون( والد5يتضح من جدول )

بالتذالي و(، ممذا يشذير إلذى تجذانس المقيذاس. 0.01الكلية للمقياس دالة إحصائيًا عند مستوى )

 الية.وبذلك يتحقق الفرض الثالث للدراسة الح تمتعه بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي.

 االستنتاجات والتوصيات:

املي وفذذق نمذذوذج تكذذ األخالقيذذةلمذذا كانذذت هذذذه الدراسذذة تهذذدف إلذذى إلذذى بنذذاء مقيذذاس للعقليذذة 

ن مذن عذددًا اكفاءتذه السذيكومترية عربيًذا؛ لذذا فقذد اسذتخدم الباحثذبنيتذه العامليذة ووالتحقق من 

عقليذذة الخطذوات المتمثلذذة فذذي تحديذذد األبعذاد كنقطذذة ارتكذذاز رئيسذذة مذن خذذالل تحديذذد مفهذذوم ال

لتربذوي، ، ومن ثم تم صياغة مفردات المقياس باالستفادة من األدب السيكولوجي وااألخالقية

 ، والدراسذذات والبحذذوث ذات الصذذلة بموضذذوا الدراسذذة، حيذذث تذذمان الحاليذذانوخبذذرة الباحثذذ

الت المكونذذة للمقيذذاس. كمذذا تذذم التحقذذق مذذن دال األربذذعة أن تغطذذي المفذذردات األبعذذاد مراعذذا

الصذذدق والثبذذات واالتسذذاق الذذداخلي للمقيذذاس مذذن خذذالل التحقذذق مذذن الصذذدق بطذذرق صذذدق: 

قذذة ألفذذا المحكمذذين، والمقارنذذات الطرفيذذة )التمييذذزي(، والعذذاملي، كمذذا تذذم تقذذدير الثبذذات بطري

بذين  التساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل االرتبذاطكرونباخ، إضافة إلى حساب ا

لحذالي ادرجة كل بعد )مكّون( والدرجة الكلية للمقيذاس. حيذث أظهذرت النتذائج تمتذع المقيذاس 

 (40ئيذة )بدرجة مقبولة من الموضوعية والكفاءة السيكومترية تُبّرر استخدامه بصورته النها

صذذائص الممذذاثلين لعينذذة الخ لشذذباب الجذذامعي العربذذيالذذدى  األخالقيذذةمفذذردة لقيذذاس العقليذذة 

 السيكومترية المستخدمة في بناء المقياس الحالي.

ونظًرا القتصار عينة الدراسة على عينتين من دولتين عربيتين فق  هما: )مصر، والكويت(؛ 

فذذإن الدراسذذة الحاليذذة توصذذي بذذإجراء المزيذذد مذذن الدراسذذات علذذى الصذذورة النهائيذذة للمقيذذاس 

( مفردة لتشمل عينات أخرى مذن دول عربيذة أخذرى شذقيقة، وذلذك 40لي والمكونة من )الحا
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من أجل تأكيد الثقة بالخصائص القياسية لمفردات المقياس الستخدامه بدرجة عالية مذن الثقذة 

إتباا أنمذاط سذلوكية فى  الشباب الجامعي العربيالتى يتبعها  األخالقيةفي الكشف عن العقلية 

 . المشكالت التي يواجهونها في كافة مناحي الحياة المختلفة أخالقية في حل

 المراجـــع:        

                      القرآن الكريم.

ألخالقية (. دور الفكر التربوي اإلسالمي في تنمية المسؤولية ا2019أبو فرج، ياسين محمد )

ليذذة ونفسذذية )مجلذذة ك لذذدى أفذذراد المجتمذذع مذذن خذذالل التطبيقذذات التربويذذة. دراسذذات تربويذذة

 .91 - 39، 2، 105التربية بالزقازيق(، جامعة الزقازيق، 

. SPSS(. الذذدليل اإلحصذذائى فذذى تحليذذل البيانذذات باسذذتخدام 2004أبذذو هاشذذم، السذذيد محمذذد )

 الرياض: مكتبة الُرشد ناشرون.

 ت(. أسس البحث العلمذى فذى المجذاال2002سهير كامل، ومنسي، محمود عبد الحليم )أحمد، 

 نجلو المصرية.(. القاهرة: مكتبة األ2النفسية واالجتماعية والتربوية )ط 

دراك (. العالقذة بذين القذيم األخالقيذة وإ2020العدل، عادل محمد، وعليوة، محمذد مصذطفى )

جذذودة الحيذذاة فذذي ضذذوء متغيذذري نذذوا الطالذذب والمسذذتوى الدراسذذي األكذذاديمي. دراسذذات 

 .37 – 1، 1، 108الزقازيق(، جامعة الزقازيق، تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية ب

لدى طلبذة  (. الدافعية األخالقية وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية2019الهزيمي، علي ملوح )

ؤتذذة، كليذذة التربيذذة فذذي جامعذذة الكويذذت. رسذذالة ماجسذذتير، كليذذة الدراسذذات العليذذا، جامعذذة م

 األردن.

(. 5ط (. أسذس بنذاء المنذاهج وتنظيماتهذا )2012الوكيل، حلمي أحمد، والمفتي، محمد أمذين )

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 (. اإلحصذاء النفسذى والتربذوى تطبيقذات باسذتخدام برنذامج2011حسن، عزت عبذد الحميذد )

SPSS18.القاهرة: دار الفكر العربى . 

ماعيذة: لنفسذية واإلجت(. اإلحصاء المتقدم للعلذوم التربويذة وا2016حسن، عزت عبد الحميد )

 . القاهرة: دار الفكر العربي.LISREL 8.8تطبيقات باستخدام برنامج ليزرل 

)ط  عيذة(. القياس والتقويم فذى العلذوم النفسذية والتربويذة واالجتما2008خطاب، علي ماهر )

 (. القاهرة: المكتبة األكاديمية.7

عينة من  قية والعالقة بينهما لديمستوي الحكمة والدافعية األخال(. 2018زكي، هناء محمد )

 .408 – 361(، 98) 28. المجلة المصرية للدراسات النفسية، طلبة الجامعة

نمية القيم (. فاعلية برنامج إرشادي قائم على فنية لعب الدور في ت2011سالم، أسامة فاروق )

 .43 – 1 ،1(، 73) 21األخالقية لدى الطالب الصم. المجلة المصرية للدراسات النفسية، 
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 محمد خليل، ونوفل، محمد بكر، والعبسي، محمد مصطفى، وأبذو عذواد فريذال محمذدعباس، 

رة (. عّمذذان: دار المسذذي8(. مذذدخل إلذذى منذذاهج البحذذث فذذى التربيذذة وعلذذم الذذنفس )ط 2017)

 للنشر والتوزيع والطباعة.

ية والحساسذذ(. القذذدرة التنبؤيذذة للمتغيذذرات األخالقيذذة: الدافعيذذة 2017عمذذر، نظمذذي حسذذين )

بيذذة، واألحكذذام بالسذذلوك األخالقذذي لذذدى طلبذذة جامعذذة اليرمذذوك. رسذذالة دكتذذوراه، كليذذة التر

 جامعة اليرموك، األردن.

يذذة (. القذذدرة التنبؤيذذة للدافعيذذة األخالق2018عمذذر، نظمذذي حسذذين، والزغذذول، رافذذع عقيذذل )

ة القذذدس والحكذذم األخالقذذي بالسذذلوك األخالقذذي لذذدى طلبذذة جامعذذة اليرمذذوك. مجلذذة جامعذذ

 .193 – 183، 44المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية. 

لنفسذية (. االختبارات والمقاييس فى العلوم ا2002صالح أحمد، وسليمان، أمين علي )مراد، 

 والتربوية خطوات إعدادها وخصائصها. القاهرة: دار الكتاب الحديث.

(. المشذذذكالت السذذذلوكية وعالقتهذذذا بالذذذذكاء األخالقذذذي لذذذدى 2020مرتضذذذى، هذذذدى محمذذذد )

زيق، المذذراهقين. دراسذذات تربويذذة ونفسذذية )مجلذذة كليذذة التربيذذة بالزقذذازيق(، جامعذذة الزقذذا

107 ،1 ،339 – 397. 

بذة للنشذر (. مبادىء علم النفس العام. القاهرة: مؤسسة طي2011)يوُسف، ُسليمان عبد الواحد 

 لتوزيع.وا

بناء مقياس ألسذاليب الذتعلم المرتبطذة بنشذاط فصذوص (. 2020يوُسف، ُسليمان عبد الواحد )

لذدى المذراهقين  (Memleticsالمخ في إطار النموذج المتكامذل للياقذة العقليذة )ميمليتذيكس 

دراسذات فذي علذم األرطفونيذا وعلذم الذنفس . مجلذة ن كفاءتذه السذيكومترية عربيًذاوالتحقق مذ

 7(، 1) 5الجزائر،  –، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية العصبي

– 40. 

 منظومذذذة القذذذيم لذذذدىدراسذذذة عامليذذذة لبنذذذاء مقيذذذاس (. 2021واحذذذد )يوُسذذذف، ُسذذذليمان عبذذذد ال

وء اإلعداديذذة ذوي صذذعوبات الذذتعلم االجتماعيذذة واالنفعاليذذة فذذي ضذذالمرحلذذة ب المذذراهقين

الذوطني فذي  المصذرية. الملتقذىبالبيئذة  والتحقق من كفاءته السذيكومتريةالنظرية الُسليمانية 

 متغيذر"، ة ورهانات التربية علذى القذيم فذي عذالمالبيئة االفتراضية الموسوم: "أزمة المدرس

 مذع هللاأبذو القاسذم سذعد  – 2والذي نظمه مخبر التربية والصحة النفسذية بجامعذة الجزائذر  

 27وم الجزائذذر، فذذي يذذ –مخبذذر تربيذذة تكذذوين تعليميذذة بالمدرسذذة العليذذا لألسذذاتذة ببوزريعذذة 

 أبريل.

ذكاء (. تنميذذة الفضذذائل السذذبعة للذذ2018) يوُسذذف، ُسذذليمان عبذذد الواحذذد، وغنذذايم، أمذذل محمذذد

ية مذدخل لتطذذوير البنيذذة الشخصذذاألخالقذي لذذدى معلمذذي المسذتقبل بمجذذال التربيذذة الخاصذذة "

يذة يذة الترب". المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس لكلوالعشرين يللمعلمين بالقرن الحاد

 31 أخالقيذات مهنذة التذدريس بذين التطبيذق والتغييذب"، فذي الفتذرة مذن"جامعة بورسعيد  –

 .413 – 406مدينة بورسعيد،  –أبريل، والمنعقد بقر مدارس بورسعيد الدولية  1 –مارس 

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/581/142471
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/581/142471
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https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/581/142471
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
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