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مما تعترب ان الفقرة جيدة وفق معامل  1استخدمت طريقة معامل توافق املرجعي و كانت النتيجة احملصل عليها هي 

مما يتضح ان الفقرة جيدة وفق  0.02ليها التوافق املرجعي و كذا طريقة معامل فاي كانت النتيجة احملصل ع

  .طريقة معامل فاي

كما أن دف الدراسة اليت تطرقت إليها الباحثة  التعرف علي اثر كل من طريقة معامل التوافق املرجعي و طريقة 

هيم معامل فاي و بغرض توصل الباحثة إيل نتائج الدراسة استخدمت أداة قياس املتمثلة غي االختبار لقياس املفا

  .و املهارات املتعلقة باإلعداد و األرقام و العمليات احلسابية

  :طبق هذا االختبار علي أفراد العينة األساسية و العينة االستطالعية حيث متخضت عن الدراسة النتائج التالية 

ة معامل ختتلف طرق حتليل بنود االختبار ر احملكي علي صحة الفقرات مما يدل علي أن فقرات جيدة وفق طريق

  .توافق املرجعي و طريقة معامل فاي
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  مقدمـــــةال                                    
         

 األفراداملوضوعية يف قياس سلوك  إىليسعى علماء القياس و املعنيون بالعلوم الرتبوية و النفسية للتوصل          

األداة اليت متكن الباحث من الوصول إىل التقدير املوضوعي للسلوك من األهداف فقد بات بناء .استجابتهمو 

نظريات حديثة يف القياس تتصدى  تو يف ضوء ذلك نضج   .املهمة اليت ينشدها علماء الرتبية و علم النفس

عينة اليت يواجهها القياس الرتبوي و النفسي و منها عدم استقاللية نتائج القياس عن لبعض الصعوبات 

  .االختبار و كذلك عن طبيعة و فقرات االختبار

نتيجة رغبة املتخصصني يف تعرف وسائل جديدة  محكية المرجع إىللذا نشأت فكرة االختبارات      

هات القرارات الطلبة موضوع القياس تفيد يف اجتا أداءعن مستوى  أكثرمعلومات  إىلمتكنهم من الوصول 

اغلب متخصصي القياس و التقومي الرتبوي و  أني االهتمام ذه االختبارات من اكرب دواع املختلفة و كان

مثل تلك اليت تستخدم يف تقرير  .القياس أدواتالنفسي كانوا يركزون يف املاضي على عدد قليل نسبيا من 

ت قياس لتشخيص حاجا أدواتومل حيظى االهتمام ما حيتاجه املعلم من .قبول الطلبة يف الدراسة اجلامعية

  .الربامج التعليمية اخلاصةالطلبة الفردية أو تقومي 

و التعليم اجلامعي حباجة إىل توافر االختبارات التحصيلية احملكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق و الثبات    

و . ريف للطالبهلذا انشأ هذا النوع من القياس مرتبطا باالجتاه االديومرتي الذي يركز على قياس مدى النمو املع

ذلك مبقارنة أدائه مبستوى أداء مطلق بدال من مقارنته بأداء الطلبة اآلخرين و دف االختبارات احملكية املرجع 

آنا  (يف اجلانب املعريف إىل التحقق من مدى إتقان تعلم الطلبة ملادة دراسية معينة و البؤرة و قد أشارت

بعة إىل أمهية القياس الذي يهتم ذا النوع من االختبارات الطبعة الرا )االختبارات النفسية (يف كتاا  )ستازي

  إىل شيوع مفهوم القياس الذي يعين املقارنة باآلخر يؤدي إىل إمهال تام
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لألهداف التعليم و مستوياته و هذا ما يؤكده التدين املالحظ يف التعليم بعامة األخطار اليت تقتصر يف قياسها 

  .و يف التعلم اجلامعي خاصة على املعيار السيكومرتي,تعليمي لنجاح أفرادها يف عموم السلم ال

فبينما يقارن يف االختبارات معايرته مبقارنة أداء الفرد بأداء اموعة وبأداء اموعة العمرية اليت ينتمي إليها      

و تستخدم مثل هذه داء الفرد بأداء اموعة العمرية اليت ينتمي إليها أكاالختبارات الذكاء مثال حيث يقارن 

  .االختبارات يف أغراض تصنيف الطلبة و حتديد مواقعهم على منحىن التوزيع الطبيعي

وبناءا على هذا قسمنا حبثنا إىل جانبني اجلانب النظري و األخر تطبيقي حبيث مشل اجلانب النظري إىل     

مث انطلقنا إىل صدق  ت تعريف االختبارات حمكية املرجع,يتضمن الفصل األول متهيد:ثالث فصول

  .و إىل ثبات االختبارات حمكية املرجع و طرق حتليل االختبارات حمكية املرجع. االختبارات حمكية املرجع 

املرجع مث خصائص االختبارات  االختيارات املعياريةخصصناه إىل متهيد مت تطرقنا إىل تعريف : أما الفصل الثاين

  .فرق بني االختبارات املعيارية املرجع و االختبارات حمكية املرجعاملعيارية املرجع و يف األخري إىل ال

حيث حيتوي الفصل الثالث اإلجراءات املنهجية  اجلانب التطبيقي قسمناه إىل فصلنيأما فيما خيص     

عينية  مع وتمنهج الدراسة تطرقنا فيه إىل نبده عن املؤسسة و اإلطار الزماين و املكاين جم: للبحت تتضمن 

  .تطرقنا لألداة املتمثلة يف االختبار احملكي و يف االستمارات الدراسة أي حتديد اإلطار البشري للدراسة مت 

بدأنا بعرض و حتليل البيانات الدراسية و عرض النتائج مث مناقشة النتائج على ضوء : أما الفصل الرابع 

  .الفرضيات و أخريا ختمنا اجلانب التطبيقي خبالصة عامة
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  مشكلة البحث-   1

هلا دورها يف تقييم مدى فعالية  أالالختبارات مكانة مرموقة يف تكوين السلوك البشري كما  أنالشك      

الطريق  بأمثلبعض الباحتني بان االختبارات ليست  إليهما يتطرق  إىل إضافةإطار مهامه الدراسي رس يف االد

ال تزال هي املعيار الوحيد يف هده العملية حيث ال توجد هلا بديل و لقد  إا الإلتقييم قدرة الدراسة العلمية 

صحة الفقرات على االختبار احملكي الضوء على اثر االختالف طرق حتليل بنود حاولنا يف هذا البحث تسليط 

  .للنقاشموضوع 

و  أمهيةو كذا الفرضية و دوافع اختيار الدراسة و كذلك ناقشنا  اإلشكاليةو لقد احتوى هذا الفصل على تقدمي 

  .الدراسة أهداف

حدود  ضحناو أالدراسة و  أدواتاخلاصة ذه الدراسة و حددنا  اإلجرائيةحتديد بعض املفاهيم  إىلو تطرقنا 

   :و ألمهية هذا املوضوع قد مت التطرق إىل دراسات عديدة منها .يف اال الزماين و املكاين املمثلةالدراسة 

مبقارنة ثالث طرق حلساب ثبات االختبارات احملكية و هي ليفنجستون و  حيث قام 1990دراسة عبد اهللا ،

  هانيا 

فاصلة خمتلفة و استخدم يف اختبار و سبكوفياك عن أطوال خمتلفة من االختبارات و عينات خمتلفة و درجات 

مفردة يف وحدة من كتاب اجلرب للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  190حمكي املرجع مكون من 

طالبا و كان من أهم النتائج انه ميكن اعتبار الدرجتني  818جبمهورية مصر العربية حيث مت تطبيقه على 

ف من اجل اإلتقان وذلك ألن االختبارات ذات األطوال درجتني جيدتني للتصني %80و  %70الفاصلتني 

املختلفة و ذات األحجام املختلفة من العينات تغطي معامالت ثبات مرتفعة عند هذه الدرجات الفاصلة كما أا 

وان طريقة هاينا يف حساب معامالت الثبات تغطى . تدل على حتقيق نسبة كبرية من األهداف املرغوب قياسها

كما أن طريقة ليفنجسون أظهرت   )ليفنجسون سبكوفياك (متحيزة أو اقل حتيزا من الطرق األخرى نتائج غري 

دالالت كثرية من مواقع متعددة و إلحجام خمتلفة للعينات و ألطوال خمتلفة لالختبارات و لكنها تتأثر بالدرجات 

 .)%60إىل  %40 (وعادة ما تكون.الفاصلة القريبة من املتوسط 

رينان و ليفنجسون و هاينا و سيكوفياك و عليه فان هذه بطرق لتقدير االختبار احملكي وهي و هناك عدة 

   . اثر اختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقراتمعرفة  إىلالدراسة دف 

  :كاأليتو لذلك فان مشكلة البحث ميكن تلخيصها  

معامل التوافق / معامل فاي  ( ؟ صحة الفقراتالمحكي على  تحليل بنود االختبار  طرق هل يختلف

  )املرجعي

  :تحديد الفرضية -2
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 .)معامل التوافق املرجعي/ معامل فاي  (حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات  طرقتلف خت

  :الدراسة  أهداف-3

   :إىلدف الدراسة  

  .على صحة الفقراتاثر االختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي التعرف على - 

  :أهمية الدراسة - 4

 تتمثلو ذلك ملا حتتويه من عرض املشكلة و  أمهية جماالاالبحوث العلمية مهما اختلفت و تعددت  لكل إن   

نظرا لنقص  صحة الفقراتحبتنا مما يلي احلديث عن موضوع اثر اختالف طرق حتليل اختبار احملكي على  أمهية

  .على الثبات حيث سيتم دراسته املؤثرةالدراسات و التعرف على العوامل 

  :المفاهيم اإلجرائية -5

يعين أداة أو وسيلة أو طريقة تقدم للمفحوص سلسلة من املهمات عليه أن يستجيب  :Testاالختبار 5-1

كما يعرف بأنه   )21: 1998س باع(فة صحبيث لن طريقة استجاباته تدل على مقدارها عنده من تلك ال.هلا

أداة قياس يتم إعدادها وفق طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت ختضع لشروط و 

ات اليت ثري قواعد جمددة بغرض حتديد درجة امتالك الفرد لسمة أو قدرة معينة من خالل إجاباته عن عينة من امل

  )52: 2003،عودة (سها متثل السمة أو القدرة املرغوب قيا

تيكوا أن مفهوم احملك يعين نطاق شامل من املعارف و  يرى بعض علماء القياس من أمثال حيلزر:المحك 5-2

و املهارات احملددة حتديدا جديدا حبيث ميكن موازنة أداء الفرد يف االختبار هلذا النطاق و أن نعرف ما يستطيع أن 

  )23:  2001 ،عالم( .يؤديه يؤديه هذا الفرد و ما ال يستطيع أن

االختبار الذي يرد إىل حمك هو ذلك االختبار الذي يذكر لنا شيئا عن الفرد :االختبار المحكي المرجع 5-3

  )28:  1996 ،عبد السالم و آخرون(بدون الرجوع إىل أداء الفرد اآلخر

نه و منه اختاذ القرار حبذفها أو تقصد ا الباحثة مدى مالئمة الفقرة لالختبار الذي تتضم:صحة الفقرات 5-4

  .اإلبقاء عليها

  :طرق تحليل بنود االختبار المحكي المرجع 5-5

  :و معامل التوافق املرجعي حيث ايهي الطرق املستخدمة يف هذه الدراسة و هي معامل ف

  متقنني و غري متقنني إىلعبارة عن توافق الفقرة و االختبار يف تصنيف املختربين  :معامل فاي

متقن و (عبارة عن احتمالية التوافق مستوى االستجابة على السؤال و مستوى اإلتقان  :معامل التوافق المرجعي

  .)غري متقن
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 :قتراحاتالاتوصيات و ال

من خالل ما توصلت إليه الباحثة من النتائج الدراسة اليت قامت ا فأا تقرتح أن تكون هناك دراسات      

  :كما يلي

 .املرجع و االختبارات املعيارية املرجعإجراء دراسة يتم فيها معرفة الفروق بني االختبارات احملكية  -1

إجراء دراسة يتم فيها معرفة اثر اختالف طرق حتليل بنود االختبارات احملكية املرجع يف اختيار  -2

حجم العينة وطول  (الفقرات مع األخذ يف عني االعتبار تأثري الدرجة الفاصلة إضافة إىل تأثري العوامل األخرى 

 .)االختبار 

م فيها معرفة أثر اختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي املرجع عن اخلصائص إجراء دراسة يت -3

 .السيكوميرتية

إجراء دراسة اثر كل من طريقة معامل فاي و معامل التوافق املرجعي يف اختيار الفقرات اختبار حمكي  -4

 .املرجع

  :من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة تقرتح التوصيات كاآليت  

نظرا لسهولة طريقة معامل صعوبة الفقرة و معامل التمييز ب فيمكن استخدامها يف حتليل بنود  -1

 .االختبارات احملكية املرجع

 .تكثيف البحوث حول موضوع تأثري حجم العينة و طول االختبار يف اختيار الفقرات -2

 .حول موضوع تأثري درجة الفاصلة على ثبات اختبار احملكي املرجع أكثراهتمام  -3

طريقة معامل التوافق املرجعي و معامل فاي لطرق املشتقة،معامل صعوبة نتائج متشاة  إعطاءميكن  -4

  .الفقرة و معامل التمييز ب فيمكن استخدامها يف حتليل بنود االختبارات احملكية املرجع
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 :تمهيد •

الل تتابع املنهج الدراسي فقط خإن االختبارات احملكية املرجع ال تقتصر على أداء الطالب بشكل فردي و      

النوع من االختبارات حتديد تسهل ألغراض التقومي مثال عند تقومي أداء املدرسة ككل يف اختبار الطلبة و يتم هذا 

  .املعيار أو املعايري قبل املدرس أو املختص

 :تعريف االختبارات المحكية المرجع .1

 :ختبارات احملكية املرجع نعطي تعريف موجز ملعىن حمك اال إىلقبل التطرق 

صدق مدى متثل االختبارات بال يعينصفة لالختيار  تعملوعندما نس لصدقتعين كلمة احملك لغة ا •

دل على التحصيل املتوقع يمصطلح يستعمل لعند الرتبويني  "المحك "والثبات يف مجيع أوصافها وكلمة 

وتستعمل  اإلجراءمن الطالب والوقوف على مدى حتقيقها فاحملك هو قياس موضوعي الطبيعة ومستقل 

ار احملكي لتحديد صدق االختبار رغبة يف احلصول على تقدير نسيب للمستوى احلقيقي ويهدف االختي

مقارنة بأدائه  إىللجوء الدون . مطلق  أداءمستوى  أواحملك  إىلالطالب بالنسبة  أداءتقدير  إىلاملرجع 

   )2003 : حضر ( اآلخرينالطالب  بأداء

 األفرادعلى ظروف بني  الرتكيز أساسامل يعد اهلدف هو  اإلتقانم التعلم من اجل عندما ظهر مفهو  •

ه ذا ففي هذل. يتقن الطلبة ما تعلموه  أندف التعليم نشاط مقصود يبدل  أنلك ذوالتمييز  بينهم 

عادة على صورة   األداءا ذه غا صوي .املتوقع أداءالفرد مبحك  أداءاالختبارات تفسر الدرجة مقارنة 

واقرب .  األداءسلوكية مرتبة حبيث تصنف خمتلف مستويات  أهداف أونواتج متوقعة  أوكفايات حمددة  

 ،حممود عالم صالح الدين(.االبتدائيةمن املرحلة  الثالثة األوىله االختبارات التقومي يف الصفوف ذهلمثال 

2005  :2( 
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 أواحملك  إىلالفرد بالنسبة  أداءلتقدير خدم تلك االختيار الذي يسذبأنه  " 1998احلميد جابر عبد  •

  )233 :1998 ،عبد احلميد( اآلخرين بأداء أدائهموازنة  إىلمطلق دون احلاجة  أداءمستوى 

ثابت دون  )مستوى (حمك  إىليتم فيه حتديد مستوى الطالب بالنسبة  الذياالختبار " 2005العجيلي  •

 ،العجيلي (الرجوع إىل أداء اآلخرين وهدا املستوى يرتبط عادة باألهداف السلوكية للمادة الدراسية

2005: 18( 

خدم يف تقييم أداء الفرد بالنسبة إىل حمك مستوى أداء مطلق تدلك االختبار الذي يس "  2005عالم  •

  . )1929  :2005 ،عالم (دون احلاجة إىل مقارنة أدائه بأداء األفراد اآلخرين 

  :المرجعمميزات وخصائص االختيارات المحكية  .2

 فاسل موضوعيةة مبعايري طمرتبصممت لتحديد ما يستطيع املتعلم أدائه من املهارات وهي  من االختيارات •

 .املوادلألداء لقوائم مهارات 

 األداءمستوى نوعيا من  أومستوى مقبول  اكتسبواين ذصممت من اجل التعرف على الطالب ال •

 .مستويامهلم لتحسني  عالجيةحىت يتم وضع الربامج اللك ذيتمكنوا من ال ين ذال وأولئك

مستوى  إىليقوم دون الرجوع  أنالتلميذ يع فيها بعبارات سلوكية يوضع ما يستط التالميذ أداءوصف ي •

يزيد  القراءة ماال تابأن يقرأ مجيع الكلمات يف كيع امحد يستط:مثاليف اموعة  اآلخرين األفراد أداء

 .ثالثة أخطاءعن 

ضمنا يف اهلدف يكون ت"الحد األول  "يف اختبارات  إتقان التعلم يتحدد مستوى األداء املقبول سلفا  •

مستوى السلوك  النوعي احملك مستوى يوفر  ثالم %90على مستوى  السلوكي لالختبار كاإلتقان 

 يف املهارات العليا رات حمكية املربع ويصعب حتقيقها مسيت باالختبا إذمطلقا املقارنة مبا حيفظه الطالب 
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اخلربات السابقة جيب أن تكون االختبار حمي  "قياس املتطلبات السابقة واملهارات الالزمة لبدء التدريس  •

 .قيسهايمتعلقا بالوظيفة اليت  جعاملر 

كما أا تساعد يف حتديد أسباب   ،يف تقدير الوضع التحصيلي  الراهن للطلبة جعتفيد االختبارات حمكية املر  •

اسبة لعالج بىن  يف ضوئها هده االختيارات ووصف طرق املنتعدم  إتقان الطالب لبعض األهداف اليت 

أن معظم خربات القياس الرتبوي والنفسي  يؤكدون  "وقد أوضح بلوك  يف حتقيق األهداف قاإلخفاحاالت 

:  23     1424،العنزي(االختبارات احملكية املرجع يف قياس العملية التعليمية قياس مباشرا   أفضليةعلى 

24  ( 

   :خطوات إلعداد اختبار محكي المرجع .3

عرض تلك أطلوبة وسوف املاختبار مرجع احملك خطوات البد من اختاذها للوصول إىل النتيجة  إلعداد

  : اخلطوات يف سطور آتية

  .حتديد العناصر السلوكية اليت سوف يقيسها االختبار -1

  .إعداد جدول املوصفات االختبار -2

  .حتديد صدق االختبار وحساب ثبات -3

  مفتاح التصحيح . إعداد صورة املبدئية لالختبار تشمل التعليمات -4

 ) 352: ولييم حمرنس  ( احملكإعداد مناذج استمارات تقرير االختبار مرجعي  -5

  

  :صدق االختبارات المحكية المرجع  .4

  :صدق الوصفي   4-1

  .السلوكيأمكن من خالله وصف أداء الفرد بالنسبة للنطاق  إذايعترب االختبار صادقا 
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  من خالل اخلرباء واحملكمني  يتم 

  .يطلق عليه  أحيانا  صدق احملتوى 

  : يفيظلو االصدق   4-2

صدق اللنطاق السلوكي وغريه مبثابة كوصف ايعترب االختبار  يؤدي االختبار الوظيفة اليت صمم من اجلها 

   . جعالتجرييب يف االختبارات مجاعية املر 

باألداء الفرد املوافق ختتلف عما يقيسه  تنبأامشل من الصدق التجرييب الن التجرييب ي الصدق الوظيفي         

.االختبار        

:صدق انتقاء النطاق السلوكي 4-3  

مت  الذينستبني من خالل مدى صدق النطاق السلوكي . قواعد جيدة لالختبار مفردات النطاق السلوكيوضع 

 - أكثر أوه القدرة على ثالث أبعاد ذكن تقسيم همميف متثيل األبعاد مثال القدرة على حل املشكالت اختياره 

   .نضع اختبارا لكل بعد

.نطبق االختبارات على طالب نعرف قدرم على حل املشكالت-   

  .حنسب النسبة املئوية يف اإلجابة على االختبارات - 

  ندرس النسبة املئوية للطالب الدين حصلوا على الدرجات املرتفعة يف أي من االختبارات - 

  .دراجام يف االختبارات األخرى وزيعت لنعرف- 

  .ذي ميكن تعميم أداء الطالب فيه على العالقات السلوكية األخرىال )بعد(حتديد النطاق السلوكي - 

  :ثبات االختبارات المحكية المرجع .5

املرجع على معامل االرتباط بني متغريين و تزداد قيم هذه  املعيارية معظم طرق تقدير ثبات االختبارات يعتمد

)260:  1990 ،عالم(.الدرجات تباثاملعامالت بزيادة   
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تكون جمموعة الطلبة  أنحمدد فيتوقع  أداءمستوى  إىل الدرجة بالرجوع ريو يف االختبارات احملكية املرجع يتم تفس

للمعلومات و املهارات و بالتايل عند  اإلتقانمستوى معني من  إىلمتجانسة و خاصة عندما يوجه التعليم 

و بالتايل  متخصصةتكون القيم  أناملرجع فانه من املتوقع حساب الثبات بالطرق التقليدية لالختبارات احملكية 

.املعيارية املرجع ال يصلح لقياس ثبات االختبارات احملكية املرجع فان طرق تقدير الثبات اخلاصة باالختبارات  

)قنتقن غري متم(التصنيف  ألغراضاالختبارات حمكية املرجع تستخدم عادة  أنو حيث   

هذا النوع من االختبارات يطلق عليه ثبات . السلوكي فان الثبات )البعد(من النطاق  األفرادو درجة متكن 

.السلوكي معني )البعد(يف نطاق  األفرادثبات تقدير درجات  أوو الثبات  اإلتقانالتصنيف لالختبارات   

:األولىالمجموعة  5-1  

:سلوكي معني و من هذه الطرق )بعد(يف نطاق  األفرادتقديرات درجات  ثبات  

و  و يعتمد على مفاهيم النظرية الكالسيكية يف تقدير ثبات االختبارات معيارية املرجع :معامل لفنجسون -1

 .بدل من املتوسطتستخدم درجة  الفاصلة  أا إال.كز على معرفة احنراف درجة الفرد عن املتوسطتاليت تر 

فبدال من ليجاد احنراف درجات األفراد عن املتوسط حتسب احنرافات درجات األفراد عن الدرجة الفاصلة احملددة 

  .)264، 263  :1990 ،عالم(

نباك حيث و التعميم لكر  إمكانيةوتعتمد على مفاهيم و مبادئ نظرية  :معامل االعتمادية لبرينان و كين -2

االختبارات املعيارية  نهناك نوعان من التباين اخلطأ احدمها يتعلق بتفسري البيانات املستمدة م أننباك و يوضح كر 

ة من النسبم هنا هو املرجع و اآلخر يتعلق بتفسري البيانات املستمدة من االختبارات احملكية املرجع ومعامل التعمي

 .يةبريينان معامل االعتماد هعلي أطلقوقع للدرجة املالحظة و تتباين الدرجة الشاملة و التباين امل

  :المجموعة الثانية 5-2

ه ذه  تم )التصنيف لإلتقان (ثبات تصنيف األفراد يف جمموعات حبسب درجة متكنهم من نطاق سلوكي معني 

الدرجة  إىلقنني أي أن التصنيف يكون ثنائيا استنادا تقنني وغري متقرارات التصنيف إىل ماموعة بتقدير اتساق 

كان املستوى احلقيقي للفرد   اذإالفاصلة كما تم بتقدير أخطاء التصنيف املوجبة والسالبة واخلطأ املوجب حيدث 
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الفاصلة أو يزيد عنها وبدلك يصنف يقل عن الدرجة الفاصلة يف حني يكون أداءه على االختبار مساوي للدرجة 

وي احلقيقي للفرد  يساوي أو  يزيد عن الدرجة الفاصلة تكان مس  اذإأما اخلطأ السالب فيحدث . قن تعلى انه م

قن وينبغي أن تكون تلك يصنف على انه غري مذإال انه حيصل يف االختبار على درجة اقل من الدرجة الفاصلة وب

   )280، 1990عالم(ي من نوعي اخلطأ بأ وبةدرجة التصنيف غري مش

   :ه اموعة إىل قسمنيذوتنقسم املعامالت اليت تشمل عليها ه

  : معامل ثبات تصنيف لإلتقان من تطبيقين -1

ه معامالت معامل ذحيت يتطلب تطبيق االختبار نفسه مرتني أو تطبيق صورتني متوازيتني النفس االختبار ومن ه

  .ون ومعامل كاب تبلتقان هامإ

  :من تطبيق واحد  قانتلإلمعامل الثبات التصنيف   -2

  .يكفي حلسابه بيانات من تطبيق واحد مثل معامل اثقان هاينا ومعامل سبوفياك 

  :طرق تحليل االختبارات المحكية المرجع  .6

  :طريقة معامل التوافق المرجعي  6-1

ويهدف معامل التوافق املرجعي  قانتاإلا املعامل من أحدث معامالت التمييز اخلاصة بتحليل اختبارات ذيعترب ه

إىل معرفة احتمالية التوافق بني نواتج سؤال معني ونواتج  االختبار وهو مشابه يف قاعدته النظرية لطريقة معامل 

وهو من أهم الطرق اليت تعتمد على تطبيق االختبار ملرة واحدة على جمموعة ) 1993:القاطعي  (استجابة البند 

قنني بناء على مدى حتقيقهم للمستوى تقنني وغري متد ومن مت تصنيف األفراد هده اموعة إىل مواحدة من األفرا

   .قانتلإلاملطلوب 

  املعادلة الثانية حلساب معامل التوافق املرجعي   Subkoviacفياك  كو وسبو   وقد اقرتح كل من هارس

= معامل التوافق املرجعي 
ا�د

ن
 )112:  1993القاطعي، (               
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  :حيث

  .صحيحةابوا عن السؤال إجابة جقنني الدين أتعدد األشخاص امل=  أ

  .عدد األشخاص غري املثقبني الدين أجابوا إجابة خاطئة = د

  .العدد الكلي لألشخاص= ن

ــــــــــــــني الصــــــــــــــفر- وميكــــــــــــــن حســــــــــــــاب احلــــــــــــــد األدىن معامــــــــــــــل التوافــــــــــــــق  )1+( وينحصــــــــــــــر مــــــــــــــدى املعامــــــــــــــل ب

واالســــــــــــتجابة علــــــــــــى الســــــــــــؤال وحيســــــــــــب احلــــــــــــد  قـــــــــــانتاإلحينمـــــــــــا ال يكــــــــــــون هنــــــــــــاك عالقــــــــــــة بــــــــــــني مســــــــــــوي 

   :التايلاألدىن ملعامل التوافق املرجعي من خالل اجلدول الثنائي مث النحو 

  ) 2×2(اجلدول الثنائي 

  )21:  1993القاطعي، (  معامل التوافق املرجعي: )01(الشكل رقم   

  األداء على االختبار            

  قنتغري م      قن تم          

    

  صح

  

    اإلجابة على الفقرة

  خطأ

  

  

  

  

  أ  

  

  ب  

  

  ج 

  

  د
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  :وعن طريق املعادلة التالية 

=احلد األدىن ملعامل التوافق املرجعي
 (ا�ب)×(ا�ج)��ج�د�×�ب�د�

ن
  )21:  1993القاطعي، (    �

           : حيث

  ني الدين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة  نقتعدد األشخاص امل= ا

      .ني الدين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحةنقتعدد األشخاص غري امل= ب     

      .ني الدين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئةنقتعدد األشخاص امل= ج    

  .السؤال إجابة خاطئةني الدين أجابوا عن نقتعدد األشخاص من غري امل= د      

  .العدد الكلي لألشخاص= ج     

كان الفرق بني احلد األدىن ملعامل التوافق املرجعي   ذاإمعامل التوافق املرجعي   فقو   وميكن  اعتبار الفقرة جيدة

  .0.05ومعامل التوافق املرجعي اكرب من أو يساوي 

 ي        اطريقة معامل ف 6-2

لمفحوصني وهو من الطرق اليت يتم   فيها ل .التوافق يف التصنيف بني الفقرة واالختباريبني هدا املعامل درجة 

قان و تيتم اختبار درجة الفاصلة متثل مسرى اإلاليت تطبيق االختبار مرة واحدة على جمموعة واحدة من األفراد 

على العالمة الكلية على  تتحدد فاعلية الفقرة بقدرا على التمييز بني املفحوصني عند درجة فاصلة حمددة

ا ذحيث يبني ه )2×2(ويتم إجياد معامل فأي عن طريق اجلدول الثنائي  )10: 1992األمحد (االختبار 

  يلاتي للجدول الثنائي على النحو الاني وحيسب معامل فنقتعدد اإلجابات الصحيحة و اخلاطئة لغري امل لاجلدو 

  

  )21:  1993القاطعي، (  معامل فاي: )02(الشكل رقم   
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  األداء على االختبار                                           

  )قن تغري م(راسب        )قن تم(ناجح                  

  

  صح

األداء على    

  الفقرة

  خطا       

  

=  معامل فاي 
ا د 	ب ج 


�أ�ب�.�ج�د�.�أ�ج�.�ب�د��
        )142:  1990الشربيين، (       

   .صحيحةني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة  نعدد املتق=   ا      :حيث أن 

        .صحيحةإجابة  ةني الدين أجابوا عن الفقر نقتعدد غري امل= ب          

   .خاطئةني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة نقتعدد امل= ج    

   .ني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة نقتعدد غري امل= د   

  0.30أو يساوي  من كانت قيمته اكرب  اذإي اتعترب الفقرة جيدة وفق معامل ف

  التمييز ب  لطريقة معام 6-3

ــــــــــــ ــــــــــــز وال ــــــــــــان وهــــــــــــو مشــــــــــــتق مــــــــــــن الطريقــــــــــــة املعروفــــــــــــة حلســــــــــــاب معامــــــــــــل التميي ي مت ذويعــــــــــــرف مبعامــــــــــــل برين

يف صــــــــــعوبة الفقــــــــــرة بــــــــــني أفــــــــــراد اموعــــــــــة العليــــــــــا وأفــــــــــراد اموعــــــــــة  قحســــــــــابه عــــــــــن طريــــــــــق حســــــــــاب الفــــــــــر 

ــــــــــــــدنيا  ني نــــــــــــــهــــــــــــــو عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن الفــــــــــــــرق يف صــــــــــــــعوبة الفقــــــــــــــرة يف جمموعــــــــــــــة املتقف )ب(أمــــــــــــــا معامــــــــــــــل .  ال

 )35-34:  1998القاطعي، (ني نوجمموعة غري املتق

    

  ا

  

  ب

  

  ج

  

  

  د
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ـــــــدنيا باموعـــــــة غـــــــري   ـــــــث يســـــــتبدل مفهـــــــوم اموعـــــــة العليـــــــا باموعـــــــة املتقنـــــــة واموعـــــــة ال   ةاملتقنـــــــحي

  بااليت  وحدده برينان 

= عادلة برينان  م                 
ا

�
ن

ب  -   

�
ن

  

 :حيث أن

    .ين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحةذعدد املتقنني ال=    ا

    .أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة الديناملتقنني غري  عدد= ب       

ن   
ني                نعدد املتق=1  

  املتقنني عدد الغري= 2ن

ن(وهنا  
1

وتعترب الفقرة جيدة وفق معامل  )  1421:53ي الصبح ( 2نمساوية أو خمتلفة عن  ميكن أن تكون ) 

   )  0.20 ( كانت قيمته اكرب من أو يساوي   اذإ )ب(التمييز 

 :الخالصة  

نستنتج من خالل هدا الفصل أن االختبارات حمكية املرجع من االجتاهات احلديثة نسبيا يف القياس النفسي    

والرتبوي وتستخدم يف وصف أداء الفرد وتصنيف مستوى متكنه أو إتقانه موعة من الكفايات األدائية ويف جمال 

كية املرجع  فانه ال يهيم  باملركز النفسي للفرد بني قياس وتقومي الربامج الرتبوية وعندما تستخدم االختبارات حم

  . أقرانه  وإمنا يهتم مبقارنة درجته يف بعض الربامج التدريبية 
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  :تمهيد

كاالختبار الذكاء مثال حيث يقارن   إليهااموعة العمرية اليت ينتمي  بأداء أومرجعية  ألداءالفرد  أداءيقارن     

التصنيف الطلبة  أعراضو يستخدم مثل هذه االختبارات يف  إليهااموعة العمرية اليت ينتمي  بأداءالفرد  أداء

معيارية مرجعية  كاالختباراتما استخدمت اختبارات الذكاء    إذيف املنحىن التوسيع الطبيعي  مواقعهمحتديد و 

  .لتصنيف الطلبة

 :تعريف االختبارات المعيارية المرجع .1

  .نعطي موجز ملعىن املعيارقبل التطرق إىل تعريف االختبارات املعيارية املرجع 

 :ما معنى المعيار  -1

كما عيارية يف القياس الرتبوي  امللتعبري عن جمموعة  معايري املعيار مفرد معايري كثري ما يستخدم مصطلح    

هذه اموعة املعينة تسمى  ويستخدم مرادفا للمعدل الذي هو الدرجة الوسيط موعة معينة من الناس 

و يراد باملعيار يف االصطالح الرتبوي القياس و  )302 :د حمرنس.ولييم ا ( ة أو المرجعيةبالمجموعة المعياري

يف اختبار ما سواء باالعتبار مجيع نتاجات التعلم  األدائيةرس االطريقة املتبعة للحصول على مدى قدرة الد

  .أو مبقارنة قدرته األدائية مع أفراد آخريناملستهدفة 

 :أنواع المعيار  -2

كلمة معيار يف علم النفس الرتبوي مصطلح يستخدم يف غالب األحيان خبصوص االختبارات جبميع   إن    

مدى مالئمة اختبار ما لدارسني من زاوية معىن  إىل أشكاهلا و بعبارة أدق انه يستعمل كمقياس لتوصيل

  الدرجات املعطاة

اس ينقسم إىل قسمني االختيارات و لقد ذكر الدكتور مندور عبد السالم أن االختبار من حيث القي    

  )2001:275،مندور عبد السالم(معيارية املرجع و االختبار حمكي املرجع 

اليت  األقرانمد مستوى مجاعة تاالختبارات معيارية املرجع هي االختبارات اليت يقارن أداء الفرد فيها مبعيار يع- 

ينتمي إليها هذا الفرد و يتمثل هذا املستوى مبتوسط درجات هذه اجلماعة و تتمثل املقارنة مبدى احنراف 
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درجات الفرد عن هذا املتوسط و التأكيد عن الفروق بني األفراد و التمييز بينها و ال شك أن هذا املعيار يتغري 

  )2: 2005 ،عالم(عةتركيب اجلما إطاربتغري اجلماعة و البد من تفسريه يف 

 :خصائص االختبارات معيارية المرجع .2

 .االعتدايلالكشف عن الفروق الفردية حيث تكون الدرجات قريبا من املنحىن  •

 .يفسر األداء يف االختبار مرجع املعيار موازنة بأداء األفراد اآلخرين يف االختبار نفسه أن أداء نسيب •

 .كاألفراد من حيث النجاحالتالميذ  ـمالئمة الختاذ القرارات تتصل ب •

 سلوك الطالب خصائصه و صفاته من حيث أن هذا االختبار رييتم من خالل هذه االختبارات تفس •

 .يستخدم لقياس جمال االهتمام

 .قننة يف تطبيق و رصد درجات الدارسني يف نفس الفئة العمرية و الصفيةاستخدام إجراءات امل •

انتضام من حيث تكون استجابات الطالب منسجمة بدرجة عالية جيب أن تبىن االختبارات بالدقة و  •

 .حبيث ميكن احلصول على نفس الدرجة عندما يعاد نفس االختبار 

جيب أن تكون الفقرات اليت تتم منها االختبار متسمة بدرجة حقيقية اال الذي يقيسه االختبار  •

  .)norm – referrenced test: االختبار مرجعي املعيار(

  :ق بين االختبارات المحكية المرجع و االختبارات المعيارية المرجعالفر  .3

يوجد فرق بني االختبارات احملكية املرجع و االختبارات املعيارية من حيث النشأة و اهلدف و النتائج و التقنني 

:التايل و ما تقيسه هذه االختبارات و العينة و الدرجات و سنحاول توضيح ذلك من خالل اجلدول  

  .بني االختبارات احملكية املرجع و االختبارات املعيارية املرجع قارنةامل :01الجدول رقم 

 االختبارات املعيارية املرجع االختبارات احملكية املرجع

نشأة نتيجة رغبة املتخصصني يف 

تعرف وسائل جديدة متكنهم من 

الوصول إىل معلومات أكثر على 

مستوى أداء الطلبة موضوع القياس 

تفيد يف اختاذ القرارات املختلفة و  

كان من اكرب دواعي االمهام ذه 

نشأت مرتبطة بالفلسفة الرتبوية اليت  

كانت سائدة يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف أوائل القرن العشرين و هي 

تصنيف األفراد حبسب مركزهم النسيب 

.بني اقرائهم يف القدرات املختلفة  

 النشأة
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االختبارات أن اغلب املتخصصي 

القياس و التقومي الرتبوي و النفسي  

 املاضي على عدد كانوا يركزون يف

. قليل نسبيا من أدوات القياس

)20:  1996الشرفاوي (   

مي أداء الفرد يف ضوء  تقو -1

.كفايات معينة  

يستخدم عندما نزيد تعيني -2

املوقف النسيب للفرد بالنسبة لنمو 

.املهارات  

املقارنة بني األفراد يف اال الذي  -1

 .يقيسه االختبار

يستخدم عندما يكون الغرض من  -2

  .  القياس التصفية

 اهلدف

 

تظهر يف صورة قائمة و صفية من 

األهداف اليت حتققت أم مل 

  . تتحقق

تظهر يف صورة عدد األسئلة اليت 

  .أجاب عليها املفحوص

 النتائج

 

 التقنني   .إجراءات تقنينها مكلفة  .العينة اقل بكثري

 العينة  العينة اكرب بكثري  )180فخر رشيد . د(العينة صغرية 

 

  تقييم مدى طفيف من األهداف

تعترب مفيدة يف اختاذ قرارات 

  راسب.تصنيفيه ناجح

تقييم هذه االختبارات مدى واسع - 

  .من املعرفة و القدرات

تقييم موضع الفرد بصورة اعم و - 

  .امشل

 ما تقيسه هذه االختبارات

أداء كل فرد يتم مقارنته مبستوى 

أداء حمدد و ليس له عالقة بأداء 

  .زمالئه

إىل يتم تفسري الدرجة بالرجوع 

الدرجة الفاصلة و ليس إىل 

  .درجات زمالئه

  نقارن أداء التالميذ بأداء زمالئهم

يتم تفسري الدرجة بالرجوع إىل 

درجات زمالئهم و ليس ملستوى أداء 

  .حمدد

 تفسيري الدرجات

 

  :خطوات اختبار مرجعي المعيار .4
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:تنحصر خطوات اختبار مرجعي املعيار يف النقاط التالية  

 .املادة الدراسية و األهداف اليت يقيسها االختبار و صياغتها صياغة سلوكيةحتديد حمتوى  -1

 .إعداد جدول املواصفات لالختبار حبيث يشمل طوله و منط األسئلة و طرقة التصحيح -2

 .حتديد املهارات اليت ستعطيها االختبارات بناءا على استجابة الدارسني مبا حيقق املزيد من اجلودة -3

رشيد  فخر. د(ة أخرى على عينة أخرى للتأكد من صالحية التعديالت بصفة عامة جتريب االختبار مر  -4

2005  :303( 

 :تصنيف االختبارات المعيارية .5

  :املعيارية بعدة طرق و سأركز على ثالث طرقميكن تصنيف االختبارات 

 .قياس املتغريات  .أ 

 .العالمات  .ب 

 .مصدر االختبار  .ج 

 :قياس المتغيرات  . أ

هناك مدى واسع من املتغريات اليت تكون موضوع القياس و يكون الرتكيز على قياس املتغريات املعرفة      

نتباه الرتبويني هي الذكاء و التحصيل يف االأكثر من متغريات الشخصية و متغريات املعرفة اليت جذبت 

رية فقط فإذا نظرنا إىل املدارس الرتكيز على اثر اختبارات التحصيل املعيا وسيتم.مناهجي القراءة و الكتابة

جند االختبارات التجارية املتوفرة . أكثر من املهارات )املوضوع  (الثانوية حيث يرتكز التعليم حول

تكون اقل ختصيصا و اقل عالقة مبا يتم تعليمه و ختتلف بطارية االختبار يف املدارس  )بطاريات االختبار(

و أكثر مما يتم  )حساب ، قراءة ، كتابة(ليت تم يف املهارات األساسية ا.الثانوية عنها يف املدارس األساسية

و كنتيجة ذلك فان عالمات االختبارات ال ترتبط بعمل املعلم  )رياضيات،فيزياء،تاريخ  (تعليمه يف املواد 

وية مبا يف املدارس الثانوية و كما سنرى فان  بعض التقارير دعت إىل تطوير االمتحانات يف املدارس الثان

  .يتالءم مع املناهج

  

 :العالمات  . ب
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و  )حيث يتم مقارنة عالمات الطالب مع عالمات زمالئه (جيب التمييز هنا بني االختبارات املعيارية 

  )حيث يقيم الطالب بناءا على إتقانه مهارات معينة يف احملتوى (اختبارات احملك 

بالعكس و بينما مث الرتحيب باالختبارات احملك   و ميكن للعالمات املعيارية أن حتول إىل حمكية و العكس

كبديل لالختبارات املعيارية ألا تقدم معلومات للمعلمني أما االختبارات املعيارية فتستخدم للمقارنة إال 

  .أن مناسبة ما تقدمه اختبارات احملك التجارية ملستوى املدرسة مشكوك فيه

  :مصادر االختبارات. ج

  :اخلية و اخلارجيةبرامج االختبارات الد

هي اختبارات تتم داخل املدرسة باإلشراف املعلم و مدير املدرسة و يضم هذا :االختبارات الداخلية •

اليت تستخدمها املدارس منذ العشرينات إضافة  )اختبارات التحصيل (االختبارات املعيارية التقليدية : النوع 

برامج االختبارات الداخلية غري حمددة  )اختبارات احملك  (إىل االختبارات التجارية املتوفرة حاليا 

لالستخدام التجاري ففي األنظمة املدرسية الكبرية ميكن بناؤها حمليا أو شراؤها و تشمل هذه االختبارات 

 .اليت يعدها املعلم

لتعليم أو و يف االختبارات اليت تتحكم ا السلطة خارجية مثل وزارة الرتبية و ا:االختبارات الخارجية •

 .مؤسسات خاصة و قد تكون خاصة و قد تكون شبه تطوعية

 :مزايا وعيوب االختبارات المعيارية المرجع  .6

. من العيوب اجللية لالختبارات مرجعية املعيار أا ال ميكنها قياس التقدم  احملرز من اجلماعة ككل     

نطاق اموعة وبالتايل ال ميكن استخدام  فال ميكنها قياس سوى التقدم احملرز من األفراد الداخلني يف

ي يسعى إىل زيادة مستوى ذالقياس بناءا على هدف ثابتة يف قياس مدى جناح برنامج إصالح تعليمي وال

التحصيل عند الطالب مجيعا مقارنة باملعايري اجلديدة اليت تسعى لتقييم املهارات من خالل االختبار 

ولكن من الناحية العلمية كثريا , ا األمر جذابا من الناحية النظريةذا هبينما قد يبدو  و. لك ذمتعدد ومع 

ويف بعض األحيان حيدث حتسن فقط رد اإلمام , ما يكون عائقا يف مواجهة معدالت الفشل املفرطة

  .هاالختبار نفسه أو تعليمضمون مب

على املستوى الذي حتدده نسبة . بديهيايتم حتديد مستوى املرحلة الدراسية , عند إجراء اختبار مرجعي املعيار

                                                   : NCTM )    2004 (باملائة اليت تتوسط الدرجات 50
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على اجلانب األخر ترى املؤسسة الوطنية لدعم القراءة عند األطفال انه من ضروري ضمان أن مجيع أطفالنا  

لك اهلدف الذي ال ميكن ذالثالث فما فوق  صنفمستوى املرحلة الدراسية من العون القراءة عند ييستط

 : NCRF )    2004 (حتقيقه باالستخدام التعريف املرجعي املعيار ملستويات املرحلة الدراسية 

ا ذن بني مزايا هدا النوع من التقييم أن الطالب واملعلمني على حد سواء يدركون ما ميكن توقعه من هم   

إجراء االختبار وكيفية وضع الدرجات على أساسه وباملثل جتري كل  مدرسة  من  تموكيف سي, ختباراال

املدارس االختبار بنفس الطريقة مما يقل حاالت عدم الدقة نتيجة الفوارق الزمنية أو الفوارق البيئية اليت قد 

قيقة إىل حد كبري بقد ما  عالوة عن دلك قد جيعل دلك مثل التقييمات د. تتسبب يف إرباك الطالب 

  .كانت النتائج مدرجة وهو مبثابة ميزة كبرية لالختبار

ويسري نقاد االختبارات احملكية املرجع أن القائمني على االختبار يضعون إشارات مرجعية حول العناصر 

كانت تلك العناصر متوافقة فعليا مع ما  ا ذيف االعتبار إ ذخدون األ. اليت تكتنفها صعوبات متنوعة 

  (House Bill 2004) معايري حمتوى مستوى املرحلة الدراسية أو أا مالئمة تنمويا 

األصلية اليت نشرت يف إطار تقييم واشنطن لتعلم الطلبة مادة  1997وهكذا تضمنت مشاكل عينة    

أو مث حلها , ة بالنسبة لكبار خرجيي الكليةف الرابع على بعض املواد اليت اتسمت بالعفويصنالرياضيات لل

 ف العاشر مثل املثلثات املتشاةنصبسهولة باالعتماد على األساليب الواردة يف العنف الواردة يف ال

ن الدرجات الفاصلة اليت حتدد مستويات اختبار من أشاا ش. كذلك يتغري مستوى صعوبة املواد نفسها 

لك ختتلف معدالت النجاح يف اختبارات التخرج ذوعالوة على  (Linda Shaw 2004)  عام لعام 

  (Linda Shaw 2002)سابع العشر يف بعض الدول بشكل كبريالالرابع إىل  صنفمن ال

ومن بني القيود املفروضة على قانون إلزامية التعلم التعليم لألطفال انه ميكن لكل والية أن ختتار أن    

  .ون أن يكون شبيها باالختبار اخلاص بأي دولة أخرىجتري اختبارها اخلاص ا ولكن د

رات إىل زيادة غري طبيعية شقد أشارت نتائج الدراسة اليت أجرا رائد على منطقة كنتاجي إىل وجود مؤ    

  .األخرىيف معدالت االختبار واليت تنعكس على الدرجات العالية بالنسبة لالختبارات 

وعادة ما يتم حتديد معايري االختبار التخرج عند مسوي يتوافق مع املتقدمني لاللتحاق باجلامعة مدة     

سنوات من املواطن األصلي يكمن احد اآلثار اجلانبية يف انه عندما تقبل الكلية بانضمام املهاجرين إليها 4
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يف اللغة االجنليزية فلن تكون لديهم مثل ولكن قد يعانون قصورا . والدي يتمتعون ملهارات رياضية قوية للغاية

  . كافة األقسام  جتيازعادة اإاليت تتطلب . ه املرونة يف اختبارات التخرج من املدرسة الثانوية ذه

  :خالصة

وي اخلصائص ذاألفراد األخرى .تعترب االختبارات املعيارية املرجع من االختبارات اليت تقارن الفرد بأداء     

ا النوع من االختبارات يتم تطبيقه على جمموعات كبرية من ذمث تقنني االختبار وتطويره عليهم فهاملماثلة الدين 

صفية معينة وحتول الدرجة اخلام . األفراد هلدف اشتقاق معايري لألداء املتوقع من فئات عمرية أو مستويات 

ه ذلك فهذلمجموعة وبناءا على اليت حيصل عليها الفرد إىل درجات معمارية من اجل حتديد موقعه بالنسبة ل

  .االختبارات مفيدة يف عمليات الكشف والتشخيص والتصنيف

لتكيفي ااء الفردية املتقنة ومقاييس السلوك ذكومن أكثر االختبارات املعيارية املرجع استخداما اختبارات ال     

طبيقها على األشخاص املعوقني واالختبارات التحصيلية وغالبا ما حتتاج هده االختبارات إىل تعديالت عند ت

وتعديل االختبار معياري املرجع .الن خربام وخصائصهم ختتلف عن خربات وخصائص اموعة املعيارية 

الفاحصني أن يكونوا على معرفة على ينطوي بالضرورة على اعتبارات خاصة يف التصحيح ذا التفسري ينبغي 

  .اجيدة 
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  :االستطالعية الدراسة -  1

جلمع البيانات و كذا حساب الثبات و صممة إىل التأكد من صدق األداة امل الدراسة االستطالعيةدف    

  .لغرض التأكد من وضوح صياغة الفقرات

  :مكان و زمان الدراسة 1-1

ماي  23ماي إىل غاية  13الدراسة االستطالعية مبدرسة زقاي البشري و كانت مدة الدراسة من ء مث إجرا

2014.  

 :عينة الدراسة االستطالعية 1-2

  .تلميذ 15حيث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة تتكون من 

 :أدوات الدراسة 1-3

و  باألعداداختبار لقياس املفاهيم و املهارات املتعلقة هو االستعانة باختيار حتصيلي ملادة الرياضيات  مت   

و العمليات احلسابية و عليها متكني الفرد من توظيفها و استخدامها يف احلياة اليومية و اكتساب  األرقام

و  املستجداتاملتابعة و مواكبة  إىلستمراريتها مبا يدفع الفرد إالقدرة على التعلم الذايت و احملافظة على 

  )47 - 46:  2011،بلقوميدي عباس( التطورات

 :اجراء و تطبيق االختبار4 - 1

معلمني يدرسون مادة الرياضيات  4االختبار على عينة الدراسة و ساعدين يف التطبيق  بإجراءقمت  -1

 .ةسمستوى ابتدائي، و بالتنسيق مع مدير املدر 

 50 (تعليمة االختبار و الزمن املستغرق لالختبار  إعطائهماالختبار على التالميذ و  أوراقمت توسيع  -2

 .)دقيقة 
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  :االختبار على النحو التايل أسئلةو كانت 

  :التطبيق األول

  :دينارا امأل اجلدول التايل 58كيلوغرام من البطاطا هو   6أن الثمن إذا علمت 

  :الثانيالتطبيق 

  :اكتب الكسور العشرية على شكل أعداد عشرية

 
����

��                        ،
��
��                       ،

��
����                                      ،

���
���  

  :التطبيق الثالث

  :اكتب األعداد العشرية على شكل كسور عشرية

12.05     -     0.002      -     12.2       -     53.452.  

  :التطبيق الرابع

  .  > ،           <،          = الرمز املناسب يف مكانه       ضع 

54329             .54321   

35،187           .735،18  

15 ،7432        .65321      

2843              .2843   

 

 

  kgوزن البطاطا   06  03  09  10  11

  DAثمن البطاطا   .  .  .  .  .



را�
                           ا�	�� ا��ا��                                                 �� 
ا���اءات ا������  

  

 
24 

   "تصحيح أوراق اإلجابة":مفتاح التصحيح

التصحيح بالتعاون مع معلم املادة لغرض تصحيح أوراق اإلجابة حيث تعطى درجة واحدة مت تصميم مفتاح 

  .بالنسبة لإلجابة الصحيحة و صفرا إذا كانت اإلجابة خاطئة

  :األداةصدق  1-5

فقرة وزعت على تالميذ السنة اخلامسة  17تتكون من  كانت أسئلة االختبار: صدق المحكمين 

س اخلصائص السيكوميرتية مت االعتماد على صدق احملتوى حيث قمنا بعرضها للمرحلة االبتدائية، و لقيا

معلمني و ذلك لقصد التعرف على مدى تطابق الفقرات مع اختبار حتصيلي ملادة الرياضيات و   5على 

  .كذا مفتاح التصحيح

 .تعديل الفقرات م قبل احملكمني :02الجدول رقم 

  بعد التعديل  قبل التعديل  الفقرة

كتابة األعداد العشرية على شكل كسور   6

  عشرية

اكتب األعداد العشرية على شكل كسور 

  عشرية

  6انظر إىل اجلدول التايل و اعلم أن مثن   1

  .دينارا 58كيلوغرام من البطاطا هو 

كيلوغرام من البطاطا   6إذا علمت أن مثن 

  .دينار 58هو 

  

 :ثبات األداة6 -1

  ق يمل االرتباط بريسون بني نتائج التطباطريقة تطبيق االختبار و حساب معإلجياد الثبات قمت باستعمال 

  :أن نتائج التطبيق الثاين حبيثو 

×ص مج -س مج × مجص   مج ن س

   
س×مج ن   2ص -مج2  ص)
  ( مج ن  2س -مج�2

=ر   

 

  = احملصل عليها وكانت النتيجة 
0.71 
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مل افقرة حتصلنا على مع 17يتكون من عند حساب ثبات اختبار التحصيلي للمادة الرياضيات و الذي   

 .و هي القيمة اليت تدل على ثبات االختبار مما يتيح استعماله باالطمئنان 0.71الثبات 
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 :الدراسة األساسية - 2

طبق دف الدراسة األساسية اىل مدى إتقان التالميذ السنة اخلامسة االختبار حتصيلي ملادة الرياضيات 

تلميذ السنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة زقاي البشري حباسي ماماش  34االختبار على عينة عشوائية تتكون من 

  .التالميذ السنة اخلامسة الختبار حتصيلي ملادة الرياضيات إتقانلعرض مدى 

 : عينة الدراسة 2-1

تلميذ السنة اخلامسة ابتدائي ملدرسة زقاي البشري حاسي  34طبق االختبار على عينة عشوائية تتكون من 

  .ماماش

  : زمان و مكان الدراسة 2-2

حباسي  ماي 26ماي إىل  23دة من مت إجراء الدراسة مبدرسة زقاي البشري حاسي ماماش من الفرتة املمت

  .- مستغامن –ماماش 

  :أداة الدراسة 2-3

 .ذه الطريقة دف التحكم يف عملية التمريرقمت : التمرير طريقة •

مت إعداد مفتاح التصحيح بالتعاون مع األستاذ لتعطى درجة واحدة بالنسبة لإلجابة :مفتاح التصحيح •

  .بالنسبة لإلجابة اخلاطئةصفر الصحيحة و درجة 

  :األساليب اإلحصائية   2-4

  :استخدمت عدة طرق حلساب ثبات االختبارات احملكية املرجع

 .لتحليل البنودمعامل فاي  -1

  .لتحليل البنود معامل التوافق املرجعي -2
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  : طرق حساب ثبات اختبار محكي المرجع   2-5

=     معامل التوافق املرجعي طريقة   -1
ا�د

ن
 : حيث      

  .املتقنني الدين أجابوا على الفقرة إجابة صحيحةعدد األشخاص = ا

  .عدد األشخاص من غري املتقنني الدين أجابوا على الفقرة إجابة خاطئة = د 

  .العدد الكلي لألشخاص =  ن

  )  112: 1994، لقاطعيا(  

  1= معامل التوافق املرجعي 

= طريقة معامل فاي  -2
ا د �ب ج 


��أ�ب�.�ج�د�.�أ�ج�.�ب�د�
   

  .عن الفقرة إجابة صحيحة  اين أجابو ذلاملتقيتني اعدد : أحيث أن    

  .عن الفقرة إجابة خاطئة  ااملتقيتني الدين أجابو غري عدد : ب             

  .عن الفقرة إجابة خاطئة  اعدد املتقيتني الدين أجابو  : ج             

  .عدد غري املتقنني الذين اجلبوا عن الفقرة إجابة خاطئة:  د             

 ) 11463: 1998 ,ودةع(



��ض و������ ا�����:                                                                     ا�
	� ا�����  

 

 

28 

  :عرض و مناقشة النتائج -1

  .عرض النتائج املتعلقة بطريقة معامل التوافق املرجعي :03جدول رقم 

  القرار  نتائج معامل التوافق المرجعي  الفقرة

  1فقرة 

   2فقرة 

   3فقرة 

   4فقرة 

   5فقرة 

   6فقرة 

   7فقرة 

   8فقرة 

   9فقرة 

   10فقرة 

   11فقرة 

  12فقرة 

   13فقرة 

  14فقرة 

   15فقرة 

  16فقرة 

  17فقرة 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة 

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة 

  جيدةفقرة 

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  :التعليق على الجدول

يتضح من خالل اجلدول أن النتائج معامل التوافق املرجعي و هذا يدل على أن الفقرات جيدة و أن هناك    

ال و نتائج االختبار و من مث ترتيب األفراد إىل جمموعة ناجحني و غري ناجحني وفق مدى ؤ توافق بني نتائج س

  .املطلوب لإلتقانتوصلهم للمستوى 

  

  



��ض و������ ا�����:                                                                     ا�
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  .عرض النتائج املتعلقة بطريقة معامل فاي:04جدول رقم 

  عدد األفراد الراسبين  عدد األفراد الناجحين

  اإلجابات الخاطئة  اإلجابات الصحيحة   اإلجابات الخاطئة  اإلجابات الصحيحة

17  
16  
15  
15  
14  
14  
15  
12  
12  
10  
15  
13  
15  
11  
11  
15  
15  
11  
14  
12  
17  
17  
17  
11  
17  
15  
17  
14  
12  
11  

0  
1  
2  
2  
3  
3  
2  
5  
5  
7  
2  
2  
6  
6  
6  
2  
2  
6  
3  
5  
0  
0  
0  
6  
1  
2  
3  
3  
5  
6  

9  
9  
8  
9  
  

8  
8  
9  
8  

420  91  35  33  



��ض و������ ا�����:                                                                     ا�
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  :التعليق على الجدول

يتضح من خالل اجلدول أن هناك توافق يف التصنيف مع الفقرات و االختبار للمفحوصني و تتحدد فاعلية    

الفقرة بقدرا على التمييز بني املفحوصني و يتم إجياد معامل فاي عن طريق اجلدول الذي يبني عدد 

 املتقنني و كانت نتيجة اإلجابات الصحيحة و اخلاطئة للمتقنني و عدد اإلجابات الصحيحة و اخلاطئة لغري

  .الفقرات جيدة وفق معامل فاي أنمما يتضح  0.02معامل فاي 

  :البحث مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية -2

و يتضح أن  "طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقراتخيتلف ":تنص الفرضية القائلة    

و ترى الباحثة أن النتيجة طبيعية و بالتايل توصلت 1و معامل التوافق املرجعي  0.02النتيجة معامل فاي 

حيث كانت نتيجة معامل  طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقراتأن هناك عدم اختالف 

تلف ختنه أن النتائج اإلحصائية دلت على التوافق املرجعي هلا قيم أكرب مث يليها طريقة معامل فاي و يتضح أ

وهذا ما يتطابق مع شانون   و بالتايل حتققت الفرضية طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات

العالقة بني طريقة استجابة البند و أربع طرق اخرى و هي معامل التمييز و معامل فاي  1987و ساليفر 

والية أمريكية ناجتة  25يف  5266باستخدام سيربمان يف حتليل بيانات و معمل التوافق املرجعي و ذلك 

فقرة متعددة الفقرات و كان من نتائج الدراسة ان هناك ارتباطا  85عن تطبيق اختبارين كل منهما من 

حيث مت حساب االرتباط بني  96عاليا بني معمل فاي و معمل التوافق املرجعي و كان متوسط القيم 

ووجد أن أعلى  70و  75و  70د و كل من الطرق األربعة عند درجات فاصلة خمتلفة هي استجابة البن

قني كانت بني معامل التوافق املرجعي و بني معامل فاي مث نعامل ب و معامل فاي العظمى حيث بلغت 

يف / وبني معامالت الفقرة و فاي  96متوسط معامالت االرتباط بني التوافق املرجعي و معامل فاي 

من قيم معامالت بني كل من االختبارات و التحصيل املدرسي يف الرياضيات و املتقاربة أيضا  53لعظمى ا

  . يف قيمها
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  عرض و مناقشة النتائج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

         صدري و بارك لي في

  ...."عملي و ثبت خطواتي و نور عقلي

  ...."اإليمانو اهدني و ثبت قلبي على 

 اللهم العلم لي سالحا و االجتهاد عنوانا و الصبر مفتاحا

  ...."جاحا

صدري و بارك لي في و اشرح لي أمرياللهم يسر لي 

عملي و ثبت خطواتي و نور عقلي  

و اهدني و ثبت قلبي على  استرني،اللهم احفظني و 

اللهم العلم لي سالحا و االجتهاد عنوانا و الصبر مفتاحا

جاحانالصدق ميثاقا و زدني    و

  

   

 اللهم أميــــــــن                             

  

  

 

  

اللهم يسر لي "         

اللهم احفظني و " 

اللهم العلم لي سالحا و االجتهاد عنوانا و الصبر مفتاحا"        

  

  

  

                             

 

 

 



 

إلى روح أبي الطاهرة رحمه هللا برحمته الواسعة و اسكنه فسيح 
جناته ، إلى من أنارت طريقي بدعواتها ، إلى من سهرت على راحتي 
حينما نام الجميع إلى من أغرقت بحنانها إلى رجاتي في شدتي 

إلى كان لهن . نور عيني و نبض فؤادي أطال هللا في عمرها
الذي  »حمزة«الفضل في بلوغ هذا المستوى إلى أغلى كنز أخي 

و  »بدرة«إلى رقيقة اإلحساس خالتي 
والى  وو ابن خالتي زين

أتمنى لها النجاح في هدى 
أتمنى لها النجاح في شهادة 

و إلى دعاء المدللة، و الكتكوتة 
إلى بحر العطاء و التي لم تنساني في 

إلى زوجات  حراث و 

بن سلطان إلى أفضل صديقة جمعتني بها الحياة حبيبة قلبي 

  .هللالذي كسر قلبي بفقدانه رحمه 

    

إلى روح أبي الطاهرة رحمه هللا برحمته الواسعة و اسكنه فسيح 
جناته ، إلى من أنارت طريقي بدعواتها ، إلى من سهرت على راحتي 
حينما نام الجميع إلى من أغرقت بحنانها إلى رجاتي في شدتي 

نور عيني و نبض فؤادي أطال هللا في عمرها
الفضل في بلوغ هذا المستوى إلى أغلى كنز أخي 

إلى رقيقة اإلحساس خالتي . يسكنني عرش الملوك بلطفه
و ابن خالتي زين فتيحةو خالتي  سميةلؤلؤة البحر ابنة خالتي 

هدى  بنة خاليمرحة خفيفة الروح الماسة ا
أتمنى لها النجاح في شهادة  أمينةشهادة البكالوريا ، و إلى ابنة خالي 

المدللة، و الكتكوتة  هاجرالتعليم المتوسط ، إلى 
إلى بحر العطاء و التي لم تنساني في  مرام،و  عبد القادر
  .رأتمنى لها طول العم ذهيبة

 ذهيبةو إلى سندي في الحياة أخوالي بن 
  .فاطمة الزهراءو  فاطمة و 

إلى أفضل صديقة جمعتني بها الحياة حبيبة قلبي 
  .حصال فاطمةو صديقة دربي 

الذي كسر قلبي بفقدانه رحمه  نايت

  

 

    

إلى روح أبي الطاهرة رحمه هللا برحمته الواسعة و اسكنه فسيح  
جناته ، إلى من أنارت طريقي بدعواتها ، إلى من سهرت على راحتي 
حينما نام الجميع إلى من أغرقت بحنانها إلى رجاتي في شدتي 

نور عيني و نبض فؤادي أطال هللا في عمرها »أمي«
الفضل في بلوغ هذا المستوى إلى أغلى كنز أخي 

يسكنني عرش الملوك بلطفه
لؤلؤة البحر ابنة خالتي 

مرحة خفيفة الروح الماسة ا
شهادة البكالوريا ، و إلى ابنة خالي 

التعليم المتوسط ، إلى 
عبد القادرالصغيرين 

ذهيبة دعمها جدتي

و إلى سندي في الحياة أخوالي بن    
 وهيبةأخوالي 

إلى أفضل صديقة جمعتني بها الحياة حبيبة قلبي    
و صديقة دربي  صورية

نايتإلى األستاذ 

  

 

  



 

أقدم شكري الجزيل إلى من لم تبخل بنصائحها و إرشاداتها القيمة 
 »عالق كريمة«و إلى كل من أحب بكل احترام و تقدير الدكتورة 

ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى األستاذ الفاضل 
وفقه هللا  –الذي حظيت بإشرافه على هذه الدراسة 

لى القدير أن يجازيه و أن يمتعه بالصحة و العافية ، 
ي التي قدمت لي »

أن يجعل هللا الجهود التي يبدلها في 

 طاجين«كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى األستاذ 
المشرف على ماستار تحليل المعطيات إلى أستاذ الدكتور 

  

و أتقدم  »بنيزة «إلى الشكر الوافر إلى سندي في مشواري معلم
  .»العربي خيرة

تحليل المعطيات  دفعة ثانية ماستار
عمراني  –عزيز  –بوزكري جميلة 

إلى جميع األساتذة و الباحثين و طلبة العلم اهدي هذا العمل 

 

 

  

  

  

أقدم شكري الجزيل إلى من لم تبخل بنصائحها و إرشاداتها القيمة 
و إلى كل من أحب بكل احترام و تقدير الدكتورة 

ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى األستاذ الفاضل 
الذي حظيت بإشرافه على هذه الدراسة  »
لى القدير أن يجازيه و أن يمتعه بالصحة و العافية ، سائال هللا الع

»ريغي أم الجياللي«إلى أستاذتي المفضلة 

أن يجعل هللا الجهود التي يبدلها في  »قيدوم «إلى اعز أستاذ لدي
  .التدريس من موازين حسناته

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى األستاذ 
المشرف على ماستار تحليل المعطيات إلى أستاذ الدكتور 

  .مشرف على مخبر تحليل المعطيات

إلى الشكر الوافر إلى سندي في مشواري معلم
العربي خيرة«و  »أسيا طموح«بالشكر العظيم موصول 

دفعة ثانية ماستار......و في اآلخر أتوجه بشكر إلى 
بوزكري جميلة  –سميرة  – سمية: الكمية و الكيفية

  .بسايح خديجة –حكيم 

إلى جميع األساتذة و الباحثين و طلبة العلم اهدي هذا العمل 
  .المتواضع

 

 

  

  

   

أقدم شكري الجزيل إلى من لم تبخل بنصائحها و إرشاداتها القيمة   
و إلى كل من أحب بكل احترام و تقدير الدكتورة 

ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى األستاذ الفاضل 
»عمار ميلود «
سائال هللا الع –

إلى أستاذتي المفضلة 
  .األفضل

إلى اعز أستاذ لدي
التدريس من موازين حسناته

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى األستاذ 
المشرف على ماستار تحليل المعطيات إلى أستاذ الدكتور »علي 

مشرف على مخبر تحليل المعطيات »قماري«

إلى الشكر الوافر إلى سندي في مشواري معلم
بالشكر العظيم موصول 

و في اآلخر أتوجه بشكر إلى 
الكمية و الكيفية

حكيم  –عثماني  –

إلى جميع األساتذة و الباحثين و طلبة العلم اهدي هذا العمل 

  



 

  :ملخص البحث

احملكي املرجع على صحة الفقرات حيث تطرقت الباحثة يف هده الدراسة إىل اثر طرق حتليل بنود االختبار 

مما تعترب ان الفقرة جيدة وفق معامل  1استخدمت طريقة معامل توافق املرجعي و كانت النتيجة احملصل عليها هي 

مما يتضح ان الفقرة جيدة وفق  0.02التوافق املرجعي و كذا طريقة معامل فاي كانت النتيجة احملصل عليها 

  .طريقة معامل فاي

دف الدراسة اليت تطرقت إليها الباحثة  التعرف علي اثر كل من طريقة معامل التوافق املرجعي و طريقة  كما أن

معامل فاي و بغرض توصل الباحثة إيل نتائج الدراسة استخدمت أداة قياس املتمثلة غي االختبار لقياس املفاهيم 

  .ةو املهارات املتعلقة باإلعداد و األرقام و العمليات احلسابي

  :طبق هذا االختبار علي أفراد العينة األساسية و العينة االستطالعية حيث متخضت عن الدراسة النتائج التالية 

ختتلف طرق حتليل بنود االختبار ر احملكي علي صحة الفقرات مما يدل علي أن فقرات جيدة وفق طريقة معامل 

  .توافق املرجعي و طريقة معامل فاي
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  الصفحة  العنوان
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  ث  ملخص البحث
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  د  قائمة الجداول

  د  قائمة األشكال

  1  املقدمة
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 3 اإلشكالية

 4  الفرضياتحتديد 

 4  أهداف الدراسة

 4  الدراسةأمهية 

 4  املفاهيم اإلجرائية

 /  االختبارات احملكية املرجع :الفصل الثاين

 5  متهيد

 5  تعريف االختبارات احملكية املرجع

 6  مميزات و خصائص االختبارات احملكية املرجع

 7  خطوات إلعداد اختبار حمكي املرجع

 7  صدق االختبارات حمكية املرجع

 8  االختبارات احملكية املرجع ثبات

 10  طرق حتليل االختبارات احملكية املرجع

 14  خالصة 

 /  االختبارات املعيارية املرجع: الفصل الثالث



 

 15  متهيد 

 15  تعريف االختبارات املعيارية املرجع

 16  خصائص االختبارات املعيارية املرجع 

االختبارات احملكية الفرق بني االختبارات املعيارية املرجع و 

  .املرجع

16 

 18  .خطوات اختبار مرجعي املعيار

 18  .تصنيف االختبارات املعيارية

 19  مزايا و عيوب االختبارات املعيارية املرجع

 21  خالصة 

 /  اإلجراءات املنهجية للدراسة االستطالعية :الفصل الرابع

 22  الدراسة االستطالعية

 22  مكان و زمان الدراسة

 22  عينة الدراسة االستطالعية

 22  أدوات الدراسة

 22  إجراء و تطبيق االختبار

 23  اختبار حتصيلي ملادة الرياضيات

 26  الدراسة األساسية

 26  عينة الدراسة

 26  زمان و مكان الدراسة

 26  أدواة الدراسة

 26  األساليب اإلحصائية

 27  طرق حساب ثبات اختبار حمكي املرجع

 /  عرض و مناقشة النتائج:اخلامس الفصل
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 /  قائمة املراجع

 /  املالحق



 

 

  :قائمة الجداول

  الصفحة  العنوان  الرقم

  17  .بني االختبارات املعيارية و االختبارات احملكية مقارنة  01

  25  .تعديل الفقرات من قيل احملكمني  02

  28  عرض نتائج املتعلقة بطريقة معامل التوافق املرجعي  03

  29  عرض نتائج بطريقة معامل فاي  04

  

  

  :قائمة األشكال

  الصفحة  العنوان  الرقم  

  12  "املرجعي معامل التوافق"األداء على االختبار   01

  14  "معامل فاي"األداء على االختبار   02

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المقدمـــــة                                    
         

يسعى علماء القياس و املعنيون بالعلوم الرتبوية و النفسية للتوصل إىل املوضوعية يف قياس سلوك األفراد و          

بات بناء األداة اليت متكن الباحث من الوصول إىل التقدير املوضوعي للسلوك من األهداف  فقد.استجابتهم

و يف ضوء ذلك نضجت نظريات حديثة يف القياس تتصدى    .املهمة اليت ينشدها علماء الرتبية و علم النفس

القياس عن عينة االختبار و  لبعض الصعوبات اليت يواجهها القياس الرتبوي و النفسي و منها عدم استقاللية نتائج 

  .كذلك عن طبيعة و فقرات االختبار

نتيجة رغبة املتخصصني يف تعرف وسائل جديدة متكنهم  محكية المرجعلذا نشأت فكرة االختبارات إىل      

من الوصول إىل معلومات أكثر عن مستوى أداء الطلبة موضوع القياس تفيد يف اجتاهات القرارات املختلفة و كان 

اكرب دواعي االهتمام ذه االختبارات أن اغلب متخصصي القياس و التقومي الرتبوي و النفسي كانوا يركزون  من

مثل تلك اليت تستخدم يف تقرير قبول الطلبة يف الدراسة . يف املاضي على عدد قليل نسبيا من أدوات القياس

تشخيص حاجات الطلبة الفردية أو تقومي الربامج ومل حيظى االهتمام ما حيتاجه املعلم من أدوات قياس ل.اجلامعية

  .التعليمية اخلاصة

و التعليم اجلامعي حباجة إىل توافر االختبارات التحصيلية احملكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق و الثبات هلذا    

و ذلك . يف للطالبانشأ هذا النوع من القياس مرتبطا باالجتاه االديومرتي الذي يركز على قياس مدى النمو املعر 

مبقارنة أدائه مبستوى أداء مطلق بدال من مقارنته بأداء الطلبة اآلخرين و دف االختبارات احملكية املرجع يف 

يف   )آنا ستازي (اجلانب املعريف إىل التحقق من مدى إتقان تعلم الطلبة ملادة دراسية معينة و البؤرة و قد أشارت

لطبعة الرابعة إىل أمهية القياس الذي يهتم ذا النوع من االختبارات إىل شيوع ا )االختبارات النفسية (كتاا 

  مفهوم القياس الذي يعين املقارنة باآلخر يؤدي إىل إمهال تام

لألهداف التعليم و مستوياته و هذا ما يؤكده التدين املالحظ يف التعليم بعامة األخطار اليت تقتصر يف قياسها 

  .و يف التعلم اجلامعي خاصة على املعيار السيكومرتي,م السلم التعليمي لنجاح أفرادها يف عمو 



 

فبينما يقارن يف االختبارات معايرته مبقارنة أداء الفرد بأداء اموعة وبأداء اموعة العمرية اليت ينتمي إليها      

تمي إليها و تستخدم مثل هذه داء الفرد بأداء اموعة العمرية اليت ينأكاالختبارات الذكاء مثال حيث يقارن 

  .االختبارات يف أغراض تصنيف الطلبة و حتديد مواقعهم على منحىن التوزيع الطبيعي

وبناءا على هذا قسمنا حبثنا إىل جانبني اجلانب النظري و األخر تطبيقي حبيث مشل اجلانب النظري إىل ثالث     

كية املرجع مث انطلقنا إىل صدق االختبارات حمكية ت تعريف االختبارات حم,يتضمن الفصل األول متهيد:فصول

  .و إىل ثبات االختبارات حمكية املرجع و طرق حتليل االختبارات حمكية املرجع. املرجع 

خصصناه إىل متهيد مت تطرقنا إىل تعريف االختيارات املعيارية املرجع مث خصائص االختبارات : أما الفصل الثاين

  .خري إىل الفرق بني االختبارات املعيارية املرجع و االختبارات حمكية املرجعاملعيارية املرجع و يف األ

أما فيما خيص اجلانب التطبيقي قسمناه إىل فصلني حيث حيتوي الفصل الثالث اإلجراءات املنهجية للبحت     

و عينية الدراسة أي منهج الدراسة تطرقنا فيه إىل نبده عن املؤسسة و اإلطار الزماين و املكاين جمتمع : تتضمن 

  .حتديد اإلطار البشري للدراسة مت تطرقنا لألداة املتمثلة يف االختبار احملكي و يف االستمارات 

بدأنا بعرض و حتليل البيانات الدراسية و عرض النتائج مث مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات : أما الفصل الرابع 

  .و أخريا ختمنا اجلانب التطبيقي خبالصة عامة

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مشكلة البحث-   1

الشك أن لالختبارات مكانة مرموقة يف تكوين السلوك البشري كما أا هلا دورها يف تقييم مدى فعالية      

 الدارس يف إطار مهامه الدراسي إضافة إىل ما يتطرق إليه بعض الباحتني بان االختبارات ليست بأمثل الطريق

لتقييم قدرة الدراسة العلمية إال إا ال تزال هي املعيار الوحيد يف هده العملية حيث ال توجد هلا بديل و لقد 

حاولنا يف هذا البحث تسليط الضوء على اثر االختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات 

  .موضوع للنقاش

ة و كذا الفرضية و دوافع اختيار الدراسة و كذلك ناقشنا أمهية و و لقد احتوى هذا الفصل على تقدمي اإلشكالي

  .أهداف الدراسة

و تطرقنا إىل حتديد بعض املفاهيم اإلجرائية اخلاصة ذه الدراسة و حددنا أدوات الدراسة و أوضحنا حدود 

   :دراسات عديدة منها و ألمهية هذا املوضوع قد مت التطرق إىل. الدراسة املمثلة يف اال الزماين و املكاين

مبقارنة ثالث طرق حلساب ثبات االختبارات احملكية و هي ليفنجستون و حيث قام  1990دراسة عبد اهللا ،

  هانيا 

عن أطوال خمتلفة من االختبارات و عينات خمتلفة و درجات فاصلة خمتلفة و استخدم يف اختبار  و سبكوفياك

مفردة يف وحدة من كتاب اجلرب للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  190حمكي املرجع مكون من 

تبار الدرجتني طالبا و كان من أهم النتائج انه ميكن اع 818جبمهورية مصر العربية حيث مت تطبيقه على 

درجتني جيدتني للتصنيف من اجل اإلتقان وذلك ألن االختبارات ذات األطوال  %80و  %70الفاصلتني 

املختلفة و ذات األحجام املختلفة من العينات تغطي معامالت ثبات مرتفعة عند هذه الدرجات الفاصلة كما أا 

وان طريقة هاينا يف حساب معامالت الثبات تغطى . تدل على حتقيق نسبة كبرية من األهداف املرغوب قياسها

كما أن طريقة ليفنجسون أظهرت   )ليفنجسون سبكوفياك (نتائج غري متحيزة أو اقل حتيزا من الطرق األخرى 

دالالت كثرية من مواقع متعددة و إلحجام خمتلفة للعينات و ألطوال خمتلفة لالختبارات و لكنها تتأثر بالدرجات 

 .)%60إىل  %40 (وعادة ما تكون.ة من املتوسط الفاصلة القريب

و هناك عدة طرق لتقدير االختبار احملكي وهي برينان و ليفنجسون و هاينا و سيكوفياك و عليه فان هذه 

  .  الدراسة دف إىل معرفة اثر اختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات

  :البحث ميكن تلخيصها كاأليت و لذلك فان مشكلة

معامل التوافق / معامل فاي  ( ؟ هل يختلف طرق تحليل بنود االختبار  المحكي على صحة الفقرات

  )املرجعي

  :تحديد الفرضية -2

 .)معامل التوافق املرجعي/ معامل فاي  (حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات  ختتلف طرق

 



 

  :أهداف الدراسة -3

  : دف الدراسة إىل 

  .التعرف على اثر االختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات- 

  :أهمية الدراسة - 4

إن لكل البحوث العلمية مهما اختلفت و تعددت جماالا أمهية و ذلك ملا حتتويه من عرض املشكلة و تتمثل    

ف طرق حتليل اختبار احملكي على صحة الفقرات نظرا لنقص أمهية حبتنا مما يلي احلديث عن موضوع اثر اختال

  .الدراسات و التعرف على العوامل املؤثرة على الثبات حيث سيتم دراسته

  :المفاهيم اإلجرائية -5

يعين أداة أو وسيلة أو طريقة تقدم للمفحوص سلسلة من املهمات عليه أن يستجيب  :Testاالختبار 5-1

كما يعرف بأنه   )21: 1998عباس (حبيث لن طريقة استجاباته تدل على مقدارها عنده من تلك الصفة .هلا

ط و أداة قياس يتم إعدادها وفق طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت ختضع لشرو 

قواعد جمددة بغرض حتديد درجة امتالك الفرد لسمة أو قدرة معينة من خالل إجاباته عن عينة من املثريات اليت 

  )52: 2003عودة ،(متثل السمة أو القدرة املرغوب قياسها 

يرى بعض علماء القياس من أمثال حيلزر و تيكوا أن مفهوم احملك يعين نطاق شامل من املعارف :المحك 5-2

ملهارات احملددة حتديدا جديدا حبيث ميكن موازنة أداء الفرد يف االختبار هلذا النطاق و أن نعرف ما يستطيع أن و ا

  )23:  2001عالم، ( .يؤديه هذا الفرد و ما ال يستطيع أن يؤديه

فرد االختبار الذي يرد إىل حمك هو ذلك االختبار الذي يذكر لنا شيئا عن ال:االختبار المحكي المرجع 5-3

  )28:  1996عبد السالم و آخرون، (بدون الرجوع إىل أداء الفرد اآلخر

تقصد ا الباحثة مدى مالئمة الفقرة لالختبار الذي تتضمنه و منه اختاذ القرار حبذفها أو :صحة الفقرات 5-4

  .اإلبقاء عليها

  :طرق تحليل بنود االختبار المحكي المرجع 5-5

  :راسة و هي معامل فاي و معامل التوافق املرجعي حيثهي الطرق املستخدمة يف هذه الد

  عبارة عن توافق الفقرة و االختبار يف تصنيف املختربين إىل متقنني و غري متقنني :معامل فاي

متقن و (عبارة عن احتمالية التوافق مستوى االستجابة على السؤال و مستوى اإلتقان  :معامل التوافق المرجعي

  .)غري متقن
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 :تمهيد •

االختبارات احملكية املرجع ال تقتصر على أداء الطالب بشكل فردي و خالل تتابع املنهج الدراسي فقط  إن     

تسهل ألغراض التقومي مثال عند تقومي أداء املدرسة ككل يف اختبار الطلبة و يتم هذا النوع من االختبارات حتديد 

  .املعيار أو املعايري قبل املدرس أو املختص

 :االختبارات المحكية المرجع تعريف .1

 :قبل التطرق إىل االختبارات احملكية املرجع نعطي تعريف موجز ملعىن حمك 

وعندما نستعمل صفة لالختيار يعين مدى متثل االختبارات بالصدق  لصدقتعين كلمة احملك لغة ا •

عند الرتبويني مصطلح يستعمل ليدل على التحصيل املتوقع  "المحك "والثبات يف مجيع أوصافها وكلمة 

من الطالب والوقوف على مدى حتقيقها فاحملك هو قياس موضوعي الطبيعة ومستقل اإلجراء وتستعمل 

لتحديد صدق االختبار رغبة يف احلصول على تقدير نسيب للمستوى احلقيقي ويهدف االختيار احملكي 

دون اللجوء إىل مقارنة بأدائه . بالنسبة إىل احملك أو مستوى أداء مطلق  املرجع إىل تقدير أداء الطالب

   )2003 : حضر (بأداء الطالب اآلخرين 

عندما ظهر مفهوم التعلم من اجل اإلتقان مل يعد اهلدف هو الرتكيز أساسا على ظروف بني األفراد  •

لذا ففي هذه . لطلبة ما تعلموه والتمييز  بينهم ذلك أن التعليم نشاط مقصود يبدل دف أن يتقن ا

ويصاغ هذا األداء عادة على صورة  . االختبارات تفسر الدرجة مقارنة أداء الفرد مبحك أداء املتوقع

واقرب . كفايات حمددة  أو نواتج متوقعة أو أهداف سلوكية مرتبة حبيث تصنف خمتلف مستويات األداء 

حممود عالم،  صالح الدين(.ثة األوىل من املرحلة االبتدائيةمثال هلذه االختبارات التقومي يف الصفوف الثال

2005  :2( 



 

بأنه ذلك االختيار الذي يستخدم لتقدير أداء الفرد بالنسبة إىل احملك أو  " 1998جابر عبد احلميد  •

  )233 :1998عبد احلميد، (مستوى أداء مطلق دون احلاجة إىل موازنة أدائه بأداء اآلخرين 

ثابت دون  )مستوى (االختبار الذي يتم فيه حتديد مستوى الطالب بالنسبة إىل حمك " 2005العجيلي  •

العجيلي،  (الرجوع إىل أداء اآلخرين وهدا املستوى يرتبط عادة باألهداف السلوكية للمادة الدراسية

2005: 18( 

أداء مطلق  دلك االختبار الذي يستخدم يف تقييم أداء الفرد بالنسبة إىل حمك مستوى "  2005عالم  •

  . )1929  :2005 ،عالم (دون احلاجة إىل مقارنة أدائه بأداء األفراد اآلخرين 

  :مميزات وخصائص االختيارات المحكية المرجع .2

من االختيارات صممت لتحديد ما يستطيع املتعلم أدائه من املهارات وهي مرتبطة مبعايري موضوعية سلفا  •

 .لألداء لقوائم مهارات املواد

من اجل التعرف على الطالب الذين اكتسبوا مستوى مقبول أو مستوى نوعيا من األداء  صممت •

 .وأولئك الذين ال يتمكنوا من ذلك حىت يتم وضع الربامج العالجية هلم لتحسني مستويام

يوصف أداء التالميذ فيها بعبارات سلوكية يوضع ما يستطيع التلميذ أن يقوم دون الرجوع إىل مستوى  •

يستطيع امحد أن يقرأ مجيع الكلمات يف كتاب القراءة ماال يزيد :ألفراد اآلخرين يف اموعة مثالأداء ا

 .عن ثالثة أخطاء

يكون تضمنا يف اهلدف "الحد األول  "يف اختبارات  إتقان التعلم يتحدد مستوى األداء املقبول سلفا  •

السلوك  النوعي احملك مستوى مثال يوفر مستوى  %90السلوكي لالختبار كاإلتقان على مستوى  

 مطلقا املقارنة مبا حيفظه الطالب إذ مسيت باالختبارات حمكية املربع ويصعب حتقيقها يف املهارات العليا 

اخلربات السابقة جيب أن تكون االختبار حمي  "قياس املتطلبات السابقة واملهارات الالزمة لبدء التدريس  •

 .ااملرجع متعلقا بالوظيفة اليت يقيسه



 

تفيد االختبارات حمكية املرجع يف تقدير الوضع التحصيلي  الراهن للطلبة، كما أا تساعد يف حتديد أسباب  •

عدم  إتقان الطالب لبعض األهداف اليت تبىن  يف ضوئها هده االختيارات ووصف طرق املناسبة لعالج 

أن معظم خربات القياس الرتبوي والنفسي  يؤكدون  "حاالت اإلخفاق يف حتقيق األهداف وقد أوضح بلوك 

:  23     1424العنزي،(على أفضلية  االختبارات احملكية املرجع يف قياس العملية التعليمية قياس مباشرا 

24  ( 

  : خطوات إلعداد اختبار محكي المرجع .3

اختبار مرجع احملك خطوات البد من اختاذها للوصول إىل النتيجة املطلوبة وسوف أعرض تلك  إلعداد

  : اخلطوات يف سطور آتية

  .حتديد العناصر السلوكية اليت سوف يقيسها االختبار -1

  .إعداد جدول املوصفات االختبار -2

  .حتديد صدق االختبار وحساب ثبات -3

  مفتاح التصحيح . تشمل التعليمات إعداد صورة املبدئية لالختبار -4

 ) 352: ولييم حمرنس  (إعداد مناذج استمارات تقرير االختبار مرجعي احملك  -5

  

  :صدق االختبارات المحكية المرجع  .4

  :صدق الوصفي   4-1

  .يعترب االختبار صادقا إذا أمكن من خالله وصف أداء الفرد بالنسبة للنطاق السلوكي

  يتم  من خالل اخلرباء واحملكمني 

  .يطلق عليه  أحيانا  صدق احملتوى 

  : الصدق الوظيفي  4-2



 

يؤدي االختبار الوظيفة اليت صمم من اجلها يعترب االختبار كوصف النطاق السلوكي وغريه مبثابة الصدق 

  . التجرييب يف االختبارات مجاعية املرجع 

لتجرييب الن التجرييب يتنبأ باألداء الفرد املوافق ختتلف عما يقيسه الصدق الوظيفي امشل من الصدق ا         

.االختبار        

:صدق انتقاء النطاق السلوكي 4-3  

نستبني من خالل مدى صدق النطاق السلوكي الذي مت . وضع قواعد جيدة لالختبار مفردات النطاق السلوكي

 -ت ممكن تقسيم هذه القدرة على ثالث أبعاد أو أكثر اختياره يف متثيل األبعاد مثال القدرة على حل املشكال

  . نضع اختبارا لكل بعد

.نطبق االختبارات على طالب نعرف قدرم على حل املشكالت-   

  .حنسب النسبة املئوية يف اإلجابة على االختبارات - 

  النسبة املئوية للطالب الدين حصلوا على الدرجات املرتفعة يف أي من االختبارات  ندرس- 

  .لنعرف توزيع دراجام يف االختبارات األخرى- 

  .ذي ميكن تعميم أداء الطالب فيه على العالقات السلوكية األخرىال )بعد(حتديد النطاق السلوكي - 

  :ثبات االختبارات المحكية المرجع .5

معظم طرق تقدير ثبات االختبارات املعيارية املرجع على معامل االرتباط بني متغريين و تزداد قيم هذه  يعتمد

)260:  1990عالم، (.املعامالت بزيادة ثبات الدرجات  

و يف االختبارات احملكية املرجع يتم تفسري الدرجة بالرجوع إىل مستوى أداء حمدد فيتوقع أن تكون جمموعة الطلبة 

ة و خاصة عندما يوجه التعليم إىل مستوى معني من اإلتقان للمعلومات و املهارات و بالتايل عند متجانس

حساب الثبات بالطرق التقليدية لالختبارات احملكية املرجع فانه من املتوقع أن تكون القيم متخصصة و بالتايل 

.لقياس ثبات االختبارات احملكية املرجعفان طرق تقدير الثبات اخلاصة باالختبارات املعيارية املرجع ال يصلح   

)متقن غري متقن(و حيث أن االختبارات حمكية املرجع تستخدم عادة ألغراض التصنيف   



 

هذا النوع من االختبارات يطلق عليه ثبات . السلوكي فان الثبات )البعد(و درجة متكن األفراد من النطاق 

.السلوكي معني )البعد(قدير درجات األفراد يف نطاق التصنيف لالختبارات اإلتقان و الثبات أو ثبات ت  

:المجموعة األولى 5-1  

:سلوكي معني و من هذه الطرق )بعد(ثبات تقديرات درجات األفراد يف نطاق   

و يعتمد على مفاهيم النظرية الكالسيكية يف تقدير ثبات االختبارات معيارية املرجع و  :معامل لفنجسون -1

 .إال أا تستخدم درجة  الفاصلة بدل من املتوسط.احنراف درجة الفرد عن املتوسطاليت ترتكز على معرفة 

فبدال من ليجاد احنراف درجات األفراد عن املتوسط حتسب احنرافات درجات األفراد عن الدرجة الفاصلة احملددة 

  .)264، 263:  1990عالم، (

دئ نظرية إمكانية التعميم لكرونباك حيث وتعتمد على مفاهيم و مبا :معامل االعتمادية لبرينان و كين -2

يوضح كرونباك أن هناك نوعان من التباين اخلطأ احدمها يتعلق بتفسري البيانات املستمدة من االختبارات املعيارية 

املرجع و اآلخر يتعلق بتفسري البيانات املستمدة من االختبارات احملكية املرجع ومعامل التعميم هنا هو النسبة من 

 .الدرجة الشاملة و التباين املتوقع للدرجة املالحظة و أطلق عليه بريينان معامل االعتمادية تباين

  :المجموعة الثانية 5-2

هذه   تم )التصنيف لإلتقان (ثبات تصنيف األفراد يف جمموعات حبسب درجة متكنهم من نطاق سلوكي معني 

اموعة بتقدير اتساق قرارات التصنيف إىل متقنني وغري متقنني أي أن التصنيف يكون ثنائيا استنادا إىل الدرجة 

الفاصلة كما تم بتقدير أخطاء التصنيف املوجبة والسالبة واخلطأ املوجب حيدث إذا كان املستوى احلقيقي للفرد 

االختبار مساوي للدرجة الفاصلة أو يزيد عنها وبدلك يصنف  يقل عن الدرجة الفاصلة يف حني يكون أداءه على

أما اخلطأ السالب فيحدث إذا كان مستوي احلقيقي للفرد  يساوي أو  يزيد عن الدرجة الفاصلة . على انه متقن 

إال انه حيصل يف االختبار على درجة اقل من الدرجة الفاصلة وبذلك يصنف على انه غري متقن وينبغي أن تكون 

   )280، 1990عالم(جة التصنيف غري مشوبة بأي من نوعي اخلطأ در 

 : وتنقسم املعامالت اليت تشمل عليها هذه اموعة إىل قسمني

 

  



 

  : معامل ثبات تصنيف لإلتقان من تطبيقين -1

حيت يتطلب تطبيق االختبار نفسه مرتني أو تطبيق صورتني متوازيتني النفس االختبار ومن هذه معامالت معامل 

  .ان هامبلتون ومعامل كاب إتق

  :معامل الثبات التصنيف لإلتقان من تطبيق واحد   -2

  .يكفي حلسابه بيانات من تطبيق واحد مثل معامل اثقان هاينا ومعامل سبوفياك 

  :طرق تحليل االختبارات المحكية المرجع  .6

  :طريقة معامل التوافق المرجعي  6-1

يعترب هذا املعامل من أحدث معامالت التمييز اخلاصة بتحليل اختبارات اإلتقان ويهدف معامل التوافق املرجعي 

إىل معرفة احتمالية التوافق بني نواتج سؤال معني ونواتج  االختبار وهو مشابه يف قاعدته النظرية لطريقة معامل 

يت تعتمد على تطبيق االختبار ملرة واحدة على جمموعة وهو من أهم الطرق ال) 1993:القاطعي  (استجابة البند 

واحدة من األفراد ومن مت تصنيف األفراد هده اموعة إىل متقنني وغري متقنني بناء على مدى حتقيقهم للمستوى 

  . املطلوب لإلتقان

  املعادلة الثانية حلساب معامل التوافق املرجعي   Subkoviacفياك  كو وسبو   وقد اقرتح كل من هارس

= معامل التوافق املرجعي 
ا�د
ن

 )112:  1993القاطعي، (               

  :حيث

  .عدد األشخاص املتقنني الدين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة= أ 

  .عدد األشخاص غري املثقبني الدين أجابوا إجابة خاطئة = د

  .العدد الكلي لألشخاص= ن

ــــــــــــــني الصــــــــــــــفر- وميكــــــــــــــن حســــــــــــــاب احلــــــــــــــد األدىن معامــــــــــــــل التوافــــــــــــــق  )1+( وينحصــــــــــــــر مــــــــــــــدى املعامــــــــــــــل ب

حينمـــــــــــا ال يكــــــــــــون هنــــــــــــاك عالقــــــــــــة بــــــــــــني مســــــــــــوي اإلتقـــــــــــان واالســــــــــــتجابة علــــــــــــى الســــــــــــؤال وحيســــــــــــب احلــــــــــــد 

  : األدىن ملعامل التوافق املرجعي من خالل اجلدول الثنائي مث النحو التايل



 

  ) 2×2(اجلدول الثنائي 

  )21:  1993القاطعي، (  معامل التوافق املرجعي: )01(الشكل رقم   

  األداء على االختبار            

  غري متقن      متقن           

    

  صح

  

    اإلجابة على الفقرة

  خطأ

  

  

  

  :وعن طريق املعادلة التالية 

=احلد األدىن ملعامل التوافق املرجعي
 (ا�ب)×(ا�ج)��ج�د�×�ب�د�

ن
  )21:  1993،القاطعي (    �

           : حيث

  عدد األشخاص املتقنني الدين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة  = ا

  .    عدد األشخاص غري املتقنني الدين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة= ب     

  .    عدد األشخاص املتقنني الدين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة= ج    

  

  أ  

  

  ب  

  

  ج 

  

  د



 

  .عدد األشخاص من غري املتقنني الدين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة= د      

  .العدد الكلي لألشخاص= ج     

معامل التوافق املرجعي إذا كان الفرق بني احلد األدىن ملعامل التوافق املرجعي   فقو   وميكن  اعتبار الفقرة جيدة

  .0.05ومعامل التوافق املرجعي اكرب من أو يساوي 

 طريقة معامل فاي         6-2

للمفحوصني وهو من الطرق اليت يتم   فيها . املعامل درجة التوافق يف التصنيف بني الفقرة واالختبار يبني هدا

تطبيق االختبار مرة واحدة على جمموعة واحدة من األفراد اليت يتم اختبار درجة الفاصلة متثل مسرى اإلتقان و 

جة فاصلة حمددة على العالمة الكلية على تتحدد فاعلية الفقرة بقدرا على التمييز بني املفحوصني عند در 

حيث يبني هذا  )2×2(ويتم إجياد معامل فأي عن طريق اجلدول الثنائي  )10: 1992األمحد (االختبار 

  عدد اإلجابات الصحيحة و اخلاطئة لغري املتقنني وحيسب معامل فاي للجدول الثنائي على النحو التايل لاجلدو 

  

  )21:  1993القاطعي، (  معامل فاي: )02(الشكل رقم   

  األداء على االختبار                                           
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        )142:  1990الشربيين، (       

  . عدد املتقنني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة  صحيحة=   ا      :حيث أن 

       . إجابة صحيحة ةعدد غري املتقنني الدين أجابوا عن الفقر = ب          

  . عدد املتقنني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة= ج    

  . عدد غري املتقنني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة = د   

  0.30تعترب الفقرة جيدة وفق معامل فاي إذا كانت قيمته اكرب من أو يساوي 

  التمييز ب  لطريقة معام 6-3

ــــــــــــذي مت  ــــــــــــز وال ــــــــــــان وهــــــــــــو مشــــــــــــتق مــــــــــــن الطريقــــــــــــة املعروفــــــــــــة حلســــــــــــاب معامــــــــــــل التميي ويعــــــــــــرف مبعامــــــــــــل برين

يف صــــــــــعوبة الفقــــــــــرة بــــــــــني أفــــــــــراد اموعــــــــــة العليــــــــــا وأفــــــــــراد اموعــــــــــة  قحســــــــــابه عــــــــــن طريــــــــــق حســــــــــاب الفــــــــــر 

ــــــــــــــدنيا  فهــــــــــــــو عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن الفــــــــــــــرق يف صــــــــــــــعوبة الفقــــــــــــــرة يف جمموعــــــــــــــة املتقنــــــــــــــني  )ب(أمــــــــــــــا معامــــــــــــــل .  ال

 )35-34:  1998القاطعي، (وجمموعة غري املتقنني 

ـــــــدنيا باموعـــــــة غـــــــري املتقنـــــــة  ـــــــث يســـــــتبدل مفهـــــــوم اموعـــــــة العليـــــــا باموعـــــــة املتقنـــــــة واموعـــــــة ال   حي

  بااليت وحدده برينان  

= معادلة برينان                   
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  .  عدد املتقنني الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة=    ا

  .  عدد غري املتقنني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة= ب       

ن   
عدد املتقنني                =1  

  املتقنني عدد الغري= 2ن



 

ن(وهنا  
1

وتعترب الفقرة جيدة وفق معامل  )  1421:53الصبحي  ( 2نمساوية أو خمتلفة عن  ميكن أن تكون ) 

   )  0.20 ( إذا كانت قيمته اكرب من أو يساوي  )ب(التمييز 

 

 

 :الخالصة  

نستنتج من خالل هدا الفصل أن االختبارات حمكية املرجع من االجتاهات احلديثة نسبيا يف القياس النفسي    

األدائية ويف جمال  والرتبوي وتستخدم يف وصف أداء الفرد وتصنيف مستوى متكنه أو إتقانه موعة من الكفايات

قياس وتقومي الربامج الرتبوية وعندما تستخدم االختبارات حمكية املرجع  فانه ال يهيم  باملركز النفسي للفرد بني 

  . أقرانه  وإمنا يهتم مبقارنة درجته يف بعض الربامج التدريبية 
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  :تمهيد

يقارن أداء الفرد ألداء مرجعية أو بأداء اموعة العمرية اليت ينتمي إليها كاالختبار الذكاء مثال حيث يقارن     

أداء الفرد بأداء اموعة العمرية اليت ينتمي إليها و يستخدم مثل هذه االختبارات يف أعراض التصنيف الطلبة و 

طبيعي إذ ما استخدمت اختبارات الذكاء  كاالختبارات معيارية مرجعية حتديد مواقعهم يف املنحىن التوسيع ال

  .لتصنيف الطلبة

 :تعريف االختبارات المعيارية المرجع .1

  .قبل التطرق إىل تعريف االختبارات املعيارية املرجع نعطي موجز ملعىن املعيار

 :ما معنى المعيار  -1

 لتعبري عن جمموعة املعيارية يف القياس الرتبوي كما املعيار مفرد معايري كثري ما يستخدم مصطلح معايري    

يستخدم مرادفا للمعدل الذي هو الدرجة الوسيط موعة معينة من الناس و هذه اموعة املعينة تسمى 

و يراد باملعيار يف االصطالح الرتبوي القياس و  )302: د حمرنس.ولييم ا ( بالمجموعة المعيارية أو المرجعية

الطريقة املتبعة للحصول على مدى قدرة الدارس األدائية يف اختبار ما سواء باالعتبار مجيع نتاجات التعلم 

  .املستهدفة أو مبقارنة قدرته األدائية مع أفراد آخرين

 :أنواع المعيار  -2

ح يستخدم يف غالب األحيان خبصوص االختبارات جبميع إن كلمة معيار يف علم النفس الرتبوي مصطل    

أشكاهلا و بعبارة أدق انه يستعمل كمقياس لتوصيل إىل مدى مالئمة اختبار ما لدارسني من زاوية معىن الدرجات 

  املعطاة

و لقد ذكر الدكتور مندور عبد السالم أن االختبار من حيث القياس ينقسم إىل قسمني االختيارات معيارية     

  )2001:275مندور عبد السالم،(املرجع و االختبار حمكي املرجع 

ليت االختبارات معيارية املرجع هي االختبارات اليت يقارن أداء الفرد فيها مبعيار يعتمد مستوى مجاعة األقران ا- 

ينتمي إليها هذا الفرد و يتمثل هذا املستوى مبتوسط درجات هذه اجلماعة و تتمثل املقارنة مبدى احنراف درجات 



 

الفرد عن هذا املتوسط و التأكيد عن الفروق بني األفراد و التمييز بينها و ال شك أن هذا املعيار يتغري بتغري 

  )2: 2005عالم، (اجلماعة و البد من تفسريه يف إطار تركيب اجلماعة

 :خصائص االختبارات معيارية المرجع .2

 .الكشف عن الفروق الفردية حيث تكون الدرجات قريبا من املنحىن االعتدايل •

 .يفسر األداء يف االختبار مرجع املعيار موازنة بأداء األفراد اآلخرين يف االختبار نفسه أن أداء نسيب •

 .الختاذ القرارات تتصل بـالتالميذ كاألفراد من حيث النجاح مالئمة •

يتم من خالل هذه االختبارات تفسري سلوك الطالب خصائصه و صفاته من حيث أن هذا االختبار  •

 .يستخدم لقياس جمال االهتمام

 .استخدام إجراءات املقننة يف تطبيق و رصد درجات الدارسني يف نفس الفئة العمرية و الصفية •

أن تبىن االختبارات بالدقة و انتضام من حيث تكون استجابات الطالب منسجمة بدرجة عالية  جيب •

 .حبيث ميكن احلصول على نفس الدرجة عندما يعاد نفس االختبار 

جيب أن تكون الفقرات اليت تتم منها االختبار متسمة بدرجة حقيقية اال الذي يقيسه االختبار  •

  .)norm – referrenced test: االختبار مرجعي املعيار(

  :الفرق بين االختبارات المحكية المرجع و االختبارات المعيارية المرجع .3

يوجد فرق بني االختبارات احملكية املرجع و االختبارات املعيارية من حيث النشأة و اهلدف و النتائج و التقنني و 

:ذلك من خالل اجلدول التايلما تقيسه هذه االختبارات و العينة و الدرجات و سنحاول توضيح   

. املقارنة بني االختبارات احملكية املرجع و االختبارات املعيارية املرجع :01الجدول رقم   

 االختبارات املعيارية املرجع االختبارات احملكية املرجع

نشأة نتيجة رغبة املتخصصني يف 

تعرف وسائل جديدة متكنهم من 

الوصول إىل معلومات أكثر على 

مستوى أداء الطلبة موضوع القياس 

تفيد يف اختاذ القرارات املختلفة و  

كان من اكرب دواعي االمهام ذه 

االختبارات أن اغلب املتخصصي 

القياس و التقومي الرتبوي و النفسي 

نشأت مرتبطة بالفلسفة الرتبوية اليت كانت 

سائدة يف الواليات املتحدة األمريكية يف 

أوائل القرن العشرين و هي تصنيف األفراد 

حبسب مركزهم النسيب بني اقرائهم يف 

.القدرات املختلفة  

 النشأة

 

 

 

 

 



 

 املاضي على عدد كانوا يركزون يف

. قليل نسبيا من أدوات القياس

)20:  1996الشرفاوي (   

مي أداء الفرد يف ضوء  تقو -1

.كفايات معينة  

يستخدم عندما نزيد تعيني -2

املوقف النسيب للفرد بالنسبة لنمو 

.املهارات  

املقارنة بني األفراد يف اال الذي  -1

 .يقيسه االختبار

يستخدم عندما يكون الغرض من  -2

  .  القياس التصفية

 اهلدف

 

تظهر يف صورة قائمة و صفية من 

  . األهداف اليت حتققت أم مل تتحقق

تظهر يف صورة عدد األسئلة اليت 

  .أجاب عليها املفحوص

 النتائج

 

 التقنني   .إجراءات تقنينها مكلفة  .العينة اقل بكثري

 العينة  العينة اكرب بكثري  )180فخر رشيد . د(العينة صغرية 

 

  تقييم مدى طفيف من األهداف

تعترب مفيدة يف اختاذ قرارات 

  راسب.تصنيفيه ناجح

تقييم هذه االختبارات مدى واسع - 

  .من املعرفة و القدرات

تقييم موضع الفرد بصورة اعم و - 

  .امشل

 ما تقيسه هذه االختبارات

أداء كل فرد يتم مقارنته مبستوى 

أداء حمدد و ليس له عالقة بأداء 

  .زمالئه

إىل يتم تفسري الدرجة بالرجوع 

الدرجة الفاصلة و ليس إىل درجات 

  .زمالئه

  نقارن أداء التالميذ بأداء زمالئهم

يتم تفسري الدرجة بالرجوع إىل درجات 

  .زمالئهم و ليس ملستوى أداء حمدد

 تفسيري الدرجات

 

  :خطوات اختبار مرجعي المعيار .4

:تنحصر خطوات اختبار مرجعي املعيار يف النقاط التالية  

 .حتديد حمتوى املادة الدراسية و األهداف اليت يقيسها االختبار و صياغتها صياغة سلوكية -1

 .إعداد جدول املواصفات لالختبار حبيث يشمل طوله و منط األسئلة و طرقة التصحيح -2



 

 .حتديد املهارات اليت ستعطيها االختبارات بناءا على استجابة الدارسني مبا حيقق املزيد من اجلودة -3

رشيد  فخر. د(االختبار مرة أخرى على عينة أخرى للتأكد من صالحية التعديالت بصفة عامة  جتريب -4

2005  :303( 

 :تصنيف االختبارات المعيارية .5

  :ميكن تصنيف االختبارات املعيارية بعدة طرق و سأركز على ثالث طرق

 .قياس املتغريات  .أ 

 .العالمات  .ب 

 .مصدر االختبار  .ج 

 :قياس المتغيرات  . أ

مدى واسع من املتغريات اليت تكون موضوع القياس و يكون الرتكيز على قياس املتغريات املعرفة  هناك     

أكثر من متغريات الشخصية و متغريات املعرفة اليت جذبت االنتباه الرتبويني هي الذكاء و التحصيل يف 

فقط فإذا نظرنا إىل املدارس وسيتم الرتكيز على اثر اختبارات التحصيل املعيارية .مناهجي القراءة و الكتابة

بطاريات (جند االختبارات التجارية املتوفرة . أكثر من املهارات )املوضوع  (الثانوية حيث يرتكز التعليم حول

تكون اقل ختصيصا و اقل عالقة مبا يتم تعليمه و ختتلف بطارية االختبار يف املدارس الثانوية عنها يف  )االختبار

 (و أكثر مما يتم تعليمه يف املواد  )حساب ، قراءة ، كتابة(تم يف املهارات األساسية اليت .املدارس األساسية

و كنتيجة ذلك فان عالمات االختبارات ال ترتبط بعمل املعلم يف املدارس الثانوية و   )رياضيات،فيزياء،تاريخ 

  .مبا يتالءم مع املناهجكما سنرى فان  بعض التقارير دعت إىل تطوير االمتحانات يف املدارس الثانوية 

  

 :العالمات  . ب

و  )حيث يتم مقارنة عالمات الطالب مع عالمات زمالئه (جيب التمييز هنا بني االختبارات املعيارية 

  )حيث يقيم الطالب بناءا على إتقانه مهارات معينة يف احملتوى (اختبارات احملك 

عكس و بينما مث الرتحيب باالختبارات احملك  و ميكن للعالمات املعيارية أن حتول إىل حمكية و العكس بال

كبديل لالختبارات املعيارية ألا تقدم معلومات للمعلمني أما االختبارات املعيارية فتستخدم للمقارنة إال أن 

  .مناسبة ما تقدمه اختبارات احملك التجارية ملستوى املدرسة مشكوك فيه

  :مصادر االختبارات. ج



 

  :االختبارات الداخلية و اخلارجية برامج

هي اختبارات تتم داخل املدرسة باإلشراف املعلم و مدير املدرسة و يضم هذا :االختبارات الداخلية •

اليت تستخدمها املدارس منذ العشرينات إضافة إىل  )اختبارات التحصيل (االختبارات املعيارية التقليدية : النوع 

برامج االختبارات الداخلية غري حمددة لالستخدام  )اختبارات احملك  (حاليا  االختبارات التجارية املتوفرة

التجاري ففي األنظمة املدرسية الكبرية ميكن بناؤها حمليا أو شراؤها و تشمل هذه االختبارات اليت يعدها 

 .املعلم

بية و التعليم أو و يف االختبارات اليت تتحكم ا السلطة خارجية مثل وزارة الرت :االختبارات الخارجية •

 .مؤسسات خاصة و قد تكون خاصة و قد تكون شبه تطوعية

 :مزايا وعيوب االختبارات المعيارية المرجع  .6

فال . من العيوب اجللية لالختبارات مرجعية املعيار أا ال ميكنها قياس التقدم  احملرز من اجلماعة ككل     

اخلني يف نطاق اموعة وبالتايل ال ميكن استخدام القياس بناءا ميكنها قياس سوى التقدم احملرز من األفراد الد

على هدف ثابتة يف قياس مدى جناح برنامج إصالح تعليمي والذي يسعى إىل زيادة مستوى التحصيل عند 

 و. الطالب مجيعا مقارنة باملعايري اجلديدة اليت تسعى لتقييم املهارات من خالل االختبار متعدد ومع ذلك 

ولكن من الناحية العلمية كثريا ما يكون عائقا يف , قد يبدو ا هذا األمر جذابا من الناحية النظرية بينما

ويف بعض األحيان حيدث حتسن فقط رد اإلمام مبضمون االختبار نفسه , مواجهة معدالت الفشل املفرطة

  .أو تعليمه

على املستوى الذي حتدده نسبة . دراسية بديهيايتم حتديد مستوى املرحلة ال, عند إجراء اختبار مرجعي املعيار

على                                                    : NCTM )    2004 (باملائة اليت تتوسط الدرجات 50

اجلانب األخر ترى املؤسسة الوطنية لدعم القراءة عند األطفال انه من ضروري ضمان أن مجيع أطفالنا  

ند مستوى املرحلة الدراسية من الصنف الثالث فما فوق ذلك اهلدف الذي ال ميكن حتقيقه يستطيعون القراءة ع

 : NCRF )    2004 (باالستخدام التعريف املرجعي املعيار ملستويات املرحلة الدراسية 

من بني مزايا هدا النوع من التقييم أن الطالب واملعلمني على حد سواء يدركون ما ميكن توقعه من هذا    

وكيف سيتم إجراء االختبار وكيفية وضع الدرجات على أساسه وباملثل جتري كل  مدرسة  من , االختبار

منية أو الفوارق البيئية اليت قد املدارس االختبار بنفس الطريقة مما يقل حاالت عدم الدقة نتيجة الفوارق الز 



 

عالوة عن دلك قد جيعل دلك مثل التقييمات دقيقة إىل حد كبري بقد ما كانت . تتسبب يف إرباك الطالب 

  .النتائج مدرجة وهو مبثابة ميزة كبرية لالختبار

العناصر اليت  ويسري نقاد االختبارات احملكية املرجع أن القائمني على االختبار يضعون إشارات مرجعية حول

دون األخذ يف االعتبار إذا ما كانت تلك العناصر متوافقة فعليا مع معايري حمتوى . تكتنفها صعوبات متنوعة 

  (House Bill 2004) مستوى املرحلة الدراسية أو أا مالئمة تنمويا 

لطلبة مادة األصلية اليت نشرت يف إطار تقييم واشنطن لتعلم ا 1997وهكذا تضمنت مشاكل عينة    

أو مث حلها , الرياضيات للصنف الرابع على بعض املواد اليت اتسمت بالعفوية بالنسبة لكبار خرجيي الكلية

كذلك  بسهولة باالعتماد على األساليب الواردة يف العنف الواردة يف الصنف العاشر مثل املثلثات املتشاة

شأن الدرجات الفاصلة اليت حتدد مستويات اختبار من عام لعام    شاا. يتغري مستوى صعوبة املواد نفسها 

(Linda Shaw 2004)  وعالوة على ذلك ختتلف معدالت النجاح يف اختبارات التخرج من الصنف

  (Linda Shaw 2002)الرابع إىل السابع العشر يف بعض الدول بشكل كبري

التعليم لألطفال انه ميكن لكل والية أن ختتار أن جتري  ومن بني القيود املفروضة على قانون إلزامية التعلم   

  .اختبارها اخلاص ا ولكن دون أن يكون شبيها باالختبار اخلاص بأي دولة أخرى

قد أشارت نتائج الدراسة اليت أجرا رائد على منطقة كنتاجي إىل وجود مؤشرات إىل زيادة غري طبيعية يف    

  .ى الدرجات العالية بالنسبة لالختبارات األخرىمعدالت االختبار واليت تنعكس عل

سنوات 4وعادة ما يتم حتديد معايري االختبار التخرج عند مسوي يتوافق مع املتقدمني لاللتحاق باجلامعة مدة     

من املواطن األصلي يكمن احد اآلثار اجلانبية يف انه عندما تقبل الكلية بانضمام املهاجرين إليها والدي يتمتعون 

ولكن قد يعانون قصورا يف اللغة االجنليزية فلن تكون لديهم مثل هذه املرونة يف . هارات رياضية قوية للغايةمل

 . اليت تتطلب إعادة اجتياز كافة األقسام. اختبارات التخرج من املدرسة الثانوية 

 

  

  :خالصة



 

األفراد األخرى ذوي اخلصائص املماثلة .بأداء  تعترب االختبارات املعيارية املرجع من االختبارات اليت تقارن الفرد    

الدين مث تقنني االختبار وتطويره عليهم فهذا النوع من االختبارات يتم تطبيقه على جمموعات كبرية من األفراد 

صفية معينة وحتول الدرجة اخلام اليت حيصل . هلدف اشتقاق معايري لألداء املتوقع من فئات عمرية أو مستويات 

فرد إىل درجات معمارية من اجل حتديد موقعه بالنسبة للمجموعة وبناءا على ذلك فهذه االختبارات عليها ال

  .مفيدة يف عمليات الكشف والتشخيص والتصنيف

ومن أكثر االختبارات املعيارية املرجع استخداما اختبارات الذكاء الفردية املتقنة ومقاييس السلوك التكيفي      

التحصيلية وغالبا ما حتتاج هده االختبارات إىل تعديالت عند تطبيقها على األشخاص املعوقني الن واالختبارات 

وتعديل االختبار معياري املرجع ينطوي .خربام وخصائصهم ختتلف عن خربات وخصائص اموعة املعيارية 

 .يكونوا على معرفة جيدة ابالضرورة على اعتبارات خاصة يف التصحيح ذا التفسري ينبغي على الفاحصني أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  :الدراسة االستطالعية -  1

ا��راءات ا������� 
  ��درا��



 

دف الدراسة االستطالعية إىل التأكد من صدق األداة املصممة جلمع البيانات و كذا حساب الثبات و    

  .لغرض التأكد من وضوح صياغة الفقرات

  :و زمان الدراسة مكان 1-1

ماي  23ماي إىل غاية  13مث إجراء الدراسة االستطالعية مبدرسة زقاي البشري و كانت مدة الدراسة من 

2014.  

 :عينة الدراسة االستطالعية 1-2

  .تلميذ 15حيث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة تتكون من 

 :أدوات الدراسة 1-3

مت االستعانة باختيار حتصيلي ملادة الرياضيات هو اختبار لقياس املفاهيم و املهارات املتعلقة باألعداد و األرقام    

و العمليات احلسابية و عليها متكني الفرد من توظيفها و استخدامها يف احلياة اليومية و اكتساب القدرة على 

بلقوميدي ( فع الفرد إىل املتابعة و مواكبة املستجدات و التطوراتالتعلم الذايت و احملافظة على إستمراريتها مبا يد

  )47 - 46:  2011عباس،

 :اجراء و تطبيق االختبار4 - 1

معلمني يدرسون مادة الرياضيات  4قمت بإجراء االختبار على عينة الدراسة و ساعدين يف التطبيق  -1

 .مستوى ابتدائي، و بالتنسيق مع مدير املدرسة

 50 (االختبار على التالميذ و إعطائهم تعليمة االختبار و الزمن املستغرق لالختبار  مت توسيع أوراق -2

 .)دقيقة 

 

 

 

  :و كانت أسئلة االختبار على النحو التايل

  :التطبيق األول



 

  :دينارا امأل اجلدول التايل 58كيلوغرام من البطاطا هو   6إذا علمت أن الثمن 

  :التطبيق الثاني

  :اكتب الكسور العشرية على شكل أعداد عشرية

 
����

��                        ،
��
��                       ،

��
����                                      ،

���
���  

  :التطبيق الثالث

  :اكتب األعداد العشرية على شكل كسور عشرية

12.05     -     0.002      -     12.2       -     53.452.  

  :التطبيق الرابع

  .  > ،           <،          = ضع الرمز املناسب يف مكانه       

54329             .54321   

35،187           .735،18  

15 ،7432        .65321      

2843              .2843   

 

 

   "أوراق اإلجابةتصحيح ":مفتاح التصحيح

مت تصميم مفتاح التصحيح بالتعاون مع معلم املادة لغرض تصحيح أوراق اإلجابة حيث تعطى درجة واحدة 

  .بالنسبة لإلجابة الصحيحة و صفرا إذا كانت اإلجابة خاطئة

  kgوزن البطاطا   06  03  09  10  11

  DAثمن البطاطا   .  .  .  .  .



 

  :صدق األداة 1-5

فقرة وزعت على تالميذ السنة اخلامسة للمرحلة  17تتكون من  كانت أسئلة االختبار: صدق المحكمين 

 5االبتدائية، و لقياس اخلصائص السيكوميرتية مت االعتماد على صدق احملتوى حيث قمنا بعرضها على 

معلمني و ذلك لقصد التعرف على مدى تطابق الفقرات مع اختبار حتصيلي ملادة الرياضيات و كذا مفتاح 

  .التصحيح

 .تعديل الفقرات م قبل احملكمني :02م الجدول رق

  بعد التعديل  قبل التعديل  الفقرة

كتابة األعداد العشرية على شكل كسور   6

  عشرية

اكتب األعداد العشرية على شكل كسور 

  عشرية

  6انظر إىل اجلدول التايل و اعلم أن مثن   1

  .دينارا 58كيلوغرام من البطاطا هو 

كيلوغرام من البطاطا   6إذا علمت أن مثن 

  .دينار 58هو 

  

 :ثبات األداة6 -1

  إلجياد الثبات قمت باستعمال طريقة تطبيق االختبار و حساب معامل االرتباط بريسون بني نتائج التطبيق 

  :و نتائج التطبيق الثاين حبيث أن

×ص مج -س مج × مجص   مج ن س

   
س�×مج ن   2ص -مج2  ص)
2  ( مج ن  2س -مج

=ر   

 

  = وكانت النتيجة احملصل عليها 

فقرة حتصلنا على معامل الثبات  17عند حساب ثبات اختبار التحصيلي للمادة الرياضيات و الذي يتكون من   

 .و هي القيمة اليت تدل على ثبات االختبار مما يتيح استعماله باالطمئنان 0.71

 

 

0.71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األساسية الدراسة - 2



 

طبق االختبار دف الدراسة األساسية اىل مدى إتقان التالميذ السنة اخلامسة االختبار حتصيلي ملادة الرياضيات 

تلميذ السنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة زقاي البشري حباسي ماماش لعرض مدى  34على عينة عشوائية تتكون من 

  .ملادة الرياضياتإتقان التالميذ السنة اخلامسة الختبار حتصيلي 

 : عينة الدراسة 2-1

تلميذ السنة اخلامسة ابتدائي ملدرسة زقاي البشري حاسي  34طبق االختبار على عينة عشوائية تتكون من 

  .ماماش

  : زمان و مكان الدراسة 2-2

ماي حباسي ماماش  26ماي إىل  23مت إجراء الدراسة مبدرسة زقاي البشري حاسي ماماش من الفرتة املمتدة من 

  .-مستغامن –

  :أداة الدراسة 2-3

 .قمت ذه الطريقة دف التحكم يف عملية التمرير: طريقة التمرير •

مت إعداد مفتاح التصحيح بالتعاون مع األستاذ لتعطى درجة واحدة بالنسبة لإلجابة :مفتاح التصحيح •

  .الصحيحة و درجة صفربالنسبة لإلجابة اخلاطئة

  :األساليب اإلحصائية   2-4

  :استخدمت عدة طرق حلساب ثبات االختبارات احملكية املرجع

 .معامل فاي لتحليل البنود -1

  .معامل التوافق املرجعي لتحليل البنود -2

  : طرق حساب ثبات اختبار محكي المرجع   2-5

= طريقة معامل التوافق املرجعي       -1
ا�د

ن
 : حيث      

  .إجابة صحيحة عدد األشخاص املتقنني الدين أجابوا على الفقرة= ا

  .عدد األشخاص من غري املتقنني الدين أجابوا على الفقرة إجابة خاطئة = د 



 

  .العدد الكلي لألشخاص = ن 

  )  112: 1994القاطعي، (  

  1= معامل التوافق املرجعي 

= طريقة معامل فاي  -2
ا د 	ب ج 


�أ�ب�.�ج�د�.�أ�ج�.�ب�د��
   

  .عدد املتقيتني الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة : حيث أن    أ

  .عدد غري املتقيتني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة : ب             

  .عدد املتقيتني الدين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة :  ج             

  .قرة إجابة خاطئةعدد غري املتقنني الذين اجلبوا عن الف:  د             

 ) 11463: 1998, عودة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  عرض و مناقشة النتائج



 

  :عرض و مناقشة النتائج -1

  .عرض النتائج املتعلقة بطريقة معامل التوافق املرجعي :03جدول رقم 

  القرار  نتائج معامل التوافق المرجعي  الفقرة

  1فقرة 

   2فقرة 

   3 فقرة

   4فقرة 

   5فقرة 

   6فقرة 

   7فقرة 

   8فقرة 

   9فقرة 

   10فقرة 

   11فقرة 

  12فقرة 

   13فقرة 

  14فقرة 

   15فقرة 

  16فقرة 

  17فقرة 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة 

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة 

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  فقرة جيدة

  :التعليق على الجدول

يتضح من خالل اجلدول أن النتائج معامل التوافق املرجعي و هذا يدل على أن الفقرات جيدة و أن هناك    

توافق بني نتائج سؤال و نتائج االختبار و من مث ترتيب األفراد إىل جمموعة ناجحني و غري ناجحني وفق مدى 

  .توصلهم للمستوى املطلوب لإلتقان

  

 

  



 

  .عرض النتائج املتعلقة بطريقة معامل فاي:04جدول رقم 

  عدد األفراد الراسبين  عدد األفراد الناجحين

  اإلجابات الخاطئة  اإلجابات الصحيحة   اإلجابات الخاطئة  اإلجابات الصحيحة

17  
16  
15  
15  
14  
14  
15  
12  
12  
10  
15  
13  
15  
11  
11  
15  
15  
11  
14  
12  
17  
17  
17  
11  
17  
15  
17  
14  
12  
11  

0  
1  
2  
2  
3  
3  
2  
5  
5  
7  
2  
2  
6  
6  
6  
2  
2  
6  
3  
5  
0  
0  
0  
6  
1  
2  
3  
3  
5  
6  

9  
9  
8  
9  
  

8  
8  
9  
8  

420  91  35  33  
  :التعليق على الجدول



 

يتضح من خالل اجلدول أن هناك توافق يف التصنيف مع الفقرات و االختبار للمفحوصني و تتحدد فاعلية    

عن طريق اجلدول الذي يبني عدد اإلجابات  الفقرة بقدرا على التمييز بني املفحوصني و يتم إجياد معامل فاي

الصحيحة و اخلاطئة للمتقنني و عدد اإلجابات الصحيحة و اخلاطئة لغري املتقنني و كانت نتيجة معامل فاي 

  .مما يتضح أن الفقرات جيدة وفق معامل فاي 0.02

  :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث -2

و يتضح أن النتيجة  "حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقراتخيتلف طرق ":تنص الفرضية القائلة    

و ترى الباحثة أن النتيجة طبيعية و بالتايل توصلت أن هناك 1و معامل التوافق املرجعي  0.02معامل فاي 

عدم اختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي على صحة الفقرات حيث كانت نتيجة معامل التوافق املرجعي 

قيم أكرب مث يليها طريقة معامل فاي و يتضح أن النتائج اإلحصائية دلت على أنه ختتلف طرق حتليل بنود  هلا

 1987وهذا ما يتطابق مع شانون و ساليفر   االختبار احملكي على صحة الفقرات و بالتايل حتققت الفرضية

ز و معامل فاي و معمل التوافق العالقة بني طريقة استجابة البند و أربع طرق اخرى و هي معامل التميي

والية أمريكية ناجتة عن تطبيق اختبارين   25يف  5266املرجعي و ذلك باستخدام سيربمان يف حتليل بيانات 

فقرة متعددة الفقرات و كان من نتائج الدراسة ان هناك ارتباطا عاليا بني معمل فاي و  85كل منهما من 

حيث مت حساب االرتباط بني استجابة البند و كل من الطرق  96يم معمل التوافق املرجعي و كان متوسط الق

ووجد أن أعلى قني كانت بني معامل التوافق  70و  75و  70األربعة عند درجات فاصلة خمتلفة هي 

املرجعي و بني معامل فاي مث نعامل ب و معامل فاي العظمى حيث بلغت متوسط معامالت االرتباط بني 

من قيم معامالت بني كل  53يف العظمى / وبني معامالت الفقرة و فاي  96امل فاي التوافق املرجعي و مع

  . من االختبارات و التحصيل املدرسي يف الرياضيات و املتقاربة أيضا يف قيمها

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 :التوصيات و االقتراحات

فأا تقرتح أن تكون هناك دراسات كما  من خالل ما توصلت إليه الباحثة من النتائج الدراسة اليت قامت ا    

  :يلي

 .إجراء دراسة يتم فيها معرفة الفروق بني االختبارات احملكية املرجع و االختبارات املعيارية املرجع -1

إجراء دراسة يتم فيها معرفة اثر اختالف طرق حتليل بنود االختبارات احملكية املرجع يف اختيار الفقرات  -2

 .)حجم العينة وطول االختبار  (ار تأثري الدرجة الفاصلة إضافة إىل تأثري العوامل األخرى مع األخذ يف عني االعتب

إجراء دراسة يتم فيها معرفة أثر اختالف طرق حتليل بنود االختبار احملكي املرجع عن اخلصائص  -3

 .السيكوميرتية

ر الفقرات اختبار حمكي إجراء دراسة اثر كل من طريقة معامل فاي و معامل التوافق املرجعي يف اختيا -4

 .املرجع

  :من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة تقرتح التوصيات كاآليت  

نظرا لسهولة طريقة معامل صعوبة الفقرة و معامل التمييز ب فيمكن استخدامها يف حتليل بنود  -1

 .االختبارات احملكية املرجع

 .ختبار يف اختيار الفقراتتكثيف البحوث حول موضوع تأثري حجم العينة و طول اال -2

 .اهتمام أكثر حول موضوع تأثري درجة الفاصلة على ثبات اختبار احملكي املرجع -3

ميكن إعطاء نتائج متشاة طريقة معامل التوافق املرجعي و معامل فاي لطرق املشتقة،معامل صعوبة  -4

  .كية املرجعالفقرة و معامل التمييز ب فيمكن استخدامها يف حتليل بنود االختبارات احمل

 

 

 

 

 

 

 



 

  الخاتمة

و يف األخري ميكن القول أن االختبارات حمكية املرجع هي االختبارات اليت صممت لتحديد ما يستطيع املعلم     

أداءه من املهارات و ميكن استخدامها يف و صف األداء الفرد و تصنيف مستوى متكنه أو إتقانه موعة من 

ليت وجهت هلا انتقادات و هذه األخرية أدى إىل ظهور الكفاءات األدائية مقارنتها باالختبارات املعيارية املرجع ا

  .اجتاهات حديثة يف القياس و التقومي الرتبوي

حيث استخدمت عدة طرق منها معامل التوافق املرجعي و معامل فاي و أثر على صحة الفقرات و أوضحت   

ضح أن الفقرة جيدة وفق طريقيت  مما يت 0.02و معامل فاي  1نتائج الدراسة احلالية أن معامل التوافق املرجعي  

  .كل منهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

  قائمة المراجع

 :باللغة العربية

تأثري طريقة االختبار فقرات االختبار احملكي املرجع على خصائصه  :1996األمحد ، امحد يوسف حممد ،  -1

 .السيكوميرتية 

 –املرشد يف إعداد البحوث و الدراسات العلمية  2001: السيد أبو القاسم عبد القادر صالح و آخرون  -2

 .الطبعة األوىل- جامعة السودان للعلوم و التكنولوجية-مركز البحث العلمي و العالقات اخلارجية

عاصرة يف القياس و اجتاهات امل:1996الشرقاوي،أنور الشيخ ، سليمان و كاظم أمينة و عبد السالم نادية، -3

 .التقومي النفسي و الرتبوي

بناء اختبار حمكي املرجع لقياس الكفاءات الرياضية يف املفاهيم : 1421الصبحي ، حممد علي بن محيد ، -4

 .اهلندسية للمرحلة االبتدائية

العلوم القياس و التقومي الرتبوي ط س ،مركز الرتبية و التعليم ،دار : 2005العجيلي،صباح حسني محزة ،  -5

 هـ 1401

بناء اختبار حتصيلي لقياس درجة إتقان مهارات األساسية يف :  2004حسني بن عزيز حسني ، : العنزي  -6

 .مادة الرياضيات لدى تالميذ الصفوف العليا يف املدرسة االبتدائية

حملك و دراسة املقارنة لبعض طرق حتليل بنود االختبارات مرجعية ا:  1994القاطعي ، عبد اهللا بن علي، -7

 .05دراسات تربوية الد الثامن اجلزء .فعاليتها يف االختبار 

األسس النظرية االسرتاجتيات و الفاعلية ، مصر دار  –التدريس و التعليم  :1998جابر عبد احلميد جابر ،  -8

 .الفكر

اسية يف استخدام منوذج راس يف بناء مقياس هديف املرجع للمعارف األس :1994عالم صالح الدين حممود،  -9

 .إعداد خطة البحوث النفسية و الرتبوية جملة كلية الرتبية جامعة األزهر، القاهرة

االختبارات التشخيصية مرجعية احملك يف ااالت الرتبوية و :  2001عالم صالح الدين حممود ،  - 10

 .النفسية القاهرة ،دار الفكر

االختيارية أحادية البعد و متعددة األبعاد و  مناذج االستجابة للمفردة :2005عالم صالح الدين حممود ،- 11

  .تطبيقاا يف القياس النفسي و الرتبوي القاهرة،دار الفكر العريب

  .القياس و التقومي يف العملية التدريسية الطبعة الثانية:1998عودة أمحد ، - 12



 

-http://child .االختبارات املعيارية املرجع180: د فخر رشيد، االختبارات و املقاييس- 13

trng.blogspot.com/2009/06/blog-post_3102.html/2014/03/17  

  نفس املوقع  303:د فخر رشيد، االختبارات و املقاييس - 14

  نفس املوقع .275:القياس الرتبوي : د مندور عبد السالم - 15

مركز  –طرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائي - 2000- إخالص عبد احلفيظ - مصطفى حسني باهي- 16

 نفس املوقع. مصر–الكتاب للنشر 

  :باللغة األجنبية

-Lin , Hui – fen 1988 acomparison of there item selection methods in criterion 
referenod tests dissertation doctor of philosophy university of North Texas USA. 

 :مواقع االنترنت
- NCTM : News Media Assessement issios News bulletin April 2004. 
- National children’s Reading foundation Web site. 
- House bill report HB 2087 Arumber of critics. 
- Prof bon arlich Washington state university. 
- Und show 2002. 
- Test –Based accountability systems INAF pdatia are particularly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

  االختبار التحصيلي للمادة الرياضيات : 2الملحق رقم 

  : التطبيق األول

  :دينار ا إمال اجلدول التايل  58كيلوغرام من البطاطا هو   6إذا علمت أن الثمن 
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  اكتب األعداد العشرية التالية على شكل كسور عشرية 

12.05     -     0.002   -     12.2    -     53.452  

  : التطبيق الرابع
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  تحصيلي للمادة الرياضياتالنموذج تصحيح االختبار 

   : التطبيق األول  

  :دينار ا امال اجلدول التايل  58هو  كيلوغرام من البطاطا  6إذا علمت أن مثن
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 DAمثن البطاطا 

 :التطبيق الثاني

 اكتب األعداد العشرية التالية على شكل كسور عشرية
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  .وفق منوذج التصحيحلإلجابة صحيحة  "1"لإلجابة خاطئة  و  "0"مفتاح التصحيح وتعطي 
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  طريقة معامل فاي: 07ملحق رقم 
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  .عدد الناجحني الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة: حيث أن    أ

  .عدد غري املتقيتني الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة : ب             

  .عدد املتقنني الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة :  ج             
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 17���ة  16���ة  15���ة  14���ة  13���ة  12���ة  11���ة  10���ة  9���ة  8���ة  7���ة  6���ة  5���ة  4���ة  3���ة  2���ة  1���ة  
	د ا����ات

         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

11 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

12 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

14 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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 د24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

 د20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20

 د26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30

 د22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

 د22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 50

 د22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 06

 د15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 70

 د23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 80

 د26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 90

 د16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10

 د20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11

 د16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12

 د18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13

 د28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14

 د26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

 د26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16

 د25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17

 د25 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 18

 د20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 19

 د20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 20

 د23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

 د20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

 د21 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 23

 د23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

 د25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 25

 د24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 26

 د28 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 27

 د26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28

 د30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

 د23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 30

 د20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

 د24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

 د23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 33

 د10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 34
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  الخاتمة

و يف األخري ميكن القول أن االختبارات حمكية املرجع هي االختبارات اليت صممت لتحديد ما يستطيع     

إتقانه املعلم أداءه من املهارات و ميكن استخدامها يف و صف األداء الفرد و تصنيف مستوى متكنه أو 

موعة من الكفاءات األدائية مقارنتها باالختبارات املعيارية املرجع اليت وجهت هلا انتقادات و هذه األخرية 

  .أدى إىل ظهور اجتاهات حديثة يف القياس و التقومي الرتبوي

و  على صحة الفقراتحيث استخدمت عدة طرق منها معامل التوافق املرجعي و معامل فاي و أثر   

مما يتضح أن الفقرة جيدة  0.02 و معامل فاي 1 معامل التوافق املرجعي أن ت نتائج الدراسة احلالية أوضح

  .وفق طريقيت كل منهما


