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 6ـ تعیین نوع االختبار.

 7 ـ كتابة األسئلة.

 8ـ ترتیب أشكال الفقرات في االختبار الواحد.

 9 ـ تعلیمات االختبار وتحدید الزمن

 10 ـ إخراج ورقة االختبار.

 11 ـ ظروف إجراء االختبار.

 

   تقسیمات وأنواع االختبارات

مختلف لتصانیف وتعددها األنواع وبین التقسیمات بین كبیر تداخل نجد سوف الموضوع هذا               وفي

تصنیف نسمیه أن یمكن ما وهو ما صفة او شكل في متشابهة مجموعات ضمن وضعها                 بمعنى

 االختبارات :

التكوین طبیعة اساس ب.على ادق، اسرع األفضل االداء اساس على (أ. االختبارات              ١-تقسیم

لفظي التعبیر طبیعة اساس على د. زرجي، فردي اللعب طبیعة اساس على ج. عملي،                نظري

 ادائي)

(البدنیة ومنها كثیرة انواع لالختبارات فإن الجسمیة، القیاسات تخطینا وإذا االختبارات             ٢-انواع

الحیویة كالسعة الوظیفیة ، واالستجابه والتوازن كالتوافق الحركیة والرشاقة، والسرعة            كالقوة

والمهارات باأللعاب ة المهاریة والشخصیة، والقلق كاالنتباه النفسیة الدم، وضغط            والنبض

كالتحریري المعرفیة والتقییم، المراجعة والتغذیة الدرس وقت كإستثمار التربویة           والعروض،

واألمان كالتنشئة االجتماعیة واالرشادي، والتسویق كالتنظیم اإلداریة والتحصیل،          والشفوي

والموهوبین، التعلم وبطيء كالمعاقین الخواص اختبارات االجتماعي، والتعاون          االسري

 اختبارات األطفال كالحركات االنعكاسیة واالساسیة والحسحركیة ،... الخ)

  اهمیة االختبار و فائدته بما یأتي :-

األهداف ـ التقویم طریقة ـ التعلیمیة الوسائل ـ تدریسه (طریقة الراجعة بالتغذیة المعلم تزود ـ 1                

 أعلى من المستوى).

 2 ـ وسیلة جیدة للتعلم (الطالب یعلق في ذهنه أسئلة االختبار).

 3 ـ وسیلة المعلم الوحیدة لتصنیف الطالب إلى مستویات (ناجح ـ راسب ……إلخ).

 4 ـ معرفة قدرات كل طالب وبالتالي عالج الضعیف.

 

 

_______________________________ 

 

  المحاضرة الثالثة

 

 القیاس والمقاییس الریاضیة:
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اداة او بوسیلة تقدیره یراد الذي للشيء كمي حكم عطاء ال رقمي عددي تسجیل القیاس                 ویعتبر

الشيء (وزن اخر قیاسي بوزن قیاسه المراد الشيء وزن ایجاد ألجل التدوین عملیة –                معینة

ضمن رقمیة بصورة للبیانات وصف واعطاء محددة لقواعد طبقا ارقام تحدید وهو              بالشيء)

 شروط.

  طرق القیاس: -

 المباشر: - مثل (الوزن – الطول – النبض ....... الخ).

لقیاس الفیتة، القیاس، (شریط مثل بأرقام عنه التعبیر ویمكن وادوات اجهزة استخدام على               ویعتمد

  الطول).

 غیر المباشر: -  االختبارات (النواحي النفسیة – المهاریة – البدنیة).

لقیاس طبیة كرة (وهي مثل: الالعب لها یتعرض اختبارات الى اللجوء اي التجریب على یعتمد                 

  القوة االنفجاریة لعضالت الیدین).

  مالحظة: یفضل المقیاس المباشر ألجل توخي عامل الدقة.

  خصائص القیاس: -

 القیاس اما تقدیر كمي او تقدیر وصفي.

  القیاس وسیلة لمقارنة صفة او خاصیة معینة.

 هناك وحدة قیاس خاصة لكل صفة.

  وسیلة لمعرفة ومراعاة الفروق الفردیة بین (فرد واخر، فرد ونفسه، بفترات مختلفة، جماعات).

  مستویات القیاس: -

عبارة وهي معینة، صفة الى استنادا القیاس ویتم القیاس مستویات أدني هي - االسمیة:                المقاییس

یشیر كونه من أكثر معنى اي الرقم یحتمل وال المجموعات او لألفراد تعطى مقترحة ارقام                 عن

 لرقم.

اي معینة، خاصیة یعكس وال تنازلي او تصاعدي اما معین ترتیب الى ویستند - الرتبي:                 المقیاس

  ان االرقام تدل فقط على مرتبة معینة (من االطول الى االقصر – من النحیف الى السمین)

ما فیها ویالحظ خاصتین او شیئین بین البعد مدى او المسافة تقدیر او الفرق اي - المسافة:                   مقاییس

  یلي (ال یشترط فیها تساوي – ال وجود للصفر المطلق اي ال نظام للخاصیة).

قیاس وحدة ولها حالتین او شیئین بین وتمیز المقاییس مستویات اعلى هي - النسبیة:                المقاییس

من یقاس ما كل ان اي المطلق، الصفر بوجود وتتمیز وزن) – (طول درجة كل بین                  خاصة

  الصفر صعودا هو مقیاس نسبي.

 انواع المقاییس:

  1. الجسمیة.

 2.البدنیة.

  3- المهاریة.

 4.الفسیلوجیة.

 5-االجتماعیة والنفسیة والتربویة والترویحیة.

  محددات القیاس: -
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– االختبار تنفیذ – االدوات – العینة بسبب: وهي المقاسة والقیمة الحقیقة بین بین                (الفرق

  التسجیل).

 خطأ التعمد (وهو خطأ مرفوض).

 خطأ الصدفة (وهو خطأ مقبول).

االجراءات، االداة، (العینة، واسبابه المقاسة) القیمة – الحقیقیة (القیمة بین الفرق هو القیاس               خطأ

 التنفیذ).

 مالحظة: - صفة المطاولة تقاس اما بالزمن (قیاس غیر مباشر) او بالنبض (قیاس مباشر).

 

 

 

  ادوات ووسائل القیاس للریاضي: -

  1.المالحظة.

  2-المقابلة.

  3- التقدیر العامة.

  4-االستبانه.

 5- المقاییس الخاصة.

 6-قیاسات جسمیة وادائیة.

  7- التصویر والتحلیل.

 خطوات الجانب العملي المتمم للجانب النظري للمقاییس:

 #خطوات تصمیم المقاییس#

تصمیمه ومبررات المقیاس فكرة تحدید خطوة تعد تصمیمه: ومبررات المقیاس فكرة تحدید              أوال:

الرئیسیة واألفكار للمداخل الوصول المقیاس بتصمیم للقائم تتیح ألنها وأولها الخطوات أهم              من

 التي سوف یستند إلیها في تصمیمه.

خالل المقیاس مصمم یعین الذي الموجه بدور الخطوة هذه تقوم المقیاس: هدف تحدید               ثانیا:

الخدمة تحدید الخطوة بتلك ویقصد المطلوب، بالغرض یفي مقیاسا إعداد على التالیة              الخطوات

األهداف تلك وتنقسم المقیاس، وراء من تحقیقه المراد الهدف أو یقدمها، أن المقیاس من                المطلوب

المراد الخاصیة لقیاس تتصدى التي األدوات في عجز سد مثل:1) عامة أهداف أ- هما: نوعین                 إلى

ب- ما. لخاصیة األفراد امتالك درجة على التعرف ما.3) نظریة فعالیة مدى من التأكد                قیاسها.2)

3 التشخیص. بغرض استخدامه التعلیمي.2 أو المهني التوجیه بغرض استخدامه خاصة:1.            أهداف

 . االستخدام بغرض التقویم.4. استخدامه الختبار الفروض العلمیة كما یحدث في البحوث.

أساس إلى تستند أن المقاسة للخاصیة البد بالقیاس: المعنیة للمتغیرات النظري اإلطار تحدید               ثالثا:

جدوى مدى من للتأكد األصل في معد المقیاس یكون وقد ویعرفها، تناولها مشروعیة یبرر                نظري

فضال تعدلها، أو النظریة تفید قد المستخلصة والنتیجة المقاسة، الخاصیة أو السمة لتفسر               النظریة

النسبیة باألهمیة الباحث یزود بالقیاس المستهدفة للخاصیة النظریة األطر على االطالع أن              عن
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لتلك وفقا بعد فیما المقیاس بنود في العناصر تمثل ثم ومن للخاصیة، المكونة الفرعیة                للعناصر

 األهمیة.

الذین األفراد طبیعة تحدید بضرورة الخطوة هذه تتعلق األفراد: وخصائص طبیعة تحدید              رابعا:

والجنس كالسن تمیزهم، التي الخصائص أبرز األفراد بطبیعة ونعني المقیاس، علیهم یطبق              سوف

اختیار مبررات توضیح األمر ویستوجب واالجتماعي...الخ، االقتصادي والمستوى          والتعلیم

 األفراد المستهدفین بالقیاس.

من مجموعة إلى قیاسها المراد الخاصیة تنقسم قد المقاسة: للخاصیة الفرعیة األبعاد تحدید               خامسا:

الحال هو كما المقاسة للخاصیة الكلیة الدرجة العام مجموعها في تشكل التي الفرعیة               األبعاد

وفقا البنود وضع المقیاس مصمم تساعد الفرعیة األبعاد هذه وتحدید الذكاء، لمقاییس              بالنسبة

إجرائیا تعریفا منها كل ومعرفا بدقة األبعاد تلك تحدید ثم ومن األبعاد، هذه من بعد كل                  ألهمیة

 محددا.

أن علیه سبق ما كل من الباحث ینتهي أن بعد التطبیق: وطرق للمقیاس األمثل الشكل تحدید                  سادسا:

أو عملیة، مقاییس أو وقلم، ورقة اختبار أو كالمقاییس لمقیاسه، مناسبا یراه الذي الشكل                یختار

 اإلسقاطیة ...الخ، ویؤخذ في االعتبار أیضا ما إذا كان المقیاس سیطبق بصورة فردیة أم جماعیة.

أن شأنها من هامة خطوة وهي نفسها: الخاصیة قیاس تستهدف التي المتاحة المقاییس حصر                سابعا:

السمة، أو الخاصیة لقیاس المعتاد الشكل توضیح قبیل:1) من اإلجرائیة الفوائد من عدید               تحقق

الفرعیة األبعاد توضیح التقدیر...الخ.2) وأسلوب التطبیق، وطریقة البنود، صیاغة           كأسلوب

 للخاصیة المقاسة.3) إمكانیة اقتباس بعض البنود.

من مجموعة من األمر نهایة في یتكون تصمیمه یتم مقیاس أي :أن للوحدات الفعلیة الصیاغة                 ثامنا:

ومیدانیة نظریة دراسات على بناء وحدة كل تختار أن ینبغي أنه والواقع الفقرات، أو                الوحدات

تجرى التي الدراسات هذه وتسمى المقصود للقیاس الوحدة صالحیة تثبت وإحصائیة             وتجریبیة

وصعوبتها وتكوینها شكلها حیث من تصبح بحیث ،Item Analysisالوحدات بتحلیل الوحدة             على

سوف التي هي والتجریبیة المیدانیة والدراسات وصالحة، مناسبة المقیاس في وترتیبها             وصدقها

أیضا ترتیبها ویتحدد بل النهائي، المقیاس في هي كما نضعها أو الوحدة لحذف علیها ویبنى                 تفصل

 في المقیاس وفقا ل صعوبتها.

یتكون التي الوحدات أو الفقرات على لالستجابة عدة أشكال توجد : االستجابة شكل تحدید                تاسعا:

من یختار أن المقیاس لمصمم ویمكن المقیاس، هدف على منها أیا اختیار ویتوقف المقیاس                منها

في شكل من أكثر یستخدم أن یستطیع كما القیاس، من الغرض لتحقیق یشاء كیفما األشكال هذه                  بین

2.( ال ) أو ( نعم ) مثل: إجابتین، بین من إجابة األشكال:1-اختیار هذه بین ومن المقیاس،                  نفس

3.( بشدة معارض معارض- محاید- موافق- بشدة- موافق ) مثل: متصل، على بدائل بین               -االختیار

الحرة، الناقصة.5-االستجابة العبارات كل : مثل التوصیل.4-التكملة، أسئلة كل مثل:            -المطابقة،

  مثل: التداعي على الصور، أو الكلمات.6-إعادة الترتیب.

  عاشرا: صیاغة تعلیمات المقیاس: تنقسم تعلیمات المقیاس إلى قسمین رئیسیین هما:



9 

 
والخاصیة للمقیاس وافیا شرحا وتتضمن المقیاس، بتطبیق یقومون الذین وهم المطبقین:              أ-تعلیمات

والمواقف االستجابات، تسجیل وطریقة والزمن، بالتفصیل، التطبیق وإجراءات قیاسها، یتم            التي

 التي یحتمل مواجهتها أثناء التطبیق، وحدود الشرح والتوضیح المسموح به للمفحوصین.  

من والهدف المقیاس عن مبسطة منها:1-فكرة محاور عدة وتتضمن المفحوصین:            ب-تعلیمات

إن المحلولة النماذج بعض وجد.3-تقدیم إن المحدد والزمن االستجابة تطبیقه.2-طریقة            وراء

أثناء الذكر سالفة العینة خصائص یراعي أن المقیاس مصمم على ویجب هذا األمر.               تتطلب

 صیاغة التعلیمات وما إذا كان سیستخدم اللغة الفصحى أم الدارجة.

العبارات بعض فقد إلى اللغویة األخطاء تؤدي قد والتعلیمات: للبنود اللغوي التدقیق عشر:               إحدى

على وجب ثم ومن المفحوص، قبل من العكسي الفهم إلى األمر یصل وربما قیاسه، المراد                 للهدف

یستطیع ال قد التي المشكالت هذه مثل لتجنب ذلك في والتدقیق اللغة مراجعة المقیاس                مصمم

 التغلب علیها بعض عملیة التطبیق.

والخبراء المتخصصین على المقیاس عرض یعد المتخصصین: على المقیاس عرض عشر:             أثنى

قیاس على وقدرتها البنود مناسبة مدى أهمها من الفوائد من عدید تحقق هامة خطوة المجال                 في

بالسمة الخاص النظري واإلطار المقیاس من والهدف اإلجرائي للتعریف طبقا السمة أو              الخاصیة

 أو الخاصیة موضوع القیاس والفئة المستهدفة.

عینة على بتطبیقه الخطوة هذه في المقیاس مصمم یقوم األولى: االستطالعیة التجربة عشر:               ثالث

تقدیر إلى للمفحوصین.2-التوصل التعلیمات صالحیة من منها:1-التأكد أهداف لعدة وذلك            مبدئیة

 للزمن الذي یستغرقه المقیاس.3-االستقرار على الترتیب األمثل للفقرات.

التجربة لنتائج وفقا المقیاس صیاغة إعادة بعد الثانیة: االستطالعیة التجربة عشر:             رابع

العدد حیث من أكبر استطالعیة عینة على أخرى مرة المقیاس تطبیق یعاد األولى،               االستطالعیة

 للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى.

األساسیة، التقنین عینة على المقاییس یطبق الخطوة هذه وفي األساسیة: التقنین عینة عشر:               خامس

من یتم التي العینة فهي أجلها، من المقیاس یعد التي للفئة التمثیل صادقة تكون أن ینبغي                  التي

لتقنین( تستخدم التي وهي الوجوه، كافة من المقیاس صالحیة إلى االطمئنان            خاللها

  Standardization) المقیاس بوضع المعاییر والمستویات.

واجهت التي الصعوبات تذكر الخطوة هذه في المقیاس: مصمم تواجه صعوبات عشر:              سادس

تصمیم یریدون لمن لیتسنى علیها، تغلبه وكیفیة المقیاس لتصمیم المختلفة المراحل في              الباحث

 مقاییس تفادي تلك الصعوبات.

 *(بعد هذه الخطوات یكون القیاس صالحا لالستخدام).

 

_______________________________ 

 

  المحاضرة الرابعة

 

 التقییم والتقویم والعالقة بینهما


