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عميدتطوير املهارات

د. حممد بن اأحمد ال�سديري

للقيادات  والفكرية  الثقافية  التوعية  كتيبات  من  ال�سل�سلة  هذه  طرح  املهارات  تطوير  عمادة  ي�سر 

بهدف  �سعود  امللك  بجامعة  والفنيني  الإداريني  والعاملني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  والإدارية  الأكادميية 

�ستى  العلم يف  وفروع  التخ�س�سات  كافة  املتالحقة يف  والثقافية  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  مواكبة 

املو�سوعات على امل�ستويني العاملي واملحلي وتوفري بيئة عمل موؤهلة لتحقيق التميز والريادة وتوليد طاقات 

الإبداع والتي حتر�س اإدارة اجلامعة على توفريها لكافة من�سوبيها، واإميانًا منها باأن القراءة هي ال�ستثمار 

احلقيقي يف تطوير الذات فقد حر�ست عمادة تطوير املهارات على ا�ستكتاب املتخ�س�سني واملتميزين يف 

املجالت الأكادميية والعملية يف التخ�س�سات املتنوعة لي�ساهموا بجهدهم وخرباتهم يف تاأليف اأجزاء هذه 

ال�سل�سلة.

واملو�سوعية(  املقالية  بني  التح�سيل  )اختبارات  عنوان  حتت  الكتيب  هذه  يلقى  اأن  العمادة  وتاأمل 

ا�ستح�سان القراء واأن يتحقق الهدف املن�سود منه وهو التعريف باأهمية الختبارات ومعايري ا�ستخدامها 

كما ي�سعدها تلقي مقرتحاتكم وا�ستف�ساراتكم و م�ساركاتكم واإ�سهاماتكم الإيجابية واملثمرة  من اأجل املزيد 

من التطوير والتميز والريادة والتي هي اإحدى ا�سرتاتيجيات جامعة امللك �سعود.

فلن�سارك ولنعمل معًا من اأجل جامعة عاملية وتوفري بيئة تعليمية تت�سف بالتميز والإبداع.

                                                                                                                          

                                                                         واهلل ويل التوفيق ...
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.

تعريف بالكتيب

تدور مو�سوعات هذا الكتيب حول اختبارات حت�سيل الطلبة املقالية منها واملو�سوعية،  فيبداأ احلديث عن 

اخليارات املتاحة اأمام الأ�ستاذ اجلامعي والأمناط املختلفة لبناء الختبارات ويو�سح املق�سود  بها، ثم يتطرق 

اإىل الفروق بني الختبارات املو�سوعية واملقالية والتي ترتكز اأ�سا�سا على طريقة الإجابة، ومعامل ثبات الختبار، 

 و�سدق الختبار، وكيفية �سرف الطالب لوقته عند الإجابة، واملهارات املطلوبة لبناء الختبار وت�سحيحه،

وت�سحيحه  الختبار  لإعداد  الوقت  وعامل  والتورية،  التخمني  وبني  والدقة  احلرية  بني  التوازن  واإحداث 

ثم يتطرق الكتيب اإىل م�ساحات ال�سبه بني النمطني التي تتمثل يف اأن كليهما ي�ستخدم لقيا�س التح�سيل 

الرتبوي، ويعدان وفقًا لذات املحتوى، كما اأنهما ل يخرجان عن املو�سوعية. ويختم الكتيب بتوجيهات رئي�سة 

اأوًل ومتى  ا�ستخدام اختبارات املقال خيارًا  النمطني ويو�سح متى يكون  لالأ�ستاذ اجلامعي لالختيار بني 

يكون ا�ستخدام الختبارات املو�سوعية خيارًا اأوًل، قبل اأن يختتم باإ�سداء الن�سح واإعطاء بع�س التوجيهات 

لالأ�ستاذ اجلامعي والتي تكفل له اإعداد اختبار مقايل اأومو�سوعي جيد وكيفية ت�سحيح الختبار املقايل.



اختبارات التحصيل بين المقالية والموضوعية5

اأوال: املدخل: االأ�ستاذ اجلامعي واخليارات املتاحة .............................................

ثانيا: ما املق�سود باالختبار املو�سوعي واالختبار املقايل؟ ....................................

ثالثا: بع�ض الفروق بني االختبارات املو�سوعية واملقالية ....................................

1- طريقة اإجابة الطالب عن اأ�سئلة الختبار ...............................................

2- معامل ثبات الختبار في كال النمطين .................................................

3- �سدق الختبار في كال النمطين ........................................................

4- كيف ي�سرف الطالب وقته عند الإجابة في كال النمطين؟ .............................

5- المهارات المطلوبة لبناء الختبار وت�سحيحه ..........................................

6- ع�سا التوازن بين مفهومي )الحرية( و)الدقة( .......................................

7- ع�سا توازن اأخرى بين التخمين والخداع اللغوي )التورية( ............................

8- عامل الوقت: لإعداد الختبار وت�سحيحه في كل من النمطين .........................

رابعا: بع�ض م�ساحات ال�سبه بني النمطني .....................................................

1- النمطان يمكن اأن ي�ستخدما لقيا�س اأي تح�سيل تربوي )تقريبًا( ......................

2- كال النمطين يُعدا على وفق المحتوى الدرا�سي المحدد لالختبار .......................

3- كال النمطين ل يخرجا عن المو�سوعية ................................................

خام�سا: توجيهات رئي�سة لالأ�ستاذ اجلامعي لالختيار بني النمطني ........................

اأ- توجيه الأ�ستاذ ل�ستخدام اختبارات المقال ب�سفتها كخيار اأول .........................

ب- توجيه الأ�ستاذ ل�ستخدام الختبارات المو�سوعية ب�سفتها كخيار اأول .................

ج- توجيه الأ�ستاذ لإعداد اختبار مقالي جيد ..............................................

د- توجيه الأ�ستاذ لإعداد اختبار مو�سوعي جيد ...........................................

هـ- توجيه الأ�ستاذ ب�ساأن ت�سحيح الختبار المقالي.......................................

6

8

13

13

14

15

16

18

19

19

21

23

23

24

25

26

26

27

27

29

31

فهرس المحتويات



6 اختبارات التحصيل بين المقالية والموضوعية

عمادة تطوير المهارات

أواًل: المدخل ) األستاذ الجامعي والخيارات المتاحة(

ل�سك اأن الأ�سا�س الذي يقوم عليه هذا الكتيب هو محاولة التمييز بين الأنماط المختلفة التي يعدها 

الأ�ستاذ الجامعي بنف�سه »اختبارات من عمل الأ�ستاذ الجامعي Teacher-made tests« ب�سفتها الخيارات 

المتاحة اأمامه لت�سميم وبناء اختباراته داخل ال�سف، وما هي الظروف والمتغيرات التي تحكمه اأو تدفعه 

ا�ستخدام  له عبر مراحل  المف�سلة  والمقترحات  الإجراءات  وما هي  اآخر؟  دون  نمط  تف�سيل  اأو  لختيار 

اختباراته:  ابتداًء باختيار النمط )اأو الأنماط( المنا�سب، ثم اإعداد الختبار، فتطبيقه، فت�سحيحه؟

والخيارات المتاحة اأمام الأ�ستاذ لبناء اختباراته اإنما تتركز اأ�سا�سًا في نمطين رئي�سين:

*  نمط ي�سمى )المقالي assey( اأو )التحريري( اأو )الكتابي( اأو )الإن�سائي(

و خال�سته اأن الطالب يقراأ ال�سوؤال ثم يبداأ بتنظيم اأفكاره وا�ستدعاء معلوماته ليعبر عنها كتابيًا في 

اإجابات قد تكون ق�سيرة اأو طويلة ح�سب الحاجة.

)objective ونمط ي�سمى )المو�سوعي *

وخال�سته اأن ال�سوؤال يعر�س للطالب عدة اإجابات محتملة، وعلى الطالب اأن يختار واحدًا منها:  اإما 

ب�سفة اإجابة �سحيحة اأو ب�سفة اأف�سل اإجابة من عدة بدائل مطروحة.

عة الأبواب، اإنما  وحين نذكر م�سطلح )خيارات( اأمام الأ�ستاذ، فاإنها خيارات غير مفتوحة اأو م�سرَّ

الظروف  منا�سبة  اأو  مواءمة  على  وبناًء  واإجراءاتها.  واأهدافها  وظروفها  ب�سروطها  مرهونة  هي خيارات 

والأهداف لنمط دون اآخر - اأو ميلها ل�سالح نمط اأكثر من ميلها لالآخر -  يكون قرار الأ�ستاذ بالختيار.

�سحيح اأن المطلوب من الأ�ستاذ اأن يتدرب ويمار�س وي�سمم كل الأنماط المختلفة لالختبارات، لكن 

الختيار ال�سحيح من بين تلك الأنماط يتطلب نوعًا اآخر من التدريب والممار�سة.

الموقف  تحكم  التي  الآنية  والظروف  مختلفة،  المطلوبة  والمخرجات  متباينة،  التعليمية  فالأهداف 

التعليمي متغيرة ومتعددة، وهذا كله يحتم على الأ�ستاذ اأن يكون عارفًا ومدركًا جيدًا لم�ستلزمات اختيار 

كل نمط من اأنماط اختبارات التح�سيل التي يقوم باإعدادها لطالبه.

وا�ستخدام  وبناء  ت�سميم  وموا�سفات  �سروط  لمعرفة  اأخرى  م�سوؤوليات  اأمامه  تكون  الختيار  وبعد 

وت�سحيح ذلك النمط الذي فر�س عليه الموقف التعليمي اختياره دون غيره.

اإل اأن من المهم جدًا اأن يدرك الأ�ستاذ اأن كل االأنماط مطلوبة وكلها مف�سلة في المكان والوقت 

المقالية  الختبارات  بين  تف�سيل  م�ساألة  لي�ست  فالم�ساألة  غيرها,  من  اأكثر  ينا�سبها  الذي  والظرف 

التعليمي  الموقف  ذلك  في  الأف�سل  الختبار  ا�ستخدام  على  الأ�ستاذ  قدرة  م�ساألة  هي  بل  والمو�سوعية 

المحدد.

وحين ي�ستعر�س هذا الكتيب في فقراته المتالحقة نتائج بحوث ودرا�سات عالمية عن تف�سيل نمط على 
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اآخر يكون ذلك التف�سيل مرهونًا بالموقف الذي تمت به الدرا�سة، وللهدف المحدد الذي �سعت اإليه،  فهو 

لي�س بتف�سيل عام مطلق، بل هو تف�سيل م�سروط مقنن.

كما اأن م�ساألة )البينية( هذه، اأي بين الختبارات المقالية والمو�سوعية بينية جدلية قائمة من غير 

التربية بعموم  اأنف�سهم، ناهيك عن رجال  النف�سي والتربوي  القيا�س  اتفاق مطلق عليها حتى بين علماء 

اخت�سا�سهم، برغم اأن علماء القيا�س النف�سي يختلفون في موقفهم العام عن اأهل القيا�س التربوي ب�سبب 

اللتزام الأكثر �سرامة للمجموعة الأولى ب�سروط وموا�سفات الختبار الجيد:  قيا�سًا واإح�سائيًا.

وتبقى خبرة الأ�ستاذ التراكمية المتجددة )ولي�ست المكررة( هي الفي�سل في قراره الأخير لالختيار 

من البدائل المتاحة اأو للتف�سيل في المواقف التعليمية المختلفة.  فال اأحد ي�ستطيع اأن يفر�س عليه نمطًا 

اأو حقائق علمية متفق عليها في باب هذا الختيار من ناحية  معينًا من ناحية، ولي�س هناك من نظرية 

ثانية.

وما دام »اأهل مكة اأدرى ب�سعابها« فاإن الأ�ستاذ الجامعي اأعرف النا�س بطالبه وظرفه ومتغيرات موقفه 

التعليمي وطريقة اإعداده لطلبته وتهيئتهم لختباراته، ولذلك فهو �ساحب القرار الأخير ولكن بعد اإدراكه 

لعلمية ومو�سوعية قراره وخياره.
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ثانيا: ما المقصود باالختبار الموضوعي واالختبار المقالي؟

ت�سنف الختبارات كما ذكر في المدخل اإلى �سنفين رئي�سين هما الختبارات المقالية والختبارات 

المو�سوعية.

اإل اأن هناك من ي�سنفها اإلى اختبارات طويلة الإجابة وق�سيرة الإجابة، ثم ي�سنف ق�سيرة الإجابة 

اإلى اأنماط متعددة كما يو�سحها ال�سكل الآتي:

وهناك من ي�سيف اإكمال الفراغات اإما لالإجابات الق�سيرة، فيقوم الطالب بملئها )اإن تركت الإجابة 

للطالب(، اأو لختيار الإجابة )اإن كان للفراغ بدائل يختار الطالب واحدًا منها(.

ومثل هذا الت�سنيف، واإن حاول اأن يخرج عن الت�سنيف الثنائي ال�سائع:

مقالية-مو�سوعية، في حقيقة الأمر ل يخرج عنه اأبدًا.

وفي هذا الكتيب �سيكون تعريفنا اأو تمييزنا بين الختبارات المو�سوعية والمقالية اأكثر و�سوحًا واأدق 

حدودًا.

الختبارات

ق�سيرة الإجابةطويلة الإجابة

الطالب يختار الإجابةيقوم الطالب بالإجابة

اأكمل الفراغات التالية

اختيار من متعدد

�سح وخطاأ

المزاوجة



اختبارات التحصيل بين المقالية والموضوعية9

فالمو�سوعية هي »التفاق التام )المطلق( في الأحكام« فمتى اختلفت الآراء في �سيء ل يختلف عليه 

اأحد، ول راأي �سخ�سي فيه لأحد، خرجنا من الذاتية لندخل في المو�سوعية التامة.

وفي مجال الختبارات وبنائها، فاإن الإجابة اأو البديل ال�سحيح الذي ل يختلف عليه اأحد )عليه اتفاق 

ال�سحيحة خرج  الإجابة  في  تف�سيري مختلف  اجتهاد  هناك  كان  ومتى  مو�سوعيًا،  الختبار  تجعل  تام( 

ال�سوؤال اأو الأ�سئلة من دائرة الختبار المو�سوعي.

ولن�سرب مثاًل على ذلك في مادة الح�ساب:

ال�سوؤال:  3 × 3 =... ... ...

الإجابة  لأن  مو�سوعي  ال�سوؤال  هذا  اأن  يعتقد  الإخت�سا�س  اأ�سحاب  بع�س  وحتى  النا�س  من  الكثير 

ال�سحيحة محددة ل يختلف عليها وهي )9(.

ولكن دعنا نثير الحتمال الآتي:

( بدًل من )9(، األي�ست الإجابة �سحيحة؟
2

ماذا لو اأجاب الطالب، اأي كتب في الفراغ المتروك، )3

فاإن جادل معلم باأنه يهدف اإلى معرفة قدرة الطالب في جدول ال�سرب فاإن الإجابة )9( �ستكون هي 

( غير منا�سبة.
2

المطلوبة والإجابة )3

اإلى معرفة حا�سل  اإلى معرفة قدرة الطالب في جمع الأ�س�س جبريًا ل  واإن جادل المعلم باأنه يهدف 

( هي ال�سحيحة اأو المف�سلة والإجابة )9( غير مرغوبة.
2

ال�سرب، كانت الإجابة )3

اإلى الذاتية وال�سخ�سية، والتي  التامة  مثل هذا الختالف والجدل �سيخرجنا من دائرة المو�سوعية 

�ستخرجنا بدورها اإلى دائرة الختبار المقالي ل الختبار المو�سوعي.

ولكن: لو و�سع ال�سوؤال على ال�سكل الآتي:

 

  اأ(          6 

ب(          9

3 * 3     =   ج(        12

   د(        15

وعلى الطالب اأن يختار الإجابة ال�سحيحة، فاإن الفقرة الختبارية هذه )اأو ال�سوؤال( �سيكون مو�سوعيًا 

تامًا ل اختالف فيه قط.
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مثال اآخر:

لو جاءت العبارة الناق�سة التي يراد من الطالب ملوؤها على ال�سكل الآتي:

بغـداد عـا�سمـــة  ..................

مرة اأخرى، فاإن الكثير جدًا �سيقول عنها اإنها فقرة مو�سوعية لأن الإجابة واحدة ل خالف فيها وهي 

)العراق(.

ولنفتر�س جدًل اأن الطالب اأجاب على ال�سكل الآتي:

بغـداد عـا�سمـــة الر�سيــد

اأو:

بغـداد عـا�سمــة بـالد الــرافـديـن

فاإننا �سنرجع ثانية اإلى الجدل والراأي ال�سخ�سي والهدف المراد من ال�سوؤال، وهو غير معلن للطالب 

بالطبع وهو قائم في ذهن الأ�ستاذ فقط، لنخرج بعدها من دائرة المو�سوعية التامة اإلى الذاتية.

ولكن لو و�سع ال�سوؤال على ال�سكل الآتي:

                              )1(  م�سر

بغداد, عـا�سمــة:   )2(  لبنان

                              )3( العراق

                              )4(  المملكة العربية ال�سعودية

فاإن الإجابة ال�سحيحة هنا محددة ومحتومة ول جدال فيها قط.

المو�سوعية المق�سودة في بناء الختبارات التح�سيلية، فالمراد منها  المثالن للتدليل على ماهية 

اأن ل يترك للمعلم اأو للم�سحح اأن يجتهد لتحديد الإجابة ال�سحيحة واأن ل يكون له راأي �سخ�سي فيها.

فاإذا ما اأتفق على هذا التعريف فاإن كل ما عداها - اأي المو�سوعية - �سيكون في باب الختبار المقالي ل 

المو�سوعي.
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درجة  لتحديد  للمعلم  ال�سخ�سي  الجتهاد  مجال  باب  في  والبحوث  الدرا�سات  بع�س  نتائج  ولناأخذ 

الطالب في الختبار المطلوب.

في بحث يعود لن�سف قرن تقريبًا )Tiges، 1952( قدم لمعلم واحد ع�سر مقالت اإن�سائية تعود لع�سرة 

من الطلبة كتبوا عن ذلك العنوان المطلوب .  وقام المعلم بت�سحيحها من )100( درجة كحد اأق�سى.  

وبعد �سهرين من الزمان اأعيدت المقالت الإن�سائية الع�سر لنف�ض المعلم ليقوم بت�سحيحها من )100( 

درجة كحد اأق�سى كذلك.  والجدول الآتي يو�سح ما اأ�سفرت عنه نتائج البحث.

رقم 

املقال

درجة الت�سحيح 

االأول

درجة الت�سحيح 

الثاين

الفرق بني 

التقديرين

معامل االإرتباط بني 

التقديرين

18570 15 -

25075 25 +

390955 +

49095  5 +Rxy = .45

59070 20 - 

69990  9 -

77060 10 -

87580  5 +

96080 20 +

109075 15 -

وما تظهره نتائج البحث اأن المعلم الواحد نف�سه غير م�ستقر مع نف�سه في تقديره لدرجات المقالت 

الع�سر:

- فمرة يزيد التقدير لي�سل اإلى 25 درجة )اأي 25% اأو ربع الدرجة الكلية للتقدير،وهي 100(

- ومرة ينق�ض التقدير لي�سل اإلى 20 درجة )اأي �سمن الدرجة الكلية للتقدير(

- وهناك )5( زيادات و)5( تنقي�سات بين التقديرين لتك�سف عن تذبذب كبير في التجاه التقديري 

للمعلم

- وهناك معامل ارتباط بين التقديرين قدره )45.( وهو معامل ارتباط �سعيف جدًا لينعك�س على 

�سعف )ثبات( تقدير المعلم للمقالت الع�سر.
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 Educational Testing Service في درا�سة ثانية قام بها ) المـركـز التـربـوي للخـدمـات الختبـارية

لـ )33( م�سححًا، وطلب منهم  اإجابة مقالية عن �سوؤال واحد  اأعطيت )300(  Centre(  عام )1961( 

اأن يعطوا درجات تقديرية على �سلم ت�ساعي )من 1 اأقل تقدير اإلى 9 اأعلى تقدير(، ثم اأخذت تقديرات 

الم�سححين وحللت لتوؤ�سر اإلى ما ياأتي:

1(   هناك )43%( من الطلبة انت�سرت تقديرات الم�سححين لهم على مدى الدرجات الت�سع من ال�سلم 

التقديري المعطى )اأي اأن 132 طالبًا من مجموع 300 ( كانت تقديراتهم تتراوح بين 1 اأدنى تقدير 

عند بع�س الم�سححين، و2 عند بع�سهم الآخر، و3 ... ... و9 عند بع�سهم الأخير(.

2(  وهناك )73% ( من الطلبة انت�سرت تقديرات الم�سححين لهم على مدى )8( درجات تقديرية 

)من اأ�سل 9 درجات تقديرية(

3(  والمتبقي )%23( توزعت اأو انت�سرت تقديرات الم�سححين لهم على )7( درجات تقديرية من اأ�سل 

)9( درجات.

4(   ولم تكن هناك ورقة واحدة )من بين 300 ورقة( انت�سرت على مدى )6( درجات تقديرية فاأقل.

وبتعبير اآخر لم يكن هناك اأي �سكل من اأ�سكال التفاق اأو حتى التقارب بين الم�سححين، ولم يكن 

بينهم اأي �سياق يمكن اأن يجمع �ستات ت�سحيحهم.

والدرا�ستان اأعاله، وهما للتمثيل فقط، تك�سفان اأن الراأي ال�سخ�سي للمعلم غير ثابت ل مع نف�سه هو 

)كما في نتائج الدرا�سة الأولى( ول مع الآخرين )كما تو�سحه نتائج الدرا�سة الثانية(.

ومن هنا يكون الت�سديد على مفهوم )المو�سوعية( في محاولة لتحجيم الراأي ال�سخ�سي اأو الإجتهاد 

ال�سخ�سي اأو الحكم الذاتي للمعلم لأقل قدر ممكن )والحالة المثالية بالطبع هي اإلغاوؤه(، بحيث نبعد اأثر 

التحيز وال�سدفة وعوامل كثيرة جدًا قد توؤثر في تقديرات المعلمين لطلبتهم.

�سيكون ت�سنيفنا لالختبارات  الأحكام(  التام في  للمو�سوعية )التفاق  التعريفي  المنطلق  ومن هذا 

التح�سيلية:

- فالختبار المو�سوعي هو الختبار الذي ل يختلف في تقدير الإجابات عنه عند ت�سحيحها.

- وكل ما عداه فهو اختبار مقالي.

لم�سطلح  المحدد  المفهوم  هو  الأ�سا�س  لأن  اآخر  دون  لختبار  تعطى  ت�سمية  اأية  يهمنا  ل  وهنا 

)المو�سوعية( ليتم الت�سنيف في �سوئه.



اختبارات التحصيل بين المقالية والموضوعية13

ثالثا: بعض الفروق بين االختبارات الموضوعية والمقالية

م�ساحات  وهناك  والمو�سوعية،  المقالية  الختبارات  نمطي  بين  كثيرة  اختالف  م�ساحات  هناك 

ت�سابه بينهما بدون �سك.  و هذه الفقرة والالحقة لها تحاولن اأن تاأتيا على م�ساحات الختالف والت�سابه 

بينهما.

ونبداأ بم�ساحات الختالف لأنها تمثل المبادئ الأ�سا�سية للتمييز بين هذين النمطين من الختبارات، 

لت�سنيف  يدعو  �سبب  من  هناك  كان  لما  الختالف  م�ساحات  على  كثيرًا  الت�سابه  م�ساحات  غلبت  ولو 

الختبارين اإلى هذين النمطين الرئي�سيين لها، فالختبارات والمقايي�س، مهما اختلفت وتنوعت وتمايزت، 

هي في الأ�سا�س اختبارات لقيا�س اإنجاز اأو تح�سيل اأو قدرات اأو مهارات اإن�سانية، ول بد لها جميعًا من 

�سروط وم�ستلزمات موحدة اأ�سا�سية تجمع بين كل هذه الأنماط.

وقبل البدء بعر�س المبادئ الرئي�سة لالختالف اأعيد اإلى ذهن القارئ اأو الدار�س اأن هذه الختالفات 

ل يمكن اأن تف�سل نمطًا على نمط اأو ت�ستبدل نمطًا باآخر، واإنما هي فقط للتمييز ل لالإحالل اأو الختيار اأو 

التف�سيل بين هذه الأنماط.

1- طريقة اإجابة الطالب عن اأ�سئلة االختبار

يتطلب الختبار المقالي اأن يقوم الطالب بالتخطيط لالإجابة - بعد قراءة ال�سوؤال الق�سير بالطبع - 

ثم عر�سها باأ�سلوبه الخا�س ليعك�س طريقة تفكيره وقدرته على تنظيم الإجابة وتتابعها المنطقي.

اأما الختبار المو�سوعي فاإنه يتطلب من الطالب - على الجانب الآخر - وبعد قراءته لل�سوؤال اأن ينتقي 

اأو  ابتداًء من بديلين )�سح  اأو يختار الإجابة ال�سحيحة )اأكثر الإجابات �سحة( من بين بدائل مختلفة 

خطاأ( اإلى اأكثر )اختيار من متعدد(.

من  النمطين  لكال  وعيوب  ميزات  تظهر  الإجابة  طريقة  في  الرئي�س  الختالف  هذا  وب�سبب 

الختبارات:

عن  يتميز  اأن  يمكن  المقالي  النمط  فاإن  المقال،  اأ�سئلة  عن  الطالب  اإجابة  طريقة  اإلى  فبالن�سبة 

المو�سوعي بـالتالي:

اآرائه واأفكاره و�سبر قدرته على النقد والنظر في الآراء ووجهات  1- تعويد الطالب وتدريبه على عر�س 

موحد.  مت�سق  بمنطق  وتتابعها  مقاطعه  اأهمية  وترتيب  راأيه  تنظيم  على  وتدريبه  المختلفة  النظر 

فالختبار المقالي يعمل على تحقيق ما ي�سبو اإليه التربويون في هذا المجال اأف�سل بكثير من الختبار 

المو�سوعي.

2- تعويد الطالب على التعبير الذاتي والقدرة على ا�ستخدام المفردات وتكوين الجمل والتعبير عن الأفكار 

باعتبارها مهارات مهمة جدًا ن�سعى جميعًا اإلى تكوينها عنده. 
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من الطرف االآخر:  

1( فاإن المهارة الفائقة للطالب على التعبير الكتابي وقدرته على التالعب بالألفاظ و�سبك العبارات 

الكثير  ت�سد  واحد(  تف�سير  من  اأكثر  اأي  التاأويل،  تحتمل  التي  )اأي  الموؤولة  المفردات  وا�ستخدام 

اأو العميق بالمحتوى المطلوب الإجابة عنه، لتح�سب له درجات  من جوانب عجزه وفهمه ال�سليم 

اإ�سافية من قبل الم�سحح ب�سبب النطباع الجيد الذي �سيتركه اأ�سلوبه ال�سيق وعباراته الم�سبوكة 

على تقدير الأ�ستاذ في اأثناء ت�سحيح الإجابة،  علمًا باأن الختبار غير مخ�س�س لقيا�س المهارات 

اآخر، على  اأي مو�سوع  اأو  الحياة  اأو علم  كالتاريخ  اأخرى  لمواد تح�سيلية  واإنما  اللغوية  والقدرات 

الم�سحح  �سيئًا عند  انطباعًا  �ستترك  اللغوية  المهارات  في  والنق�س  العوز  فاإن  العك�س من ذلك 

لتوؤثر �سلبًا على تقدير تح�سيل طلبته.

وتخطيطها  وتلوينها  ذاتها(  الإجابة  )ولي�س  الإجابة  ورقة  بتنظيم  يتميز  الطلبة  بع�س  اأن  كما   )2

وا�ستخدام خط وا�سح جميل قد تعمل على خلق انطباع جيد عند الأ�ستاذ الم�سحح كقدرة متميزة 

برغم عدم عالقتها بالمحتوى، وتوؤدي ربما اإلى زيادة تقديره، والعك�س �سحيح تمامًا.

والنقطتان ماأخذان �سلبيان على الختبار المقالي دون المو�سوعي.

ومن خالل عر�س الجوانب ال�سلبية والإيجابية عن طريقة الإجابة عن الختبار المقالي يمكن لالأ�ستاذ 

المحتوى  اأو  والمادة  الحالي  التعليمي  الموقف  بح�سب  النمط  هذا  ا�ستخدام  من  يمنع  اأو  ي�ستخدم  اأن 

الدرا�سي الخا�سع لالإختبار.

اأما اإجابة الختبار المو�سوعي فهي مجرد اختيار اإجابة واحدة من عدة بدائل مطروحة ل يدخل فيها 

كل ما قيل اأعاله.

2- معامل ثبات االختبار في كال النمطين

كثيرة جدًا هي الدرا�سات التي ر�سدت مدى ثبات الختبار في كل من النمطين:

المقالي والمو�سوعي. وقد ا�ستعر�س في فقرة �سابقة نتائج درا�ستين -كاأمثلة فقط- اأظهرتا بكل و�سوح 

عدم اإمكانية الح�سول على معامل ثبات جيد اأو مرتفع في حالة ا�ستخدامنا لختبارات المقال ب�سبب عدم 

مو�سوعية الت�سحيح وتركه للراأي اأو التقدير ال�سخ�سي للم�سحح.

فالختبار المقالي غير مقنن، والحرية متروكة للطالب لكي يجيب عن الأ�سئلة، والحرية متروكة -من 

الطرف الآخر- الأ�ستاذ الم�سحح لي�سحح على وفق معاييره وتقديره ال�سخ�سي.

ومثل هذه الحرية �ستوؤدي حتمًا اإلى هبوط معامل ثبات الختبارات المقالية اإلى م�ستويات متدنية كثيرًا.  

فالثبات، كما وجدنا في مثالي الدرا�سات عن اختبارات المقال، في عوز كبير اإلى اتفاق الم�سححين في 

تقديرهم لنف�س الإجابة من ناحية، بل هي في عوز اإلى اتفاق الم�سحح مع نف�سه وتقديره هو ل غيره عبر 

فترات زمنية متعاقبة لنف�س ورقة الإجابة دون غيرها من ناحية ثانية.
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بل اإن الم�ساألة تكون اأو�سح - اإح�سائيًا وقيا�سيًا - حين نجد اأن ح�ساب معامالت ثبات الختبارات قد 

�سممت اأ�سا�سًا للفقرات المو�سوعية اأو - في اأح�سن حالتها - للفقرات اأو الأ�سئلة ذات الإجابة الق�سيرة.  

اأما الأ�سئلة التي تتطلب اإجابات طويلة فهناك اأكثر من �سك في قدرتنا على ح�ساب معامل ثباتها اأ�ساًل.

وهنا تتميز الختبارات المو�سوعية عن المقالية بكونها اأكثر ثباتًا، وفقراتها اأكثر ات�ساقًا داخليًا مع 

بع�سها.

التي يمكن من خالل ا�ستخدامها رفع ثبات الختبار  الكثيرة  التقنيات الإح�سائية  اأن لدينا من  كما 

المو�سوعي.  ول �سك في اأن واحدة من اأهم هذه التقنيات هي العمل على زيادة عدد فقرات الختبار.

فالختبار المو�سوعي الذي يتكون من 20 فقرة اختبارية يمكن اأن ي�ساعف ثباته اأو يرفع كثيرًا عند 

زيادة عدد فقراته اإلى 60 فقرة اختبارية مثاًل.  ذلك اأن خطاأ العينة Chance error يقل تاأثيره كلما زاد 

عدد الفقرات الختبارية.

اأما اختبارات المقال فاإن اأ�سئلتها معدودة وفي الغالب اأربعة اأو خم�سة اأ�سئلة لالإجابات الطويلة وربما 

ع�سرة اأو بحدودها حين تتطلب اإجابات ق�سيرة.

وبلغة اإح�سائية، فاإن هذا العدد القليل من الأ�سئلة يتعار�س اأ�سا�سًا مع �سرط زيادة معامل ثبات الختبار 

وكونه �سرطًا من ال�سروط الرئي�سية لالختبار الجيد.

3- �سدق االختبار في كال النمطين

نحن نتكلم بالطبع عن اختبارات التح�سيل اأيًا كان نمطها، واأف�سل ما تتميز به اختبارات التح�سيل 

ح�سولها على معامالت �سدق محتوى مرتفعة, وذلك ب�سبب �سموليتها لمعظم المحتوى الدرا�سي الخا�سع 

لالختبار في حالة ا�ستخدامنا للخارطة الختبارية اأو الجداول النوعية للو�سف التف�سيلي والتحليلي من 

المحتوى الدرا�سي المعين.

ومن خالل ا�ستخدامنا للخوارط الختبارية اأو الجداول النوعية فاإننا يمكن اأن ن�سل اإلى ن�سبة �سمول 

)اأي ن�سبة ما يمكن اأن تغطية الفقرات الختبارية من خارطة المحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار( عالية 

تزيد اأحيانًا عن )80%( واأحيانًا يمكن اأن ن�سل اإلى )%100(.

فاإذا ما انتقلنا اإلى المقارنة بين الختبارات المقالية والمو�سوعية فاإن م�ساألة �سدق المحتوى، �ساأنها 

�ساأن ثبات الإختبار، �سيميل كثيرًا اإلى �سالح الختبارات المو�سوعية دون المقالية.

فاأ�سئلة المقال مهما كثرت وزادت عن )5( اأو )6( اأ�سئلة اأو حتى )10( اأ�سئلة ل يمكن اأن تغطي كثيرًا 

من المحتوى الدرا�سي المعني بالختبار.

فالمطلوب من الطالب، في الغالب، كتابة ثالث اأو اأربع �سفحات اأو حتى ع�سر �سفحات )في الختبارات 

النهائية( عن اإجابات طويلة لأ�سئلة المقال المقدمة له.  وفي هذه الحالة ل بد اأن يقع المحتوى الدرا�سي اأو 

الكتاب الدرا�سي الخا�سع لالختبار - ونحن نتكلم عن اختبار نهائي – في ع�سرات ال�سفحات وفي الغالب 
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مئات ال�سفحات.  ولذلك فاإن )ن�سبة ال�سمول( لالختبارات المقالية متدنية جدًا باعتراف جميع القائمين 

على الختبارات بمن فيهم الذين يتبنون هذا النمط ويدافعون عنه.

وب�سبب هبوط ن�سبة ال�سمول في هذا النمط، فاإن �سدق هذه الختبارات �سيتعر�س لل�سك والريبة من 

دون تردد.

فاإذا ما اأثير ال�سك في ثبات و�سدق اختبارات المقال, وهما من اأبرز اأ�س�س و�سروط الختبار الجيد، 

فهل نحن في باب الت�سكيك في اختبارات المقال التح�سيلية؟

يجيب المدافعون عن اختبارات المقال باأن الثبات وال�سدق اأ�سا�سان لزمان لالختبار المقنن الجيد 

ل لختبار عمل الأ�ستاذ.

�سدق  واأهمية  �سرورة  في  الت�ساهل  خطورة  عن  الت�ساوؤل  طرح  حقنا  من  األي�س  لكن  يطول،  والجدل 

الدرجات  اعتماد  بغية  عنه  غنى  ل  والذي  الختبار،  ذلك  نمط  كان  اأيًا  التح�سيلي,  االختبار  محتوى 

التقديرية له.

واإذا ُقبل الت�ساهل في ثبات الختبار فاإن �سدقه هو الأ�سا�س الذي ل يمكن الجدل فيه، لأن ال�سدق 

يتطلب من الختبار اأن يقي�س ما اأريد له اأن يقي�س، فهل نقي�س -عند ا�ستخدامنا لختبارات المقال- �سيئًا 

غير الذي ن�سعى اإلى قيا�سه؟

هنا ل بد من ال�سعي دائمًا في اختبارات المقال اأن نزيد، جهد اإمكاننا،عدد الأ�سئلة والفقرات الختبارية 

اأوًل، وننوع الأ�سئلة لتغطي اأكثر م�ساحات المحتوى الدرا�سي ثانيًا، ونحاول التركيز على المفاهيم الرئي�سية 

وذات الأهمية الكبيرة في ذلك المحتوى الدرا�سي ثالثًا.

4- كيف ي�سرف الطالب وقته عند االإجابة في كال النمطين؟

  عند الإجابة عن اأ�سئلة االختبار المقالي يقوم الطالب بـ:

1- قراءة الأ�سئلة 

2- التفكير، والتخطيط لالإجابة، وا�ستدعاء الذاكرة

3- كتابة الإجابات عن الأ�سئلة المطروحة

في الطرف المقابل، وعند اإجابة الطالب عن اأ�سئلة االختبار المو�سوعي فاإنه يقوم بـ: 

1- قراءة الأ�سئلة 

2- التفكير وا�ستدعاء الذاكرة

3- اختيار البديل الذي يعتقد ب�سحته

لإجراءات  المكونة  الثالثة  العنا�سر  هذه  من  كل  في  الطالب  ي�سرفه  الذي  الوقت  في  الآن  ولنقارن 

الإجابة في كال النمطين:

*  فبالن�سبة اإلى قراءة الأ�سئلة فاإن الطالب �سي�ستغرق وقتًا اأق�سر عند قراءة اأ�سئلة المقال عن الأ�سئلة 

المو�سوعية، ولكن القراءة في كل حال ل ت�ستغرق اإل جزًءا ي�سيرًا من وقت الختبار.



اختبارات التحصيل بين المقالية والموضوعية17

*  اأما من حيث كتابة الإجابة )نقفز اإلى الفقرة الثالثة( فاإن معظم وقت الطالب يذهب لكتابة الإجابات 

البديل الذي  للتاأ�سير على  اإل وقتًا ق�سيرًا جدًا  اأ�سئلة المقال، ولكنه في المو�سوعية ل ي�ستغرق  عن 

يعتقد ب�سحته، متى ما قرر الختيار.

والتفكير  المقال  اختبارات  في  الذاكرة  وا�ستدعاء  والتخطيط  التفكير  وهي  فقرة  اأهم  اإلى  ونرجع    *

وا�ستدعاء الذاكرة في الختبارات المو�سوعية: 

- فالطالب ل ي�ستغرق وقتًا طوياًل في التفكير عند الإجابة عن اأ�سئلة المقال لأنها تعطله عن كتابة 

يكتب  وهو  بالتفكير  ي�ستمر  الطالب  باأن  بع�سهم  جادل  واإن  فيه،  يختلف  ل  اأمر  وهذا  الإجابات، 

الإجابة.

- اأما الطالب المجيب عن الأ�سئلة المو�سوعية فاإنه �سي�ستغرق معظم وقت الختبار في التفكير اإذ ل 

قراءة ال�سئلة ول التاأ�سير على البديل الذي اعتقد ب�سحته �ست�ستغرق وقتًا طوياًل عنده.

مثال:

�سفحة  من  يتكون  المقالي  واأن  الحالتين،  كال  في  �ساعات   )3( ياأخذ  الختبار  اأن  لنفتر�س 

واحدة و�سيجاب عنه بـ )10( �سفحات.  واأن المو�سوعي يتاألف من )10( �سفحات اأي�سًا، ويوؤ�سر 

على البدائل المختارة في �سفحة واحدة كذلك.

هنا �ستبرز المقارنة بين وقت قراءة ال�سفحات الع�سر وبين كتابتها.

فالإن�سان بعموميته اأ�سرع في القراءة منه في الكتابة بحدود )10( اأ�سعاف اإلى )12( �سعفًا 

كما تقرر نتائج الدار�سات الفيزيولوجية، ولناأخذ بالحد الأدنى وهو )10( اأ�سعاف:

-  فاإذا ما افتر�سنا اأن قراءة ال�سفحات الع�سر �ستاأخذ حوالي )10( اإلى )15( دقيقة في 

اأو )150( دقيقة في الأقل  اإلى )100(  اأن الطالب يحتاج  المتو�سط العام فاإن هذا يعني 

لكتابة ال�سفحات الع�سر، اأي بحدود اأكثر من �ساعة ون�سف اإلى حدود �ساعتين ون�سف في 

الأقل )الختبار كما افتر�سنا وكما هي العادة حدد له 3 �ساعات لالإجابة عنه(.

دقائق  و)10(  للمو�سوعي(  )بالن�سبة  دقيقة  ا�ستغرقت )15(  التي  القراءة  اأن  نجد  هنا    -

للتاأ�سير )على اأنه حد اأق�سى ومبالغ فيه جدًا( �ستترك للطالب: 

  180 - 25 = 155 دقيقة

 اأي اأكثر من �ساعتين ون�سف للتفكير وال�ستدعاء.

اإلى الختبار المقالي فاإن الكتابة التي ت�ستغرق منه بحدود �ساعتين ون�سف  -  اأما بالن�سبة 

�ستترك ثالثين دقيقة فقط:  لقراءة ال�سئلة، وللتفكير بها، وللتخطيط لالإجابة عنها، ثم 

ل�ستدعاء الذاكرة والمعلومات.
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وهنا يبرز ال�سوؤال االآتي: كم �سيترك من الوقت لتفكير الطالب لكي يتم االإجابة؟

فاإن  الحالة  هذه  وفي  االأولى,  بالدرجة  واال�ستدعاء  التفكير  هو  الختبار  من  المطلوب  باأن  علمًا 

اإذا ما قورن بالختبار  لتفكير الطالب وا�ستدعاء معلوماته  المو�سوعي �سيوفر وقتًا طوياًل جدًا  الختبار 

المقالي في المقابل.

5- المهارات المطلوبة لبناء االختبار وت�سحيحه

في الختبار المقالي يركز علماء القيا�س النف�سي على مهارات المعلم في ت�سحيح الإجابات، ب�سفته 

قارئًا جيدًا وناقدًا جيدًا، اأي المعلم.  فمتى كانت هذه المهارات عالية ومهنية فاإن المعلم �سي�سجع في مثل 

هذه الحالة على بناء اختبارات المقال من دون حذر، �سريطة عدم اإغفال مهارته في بناء اأ�سئلة المقال.

الكتابية والتعبيرية  اأما في الختبار المو�سوعي فاإن المهارة الأ�سا�س المطلوبة لوا�سعه هي المهارة 

لالإجابة  العارفين  غير  الطالب  تجتذب  بطريقة  البدائل  ر�سم  على  وقدرته  الفقرات  ل�سياغة  العالية 

ال�سحيحة، ب�سكل مت�ساٍو اأو متقارب فيتوزعون عليها جميعًا من دون العزوف عن اأحدها.

م نف�سه  والمهارات المطلوبة لي�ست متوافرة في كل المعلمين بال�سرورة، والمعلم الجيد هو الذي يقوِّ

رًا لفظيًا جيدًا. قبل غيره بالن�سبة اإلى المهارات المكت�سبة عنده: ب�سفته ناقدًا وقارئًا جيدًا اأو كاتبًا ومعبِّ

ل �سك اأن الجميع يتمنى اأن يكون المعلم قادرًا اأو حائزًا على كال النمطين من المهارات، اإل اأن ما ل 

يدرك كلُّه ل يترك جلُّه كما يقال.

�سي�سجع ل �سك  فاإنه  للمحتوى  والنقد  القرائي  بالتمحي�س  يتميز  اأنه  الجامعي  الأ�ستاذ  فاإن وجد   -

ريادة الختبارات المقالية.

- واإن وجد نف�سه قادرًا على تحليل المحتوى الدرا�سي وا�ستنباط مفاهيمه الأ�سا�سية و�سياغتها بتعبير 

جيد ودقيق باأ�سلوبه هو، ور�سم البدائل المتعددة لكل فقرة، فاإنه �سيدفع ل �سك اإلى الختبارات 

المو�سوعية.

ا ذلك، والخيار متروك له بين الثنين. - واإن اأحرز الثنين فِنعمَّ

النموذجية  الإجابات  ر�سم  خالل  من  يعو�س  اأو  يخفف  اأن  يمكن  الناقدة  القراءة  عن  العجز  اأن  اإل 

لل�سوؤال المقالي وتوزيع درجته على مفاهيمه اأو مكوناته الأ�سا�سية.  ولكن العجز عن المهارات التحليلية 

ه �سيء �سوى تقديم الن�سيحة المبا�سرة له -اأي المعلم- بترك  للمحتوى والتعبيرية الكتابية ل يمكن اأن ي�سدَّ

الإختبارات المو�سوعية والذهاب اإلى الختبارات المقالية من دون تردد.

فاالختبار المقالي ال�سيئ يمكن تدارك عجزه ونق�سه, اإال اأنه ال يمكن تدارك االختبار المو�سوعي 

ال�سيئ اأبداً.
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6- ع�سا التوازن بين مفهومي )الحرية( و)الدقة(

كما ذكر قبل قليل يوفر الختبار المقالي حرية اأكبر للطالب للتعبير عن ذاتيته ويعطي للمعلم -من 

الطرف الآخر- حرية اأكبر للت�سحيح ولت�سمين راأيه ال�سخ�سي عند تقديره لدرجة الطالب.

على العك�س من ذلك، ل يعطي الختبار المو�سوعي للطالب اأي حرية في عر�س الإجابة )لأن عليه اأن 

يوؤ�سر على البديل الذي يعتقد ب�سحته فقط(، ول اأي حرية للمعلم في الت�سحيح لأن الختبار يمكن اأن 

ي�سحح اآليًا من دون الحاجة اإلى المعلم نف�سه.

اإل اأن تعبير الحرية هنا ل نعني به المفهوم المطلق للحرية، ففي علم القيا�س يمكن اأن تحمل الحرية 

اإجراءات تخل في مفهوم القيا�س نف�سه وتخرجه عن م�ساره.  فاأجهزة كبح ال�سرعة في ال�سيارة )الفرامل( 

يمكن اأن تنقذ حياة ركابها كما اأنها يمكن اأن تودي بحياتهم جميعًا.

ففي علم القيا�س تكون الحرية -وح�سب تعبير  Robert Ebel- عدو الدقة اللدود، فقيا�س اأي مقدار اأو 

كمية بدقة ي�ستوجب و�سف وتقنين الإجراءات الم�ستخدمة بكل تف�سيل وتقييد، اإ�سافة اإلى وجوب اإخ�ساع 

علماء  اأن  عليه  المتفق  اإن  بل  فاعلة.   ل�سيطرة  المقي�س  المقدار  في  الموؤثرة  والمتغيرات  العوامل  جميع 

االإجراءات  تقنين  الرئي�سيين:   ال�سببين  لهذين  المو�سوعية  الختبارات  با�ستخدام  ين�سحون  القيا�س 

الختبار  في  والمعلم  الطالب  من  لكل  المعطاة  الحرية  فاإن  الأخرى،  الناحية  من  الفاعلة.   وال�سيطرة 

المقالي تت�سافر مع بع�سها لت�سبب العجز اأو النق�ض في دقة القيا�س في هذه الختبارات لتوؤدي بدورها 

اإلى نق�س كبير في ثباتها كما اأ�سارت فقرة �سابقة، والتي هي -اأي قلة الثبات- من المداخل الرئي�سية لنقد 

الختبارات المقالية ومن الأمرا�س المزمنة المتوطنة فيها.

فالحرية والدقة مفهومان ل يمكن الجمع بينهما في اآن واحد في علم القيا�س والختبارات، ول بد، 

وبالحتم، اأن يكون اإحراز قدر جيد في اأحدهما على ح�ساب المفهوم الآخر.

الدقة  من  الأكبر  الجزء  فقدنا  بالطبع-  الختبارات  -في  م�سراعيه  على  الحرية  باب  فتحنا  فكلما 

المطلوبة في القيا�س، وكلما قيدنا المعلم، والطالب باإجراءات محددة وحّجمنا م�ساحة حرية كل منهما، 

اقتربنا من م�ستويات جيدة من الدقة في القيا�س.

متى  ويعرف  المفهومين  بين  التوازن  ع�سا  يم�سك  الذي  هو  الفطن  الح�سيف  الجامعي  والأ�ستاذ 

ي�ستخدم كل طرف منها: تحت ظرف معين، ولتحقيق اأهداف معينة، وفي موقف تعليمي معين.

7- ع�سا توازن اأخرى بين التخمين والخداع اللغوي )التورية(

ليختار واحدًا منها،  للطالب عدة بدائل )لكل فقرة اختبارية(  المو�سوعية  حين تعر�س الختبارات 

البديل  اأو  الإجابة  يعرف  ل  الذي  الطالب  فاإن  �سيوعًا(  الحتمالت  )اأكثر  بدائل  خم�سة  اأو  اأربعة  ولنقل 

ال�سحيح �سيغامر باختيار واحد منها على �سبيل الحظ وال�سدفة، وقد يكون البديل الذي اختاره الطالب 
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ع�سوائيًا هو البديل ال�سحيح، وحينها �سيك�سب الطالب درجة تقديرية من دون حق في اكت�سابها.  وهذا ما 

 .)Guessing ي�سمى في علم القيا�س بـ)التخمين

– خطاأ(، فاإن حظ التقاط الطالب لالإجابة ال�سحيحة  - فاإن كان عدد البدائل اثنين فقط )�سح 

ع�سوائيًا �سيكون )50%(  لفقرة واحدة فقط بالطبع.

للفقرة   )%33( بحدود  اأي  الثلث  اإلى  �سينخف�س  الحظ  هذا  فاإن  ثالثة  البدائل  عدد  كان  واإن   -

الواحدة.

 )%25( ع�سوائيًا  ال�سحيح  البديل  للتقاط  الطالب  فر�سة  اأ�سبحت  اأربعة  البدائل  عدد  كان  واإن   -

للفقرة الواحدة.

... ... ... ... ... ... وهكذا.

الفقرات  ع�سرات  من  يتكون  المو�سوعي  والختبار  فقط,  واحدة  فقرة  يخ�ض  الحديث  هذا  اأن  اإال 

الختبارية وال�سدفة تتالعب في التجاهين معًا:

 - البديلين )�سح  نمط  كلها من  اختبارية  فقرات  يتكون من )10(  المو�سوعي  الختبار  كان  فلو   -

خطاأ(، فاإن حظ الطالب في الجابة عن الفقرات الع�سر ب�سورة �سحيحة ع�سوائيًا )بتخمين اأعمى 

دون فهم اأو حتى دون قراءة لل�سوؤال( اأقل من واحد لكل 1000 تقريبًا.  اأي اأن هناك طالبًا واحدًا 

فقط من كل 1000 يجيبون عن الختبار بهذه الطريقة يحتمل اأن يح�سل على الإجابات ال�سحيحة 

لهذه الفقرات الع�سر.

- واإن كان الختبار يتاألف من )50( فقرة اختبارية وبنمط )اأربعة بدائل مثاًل( فاإن هذه الن�سبة )من 

حظ الإجابة ال�سحيحة( �ست�سبح واحدًا من ماليين.

اأي اأن زيادة عدد الفقرات الختبارية وزيادة عدد البدائل �سيعمالن على تقليل فر�سة ح�سول الطالب 

اأو  مليار  واحدًا في كل  لت�سبح  اأقل قدر ممكن  اإلى  الختبار  ي�ستحقها في ذلك  ل  تقديرية  على درجات 

مليارات اأحيانًا.

باختيار واحد  الطالب  اأي قيام   )Blind Guessing الأعمى  اأ�سطر عبارة )التخمين  وقد ذكرت قبل 

من البدائل دون اأن يفهم الطالب اأي �سيء عن الفقرة اأو حتى دون قراءة لمحتوى الفقرة.  اإل اأن الطالب 

المجيب ل يقوم بهذا النوع من التخمين اإل افترا�سًا، لأن الطالب -اأي طالب- وهو ياأخذ الختبار �سيقراأ 

ال�سوؤال اأو الفقرة الختبارية ويقراأ البدائل المطروحة ويفكر اأو ي�ستدعي ثم يجد نف�سه حائرًا بين البدائل 

-اإن لم يكن يعرف الإجابة ال�سحيحة بدقة- وبعدها قد يميل اإلى بديل دون البدائل الأخرى ليوؤ�سر عليها 

اإجابة له عن تلك الفقرة.  ومثل هذا التخمين )وي�سمى التخمين التفا�سلي، اأو الن�سبي( يختلف تمامًا عن 

الن�سبي يكون الطالب على دراية بالمحتوى الدرا�سي  اإليه.  ففي التخمين  اأ�سرنا  التخمين الأعمى الذي 

)بقدرما يكون جيدًا اأو �سعيفًا( وعنده خيار بين البدائل، اإل اأنه ل يقطع بواحد منها ب�سكل نهائي، وغالبًا 

ما يختار بين بديلين محتملين تخمينًا.
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كما اأن البحوث والدرا�سات في علم القيا�س اأثبتت اأنه كلما زادت احتمالية ح�سول الطالب على درجات 

تقديرية عن طريق التخمين قلَّ ثبات الختبار ليوؤدي اإلى عدم �سالحية الختبار اأ�سا�سًا. 

اأما معادلت ت�سحيح التخمين فهي كثيرة ولكنها غير مجدية وتبالغ كثيرًا جدًا بمفهوم التخمين وت�ستند 

اأ�سا�سًا اإلى )التخمين الأعمى( فقط الذي يقول عنه Ebel اإنه ل يوجد هناك تخمين اأعمى اأ�سا�سًا.

كبير  وجهل  خلط  فهذا  عنده  خاطئة  اإجابة  كل  عن  منه  �سحيحة  اإجابة  بحذف  الطالب  معاقبة  اأما 

بالمفاهيم وخروج عن اأ�س�س القيا�س والمنطق.

ما يقابل ع�سا التوازن في الطرف الآخر، اأي في الختبارات المقالية، هو الخداع اللغوي اأو التورية 

واللف والدوران الذي ي�ستطيع الطالب اأن يحوم به حول الإجابة ال�سحيحة التي ل يعرفها، ويكتب الكثير 

ولكنها في الحقيقية ل تمثل الإجابة ال�سحيحة كما ينبغي بل قد ل تكون على عالقة علمية بها.

الإختبارات  في  اللغوي  الخداع  يعامل  اأن  يمكن  المو�سوعية  الختبارات  في  التخمين  عومل  ما  ومثل 

المقالية، اإذ لي�س هو الممر الدائم للطلبة للعبور اإلى النجاح اأوًل، كما اأن المبالغة في اأمره وخطورته يجب 

اأن ل ت�سل اإلى حد اعتباره العامل الحا�سم اأو ال�سائع في نجاح الطلبة في الختبارات المقالية ثانيًا.

نخل�ض اإلى القول في هذه الفقرة المهمة:

- يمكن معالجة م�سكلة التخمين في الختبارات المو�سوعية عن طريق زيادة عدد الفقرات الختبارية من 

جهة وزيادة عدد البدائل المطروحة لكل فقرة اختبارية من جهة اأخرى، وحينها ل يكون للتخمين اأية 

قيمة اإح�سائية تذكر.

- ويمكن معالجة الخداع اللغوي اأو اللف والدوران للطالب حول الإجابة ال�سحيحة في اختبارات المقال 

عن طريق ر�سم الإجابة النموذجية وتحديد المفاهيم الأ�سا�سية التي يجب اأن تحويها الإجابة وتوزيع 

الدرجات على كل مفهوم منها.

8- عامل الوقت )الإعداد االختبار وت�سحيحه( في النمطين

من البداهة القول:

- اإن اإعداد الختبار المقالي ل يحتاج اإلى وقت طويل، فالمعلم قادر على و�سع اأربعة اأو خم�سة اأ�سئلة 

خالل دقائق اأو �ساعات في حد اأق�سى.  واأن اإعداد الختبار المو�سوعي الجيد يتطلب وقتًا طوياًل 

جدًا قد يمتد اإلى اأيام واأ�سابيع.

- اأما من حيث ت�سحيح الختبار فالآية معكو�سة تمامًا، فت�سحيح الختبار المقالي يتطلب وقتًا طوياًل 

وربما  لت�سحيحه  جدًا  الق�سير  الوقت  اإل  يتطلب  ل  الذي  المو�سوعي  الختبار  عك�س  على  جدًا، 

ي�سحح اآليًا.

والآن، كيف يمكن لالأ�ستاذ الجامعي اأن يم�سك ع�سا التوازن بين طرفي اإعداد الختبار وت�سحيحه؟

من العوامل الموؤثرة في مثل هذا التوازن ما يلي:
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اإلى الختبار المو�سوعي  اأن ينزع  اأكثر افتر�س في الأ�ستاذ  اأعداد الطلبة, فكلما كان عدد الطلبة   )1

ب�سبب �سعوبة ت�سحيح الختبار المقالي حين تكون اأعداد الطلبة كبيرة.

اأو في  اأنف�سهم  ثانية على طلبته  الختبار  المعلم ل�ستخدام  فاإن خطط  اإعادة االختبار،  احتمالية   )2

الف�سول والأعوام القادمة فاإنه -اأي المعلم- يجب اأن ينزع هنا اإلى الختبارات المو�سوعية، ومن 

خالل التكرار والتعديل والإ�سافة الم�ستمرة يمكن اأن ي�سل اإلى بناء قاعدة م�سرف الأ�سئلة لمواده 

الدرا�سية كما اأ�سلفت فقرة �سابقة.

3( الوقت المتاح، وال�سوؤال المطروح الآن اأمام الأ�ستاذ هو:

كم عندك من الوقت المتاح لإعداد الختبار؟

     فاإن كان الوقت مت�سعًا كان بمقدوره اإعداد الختبار المو�سوعي، واإن كان الوقت غير مت�سع فخياره 

الوحيد في هذه الحالة هو الختبار المقالي.

4( مجموع الوقت الم�ستغرق لكل من الإعداد والت�سحيح، وهنا على الأ�ستاذ اأن ل يحل م�سكلة الوقت 

المتاح لإعداد الختبار من دون النظر اإلى الوقت المتاح للت�سحيح اأي�سًا.

لت�سحيح  اأق�سى  كحد  اأيام  ثالثة  �سعود  الملك  جامعة  في  الأ�ستاذ  ُيعطى  النهائية  الختبارات  ففي 

الختبار ور�سد الدرجات وت�سليمها.

وهنا لبد من النظر اإلى الوقتين معًا لتخاذ القرار: لأي من النمطين ينزع؟

وال�سكل الآتي يو�سح كيف ي�سير منحنى كل من النمطين الختباريين بين متغيري عدد الطلبة ومجموع 

الوقت المتاح لبناء الختبار وت�سحيحه.

املقايل

املو�سوعي

» عدد الطلبة « قليلكبري

طويل

ق�سري

جمموع الوقت 

املخ�س�ض 

لبناء االختبار 

وت�سحيحه

وهكذا نجد اأن الكفة تميل هنا ل�سالح المو�سوعي حين يكون عدد الطلبة كبيرًا والوقت المتاح ق�سيرًا، 

والعك�س �سحيح بالن�سبة اإلى الختبارات المقالية.
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رابعا: بعض مساحات الشبه بين النمطين

ل �سك اأن م�ساحات الختالف التي عر�ستها الفقرة ال�سابقة تو�سع اأمام الأ�ستاذ الجامعي للوقوف على 

اأهم ما يفرق بين النمطين من هذه الختبارات التح�سيلية: المقالية والمو�سوعية.

اأما م�ساحات ال�سبه بين النمطين فاأ�سا�سها اأن كليهما اختبار تح�سيلي، وكليهما من الختبارات التي 

تربوية  اأهداف  ولتحقيق  معين  درا�سي  في محتوى  الطالب  اإنجاز  قيا�س  يحاول  وكليهما  الأ�ستاذ،  يعدها 

محددة.

الأ�ستاذ  اأمام  الحقائق  و�سع  بغية  بينهما  ال�سبه  لم�ساحات  الأ�سا�سية  النقاط  بع�س  تحديد  ويمكن 

الجامعي ب�ساأن بع�س النقاط التي تثار عند الحديث عن اأو التف�سيل بين هذين النمطين من الختبارات.

1- النمطان يمكن اأن ي�ستخدما لقيا�س اأي تح�سيل تربوي )تقريبًا( 

اأن  اأي اختبار تح�سيلي يمكن  وقد و�سعت كلمة )تقريبًا( بين قو�سين لأهميتها، وذلك لأنه ل يوجد 

يو�سف بال�سورة اأو ال�سيغة الكاملة اأو المثالية بعد، حتى بال�سورة التي ي�سترطها علماء القيا�س النف�سي 

لالختبار الجيد.  فكلمة تقريباً هنا تعود اإلى هذا المفهوم ولي�س للدللة على عجز هذه الختبارات عن 

قيا�س بع�س التح�سيل)الم�ستثنى(.

فمن الأخطاء ال�سائعة في هذا المجال االعتقاد باقت�سار االختبارات المقالية على قيا�س بع�س اأوجه 

التح�سيل اأو مهاراته اأو قدراته، واقت�سار االختبارات المو�سوعية على قيا�س بع�سها الآخر.  وفي هذا 

خطاأ كبير يقع فيه بع�س المتحدثين في هذا المجال.

الختبار  اأن   )Strach & Eijioty(لـ درا�سة  اأظهرت  عامًا(  ت�سعين  من  اأكثر  )قبل   1912 عام  فمنذ 

المو�سوعي الذي بني لقيا�س قدرة الطلبة على التعبير االإن�سائي كان على درجة عالية من الإرتباط مع 

درجات المعلمين التي اأعطوها للطلبة عن طريق تقدير قدراتهم الكتابية والبالغية وعن طريق المالحظة 

الم�ستمرة الم�سجلة اأكثر مما ارتبطت به درجاتهم -اأي الطلبة- في الإختبارات المقالية في مادة التعبير 

نف�سها مع تقديرات المعلمين.

فاإن كان هذا هو الو�سع في مادة التعبير االإن�سائي، فاإن الأمر ي�سبح اأكثر و�سوحًا اإذا ما تحدثنا عن 

المواد الدرا�سية الأخرى. 

اأن كثيرًا من الخ�سائ�س التي تعتبر )مزايا( رئي�سة لالختبارات المقالية القادرة على  ول �سك في 

التنظيم،  على  والقدرة  والأ�سالة،  الناقد،  التفكير  كـ:   - المو�سوعية  من/  اأف�سل  اأو  دون/   - القيا�س 

فة اأو محددة ب�سورة دقيقة.  ولي�س هناك من  والتكامل، هي في ذاتها – ب�سفتها م�سطلحات - غير معرَّ

م لنا كيف يمكن لختبارات المقال اأن تقي�س هذه الخ�سائ�س ب�سورة فاعلة و�سمن �سروط وموا�سفات  قدَّ

القيا�س النف�سي.
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فكل مهارة اأو قدرة اأو اإنجاز )على اأنه تح�سيل( يمكن قيا�سه بكل من النمطين من االختبارات بكل 

تاأكيد, ولكن من خالل الختبار المقالي الجيد والختبار المو�سوعي الجيد بالطبع.  اإل اأن هذا ل يمنع 

من ر�سم محددات التف�سيل للنزوع اإلى واحد من النمطين دون الآخر في مكان معين اأو في ظرف معين 

اأو حتى في هدف تربوي معين.

وفيما يلي ن�سيحة لالأ�ستاذ الجامعي عند اختياره لأحد النمطين:

*  الكفة اأميل لالختبارات المقالية في الحالت اأو الظروف الآتية:

- حين يتطلب الختبار قيا�س قدرات ذهنية اأو معرفية معقدة اأو ذات م�ستويات عالية.

- حين يكون الوقت المتاح للمعلم لإعداد الختبار ق�سيرًا )ذكرت �سابقًا(.

- حين يراد تحجيم فر�سة )التخمين( من قبل الطلبة )نوق�ست �سابقًا(.

- حين يراد اختبار القدرات الكتابية والتعبيرية.

*  والكفة اأميل لالختبارات المو�سوعية في الحالت اأو الظروف الآتية:

- حين نريد اأن نح�سل على ن�سبة �سمول اأعلى للمحتوى الدرا�سي )نوق�ست �سابقًا(.

- حين نريد اأن نح�سل على معامل ثبات اأعلى لالختبار)نوق�ست �سابقًا(.

- حين يكون الوقت المتاح للت�سحيح ق�سيرًا )ذكرت �سابقًا(.

- حين يراد تحجيم الخداع اللغوي اأو القدرات الكتابية المتميزة للطلبة )نوق�ست �سابقًا(.

2- كال النمطين ُيعد على وفق المحتوى الدرا�سي المحدد لالختبار

وهذه نقطة بدهية، ولكنها تذكر لأن الكثير يعتقد اأن الخارطة الختبارية اأو الجداول النوعية )�سوف  

يتم تناولها بالتف�سيل في كتيب منف�سل( هي من م�ستلزمات الختبارات المو�سوعية دون المقالية، وفي 

هذا �سطط كبير عن مفهوم الختبار التح�سيلي.

فالختبار التح�سيلي، اأيًا كان نمطه و�سكله، اإنما يعد اأ�سا�سًا لقيا�س تح�سيل الطالب في محتوى درا�سي 

محدد اأو لقيا�س المدى المتحقق من اأهداف تربوية محددة عن طريق تدري�س ذلك المحتوى الدرا�سي.

دق محتواه ولم يبق اختبارًا اأ�سا�سًا، مقاليًا كان اأو  فاإن خرج الختبار عن المحتوى الدرا�سي َفَقَد �سِ

مو�سوعيًا على حد �سواء.

فكل اختبار يجب اأن ل يخرج عن المحتوى الدرا�سي المقرر لالختبار اأوًل، ويجب اأن يحاول تغطية اأكبر 

قدر ممكن من ذلك المحتوى )ن�سبة ال�سمول( ثانيًا.

كل  يت�سمن  اأن  له  فالبد  به،  الخا�سة  التربوية  الأهداف  لتحقيق  و�سع  قد  الدرا�سي  المحتوى  ولأن 

القدرات والمهارات والجوانب المعرفية والتطبيقية والمهارية المراد تحقيقها بح�سب الم�ستوى الدرا�سي 

المعني.  وكذلك فاإن اأي اختبار تح�سيلي جيد يجب اأن يغطي كل هذه القدرات والمهارات، وبتعبير اآخر 

يجب اأن يكون المحتوى الختباري عينة ممثلة للمحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار.
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المطلوب  ومهاراته  وقدراته  به  الخا�سة  واأهدافه  المحتوى  هذا  عن  الختبار  خرج  متى  ثانية،  مرة 

تحقيقها فاإنه اختبار غير جيد وال يعتد به اأيًا كان نمطه اأو �سكله.

اأن تغطى في الختبارات  اأما ما ذكر في فقرة م�ساحات الإختالف عن )ن�سبة ال�سمول( التي يمكن 

المو�سوعية والمقالية فهي لمحاولة الو�سول اإلى الحالة المثالية من ن�سبة ال�سمول، والتي يمكن اأن ت�سل 

اإليها الختبارات المو�سوعية بدرجة اأف�سل من المقالية، ولكن هذا ل يعني اأبدًا خروج الختبار المقالي 

الجيد عن المحتوى الدرا�سي من جهة، ول هبوط ن�سبة �سموله لذلك المحتوى كثيرًا جدًا من جهة ثانية.

3- كال النمطين ال يخرج عن المو�سوعية

وبالرغم من اأن النمط الثاني ي�سمى بالمو�سوعية فاإن هذا ل يعني كما يعتقد الكثيرون اأن اختبارات 

المقال - في المقابل - غير مو�سوعية.

نحن - في علم القيا�س - نبحث عن تحجيم التحيز الذاتي لالأ�ستاذ عند تقدير درجات طلبته، وهذا 

الهدف  باأي نمط اختباري نكون قد حققنا  اأن نحققه  ا�ستطعنا  الذي ل يختلف فيه.  ومتى  الأ�سا�س  هو 

المطلوب.

و)المو�سوعية( م�ساألة جدلية، وفيها اأخذ ورد و�سد وجذب، والأ�ستاذ الذي يريد اأن يتحيز ل يمنعه 

ا�ستخدام اأي نمط اختباري، لأنه ي�ستطيع اأن يدفع بالفقرات الإختبارية لختباره المو�سوعي للتحيز اإلى 

الجانب اأو الطرف الذي يريد التحيز له.

نعم، وبدون �سك، اإن الختبارات المو�سوعية توفر مناخًا اأف�سل لتحجيم دور التحيز والراأي ال�سخ�سي 

المقالي  الختبار  ي�ستخدم  الذي  الأ�ستاذ  يكون  اأن  اأبدًا من  يمنع  اأن هذا ل  اإل  للمعلم،  الذاتي  والتقدير 

من�سبطًا تمامًا وعادًل تمامًا من خالل اإجراءات كثيرة جدًا يمكن اتباعها خالل ت�سحيحه لإجابات طلبته 

)�ستمر عليها فقرة لحقة(.  

ومن هنا فاإن عيب التحيز ل يكمن في الختبار المقالي بحد ذاته، كنمط اختباري للتح�سيل، واإنما 

ترفع  ومن هنا  الختبار.   اإجابات ذلك  اأو  اأوراق  ت�سحيح  وراء  يقف  الذي  االأ�ستاذ  �سلوك  في  يكمن  قد 

الم�سوؤولية المبا�سرة عن الإختبارات المقالية في مثل هذا التحيز على رغم اأنها، اأي اختبارات المقال، 

توفر - ب�سورة غير مبا�سرة - مجاًل اأو فر�سة لالأ�ستاذ غير المن�سبط اأو الذي يريد اأن يتحيز في ت�سحيحه 

اأكثر مما توفره الختبارات المو�سوعية.
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 خامسا: توجيهات رئيسية للمعلم لالختيار بين النمطين

ما �سياأتي في هذه الفقرة ربما ذكر بع�سه في ثنايا م�ساحات ال�سبه والختالف بين نمطي الختبارات 

اأن تو�سع التوجيهات على �سكل نقاط  اأريد به  اإنما  اأن تخ�سي�س هذه الفقرة  اإل  المقالية والمو�سوعية، 

مبا�سرة يمكن للمعلم اأن ي�ستر�سد بها عند محاولته اختيار اأو ا�ستخدام نمط معين دون اآخر.

اأ- توجيه االأ�ستاذ الجامعي ال�ستخدام اختبارات المقال كخيار اأول

يمكن اأن يوجه الأ�ستاذ الجامعي ل�ستخدام اختبارات المقال كخيار اأول في الحالت الآتية:

1- حين يكون عدد الطلبة اآخذي الختبار قلياًل، والأ�ستاذ ل يفكر في اإعادة ا�ستخدامه ثانية.

2- حين يرغب الأ�ستاذ بعمل كل ما في و�سعه لت�سجيع وحفز مهارات الطلبة في التعبير المكتوب وح�سن 

ا�ستخدام المفردات اللغوية.

اأكثر من قيا�س  3- حين يكون في ذهن الأ�ستاذ واأهدافه رغبة ل�ستك�ساف اتجاهات الطلبة واآرائهم 

تح�سيلهم.

4- حين يثق الأ�ستاذ بقدراته وكفاءته ب�سفته قارئًا جيدًا وناقدًا جيدًا اأكثر من قدرته كاتبًا تعبيريًا 

جيدًا.

5- حين يجد الأ�ستاذ اأن م�ستوى التح�سيل المراد قيا�سه يتناول عمليات عقلية واإدراكية معقدة اأو ذات 

م�ستويات عالية، وحينها عليه اأن يتوجه للهدف التعليمي اأو المخرج التعليمي مبا�سرة ليخطط اأو 

ي�سمم الختبار المقالي المنا�سب لقيا�سه.

6- حين يرغب الأ�ستاذ في تقدير الإنجاز الجيد في مواقف الحياة اليومية الحقيقية والوظيفية التي 

يمكن اأن يو�سع بها الطلبة.

للطالب خارج حدود  المو�سوعية  والمعرفة  الوا�سعة  الثقافة  معرفة مدى  في  الأ�ستاذ  يرغب  7- حين 

الن�سو�س المدر�سية ومدى اطالعه -اأي الطالب-  على م�سادر تعلم خارجية تتعدى حدود الكتاب 

المدر�سي.

اآرائهم ال�سخ�سية واإبراز  اإلى التعبير الحر عن  اأنف�سهم تميل  اأن رغبة الطلبة  8- حين يجد الأ�ستاذ 

ما  غالبًا  والبحوث،  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت  كما  الطلبة،  فبع�س  والنقدية.   الذاتية  مواهبهم 

ينجزون في نمط اختباري معين اأف�سل من اإنجازهم في الآخر.

9- حين يرغب الأ�ستاذ في تقويم قدرة الطالب على التنظيم اأو حل م�سكالت معقدة محددة.

10- حين يرغب الأ�ستاذ في تحجيم عامل )التخمين( عند الطلبة.
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ب- توجيه االأ�ستاذ الجامعي ال�ستخدام االختبارات المو�سوعية كخيار اأول

كما يمكن اأن يوجه الأ�ستاذ الجامعي ل�ستخدام الختبارات المو�سوعية ب�سفة خيار اأول في الحالت 

الآتية:

1- حين تكون اأعداد الطلبة كبيرة اأو عند احتمال اإعادة ا�ستخدام الختبار مرة اأو مرات اأخرى.

يقوم  التي  الدرا�سية  مقرراته  اأو  وبمواده  به  خا�س  اأ�سئلة  م�سرف  لعمل  الأ�ستاذ  يخطط  حين   -2

بتدري�سها.

3- حين يخ�سى الأ�ستاذ من تحيزه لراأي معين اأو �سخ�س معين. 

4- حين يجد الأ�ستاذ في نف�سه القدرة الكافية والكفاءة العالية لتحليل المحتوى الدرا�سي وبناء فقرات 

اختبارية ممثلة لذلك المحتوى.

اإح�سائي  تحليل  اإجراء  في  يرغب  حين  اأو  لختباره،  اأعلى  ثبات  بدرجة  الأ�ستاذ  يرغب  حين   -5

لفقراته.

6- حين يرغب الأ�ستاذ في تحقيق م�ستوى اأعلى من )�سدق المحتوى( لختباره اأو ن�سبة �سمول اأعلى 

لمحتواه الدرا�سي.

7- حين يت�سع الوقت المتاح لالآ�ستاذ عند بناء الختبار وي�سيق عند ت�سحيح اإجابات الطلبة فيه.

8- حين يجد الأ�ستاذ اأن الطلبة ل يقتنعون بالدرجات التي يقدرها لهم عند ت�سحيحه لأوراق اإجاباتهم 

اأو ي�سككون فيها.

9- حين يجد الأ�ستاذ في نف�سه الميل وال�ستح�سان للخط الجميل اأو التعبير اللغوي الجميل اأو للتنظيم 

الجيد للورقة الختبارية.

10- حين يكون المحتوى الدرا�سي �ساماًل لحقائق علمية اأو معلومات اأو اأرقام اأو تواريخ محددة اأكثر من 

�سموله لآراء ونظريات ووجهات نظر مختلفة.

ج- توجيه االأ�ستاذ الجامعي الإعداد اختبار مقالي جيد

1- حدد المحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار.

2- حدد الأهداف التربوية الخا�سة التي �سمم المحتوى الدرا�سي المعني لتحقيقها. 

)قليل  الدرا�سي  المحتوى  مكونات  اأو  عنا�سر  اأو  لعناوين  التفا�سلي(  )الوزن  الأهمية  درجة  3- حدد 

الأهمية، اأومهم، اأومهم جدًا ... ...( .

4- اعمل على �سياغة اأ�سئلة ذات اإجابات محددة بحيث يمكن للخبراء اأو لمعلمين اآخرين اأن يتفقوا 

على اأن اإجابة ما اأف�سل من الإجابة الأخرى.

5- اعمل على �سياغة ال�سوؤال بعناية فائقة بحيث يفهم الطالب تمامًا ماذا يريد الأ�ستاذ منه اأن يجيب 

عنه.
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6- ل ت�ستخدم عبارات م�ستتة للطلبة، مثل:  )اذكر ما تعرفه(، اأو )ما هو( اأو )تكلم عن( ... الخ.  بدًل 

رف(، )قارن بين(، )�سنِّف(، )ار�سم(،  من ذلك ا�ستخدم العبارات الوا�سحة المحددة مثل: )عِّ

)عّدد بنقاط( و ... ... ..... 

7- حدد للطالب المهام الم�ساحبة لالإجابة:

- اإن اأردت منه ر�سم �سكل معين فقل له اأن ير�سم.

- واإن اأردت اأمثلة تو�سيحية فقل له اأن يمثِّل.

- واأن اأردت منه اأن يذكر الأ�سماء والتواريخ والأرقام والإح�ساءات فاطلب منه ذلك.

- واإن اأردت منه الخت�سار فحدد له م�ساحة الخت�سار )خم�سة اأ�سطر، ع�سرة اأ�سطر،... الخ(. 

ثالث  في  �سفحتين،  )في  والإ�سهاب  ال�سرح  ذلك  م�ساحة  له  فحدد  الإ�سهاب  منه  اأردت  واإن   -

�سفحات، ... الخ(.

- واإن اأردت منه اأن يذكر الن�سو�س فاطلب ذلك منه.

الطالب  لأن  تمامًا(  و�سعها  عدم  هو  )والمفرو�س  اإمكانك  جهد  اختيارية  اأ�سئلة  و�سع  تجنب   -8

�سيختلفون في اإجاباتهم حينها، وت�سبح الدرجات غير معيارية ول �سليمة للمقارنة بينهم:

- فالطالب الذي يجيب عن ال�سوؤال االأول والثالث والرابع )من مجموع اأربعة ا�سئلة و�سمح للطالب 

ترك واحد منها( وياأخذ )80( في الإختبار، 

- والطالب الذي يجيب عن ال�سوؤال االأول والثاني والثالث وياأخذ )80( في الختبار كذلك،

فاإن الـ)80( الأولى مختلفة بالتاأكيد عن الـ)80( الثانية ول يجوز لالأ�ستاذ اأن يقارن بينهما ب�سفتهما 

درجتين متماثلتين، لأن كل درجة منهما تعود لمحتوى اختباري مختلف عن االآخر.

9- حاول اأن تكون اأ�سئلتك )كثيرة( واأجوبتها )مخت�سرة ق�سيرة(.

التي و�سعتها قبل تطبيقها على الطلبة، ولتكن اجابتك نموذجية تمثل  الأ�سئلة  10- قم بالإجابة عن 

الإنجاز الأق�سى للتح�سيل.  ثم اح�سب الوقت الالزم لالإجابة وحاول تخمين الوقت الالزم لإجابة 

الطلبة عنها من خالل المحددات الآتية )على وجه العموم ل الدقة(:

- في المرحلة البتدائية ي�سرب الوقت الذي ي�ستغرقه المعلم لالإجابة عن الأ�سئلة في )5( اأو )6( 

بح�سب الم�ستوى الدرا�سي )من ال�سف الثالث البتدائي فاأعلى(.

- في المرحلة الإعدادية )المتو�سطة( ي�سرب الوقت الذي ي�ستغرقه المعلم لالإجابة عن الأ�سئلة في 

)4( اأو )5( بح�سب الم�ستوى الدرا�سي. 

- في المرحلة الثانوية ي�سرب الوقت الذي ي�ستغرقه المعلم لالإجابة عن الأ�سئلة في )3( اأو )4( 

بح�سب الم�ستوى الدرا�سي.

- في المرحلة الجامعية الأولية ب�سرب الوقت الذي ي�ستغرقه الأ�ستاذ لالجابة عن ال�سئلة في )2( 

اأو )3( بح�سب الم�ستوى الدرا�سي.
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- في المرحلة الجامعية العليا ي�سرب الوقت الذي ي�ستغرقه الأ�ستاذ لالجابة عن ال�سئلة في )1.5( 

اأو )2( بح�سب الم�ستوى الدرا�سي.

11- قم بتوزيع الدرجات على اإجابتك النموذجية اآخذًا بعين العتبار )درجة الأهمية( التي حددتها في 

مهامك الأولى لعناوين اأو مكونات المحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار.

12- اإذا اختلفت الأوزان التفا�سلية لالأ�سئلة )كاأن يعطى لل�سوؤال الأول )20( درجة والثاني )30( درجة 

والثالث )15( درجة ... الخ( فيجب تثبيت ذلك على الورقة المتحانية ذاتها بحيث يعرف الطالب 

جيدًا الم�ستويات المتباينة لهذه الأوزان ليح�سب لها ح�سابه عند الإجابة عنها.

13- حدد للطلبة الزمن المخ�س�س لالإجابة، واإن كانت هناك اأية تعليمات خا�سة اأخرى يجب تحديدها 

على ورقة الأ�سئلة وتنبيه الطلبة عنها ثانية في اأثناء توزيع الأ�سئلة المتحانية.

د- توجيه االأ�ستاذ الإعداد اختبار مو�سوعي جيد

1- حدد المحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار.

2- حدد الأهداف التربوية الخا�سة التي �سمم المحتوى الدرا�سي المعني لتحقيقها.

)قليل  الدرا�سي  المحتوى  مكونات  اأو  عنا�سر  اأو  لعناوين  التفا�سلي(  )الوزن  الأهمية  درجة  3- حدد 

الأهمية، اأو مهم، اأو مهم جدًا، ... الخ(.

)يالحظ الدار�ض اأن الخطوات الثالث االأولى مت�سابهة تماماً عند اإعداد االختبار بغ�ض النظر عن 

النمط الذي �سيعد به (

4- حدد النمط، اأو الأنماط الختبارية التي �ستتبعها عند بناء اختبارك المو�سوعي:

- نمط:  �سح – خطاأ )بديالن(

- نمط:  المزاوجة بين المت�سابهات اأو المختلفات

- نمط:  الختيار من متعدد )اأكثر من بديلين(

    وفي مرحلة اختيار الأخير حدد اإن كنت �ست�سوغ كل الفقرات بعدد مت�ساو من البدائل اأو بعدد 

مختلف )ل �سير اأن يكون العدد مختلفًا(

- اأو ا�ستخدام اأكثر من نمط واحد في ذات الختبار المو�سوعي الذي تقوم على اإعداده.

5- ابداأ بناء الفقرات على الأ�سا�س التتابعي لمفاهيم المحتوى الدرا�سي الخا�سع لالختبار: فقرة فقرة 

وعلى قدر الوزن التفا�سلي اأو درجة الأهمية لذلك العنوان اأو المفهوم اأو الف�سل ... الخ.

6- قم ببناء كل فقرة اختبارية با�ستقاللية تامة عن اأية فقرة اختبارية اأخرى، ول يجوز الربط بين 

تمامًا عن  تكون م�ستقلة  اأن  اختبارية يجب  لها.  فكل فقرة  اأو مكملة  لتكون متممة  واأخرى  فقرة 

الأخرى في الختبار المو�سوعي.

المتو�سط.  وابتعد  اأو بحدود  متو�سطة ال�سعوبة جهد الإمكان  الفقرة الختبارية  اأن تكون  7- حاول 
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الختبار  و�سدق  ثبات  على  �ستوؤثر  لأنها  ا�ستطعت  ما  جدًا  ال�سهلة  اأو  جدًا  ال�سعبة  الفقرات  عن 

ومعامالت ال�سعوبة والتمييز للفقرة.  ول باأ�س من اأن ت�ستفتح االختبار بفقرات �سهلة بغية �سحب 

قلق الطلبة حال اأو قبل دخول القاعة المتحانية اإلى حالة من الرتخاء.

8- حاول واجتهد اأن ل تكون فاتحة الفقرة الختبارية )وت�سمى اأرومة في بع�س الأدبيات( ا�ستفهامية، 

اأي على �سكل �سوؤال.  وحاول تجنب الفاتحة الناق�سة التي يراد من البدائل اإكمالها لأنها غالبًا ما 

تكون وا�سحة البديل ال�سحيح اأو �سخيفة البدائل غير ال�سحيحة.

9- حاول اأن تكون اللغة الم�ستخدمة وا�سحة جدًا، ومفهومة جدًا، وم�سبوكة العبارة اإمالئيًا ونحويًا حتى 

بالغيًا، متجنبًا الإطناب والإ�سهاب في كل من فواتح الفقرات وبدائلها على حد �سواء.

10- حاول اأن تكون البدائل للفقرة الواحدة مت�ساوية اأو متقاربة في عدد كلماتها، اأي جماًل مت�ساوية ل 

تختلف كثيرًا جدًا عن بع�سها.

11- حاول اأن يكون البديل ال�سحيح تام ال�سحة ل لب�س فيه، والبدائل الأخرى خاطئة تمامًا.  واإن كان 

ذلك غير ممكن في بع�س الفقرات فاإن البديل ال�سحيح يجب اأن يكون الإجابة الف�سلى اأو البديل 

الأ�سح بدون اأي �سك عند اأي اأ�ستاذ اأو خبير اآخر: اأي ل يختلف فيه.  ولو اأن االأ�سا�ض ال�سليم هو 

ر�سم البديل ال�سحيح ولي�ض االأكثر �سحة.

12- حاول اأن تكون البدائل غير ال�سحيحة جذابة للطلبة )اأي غير مك�سوفة الخطاأ( وب�سورة مت�ساوية، 

بحيث يتوزع الطلبة )غير المدركين للبديل ال�سحيح( عليها ب�سكل مت�سق اأو متقارب.

13- ل ت�ستخدم البديل ال�سائع )ل اأحد منها(، ول تنفي النفي لغويًا لأنه يربك الطالب، وابتعد عن دمج 

بديلين معًا ليكون مجموعها اإجابة �سحيحة )البديل 1 و 2(، واجعل كل البدائل ب�سيغة واحدة من 

حيث كون الفعل ما�سيًا اأو م�سارعًا ...الخ.

)�سرعة(،  اختبار  اإلى  )قوة(  اختبار  من  الختبار  ليتحول  الطلبة  على  ق�سيرًا  الوقت  تجعل  ل   -14

فالأمر يتعلق باختبارات التح�سيل ل باختبارات القدرات العقلية اأو الذكاء.

المو�سوعي يقوم بعمليتي  اإجابته عن الختبار  اأن الطالب عند  الكتيب  اأن ذكر في هذا          و�سبق 

التفكير واالإ�ستدعاء فقط، وهنا ل بد من اإعطائه الوقت الكافي لهاتين المهمتين من دون الإخالل 

باأي منهما.

التوزيع  تعرف  تكن  لم  واإن  ا�ستطعت،  ما  الفقرات ع�سوائيًا  ال�سحيحة على  البدائل  ترتيب  ع  وزِّ  -15

ول  المواقع  كل  اأو  الأرقام  كل  ت�سغل  اأن  يجب  ال�سحيحة  البدائل  مواقع  اأو  اأرقام  فاإن  الع�سوائي 

تقت�سر على موقع واحد اأو موقعين فقط.

16- اأعمل ك�سف ح�ساب بعدد الفقرات المقابلة لعناوين المحتوى الدرا�سي بعد نهاية بنائك لالختبار 

قمت  التي  االأهمية  درجة  مع  مت�سقة  اأو  موازية  ب�سورة  الفقرات  هذه  توزعت  اإذا  فيما  وانظر 

بتحديدها لعناوين المحتوى الدرا�سي اأو قائمة مفاهيمه.
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17- قم بعر�س اختبارك على الأ�ساتذة في الق�سم وخ�سو�سًا الزمالء الذين ي�ستركون معك في تدري�س 

ذات المقرر واح�سل على مقترحاتهم ومالحظاتهم ب�ساأن فقراته.

18- حافظ على �سرية الختبار وحاول اأن ل يقع في يد اأحد ول تعطه للطلبة بعد نهاية الختبار اإذا كنت 

مقررًا ا�ستخدامه مرة ثانية.

هـ- توجيه االأ�ستاذ ب�ساأن ت�سحيح االختبار المقالي

1- اقراأ جميع الإجابات - مجرد قراءة - قبل البدء بت�سحيحها، وهذه من الأمور المهمة جدًا ول تاأخذ 

منك وقتًا طوياًل، ولو اأخذت فاإنها اأ�سا�سية ولزمة.

ر ترتيبها كلية ع�سوائيًا ثم  2- حاول ت�سحيح �سوؤال واحد فقط لكل الأوراق المتحانية وبعد اأن تنهيه غيِّ

ابداأ بت�سحيح ال�سوؤال الثاني وهكذا.

3- حاول اإخفاء اأ�سماء الطلبة عنك باأي �سكل من الأ�سكال ول تنظر اإلى ا�سم �ساحب اأي ورقة تعجبك 

جدًا اأو تغ�سبك جدًا في اأثناء القيام بت�سحيح الإجابات حتى تنتهي منها جميعًا.

4- اأعد ترتيب الأوراق ع�سوائيًا اإذا وجدت اأوراقًا جيدة متعاقبة اأو �سعيفة متعاقبة قبل ال�ستمرار في 

الت�سحيح، فقد وجدت الدرا�سات اأن الورقة ال�سعيفة التي ت�سحح بعد ورقة �سعيفة اأخرى تح�سل 

كانت  اإذا  اأنه  وجد  كما  ورقة جيدة.   بعد  تقرًا  عليها حين  تح�سل  الدرجة  اأعلى من  درجة  على 

الأوراق الأولى كلها جيدة فاإن الدرجات �سترتفع في الأوراق الالحقة، واإن كانت الأوراق الأولى كلها 

�سعيفة مالت الدرجات اإلى النخفا�س.

5- ا�ستخدم الدرجات الجزئية على كل مفهوم اأو عن�سر اأو مركب �سبق اأن قررت اإعطاء درجة له، ول 

تنتظر اإلى اأن تنتهي من قراءة اإجابة كل ال�سوؤال لكي ت�سع درجتك.

ر على النقاط الجيدة وا�ستح�سنها )مثاًل: اأح�سنت، اأو بارك اهلل فيك، اأو اإجابة جيدة، اأو فكرة  6- اأ�سِّ

ممتازة...الخ( حالها حال تاأ�سير الأخطاء التي يجب اأن توؤ�سر للطلبة كتغذية راجعة لهم.

7- توقف عن الت�سحيح اإذا وجدت في اأثناء الت�سحيح )ونحن ن�سحح �سوؤاًل واحدًا فقط لكل الطلبة( 

 يتكرر في كل الإجابات بذات الطريقة حتى تعلم �سبب وقوع كل اأو معظم الطلبة فيه.  
ً
اأن هناك خطاأ

فاإن وجدت اأن الخطاأ كان ب�سبب تدري�سك اأو عدم �سرحه للطلبة ب�سورة �سليمة اأو لأي �سبب كان 

فاترك الخطاأ من دون محا�سبة الطلبة عليه.

8- اأرجع جميع الأوراق المتحانية اإلى الطلبة بعد اأن تو�سح لهم طريقة توزيع الدرجات على المحتوى 

الختباري جزًءا جزًءا، واطلب منهم مراجعتك عن اأي درجة يعتقدون اأنها خ�سمت منهم دون حق، 

وتراجع عن الخطاأ متى �سعرت باأنك اأخطاأت، وكن �سجاعًا في هذه الم�ساألة ول تحاول المراوغة مع 

الطلبة باأي �سكل من الأ�سكال.






