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 الرحيمالرحمن بسم هللا 

 المقدمة  : 

على  هذا النوع ركزيوعادة ما  الصفي الصنف األول يعنى بالجانب المعرفيتأتي أساليب التقويم التربوي والنفسي على صنفين      

المختلفة مجاالت الدراسية لبحيث تقيس مختلف األهداف أو المستويات المتوقعة لوالطالبة من تحصيل الطالب و األدائية  ةالمعرفيالجوانب 

ويمكن أن يصطلح عليها البورتفوليو ملفات األعمال والنتاجات ،و ، تلتحريرية ، والمهارات الشفوية ، وتقويم األداءااكاالختبارات 

 ) من اطالع الباحثة ( .التقويم الصفي و أدوات بأساليب 

 

 (54، 0212) عالم ،( 1شكل )

  التقرير الذاتي :

التقويم التربوي يقوم فيه الفرد بالتعبير الشفهي أو التحريري عن نفسه فيما يتعلق بسمة أو نقد يرتبط بسلوكه أو ميوله  أساليبهو أحد 

 أو أرائه ومعتقداته تجاه موضوعات أو أشخاص أخرى .

األسئلة المقننة التي تدور حول والتقارير الذاتية هي سلسلة من االستجابات اللفظية أو التحريرية التي يدلي بها الفرد على قائمة من 

 جانب من الجوانب أو موضوع من الموضوعات ، وهي تساعد في تحليل وتقويم الصفات الشخصية واالجتماعية للمتعلم .

كم أنها تلقي الضوء على نقاط عديدة مثل : التكيف االنفعالي ، وضبط النفس ، وتقدير الذات ، ومفهوم الذات والرضا عن الذات 

 واالحاسيس الخاصة باالنطواء أو االبتهاج أو االكتئاب . ) التقويم في المنظمومة التربوية ، سيد و سالم (

 ء :تقويم األدا

نتاج  بعامة يشتمل على األحكام المهنية للمعلم لجمع أدلة عن كفايات الطالب االستداللية ومهاراته األدائية ، وقدرته على ابتكار أو ابتداع

هذه األحكام المهنية اليجب أن تترك لألراء الذاتية للمعلمين ، وإنما يجب أن تسترشد بمحكات موضوعية تتعلق بعناصر أو معين ولكن 

 مكونات المهمة األدائية ، أو جودة وأصالة النتائج . ) القياس والتقويم التربوي ، عالم (

عملية أوفي  ةلعناية من جانب المعلم سواء في العملية التدريسيال تحظى في كثير من األحيان بنفس القدر من ا غير أن هناك جوانب

المهارية والنتاجات  تبوصفه أداة لقياس األداءاال بوصفه أسلوبا علميا مباشر لتقويم تحقق األهداف الوجدانية  كأسلوب المالحظة التقويم

ال تقل  والميول والتذوق واالتجاهات والقيم والشخصيةالوجدانية للطالب مثل االنفعاالت فالخصائص المعرفية في ضوء محكات محددة 

الفصل بينهما ولعل يصعب أهمية عن الجانب المعرفي و المهاري بل إن كل منهما جزء ال يتجزأ من اآلخر فكالهما بمثابة الكل المركب 

ب أو الطالبة فإنها تسهم في إثراء المعارف إذا كانت إيجابية لدى الطال كحقيقة يصعب تجاهلها أن الخصائص الوجدانية  مما يثبته الواقع

                    .  وم من تذوق األدب والرياضيات واالجتماعيات وغيرها من المجاالت الدراسيةق  وتمكن الم  والمهارات على حد سواء 

  )من اطالع الباحثة (

 : عبارة عن أدوات يقصد بها جمع بيانات ومعلومات عن ظاهرة ما وذلك من األفراد "أدوات التقويم في شكلها العام

الذين لهم صلة بها ومنها : االنشطة الصفية الشفوية واالختبارات األدائية وقوائم الرصد بها ومنها : األسئلة الصفية الشفوية 

 (6، 0220)دياب ،" قويم الذاتي واالختبارات األدائية وصحائف التقدير والمالحظة والمقابلة وأدوات الت

                                   :  أهمية الخصائص الوجدانية في التعلم 
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يهدف المعلم إلى معاونة الطالب في تعلمهم وهذا يتطلب حفزهم على استثمار إمكانياتهم في التحصيل المتميز وتمثل الدافعية والرغبة في 

التعلم األساس الرئيس للتعلم ،وللمعلم دور مهم في غرس الرغبة في التعلم في نفوس طالبه لكي يتمكنوا من ضبط تقدمهم الدراسي ضبطا 

 لدافعية والرغبة في التعلم تعد من الخصائص الوجدانية ، حيث أنها تتعلق بالمشاعر واالنفعاالت . ذاتيا ،وا

فعندما يقوم المعلم بتقويم معارف الطالب ومهاراتهم األدائية و نتاجاتهم وتوظيفهم للمعارف في حل المشكالت فإنه بذلك يهدف لتحديد 

مشاعرهم حول جوانب مهمة في العمل المدرسي ، أي دوافعهم ورغباتهم وميولهم ، مكتسباتهم المعرفية أما إذا كان يود معرفة 

واتجاهاتهم التي توجه سلوكهم ، وتفكيرهم ، وأداءهم توجيها مثمرا فإنه يركز في تقويم لطالبه على الخصائص الوجدانية أو استعداداتهم 

  (0212،101،عالم  )  Dispositionsاالنفعالية 

 

 عدم االهتمام بنشاط           الميول          االهتمام بنشاط  

 عدم اإلعجاب بشيء          التذوق          يءبشعجاب                                                    

 عدم تفضيل شيء         تفضيل شيء       االتجاهات 

 عدم قبول أفكار              القيم      قبول أفكار         

  

   

 (161، 0212) عالم ، ( ترتيب الخصائص الوجدانية على متصل التوجه والشدة2شكل )

 وفق الشكل التالي : وفيما يلي عرض مفصل ألبرز األساليب الوجدانية في التقويم 

 

                                              

 (081، 2202) عالم ،( األساليب المتنوعة لتقويم الجوانب الوجدانية 3شكل )

 

  " : observationأسلوب المالحظة ": أوال 

وهي من أكثر األساليب استخداما بعد االختبارات فالمعلم يالحظ سلوك تالميذه عندما يؤدون واجباتهم الدراسية ، أو يقومون بأنشطة 

معلمه خالل ما يقوم به من سلوكيات ، وأفعال في أثناء تدريسه . والموجه أو يالحظ متنوعة، داخل الفصل أو خارجه . كما أن المتعلم 

غم أن المالحظة قد تبدو سهلة إال أنها روهو يؤدي دوره التدريسي حتى يتمكنا من توجيهه . وي يقومان بمالحظة المعلم المشرف التربو

 أسلوب في غاية الصعوبة ، من حيث تنفيذها ، إذا ما اتبعت قواعد المالحظة الدقيقة والمنتظمة فهي تحتاج لكثير من الوقت ، والجهد ، إذ

أن يعرف الهدف الذي و دية والمعلم أو الشخص الذي يقوم بعملية المالحظة مطالبا باستخدام لغة وصفية سليمة أنها غالبا ما تكون فر

 يبحث عنه وأن يكون موضوعيا في كل ذلك .

 . ( 07، 0211الخليفة ، ) هاشم ،  

أساليب تقويم 
الجوانب 
 الوجدانية 

التقويم الذاتي 
وموازين 
 التقدير 

قوئم  
 المراجعة 

المقابلة 
 الشخصية 

 االستبانة 

المالحظة  
 المنظمة 
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محكات مقننة يقوم المعلم بإعدادها وفقا  وتستخدم المالحظة كأسلوب تقويم معرفي مباشر لألداءات أو تقييم عينة من النتاجات باستخدام

كذلك فإن أساليب المالحظة المنظمة تعد من األساليب  لطبيعة األداء أو النتاج الذي يعكس األهداف التعليمية أو المستويات المتوقعة .

 (0212،175،115 ، ) عالم المباشرة لتقويم تحقق األهداف الوجدانية

 ويمكن أن يصطلح عليه  استخداما في التقويم النفسي والتربويكما تعد من أكثر الوسائل  ـ

 scientific observation بالمالحظة العلمية :  

يشاهد وفي المالحظة  "هي المشاهدة التي يقوم بها الفاحص لظاهرة طبيعية أو سلوكية أو تربوية أو اجتماعية معينة"والمالحظة 

الفاحص سلوك المفحوصين ويتتبعه ويسجل كل ملحوظاته بأمانة ودقة دون التدخل برأيه الخاص حتى ال تتأثر البيانات الناتجة عن 

احتمالية تأثر المشاهدات بذاتية الفاحص أمر وارد ولذلك البد من فالمالحظة ليست بالشئ البسيط إذ أن المالحظة بذاتية الفاحص . 

للضوابط العلمية بحيث تكون على درجة عالية من الدقة والثبات والصدق و قد يتطلب ذلك استخدام األدوات السمعية  إخضاع المالحظة

 (60، 1991)منسي ، (  والبصرية )كاميرات فيديو

دات وبعض وتتعدد الموضوعات والظواهر التي البد للباحث أو الفاحص من أن يختبرها بنفسه مباشرة فدراسة الطقوس الدينية والعا

، عدس و  )عبيدات  بنفسه التقاليد االجتماعية واالحتفاالت واألعياد تتطلب اتصال مباشر بل البد من أن يعيش الباحث هذه الظواهر

    (1991،147آخرون  ، 

  :  تعريف المالحظة 

من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه وتعد المالحظة وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي في اكتسابه لخبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا 

وهي من األلفاظ التي يصعب تعريفها بدقة ألن أي تعريف لها يتضمن الكلمة نفسها أو كلمة مرادفة  لها  . إال أنه يمكن اإلشارة إلى 

 ها العام بالقول بأنها : المالحظة بمعنا

 " توجيه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه "

                ويمكن تعريف المالحظة على أنها : االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينة أو شئ ما بهدف الكشف عن أسبابها وقوانينها .

 (006، 0226)ملحم ،

كما تعني المالحظة " االنتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معين بقصد متابعته ورصد تغيراته ليتمكن الباحث بذلك من 

 (0224،102السالم ،) السيد ،  وصف السلوك فقط ـ أو وصفه وتحليله ـ أو وصفه وتقويمه "

) الشيخ ، نائل  الجماعة في موقف معين ومن ثم تسجيل ما تمت مشاهدته "ويصطلح عليها بـ " المشاهدة الدقيقة لسلوك الفرد أو 

 (190،  1572وآخرون ، 

 : أنواع المالحظة 

   Directobservation المالحظة المباشرة  .0

بمشاهدة جوانب السلوك المراد قياسها بنفسه وبطريقة  يقوم المالحظة يتتبع الفاحص سلوك المفحوصين أو في هذا النوع من أنواع

مباشرة أي يراقب سلوك المفحوصين وهو موجود معهم في نفس المكان ثم يقوم بتسجيل ما يشاهده من سلوكيات مثل مالحظة سلوك 

ل التي يقومون بالتدريس المعلمين بواسطة الموجه التربوي أو المشرف التربوي الذي يراقب سلوك المعلمين و هو معهم داخل الفصو

هذا النوع من المالحظة يكو سلوك المفحوصين متأثرا بوجود الفاحص ويسلك بعضهم السلوك النموذجي الذي ينال القبول و لتالميذها .

بيعيا في االجتماعي ،و تصلح هذه الطريقة لمالحظة سلوك األطفال صغار السن واألفراد المعوقين عقليا الذين يسلكون سلوكا تلقائيا وط

 (60، 1991)منسي ، وجود الفاحص .

 

 ويمكن تقسيم المالحظة المباشرة إلى األنواع األساسية التالي :
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 :  المقصودة العلميةالمالحظة المنتظمة  .0

وهي نوع من أنواع المالحظة التي يراقب فيها الفاحص سلوك المفحوص ويتتبعه بانتظام ، ويسجل ملحوظاته كل فترة محددة 

قائمة مالحظة لسلوك المفحوصين قبل أن يراقب سلوكهم ويسجل ملحوظاتهم في يقوم الفاحص بإعداد وبانتظام وفي بعض األحيان 

في المجاالت المالحظة هو واحد من أهم أنواع المالحظات التي تستخدم في البحوث العلمية هذه القائمة . و هذا النوع من أنواع 

النفسية واالجتماعية والتربوية . وهذا النوع من المالحظات يعد من أنواع المالحظة المضبوطة التي تعد وفقا لخطة محددة وتستخدم 

    (  02، 0998المرجع السابق ،نتظام .) فيها بعض الوسائل واألدوات المناسبة لتسجيل المالحظات با

عرفنا أن المالحظة العلمية المنظمة تتبع مخططا مسبقا وتخضع لدرجة عالية من الضبط العلمي بالنسبة للمالحظ و يستعين المالحظ 

  في الغالب بعض الوسائل السمعية والبصرية وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة العلمية . 

  العلمية المقصودة شروط المالحظة : 

وال تقوم إال على أساس فهي ليست عشوائية وال فوضوية مخططا لها المالحظة العلمية مالحظة منظمة ،مضبوطة ،و منضبطة ،  -

من السؤال أو المشكلة تشغل بال المالحظ بحيث توجهه نحو ترتيب خطوات المالحظة وضبط مجرياتها واإلحاطة بنواحيها 

 فة .المختل

 (    001ـ 000، 0226)ملحم ، المالحظة العلمية مالحظة موضوعية بعيدة عن التحيز . -

المالحظة العلمية تتطلب مالحظا مؤهال للمالحظة مستعدا لها قادرا عليها ، سليم الحواس ، غير قلق أو متوتر مرتاح النفس  -

 يه أن ينتبه إليه .إلى كل ما يجب عل قادرا على االنتباه  وفي وضع نفسي وجسمي يمكنه

 المالحظة العلمية تتطلب من المالحظ أن يسجل الظواهر والمشاهد بأسرع ما يمكن في الحال ، إن أمكن . -

المالحظة العلمية تتطلب أن يكون المالحظ مهيأ للمالحظة مدربا عليها معدا لها إعداد كافيا ، ويملك من المعارف ما يمكنه من  -

 دقة المالحظة وضبطها .

تتطلب المالحظة العلمية من المالحظ االستعانة بكل وسيلة أو أداة تعينه على دقة المالحظة ، وضبطها سواء كان ذلك باستخدام  -

 . االختبارات النفسية أو التربوية أو آالت التصوير

    ( 001ـ 000، 0226)ملحم ،                                                                                            

 المالحظة غير المنتظمة :  .2

وهي نوع من أنواع المالحظة التي ال يتبع فيها الفاحص أو يراقب سلوك المفحوصين بانتظام ولكنه يراقب هذا السلوك خالل فترات غير 

المدرسي كأن يراقب انفعاالت النجاح أو الفشل في قيامه بالتدريس في الفصل محددة كأن يقوم المعلم بهذا النوع من المالحظة في أثناء 

 مثال . موضوع الدرس في ن أسئلتهاإلجابة ع

 : عيوب المالحظة غير المنتظمة 
  الملحوظات التي يتم مشاهدتها أو تفسيرها .احتمال تداخل العوامل الذاتية للفاحص في مالحظة سلوك المفحوصين في تسجيل 

  السلوك الذي يالحظه عندما يسجل ملحوظاته عن المفحوص أو يقلل من قيمه أو يضحم بعض جوانب قد ينسى الفاحص بعض جوانب

 السلوك الذي يالحظة عند تسجيل هذه الملحوظات أيضا .

  يعتمد هذا النوع من أنواع المالحظة على الصدفة وحدها في جمع الملحوظات وتسجيلها ومن ثم فإن الفاحص قد ال يتمكن من مالحظة

 (01ـ02، 1991)منسي ،  إلى مالحظتها . وانب سلوك المفحوصين التي ال تلفت انتباههبعض ج

 

 : ويمكن أن تقسم المالحظة المباشرة وفقا لدور الفاحص أو المقوم إلى 

  .  المالحظة بالمشاركة :وفيها يعيش الباحث الحدث نفسه ويكون عضوا في الجماعة التي يالحظها (0

 حينما يقوم الباحث بدور المراقب أو المتفرج . المالحظة بدون مشاركة : (2

 

  كما يمكن أن تقسم المالحظة المباشرة بحسب هدفها إلى 
    المالحظة المباشرة المقصودة : حينما يقوم الباحث باالتصال الهادف بموقف أو شخص معين لتسجيل مواقف  (0

 المعلومات التي يالحظها .المالحظة المحددة : حينما يكون لدى الباحث تصور مسبق عن نوع  .0

 المالحظة غير المحددة : حينما يقوم الباحث بدراسة مسحية للتعرف على واقع معين . .2
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المالحظة المباشرة غير المقصودة : حينما يالحظ عن طريق الصدفة وجود سلوك معين كأن يالحظ أحد المعلمين سلوكا منحرفا أو   .0

 (197ـ 190، 0229) الشيخ ، نائل ،و آخرون ،يقوم بالتدريس فيه. ي الفصل الذياضطراب معين ألحد التالميذ ف

 

 المالحظة غير المباشرة . .2
وفي هذا النوع من المالحظة يقوم الفاحص بمراقبة ومتابعة سلوك المفحوصين دون أن يرونه أو بطريقة غير مباشرة كأن يالحظ 

اآلخرون أو أن يسجل سلوك المفحوصين بواسطة كاميرات مثبته في أماكن سلوكهم من خالل السجالت والتقارير والمذكرات التي أعدها 

غير معلومة للمفحوصين ويعاب على هذه الطريقة  أنها ال تراعي خصوصية المفحوصين وهي بذلك ال  تصلح لمراقبة سلوك الناس 

 (05،  1991) منسي ، وإنما تصلح لمراقبة السلوك المنحرف كمراقبة سرعة السيارات .  العاديين

 وفقا للترتيب التالي : خطوات إجراء المالحظة 

 :الخطوة األولى :  تحديد األهداف 

يتعين على المالحظ أن يحدد األهداف التي يأمل تحقيقها أثناء مالحظته لألنماط السلوكية التي يسلكها الفرد أو الجماعة المطلوب 

 مالحظتهم .

 الخطوة الثانية : تحديد الوحدة السلوكية :

يتعين على المالحظ أن يحدد الوحدة السلوكية ويحصر انتباهه لمالحظتها ورصدها حتى ال يتشتت بين أنماط سلوكية متعددة مثال  

 قق برصدها معرفة مدى تحقق الهدف.الوحدة السلوكية تعزيز المعلم إلجابات الطالب فكل عبارة تشجيعية تعد وحدة سلوكية التي يتح

 .الغرض من المالحظة  الخطوة الثالثة : تحديد

 قد تكون المالحظة لوحد أو أكثر من األغراض التالية :

 الوصف حيث تجرى المالحظة لوصف الواقع دون اللجوء إلى تفسيره أو تقويمه . -

 التحليل وذلك عندما يحاول المالحظ الربط بين السلوك الظاهر ومؤثر آخر . -

يختاره   Rating scaleالتقويم قد يكون غرض المالحظة هو محاولة معرفة قيمة السلوك بالحكم عليه طبقا لمقياس تقدير  -

 المالحظ ويتدرج مثال من ممتاز إلى ضعيف جدا .

 ويحتاج التحليل والتقويم إلى الوصف ولكن الوصف ال يحتاج إلى مرحلة التحليل أو التقويم . -

 ميم استمارة المالحظة:الخطوة الرابعة : تص

 تحديد الهدف منها .  -

 تتم مالحظتها .الذي المجال أو وحدة السلوك تحديد أسلوب تسجيل البيانات والمعلومات عن  -

 إعداد الصورة المبدئية لبطاقة مالحظة السلوك . -

 ضبط الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة ) الصدق ـ الثبات ( . -

 ثبت صدقها وثباتها وتوفر الوقت ( حليل السلوك التدريسي لفالندر .  ومن البطاقات الجاهزة التي

 الخامسة : التدريب على المالحظة : الخطوة 

يتعين على المالحظ أن يتدرب على إجراء المالحظة في مواقف ومجاالت مشابهة للموقف الذي سوف يجري فيه المالحظة فعال . 

 الخطوة السادسة : تحديد مكان وزمان المالحظة .  ليستطيع أن يقارن . وينصح المالحظ أن يستخدم التسجيل بالصورة

 ( 107ـ  101، 0224. )سيد ،سالم ، الخطوة السابعة  : إجراء المالحظة الحقيقة وتسجيل المعلومات 

 

  : أدوات المالحظة 

 السجالت القصصية :  .0

 يساعد في فهم الظاهرة المتعامل معها .عبارة عن المشاهدات التي تتم بشكل غير منهجي وتستخدم كدليل 

 خصائص السجالت القصصية : 

 . تصف الوقائع كما حدثت 

 . السجل الواحد يحوي على وقائع حدثت لمتعلم  واحد 



 

8 
 

 . إن الوقائع المسجلة وقائع مهمة في حياة المتعلم 

  . أن تسجيل الوقائع عمل ينفصل عند تفسير الوقائع 

  معنى للحادثة .أن يصف الموقف بكفاية ليعطي 

 .  التفسيرات و التقيمات يجب أن تكون منفصلة عن الوصف 

 ( 194ـ  195،  0224وآخرون ، ) الشيخ  ، نائل ،  .عند وصف حادثة ما يجب أن يشار فيها إلى أنها سلوك غير معتاد أو معتاد عليه 

 

 

 

 

  : عيوب السجالت القصصية 
 . تستغرق وقتا طويال في كتابتها 

   . إذا جمعت لفترة طويلة يمكن أن ينشأ عنها مشكلة حفظ السجالت ، تجمع حاليا بشكل محوسب 

 . أقل ثباتا من أدوات المالحظة األخرى 

 . تدخل ذاتية المالحظ عند التسجيل 

 . تصف السجالت الواقعية وال تكشف عن األسباب 

  . يميل المسجل لوصف الواقعة السلبية أكثر من الجوانب اإليجابية 

 

  : مزايا السجالت القصصية 
   ( 194) المرجع السابق ،  زاخرة وتساعد في فهم شخصية المتعلم .توفر معلومات 

 

 :قوائم التقدير  .2
وهي عبارة عن قوائم تحتوى على كلمات أو عبارات أو جمل تصف سمه أو أداء معينا وهي تسمح للمالحظ بتقدير درجة أو تكرار 

 Mooneyحدوث سلوك معين كما أن هذه القوائم تسمى قوائم التقدير أو المراجعة أو الجرد ، ومن أشهرها قائمة موني للمشاكل 

problem checklist . ومن أمثلتها : 

 أشعر بتعب معظم الوقت . - أ

 نقودي ال تكفي لشراء مالبس . - ب

 الوقت المخصص لنفسي قليل . - ت

 أجد صعوبة في فهم الكتب المقررة  - ث

 ( 196ـ  194،  0224) الشيخ  ، نائل ، وآخرون ،                            أحرج بسهولة . - ج

وهذه القائمة عبارة عن قائمة مكونة من فقرات ذات صلة بالسمة المقاسة ،وفي كل فقرة تتضمن سلوكا بسيطا يخضع لتقدير ثنائي مثل  

 )مرضي ، غير مرضي()نعم ،ال ( )أوافق ، ال أوافق ( 

 ( قائمة التقدير توضح سلوك لفرد والوقاية في المختبر لطالب مرحلة ثانوية  :1مثال شكل )

 

 

 

 ساللم التقدير : .3
 الصفة أو وجودها بمقدار ضئيل في حين  يتم تحويل قائمة التقدير إلى سلم تقدير بإضافة سلم أو مدرج يمثل أحد طرفيه انعدام وجود

 0224) الشيخ  ، نائل ، وآخرون ، .  . وينقسم إلى نوعين  يمثل الطرف اآلخر وجود الصفة بشكل تام ويمثل ما بينهما درجات متفوته

 ،196 ) 

 غير مرضي مرضي الفقرة م

   أدخل على المختبر بهدوء 1

   أتقيد بالتعليمات التي تثبت على لوحات معلقة على جدار المختبر 0

   أحضر كل ما يلزم من أدوات التجربة  7
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 : سلم التقدير العددي 
 ضع أسماء األشخاص عموديا في حين يتم وضع يستعمل هذا السلم في تقدير وجود صفة لدى جماعة من األشخاص معا بحيث يتم و

) الشيخ   . اسب الشخص من حيث امتالكه للسمة ويت وضع دائرة حول الرقم الذي ين02ـ 0مستويات مختلفة من الصفة مدرجة من 

 ( 190ـ  196،  0224، نائل ، وآخرون ، 

علما بأن مدى جودة المشاركة تزداد  6يقوم المعلم بعمل قائمة بأسماء طالب الصف ثم وضع رقم يحدد مدى مشاركة الطالب في شهر 

متوسطة .) من مشاركة (  5( أعلى الدرجات بينما يمثل رقم )02( أدنى درجات المشاركة والرقم )0الرقم )مثل يبازدياد الرقم بحيث 

 قراءة الباحثة (

 

 (0226،011سلم التقدير العددي ) ملحم ، (4) شكل : مثال

اسم 
 الطالبة

 6درجات المشاركة في شهر 

 02 9 8 0 6 5 1 3 2 0 هند

 

 :سلم التقدير العددي الوصفي 

 يتم إضافة وصف يوجه الخاصية المقدرة إلى الرقم الذي يمثل الدرجة كما يلي :

 االنتباه 
0 2 3 1 5 6 0 8 9 02 

 انتباه الطالب لشرح المدرس ؟ما مدى 

 

 (0229،190) الشيخ ،نائل ، سلم التقدير العددي الوصفي ( 6)شكل 

 

 سلم البياني اللفظي :ال
تذكر الصفات في عمود هامش الصفة ، ثم يوضع أمامها أعمدة تمثل درجات متفاوته من الصفة ، ثم يبدأ المالحظ بتقدير سلوك 

 إشارات في األعمدة مبينا درجة انطباق الصفة على الشخص  مثال :التلميذ أثناء النشاط ووضع 

 الفقرة م
 مقياس التقدير

 معارض بشدة معارض متردد موافق بشدة موافق

      االختبار يوفر دقة عالية في تقدير تحصيل الطالب 0

      مضار االختبارات  أكثر من فوائدها 2

 ( السلم البياني اللفظي0شكل )

 

 سلم البيان الوصفي : ال
 في هذا السلم نستعمل أوصافا محددة تبين وجود مقادير مختلفة من الصفة مثال 

 ما مدى مواظبة التلميذ 

      
 غياب نادر            يتأخر فقط          ال يغيب                   ال يغيب وال يتأخر       المتوسط  فوقغياب         كثير الغياب 

 ( السلم البياني الوصفي1)شكل 

 

 . الصفةاستعمال أوصاف محددة للتعبير عن وجود مقادير مختلفة من يتم وهنا  سلم البياني الوصفي العددي :ال
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       0                   2                   3        1                      5                      6 

      
 غياب نادر            يتأخر فقط          ال يغيب                   ال يغيب وال يتأخر      المتوسط  فوقغياب         كثير الغياب 

 ( السلم البياني الوصفي العددي9شكل )

 (091ـ092، 0229) ملحم ،

 

 

 : أسالب قياس العالقات االجتماعية 
اط هذا التفاعل والتواصل . ويمكن عن طريق هذه أفراد مجموعة معينة وقياس أنمتهدف هذه األساليب لدراسة التفاعل االجتماعي بين 

األساليب جمع معلومات عن توجهات التفاعل بين أعضاء مجموعة واحدة أو مجموعات فرعية أو بينها وبين كل فرد على حده ويمكن أن 

 .ما مرغوبا أو متوقع أو متصوريكون التفاعل سلوكيا فعليا أو 

ذين يشعرون باالرتياح مع أقرانهم يستطيعون أن يستثمروا قدراتهم بدرجة أفضل ممن يشعرون بالضيق منهم . كما أن سلوك الطالب ال

المعلم وعالقاته مع طالبه يؤثر في إدراك الطالب لمعلميهم وفي تعلمهم .وتتعد أساليب قياس العالقات االجتماعية ومنها استخدام 

( حيث يطلب من كل فرد في المجموعة أن يحدد األفراد الذين يفضل مشاركتهم له  ) األدوات السوسيومتريةاستبيانات التفاعل االجتماعي 

 في بعض األنشطة ، واألفراد الذين ال يفضل  مشاركتهم وأحيانا يطلب من الفرد تحديد أي عدد من األفراد ولكن عادة ما يكون عدد األفراد

االت أن يكون الفرد أمينا في تفضيالته ؛ ألنه سوف يترتب على ذلك إجراء تنظيمات معينة تتعلق محددا مسبقا ، ويفترض في مثل هذه الح

 (490ـ  491، 0211) عالم ،  بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد .

 

للعالقات يعد من األساليب المبكرة التي تتعلق بالتمثيل الشكلي    Moreno et alولعل االسلوب الذي اقترحه مورينو ومعاونوه 

االجتماعية التي تعرف في وقتنا الحاضر باسم األشكال الموجهة ويستخدم في تحليل بنية العالقات بين أفراد جماعة معينة ، ويمكن 

 توضيح ذلك بالشكل التالي :

 

 أ     ب 

         

 هـ 
  

 د و 

 يوضح العالقات بين أفراد جماعة معينة(  12)شكل 

 

ويتضح من الشكل السابق أن الجماعة تشتمل على سبعة أفراد ترتبط بينهم عالقات ممثلة باألسهم وبعضهم ال تربطه عالقات حيث ال 

والفرد ) هـ ( تربطه توجد أسهم متجهة منه أو إليه فالفرد )أ ( تربطه عالقة بالفرد ) ب( والفرد )ج ( تربطه عالقة بكل من )أ ( ) ب ( 

 (460، 0211) عالم ،  مع الفرد  ) و ( والفرد ) ل ( ال تربطة عالقة بأحد ، وهكذا . عالقة متبادلة

 

 ة :مميزات المالحظ 
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يستطيع الباحث أن يطلع على ما يريد في ظروف طبيعية تماما ما يزيد في دقة المعلومات التي نحصل عليها عن طريق المالحظة  .0

 الطالب ومعلميهم في الفصل ، والسلوك العدواني لدى بعض الطالب . مثل كفاءة المعلمين في التدريس ، والتفاعل بين

 يتم تسجيل السلوك الذي نالحظه في أثناء فترة المالحظة وهذا يتضمن دقة التسجيل وبالتالي دقة المعلومات . .2

 يرة الحجم .يمكن إجراء المالحظة على عدد قليل من المفحوصين ، وليس من الضروري أن يكون العينة التي يالحظها كب .3

درجة دقة المالحظة في المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة المالحظة أكبر منها في بقية أدوات البحث وذلك بسبب أنها  .1

 تستنتج من سلوك طبيعي غير متكلف .

حظ سلوك األشخاص كمية المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة المالحظة أكثر منها في بقية أدوات البحث . فالباحث يال .5

 بأنماطه المختلفة ، ويقوم بتسجيل المالحظات التي تشمل على كل ما يمكن أن الواقع الشخصي .

)سيد  المالحظة تعتمد على المالحظة مما يجعله يضمن الحصول على المعلومات التي تساعد في تحقيق الغرض من المالحظة .   .6

 (105،  0224،سالم ،

 

 : عيوب المالحظة 

 فيها العوامل الذاتية  .تدخل  .0

 تتطلب وقتا طويال . .2

 (195، 0229. )الشيخ ، نائل ، وآخرون ،بعض المفحوصين حينما يشعر بأنه مراقب يغير من سلوكه  .3

 تتطلب المالحظة وقتا طويال ، فقد ينتظر الباحث فترة طويلة حتى يبرز السلوك الذي يالحظه . .1

الطالب وآثار أخطأ أحد  فإذايالحظه الباحث ليس صحيحا ،  على السلوك أثناء المالحظة ، وبذلك يكون ما رقد تتدخل عوامل وقتية تؤث .4

) عبيدات،  المعلم فإن جو الصف كله سيتأثر بذلك ويبدو سلوك المعلم والطالب غير طبيعي ويكون ما يالحظه الباحث غير طبيعي .

  ( 146، 1991عدس ، وآخرون ،

 

 

 ه :االستبــان

 في تصلح التي الوحيدة الوسيلة هو االستبيان يكون الحاالت من كثير وفي العينة أفراد عن المعلومات جمع أساليب إحدى االستبيان يعتبر

 (020، 1506،عبد السالم مندور) (التالميذ) العينة أفراد عن المعلومات من والتحقق البيانات جمع

  الفيكتوري العصر في رياضي إنجليزي عالم ،(0900-0822) غالتون فرانسيس السير قبل من االستبيان اخترع

(http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire   هـ10/11/1575، تم استرجاعه) 

   : االستبيان

 ( 00 الوسيط )المعجم[ وعرفه استوضحه والشيء واتضح، ظهر بمعنى] 

 ( المجرمين سبيل ولتستبين اآليات نفصل وكذلك) تعإلى وقال منها، كثيًرا الكريم القرآن في وردت وقد تبّين واتضح، ظهر، من تشتق

 55 األنعام،

 إال ، العلمية األدلة لهذه العلمي البحث في نقصده فيما( واالستخبار الرأي واستطالع االستفتاء)  مع االستبيان معاني تشابه من وبالرغم

 القرآن في تعزيز من له لما غيرها، أو استطالع أو استبيان لفظ على استفتاء لفظ استخدام ترجح التي اللغوية اكثرالتعاريف ان نجد أننا

 .بالمعنى اللفظ ارتباط في الكريم

  :االصطالحي المفهوم

  أنه على يتفقون أنهم اال للترجمة نتيجة الحاصل المصطلح هذا لفظ في التربويين بين االختالف رغم

http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire
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 أو األسئلة من مجموعة تضم استمارة عمل طريق وعن عالية سكانية كثافة ذات الحجم كبيرة جماعات أو أفراد من البيانات لجمع أداة

 للكشف العلمي وذلك البحث أدوات من غيرها مع تستخدم قد أو بمفردها تستخدم وقد كمية، أو كيفية معلومات الوصول إلى بغية العبارات

 ( 10-14 ص،  م0212،  الجرجاوي) الباحث.  يحددها التي الجوانب عن

 : منها التعريفات من الكثير يوجد

 البيانات أو التربوية أو االجتماعية أو النفسية الموضوعات بعض تتضمن التي المواقف أو األسئلة من سلسلة"أنه االستبيان يعرف

 " . الشخصية

 (020، 1506،عبدالسالم مندور)

 . البحث اليها يهدف حقائق إلى خاللها من للتوصل المصممة األسئلة من مجموعة عن عبارة بأنه النيل أبو يعرفه

 خالل ومن معين موضوع نحو واتجاهاتهم المفحوصين خبرات مالمح على التعرف إلى تهدف ومباشرة بسيطة لفظية أداة: االستبيان -

 ذلك شابه وما والصياغة الترتيب في التقنين منقريبة  أسئلة توجيه

 العميل بواقع الموصولة واستجاباتها ولفظية حسية مثيرات تتضمن ميدانية بيانات جمع أداة عن عبارة القحطاني يعرفها :االستبانة

 ( 10-14 ص،  م0212،  الجرجاوي) (.جماد أو حي) الغير نحو أو الذات وبمواقفه نحو

  أشكال االستبانة

 تأخذ االستبانة إحدى األشكال الثالثة التالية :

 Closed Questionnaire( اإلستبانة المغلقة 0

 تعتمد على أسئلة مقيدة مغلقة النهايات مثل:

 هل تشعر ان مناهج كليات المعلمين تساعدك على اكتساب مهارات علمية :               كثيرا       قليال       نادرا

لقة تعطي معلومات أكثر مما تساعد على معرفة العوامل والدوافع واألسباب ويتميز هذا النمط بسهولة اإلجابة عليه إن االستبانة المغ

 وسهولة التعامل مع نتائجه

 Open Questionnaire( اإلستبانة المفتوحة 2

رف على األسباب والعوامل والدوافع ، غير هي تعتمد على أسئلة مفتوحة النهايات يكتب فيها الفرد ما يشاء ، وهذا النوع يساعد في التع

 أنه يواجه بعدم تحمس الفرد باإلجابة عليه وصعوبة التعامل مع نتائجه .

 closed Questionnaire-Open( اإلستبانة المغلقة المفتوحة 3

 هي تجمع بين االسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة .

 بعض إيجابيات االستبيان المغلق :

 سهولة ترميز البيانات . - 1                    

 ال يحتاج كتابة من قبل المبحوث . كما أنه فعال في الحاالت التي ال تستطيع أن تعبر عن نفسها لفظياً . - 2         

 االستبيان المغلق يشجع على إكمال االستبيان بواسطة المبحوث حيث إنه ال يتطلب كتابة إجابات مطولة . - 3         

 في حالة إرسال االستبيان عن طريق البريد فغالباً ما يقوم المبحوث بإكماله وإرجاعه إن كان ال يتطلب كتابة . - 4         

 بعض سلبيات االستبيان المغلق :
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 المبحوث بكل خيارات اإلجابات المتوقعة مما قد يقود إلى بيانات غير صحيحة .  تزويد   عدم مقدرة الباحث على - 1         

أحياناً قد تنحصر إجابات المبحوث في ترتيب واحد . مثالً قد يختار فقط اإلجابة األولى لكل األسئلة . يحدث ذلك غالباً في  - 2         

 حاالت 

 طول االستبيان أو رغبة المبحوث في الفراغ منه بسرعة ألي سبب ما .         

 بعض إيجابيات االستبيان المفتوح :

ستبيان المفتوح أكثر إفادة في حالة عدم معرفة الباحث الكافية بموضوع الدراسة . المبحوث هنا أقل تقيداً باختيارات اال - 1         

 اإلجابة لسؤال ما .

 في أحيان كثيرة يساعد االستبيان المفتوح على التعرف على سلوك جماعات معينة . - 2         

 

 

 بعض سلبيات االستبيان المفتوح :

 صعوبة ترميز وتصنيف اإلجابات . - 1                    

عدم الدقة في اإلجابات الناتج عن التباين في مقدرات اإلجابة كتابةً، الناتج عن التباين في مستويات التعليم ، الخلفيات  - 2         

 االقتصادية 

 واالجتماعية إضافة إلى لغة االستبيان نفسه .          

 االستبيان المفتوح وقتاً أطول إلكماله بواسطة المبحوث أو بواسطة الباحث بالنسبة للعينة المطلوبة .  يحتاج - 3         

 

 ن : االستبيا استخدام مجاالت

 :يلي ما استعماله مجاالت أبرز من و المعلومات لجمع كأداة فيها االستبيان استخدام يمكن كثيرة مجاالت هناك

 -:العام الرأي دراسة مجال في األول      

 الحكومية المؤسسات تقدمها التي والتدريبية والتوجيهية والعلمية والصحية االجتماعية الخدمات ومختلف االجتماعي النشاط أوجه وتقييم

 ومشاعرهم وعقائدهم الحياة في وقيمهم وادراكاتهم الماضية وخبراتهم والمهنية النفسية واتجاهاتهم األفراد مشاكل ودراسة واألهلية

 تفسيراتهم و وتصرفاتهم سلوكهم وراء تكمن التي واألسباب وسلوكهم للمستقبل وخططهم الحياة في وتطلعاتهم واهدافهم ودوافعهم

 "االجتماعي الباحث تهم قد التي األمور من ذلك وغير وآرائهم واقتراحاتهم للمواقف

 : السياسة مجال في الثاني          

 االستفتاءات أن ونجد المؤسسات بين المركز الرئيسي الحكومة فيه تشغل مجتمع عن معلومات لجمع كأداة االستبيان استخدام يمكن 

 في االستبيانات تستخدم كما. الديموقراطية تمارس التي الدول في تكثر السياسية والمواضيع القضايا من كثير نحو العام بالرأي الخاصة

 .أخرى وعسكرية سياسية لقضايا أو[ الحرب أو السالم] أو المجرمين ، المدمنين عن بيانات كجمع المختلفة األمنية المجاالت

 :االقتصادي والمجال والرعاية االعالم مجال في الثالث        

 بغية وذلك الجمهور قبل من ا، وأدائه برامجها لتقييم الم الع في الرئيسية التلفزيون وشبكات المحطات في االستبيان يستخدم       

 التلفزيونية الرعاية تستخدم التي للمنتوجات أكثر تسويق عليه يترتب مما المشاهدين من ممكن عدد أكبر جذب وبالتالي أدائها تحسين
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 لكي االستفاءات تستخدم وغيرها البنوك و ، الطيران وشركات ، الخاصة والمستشفيات السياحية والشركات الفنادق وأيًضا. لها وسيًطا

 . زبائنه نسبة من وتزيد ا، خدماته تقيم

 :والنفسي التربوي المجال في الرابع       

 خاصة واالجتماعية والنفسية التربوية البحوث إجراء في التربوية المؤسسات وكافة والجامعات والمعاهد المدارس االستبيانات تستخدم

 من لكثير عيان شاهد التربوي والحقل البكالوريوس، مرحلة في التخرج مشاريع والدكتوراه،أو الماجستير رسائل بيانات جمع في

 .التربوية العملية جوانب كافة على تجري التي الدراسات

 :االجتماعي المجال في الخامس       

 والمبادئ والقيم االتجاهات ومعرفة البادية أحوال ودراسة والمدينة الريف بين الفروق ومعرفة الحالة دراسة في االستبيانات تستخدم

                  األحداث، وجنوح والفقر، والزواج، الطالق، نسب معرفة وكذلك المجتمع في السائدة والعادات، والتقاليد،  واألعراف

 .االجتماعية القضايا لبعض مسحية بدراسات والقيام

 

 

 

 الوظائف :تؤدى كل أنواع االستبيان نوعين من  بعض الوظائف األساسية لالستبيان : 

 الوصف : - 1

                        توفر البيانات التي يمكن الحصول عليها عن طريق االستبيان وصفاً لخصائص األفراد أو الجماعات مثل النوع ، العمر ، مستوى التعليم ،

وما إلى ذلك . الوصف الدقيق والصحيح لهذه العناصر ضروري للبحث والباحث في الكشف عن العالقات بين مختلف   المهنة ، الدخل،

 العناصر والمتغيرات كما أنه يساعد على استكشاف مجتمع الدراسة وإمكانية التوقع حوله .

 القياس : - 2

                                               الوظيفة الثانية والمهمة لالستبيان هي قياس اتجاهات الرأي لألفراد والجماعات حول أشياء أو مواضيع يرغب الباحث 

  .في قياس اتجاهات الرأي نحوها 

 

  االستبيان تصميم خطوات

 :التالية بالمراحل االستبانة بناء يمر

 

 .البحث مشكلة صياغة ضوء وفي الدراسة ضوء في األستبانة هدف تحديد.0              

 (مفتوحة مقيدة مفتوحة أم مقيدة أم) االستبانة نوع تحديد.2              

 .بدقة والمعلومات البيانات تحديد. 3              

 :االستبانة تساؤالت وضع.1              

 المدارس؟ مدراء نحو المعلمين مااتجهات               

 المدراء؟ ادوار نحو المعلمين مااتجهات               

 :االستبانة  ضبط.0                

  عينة على وتطبيقها وتدقيقها بتحليلها ذلك ويتم            

 . استطالعية

 . لالستبيان النهائية الصورة اعداد.8                

 : االستبانة تطبيق.9                

  قواعد ومراعاة التطبيق عينة باختيار ذلك ويتم            

 . التطبيق

 .احصائيا ومعالجتها النتائج تفريغ.02
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 :لالستبانة تعليمات وضع.5               

 . الصحيحة الوجهه العينة أفراد أجابة توجيهه الى التعليمات وتهدف               

 . لالستبانة االولية الصورة وضع. 6              

 (159ص،1572،عبدالمجيد،اخرس،الشيخ)،  (020ص020ص،1504، عبدالسالم مندور)

 

 قواعد او شروط إعداد اإلستبانة :

 

 

 

 

  :أنواع االسئلة المستخدمة في االستبانة 

 ( االسئلة المغلقة او محدودة االجابات :0هناك عدة أنواع وتقسم إلى  :

 في هذا النوع يحدد الباحث االجابات المحتملة لكل سؤال ويطلب من المستجيب اختيار احدها أو أكثر ومن أنواع هذه االسئلة :

 )أ( األسئلة الثنائية ) أسئلة الصواب والخطأ ( 

 )ب( أسئلة االختيار من متعدد .

 ج( األسئلة المتدرجة : أسئلة تقدم عدة اختيارات أو بدائل ويجب على المستجيب ان يرتب هذه االختيارات وفق تدرج يحدده السؤال .

 ( األسئلة المفتوحة أو الحرة :2

 ية اإلجابة عن السؤال المطروح بطريقته وبأسلوبة الخاص الذي يراه مناسبا .في هذه النوع تترك للمستجيب حر

 ( األسئلة المغلقة المفتوحة :3

في هذه النوع من األسئلة يطرح المقوم سؤاال مغلقا محدد اإلجابة ، ثم يتبعه بسؤال مفتوح يطلب فيه من المستجيب توضيح أسباب 

   .اختياره لإلجابة المعينة

 

 :االستبانةطرق توزيع 

 ( االتصال المباشر :0  

وهذا يسمح بدراسة انفعاالت المفحوص ، ويمكن الباحث من اإلجابة على بعض تساؤالت المفحوصين ويشجع المفحوصين على        

 اإلجابة بجدية .

 ( توزيع االستبانة عن طريق البريد :2   

 ( أن يحوي السؤال الواحد فكرة واحدة .6( طول االستبانة يجب أن يكون مناسبا الن الطول الزائد يقلل حماس المجيب .            0

 ( االبتعاد عن األسئلة التي تحرج المفحوص أو 0( االبتعاد عن األسئلة التي تتطلب تفكيرا عميقا أو األسئلة غير المهمة .                   2

 ( البد أن يرتبط كل سؤال في االستبانة بمشكلة البحث .                                        التي توحي له بإجابة معينة . 3

 ( وضع أسئلة خاصة توضح صدق المفحوص .8( استخدام الكلمات المألوفة واالبتعاد عن الكلمات غير الشائعة أو المتخصصة .          1

 ( البدء باألسئلة السهلة .9( االبتعاد قدر اإلمكان عن الجمل الطويلة .                                                    5

 (ترتيب األسئلة بشكل منطقي متسلسل .02                                                                                                    

  ( 112، ص 0229 ) القياس والتقويم التربوي ، الشيخ و أخرس و عبدالمجيد ،
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حوصين وتوفر الجهد والنفقات ، غير أنها تتطلب وقتا طويال إضافة إلى عدم تمكن هذه الطريقة من االتصال بأعداد كبيرة من المف      

 ( 112، ص 0229) القياس والتقويم التربوي ، الشيخ و أخرس و عبدالمجيد ،  من المفحوصين على اإلستبانة . إجابة كثير

 

 :مزايا االستبانة

 يوفر استخدام االستبانة العديد من المزايا أهمها :                

 ( توفر الكثير من الجهد والوقت على اخصائي التقويم في عملية جمع المعلومات وخصوصا اذا ارسلت بالبريد .0              

 ممكن .( تمكن من الحصول على بيانات من عدد كبير من األفراد في أقل وقت 2              

( تقلل االستبانة من فرصة التحيز وخاصة اذا وضعت باسلوب علمي موضوعي ولم يطلب من المستجيب أن يذكر اسمه 3              

 عليها .

 ( يتعرض أفراد العينة لنفس الفقرات وبنفس الصورة .1              

 المستجيبين اذا ماقورنت بالمالحظه والمقابلة . ( التفسح المجال أمام المقوم الن يتدخل في اجابات5              

 ( التحتاج الى عدد كبير من جامعي البيانات نظرا الن االجابة على أسئلة االستبانة تتوقف على المستجيب وحده .6              

 ( تعد اإلستبانة أقل وسائل جمع المعلومات تكلفة وجهدا .0              

                                                                  الحرية الكاملة للمستجيب في اختيار الوقت والظروف المناسبة لتعبئتها وحرية التفكير في األسئلة والرجوع الى                       ( تعطي 8              

 الوثائق والمراجع الالزمة عند الضرورة .                

 ( تساعد في الحصول على بيانات يصعب الحصول عليها من وسائل أخرى .9              

     (11، ص 0221) التقويم التربوي ، الحريري ،  ( سهولة تقنين اإلستبانة مقارنة بالوسائل األخرى .02            

 

 : عيوب االستبانة

 ( ترتبط اإلجابة بخبرات الفرد الخاصة  ووعيه ودرجة اهتمامه بالموضوع الذي وضعت الجلة االستبانة.0              

 ( تتأثر إجابة الفرد بطريقة وضع األسئلة .2              

 ( تقديم معلومات غير دقيقة من قبل بعض المفحوصين .3              

 دية في االستجابة .( عدم توفر الج1              

 (التصلح لالستخدام مع األطفال أو األميين .5              

 ( إهمال االنفعاالت الصادرة عن المفحوص أثناء اإلجابة على األسئلة .6              

 ( عدم فهم المستجيب لبعض االسئلة مما يودي الى اعطاء اجابة مختلفة عن أهداف البحث .0              

 ( وجود اسئلة لم يجب عليها من قبل المستجيب سواء بسبب النسيان او لعدم الرغبه باالجابة او ضيق الوقت .8              

 ( تأثر صدق االستبانة بمدى تقبل المستجيب لها فقد يشعر بأنه مضطر لالجابة عنها في وقت راحته او يشعر انه يصرف 9              

 صص على اعمال اخرى . وقته المخ              
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 ( قلة طرق الكشف عن الصدق والثبات .02             

الى التقاعس في إهمال وتجدر االشارة هنا الى ان االستبانة التوفر الحوافز لألفراد المستجيبين وبالتالي ، فإن ذلك قد يدفعهم               

 الفقرات بشكل موضوعي .أو إعادة اإلستبانة ، أو الى الرد على جميع الرد تماما

 ( 141-142، ص 0229القياس والتقويم التربوي ، الشيخ و أخرس و عبدالمجيد ، ،  10، ص 0221، الحريري ، التقويم التربوي )                           

 

 بعض الخصائص التي تجعل من االستبانة مؤدية للغرض منها بدقة :

 وتتلخص تلك الخصائص فيما يلي:

 أن تتعامل مع موضوع مميز يعرف المستجيب ـ الشخص الموجهة إليه ـ أنه مهم بدرجة تبرر قضاء وقته في اإلجابة على أسئلتها   -1

 أن تبحث االستبانة فقط في المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى. -2

 بدقة .أن تتضمن االستبانة على إرشادات واضحة وكاملة تبين الغرض منها  -3

 تحديد المصطلحات المستخدمة وثباتها ووضوحها . -4

 أن تكون االستبانة سهلة الجدولة والمقارنة والتحليل والتفسير ، الستخالص النتائج بدقة . -5

 

بين القائم بالمقابلة وشخص أو مجموعة من األشخاص وجها لوجه ، بغرض الحصول  محادثةتعريفها : هي عبارة عن  المقـابلة :

 ( 19، ص0221)الحريري، لى معلومات معينة ،أو أراء ،أو وجهات نظر، حول موضوع معين .ع

 أهـمية المقابلة :

ه للمقابلة دورا بارزا في جمع المعلومات و البيانات، مما يسهل لألخصائي القائم بالمقابلة فهم الحالة فهما شامال، و بالتالي يسهل علي

تبرز أهمية المقابلة في كونها عملية إتاحة الفرصة للتعبير الحر عن اآلراء و األفكار و سرد دراستها و إرشادها ثم توجيهها. و 

حيث تتحول من أداة لالتصال إلى وسيلة التقاء إلى تجربة عملية يتاح للعميل من خاللها  الخبرات بين األخصائي و عمالئه، المعلومات و

من حوله، و بالتالي فهي تساعد على تكوين أساليب تفكير جديدة و عادات سلوكية أن يتعلم شيئا عن نفسه و اتجاهاته و عن العالم 

م الجمعية مطبوعات جامعيه، جمعية ستيفيس للصحة النفسية لوالية سطيف ،مها) مرغوبة و مصدر لكسب المزيد من المعلومات المفيدة.

2229) 

 مبادئ المقابلة :                                     سس المقابلة :أ                

 

 

 

 

 

 

 

 0-  اإلصغاء : أي اإلصغاء الدقيق من طرف

األخصائي لكل كلمة يتفوه بها العميل، و هو يختلف عن 

 االستماع ألنه عبارة عن مشاركو وجدانية.

األسئلة : إن األسئلة المحددة غالبا ما تطرق هدفا  -2

 محددا و توجه المقابلة إلى االتجاه المفيد.

لدوافع الالشعورية مخفية، غير أن الدوافع : ا -3

األخصائي يتفطن إليها من خالل تعبيرات وجه العميل و 

كلماته و أنماط سلوكه، و ذلك يساعد على فهم الحالة 

 الماثلة.

التناقضات : قد يقع العميل في ظروف ما في تناقضات  -1

 يجب على األخصائي التفطن إليها.

معنى ذلك هو تقبل التقبل : تقبل العميل كما هو، و  -5

االتجاهات و االنفعاالت دون الموافقة العمياء عليها، 

فاحترام العميل ال يتنافى مع توضيح الخطأ في اتجاهاته و 

 آرائه بأسلوب تدريجي.

جو المقابلة : ما دامت نتيجة المقابلة مسؤولية  -6

مشتركة بين األخصائي القائم بالمقابلة و العميل، فانه من 

حدث في جو يسوده الوئام و العالقة الحميمة.الواجب الت  

 0-  اإلصغاء : أي اإلصغاء الدقيق من طرف

األخصائي لكل كلمة يتفوه بها العميل، و هو يختلف عن 

 االستماع ألنه عبارة عن مشاركو وجدانية.

األسئلة : إن األسئلة المحددة غالبا ما تطرق هدفا محددا  -2

إلى االتجاه المفيد. و توجه المقابلة  

الدوافع : الدوافع الالشعورية مخفية، غير أن األخصائي  -3

يتفطن إليها من خالل تعبيرات وجه العميل و كلماته و أنماط 

 سلوكه، و ذلك يساعد على فهم الحالة الماثلة.

التناقضات : قد يقع العميل في ظروف ما في تناقضات  -1

 يجب على األخصائي التفطن إليها.

التقبل : تقبل العميل كما هو، و معنى ذلك هو تقبل  -5

االتجاهات و االنفعاالت دون الموافقة العمياء عليها، فاحترام 

العميل ال يتنافى مع توضيح الخطأ في اتجاهاته و آرائه 

 بأسلوب تدريجي.

جو المقابلة : ما دامت نتيجة المقابلة مسؤولية مشتركة  -6

مقابلة و العميل، فانه من الواجب بين األخصائي القائم بال

 التحدث في جو يسوده الوئام و العالقة الحميمة.

االقتراحات : إن المقابلة مبينة على عدة اقتراحات، و يلعب  -
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 خطوات إجراء المقابلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقابلة أنواع

 (90ـ91،ص0221، الحريري) : وهي األسئلة طبيعة حيث من المقابلة: أوال

  االعداد للمقابلة

للمقابلة  ويتم االعداد

 :وفقا للخطوات التالية

 

 أهداف المقابلة  ( تحديد0

( تحديد األفراد الذي 2

 سيقابلهم الباحث .

 ( تحديد أسئلة المقابلة 3

( تحديد مكان المقابلة 1

 وزمانها.

 

 الباحث أن يقوم بما يلي:تنفيذ المقابلة ويتطلب التنفيذ من 

 المقابلة . إجراء على ( التدريب0

 يلي : مراعاة ما ويجب ، للمقابلة الفعلي ( التنفيذ2

 المقابلة أهداف توضيح نحو التدريجي والتقدم مشوق بحديث البدء -

 المفحوص. من المطلوب الدور وتوضيح

 أسئلة عن اإلجابة على مما يشجعه والطمأنينة باألمن إشعار المفحوص -

 الباحث .

أو  انفعالية صبغة التحمل التي المحايدة الموضوعات بمناقشة البدء -

 ذات واألسئلة الموضوعات نحو التدرج ، ثم المفحوص لدى شخصية

 الخاص . االنفعالي الطابع

 وسهل . واضح بشكل األسئلة صياغة -

 اإلجابة . لتقديم للمفحوص الكافي الوقت إعطاء -

 الذي باالتجاه وحصر الحديث بالسؤال نحو االلتزام المفحوص توجيه -

 الباحث . يريده

 أو معينة معلومات لسماع  الباحث دهشة تظهر تصرفات إصدار أية عدم -

 معين . موقف لحدوث استنكاره

 تؤثر على عليه هجومية أسئلة وتوجيه واتهامه المفحوص إحراج عدم -

 للمقابلة . الودي الجو

 

 المقابلة تسجيل

 وباستخدام تحريريا

 التسجيل أجهزة

 الصوتي

 

 

 

 

 

)سيد،سالم 

 ( 100ـ104،ص0224،
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 أن للمستجيب ويسمح معينة أو مواقف معينة ردود استنباطا من األسئلة فيها تطرح التي المقابلة وهي (: المطلقة) الحرة المقابلة(0

 حول عاما سؤاال يطرح بالمقابلة يقوم الذي مسبقا،فالشخص موضوعة النوع هذا في األسئلة ال تكون وعادة. تامة بحرية عليها يجيب

 . األسئلة طرح في يتسلسل ،ثم أجله من المقابلة عقدت الذي الموضوع

 وتطرح مسبقا وموضوعة ومتسلسلة محددة أسئلتها وتكون المبرمجة المقابلة مصطلح أيضا عليها ويطلق (: المقننة) المقيدة المقابلة(2

 ،وتحليل تصنيفها وسهولة أجرائها بسرعة المقابالت من النوع ،ويمتاز هذا الهدف لنفس مقابلته تتم شخص كل على األسئلة نفس عادة

 .إجاباتها

المشار  النوعين من أفضل ،وهو المقيدة والمقابلة الحرة المقابلة نمط بين المقابالت من النوع هذا يجمع : المقيدة ـ الحرة المقابلة(3

 .آنفا إليهما

 : تقسم إلى  أهدافها حسب المقابالت: ثانيا

 االتجاهات ودراسات العام الرأي دراسات في الحال هو كما واآلراء والبيانات المعلومات على الحصول إلى وتهدف : المسحية المقابلة(0

 . معين موضوع نحو

 . وعواملها أسبابها ومعرفة ما موضوع حول مشكلة تحديد إلى وتهدف : التشخيصية المقابلة(2

 . ما مشكله يواجه لشخص العون يد ومد المساعدة تقديم إلى وتهدف : العالجية المقابلة(3

 

 

 : تقسم إلى  تنفيذها طريقة حيث من المقابلة :ثالثا

 . المفحوص أو والمستجيب التقويم أخصائي بين لوجه وجها تتم التي المقابلة وهي:  الشخصية المقابلة(0

  الهاتف عبر وتتم : الهاتفية المقابلة(2

  وغيره كالفيديو التصوير أجهزة استخدام طريق عن وتتم : المصورة المقابلة(3

  االلكتروني البريد عبر تتم التي المقابلة وهي : الحاسوب بواسطة المقابلة(1

 

 : المقابلة نجاح  شروط

 جمع وسائل كل فيها تشترك عامة شروط منها الباحث يستوفيها أن يجب معينة شروط على ترتكز أن البد النجاح لها يراد التي المقابلة

 :  هي و المعلومات،

 أن يمكن ال بحيث بأمانة تحفظ و بالمقابلة، القائم األخصائي و العميل بين سرا تبقى أن يجب عليها المتحصل المعلومات : السرية -0

 .االختصاص بميدان عالقة لهم ليست الذين و العاديون األشخاص عليها يطلع

 .إليها الوصول من الهدف و عليها الحصول المطلوب المعلومات تحديد و المعلومات جمع لوسيلة المسبق التحديد هو:  التخطيط -2

 .وضوح و تسلسل في تنظم أن يجب عليها المتحصل المعلومات كل:  التنظيم -3

 .علمي بأسلوب دالالتها استنتاج و لتفسيرها بالنسبة كذلك و للواقع مطابقة معلومات على الحصول في الدقة هي و:  الدقة -1

 .اإلمكان قدر للمرشد الشخصية اآلراء و الذاتية عن االبتعاد يجب هنا:  الموضوعية -5

 .الثقافي مستواه و سنه و بجنسه الخاصة المعايير ضوء في العميل على الحكم بها يقصد و : المعيارية -6
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 الحصول عقب مباشرة بتسجيلها ذلك و للنسيان عرضة تكون ال حتى عليها الحصول يتم التي المعلومات كل تسجل أن يجب:  التسجيل -0

 .عليها

 :  فهي المعلومات، لجمع كوسيلة بالمقابلة الخاصة الشروط أما

 .العميل مع مودة و ألفة عالقة تكوين من بالمقابلة القائم األخصائي يتمكن أن -أ

 .العميل مستوى حسب واضحة و بسيطة بلغة التحدث -ب

 تحمل و المنطقي التفكير طريقة يكتسب جعله و العميل لدى االستبصار و الذات فهم لزيادة فرصة و تعلم موقف المقابلة جعل -ج

 .المسؤولية

 العميل مع ودية إنسانية عالقة خلق ألجل اإلخالص و األمانة و البشاشة و الطيبة بسمات المختص تحلي ضرورة -د

 (0229،  جامعية مطبوعات الجمعية مهام، سطيف لوالية النفسية للصحة ستيفيس جمعية)

 المقابلة : استخدام من الهدف

 المعاهد بعض في المختلفة للتخصصات الطالب النتقاء وكذلك المختلفة والوظائف للمهن األفراد انتقاء بهدف المقابالت أسلوب يستخدم

 (174،ص 1999، الرافعي ، يوسف). النفسي اإلرشاد والعالج مجال وفي  ، والمهني التعليمي التوجيه في تستخدمكما  والكليات

 

 

 : المقابلة مزايا

  ( 95ـ97 ص ، 0221، الحريري):  المزايا هذه ،واهم والمعلومات البيانات لجمع كأسلوب المقابلة بها تتسم التي المزايا من العديد هناك

  واألميين كاألطفال والكتابة القراءة يجهلون أشخاص من البيانات جمع في تفيد(0

  الخاصة االحتياجات ذوي أومن السن كبار من المفحوصين كون حالة في تفيد(2

  كتابة بآرائهم باإلدالء المفحوصين اليرغب عندما(3

  مقابلتهم تتم من معظم من إجابات على الحصول توفر إمكانية(1

  األسئلة طرح وإعادة توضيح إلمكانية اإلجابة في عمقا توفر(5

 . العيون ونظرات واليدين الجسم ،وحركات الوجه ،وتعبيرات الصوت المشاعر،كنبرة وتوضح اإلجابات تدعم لفظية غير مؤشرات توفر(6

 حقيقية تعبيرها ومدى أقواله صحة وتخمينه المستجيب أفعال وردود سلوك مراقبة المقابلة يجري من يستطيع حيث ، السلوك مراقبة(0

 . الذات عن

 . للمستجيب والعفوية المباشرة اإلجابة تسجيل على  المقابلة يجري الذي الشخص قدرة التلقائية،وتعني(8

  آخرين عن اإلجابة نقل احتمالية تقليل(9

 . الكتابة على الكالم يفضلون عام بشكل الناس الن ، أخرى طريقة بأي عليها الحصول الصعب من المستجيب من معلومات تستدعي(02

 . كيفية ومعلومات توفر بيانات(00

 جمعها الصعب أمورمن وهي ، بالمستجيب الخاصة والنفسية واالنفعالية الشخصية القضايا عن المعلومات لجمع مناسبة وسيلة(02

 . واالستبيانات كالوثائق أخرى بوسائل
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 . ومفصلة دقيقة وبيانات توفر معلومات(03

 . فوري بشكل البيانات توفر(01

 

 : المقابلة عيوب

  ( 94ـ95 ص ، 0221 ، الحريري) : العيوب ،وهذه والعيوب الثغرات من التخلو ،فهي للمقابلة الكثيرة المزايا من الرغم على

  طويال وقتا المقابلة تستغرق( 0

 الجو المالئم خلق ال يستطيع ،فإنه جيدا تدريبا مدربا ، المقابلة يجري الذي الشخص يكن لم ،فإذا بها للقيام مدربين مقابلين تتطلب( 2

 . االجابة تحريف إلى يؤدي ،بشكل ال يدري حيث من المقابل وقد يتحيز إجابته المستجيب يزيف وقد ، للمقابلة

 . المفتوحة المقابالت في وخاصة كمية تحليالت الى إخضاعها أو لالستجابات الكمي التقدير صعوبة( 3

 . المستجيب وكذلك بالمقابلة القائم للشخص النفسية بالحالة تتأثر المقابلة قد( 1

  غالبا المستجيب يحدده الذي المقابلة مكان في التسجيل أدوات تجهيز ،وصعوبة االجابات تسجيل صعوبة( 5

 مستوى عن جيدا انطباعا بالمقابلة يقوم الذي الشخص إلعطاء وذلك ومعتقداته لرأيه مغايرة إجابات إعطاء في المستجيب قد يتعمد( 6

  ثقافته

 اخر،أو كثرة الى  مكان من تنقله لكثرة ،وكذلك المقابالت عند إجراء كبيرة مبالغ بالمقابلة القائم الشخص يتكلف ،حيث المادية الكلفة( 0

 بعض في للمستجيب أو حتى ، المقابالت إجراء في معه للمتعاونين مالية مبالغ ،أوقد يدفع المقابالت إلجراء لجهاز الهاتف استخدامه

 . األحيان

 . مباشرة إجابات تتطلب المقابلة الن ،وذلك المستجيب لدى الموجودة والبيانات الملفات ومراجعة التفكير فرصة تقليل( 8

 . المستخدمة واللغة األسلوب حيث من األسئلة طرح في األفراد التباين( 9

 . أو مسجلة أو متلفزة أو منفردة جماعية المقابلة إذا كانت فيما اآلخرين أمام مناسب ليظهر بشكل المستجيب قد يتحيز( 02

 

 

 الفــرق بين المقابلة و االستبانة :

 الفرق بين المقابلة واالستبانة هي ان المفحوص هوالذي يكتب االجابة على اسئلة االستبانة ،بينما يقوم اخصائي

 (19،ص 0221)الحريري ، التقويم بتدوين االجابات التي يدلي بها المفحوص أثناء المقابلة . 

 

 يمكن تقسيم أساليب وادوات التقويم إلى قسمين :

( ،االختبارات والتحريرية: وتشمل كل أنواع االختبارات مثل االختبارات التحصيلية ) الشفوية  االختياريةأساليب وأدوات التقويم  -0

 ئية ، واختبارات الذكاء.األدا

واإلستبانات والرسم البياني االجتماعي  الشخصية: وتشمل المالحظة والمقابالت  االختياريةالتقويم غير  وأدواتأساليب  -2

 واإلسقاط.

 االمتحانات :

وتتطلب االمتحانات أدوات للتقويم مثل االختبارات بأنواعها  التعليميةالتربوية  المنظومةتعتبر االمتحانات من أهم أساليب التقويم في 

 .المختلفة
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 وإذا كان االختبار هو أداة لتقدير مستوى التالميذ فإنه يمكن تصنيف االختبارات إلى خمسة أقسام بناء على وظائف االختبارات كما يلي:

 اختبارات الذكاء أو القدرة العقلية العامة. -0

 اصة.اختبارات االستعداد الخ -2

 – واالنطواءواالجتماعية كالسيطرة والخضوع  الشخصيةاختبارات السمات  –اختبارات الشخصية ) اختبارات التكيف االنفعالي  -3

 اختبارات الكفاية الذاتية والمثابرة(.

نحو العلم اختبارات الميول مثل الميول نحو األعمال والمهن ، واختبارات االتجاهات العقلية كاالتجاه نحو مادة دراسية و -1

 والعلماء.

 اختبارات موضوعية(. – مقاليهاالختبارات التحصيلية ) اختبارات  -5

 شروط االختبار الجيد:

 تتوفر في كل اختبار وهذه الشروط هي: أنالتي يجب  العامةعلى الرغم من تنوع االختبارات وتعدد أشكالها ، توجد مجموعه من الشروط 

 الظاهرة. المنظمةفي صياغتها ومحدودة المعنى بحيث تحقق طريقة جيدة في المالحظة  واضحة أيتكون موضوعيه  أن -0

أعيد استخدامها  تكو ن ثابته أي يمكن االعتماد عليها في قياس الظاهرة المراد قياسها وذلك بأن تعطى نتائج متقاربة إذا ما أن -2

 بمجموعة محددة من األفراد. خاصةفي جمع بيانات معينه 

 تقيسها األداة وذلك بأن تكون االرتباطات بين أجزاؤها قوية. يتقيس كل أجزاؤها نفس الظاهرة التسقه داخليا بحيث أن تكون من -3

 ي تقيس ماوضعت لقياسه.أ أن تكون صادقة -1

 و سهولة التطبيق كلما أمكن ذلك. البساطة -5

 الشمول بحيث يشمل االختبار كل جوانب الظاهرة المراد قياسها. -6

 (022 – 008، ص 0126، 2) أحمد سيد و محمد سالم ، طير أو مستويات محددة أو درجات فاصل.أن تكون لها معاي -0

 "هو األداه التي تستخدم لقياس المعرفه و الفهم والمهارة في ماده او مواد دراسيه او تدريبيه معينه."االختبار التحصيلي:

 (10، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،ط

 االختبارات التحصيلية مايلي:ومن أبرز أغراض 

 التشخيص. -0

 التصنيف. -2

 ضبط التعلم وتوجيهه. -3

 تثبيت التعلم . -1

 تحديد مسار حدوث التعلم . -5

 قياس مستوى التحصيل. -6

 (67 – 62،ص 1504،  7)الزيود و عليان ، طاتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بعملية التطوير التربوي. -0

 أساسيين هما:وتنقسم االختبارات التحصيليه إلى نوعين 

 االختبارات الشفهيه. -

 االختبارات التحريريه وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين هما: -

 االختبارات المقاليه. .0

 االختبارات الموضوعيه وتنقسم هذه إلى اربعه انواع هي: .2

 واسئله االختيار من متعدد واسئله المزاوجه واسئله التكمله. والخطأاسئله الصواب 
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 (17،  10، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،ط

 :الشفهيةاالختبارات 

جاع أقدم طريقه استخدمها المربون في تحديد مدى استيعاب تالميذهم للدروس فقد استعان بها الصينيون في استر الشفهيةتعد االختبارات 

ستمعيه لكي يبني تعليمه لهم على الوقوف على مستوى م ، كما استغلها سقراط فيةالحافظ الذاكرةوفي تمرين  ةالمعلومات المتوارث

 (17، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،ط.ةساس خبرتهم الماضيأ

 وتستخدم هذه االختبارات لبلوغ أهداف معينة من أبرزها ما يلي :

 .المستجدةالحكم على مدى فهم التالميذ للحقائق ومدى قدرتهم على معالجه المواقف  -0

 المهارات الشفوية كالقدرة على التعبير والقدرة على المحادثة بلغة أجنبية.تقويم  -2

التعرف إلى سمات معينة تتعلق بالعنصر الشخصي كالتحلي بالجرأة في توجيه األسئلة إعطاء اإلجابات وكفهمنا لشخصيات   -3

 التالميذ الذين نقومهم وشعورنا نحوهم ونحو ذلك.

 .األخرىاختبارات مكملة ألنواع االختبارات كما تستخدم االختبارات الشفوية ك

 وحتى تنجح االختبارات الشفوية في تحقيق األهداف المتوخاة منها فال بد من مراعاة ما يلي:

 ومناسبة للتالميذ. واضحة أسئلتهان تكون أ -0

 الدراسية ومثيرة للتفكير. المادة طبيعةمتمشية مع  أسئلتهان تكون أ -2

 (46،ص 1504،  7)الزيود و عليان ، طه تامه وفي توقيت مناسب.ان تجري هذه االمتحانات بدق -3

 :ةأوالً : مزايا االختبارات الشفهي

 والنطق والتعبير. القراءةتعطي صورة دقيقه عن قدرة المتعلم على  -0

والحوار ، وسرعه التفكير والفهم وتنظيم األفكار ، وربط المعلومات واستخالص  المناقشةتساعد على تقويم قدرة المتعلم على  -2

 النتائج منها.

 .االبتدائية المرحلةتسهم في تقويم المتعلمين الصغار في رياض األطفال والصفوف األولى من  -3

 الدرس إلى نهايته ، فيظل المعلم متابعاً ومنتبهاً. بدايةمن  مستمرةتجعل التقويم عمليه  -1

 تتيح للمعلم فرصه توجيه عدد كبير من االسئله إلى تالميذ الفصل الواحد. -5

 تساعد على تصحيح أخطاء المتعلمين فور حدوثها. -6

 أمامه. اآلخرونوتجنبه األخطاء التي يقع فيها  الشفهية األسئلةمن إجابات زمالئه عن  تهيئ للمتعلم فرصه اإلفاده -0

 لمتقاربين في مستوياتهم.تساعد المعلم على التمييز بين تالميذه ا -8

 .ةالدراسي ةرحه فيعرف مدى فهم تالميذه للمادتغذيه راجعه فوريه للمعلم في أثناء ش ةتقدم االسئله الشفهي -9

 إلى وقت وجهد في إعدادها.ة ال تحتاج االختبارات الشفهي -02

 (15، ص 1570، 7الخليفة ،ط)محمد هاشم و ألنها مباشرة وتتم أمام الجميع. اآلخرينال تسمح للمتعلم بالغش من  -00

 اإلختبارات التحصيلية

اإلختبارات 
 التحريرية

اإلختبارات 
 الموضوعية

الصواب 
 والخطأ

االختيار من 
 التكملة المزاوجة متعدد

 اإلختبارات المقالية

 ذات اإلجابة المقيدة ذات اإلجابة المفتوحة

اإلختبارات 
 الشفهية
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 :ةثانياً: عيوب االختبارات الشفهي

 من التالميذ.ة ا مع الفصول ذات األعداد الكبيرتستغرق وقت طويل في إجرائها السيم -0

 تتأثر بذاتيه المعلم بصورة كبيرة سواء في صياغتها و طرحها أو في تقدير درجاتها. -2

 مما يجعلها غير عادله.خر رجه سهولتها وصعوبتها من تلميذ آلتتفاوت د -3

 يعطي صورة غير صادقه عن مستواه العلمي. المتعلم بعوامل الخوف والخجل واالرتباك مماة تتأثر إجاب -1

 ة.فكير في إجابته فتأتي غير مكتملقد ال يعطي المعلم التلميذ وقتاً كافياً للت -5

 ن إجابات التلميذ وتسجيلها والرجوع إليها.ال تعطي المعلم فرصه لتحليلها ومعرفه نقاط ضعفها وقوتها بسبب عدم تدوي -6

 تشمل جميع التالميذ مما يؤدي إلى ضعف ثبات نتائجها. محتوى الدرس كما ال ةالشفهي ةال تغطي األسئل -0

في  ةجعل المربين يوصون بعدم المبالغ ، األمر الذية تقر إلى الصدق والثبات والموضوعيتفة سبق يتضح ان االختبارات الشفهي ومما

ن يستخدم معها اختبارات اخرى حتى يتالفى أوإنما ينبغي على المعلم  ةلتقويم نتاجات التعلم المعرفي ةالوحيد ةا او جعلها الوسيلخدامهاست

 (14، 15، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،ط عيوبها ويستفيد من مزاياها

 

 .ةواالختبارات الموضوعي ةن هما : االختبارات المقاليإلى نوعين رئيسيي ةتنقسم االختبارات التحريري :ةاالختبارت التحريري

في المدارس  ةفي تقويم نتاجات التعلم المعرفي تعد اختبارات المقال من أقدم االنواع وأكثرها شيوعاً واستخداماً :ةأوالً: االختبارات المقالي

 والجامعات حتى وقتنا الحاضر.

-  

 تنقسم اختبارات المقال وفقاً لمدى حريه المتعلم في إجابته على نوعين هما : :ةأنواع االختبارات المقالي -

 

 المقيدة:ة أسئله المقال ذات اإلجاب -0

في هذا النوع توضع قيود على إجابه المتعلم إما بتحديد الماده العلميه المطلوبه لإلجابة أو بتحديد المساحه المخصصه لها أو 

 المتاح لها.وضع نقاط معينه أو بيان الوقت 

وعلى الرغم من مزايا االسئله المقاليه المقيده كسهولة اإلعداد والتصحيح وقياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل إال أنها ال 

 تسمح للتلميذ بإظهار قدراته على التنسيق والترتيب والربط واالبتكار والتركيب والتقويم.

 ومن األمثله على هذا النوع مايلي:

 قصود من كل مما يأتي:اذكر الم - أ

 توحيد الربوبية:............................................................................................... -

 اذكر مزايا األسئله الشفهيه وعيوبا في حدود صفحه واحده. - ب

 

 أسئلة المقال ذات االجابه المفتوحه: -2

للمتعلم الحريه في تحديد مدى إجابته وشمولها . ومن مزايا هذه االسئلة إذا احسن اختيارها في هذا النوع من االسئله تترك 

وأحكمت صياغتها وأ جيد تصحيحها انها تظهر قدرة المتعلم على التحليل والترتيب والتنظيم والربط واإلبداع في التعبير.غير أن 

 رها بذاتيه المصحح وحالته النفسية.اهم عيب في األسئله المفتوحه يكمن في صعوبه تصحيحها وتأث

 ومن أمثلة األسئله المفتوحه:

 م .2226اكتب مقاالص وافياً عن العوامل واالسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسيه في عام  -

 

 نتاجات التعلم التي تقيسها اختبارات المقال:

 القدرة على استرجاع المعلومات . -0

 التحليل.القدرة على  -2
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 القدرة على المقارنه. -3

 القدرة على التلخيص. -1

 القدرة على النقد. -5

 القدرة على االستنتاج. -6

 القدرة على ربط النتائج باألسباب. -0

 (10 - 14، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،طالقدرة على شرح المعاني والمفاهيم واأللفاظ. -8

 

 مزايا االختبارات المقاليه:

 جابه والتعبير عن النفس وإبداء الرأي.تتيح للمتعلم حرية اإل -0

 تكشف بصورة غير مباشره عن ميول التالميذ واتجاهاتهم وقيمهم. -2

 المجال فيها للتخمين ألن المتعلم يقوم فيها بتنظيم إجاباته بنفسه. -3

 واإلبداع.تقيس قدررات المتعلم العقليه المعرفيه العليا كالقدرة على التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم  -1

 سهلة اإلعداد فال تأخذ وقتاً طويالً وال جهداً من المعلم. -5

 عيوب االختبارات المقاليه:

 ال يستطيع اختبار المقال أن يغطي جميع أجزاء المادة الدراسية وهذا يجعله منحازاً لقسم من أقسام المادة. -0

من مصحح الخر بل قد يختلف تصحيح المعلم نفسه من  يتاثر تصحيح اإلجابه بذاتيه المصحح فتختلف تبعاً لذلك درجه المتعلم -2

 وقت الخر.

 يستغرق التصحيح والإجابة وقتاً طويالً مما يضطر المعلم إلى تقليل عدد األسئله فتنتفي بذلك صفه الشمول عن االختبار. -3

 تؤدي صياغه االسئله أحياناً إلى اختالف المتعلمين في فهم المقصود فتتاثر إجاباتهم بذلكز -1

 تتأثر درجة المتعلم بمدى قدرته على التعبير التحريري وجودة خطه وقلة أخطائة اللغوية.قد  -5

، 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،طيصعب تحديد اوجه القصور في تصحيح االسئله المقاليه مقارنة باألسئلة الموضوعية. -6

 (11،  10ص

 

 ثانياً: االختبارات الموضوعية:

ختبارات المقاليه إلى ظهور نوع جديد من االختبارات حاول تالفي مأخذ النوع السابق أطلق عليها االختبارات أدت االنتقادات الكثيره لال

الموضوعيه التي تحاول تقويم تعلم التالميذ على أساس موضوعي اي ان ذاتية المصحح ال تتدخل في تصحيح ورقه اإلجابة مهما تكرر 

 تصحيحيها أو تعدد مصححوها.

 رات الموضوعيه:مزايا االختبا

 موضوعيه اليتأثر تصحيحها بذاتية المصحح وال بعدد المصححين وال بتعدد مرات التصحيح. -0

 تكشف عن قدرة المتعلم على سرعه التفكير ودقه الفهم والتركيز. -2

 سهلة التطبيق والتصحيح السيما إذا كانت مصحوبه بمفتاح اإلجابة. -3

 مهاريه والوجدانية.تغطي مجاالت األهداف الثالثه: المعرفية وال -1

 تشمل اجزاء كبيرة من المقرر الدراسي بسبب كثرة أسئلتها. -5

 تناسب التالميذ الذين لم يكتسبوا بعد مهارات الكتابه والتعبير اللغوي. -6

 عيوب االختبارات الموضوعيه:

 طويالً ومهارة فائقه من المعلم . يتطلب إعدادها وقتاً  -0

 على النقد والتقويم وتنظيم األفكار.عدم قدرتها على تقويم قدرة المتعلم  -2

 التقيس قدرة المتعلم على اإلبداع والتعبير اللغوي. -3
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 تدفع المتعلمين إلى الغش والتخمين. -1

هذا ويفضل تخصيص ورقة إجابة مستقله عند تطبيق االختبارات الموضوعيه على المتعلمين ألن ذلك من شأنه أن يعمل على تسهيل 

 تكون في صفحه واحدة بدال من جمعها من صفحات متعددة مما ياخذ وقتاً وجهداً كبيراً من المصحح.مهمة جمع الدرجات عندما 

 (19،  11، ص 1570، 7)محمد هاشم و الخليفة ،ط

 أنواع االختبارات الموضوعيه:

 :" multiple – choice testاختبار االختيار من المتعدد " -0

الموضوعية أهميه واستعماالً نظراً إلمكانية صياغة اسئلتة بطرق مختلفة واستخدامة يعد هذا النوع من أكثر أنواع االختبارات 

في قياس جوانب متعدده ال يتسنى لالختبارات الموضوعية األخرى قياسها ويتكون كل سؤال من اسئلته من جزئين:الجزء األول 

جابات)بدائل( موضوعه للسؤال تتراوح في العادة ويتكون من سؤال كامل او من عبارة ناقصه والجزء الثاني ويتكون من أربع ا

 مابين أربع او خمس اجابات. ويكون المفحوص مطالباً باختيار االجابة الصحيحة من بين هذه االجابات أو البدائل.

 :" the true – false testاختبار الصواب والخطا " -2

ضها خطأ.ويطلب من المفحوص أن يحكم على كل عبارة يتألف االختبار في هذا النوع من عدد من العبارات بعضها صحيح وبع

 منها إما بالصواب او الخطأ.

 :" the matching testاختبار المزاوجة " -3

يتكون هذا النوع من االختبارات من قائمتين من الكلمات او العبارات تمثل إحداهما المثيرات والثانيه االستجابات ويراعى ان 

د المثيرات.ويطلب إلى التالميذ أن يقابل بين كل مثير في القائمة االولى واالستجابة التي يكون عدد االستجابات اكبرمن عد

 تناسبه في القائمة الثانية.

 :" the complement testاختبار التكملة " -1

يتألف االختبار في هذا النوع من عدد من الفقرات التي تكون على شكل عبارات ناقصة.ويطلب من المفحوص أن يكمل 

 قص بوضع كلمة او كلمات محددة او عدد او رمز في المسافه الخاليه المخصصة لذلك في كل عبارة. الن

 (126 -95،ص 1504،  7)الزيود و عليان ، ط

 

 

 

 

 المراجع:

 2ط،  الجراح أبناء مطبعة،  االستبيان لبناء التربوية المنهجية القواعد( م2202، ) زياد،  الجرجاوي - 

( التقويم التربوي ،عمان ، دار المناهج 2228الحريري  ، رافدة ، ) -  -  

 .3(مبادئ القياس والتقويم في التربية،عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط 2225-0125الزيود، نادر و عليان ،هشام ) -

 ،الرياض : مكتب الرشد .( . القياس والتقويم التربوي ، الطبعة الخامسة 0132الشيخ ، تاج السر ، وآخرون ،) -

(. أثر استخدام أدوات تقويم متنوعة على تحصيل طلبة السابع في مادة العلوم و اتجاهتهم نجوها . دراسة 2222دياب ، سهيل رزق ، ) -

 لنيل درجة الماجستير ، جامعة القدس المفتوحة .

 .2الرياض:مكتبة الرشد ،ط(التقويم في المنظومة التربوية ،  2225-0126سيد، علي و سالم ،أحمد ) -

 (البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،الطبعة السادسة ،عمان : دار الفكر .0998عبيدات ، ذوقان ، وآخرون )-

 ( القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية ، الطبعة الثالثة ، عمان  : دار الميسرة .2220عالم ،صالح الدين محمود ،)-

 ( القياس والتقويم التربوي والنفسي ،الطبعة الخامسة ، القاهرة :دار الفكر العربي2200الح الدين محمود ، )عالم ، ص -

 ( مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، الطبعة الرابعة ،عمان : دار الميسرة .2226ملحم ، سامي محمد ، ) -

 وي ، االسكندرية : دار المعرفة االجتماعية .( ، التقويم الترب0998منسي ،محمود عبد الحليم حامد ،)  -
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( التقويم التربوي مفهومه ،أساليبه ،مجاالته ،توجهاته الحديثة ،الطبعة الثالثة 2200هاشم ، كمال الدين محمد ، الخليفة ،حسن جعفر ،) -

 .3ط ،الرياض : مكتبة الرشد 

( ، التقويم التربوي أسسه وإجراءاته ،  0999)يوسف ، ماهر اسماعيل صبري محمد؛الرافعي ، محب محمود كامل ،  - -

 الرياض :مكتبة الرشد

 (.2229جمعية ستيفيس للصحة النفسية لوالية سطيف  ، ) -

  assps.yourforumlive.comاالسس المنهجية في البحث العلمي )المقابلة ( ،مهام الجمعية مطبوعات جامعية ،تم استرجاعه   -

http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire-  

http://omar.socialindex.net/mnahej3.html-  
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