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      تمهيد

تعتمد جودة اأي عملية تقييم تعليمي على جودة الأدوات امل�شتخدمة بالفعل، اإذا كان ت�شميم 
هذه الأدوات �شعيًفا، فقد يكون التقييم هدًرا للوقت واملال. ي�شف بناء الختبارات وال�شتبانات 
التقييمات  �شل�شلة  يف  كتب  خم�شة  �شمن  الثاين  الكتاب  التعليمي،  للتح�شيل  الوطني  للتقييم 
الوطنية للتح�شيل التعليمي، كيفية بناء اأدوات قوية فنًيا للتقييم الوطني للتح�شيل التعليمي، 
من  الأول  الكتاب  ي�شف  النامية.  الدول  يف  املهمة  بهذه  القيام  على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع 
وا�شعي  اأ�شا�شا  وي�شتهدف  الوطنية  التقييمات  وموا�شفات  الرئي�شية  الأهــداف  ال�شل�شلة  هذه 
ال�شيا�شات و�شانعي القرار يف جمال التعليم. ويقدم الكتاب الثاين هذا، ومعظم الكتب اللحقة 
الوطني،  التقييم  تقارير  وتنفيذ وحتليل ورفع  بناء  تفا�شيل عن  ب�شكل تدريجي  ال�شل�شلة،   من 

ويتوجه يف املقام الأول اإلى فرق التقييم الوطني.

من  نوعني  بناء  التعليمي  للتح�شيل  الوطني  للتقييم  وال�شتبانات  الختبارات  بناء  يتناول 
اأدوات جمع البيانات: اختبارات حت�شيل الطلب وال�شتبانات حول اخللفية. يغطي اجلزء الأول 
وتخطيط  التجريبي  والختبار  الختبار  فقرات  وكتابة  للختبار  وخمطط  للتقييم  اإطار  و�شع 
والتي  ال�شتبانات،  بناء  املماثلة يف  والأن�شطة  املراحل  الثاين  ويحدد اجلزء  النهائي.  الختبار 
حول  الأمــور  اأولــيــاء  اأو  املــدار�ــس،  ومديري  واملعلمني  الطلب  من  املعلومات  جلمع  ت�شتخدم 
املتغريات التي قد ت�شاعد يف تف�شري الختلفات يف اأداء الطلب يف اختبار التح�شيل. وي�شف 
اجلزء الثالث كيفية اإعداد دليل لإجراء الختبار ي�شاعد على �شمان اأن جميع الطلب يجرون 
الختبار يف ظروف موحدة. ويقدم القر�س املدمج )CD( الذي ي�شاحب هذا الكتاب اأمثلة عن 
فقرات الختبار م�شممة ت�شميما جيدا وفقرات ال�شتبانة واأدلة اإجراء الختبار، ماأخوذة من 
التقييمات الوطنية والدولية، والتي تهدف اإلى ت�شليط ال�شوء على جمموعة متنوعة من الطرق 

التي تناولتها فرق التقييم لبناء هذه الأدوات.

يركز الكتاب الثالث من هذه ال�شل�شلة على امل�شائل العملية التي ينبغي تناولها يف تنفيذ برنامج 
التقييم الوطني الوا�شع النطاق، مبا يف ذلك اخلدمات اللوج�شتية واأخذ العينات وتنقيح البيانات 
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ربط  وكيفية  الختبار  ودرجات  فقرات  عن  البيانات  اإنتاج  كيفية  الرابع  الكتاب  ويتناول  واإدارتها. 
درجات الختبار بالعوامل التعليمية الأخرى. واأخريا، يغطي الكتاب اخلام�س كيفية كتابة التقارير 
املبنية على نتائج التقييم الوطني وكيفية ا�شتخدام النتائج لتح�شني نوعية �شنع ال�شيا�شة التعليمية.

وبينما ي�شق القراء طريقهم من خلل هذا الكتاب، ف�شوف يتبني لهم بو�شوح اأن بناء اأدوات 
التقييم هو عملية معقدة وم�شتغرقة للوقت وتتطلب الكثري من املعرفة واملهارة واملوارد. غري اأن 
التجربة قد اأثبتت اأن الربح من وراء الأدوات امل�شممة ب�شكل جيد ميكنه اأن يكون كبريا من حيث 
جودة املعلومات املقدمة حول م�شتويات حت�شيل الطلب وحول العوامل املدر�شية وغري-املدر�شية 
تزيد  اأن  اجلــودة  عالية  لــلأدوات  ميكن  التح�شيل.  من  امل�شتويات  تلك  رفع  يف  ت�شاعد  قد  التي 
من ثقة �شانعي ال�شيا�شات وغريهم من ال�شركاء يف النتائج. كما ميكنها اأن تزيد من احتمالية 
ا�شتخدام وا�شعي ال�شيا�شات لنتائج التقييم الوطني من اأجل بناء خطط وبرامج �شليمة ترمي اإلى 
تعزيز جودة التعليم. اإذا كانت نتائج الختبار وال�شتبانة حتقق مثل هذه احل�شيلة، ف�شوف تربر 

ب�شدة الوقت واجلهد املبذولني يف بناءهما.

مـــارغـــريت كــــالرك
متخ�س�سة رئي�سة يف التعليم
البنـــك الـــدويل
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      عن المؤلفين والمحررين

املؤلفون

برو اأندر�شون )Prue Anderson( هي زميلة اأبحاث رئي�شة يف املجل�س الأ�شرتايل للأبحاث 
الرتبوية. قامت ببناء مواد تقييم القراءة لربامج الختبار على م�شتوى النظام لطلب البتدائي 
والإعـــدادي وعملـــت على برامج الر�شد التعليمي يف اأ�شرتاليا وبرونـــاي دار ال�شلم وبابوا غينيا 
اجلديـــدة والفلبـــني. وتعمـــل حالًيـــا مديرة مل�شـــروع الربنامج الـــدويل لتقييم املدار�ـــس. وت�شمل 
املجـــالت الأخرى من اهتماماتها املهنية )اأ( ر�شم خرائط بيانـــات التقييم مقابل بيانات واأطر 

خمرجات املناهج الدرا�شية )ب( قيا�س املخرجات الجتماعية للتعليم.

جـــورج مورغـــان )George Morgan( هـــو م�شت�شـــار يف التعليم. وكان زميـــل اأبحاث رئي�س 
يف م�شلحـــة القيا�ـــس ورئي�ـــس جمموعة بناء اختبـــار الريا�شيات والعلـــوم يف املجل�س الأ�شرتايل 
للأبحـــاث الرتبوية ملدة ثلثني عاما. وقام باإعداد منهـــاج الريا�شيات والعلوم ومواد التقييم يف 
جميـــع امل�شتويات التعليمية وا�شتغل على برامج الختبار وا�شعة النطاق. وكانت له �شلة وثيقة يف 
الآونة الأخرية مب�شاريع التقييم يف كمبوديا وتيمور ال�شرقية وجمهورية لو الدميقراطية ال�شعبية 

وبابوا غينيا اجلديدة و�شاموا.

املحررون

فين�شنـــت غريني )Vincent Greaney( هو م�شت�شـــار يف التعليم. كان متخ�ش�شا رياديا يف 
التعليـــم بالبنك الدويل وعمل يف عدد من الدول يف اأفريقيا واآ�شيا وال�شرق الأو�شط. وهو مدر�س 
�شابـــق، وزميل اأبحـــاث يف مركز الأبحاث الرتبويـــة يف معهد القدي�س باتريـــك يف دبلن، واأ�شتاذ 
زائـــر يف جامعـــة مي�شيغـــان الغربية يف كالمازو. وهـــو ع�شو يف رواق م�شاهري القـــراءة للجمعية 
الدولية للقراءة. وت�شمل جمالت اهتماماته التقييم وتدريب املعلمني والقراءة وتعزيز التما�شك 

الجتماعي من خلل اإ�شلح الكتب املدر�شية.



توما�ـــس كاليغـــان )Thomas Kellaghan( هـــو مديـــر مركز الأبحـــاث الرتبوية يف معهد 
القدي�س باتريك يف دبلن، وزميل الأكادميية الدولية للتعليم. عمل يف جامعة عبدان يف نيجرييا 
وجامعـــة كوينز يف بلفا�شت. وت�شمل جمالت اهتمام بحثـــه التقييمات والمتحانات واحلرمان 
مـــن التعليـــم، والعلقات بني البيـــت واملدر�شة. �شغـــل من�شب رئي�س اجلمعيـــة الدولية لتقييم 
التعليـــم يف الفـــرتة ما بني1997 و2001. وعمل على ق�شايا التقييـــم يف اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا 

اللتينية وال�شرق الأو�شط.
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      شكر وتقدير

اأعـــد �شل�شلة الكتب بعنـــوان التقييم الوطنـــي للتح�شيل التعليمي، من بينهـــا الكتاب الثاين 
هذا، فريق بقيادة Vincent Greaney )خبري، �شبكة التنمية الب�شرية، جمموعة التعليم، البنك 
الـــدويل( و Thomas Kellaghan )مركـــز الأبحـــاث الرتبوية، معهد القدي�ـــس باتريك، دبلن(. 
ي�شـــم امل�شاهمـــون الآخـــرون يف ال�شل�شلة كل مـــن Sylvia Acana )مكتـــب المتحانات الوطنية 
 Fernando Cartwrightاملجل�س الأ�شرتايل للأبحاث الرتبوية( و( Prue Anderson و )لأوغندا
)املجل�ـــس الكنـــدي للتعلـــم( و Jean Dumais )الإح�شاء، كنـــدا( و Chris Freeman )املجل�س 
الأ�شـــرتايل للأبحـــاث الرتبويـــة( و Hew Gough )اإح�شاءات كنـــدا( وSara Howie )جامعة 
 T. Scott Murrayاملجل�ـــس الأ�شـــرتايل للأبحاث الرتبويـــة( و( George Morganو )بريتوريـــا
)معهد اليون�شكـــو للإح�شاء( وGerry Shiel )مركز الأبحاث الرتبوية، معهد القدي�س باتريك، 
 ،Robin Hornمديرة التعليم و ،Ruth Kagia دبلن(. مت تنفيذ هذا العمل بتوجيه عام من طرف
 Robert Prouty مدير ب�شبكة التنمية الب�شرية، جمموعة التعليم، كلهما يف البنك الدويل. بداأ
امل�شروع واأداره حتى اأغ�شط�س 2007. واأدارت Marguerite Clarke امل�شروع يف مراحله اللحقة 

من خلل املراجعة والن�شر.

 Irwin Kirschمعهد بو�شطن( و( Al Beaton :ونعـــرب عن امتناننا لإ�شهامات جلنة املراجعة
)م�شلحـــة الختبـــارات التعليميـــة(، وBenoit Millot )البنك الدويل(. وقـــد مت تقدمي تعليقات 
 Robinو Marguerite Clarkeو Regina Bendokatو Helen Abadzi اإ�شافية مفيدة من طرف
 Jee-Pengو Carlos Rojasو Harry Patrinosو Maureen Lewisو Elizabeth Kingو Horn

.Raisa Venalainenو Eduardo Velezو Tan

Aidan Mul�و David Hardingو Carly Cheevers  تلقينا م�شاهمة ودعًما قيمني من طرف
.Hans Wagemakerو Hilary Walsheو Thi Tranو Aleksandra Sawickaو keen



ونود اأن ن�شكر املوؤ�ش�شات التالية على الإذن لنا با�شتن�شاخ املواد يف الن�س ويف القر�س املدمج 
امل�شاحـــب: املجل�ـــس الأ�شرتايل للبحث الرتبـــوي، ومركز الأبحاث الرتبويـــة يف دبلن، واجلمعية 
الدوليـــة لتقييم التح�شيل التعليمـــي، ومكتب ما�شات�شو�شت�س للتعليـــم، واملركز الوطني لإح�شاء 
التعليـــم يف مكتب الوليات املتحـــدة للتعليم، ومنظمة التعاون القت�شـــادي والتنمية وق�شم بابوا 

غينيا اجلديدة للتعليم. 

مت تن�شيـــق ت�شميم الكتـــاب وحتريره واإنتاجه من قبـــل Mary Fisk وPaola Scalabrin من 
مكتب النا�شر التابع للبنك الدويل. 

قـــام بدعم واإعـــداد ون�شر هذه ال�شل�شلـــة �شندوق ال�شتئمـــان الإيرلندي للتعليـــم، وبرنامج 
ال�شراكـــة الهولندية مع البنك الـــدويل، ومركز الأبحاث الرتبوية يف دبلـــن، واملجل�س الأ�شرتايل 

للأبحاث الرتبوية.
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      المختصرات

القر�س املدمج  CD

النظرية الكل�شيكية للختبار   CTT

رقم التعريف   ID

نظرية الإجابة على الفقرة  IRT

وزارة التعليم  MOE

التقييم الوطني للتقدم التعليمي للوليات املتحدة الأمريكية  NAEP

جلنة القيادة الوطنية  NSC

الدرا�شة الدولية حول التقدم يف التنور القرائي   PIRLS

الربنامج الدويل لتقييم الطلب  PISA

مراقب مقاطعة رئي�س  SDS

توزيع كرا�شة اختبار الطلب  STBA

الدرا�شـــة الدوليـــة الثالثـــة يف الريا�شيـــات والعلـــوم اأو درا�شة الجتاهـــات الدولية يف   TIMSS

الريا�شيات والعلوم.
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  الفصل األول
       مقــدمـة

ي�شـــم التقييم الوطنـــي العديد من الأن�شطة، وذلك من اللحظة التـــي يقرر فيها �شخ�س ما 
اإجراء اختبار اإلى اللحظة التي يجل�س فيها لقراءة تقرير نتائجه. ي�شف كل كتاب يف هذه ال�شل�شلة 
التـــي ت�شتمل على خم�شة كتب، بعنـــوان التقييمات الوطنية للتح�شيـــل التعليمي، بع�س الأن�شطة 
املعنية يف التقييم الوطني، مع اإ�شارة خا�شة اإلى اإجراء مثل هذا التقييم يف البلدان النامية. من 
غري املحتمل اأن تتوفر البلدان التي تفتقر اإلى تقليد قوي يف البحث الرتبوي التجريبي حمليا على 
الكثري من التكنولوجيا ال�شرورية لإجراء تقييم وطني مر�شي.. لذلك، فقد مت بذل جهد يف هذه 
ال�شل�شلة لتو�شيح اأن�شطة التقييم بالتف�شيل و مل�شاعدة القراء )الذين �شيكونون، ح�شب تقديرنا، 
م�شئولني على بع�س جوانب التقييم على الأقل(، عند القت�شاء، على فهم �شرورة هذه الأن�شطة.

�شيكون عـــادة لوزارة التعليم )MOE( اأو جلنة القيادة الوطنية املعينة )NSC( امل�شوؤولية 
الكاملة يف توجيه ودعم التقييم الوطني. �شيتم تنفيذ معظم العمل من قبل وكالة منفذة، حتت 
اإ�شـــراف وزارة التعليـــم اأو جلنة القيادة الوطنية، والتي بدورهـــا �شوف ت�شرف على عمل مدير 
بنـــاء الختبـــار، واملتخ�ش�شني يف املـــواد، واملحللني الإح�شائيني، و�شوف تكـــون اأي�شا م�شئولة 
علـــى الرتتيبـــات اللوج�شتية لإجـــراء التقييم الوطني. ويغطـــي هذا الكتاب، بنـــاء الختبارات 
وال�شتبانـــات للتقييـــم الوطنـــي للتح�شيـــل التعليمـــي، اأ�شا�شـــا اأن�شطـــة مديـــر بنـــاء الختبار 
واملتخ�ش�شـــني يف املواد، وكذلك ترتيبات الختبار التجريبي )انظر الر�شم 1.1(. ويتم تناول 
املوا�شيـــع الأخرى املبينة يف الر�شم 1.1، مثل اأخـــذ العينات واجلوانب اللوج�شتية للتقييم، مبا 
يف ذلـــك الت�شال باملدار�س واإدخال البيانات وتنقيحها، يف الكتاب 3 من هذه ال�شل�شلة، تنفيذ 
التقييـــم الوطني للتح�شيل التعليمـــي. ويغطي الكتاب 4، حتليل البيانـــات من التقييم الوطني 

للتح�شيل التعليمي، التحليل الإح�شائي.

يلخ�ـــس املخطط  الن�شيابي املبـــني يف الر�شم 2.1 اخلطوات املختلفـــة يف التقييم الوطني. 
وي�شـــف الكتاب العديد من هذه اخلطوات. تتعلق املربعـــات اأو الأن�شطة املظللة بجوانب التقييم 



بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي20

التـــي حتظى بالقدر الأوفر مـــن الهتمام يف هذا الكتاب. وي�شم الكتاب اأي�شا عددا من املوؤ�شرات 
اأو التعليقات املتداولة بالن�شبة لأكرث من جانب من التقييم؛ تتكرر هذه الأخرية لت�شهل الأمر على 

القارئ املهتم باأحد جوانب التقييم الوطني.

الر�صــــــم  1.1

املخطط التنظيمي للتقييم الوطني

وزارة الرتبية والتعليم/
لـجنـة القيادة الوطنية

الوكالـــــة املنفذة/
قائد الفريق

اخلدمات اللوجي�ستيةالتحليـــــــل مدير بناء االختبار

اأخذ العينة
اإدخال البيانات وتنقيحها،

التحليل االإح�سائي

اإجراء االختبار التجريبي
االت�سال باملدر�س ، الطباعة

املتخ�س�سون يف املواد
حتليل املنهاج الدرا�سي، بناء االإطار، كتابة 
اختيــــار  التجريبــــي،  االختبــــار  الفقــــرات، 

فقرات االختبار النهائي، تف�سري النتائج

جتريب االختبار وفقرات اال�ستبانة
اختيـــار الفقـــرات النهائيـــة ، تف�ســـري 

النتائج ، كتابة التقرير

امل�شدر: ر�شم املوؤلف.
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يوفـــر اجلـــدول 1.1 معلومـــات اإ�شافية تتعلـــق ببناء الختبـــار وت�شميم ال�شتبانـــات. ي�شف 
اجلـــدول عمليـــة بناء اختبارات التح�شيل وال�شتبانات من خلل ثمـــاين مراحل وي�شري اأي�شا اإلى 

الأطراف امل�شئولني عن املكونات.

يـــربز القر�ـــس املدمـــج )CD( الذي ي�شاحب هـــذا الكتـــاب العديد من الأمثلـــة على فقرات 
الختبار وفقرات ال�شتبانة واأدلة اإجراء الختبار. يوجد املزيد من التفا�شيل عن حمتويات CD يف 
امللحـــق C. مت تقدمي هذه املواد، امل�شتمدة مـــن التقييمات الوطنية والدولية، لتعريف فرق التقييم 
الوطنيـــة بفقرات الختبـــار واأنواع الفقرات يف عدد مـــن جمالت املناهج الدرا�شيـــة وبا�شتبانات 

م�شممة للطلب واملعلمني واملدار�س اأو املديرين واأولياء الأمور.
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الفصل الثاني:  
      بناء إطار عام التقييم

اإن اإطـــار التقييـــم الذي يوفر ت�شميمـــا �شامل اأو خطـــة لتوجيه بناء اختبـــارات التقييم 
 Mullis ؛Dunbar 1992و Linn( وال�شتبانـــات والإجراءات مهم يف حتديد حمتويـــات التقييم
واآخـــرون 2006(. ي�شاعد هذا الإطار على تقدمي فهـــم جيد لبنية التقييم )على �شبيل املثال: 
التح�شيـــل يف القراءة اأو الريا�شيات( وملختلف العمليات التي ترتبط بذلك الرتكيب. وينبغي 
لهـــذا الإطار اأن يت�شمن تعريفا ملا يتم تقييمه ويحدد خ�شائ�س املهمات التي �شوف ت�شتخدم 
يف بنـــاء الختبـــار ويوفر اأ�شا�شـــا لتحليـــل النتائـــج )Kirsch 2001؛ Messick 1987(. ميكن 
للإطار اأن ي�شرح الغر�س من التقييم واأن ي�شهل النقا�س واتخاذ القرار بني ال�شركاء الرتبويني 
مـــن خلل تو�شيح املفاهيم الأ�شا�شية قبـــل اأن يبداأ التقييم. وميكنه اأي�شا اأن يحدد املتغريات 
الرئي�شيـــة التي يرجح اأن تكـــون مرتبطة بنتيجة الختبار واأن ي�شاعـــد على �شمان اإدراج هذه 

املتغريات يف ت�شميم التقييم الوطني.

يجـــب اأن تتفق جلنـــة القيـــادة يف البداية على تعريف مـــا يراد قيا�شـــه. �شتت�شمن وثيقة 
املنهـــاج الدرا�شي الوطني يف كثري من احلـــالت تعريفات ملجالت املواد الرئي�شية. على �شبيل 
املثال، لقد اختلفت تعريفات القراءة عرب الوقت وعرب اأنظمة التعليم. فقد اقرتنت القراءة يف 
بع�ـــس احلالت بالقدرة على نطق الكلمات. ويف حالت اأخرى، ت�شري القراءة اإلى القدرة على 
حتديد كلمات فردية وتقدمي معناها. كما مت تعريف القراءة بالقدرة على الفهم اأو ا�شتخراج 
املعنـــى من الن�س. وتتجاوز التعريفات الأكرث حداثة مهـــارات الفهم الب�شيطة لت�شمل القدرة 
على ا�شتخدام املعلومات من الن�شو�س وكذلك بناء فهم لهذه املعلومات. وتقر هذه التعريفات 
اأي�شـــا باأن الطلب والكبار يقـــروؤون ملجموعة متنوعة من الأغرا�س، مثـــل املتعة اأو احل�شول 
على املعلومات. يتم ترجمة هذه التعريفات احلديثة يف الختبارات التي ت�شمل اأ�شكال خمتلفة 
مـــن الن�شو�س، مثـــل الق�ش�س الق�شرية ومقتطفـــات من ال�شحف والإعلنـــات والإ�شارات 

والر�شوم البيانية. 
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يجـــب اأن يكـــون الغر�س من وراء جمع البيانـــات وا�شحا يف بناء الختبـــار. ي�شكل الت�شاور 
امل�شبـــق مع ال�شركاء الأ�شا�شيني وجمموعات اخلرباء اأول خطوة حا�شمة يف تو�شيح الغر�س من 
التقييـــم الوطنـــي، ومن ثم ما يجب تقييمه ومـــن �شيتم تقييمهم ويف اأي وقـــت �شيتم التقييم وباأي 
لغـــة �شيجرى الختبـــار. وينبغي اأن ي�شارك خرباء املنهاج الدرا�شـــي يف هذه القرارات، ف�شل عن 
وا�شعـــي ال�شيا�شات ومديري التعليم، والذين �شيكونـــون يف و�شع يوؤهلهم ل�شتخدام نتائج التقييم 

كاأ�شا�س لل�شيا�شة التعليمية وتوزيع املوارد وتنفيذ الإ�شلحات.

ميكـــن للتقييمات الوطنيـــة اأن تكون اأدوات قوية لتقييم فعالية بع�س جوانب املنهاج الدرا�شي. 
وميكن لتقييمات م�شممة ت�شميما جيدا اأي�شا اأن تعزز مقا�شد املنهاج الدرا�شي عرب منذجة اأنواع 
املهارات والقدرات على الفهم التي يجب اأن يتمكن الطلب من التعبري عنها. يجب اأن تعمل هذه 
الأنـــواع من املهارات وال�شياقات التي يتم التقييم فيها معا لدعم الغايات ال�شاملة ل�شيا�شة التعليم 
يف جمـــالت التعلم الأ�شا�شية. وتعك�س الأمثلة عـــن بع�س ال�شياقات ال�شاملة للتقييمات الوطنية يف 

الإطارين 1.2 و2.2 عددا من الأولويات التعليمية.

االإطـــــار  1.2 

منهاج الرياضيات لبابوا غينيا الجديدة

يتوفـــر منهاج الريا�شيات الثقافية للمرحلة البتدائية لبابـــوا غينيا اجلديدة لعام 2003 على الأ�شا�س 
املنطقي ال�شامل التايل:

جلميـــع املواطنـــني احلق يف امل�شاركـــة يف التنمية امل�شتقبليـــة لبابوا غينيا اجلديـــدة. ولهذا ال�شبب 
يحتـــاج الطـــلب اإلى تطوير املعرفـــة واملهارات والفهم ب�شـــكل �شليم ... �شـــوف يتمكن الطلب يف 
)امل�شتـــوى( البتدائي من ربط املفاهيـــم اجلديدة يف الريا�شيات من املجالت اخلم�شة يف حمتوى 
هذا الربنامج مبعرفتهم الثقافية احلالية بحيث ميكنهم ا�شتخدام الريا�شيات يف حياتهم اليومية 
بثقـــة. يوفـــر برنامـــج الريا�شيات الثقافيـــة للمرحلة البتدائيـــة العديد من فر�ـــس التعلم امللئمة 
والهادفة والتي بنيت على مبادئ احلياة املحلية. )بابوا غينيا اجلديدة، ق�شم التعليم 2003: 2(

يتمحـــور هـــذا الأ�شا�س املنطقي )جنبـــا اإلى جنب مع وثائـــق ال�شيا�شة الوزارية واإعـــادة هيكلة جوهرية 
للتعليـــم البتدائـــي ومـــا قبل البتدائي( حـــول اإدماج ريا�شيات املرحلـــة البتدائيـــة يف الثقافة القروية 
للطـــلب. اأعطت الإ�شلحات الأولوية لدمـــج ريا�شيات املرحلة البتدائية مـــع الثقافة املحلية وتطبيق 
القـــدرات يف فهـــم الريا�شيـــات يف احلياة اليومية. وقد ركـــز تقييم وطني حديث، والـــذي و�شع لر�شد 
حت�شيـــل الطلب، علـــى ا�شتخدام �شياقات واقعية لطرح الأ�شئلة وتقييـــم املهارات والقدرات يف الفهم 

التي لها تطبيقات عملية.
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االإطـــــار  2.2

منهاج اللغة اإلنجليزية لنيوزيلندا
تن�س الأهداف العامة ملنهاج اللغة الإجنليزية لنيوزيلندا على الآتي:

�شـــوف يكون الطـــلب قادرين على: الهتمام باللغة وال�شتمتاع بـــكل اأ�شنافها وفهم اللغة ال�شفوية 
واملكتوبـــة واملرئيـــة وال�شتجابة لهـــا وا�شتخدامها بفعالية يف جمموعة مـــن ال�شياقات. )نيوزيلندا، 

وزارة التعليم 2002: 9(

ت�شلط هذه الأهداف ال�شوء على اأهمية الهتمام واملتعة يف قراءة وفهم جمموعة وا�شعة من الن�شو�س. 
فالن�شو�ـــس اجلذابة واملهمات املمتعـــة وذات مغزى هي اعتبارات رئي�شية يف تقييمات اللغة الإجنليزية 
على م�شتوى النظام. يعك�س الرتكيز على اللغة بكل اأنواعها التزاما قويا بالعرتاف بثقافة اللغة ال�شفوية 
للطـــلب املاوريـــني وتثمينها، ف�شل عن الأ�شـــكال املكتوبة للغة الإجنليزية. تعك�ـــس خمتلف التقييمات 

الوطنية هذه الأهداف.

مخطط االختبار أو جدول املواصفات

خمطـــط الختبار، اأو جدول املوا�شفات، هو الوثيقة الهامة التـــي توجه بناء الختبار وحتليل 
البيانـــات وكتابة التقارير. فهـــو ي�شف البيانات التي يجب جتميعها ويحـــدد طول الختبار ون�شبة 
فقـــرات الختبـــار التي �شتغطي خمتلف جوانـــب املنهاج الدرا�شي. من املفرت�ـــس اأن يعك�س جدول 

املوا�شفات اجليد ما يلي:

• ن�شبة فقرات الختبار يف �شكلها النهائي والتي تغطي كل مادة من املنهاج الدرا�شي )على �شبيل 
املثال: الريا�شيات، اللغة، العلوم(.

الفقرات �شمن مادة من املنهاج الدرا�شي التي تقيم خمتلف املهارات )على �شبيل املثال:  • ن�شبة 
يف الريا�شيـــات - الأعـــداد، القيا�ـــس، امل�شاحـــة، النمـــط؛ يف الكتابة –الأفـــكار، معرفة املحتوى، 

البنية، الأ�شلوب، املفردات، الإملء، النحو(

• ن�شبة الفقرات التي تتناول مهارات العمليات املعرفية املختلفة )مثل املعرفة اأو التذكر، التف�شري 
اأو التب�شر(.

متعدد والأ�شئلة املفتوحة. من  الختيار  اأ�شئلة  • ن�شبة 
ال�شردية،  القراءة )مثل  اأنواع خمتلفة من  التحفيز من  لن�شو�س  املخ�ش�شة  الفقرات  • ن�شبة 
والتف�شريية والإجرائية، واجلدلية( اأو يف الريا�شيات )مثل اجلداول والر�شوم البيانية واملبيانات(.
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ي�شتنـــد خمطط الختبـــار يف اجلدول 1.2 على منهـــاج الريا�شيات لل�شفـــوف املتو�شطة من 
املرحلـــة البتدائية. وقد مت ت�شميم اختبارات فرعية منف�شلـــة لقيا�س قدرات التلميذ يف تنفيذ 
العمليـــات احل�شابية الأ�شا�شية وفهم م�شطلحات الريا�شيات وحـــل امل�شكلت. على �شبيل املثال، 
فـــاإن اخلانة املكونـــة من تقاطع جمال املحتـــوى »الك�شور« مـــع ال�شلوك الفكري »القـــدرة على حل 
امل�شـــاكل الروتينية« متثل الهدف »القدرة على حل امل�شـــاكل الروتينية التي ت�شمل الك�شور«. قررت 
جلنة من املتخ�ش�شني يف املو�شوع، والتي �شملت املعلمني، تكري�س خم�س فقرات لهذا الهدف. وقد 
ح�شلـــت اخلانة التي حتتوي على فقـــرات اختبار القدرة على القيام بعمليات بالأعداد ال�شحيحة 
على اأعلى وزن )25 فقرة(. ومل حتظى العديد من اخلانات باأي فقرة. وقد وجهت الأوزان املهمة 

ن�شبيا واملخ�ش�شة لكل هدف بناء الختبار، وبعد ذلك جتميع الن�شخة النهائية من الختبار.

 )TIMSS( يحـــدد خمطط مادة الريا�شيات من الدرا�شة الدولية الثالثـــة للريا�شيات والعلوم
يف اجلـــدول 2.2 الأنـــواع والعمليات املعرفية للفقـــرات التي ينبغي تناولهـــا لل�شفني 3 و4 بطريقة 

خمتلفة نوعا ما.
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الـجــــدول   2.2 

مخطط الرياضيات للدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم )TIMSS(، الصفين الثالث والرابع

توقعات االأداء
العدد االإجمايل 

a للفقرات
فقرات االختيار 

من متعدد
فقرات االأجوبة 

الق�صرية
فقرات االأجوبة 

املو�صعة

423570املعرفة
161330اأداء اإجراءات روتينية

242121ا�شتخدام الإجراءات املعقدة
201037حل امل�شكلت

.IEA، http://timss.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/AMitems.pdf :امل�شدر
a. يعك�س عدد الفقرات جمموع جملة الفقرات التي مت ا�شتخدامها لت�شكيل 26 جمموعة اختبار يف ثمان كرا�شات اختبار خمتلفة. 

مل يطالب اأي طالب باإجناز الختبار باأكمله.

ومـــن الوا�شـــح اأن املخططات تختلف تبعا للت�شورات للرتكيب الـــذي يتم قيا�شه وللغر�س من 
التقييم. يجب اأن يفهم كل من ي�شارك يف بناء الختبار دللت املخطط واأن يوافق عليها بالن�شبة 

ملا ينبغي اختباره وما ينبغي ا�شتبعاده.

ونظـــرا ملعيقـــات الوقت واملـــوارد، فاإنه مـــن غري املمكن لختبـــار اأن يختـــرب كل جمال فرعي 
�شمـــن مـــادة من املنهاج الدرا�شي اأو كل املو�شوعات التي يتـــم تغطيتها يف املنهاج. يجب اأن تعالج 
فقرات الختبار دائما املهارات الأ�شا�شية. وينبغي ا�شت�شارة اخلرباء املتخ�ش�شني لتحديد ما هي 

املهارات الأ�شا�شية.

وتعتمـــد الأهمية املعطاة يف خمطط التقييـــم الوطني للأق�شام الفرعيـــة للمنهاج اأو جمالته 
اأي�شـــا على الطريقـــة التي �شيتم بها رفع التقاريـــر حول البيانات )ح�شب الدرجـــات الإجمالية اأو 
ح�شـــب جمال املنهاج الدرا�شي(. ينبغي ا�شت�شـــارة �شانعي ال�شيا�شات التعليمية ملعرفة رغبتهم يف 

كيفية رفع التقارير حول بيانات الختبار. 

اإذا كان �شيتـــم رفع التقارير عن بيانات الختبار كدرجـــة اإجمالية واحدة لكل طالب يف مادة 
من املنهاج الدرا�شي، مثل الريا�شيات، فتكون احلاجة اإذن اإلى ما ل يقل عن 25 اأو 30 فقرة. وقد 
يلزم عدد اأقل نوعا ما من الفقرات لرفع تقرير حول جمال فرعي يف اختبار الريا�شيات، مثل فهم 

الطلب للم�شاحة اأو حل امل�شكلت.
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ويقـــدم اجلدول 3.2 مثال عن حمتـــوى جدول املوا�شفات اخلا�س باختبـــار مادة الريا�شيات 
للطلب يف ال�شفوف الثالث اخلام�س الثامن يف بابوا غينيا اجلديدة. لحظ اأنه يف اختبار ال�شف 
الثالـــث، تتناول اأكرث من 80 يف املائة من الفقـــرات الأعداد والتطبيق وامل�شاحة والنمط والقيا�س. 
وتتناول اأربع فقرات فقط الحتمال والأمناط. ومع ال�سف الثامن، تتوزع الفقرات ب�سكل مت�ساوي 

عرب كل املجالت الفرعية.  

الـجــــدول   3.2 

محتوى مخطط مادة الرياضيات لبابوا غينيا الجديدة

ال�صف
االأعداد 
والتطبيق

امل�صاحة 
والنمط

االحتمالالقيا�س
الأمناط 
a  واجلرب

جمموع 
الفقرات

10742225ال�شف الثالث

101074435ال�شف اخلام�س

101086640ال�شف الثامن

امل�شدر: مواد غري من�شورة من وزارة التعليم لبابوا غينيا اجلديدة.
a. ينطبق اجلرب فقط على ال�شف الثامن.

وعـــادة ما ت�شتند املخططات على املنهاج املقرر )اأو املق�شود(. لكن اإن مل يتم اعتبار املنهاج 
املنفـــذ )ما يدر�شه املعلمون( واملنهاج الذي مت حت�شيله )مـــا تعلمه الطلب( فقد يكون الختبار 
�شعبـــا للغاية اأو كثري ال�شهولـــة. وبالتايل فاإنه لن يقدم و�شفا له معنى عن مدى اإجنازات الطلب 
�شمـــن الفئة امل�شتهدفة. فاإذا ف�شـــل معظم الطلب يف الإجابة على الفقـــرات ب�شكل �شحيح، فل 
يظهـــر الختبـــار مـــا اإذا كان هوؤلء الطلب قادرين علـــى اإظهار املهارات التي هـــي اأدنى بقليل اأو 
بكثـــري من م�شتوى �شعوبة فقرات الختبار . وباملثل، اإذا كان معظم الطلب قد اأجابوا على جميع 
الفقرات ب�شكل �شحيح، فل يدل الختبار عما اإذا كانوا قادرين على التعبري على املهارات التي هي 
اأعلـــى بقليل اأو بكثري من م�شتوى �شعوبة فقرات الختبار. تكون البيانات الناجمة عن الختبارات 
ال�شعبة جدا اأو كثرية ال�شهولة ذات نفع حمدود بالن�شبة ل�شانعي ال�شيا�شات واملدار�س واملعلمني.

وتتوقف �شعوبة الختبار على الغر�س من وراءه. اإذا كان الغر�س هو ر�شد اأداء جميع الطلب 
يف الفئـــة امل�شتهدفـــة، فيجب اأن يطابق توزيـــع �شعوبة فقرات الختبار الفـــرق يف التح�شيل للفئة 
امل�شتهدفة. كقاعدة عامة، يجب اأن يتكون ثلثي الختبار من الفقرات التي يحتمل اأن يجيب عليها 
ثلثـــي الفئـــة ب�شكل �شحيح بن�شبة تـــرتاوح من 30 اإلى 70 يف املائـــة.  )يف املتو�شط، ينبغي اأن يكون 
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الحتمـــال بن�شبة 50 يف املائة للم�شاعدة على الرفع من التباين يف درجات الطلب يف الختبار.( 
وينبغـــي تق�شيم الثلث الآخر من الختبـــار بالت�شاوي بني الفقرات التي يرجح اأن يجيب عليها اأكرث 
مـــن 70 يف املائـــة من الطلب الذين ينجزون الختبار ب�شكل �شحيـــح والفقرات التي من املحتمل 
اأن يجيـــب عليها اأقل من 30 يف املائة ب�شكل �شحيح. وبالرغم من اأن احل�شا�شية التي تعك�شها هذه 
الأرقام اجتاه اإجنازات الطالب مهمة، فل ينبغي اأن توؤدي اإلى ا�شتبعاد جمالت مهمة من املنهاج 
ملجـــرد اأن اأداء الطـــلب فيها يكـــون �شعيفا جدا اأو جيدا جدا. ينبغـــي اإر�شاء ملءمة الفقرات يف 
برنامـــج الختبـــار التجريبي حيث جترى الفقـــرات لطلب بخ�شائ�س م�شابهـــة لتلك التي تتوفر 

عليها الفئة امل�شتهدفة بالن�شبة للتقييم الوطني.

حتــــدد بع�ــــس التقييمات الوطنية م�شتويــــات التح�شيل اأو الأداء التي ت�شتنــــد اإلى معيار حمدد 
م�شبقا وتعني الطلب الذين حققوا هذا املعيار. اإذا كان املعيار مرتفعا جدا، فاإن الختبار �شيحدد 
العــــدد القليل من الطلب اللذين يعربون عن هذا امل�شتوى من املهارة، لكنه �شيوفر معلومات قليلة 
عن اإجناز ما تبقى من الفئة من غري كونهم اأقل من م�شتوى املعيار. واإذا كان املعيار منخف�شا، فاإن 
الختبــــار �شيحــــدد العدد الكثري من الطلب الذين اأظهروا هذا امل�شتــــوى من املهارة، لكنه �شيمنح 
معلومات �شئيلة حول اأي م�شتويات اأعلى من املهارات ميكن اأن يكون الطلب قد اكت�شبوها اأي�شا.

صدق االختبار 

ال�شـــدق هو تركيب �شامل يحتمـــل القيام بتف�شريات وا�شتخدامـــات منا�شبة لدرجات ونتائج 
الختبار )Messick 1989(. يتجلى اأحد وجوه ال�شدق يف مدى متثيلية حمتوى الختبار للمناهج 
الدرا�شية اأو للرتكيب التي يتم قيا�شهما. يكون مدير بناء الختبار م�شئول عن التن�شيق مع جمموعة 
مرجعيـــة معينة من املتخ�ش�شني يف املـــواد، مثل املتخ�ش�شني يف املناهـــج الدرا�شية، ل�شمان اأن 
الفقـــرات متثل عينة منا�شبة من املنهـــاج الدرا�شي اأو الرتكيب. ول ينبغي اأن ي�شمل فريق اخلرباء 
كتـــاب الفقرات. ففي احلالة الأخرية، يكون ال�شـــدق م�شاألة حكمية ولي�شت اإح�شائية. وينبغي اأن 
حتـــدد جمموعة اخلرباء اإن كان الختبار ميثل تغطية ملادة معينة )مثل ريا�شيات ال�شف الرابع( 

واأن يعترب اإن كان الختبار يوفر اأدلة كافية عن حت�شيل الطالب يف جمال تلك املادة.

لغة االختبار 

ينبغي على اإطار الختبار اأن يو�شح ويربر اللغة اأو اللغات التي �شيتم ا�شتخدامها يف اختبارات 
التقييـــم الوطنـــي. تكون لغة الختبار عـــادة هي اللغة امل�شتعملة يف التعليـــم. ومتيل ترجمة فقرات 
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الختبـــار يف احلـــالت التـــي يكـــون فيها التعليـــم بلغات متعـــددة اإلـــى اأن تكون مكلفـــة وم�شتغرقة 
للوقـــت. ينبغـــي اأن تكون الن�شخ املرتجمة من الختبارات متطابقة قدر الإمكان اإذا كانت البيانات 
�شت�شتخدم لأغرا�س املقارنة. وفيما يلي بع�س الق�شايا التي ينبغي اأخذها بعني العتبار يف القرار 

حول اختبار جمال معني من املنهاج با�شتخدام لغة واحدة اأو اأكرث: 

قد يكون من الأف�شل تقييم الطلب الأكرب �شنا بلغة التعليم امل�شرتكة اإذا كانت املوارد حمدودة.• 
قـــد يخف�ـــس تقلي�ـــس الكلمات امل�شتخدمـــة يف فقرات الختبـــار اإلى احلد الأدنـــى من تكاليف • 

الرتجمة، ولكنه اأي�شا عادة ما يبعد الفقرة عن �شياقها، مما يجعلها اأقل واقعية.
قـــد يكون مـــن الأف�شل ا�شتبعاد بع�س الطلب من الفئة امل�شتهدفة يف التقييم الوطني من اأجل • 

حماولة ا�شتيعاب جميع املجموعات اللغوية.
تكـــون اللغة املق�شودة للتعليم يف بع�س الأحيان لي�شت هي اللغة الفعلية امل�شتخدمة يف التعليم. • 

فيمكن لفقرات اختبار التقييم الوطني يف مثل هذه احلالت اأن ت�شتخدم اللغة الفعلية للتعليم.
يف حالـــة الطـــلب الأ�شغر �شنا، وخا�شة اإذا كانت لغة التدري�س لي�شت هي اللغة الأم، ميكن اأن • 

يتـــم اإجراء الختبار �شفويا. يقراأ امل�شرف على اإجراء الختبار كل �شوؤال ب�شوت عال اأو ي�شغله 
علـــى �شريط م�شجـــل ويعطي الطلب وقتا كافيـــا للإجابة. ميكن لهذا النوع مـــن امل�شاعدة اأن 
يكون منا�شبا ب�شكل خا�س بالن�شبة لختبارات الريا�شيات والعلوم التي جترى للطلب الأ�شغر 
�شنـــا والذيـــن قد يكونون قادريـــن على اإبراز درجة اأكـــرب من الإتقان للمـــادة يف اختبار يجرى 
�شفويـــا مـــن اختبار يتطلب منهـــم قراءة فقرات الختبـــار لوحدهم. بطبيعة احلـــال، ل ينبغي 

اإجراء الختبارات امل�شممة لتقييم مهارات القراءة الفردية للطلب �شفويا.

صيغة الفقرات

يف تقييمـــات الورقة والقلم، يجيب الطلب على �شل�شلة من الأ�شئلة اأو الإيحاءات.  وت�شتخدم 
اأجوبتهـــم املكتوبة اأو املر�شومة كدليل على م�شتواهم يف املعرفة اأو الكفاءة اأو الفهم. هنالك اأربعة 
اأنواع اأ�شا�شية من فقرات الختبار، اأو الطرق التي ي�شتطيع الطلب من خللها اإظهار اأجوبتهم:

الختيار من متعدد• 
الإجابة املغلقة • 
الإجابة الق�شرية املفتوحة • 
املقال اأو الإجابة املو�شعة• 
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االإطـــار  3.2 

اأمثلـــــة عن فقـــرات االختيـــــار من متعـــــدد

1.    اأي من املواد الآتية اأكرث احتمال باأن تقا�س بامللليلرت؟
A. كمية ال�شائل يف ملعقة �شغرية

B. وزن )كتلة( م�شمار
C. كمية البنزين يف خزان

D. �شماكة 10 قطع من الورق

امل�شدر: IEA 1998، فقرة من عينة.
ملحظة: A هو اجلواب ال�شحيح.

2.    ي�شاوي �شعر زجاجة من ع�شري التفاح 1.95 $. ي�شاوي اخلبز 2.75 $. اأي من املبالغ الآتية
        هو اأ�شغر مبلغ حتتاجه ل�شراء ع�شري التفاح واخلبز؟

$ 5.00  O              $ 4.80  O              $ 4.00  O              $ 3.75  O
امل�شدر: املجل�س الأ�شرتايل للأبحاث الرتبوية n.d، فقرة من عينة.

ملحظة: 4.80$ هو اجلواب ال�شحيح.

تتطلـــب فقـــرات الختيار من متعـــدد )انظر الإطار 3.2( من الطـــلب اختيار واحد من عدة 
)عادة اأربعة( خيارات. قد تكون اخليارات مكتوبة اأو مبينة ك�شور معلمة. وميكن اإدراجها واحدا 
حتـــت الآخـــر، يف �شف اأفقي، اأو و�شعهـــا يف عمودين. ي�شري الطلب اإلى اجلـــواب بوا�شطة تظليل 
فقاعـــة اأو ر�شـــم دائرة حول حـــرف اأو رقم اأو و�شع علمـــة داخل مربع لختيار جـــزء من ن�س اأو 
مبيان. لفقرات الختيار من متعدد خيار واحد �شحيح ل لب�س فيه وعدة خيارات معقولة ولكن غري 
�شحيحة. يحتوي القر�س املدمج )CD( امل�شاحب على العديد من الأمثلة عن فقرات الختيار من 

متعدد يف اللغة والريا�شيات والعلوم لطلب املرحلة البتدائية وما بعدها.

تتوفر فقرات الإجابة املغلقة )انظر الإطار 4.2( على اإجابة �شحيحة واحدة من �شنع الطالب. 
يتـــم عادة قبول اختلفات طفيفة يف طريقة الإجابـــة. قد يطلب من الطلب كتابة كلمة واحدة اأو 
اثنتـــني اأو و�شـــع �شطر حتت كلمة اأو رقم يف ن�س اأو جـــدول اأو ر�شم خط على �شبكة اأو الإ�شارة اإلى 
مـــكان يف مبيان. وقد تتطلب فقـــرات الإجابة املغلقة اأي�شا من الطـــلب اختيار عدة خيارات تفي 
مبعايـــري معينـــة اأو تتنا�شب مع �شل�شلة من اأزواج من اجلمل اأو مبيانـــات. )على �شبيل املثال، انظر 
الفقـــرات 6 و9 و11 و19 علـــى CD يف اختبـــار الريا�شيـــات ل NAEP1990-2000 لل�شف الرابع 

والفقرات S011032 وS031053 يف اختبار العلوم لTIMSS 2003 بالن�شبة لل�شف الرابع(.
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االإطـــار  4.2 

مثـــــال عن فقـــرة االإجـــابة الـمغلقـــة

يف هذه اجلملة العددية
2,739 = 9 + 30 +  +2000

اأي عدد ينا�شب مكان املربع    جلعل اجلملة �شحيحة؟

اجلواب: _______
امل�شدر: IEA 1998، فقرة من عينة.

االإطـــار  5.2 

اأمثلـــــة عن فقـــرات  االإجــابة الق�صرية املفتوحــة

a. كيف ميكنك معرفة عمر ال�شجرة بعد قطعها؟
.....................................................................................
.....................................................................................

b. اأكتب مثال عن كيف ميكن للآلت اأن ت�شاعد النا�س يف عملهم.
.....................................................................................
.....................................................................................

امل�شدر: IEA 1998، فقرة من عينة.

تتطلب فقرات الإجابة الق�شرية املفتوحة )انظر الإطار 5.2( من الطلب تكوين رد ميكن اأن 
يكون له عدة اإجابات خمتلفة ولكن �شحيحة. يتطلب الرد ال�شحيح عادة بع�س التف�شري اأو عر�س 
لعمليـــة اأو ر�شـــم مف�شل )اأكرث من �شطر اأو �شطرين(. قد يطلب من الطالب كتابة جملة واحدة اأو 
جملتني، اأو اإمتام �شل�شلة من اخلطوات اأو املعادلت، اأو اإكمال عدة جوانب من ر�شم اأو ر�شم بياين 
اأو مبيـــان )علـــى �شبيل املثال، انظـــر الفقرات 6 و7 و11 على CD يف »امللحـــق B: اإنقاذ الدولفني،« 

).PIRLS 2006 عينة من فقرات يف القراءة العاملية لل�شف الرابع

تتطلـــب فقـــرات املقال اأو الإجابـــة املو�شعة )انظر الإطـــار 6.2( من الطـــلب بناء رد مطول 
واأحيانـــا معقد علـــى اإيحاء. ميكن اأن يت�شمن الرد ن�شا من �شفحة واحـــدة اأو اأكرث، ورمبا يحتوي 
على مبيانات. هناك العديد من الطرق »ال�شحيحة« للإجابة يف املقال اأو الإجابة الطويلة. )انظر 
 PISA القا�شي العادل«، فقرات القراءة يف القراءة العاملية« ،CD على �شبيل املثال ال�شوؤال 9 على

2000، والفقرات 33 و35 و39 يف القراءة الرئي�شية لNAEP، 1990-2006: ال�شف الرابع.(
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االإطـــــار  6.2

مثــــال عن اإيحـــاء للمقـــال

قـــد تكـــون اإيحاءات املقال مكتوبـــة اأو م�شورة. ومن املهـــم اأن يفهم الطلب اأي نوع مـــن الكتابة يطلب 
منهم. على �شبيل املثال، قد يطلب من الطلب �شرح اأفكارهم اأو اإبداء الراأي اأو كتابة قطعة للإقناع اأو 

كتابة ق�شة. عادة ما يتم توفري هذه املعلومات كجزء من تعليمات اإجراء الختبار.
ا�شتخدمـــت ال�شـــورة الإيحائية املبينة يف املثال التايل يف بابوا غينيـــا اجلديدة لتقييم املهارات اللغوية 
لدى الطلب يف كتابة ق�شة �شردية. وقال امل�شرف على اإجراء الختبار للطلب اأنه باإمكانهم ا�شتخدام 

الأفكار يف ال�شورة اأو ا�شتعمال اأفكارهم للتفكري يف ق�شة عن ال�شيد.

اكتب ق�شة عن الذهاب اإلى ال�شيد
امل�شدر: وزارة الرتبية لبابوا غينيا اجلديدة عام 2004.

تعتـــرب اأنـــواع الفقرات الثلث الأولى الأكـــرث �شيوعا يف التقييم الوطنـــي، جزئيا ب�شبب تكلفة 
الت�شحيـــح اليدوي بثبات لأعداد كبرية مـــن املقالت. وينبغي اأن تبني وثيقة اإطار الختبار الن�شب 
املئويـــة التقديريـــة لأنواع خمتلفة من الفقـــرات يف الختبار النهائي. كما ينبغـــي اأن ت�شمل عينات 
مـــن اأنواع الفقرات مل�شاعدة اأع�شاء جلنة القيادة وال�شركاء الآخرين على اأن ي�شبحوا على دراية 

مبقاربة التقييم.
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يوؤثر اختيار �شيغة الفقرة وطريقة الت�شحيح ب�شورة كبرية على التكلفة الإجمالية للختبار. 
فالفقـــرات التـــي حتتاج اإلى الت�شحيـــح اليدوي تكلف اأكـــرث وت�شتغرق وقتا اأطول، ممـــا يوؤدي اإلى 
تاأخـــري ن�شر التقرير. يجـــب اإعداد اأدلة للت�شحيح اليدوي وتوظيـــف امل�شححني وتدريبهم. وكلما 
تعقـــدت اأدلة الت�شحيح، كلما ارتفعت التكاليف. يبـــدو ت�شحيح املقالت وفقرات الإجابة املو�شعة 
اأكـــرث تكلفة. اإن فقرات الختيار من متعدد اأقل تكلفة يف الت�شحيح، ولكنها اأكرث تكلفة من الأنواع 
الأخرى من الفقرات فيما يخ�س بناء الأ�شئلة. فيما يلي ملخ�س لبع�س ق�شايا التكلفة التي ينبغي 

اأخذها بعني العتبار يف حتديد اأنواع الفقرات للختبار.

عـــادة ما يتم ت�شحيح فقرات الختيار من متعدد بكونهـــا �شحيحة اأو غري �شحيحة من 
قبل برجمية الكمبيوتر لتحليل البيانات.  لي�س من ال�شروري ت�شحيح الفقرات قبل التحليل. 
يجـــب فقـــط اإدخال اإجابـــات الطلب يف جهـــاز الكمبيوتر. يتـــم اإدخال هـــذه الإجابات اإما 
اإلكرتونيـــا من خلل الت�شوير ال�شوئي اأو يدويا. يكـــون الت�شوير ال�شوئي هو الأكرث كلفة يف 
الختبار وا�شع النطاق، ويتطلب معدات خا�شة والدعم التقني الحتياطي يف بع�س الأحيان. 
قـــد يتم ح�شر الفقرات امل�شورة �شوئيا يف نوع معني مـــن الإجابة )مثل تظليل الفقاعات(. 
وميكـــن ا�شتخدام جمموعة متنوعة اأو�شع مـــن اأ�شاليب الختيار من متعدد )مثل ر�شم دوائر 
حول كلمات اأو و�سع عالمة داخل مربعات اأو ر�سم خطوط لتحديد اخليارات( اإن كان اإدخال 

البيانات يتم يدويا.

ل ينبغـــي ت�شحيـــح فقرات الختيـــار من متعدد بكونهـــا �شحيحة اأو غـــري �شحيحة قبل 
حتليل البيانات. فيمكن احل�شول على معلومات ت�شخي�شية قيمة عن اأداء الطالب من خلل 
ت�شجيـــل كل خيـــار. اإذا كان يتـــم م�شح البيانات �شوئيا، ل بد من �شمـــان اأن جميع الإجابات 
قـــد �شجلت. يتـــم تخفي�س تكلفة اإدخال بيانات فقرات الختيار مـــن متعدد يدويا عن طريق 

ا�شتخدام �شكل متجان�س.

يجـــب ت�شحيـــح فقرات الإجابـــة املغلقة يدويا لأنه ميكـــن قبول عدد من الإجابـــات املختلفة. 
وينبغـــي على اأدلـــة الت�شحيح اأن حتدد جمموعـــة الأجوبة املقبولة وغري املقبولـــة. وعادة ما يكون 
نطاق اخليارات ال�شحيحة املمكنة لفقرات الإجابة املغلقة حمدودا. تكون اأدلة الت�شحيح وا�شحة 
ن�شبيـــا وقد يكون وقت تدريب امل�شححني ق�شريا ب�شـــكل معقول، لكن ينبغي تنفيذ وال�شتمرار يف 

مراقبة اجلودة.

يتم ت�شحيح فقرات الإجابة الق�شرية املفتوحة يدويا. وميكن اأن يكون عدد ونطاق الإجابات 
املقبولة وغري املقبولة وا�شعا. وبالتايل، فقد تكون اأدلة الت�شحيح معقدة كثريا وقد تتطلب تدريبا 

دقيقا للم�شححني. ويكون التحقق امل�شتمر خلل الت�شحيح �شروريا ل�شبط اجلودة.
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تتوفـــر فقرات الإجابة املو�شعـــة على اأدلة ت�شحيح معقدة، وحتتاج اإلـــى تدريب وا�شع النطاق 
ل�شالـــح امل�شححني. ويكون الت�شحيح املـــزدوج امل�شتمر لبع�س الن�شو�س اأو كلها اأثناء الت�شحيح 
اأمـــرا �شروريا ل�شبط اجلودة. وتتطلب اأدلة الت�شحيـــح اأي�شا تف�شيل مو�شعا لأغرا�س التدريب، 

وينبغي اأن تت�شمن مناذج من الإجابات مطابقة لكل م�شتوى من م�شتويات دليل الت�شحيح.

ميكـــن اجلمع ما بني اأنواع الفقـــرات املختلفة يف نف�س الختبار. علـــى �شبيل املثال، قد يتكون 
الختبار من بع�س فقرات الختيار من متعدد وبع�س فقرات الإجابة املغلقة وبع�س فقرات الإجابة 

الق�شرية املفتوحة.

ينبغي على كتاب الفقرات حماولة �شمان اأن �شيغة كل فقرة من فقرات الختبار هو الطريقة 
املنا�شبـــة والفعالـــة لتقييم الفهم لنتيجة معينة للتعلم. كما ينبغـــي اأن يحاولوا تقليل كمية القراءة 

والكتابة اأو احل�شاب املطلوبة يف الإجابة عن فقرة معينة، والتي ل لزوم لها.

وينبغـــي اأن ترتكز القـــرارات حول اأي �شيغة اأو �شيغ الفقرات �شيتـــم ا�شتخدامها يف الختبار 
ون�شبة ا�شتخدامها على ملئمة �شيغة الفقرات لقيا�س تركيب اأو جمال من املعرفة اأو مهارة وعلى 
ال�شعوبات العملية مثل اخلربة اللزمة لبناء اأنواع خمتلفة من الفقرات وتكلفة الت�شحيح يدويا. 

يلخ�س اجلدول 4.2 بع�س مزايا وعيوب اأنواع الفقرات.

تغـــري اختبـــارات الريا�شيات لبابوا غينيـــا اجلديدة ن�شبـــة الختيار من متعـــدد اإلى الأجوبة 
الق�شـــرية املفتوحة ح�شب ال�شف الذي يتـــم تقييمه )انظر اجلدول 5.2(. يحتوي ال�شف الثامن 

على فقرات اأكرث من ال�شف الرابع، ويتكون معظمها من فقرات الإجابة الق�شرية املفتوحة.

ينبغي اأن يكون الوقت املمنوح للطلب لإجناز الختبار كافيا لل�شماح ملعظم الطلب مبحاولة 
الإجابـــة على معظم الفقرات. اإن جمع املعلومات حول مقـــدار الوقت الذي ي�شتغرقه الطلب يف 
اإجنـــاز فقـــرات الختبار التجريبي مهـــم. تختلف الختبـــارات من حيث الطـــول، ولكن يجب اأن 
يتمكـــن الطـــلب من حماولة الإجابة على الغالبية العظمى من الفقرات يف حوايل 40 دقيقة. قد 
تتوفر الختبارات املكونة اأ�شا�شا من فقرات الختيار من متعدد على فقرات اأكرث من الختبارات 
املكونـــة اأ�شا�شا من فقـــرات الإجابة الق�شرية. وقد تت�شمن الختبـــارات لطلب املرحلة الثانوية 
فقـــرات اأكرث، وقد مينح الطـــلب املزيد من الوقت للقيام بهذا الختبـــار. اإذا كان الطلب غري 
متعوديـــن على اأنواع الفقرات يف التقييم، فمن املحتمل اأن يحتاجوا اإلى مزيد من الوقت للإجابة 

على هذه الفقرات.
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الــجـــــدول 5.2 

اأنواع فقرات اختبار الريا�صيات لبابوا غينيا اجلديدة

الإجابة الق�شرية املفتوحةالختيار من متعددم�شتوى ال�شف
205ال�شف الثالث

2510ال�شف اخلام�س

2515ال�شف الثامن

امل�شدر: وزارة التعليم بابوا غينيا اجلديدة عام 2004.

مجتمع الطالب الذين سيتم تقييمهم 

ينبغـــي على وثيقـــة اإطار الختبـــار اأن يحدد املجتمـــع امل�شتهدف للتقييم )علـــى �شبيل املثال: 
ال�شـــف الرابـــع( وينبغي اأن تبني ملـــاذا مت اختيار هذه الفئـــة املعينة. يف بلد معـــني، ميكن لوثيقة 
الإطار مثل اأن تربر اختيار ال�شف الثالث بحجة اأنه يحدث ت�شرب كبري من املدار�س بعد ال�شف 
الثالث ، اأو ميكنها اأن تربر اختبار ال�شف الرابع لأن معظم الطلب ينبغي اأن يكونوا قادرين على 
القـــراءة بذاك ال�شف، اأو ميكنها تربيـــر اإجراء الختبار بال�شف النهائي مـــن التعليم البتدائي 
لتقييـــم التح�شيل التعليمـــي للطلب يف هذه املرحلـــة املهمة من نظام التعليـــم. وميكن اأن حتدد 
وثيقة الإطار اأي�شا الفئات الفرعية من الطلب التي قد ت�شتبعد من العينة الوطنية، مثل الطلب 

ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�شة اأو الطلب يف املدار�س ال�شغرية يف املناطق النائية جدا.

التقرير حول النتائج

ينبغي منذ البداية التو�شل اإلى اتفاق مع جلنة القيادة ب�شاأن الكيفية التي ينبغي اأن تقدم بها 
النتائج. قدم التقييم الوطني للقراءة باللغة الإجنليزية يف اإيرلندا درجات منف�شلة تتعلق ب�شيغة 
الن�س والعملية املعرفية. وقد اقرتحت وثيقة اإطار التقييم يف اإيرلندا تقييم نوعني من الن�شو�س 
)الأدبـــي والإعلمـــي( وم�شتويني مـــن العمليات )ال�شتخـــراج املعلومات والتف�شـــري ال�شتدليل( 
لل�شـــف الأول. ويف م�شتوى ال�شف اخلام�ـــس، اقرتح تقييم ثلثة م�شتويـــات معايري فرعية لأنواع 
الن�شو�ـــس )الأدبي، واملعلومات امل�شتمرة، واملعلومات غري امل�شتمرة( وثلثة معايري من العمليات 
)ال�شتخراج املعلومات، وال�شتدلل، والتف�شري-التقييم( )Eivers واآخرون 2005(. وقد ا�شتخدم 
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امل�شـــح الـــدويل لقرائية الكبار الن�شو�س غري امل�شتمرة لتقييـــم الأداء يف معيار الوثيقة. وقد حدد 
اإطار الدرا�شة الدولية حول التقدم يف التنور القرائي )PIRLS( اأنه �شوف يقي�س فقرات الختبار 
مـــن اأجـــل غر�شني للقـــراءة: القراءة مـــن اأجل التجربـــة الأدبية والقـــراءة لكت�شـــاب وا�شتخدام 
Camp� )املعلومات. واقرتح اأي�شا اجلمع بني املعيارين واإعطاء درجة اإجمالية عن التنور القرائي 

bell واآخرون 2001(. 

ينبغي اإخبار جلنة القيادة باأن التقرير حول النتائج ح�شب املعايري الفرعية يعتمد على نتائج 
حتليـــل الفقـــرات. ت�شتخدم التقييمات الدولية والعديد من التقييمـــات الوطنية مثال للإجابة عن 
الفقـــرة لتحديـــد اإذا مـــا كانت فقرات الختبـــار تنا�شب املعايـــري الفرعية ب�شـــكل ملئم. يف هذه 
املرحلة، ميكن اإعطاء جلنة القيادة مقدمة غري فنية ملفهوم التقرير حول النتائج ح�شب م�شتويات 
الإجنـــاز، والتـــي عامة ما ي�شار اإليها مب�شتويـــات املهارة، ويطلب من اأع�شاءهـــا اإبداء راأيهم حول 
ال�شـــكل املف�شـــل لديهم لتقدمي التقرير عن الختبار. ميكن و�شـــف اأداء الطالب من حيث الن�شبة 
املئويـــة للإجابـــات ال�شحيحة عـــن الفقرات اأو من حيـــث امل�شتويات مثل متقـــدم )يتجاوز املعيار 
املتوقع(، ماهر )يلبي املعيار املتوقع(، اأ�شا�شي )ل يفي باملعيار املتوقع(، اأو دون الأ�شا�شي )ينجز 
دون امل�شتوى الأ�شا�شي(. قد يتطلب الأمر مراجعة عدد م�شتويات املهارة نتيجة الختبار التجريبي 
والتحليـــل النهائي للختبار. يغطي الكتاب الرابع من هـــذه ال�شل�شلة »حتليل البيانات من التقييم 

الوطني للتح�شيل التعليمي« كل من نظرية الإجابة على الفقرات وم�شتويات املهارة.

وينبغـــي اأن يبـــني الإطار اأي�شـــا اأنواع التقاريـــر حول التقييـــم الوطني التي �شتن�شـــر يف نهاية 
التقييـــم. قـــد ت�شمل هذه التقارير تقريرا فنيـــا و�شل�شلة من التقارير املوجـــزة لقراء معينني، مثل 
مدربـــي املعلمني والهيئـــات املعنية باملناهج الدرا�شيـــة و�شانعي ال�شيا�شـــات، والبيانات ال�شحفية 

واملوجز الإعلمي. 

السياقات

ي�شتخـــدم العديد من �شانعي ال�شيا�شات التعليمية التقييمات الوطنية جلمع معلومات �شياقية 
اإ�شافيـــة حـــول العوامل التـــي ميكن اأن تنعك�ـــس اأو توؤثر ب�شكل مبا�شر على جـــودة تعلم الطلب يف 
جمالت معينة من املنهاج الدرا�شي. ينبغي على جلنة القيادة اأن تعطي املبادئ التوجيهية العامة 
يف اختيار املتغريات ال�شياقية التي ينبغي تقييمها. وميكن ا�شتخدام تلك املعلومات بدورها من قبل 
الوكالـــة املنفذة لتوجيه بناء ال�شتبانة. ميكن اأن تكون للمعلومات ال�شياقية اأهمية خا�شة بالن�شبة 

ل�شانعي ال�شيا�شات يف حماولتهم لفهم اأ�شباب الختلفات يف م�شتويات حت�شيل الطلب. 
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وتركـــز العديد من التقييمـــات على ال�شياقات املنزليـــة واملدر�شية. وعادة مـــا ت�شمل العوامل 
املنزلية الو�شع الجتماعي والقت�شادي، والذي يقا�س اأحيانا من حيث ممتلكات املنزل وامل�شتوى 
الدرا�شـــي للوالديـــن واللغـــة امل�شتخدمـــة يف املنزل وبنيـــة الأ�شرة وعـــدد اأفرادها وتوفـــر التوجيه 
الأكادميـــي والعمليات املنزليـــة )مثل القراءة للأطفـــال وغريها من اأ�شـــكال التوجيه التي ت�شجع 
التعلـــم(، والعلقـــات ما بني البيـــت واملدر�شة2. تغطـــي ال�شياقات املدر�شية يف كثـــري من الأحيان 
املـــوارد املدر�شيـــة والف�شول الدرا�شيـــة واإدارة وتنظيم املدر�شة وطبيعة وم�شتـــوى تدريب املعلمني 
وا�شرتاتيجيـــات التدري�ـــس واملحيط ال�شفي. جتمع بع�س التقييمـــات بيانات عن مواقف التلميذ 
جتـــاه املدر�شة وبع�س املواد املعينـــة واهتمامات التلميذ و�شلوكياتهم )علـــى �شبيل املثال، مقدار 
الوقـــت الـــذي يق�شيـــه التلميذ يف امل�شاعـــدة يف املنـــزل اأو يف الواجبـــات املدر�شيـــة اأو يف القراءة 
للمتعـــة(. وتوجد تفا�شيل عن كيفية ت�شميم وكتابة فقـــرات ال�شتبانة لحقا يف هذا الكتاب، كما 
يت�شمـــن القر�س املدمج الذي ي�شاحب الكتاب اأمثلة عن فقـــرات ا�شتبانات تهدف اإلى احل�شول 

على املعلومات ال�شياقية من الطلب واأولياء الأمور واملعلمني ومديري املدار�س.

هوامـــــ�س

بعد الدرا�شة الثالثة، مت و�شف هذه ال�شل�شلة بدرا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم ومت الحتفاظ بالخت�شار . 1
TIMSS

لحظ اأنه هناك نفورًا يف بع�س البلدان من جمع البيانات حول اخللفية القت�شادية والجتماعية. . 2
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الفصل الثالث:  

     كتابة الفقرات

ي�شـــف هـــذا الف�شـــل خ�شائ�س الفقرات اجليـــدة يف الختبـــار ويقدم اإر�شـــادات لكتابتها 
وت�شميمهـــا. كذلك يتناول بنية وتنظيم الختبـــار لإخراج الفقرات1. كما ن�شف اأدوار املوظفني 
امل�شاركـــني يف بنـــاء الختبار-فريق كتابة الفقـــرات واملراجعون الآخـــرون، والذين يعملون حتت 

قيادة مدير بناء الختبار.

اإن جـــودة الختبار تعتمد ب�شكل كبري على مدى حتقيقـــه للغر�س الذي و�شع من اأجله وعلى 
ن�شبة دقة مطابقة الفقرات جلدول املوا�شفات. اإن الفقرات اجليدة يجب اأن تكون وا�شحة وذات 
�شلـــة باملناهـــج الدرا�شية ومركزة على جانب واحد من التعلـــم. بالإ�شافة اإلى اأنها توفر مهمات 

واقعية وجذابة وعادلة بالن�شبة للطلب الذين هم من خلفيات لغوية وثقافية خمتلفة.

تت�شف الفقرة اجليدة باخل�شائ�س التالية:

تتناول جمال اأ�شا�شيا للتعلم.• 
تكون مهمة وبناءة ولها معنى.• 
ميكن ربطها باخل�شائ�س املهمة املوجودة  يف جدول املوا�شفات.• 
تت�شم بالعدل.• 
تعك�س اأفكاًرا هامة ولي�س اأفكاًرا هام�شية اأو ل قيمة لها.• 
تقود الطلب بو�شوح ملعرفة ما يطلب منهم فعله.• 
م�شتقلة ول تعتمد على فهم فقرات �شابقة.• 
اإذا كانـــت تدور حول املفردات، فيجب اأن ت�شتهدف معنى الكلمة يف �شياق الن�س، ولي�س حول • 

املعرفة العامة.
من الأف�شل اأن يتم التعبري عنها بالإيجاب؛ ولي�س النفي لتجنب الإرباك.• 
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ميكـــن اأن ي�شتفيد كتاب الفقـــرات كثريا من درا�شة مناذج ذات ال�شلة مـــن الفقرات العالية 
اجلودة. تن�شر العديد من املنظمات عينات من فقرات الختبار على النرتنت. وقد تكون م�شادر 
فقـــرات الختبـــار ال�شادرة للعمـــوم من الختبـــارات الدولية، مثل درا�شة الجتاهـــات الدولية يف 
الريا�شيـــات والعلـــوم )TIMSS( والربنامج الدويل لتقييم الطـــلب )PISA( والدرا�شة الدولية 
حول التقدم يف التنور القرائي )PIRLS(، ومن التقييمات الوطنية من بلدان اأخرى، مثل التقييم 
 )CD( ويت�شمن القر�س املدمج امل�شاحب .)NAEP( الوطني للتقدم التعليمي بالوليات املتحدة

.B اأمثلة كثرية عن الفقرات من هذه امل�شادر وغريها. كما توجد عناوين الويب يف امللحق

ميكـــن ا�شتخـــدام فقرات الختبـــار ال�شادرة للعمـــوم يف اختبارات اأخـــرى، �شريطة اأن يكون 
حمتوى املادة و�شياغة الفقرات منا�شبني. من املمكن اأن تكون هذه املادة م�شدرا رخي�شا ومفيدا 
لفقـــرات الختبـــار. تكون  هذه الفقرات )مع الأجوبة( غالبا موجودة على �شبكة الإنرتنت. لذا، ل 
ينبغـــي اأن ت�شتخدم هذه الفقرات اإذا كان هناك احتمـــال اأن يكون الطلب قد ح�شلوا عليها قبل 
اإجـــراء اختبار التقييـــم الوطني. كما ميكن اأي�شا احل�شول على اإذن مـــن طرف ال�شلطات املعنية 
ل�شتعمـــال فقرات ملئمة من اختبارات موؤمنة. قد تكون هذه املقاربة اأرخ�س من بناء الفقرات. 
ومـــع ذلك، �شيحتاج خرباء املنهـــاج الدرا�شي اإلى مراجعة مثل هذه الفقـــرات وجتريبها من اأجل 

امللئمة.

ي�شتغرق تطوير اخلربة يف كتابة الفقرات لكل جزء من اأجزاء املخطط وقتا طويل. ينبغي اأن 
يتفق كتاب الفقرات على فهم م�شرتك مل�شطلحات الفقرات وملا يفرت�س اأن تقي�شه هذه الأخرية. 
مـــن اأجل حتقيق هذا الفهم، ينبغي اأن يحاولوا ت�شنيف كل م�شودة فقرة خلل البناء، با�شتخدام 

معايري مثل ما يلي:

�شيغة الفقرة )على �شبيل املثال، الختيار من متعدد، الإجابة املغلقة، الإجابة املفتوحة(• 
�شيغة الن�س )لختبار القراءة( )على �شبيل املثال، ال�شردي، التف�شريي(• 
امل�شتوى الدرا�شي املق�شود )على �شبيل املثال، ال�شف اخلام�س(• 
نتيجة التعلم )على �شبيل املثال، جمع الأعداد ال�شحيحة من رقمني اأو حتديد الفكرة الرئي�شية • 

يف ق�شة(
العملية املعرفية )على �شبيل املثال، املعرفة اأو التذكر اأو التف�شري اأو الرتكيب(.• 

ميكـــن األ يتم دائما معرفة م�شتـــوى العمليات املعرفية املعنية يف الإجابـــة عن فقرة. اإذا كان 
الطـــلب يجهلون عمليـــة، مثل تلخي�س فقرة من املعلومات، فقد يحتاجـــون اإلى م�شتوى اأعلى من 

العمليات مما لو اأنهم متعودين على التلخي�س.
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صعوبة الفقرات

يكـــون احل�شـــول على م�شتوى ال�شعوبـــة املطلوب للفقرات مهمة �شعبـــة بالن�شبة ملعظم كتاب 
الفقـــرات. يف العديد من البلدان، يكون م�شمون املنهـــاج الدرا�شي املق�شود �شعبا للغاية بالن�شبة 
ملعظـــم الطلب. ونتيجة لذلك، غالبا ما ي�شطر كتاب الفقـــرات اإلى �شياغة العديد من الفقرات 
لقيا�ـــس مهارات اأ�شهل مـــن تلك املدرجة يف املناهج املق�شودة. على �شبيـــل املثال، غالبا ما ت�شمل 
اختبـــارات التح�شيل يف الريا�شيات امل�شممة لل�شف اخلام�ـــس فقرات مبنية على الأهداف التي 

يفرت�س اأن يكون الطلب قد حققوها يف ال�شفني الثالث والرابع. 

يكـــون املعلمـــون املتمر�شون اأكرث احتمال مـــن امل�شئولني الرتبويـــني اأو الأكادمييني للتوفر على 
اإح�شا�س جيد مب�شتويات ال�شعوبة املحتملة للفقرات، ومع ذلك، بالرغم من اأن حكم املعلم ميكنه 
اأن ي�شاعـــد، فهـــو غري كاف. ويكون من ال�شروري اإجراء الختبـــار التجريبي للفقرات على عينات 
مـــن الطـــلب مماثلة تقريبا لتلك التـــي توجد يف الفئة امل�شتهدفة من اأجـــل احل�شول على بيانات 
مو�شوعية اأولية ب�شاأن م�شتويات �شعوبة الفقرات. ميكن لذلك اأن ي�شاعد يف جتنب اخلطاأ ال�شائع 

يف بناء الختبارات بفقرات تربهن على ال�شعوبة املفرطة. 

وميكن لعوامل كثرية اأن جتعل الفقرات التي اعتربها كاتب الفقرات ب�شيطة تتحول اإلى فقرات 
كثـــرية ال�شعوبـــة. وباملثل، ميكن �شياغة اأو تقدمي بع�س الفقرات التـــي مت ت�شميمها لتكون �شعبة 
بطريقـــة جتعلها تربهن على اأنها �شهلة متاما. يف حالة الفقرات التي ت�شتخدم �شيغة الختيار من 

متعدد، ينبغي على كتاب الفقرات جتنب ما يلي:

تقـــدمي اإ�شارات نحوية اأو منطقيـــة يف املنت واملفتاح، والتي ت�شري اإلـــى الإجابة ال�شحيحة، مثل • 
املنت الذي يطابق املفرد يف كل اخليارات، ما عدا واحدا يكون جمعا.

تقـــدمي كلمـــات مطلقة، مثل »دائما« اأو »اأبـــدا«، والتي قد ت�شتبعد بع�س اخليـــارات اأو ت�شري اإلى • 
الإجابة ال�شحيحة.

جعل الإجابة ال�شحيحة اأطول بكثري اأو اأكرث تف�شيل من اخليارات الأخرى.• 
اإدراج كلمة اأو عبارة من مواد التحفيز يف اخليار ال�شحيح، ولكن لي�س يف اخليارات الأخرى.• 
و�شع اخليارات يف ترتيب غري منطقي اأو منط مربك.• 
جعـــل اخليارات واملفتاح يتداخلن ب�شكل ملحوظ، بحيث يعتمـــد متييز الإجابة »الأف�شل« على • 

املهارات اللغوية بدل من املعرفة حول ما يتم اختباره.
اإدراج الأ�شئلة التي ميكن الإجابة عنها دون الرجوع اإلى املحفز.• 
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يف حالـــة اأنـــواع الإجابـــة امل�شاغة، يكون مـــن املهم و�شع معايـــري وا�شحة للت�شحيـــح تظهر جليا 
املق�شود قيا�شه يف الفقرة.

تحيز الفقرات

ياأتي الطلب اإلى الختبار بتنوع يف املعرفة الثقافية والفهم. فل ينبغي اأن يعاقبوا اأو يتميزوا 
مـــن خلل جتـــارب حياة ل �شلة لها باملعرفة واملهارات والفهم التي يق�شد الختبار تقييمها. على 

�شبيل املثال، قد ت�شر فقرات عن ريا�شة م�شهورة للذكور بالإناث.

ميكـــن اأن تكـــون الفقرات متحيـــزة اإذا اأربكت بع�س الطلب دون غريهـــم. ل ينبغي اأن مت�س 
مـــواد التحفيز احل�شا�شيات الأخلقية اأو الثقافيـــة اأو غريها من احل�شا�شيات. ول ينبغي اأن يكون 
هنـــاك اأي احتمال بـــاأن يح�س بع�س الطلب بالإهانـــة اأو اخلوف اأو ال�شتياء مـــن مادة الختبار. 
ينبغـــي على مدير بناء الختبار توعية كتاب الفقرات باأ�شكال خمتلفة من التحيز. وينبغي ت�شجيع 
جلان املراجعة على البحث يف الختبار اأو ال�شتبانة عن الفقرات التي قد تكون متحيزة اأو م�شببة 

للإهانة. 

يـــربز الكتـــاب الرابع من هـــذه ال�شل�شلة، حتليـــل البيانات مـــن التقييم الوطني للتح�ســـيل 
التعليمي، تقنية اإح�شائية ميكن ا�شتخدامها للم�شاعدة على حتديد الفقرات املتحيزة يف كل من 

الختبار التجريبي ومراحل الختبار النهائي.

مواد التحفيز

توفـــر مـــواد التحفيز ال�شيـــاق للفقرة. وقد تكون مقطعـــا من ن�س اأو مبيـــان اأو ر�شم بياين اأو 
جدول اأو خريطة اأو مزيجا من هذه.

يبـــداأ بنـــاء الختبار غالبا باختيار اأو خلق مـــواد حتفيز منا�شبة. وعادة مـــا ت�شتند اختبارات 
القـــراءة علـــى الن�شو�س املو�شعة التي ت�شلح ل�شل�شلة من الفقـــرات اأو على وحدة تتناول جمموعة 
مـــن املهارات املنا�شبـــة. قد حتتوي اختبارات الريا�شيات والعلوم علـــى مواد حتفيز ق�شرية، مثل 
عـــدة اأرقام للجمـــع اأو معادلة للتكميل. وقد تت�شمن فقرات الريا�شيات والعلوم اأي�شا حمفزا اأكرث 
تعقيـــدا، مثـــل ر�شم بياين اأو خط بياين اأو جدول اأو مبيان، مـــع �شل�شلة من الفقرات املرتبطة التي 

تتناول جمموعة من املهارات.
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ينبغـــي على مـــواد التحفيز اأن تقدم ب�شـــكل وا�شح امللمح الرئي�شية التـــي �شيتم تقييمها. ول 
ينبغـــي اأن حتتـــوي علـــى تف�شيل زائد اأو متكـــرر اأو ل لزوم لـــه. تتوفر مواد التحفيـــز اجليدة على 

اخل�شائ�س التالية:

واقعية وت�شتحق الدرا�شة عن كثب.• 
هناك احتمال اأن تكون مفيدة للفئة امل�شتهدفة.• 
مكتوبة ب�شكل جيد وم�شممة ب�شكل جيد.• 
متثل حتديا على النحو الأمثل، لي�شت �شعبة جدا اأو �شهلة جدا.• 
ل ت�شكل حتديات زائفة.• 
�شحيحة ب�شكل واقعي.• 
توفر فر�شة للبحث عن الأ�شئلة.• 
تتوفر على اكتفاء ذاتي.• 

مـــن املهم اأن يتم توفري بع�ـــس ال�شياق ملواد التحفيز حيثما كان ذلـــك منا�شبا. وميكن تقدمي 
ال�شيـــاق من خلل عنوان اأو مقدمة خمت�شرة. علـــى �شبيل املثال، ميكن تقدمي مقتطف من رواية 

اخليال العلمي كما يلي: »هذا الن�س هو من رواية تقع اأحداثها يف امل�شتقبل«.

يف�شـــل اأن تكـــون ال�شور جزءا ل يتجزاأ من مـــواد التحفيز، موفرة معنـــى اإ�شافيا. اإذا كانت 
ال�شور جمرد ديكور، فقد ل ت�شاعد الطلب على فهم الن�س. 

تخلـــق مواد التحفيز اأحيانـــا �شياقا م�شطنعا وغري �شروري لفقـــرة. يحتوي الإطار 1.3 على 
مـــواد غـــري منا�شبة. هذه الفقرة هي يف الواقـــع حول م�شاحة �شطح. يف الواقـــع املعا�س، �شوف لن 
تهتـــم اإيرين بالكمية الأقل من الورق التي �شـــوف ت�شتخدمها. قد حتتاج اإلى كمية �شغرية اإ�شافية 
لطـــي احلوا�شـــي. من املحتمل اأن يجيب الطلب الأكرث قدرة علـــى هذه الفقرة ب�شكل غري �شحيح 

عن طريق القيام بزيادة ورق اإ�شايف. تكتب الفقرة اأف�شل بب�شاطة كالتايل: 

»طول جانب واحد من املكعب هو 80 �شم. ما هي م�شاحة �شطح املكعب؟«
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االإطـــار 1.3 

مثــــال عن مـــواد التحفيز غري الـمنـــا�صبة 

�شتقوم اإيرين بتغليف هذا املكعب بالورق. ما هي اأقل كمية من ورق التغليف ميكن اأن �شت�شتخدمها؟

ينبغـــي علـــى املحفز الذي يحاول و�شف �شيـــاق احلياة الواقعية اأن يكـــون دقيقا ب�شكل واقعي. 
فاملعلومـــات يف الإطـــار 2.3 هي رمبا غري دقيقـــة واقعيا. فل يظهر الب�شر عـــادة مثل ذاك النمط 
مـــن النمو، املبني يف الإطار. يظهر الأطفال الذين مييلـــون اإلى اأن يكونوا طويلي القامة عادة هذه 
ال�سف���ة من �سن مبكرة. اإذا كان���ت هناك حاجة لأمناط منو متفاوتة بالن�سب���ة ملواد التحفيز فقد 

يكون ا�شتخدام النباتات بدل من الب�شر اأف�شل لأغرا�س املقارنة.

ينبغـــي اأن تتـــم كتابة الفقرات باأب�شط واأو�شح لغة ممكنـــة. وينبغي اأن تكون ال�شياغة ب�شيطة 
ب�شكل كاف بحيث ميكن التوقع ب�شكل معقول اأن يكون الطلب قادرين على قراءتها:

ال�شعبة. املفردات  • جتنب 
الطويلة. اجلمل  • جتنب 

امللتوية. اجلمل  ت�شتخدم  • ل 
ال�شعب. املنطق  ت�شتخدم  • ل 

املبهمة. اأو  الغام�شة  الأ�شئلة  • جتنب 
املزدوج. النفي  • جتنب 

املثال، ا�شتخدام وحدات قيا�س خمتلفة يف اخليارات  �شبيل  )على  الت�شارب  • جتنب 
اأو م�شطلحات خمتلفة للإ�شارة اإلى نف�س ال�شيء(.

م�شطلحات غري ماألوفة، والتي مل يتم تعريفها ب�شكل كاف. اأو  غام�شة  �شيغة  ت�شتخدم  • ل 
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االإطـــار 2.3 

مثال عن فقرة مبعلومات غري دقيقة اأو م�صللة 

يو�شح اخلط البياين التغيري يف طول ماريو  و ليتا، وهم يكربون يف ال�شن.

صيغة الفقرات
يوجد و�شف لنوعني رئي�شيني: الختيار من متعدد والإجابة الق�شرية )انظر الف�شل الثاين(2. 

يف ا�شتخدام �شيغة الختيار من متعدد، خذ بعني العتبار: 
اخليارات عدد  • ح�شر 
خمت�شرة اإجابة  • جلب 

التحفيز ن�س  من  كبرية  اأجزاء  نقل  اإلى  الطلب  حاجة  • جتنب 
فعال. ب�شكل  املوا�شيع  من  وا�شعة  جمموعة  • تغطية 

يف ا�شتخدام �شيغة الإجابة الق�شرية )املغلقة اأو املفتوحة(، خذ بعني العتبار:
اختبار املعنى الذي يجب اأن ِيوؤ�ش�شه الطلب لأنف�شهم.• 
اختبـــار م�شتويات خمتلفة من الفهم با�شتخدام فقرة معتمدة جزئيا، والتي تعطي درجة كاملة • 

عـــن الإجابة التي تدل على فهم فكرة معقدة ودرجة جزئية عن الإجابة التي تظهر فهما جلزء 
ب�شيط من الفكرة.
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اختبار جمموعة من الأجوبة املمكنة املحدودة واملعرفة بو�شوح.• 
البحـــث عـــن اإجابة يف احلالة التـــي �شوف تكون فيهـــا الإجابة ال�شحيحـــة مك�شوفة بو�شوح يف • 

�شيغة الختيار من متعدد وذلك ب�شبب عدم وجود خيارات غري �شحيحة مقبولة.

ينبغـــي اأن يكون الطـــلب متحكمني يف املفردات والتعبري ب�شـــكل كاف للإجابة على الفقرات 
مـــن �شيغة الإجابة الق�شـــرية. ل ت�شتخدم اأ�شئلة الإجابة الق�شـــرية اإذا كان من املحتمل اأن ينقل 

الطلب كمية كبرية من ن�س التحفيز.

كتابة فقرات االختيار من متعدد 

تتكـــون فقرة الختيـــار من متعدد من املنت وعدد من خيارات الأجوبـــة. اأحيانا، عندما تطلب 
اإجابـــة ال�شواب واخلطاأ، تكون احلاجة اإلى خيارين فقط.  غري اأن هذه الفقرات تكون غري فعالة 
اإلـــى حد مـــا. فاملعتاد اأكرث هو توفري اأربعـــة اأو خم�شة خيارات. يكون اخليـــار ال�شحيح هو املفتاح 

وامل�شتتات )املموهات( هي اخليارات غري ال�شحيحة )الإطار 3.3(

ياأخذ منت الفقرة اأ�شكال خمتلفة، مثل
جملة ناق�شة• 
�شوؤال معرب عنه بو�شوح• 
جملة حتتوي على معلومات ناق�شة )لدى كارلو�س     اإخوان(.• 

االإطـــار  3.3 

مثــــال عن فقــرة االختيــار من متعــدد

املنت تتوفر تول على 3 زهور. اأعطاها والدها زهرتني اإ�شافيتني.  
كم من الزهور تتوفر عليها تول يف املجموع؟

2 A

امل�شتتات    3 B
      4 C

املفتاح )الإجابة ال�شحيحة(     5 D



51 بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي

اإذا كان املـــنت هـــو جملة غري مكتملة، يجب اأن حتتوي على ما يكفـــي من املعلومات لت�شري اإلى 
طبيعة ال�شوؤال. ل ينبغي اأن يحتاج الطالب اإلى قراءة امل�شتتات )املموهات( لي�شتدل على ال�شوؤال. 

جميع اخليارات من جملة غري مكتملة ينبغي اأن:
املنت مع  نحويا  من�شجمة  • تكون 

مماثل باأ�شلوب  مكتوبة  • تكون 
• تكون منقوطة ب�شكل �شحيح

بنقطة. ومنتهية  �شغري  بحرف  مبتدئة  • تكون 

تذكر النقاط التالية يف كتابة فقرات الختيار من متعدد:
�شع علمات الرتقيم يف جمل مكتملة ب�شكل �شحيح. كل اخليارات املطروحة يف الإطار 4.3 هي • 

جمل مكتملة مع علمات الرتقيم املنا�شبة.
�شـــع علمـــات الرتقيم يف القوائـــم ب�شكل منا�شب. فاخليـــارات يف الإطار 5.3 هـــي قوائم من • 

كلمات. هذه اخليارات ل تتوفر على علمات الرتقيم.

االإطـــار  4.3 

عالمــــات الرتقيــــم يف جمــــل مكتملة

ماذا كان راأي ميهو عن ال�شوق؟

A ..كان مزدحما وكان الطعام جيدا
B ..كان رخي�شا وكان الطعام لذيذا
C ..كان الطعام جيدا، ولكن مل يكن هناك اأحد
D ..كان رخي�شا، ولكن الطعام مل يكن جيدا جدا

االإطـــار  5.3 

عالمــــات الرتقيــــم يف عمـــود

كم من الوقت �شيمكث جو يف منزل جده يف بايل؟
E .اأ�شبوعا
F .اأ�شبوعني
G .شهرا�
H .شهرين�
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قلـــل كميـــة القراءة.  لتقليل كمية القراءة املطلوبة، ينبغي علـــى كاتب الفقرة اأن ي�شع اأكرب قدر • 
ممكن من الفقرة يف املنت )انظر الإطار 6.3(.

جتنـــب �شفة النفـــي يف املنت.  مبا اأن النفي يف املنت ي�شبب الرتباك، فينبغي جتنب ا�شتخدامه. • 
اإذا كان ميكـــن التعبري عن املنت فقـــط بالنفي، ف�شلط ال�شوء على كلمـــة »ل« با�شتخدام اخلط 
العري�س اأو املائل )انظر الإطار 7.3(. واإذا كانت �شفة النفي يف املنت اأمرا ل مفر منه، فيجب 

األ تكون اخليارات يف �شفة النفي على الإطلق.

�شيغة ا�شتخدام امل�شتتات )املموهات( املزاوجة. ينبغي اأن تتنوع طرق بناء امل�شتتات على طول • 
الختبار بحيث ل تربز الأمناط وت�ساعد الطالب. على �سبيل املثال، ل ي�ستح�سن مزاوجة املفتاح 

)B( مع نقي�شه )A( )الإطار 8.3(. 

االإطـــار  6.3 

تقليل القراءة

كم من الوقت �شيمكث جو يف منزل جده يف بايل؟ 

بل هذه لي�س هذا    
ذهب كارل مع عائلته اإلى ذهب كارل اإلى   

A  النهر.  A  النهر مع عائلته .   
B  ال�شاطئ .  B  ال�شاطئ مع عائلته.  

C  القرية.  C  البادية مع عائلته .  
D  اجلبال. D  اجلبال مع عائلته.  

االإطـــار  7.3 

فقرة مبنت ب�صفة النفي

ما الذي قالت عائلة ماريو اأن ماريو ل ميكن اأن يح�شل عليه يف منزلهم؟

A. كلبه الأليف
B. حذائه الكريه الرائحة

C. بطانية احل�شان
D. �شلة من الفاكهة
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االإطـــار  8.3 

م�صتتات متت مزاوجتها ب�صكل �صيئ

مل يحب توم املعطف لأنه كان

A. كبريا جدا.
B. �شغريا جدا.

C. باللون اخلاطئ.
D. لي�س دافئا مبا فيه الكفاية.

االإطـــار  9.3 

التعامل مع االأزواج يف امل�صتتات 

مل يحب توم املعطف لأنه كان

A. كبريا.
B. خفيفا.

C. �شغريا.
D. ثقيل.

اإذا كان النمـــط يف الإطار 8.3 يتكرر طوال فرتة الختبار، ف�شي�شبح وا�شحا لبع�س الطلب 
املتمر�شـــني يف الختبـــار باأنهم يحتاجون اإلى اعتبار امللهيتـــني املزاوجة )A و B( فقط. يكون اأحد 
احللـــول لذلـــك هو اأن تكتب بع�ـــس الفقرات حيث ل يكـــون املفتاح واحدا من الأ�شـــداد املزاوجة. 
وهناك حل اآخر، وهو اأن يتم اإدراج زوجني من الأ�شداد يف الفقرة، كما هو مو�شح يف الإطار 9.3.

جتنـــب ا�شتخـــدام بع�س امل�شتتات.  يجب تفادي امل�شتتات التي حتتـــوي على كلمات مثل دائما واأبدا • 
ول �شيء مما ذكر اأعله وكل ما ذكر اأعله لأنه عادة ما يكون ا�شتثناءها �شهل بالن�شبة للطلب.

ا�شتخـــدم عـــددا منا�شبا مـــن امل�شتتات. و�شع الفقرات مـــع مفتاح واأربعة م�شتتـــات معقولة )5 • 
خيارات يف املجموع(، يف حدود املمكن، ومن ثم جرب جميع امل�شتتات. ا�شتخدم امل�شتتات التي 
لديها اأف�شل اخل�شائ�س الإح�شائية )انظر الكتاب الرابع من هذه ال�شل�شلة، حتليل البيانات 

من التقييم الوطني للتح�سيل التعليمي(.



بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي54

�شيغـــة مـــكان املفتاح. ينبغـــي اأن يختلف مكان املفتاح مـــن فقرة اإلى اأخـــرى. ل ينبغي اأن يكون • 
هنـــاك منـــط وا�شح يف موقع املفتاح. وميكـــن ترتيب اخليارات من الأق�شر اإلـــى الأطول اأو من 
الأطـــول اإلـــى الأق�شر، اأو ميكن ترتيبها ب�شـــكل ع�شوائي. وتاأكد من اأن املفتـــاح لي�س هو اخليار 

الأطول دائما.

تكون للخيارات اجليدة اخل�شائ�س التالية:

تكون من طول مماثل ومكتوبة باأ�شلوب مماثل للمفتاح. يجب اأن ل يربز املفتاح من بني امل�شتتات • 
ب�شبب طوله اأو �شياغته اأو اأي �شفة ظاهرية.

تتنوع يف الأ�شلوب من فقرة اإلى اأخرى. فهي لي�شت متكررة.• 
ل تعطي فكرة على جواب لفقرة اأخرى.• 
ل ت�شمل امل�شتتات ال�شحيحة جزئيا، مثل اخليارات املزاوجة، حيث يت�شمن كل م�شتت خيارا غري • 

�شحيح وخيارا �شحيحا.
ل ت�شلل اأو ت�شو�س من خلل عدم الو�شوح اأو الغمو�س.• 
ل تتداخـــل يف املعنـــى. يجب اأن تكـــون امل�شتتات خمتلفة عن بع�شها البع�ـــس من ناحية املعاين. • 

يجـــب األ تكون امل�شتتـــات مرادفات. ول ينبغي اأن يدرج معنى خا�ـــس يف م�شتت واحد يف املعنى 
العام مل�شتت اآخر.

ت�شمـــل املفتـــاح ال�شحيح بل منازع اأو الإجابة الدقيقة على ال�شـــوؤال، والتي ميكن الدفاع عنها، • 
ولي�س فقط اأف�شل اخليارات املعرو�شة. 

تتوفـــر على امل�شتتات غري ال�شحيحة بل منازع، واملعقولـــة واملقبولة يف نف�س الوقت. اأي م�شتت • 
خاطئ ب�شكل جزئي يقلل من عدد اخليارات احلقيقية املتاحة للطالب ول يقدم �شيئا للفقرة.

كتابة فقرات اإلجابة القصيرة 

ينبغي اأن تكون فقرات الإجابة الق�شرية مركزة ب�شكل وا�شح جللب املهارات التي تهدف اإلى 
تقييمهـــا. تكون فقرات الإجابة الق�شرية اجليدة وا�شحة ودقيقة. وينبغي و�شع اأدلة الت�شحيح يف 
نف�ـــس الوقت مع الفقـــرات. يحتوي CD امل�شاحب على اأمثلة عن اأدلـــة الت�شحيح لفقرات الإجابة 
الق�شـــرية. علـــى �شبيل املثال، انظـــر فقرات الريا�شيـــات ل PISA، ال�شادرة عـــام 2006، ودليل 

.PIRLS 2001 الت�شحيح لفقرات العينة للقراءة الدولية لل�شف الرابع

يتـــم ت�شنيف فقرات الإجابة الق�شرية عادة باملفتوحة عندما يتطلب اإ�شافة جملة اأو جملتني 
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اأو عـــدة اإ�شافـــات اإلى مبيان من اأجل اإجابـــة �شحيحة. وعادة ما تكون لفقـــرات الإجابة املفتوحة 
جمموعة من الإجابات ال�شحيحة املمكنة. يتم ت�شنيف فقرات الإجابة الق�شرية بالإجابة املغلقة 
عندمـــا تكون كلمة اأو كلمتـــني اأو خط على مبيان كافية للإجابة. وعادة مـــا يكون لفقرات الإجابة 

املغلقة جمموعة حمدودة جدا من الأجوبة ال�شحيحة.

يجـــب اأن تتنـــاول فقرات الإجابة املفتوحـــة املهارات اجلوهرية يف جمـــالت املنهاج الدرا�شي 
الرئي�شية لتربير الوقت الذي �شيحتاجه الطلب للإجابة عليها يف الختبار. ولكن ينبغي اأن يكون 
الطـــلب قادرين على اإعطاء اإجابـــات �شحيحة وموجزة على فقرات الإجابة املفتوحة. وينبغي اأن 
يخ�ش�ـــس معظـــم الوقت الـــذي يق�شيه الطلب يف الإجابـــة على الفقرة للتو�شـــل اإلى حل، ولي�س 

تدوين الإجابات.

ويكون اعتبار الإجابة التي ميكن اأن تكون خاطئة مهما يف فقرة الإجابة الق�شرية. اإذا كان 
مـــن املحتمل اأن تكون جميـــع الإجابات التي نت�شورها متما�شكـــة �شحيحة، فقد تكون م�شاهمة 
الفقـــرة �شئيلة يف تقييم مهـــارة معينة. ينبغي بناء الفقرة بطريقـــة ت�شمن وجود اإجابات غري 

�شحيحة مقبولة.

تاأكـــد من اأن فقـــرات الإجابة الق�شرية لديها اأكرث من اإجابتـــني ممكنتني. فالفقرات التي 
ل تتوفـــر �شوى علـــى خيارين ممكنـــني، مثل »مفتـــوح« اأو »مغلق«، متنح الطـــلب فر�شة 50 يف 
املائـــة لتخمني الإجابـــة ال�شحيحة. ميكـــن تو�شيع هـــذه بالطلب من الطـــلب اإعطاء مربرات 
لإجاباتهـــم. ومـــن ثم ميكن ت�شحيح هذه الفقـــرة على اأ�شا�س الختيـــار ال�شحيح ل«مفتوح« اأو 
»مغلـــق« والتف�شري. فالطلب الذين يختـــارون اخليار ال�شحيح ولكـــن ل يعطون تف�شريا �شوف 

يح�شلون على درجة من �شفر.

ل ينبغـــي اأن توفـــر الفقرات م�شاعدة م�شتفي�شة على فهم معنـــى املحفز. على �شبيل املثال، ل 
ينبغـــي لفقرة اأن تلخ�س الأفـــكار الرئي�شية يف فقرة من املحفـــز اأو اأن جتعل ال�شتدلل يف املحفز 

وا�شحا. من الأف�شل القتبا�س من املحفز، ولي�س تلخي�س اأو تف�شري املعنى.

ويكمـــن اخلطر يف فقرات الإجابة املفتوحة يف كون الطـــلب �شيجيبون عليها ب�شكل �شطحي. 
مثل، فقد تكون الإجابة »لأنه من املهم« �شحيحة فنيا ولكنها الإجابة ال�شعيفة على عدة اأ�شئلة. يف 
بع�س الأحيان، ميكن اأن تدرج اإجابة �شطحية حمتملة يف ال�شوؤال لتنحيتها من جمموعة الإجابات 
ال�شحيحـــة املمكنة. على �شبيل املثال، ميكن �شياغة فقرة علـــى النحو التايل: »ملاذا تعترب حادثة 
جيميمـــا مهمـــة يف هذه الق�شـــة؟ »ل ميكن اأن يجيب الطـــلب على هذه الفقـــرة ب »لأن احلادث 
مهـــم«. عادة مـــا تكون التعليمـــات مثل »و�شـــح اإجابتك« اأو »اأعـــط تربيرات لإجابتـــك،« �شرورية 

لفقرات الإجابة املفتوحة لتجنب اإجابة مقت�شبة من »نعم« اأو »ل«. 
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ينبغـــي لفقـــرة الإجابة الق�شرية الفعالـــة اأن حتدد مهمة وا�شحـــة وحمددة، والتي ت�شعى اإلى 
اإجابـــة حمـــددة. وينبغـــي اأن ت�شمح هذه الفقـــرة للطلب بالتعبـــري عن اإتقانهم للمهـــارة املطلوبة 
بطريقـــة معقولـــة وب�شرعة. مل ينجح املثـــال يف الإطار 10.3 يف حتقيق اأي مـــن هذين الهدفني. مل 
يتـــم اإخبـــار الطلب باأنهـــم بحاجة ل�شنع �شنـــدوق باأكرب عدد ممكن من الأبعـــاد بالرغم من اأن 
هـــذه الإجابـــة كانت معيارا لثلثة نقـــط. كما اأن الفقرة هـــي من جودة رديئة لأنهـــا ت�شتغرق وقتا 
طويـــل جدا. ل تعلل املهارات التي يتم تقييمها مقـــدار الوقت الذي �شوف يحتاجه الطلب لبحث 
الإمكانيـــات والتو�شل اإلى الإجابة ال�شحيحة. فامل�شاألة بحاجـــة اإلى اأن تب�شط لكي ميكن للطلب 

اإبراز املهارات املنا�شبة ب�شكل فعال.

عندما ل يجيب الطالب على فقرة معينة لأحد الأ�شباب املتعددة )مثل تخطي الفقرة لعتبارها 
�شعبـــة اأو عـــدم وجـــود فر�شة ملحاولـــة الإجابـــة لأن الفقرة مل تكن موجـــودة يف الكرا�شـــة املعينة 
للختبار(، فعادة ما ت�شند قيمة الرمز )ولي�س الدرجة( من 9 للدللة على البيانات املفقودة. يتم 

تغطية البيانات ب�شيء من التف�شيل يف الكتاب الثالث، تنفيذ التقييم الوطني للتح�شيل العلمي.

االإطـــار  10.3

اخللط بني فقرة االإجابة املفتوحة والتعليمات غري الوا�صحة

يجـــب �شنـــع �شندوق مفتوح من ورق �شلب م�شتطيل، 150 �شم على 100 �شم، عن طريق قطع مربعات 
بحجـــم مت�شـــاو يف كل زاويـــة وا�شتخدام ال�شريـــط الل�شق لربط احلـــواف. ما هو حجـــم املربع الذي 

�شتقطعه من الزاوية؟ قدم مربر)ات( لختيار هذا احلجم.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

دليل الت�شحيح: يرتاوح عدد النقط من 0 اإلى 3.

3 نقط:  ي�شف مربعا من حجم 20 �شم و�شندوقا باأبعاد 110 �شم على 60 �شم على 20 �شم؛ وي�شرح اأي�شا اأن هذا 
احلجم من ال�شندوق لديه اأكرب �شعة.

2 نقط:  ي�شف مربعا من حجم 20 �شم �شيتم قطعه من كل زاوية، ولكن ل يقدم �شرحا.
1 نقطة:  ي�شف اأي حجم ممكن من مربع، ب�شلع واحد اأقل من 50 �شم

0 نقطة:  يعطي اأبعادا ملربع تكون اأكرب من 50 �شم )اإجابة م�شتحيلة(

9 اإجابة مفقودة
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يجب اأن تكون فقرات الإجابة الق�شرية م�شاغة بو�شوح وبب�شاطة )انظر الإطار 11.3(.

االإطـــار  11.3

مثال جيد عن فقرة االإجابة املفتوحة 

كل �شخ�س يحفر بنف�س الوترية.

ميكن ل�شخ�س اإنهاء حفر حديقة يف 12 �شاعة.
ميكن ل�شخ�شني اإنهاء حفر احلديقة نف�شها يف 6 �شاعات.

كم من الوقت ي�شتغرق 4 اأ�شخا�س؟ ______

كم من الوقت ي�شتغرق x اأ�شخا�س؟ ______

بناء دليل لتصحيح فقرات الدرجات الجزئية

تكون لبع�س اأ�شئلة الإجابة الق�شرية اثنان اأو اأكرث من فئات الإجابة ال�شحيحة. وهي تعرف 
با�شـــم الفقـــرات املعتمدة جزئيا. ينبغي اأن يفرق دليل الت�شحيح بـــني الإجابات الأكرث �شمولية اأو 
الدقيقـــة اأو املتطورة والإجابات غري املكتملة اأو ال�شحيحة جزئيـــا. يتم اإعطاء الإجابات الأف�شل 
درجـــة اأعلـــى. يقدم املثال يف الإطار 12.3 دليل ت�شحيح لفقـــرة معتمدة جزئيا لر�شم مربع ي�شل 

تقديرها اإلى 3 نقط.

ميكن ت�شحيح الأنواع التالية من الفقرات كاعتماد جزئي:
يطلـــب من الطـــلب تقدمي �شببني ل�شلـــوك �شخ�شية مـــا. ويتم منح درجة مـــن 2 للطلب • 

الذيـــن يقدمون �شببـــني �شحيحني، ويح�شل الطلب الذين يقدمـــون �شببا واحدا �شحيحا 
على درجة من 1.

متنـــح للطلب درجـــة اأعلى لفهم اأكرث تطـــورا؛ على �شبيـــل املثال، ميكـــن اأن تعك�س درجة من • 
نقطتـــني يف اختبـــار القراءة فهما لتعبري �شاخر يف ن�س، بينما يتم منح درجة من نقطة واحدة 

لقراءة حرفية للن�س.
قـــد تت�شمـــن درجة مـــن نقطتني حتديد كل من ال�شبـــب والنتيجة، يف حـــني اأن درجة من نقطة • 

واحدة تتطلب حتديدا �شحيحا لواحد منهما.
يف الريا�شيـــات، متنح درجة من 3 نقط على احلـــل ال�شحيح مل�شاألة و�شرح منا�شب للمنهجية، • 

ودرجـــة مـــن 2 على احلـــل ال�شحيـــح دون اأي �شرح، وتعطـــى درجة من 1 علـــى و�شف ملنهجية 
منا�شبة بح�شابات غري �شحيحة. 
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االإطـــار  12.3

فقـــــرة باعتمــــاد جــــزئي

طول �شلع املربع هو 10 �شم.
اأر�شم هذا املربع يف الفراغ اأدناه. ا�شتخدم م�شطرتك.

دليل الت�شحيح:

3 نقط: ير�شم مربعا ب 4 �شلوع من طول 10 �شم و4 زوايا قائمة
2 نقط: ير�شم م�شتطيل ب�شلعني من طول 10 �شم و4 زوايا قائمة

1 نقطة: ير�شم �شكل ب4 اأ�شلع من �شلعني  بطول 10 �شم ، ولكن لي�شت هناك زوايا قائمة
0 نقطة: ر�شم اأي �شكل اآخر

9 اإجابة مفقودة

ينبغـــي اأن يكـــون التمييز بني درجات العتماد الكلي اأو اجلزئي وا�شحـــا. تاأكد من اأن الأمثلة 
عـــن الأجوبة لدرجة من نقطة واحدة، والواردة يف دليل الت�شحيح، لي�شت فقط م�شاغة على نحو 
رديء اأو اإجابات موجزة تلبي فعل معايري 2 اأو 3 نقط. من املهم اأي�شا تو�شيح الفرق بني اإجابات 
الدرجـــة 1 والإجابات غـــري ال�شحيحة. ميكن اأن يكون هذا التمييـــز الأ�شعب تطبيقا يف ت�شحيح 

بع�س فقرات العتماد اجلزئي.

تو�شـــح الأمثلـــة التالية على اأن فقرات الإجابـــة الق�شرية املفتوحة ل ت�شمـــح دائما بالعتماد 
اجلزئـــي. تبني الفقـــرة يف الإطار 13.3 اأنـــه بينما ميكن للطلب اأن يعطـــوا جمموعة متنوعة من 

الإجابات، فاإنه ميكنهم احل�شول اإما على 1 اأو 0 نقطة.

مـــن املهـــم جتريب فقرات العتماد اجلزئـــي للتاأكد من اأن فئات العتمـــاد اجلزئي هي قوية 
اإح�شائيا )انظر الف�شل اخلام�س(. يقدم الإطار 14.3 مثال عن فقرة الإجابة الق�شرية مع دليل 
اأو  ت�شحيـــح منهـــار.  يف الختبار التجريبي، مت اإعطـــاء درجة من نقطتني لإجابـــات من »80%« 
»80 يف املائة« ودرجة من نقطة واحدة للطلب الذين كتبوا فقط »80.« واأظهرت الإح�شاءات اأن 
الطلب الذين اأعطوا اإجابة »نقطتني« كان لديهم متو�شط   نقط اأعلى بكثري يف اختبار الريا�شيات، 
والطـــلب الذين اأعطوا اإجابة »نقطة واحدة« كان لهم نف�س املعدل العام للنقط الذي ح�شل عليه 
اأولئـــك الذين منحوا �شفرا على هذه الفقرة. ونتيجـــة ملعلومات الختبار التجريبي هذه، مت تغيري 
دليـــل الت�شحيح، ومنحت نقطة واحدة للطلب الذين اأجابـــوا ب »٪80« اأو »80 يف املائة«، ونقطة 

ال�شفر للطلب الذين اأجابوا بـ 80 اأو اأعطوا اإجابة اأخرى غري مقبولة.
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االإطـــار  13.3

مثـــــال عن فقــــرة االإجــــابة املفتوحة مع دليــــل الت�صحيــــح

وجد جون و مايكل �شجرة ب 400 ماجنو. 
يقول جون اأن ملايكل الآن فر�شة ٪160 ل�شرب املاجنو. 

هل تتفق اأو تختلف مع جون؟ 
ا�شـــــرح.

_______________________________________________________
______________________________________________________

دليل الت�سحيح:
1 نقطة: يختلف وي�شري اإلى حدود الن�شبة

              يختلف لأنه ل ميكن الو�شول اإلى 160٪.
              يختلف لأن ذلك م�شتحيل.

              يختلف لأن ٪100 هي الأكرث ما ميكن الو�شول اإليه.
0 نقطة: يتفق )مع ال�شرح اأو من دونه(

              يختلف ول ي�شري اإلى حدود الن�شبة
              يختلف لأن هناك اأكرث من 160 ماجنو.

9 اإجابة مفقودة
امل�شدر: ق�شم التعليم للفلبني 2004.

االإطـــار  14.3

مثال عن فقرة االإجابة املغلقة مع دليل الت�صحيح

�شجرة املاجنو 
يحاول مايكل �شرب بع�س املاجنو يف مزرعته مبقلعه. 

عندما يكون يف ال�شجرة 50 ماجنو، لديه فر�شة ٪20 ل�شرب واحدة. 
تت�شاعف فر�شته ل�شرب املاجنو عندما يت�شاعف عدد املاجنو. 

قدر فر�شة مايكل ل�شرب املاجنو يف �شجرة من 200 ماجنو.
_____________________________________________________

دليل الت�شحيح:

1 نقطة: ٪80 اأو 80 باملائة
0 نقطة: اأي اإجابة اأخرى، مبا يف ذلك 80 مع عدم حتديد »٪« اأو »املئة« 

9 اإجابة مفقودة
امل�شدر: ق�شم التعليم للفلبني 2004.
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بناء الفقرات للوحدات
الوحـــدات هي جمموعات من الفقرات مبحفز م�شـــرتك. قد تتكون الوحدة من ق�شة ق�شرية 
اأو ر�شم بياين، تليهما جمموعة من الأ�شئلة. تنطبق املبادئ الأ�شا�شية لكتابة الختيار من متعدد اأو 

فقرات الإجابة الق�شرية على الفقرات املرتبطة بالوحدات.

ينبغي الأخذ بعني العتبار عددا من النقاط عند �سياغة الفقرات املبنية على الوحدات:
ينبغـــي اأن تكون الفقرات م�شتقلة عـــن بع�شها البع�س. ل ينبغي اأن يتوجب على الطلب اإعطاء • 

الإجابة ال�شحيحة على فقرة واحدة لكي يجيبوا على الفقرات الأخرى ب�شكل �شحيح.
ل ينبغي اأن تتداخل الفقرات. ينبغي اأن تقيم كل فقرة جانبا خمتلفا بو�شوح من جوانب املحفز.• 
ينبغـــي اأن تقيـــم الفقرات جمموعة من املهارات. على �شبيل املثـــال، ل ينبغي اأن تقيم الفقرات • 

مرارا ا�شتخراج املعلومات الواردة بطريقة مبا�شرة اأو الفكرة الرئي�شية يف كل فقرة من املحفز.
ينبغـــي اأن تغطـــي الفقرات يف الوحدة جمموعـــة وا�شعة من م�شتويات ال�شعوبـــة، مبتدئة  عادة • 

بفقرة �شهلة.
ل ينبغي اأن ت�شاعد املعلومات الواردة يف منت اأو خيارات الختيار من متعدد لفقرة الطالب على • 

الإجابة على فقرة اأخرى.
ينبغي على الفقرات اأن تقيم اجلوانب اجلوهرية )وتتجنب اجلوانب اجلزئية( للمحفز.• 
ينبغي اأن تكون الفقرات على نف�س �شفحة الوحدة اأو على ال�شفحة املقابلة )يف حالة املحفز الطويل(.• 

متيـــل الوحدات من ثمانيـــة اأو اأكرث من الفقرات املرتابطة اإلـــى اأن تتوفر على بع�س الفقرات 
املكررة اأو املتداخلة اأو اجلزئية. ميكن حذف بع�س الفقرات خلل تركيب الفقرات.  كبديل لذلك، 
ميكـــن اأن ي�شع فريق بناء الختبـــار منوذجني للختبار التجريبي با�شتخـــدام ن�شف الفقرات يف 

�شكل واحد والباقي يف ال�شكل الثاين.

يت�شمـــن اجلـــزء املتعلـــق باللغـــة لCD امل�شاحـــب العديد مـــن الأمثلة عن الوحـــدات متبوعة 
مبجموعـــة من الأ�شئلة. )على �شبيل املثال، انظر فقرات CD بعد »الأرنب الربي ينذر بزلزال« من 
فقـــرات العينة للقراءة الدولية لل�شف الرابع PIRLS  2001 اأو »اتفاقية البرتاء« من اأ�شئلة العينة 

للقراءة لأ�شرتاليا لل�شف الثالث.(

فقرات التطبيق
تكون فقرات التطبيق �شرورية ل�شمان اأن الطلب ل يعاقبون لأنهم يفتقرون اإلى املعرفة ب�شيغة 
الفقرات اأو بالطريقة التي ينبغي اأن يظهروا بها اإجاباتهم على اأ�شئلة الختبار. عادة ما مير امل�شرف 
على الختبار على فقرات التطبيق مع الطلب، وفقا لتعليمات دقيقة جدا يف دليل اإجراء الختبار.
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عندمــــا ت�شمل الختبارات فقرات الإجابة الق�شرية، من املهم ب�شفة خا�شة اأن يفهم الطلب 
اأي نوع من الإجابات من املتوقع اأن ياأتوا بها. مثل، يحتاج الطلب اإلى فهم اأين �شيكتبون اإجاباتهم 
لتكملة ت�شل�شل الأعداد اأو كم من املتوقع اأن يكتبوا ردا على الفقرة التي تتطلب �شرحا. ينبغي اإخبار 
الطــــلب اأنهم �شوف لن يعاقبوا بقيامهــــم باأخطاء هجائية اأو نحوية طفيفة، ما مل يكن ذلك جزءا 

مما يتم قيا�شه.  من املفرو�س اأن ت�شجعهم التعليمات على حماولة الإجابة على جميع الفقرات.
ينبغـــي بناء اأ�شئلـــة التدريب جلميع اأنواع الإجابة يف الختبار. لهـــذا ال�شبب، يتم كتابة اأ�شئلة 
التدريـــب عـــادة نحو نهايـــة مرحلة بنـــاء الختبار، عندمـــا تعرف اأنـــواع الأ�شئلة التـــي �شتكون يف 
الختبار. وينبغي اأن تكون فقرات التطبيق �شهلة جدا؛ على �شبيل املثال، قد يطلب من الطلب اأن 

يكتبوا اجلواب على 2 + 2 على خط يظهر بجوار املبلغ:

____ = 2 + 2

ين�شـــب الرتكيز على كيفيـــة اإظهار الطلب لإجاباتهم. يف هـــذه احلالة، يجب على الطلب 
كتابة اإجابتهم على اخلط.

ينبغـــي اأن تراجع جلنة الفقرات جميع فقـــرات التطبيق، والتي يجب اأن يتم  جتريبها. اإذا مت 
ا�شتخدام عدة مناذج الختبار التجريبي، فينبغي ا�شتخدام نف�س فقرات التطبيق مع كل �شكل.

تخطيط وتصميم الفقرات
يكـــون تخطيـــط وت�شميم الفقـــرات حا�شمـــني يف و�شوح وجاذبيـــة الختبار. يكـــون الطلب 
اأكـــرث احتمال ملحاولة الإجابة على الفقرات يف اختبار مقـــدم تقدميا جيدا و�شهل للقراءة. ينبغي 
 CD علـــى م�شممي الختبار اأن يعتمـــدوا اأ�شلوبا للتخطيط يكون من�شجمـــا ومر�شيا و�شهل. يوفر

امل�شاحب العديد من الأمثلة عن فقرات مقدمة تقدميا جيدا ومدعمة ب�شور من نوعية جيدة. 

املبادئ التوجيهية األساسية
فيما يلي بع�س املبادئ التوجيهية الأ�شا�شية لتخطيط وت�شميم اختبار ناجح.

ا�شتخـــدم خطا كبريا )على �شبيل املثال، 36 نقطـــة( لرتقيم الفقرات لكي يتمكن الطلب من • 
حتديد مكان كل فقرة ب�شهولة.

اتـــرك فراغا كافيـــا اإذا كان الطلب يحتاجـــون اإلى كتابة اجلواب. )هـــذا �شروري خ�شو�شا • 
لطلب املدار�س البتدائية، الذين قد يكون خطهم كبريا(.

اتـــرك مكانـــا كافيا بني الفقرات بحيث ميكـــن للطلب اأن يروا بو�شوح اأيـــن تنتهي فقرة واأين • 
تبتدئ الفقرة املوالية.
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ا�شتخدم طول اخلط للإجابة على فقرة من اأجل الإ�شارة اإلى كم من املتوقع اأن يكتب الطلب. • 
يكون خط ق�شري كاف للإجابة بكلمة واحدة. ي�شري خطان اأو ثلثة اأطول اإلى اأن الطالب ينبغي 

اأن يقدم جملة اأو جملتني للإجابة على الفقرة.
اأعط لكل فقرة تعريفا فريدا، واأطبع هذا التعريف بجانب رقم الفقرة بخط متدرج الرمادي �شغري • 

يف الهام�ـــس الأي�شـــر. �شت�شاعد العلمة الفريـــدة والتعريفية على �شمان متابعـــة دقيقة للفقرات. 
ميكن اأن تتغري اأرقام الفقرات، ل �شيما اإذا كانت الفقرات تظهر يف كرا�شات متعددة للختبار.

كـــن من�شجما يف ا�شتخـــدام علمات القتبا�ـــس الفردية اأو املزدوجة واخلـــط املائل والت�شطري • 
واخلط العري�س واحلروف الكبرية.

تاأكـــد من اأن التخطيـــط وال�شـــور امل�شتخدمة يف فقـــرات الختبار التجريبي هـــي اأقرب بقدر • 
الإمـــكان اإلـــى الفقرات يف النمـــوذج النهائي للختبار. ميكـــن اأن توؤثر التغيـــريات يف ت�شميم 

وتخطيط الفقرات على �شعوبة الفقرة.

جودة الصور
ينبغـــي اأن تكون �شـــور الختبار وا�شحة، مع لغـــة وعناوين ب�شيطة ومنا�شبـــة. ينبغي اأن يتم ر�شم 
ال�شور من طرف فنان الر�شومات. تكون ال�شور املم�شوحة �شوئيا اأو تلك املاأخوذة من الإنرتنت عادة 
من جودة ناق�شة. كما اأن ال�شور الفوتوغرافية هي اأي�شا غري منا�شبة عموما لأنها ت�شيف اإلى تكاليف 
الطباعة. ب�شكل عام، ينبغي على فنان الر�شومات اأن يعيد ر�شم ال�شور الفوتوغرافية. ويعطي توظيف 
نف�س فنان الر�شومات لر�شم كل ال�شور، الفوتوغرافية اأو غريها، الن�شجام يف التخطيط والت�شميم.

حيثمــــا كان ذلك ممكنا، ينبغــــي اأن يتم ا�شتخــــدام ال�شور لتح�شني الو�شــــوح والتقلي�س من عدد 
الكلمات يف الفقرة )انظر الإطار 15.3(. تكون ال�شور الب�شيطة هي الأكرث فعالية. ينبغي على ال�شورة 
تقدمي املفهوم ب�شكل وا�شح ونظيف )انظر الإطار 16.3(. لي�س من ال�شروري اأن تظهر �شبيهة باحلياة 

الواقعية. ينبغي اأن يتم ا�شتخدام ر�شومات اخلط اإن اأمكن ذلك وينبغي جتنب التظليل الإ�شايف.

ينبغي تعريف الر�شوم البيانية واخلرائط ب�شكل وا�شح وثابت )انظر الإطارين 17.3 و18.3(.

كما هو مبني يف الإطار 19.3، ي�شمح ترك الفراغ يف الر�شومات بقراءة مواد التحفيز ب�شهولة.

يف حتديد حجم اخلط وطول ال�شطر، ينبغي على م�شممي الختبار اعتبار ما يلي:
ا�شتخدم �شكل 14 نقطة لل�شفني 3 و 4 و �شكل 12 نقطة لل�شفوف الأعلى.• 
قلل من عر�س ن�شو�س التحفيز اإلى ما يقرب من 10 اإلى 14 كلمات يف كل �شطر.• 
تاأك���د م���ن اأن فوا�سل الأ�سطر حتدث يف اأماكن ح�سا�س���ة. ل ت�سمح لكلمة واحدة بال�سقوط على • 

�شطر جديد لوحدها.
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االإطـــار  15.3

ا�صتخدام ال�صور للتقلي�س من عدد الكلمات

تو�شح ال�شورة التالية جتربة علمية اأف�شل بكثري مما ميكن اأن تو�شحه فقرة م�شتفي�شة:

اأي جزء من النبات ياأخذ معظم املاء؟

امل�شدر: اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي IEA 2007، فقرة من العينة

ينبغـــي اأن يكـــون تخطيط خيـــارات الختيار من متعـــدد من�شجما. وينبغي حتديـــد كل خيار. 
ي�شتح�شن ا�شتخدام خيارات التخطيط التايل:

قائمة عمودية من اخليارات معرفة من الأعلى اإلى الأ�شفل:• 
A

B

C

D

خط اأفقي من اخليارات معرفة من الي�شار اإلى اليمني:• 
   D                       C                       B                       A
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االإطـــار   16.3
حفظ ال�صور يف �صكل ب�صيط

تعرب هذه ال�شورة عن نظام معقد بطريقة ب�شيطة:

امل�شدر: ق�شم التعليم للفلبني 2004.

االإطـــار  17.3
تعريف الر�صوم البيانية بو�صوح

ت�شاعد العلمات الوا�شحة والثابتة مثل تلك املوجودة يف الر�شم التايل الطلب على فهم الأ�شئلة املعقدة ب�شرعة:
يو�شح هذا اجلدول درجات احلرارة يف اأوقات خمتلفة على اأربعة اأيام.

يف اأي يوم ويف اأي �شاعة كانت درجة احلرارة املبينة على اجلدول نف�شها التي تظهر على
مقيا�س احلرارة؟ 

درجة احلرارة
 06:00
�شباحا

 09:00
�شباحا

 12:00
زوال

 03:00
زوال

 06:00
زوال

° 16° 21° 24° 17° 15الثنني
° 9° 10° 15° 16° 20الثلثاء
° 15°19° 16° 14° 8الأربعاء
° 20°26° 19° 11° 8اخلمي�س

A  الثنـــــني، 12:00  زوال
B  الثلثــاء، 06:00  �شباحا

C  الأربعــاء، 03:00  زوال
D  اخلمي�س، 03:00  زوال

امل�شدر: Mullis و اآخرون 2000.
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االإطـــار  18.3

تعريف اخلرائط بو�صوح

ينبغي احلر�س على تعريف عنا�شر اخلريطة بو�شوح. يف اخلريطة التالية، يتم عر�س اأ�شماء القارات 
بكل احلروف الكبرية، يف حني يتم عر�س املحيطات باحلروف الكبرية وال�شغرية:

  املناطق حيث تعي�س اأبقار البحر

امل�شدر: ق�شم التعليم لبابوا غينيا اجلديدة 2004

قائمتـــني عموديتـــني من اخليارات، معرفتني من الأعلى اإلى الأ�شفـــل من القائمة الأولى ثم من • 
الأعلى اإلى الأ�شفل من القائمة الثانية:  

 C                                    A
D                                    B
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االإطـــار  19.3

ترك الفراغ يف مواد التحفيز

يتيح الفراغ يف هذا الر�شم املجال لقراءة مواد التحفيز:

يظهر الر�شم اأعله �شندوقا يحتوي على مادة ميكن اأن تكون �شلبا اأو �شائل اأو غازا. يتم بعد 
ذلك و�شع املادة يف �شندوق اأو�شع باأربعة اأ�شعاف.

انظـــر اإلـــى الر�شوم اأدناه. فهي تظهر كيف �شتبدو اأنواع خمتلفة من املواد عندما �شيتم و�شعها 
يف �شندوق اأو�شع.

A.  حـــدد اأي ر�شـــم من الر�شـــوم يظهر ال�شلب واأي واحد منهم يبـــني ال�شائل واأي واحد منهم 
يظهـــر الغاز. )اكتـــب كلمة ال�شلب اأو ال�شائـــل اأو الغاز على اخلط املوجـــود بجانب كل من 

الر�شوم اأدناه. ا�شتخدم كل كلمة مرة واحدة فقط(.

B. ا�شرح اإجاباتك.

امل�شدر: اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي IEA 2003، فقرة من العينة
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فريق كتابة الفقرات 
يقود ويدير مدير بناء الختبار فريق كتابة الفقرات وي�شرف على الربنامج باأكمله من البناء 
والرتكيـــب اإلى الختبار التجريبي واختيار مناذج الختبـــار النهائي. يجب اأن يتوفر على مهارات 

»النا�س« اجليدة والقدرات التنظيمية. 
ت�شمل م�شوؤوليات مدير بناء الختبار ما يلي:

اختيار فريق كتابة الفقرات• 
التاأكد من اأن املخطط مفهوم من قبل كتاب الفقرات• 
تنقيح املخطط• 
و�شع جمموعة من القواعد اأو الربوتوكولت لتقدمي وت�شنيف وحفظ الفقرات• 
التاأكد من اأن كتاب الفقرات يدركون عدد ال�شفحات التي ميكن اأن حتتاجها الفقرات • 
اإر�شاء ور�شد عمليات جلنة الفقرات• 
ر�شد تقدم بناء الختبار مقابل خمطط الختبار• 
مراجعة الفقرات مع جمموعات اخلرباء اأو اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني• 
ر�شد جودة الفقرات• 
متابعة بناء الفقرات مقابل اجلداول الزمنية• 
تدويـــن تفا�شيل جميع الفقرات املبنيـــة، مبا يف ذلك �شجل الختبار التجريبي والتغيريات التي • 

متت خلل التحليل
التاأكد من اأن املخطط معكو�س يف الختبار النهائي.• 

تتطلـــب كتابة الفقرات الهتمـــام بالتفا�شيل والإبداع وال�شرامة الفكريـــة والعمق يف معرفة 
املحتـــوى والفهـــم اجليد لتطور الطلب يف جمال من التعلم.  ب�شـــكل مثايل، ينبغي اأن يثبت كتاب 

الفقرات ال�شفات التالية: 
ينبغـــي اأن يبـــدوا التحلي بـــروح املبادرة وال�شتعـــداد لإجراء بحث م�شتفي�س عـــن مواد حتفيز • 

مثرية، وينبغي اأن يكونوا قادرين على بناء مواد حتفيز من جودة عالية.
يجـــب اأن يكون لديهم القدرة على تقبل التغذيـــة الراجعة على عملهم والتعليق على عمل كتاب • 

الفقرات الآخرين بنف�س الدرجة من التجرد النقدي.
يجـــب اأن يربهنـــوا على وجـــود الرغبة يف التميـــز وال�شتعداد للهتمـــام بالتفا�شيل عند و�شع • 

وتنقيح الفقرات.
ي�شتحق اختبار الفرز الأويل الهتمام عند اختيار كتاب الفقرات. قد يتكون الختبار من اإعطاء 
كتاب الفقرات املحتملني 30 دقيقة لإحداث فقرات ت�شتند اإلى جمموعة من مواد التحفيز. قد يتبع 
هذا الختبار مقابلة يطلب خللها من املر�شحني �شرح الأ�شباب الكامنة وراء اإجاباتهم على اختبار 

الفرز. قد تتحقق جلنة املقابلة من ا�شتعداد كتاب الفقرات املحتملني لقبول انتقاد عملهم.  
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ب�شـــكل مثـــايل، ينبغي اأن ي�شارك بع�س كتـــاب الفقرات املتمر�شني يف تدريـــب كتاب الفقرات 
اجلـــدد. قد يتحتم تعيـــني كتاب متمر�شني كخرباء مـــن بلد اآخر اإذا مل يكن هنـــاك اأحد باخلربة 
املنا�شبـــة موجـــودا داخل البلد. قـــد ينظم كتاب الفقـــرات اخلرباء دورات تدريبيـــة اأو يراجعون 
الفقرات حني بنائها اأو القيام بالأمرين معا. ميكن اأن ي�شتغرق ا�شتغال كتاب الفقرات بدوام كامل 
بعد التدريب عدة اأ�شهر للو�شول اإلى النقطة التي يبدوؤون فيها باإنتاج فقرات ذات جودة معقولة.

ينبغي اأن يتم معاجلة الأ�شئلة التالية يف التدريب:
ما هو الغر�س العام من الختبار؟• 
ما هي �شياقات املحفزات املنا�شبة للفقرات؟• 
ما هي جمالت املنهاج الدرا�شي التي �شيتناولها الختبار؟• 
ما ن�شبة الفقرات التي �شتتناول جوانب خمتلفة من املنهاج الدرا�شي؟• 
ما هي اللغة )اأو اللغات( التي �شيتم ا�شتخدامها؟• 
ما هو م�شتوى ال�شهولة املنا�شبة فيما يخ�س املفردات وقواعد اللغة امل�شتعملة؟• 
ما هي اأنواع الفقرات التي �شيتم ا�شتخدامها، وما ن�شبها؟• 
ما هي موا�شفات الن�شر )عدد ال�شفحات يف كرا�شة الختبار، حجم ال�شفحة، عدد الفقرات يف ال�شفحة(؟• 
كم هو عدد الفقرات املقرتحة للطبعة النهائية للختبار؟• 
كم هو عدد الفقرات التي يجب بناءها؟• 
كيف �شيتم مراجعة فقرات م�شودة الختبار؟• 
ما هو الإطار الزمني للبناء والختبار التجريبي واختيار النماذج النهائية؟• 
هل ينبغي اعتبار اأي ق�شايا ح�شا�شة ثقافيا اأو معوقات يف �شياغة مواد التحفيز والفقرات؟• 

ينبغـــي اأن يكـــون لكتاب الفقـــرات فهما م�شرتكا للإجابـــات على هذه الأ�شئلـــة. كما ينبغي اأن 
ير�شدوا ب�شكل من�شجم عملهم وعمل غريهم. وينبغي اأن يتوفر جميع كتاب الفقرات على ن�شخ من 

خمطط الختبار النهائي ف�شل عن فهم م�شرتك ملحتوياته.
اإن حتديـــد اأ�شلـــوب عر�س الفقرات بالتف�شيل من البداية يوفـــر الكثري من الوقت على املدى 
الطويل. ينبغي اأن يعد مدير بناء الختبار ورقة اأ�شلوب حتدد بال�شبط كيف �شيتم تقدمي الفقرات 
واأدلـــة الت�شحيـــح. ينبغـــي اأن ت�شمل ورقة الأ�شلـــوب جميع جوانب التخطيط، مبـــا يف ذلك اختيار 
اخلـــط وحجم اخلط وا�شتخدام الفراغ يف اأول الفقرة وو�شع العناوين واأنواع التفا�شيل التي يجب 

ت�شمينها، كما هو مبني يف املثال املوجود يف الإطار 20.3.
ويبني هذا الدليل على اأن كتاب الفقرات يحتاجون لإعطاء عنوان لوحدتهم با�شتخدام اأريال 
)Arial( عري�س 16 نقطة مع الأحرف الكبرية. وتكون بقية الن�س للفقرات بخط تاميز نيو رومن 
)Times New Roman(، معظمه 12 نقطة. ينبغي اأن يعرف ال�شوؤال، باخلط العري�س، ب«ال�شوؤال 
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1.« وينبغي اأن يتبعه ا�شم الوحدة كما هو مبني. توجد الفقرة والفراغ لإجابة الطالب حتت ال�شوؤال. 
يـــدرج كاتب الفقرة جدول ويعبئه لكي يظهر �شكل الن�س و�شيغة الفقرة والعملية التي ي�شتخدمها 
الطلب للإجابة على هذه الفقرة. يتم تعريف دليل الت�شحيح كما هو مو�شح. ويتم تقدمي معايري 
نقـــط الدرجـــات بخط مائـــل مع اأمثلة من اإجابـــات الطلب يف �شكل نقط كـــرات �شغرية بادئة ب 
10 نقـــط. باإتبـــاع الدليل، ميكن لكتاب الفقـــرات اأن ي�شاعدوا على �شمـــان اأن الختبار التجريبي 

والفقرات النهائية يتم اإعدادهما بطريقة من�شجمة ومب�شطة وفعالة. 
يحتـــاج كتاب الفقرات اإلى تغذية راجعة منتظمة ووا�شحـــة وتوجيه بناء حول فقراتهم وحول 
كيفية تنا�شقها مع املخطط حتى ميكنهم التعلم من اأخطائهم وتطوير مهاراتهم وتنقيح فقراتهم. 
يجب اأن يلتقي كتاب الفقرات ب�شكل منتظم وغالبا يف جلن الفقرات لنتقاد عملهم. يجب اأن يكون 
مدير الختبار مهيئا ل�شتبدال كتاب الفقرات غري القادرين على بناء فقرات من جودة عالية بعد 

فرتة تدريبية معقولة.

االإطـــار  20.3

مثال عن ورقة االأ�صلوب لكتاب الفقرات

تقاليد عيد الف�شح )عنوان(، اأريال )Arial( عري�س، 16 نقطة

ال�شوؤال 1: تقاليد عيد الف�شح )عنوان فرعي، تاميز نيو رومن )Times New Roman( عري�س، 12نقطة.
 Times( ماذا اأعطى النا�س بع�شهم البع�س يف يوم عيد الأحد لعيد الف�شح؟ )ال�شوؤال تاميز نيو رومان

New Roman( عري�س، 12 نقطة(

بخط مائل وبني قو�شني( للن�شر  �شطر< )تعليمة  ن�شف  >اأدرج 

العملية�شيغة الفقرة�شكل الن�س
ا�شتخراج املعلوماتاإجابة مغلقةاملعلومات

 Times New( جـــدول مـــع 3 اأعمدة و�شفني: عناوين الأعمدة، 12 نقطة تاميز  نيـــو رومان عري�س(
Roman( وج�شم اجلدول، تاميز نيو رومان )Times New Roman( غري عري�س، 12 نقطة(

دليل الت�شحيح: )عنوان فرعي، تاميز نيو رومن )Times New Roman( عري�س، 12 نقطة.

1 نقطة:   حتيل اإيل البي�س )تاميز نيو رومن )Times New Roman( مائل، 12 نقطة(
، 10 نقطة( •  )Times New Roman( اأعطوا البي�س لبع�شهم البع�س. )الكرة ال�شغرية، تاميز نيو رومن
زينوا البي�س.• 

0 نقطة:   حتيل اإلى الفطائر اأو غريها اأو غام�شة
الفطائر.• 
اأعطوا اأ�شياء لبع�شهم البع�س.• 



بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي70

لجن الفقرات

تتكـــون جلنـــة حتكيم الفقرات من جمموعـــة �شغرية )ترتاوح ما بني ثلثـــة و�شتة( من كتاب 
الفقـــرات الذيـــن يراجعون معا الفقرات التي و�شعها واحد منهـــم اأو اأكرث. يكون هدف الفريق هو 
قبول اأو تعديل اأو رف�س املادة. وت�شاعد مقاربة الفريق، والتي هي جزء من عملية مراقبة اجلودة، 
علـــى احل�شول على وجهات نظر متعددة حول الفقرات الفردية. عادة ما تخ�شع الفقرات لتعديل 

جوهري بعد مراجعة اللجنة، اإل يف حالة يكون فيها كتاب الفقرات ذوي خربة عالية.

ينبغـــي اأن يعـــد اأع�شاء اللجنـــة انتقاداتهم قبل لقاء جلنة الفقرات. وينبغـــي اأن يتوفر لديهم 
مت�شع من الوقت لدرا�شة الفقرات و�شياغة التح�شينات املقرتحة.

ينبغـــي للجنـــة اأن تنتقد بعنايـــة �شياق مواد التحفيـــز واملحتوى وال�شياغـــة واللغة والتخطيط 
والر�شـــوم التو�شيحيـــة ل�شمـــان اأن كل جانـــب من جوانب املحفـــز يتنا�شب مع املخطـــط وي�شتحق 
اإدراجه يف الختبار، واأنه وا�شح وموجز. وبعد ذلك، ينبغي اأن تدر�س بدقة كل فقرة للتاأكد من اأن 
ال�شياغـــة ل لب�س فيها واأن ال�شيغة منا�شبة واأن الفقرة تعالج بو�شوح املهارات وجمالت املحتوى 
املحـــددة يف خمطـــط الختبار. كما يتـــم فح�س جمموعة الفقـــرات لعتبار اإلـــى اأي مدى يعك�س 
التـــوازن العام للفقرات خمطط الختبار. ينبغي اأن ي�شتك�شف اأع�شاء اللجنة كل اإمكانية لتح�شني 

املحفز والفقرات، وعند القت�شاء، تقدمي اقرتاحات لفقرات جديدة.

خـــلل عملية جلنة الفقرات، ينبغـــي على كتاب الفقرات �شرح عملهـــم واأن يكونوا م�شتعدين 
لتقبل النقد البناء. وينبغي على قائد اللجنة التاأكد من اأن هناك اتفاقا عاما حول التغيريات التي 
يجب القيام بها يف الفقرات الفردية. ينبغي اأن يوثق كتاب الفقرات التغيريات املقرتحة، وينقحون 

بعد ذلك الفقرات.

قد تكون هناك حاجة اإلى مدقق لغوي يف اللجان حيث يكون كتاب الفقرات يكتبون اختبارات 
بلغـــة لي�شـــت لغتهـــم الأم. ويحتاج خبري اللغـــة اإلى فهم جيد للمهـــارات اللغوية للفئـــة امل�شتهدفة 

للختبار.

قـــد يتـــم ت�شمني خبـــري املو�شوع يف اللجنـــة، وخا�شة اإذا كان جمـــال املحتوى معقـــدا. قد يكون 
اإ�شـــراك خبـــري املو�شوع يف بع�س اللجان مفيـــدا لتو�شيح ق�شايا املحتوى، ولكن هـــذه امل�شاركة قد ل 
حتتاج اأن تكون م�ستمرة. من غري املرجح اأن يكون خبري املو�سوع معنيا باأدق النقاط لكتابة الفقرات.

ي�شتح�شـــن عدم ت�شمني �شانعي ال�شيا�شات واأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني يف جلان الفقرات. 
فاأدق التفا�شيل ملداولت اللجان لي�شت من �شاأنهم. 
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ينبغي الأع�صاء اللجنة اعتبار كل جانب من جوانب الفقرة:

هل يتم تقييم املحتوى املنا�شب؟• 
هل �شيغة الفقرة منا�شب للطلب امل�شتهدفني؟• 
هل الفقرة جوهرية، اأم اأنها جزئية؟• 
هل �شيغة الفقرة وا�شحة ول لب�س فيها؟• 
هل هناك اأخطاء اإملئية اأو كلمات حمذوفة؟• 
اإذا كانت الفقرة هي الختيار من متعدد، هل اخليارات مماثلة ولها معنى؟• 
اإذا كانت الفقرة هي الختيار من متعدد، هل يتم احل�شول على اجلواب ال�شحيح ب�شكل وا�شح • 

وبدون لب�س من املعلومات املتوفرة )املنت اأو مواد التحفيز اأو كليهما(؟
هل تخطيط الفقرة جذاب ومرتب؟• 
هل تتوفر معظم الفقرات على �شعوبة �شت�شمح تقريبا ل 40-80 يف املائة من الطلب املختربين • 

باإعطاء الإجابة ال�شحيحة؟
اإذا كانـــت الفقـــرة تتطلب العتماد اجلزئي، هل من املحتمل اأن جتذب كل علمة ما ل يقل عن • 

10 يف املائة من املجاوبني؟

هل تبدو هذه الفقرة غري متحيزة وعادلة بالن�شبة للمجموعات الفرعية الرئي�شية يف الفئة امل�شتهدفة؟• 

ينبغي اأن تنظر اللجنة يف �شبل حت�شني الفقرة:
تق�شريها.• 
اإ�شافة املزيد من املعلومات.• 
تغيري التعبري اأو ال�شيغة.• 
اإ�شافة مبيان اأو �شورة.• 
اإعادة �شبكها يف �شيغة خمتلفة للفقرة.• 

ينبغـــي اأن يتلقـــى كتاب الفقرات تغذيـــة راجعة منتظمـــة ومتكررة انطلقا مـــن الوقت الذي 
يبدوؤون فيه يف بناء الفقرات. وينبغي اأن جتتمع اللجنة مرة يف الأ�شبوع اإن اأمكن ذلك.

قد يكون تنقيح املواد مهمة معقدة. حتتاج اللجنة اإلى قائد ل�شمان اأن تكون التو�شيات بالإجماع 
واأن يتـــم التو�شل اإلى توافق يف الآراء ب�شاأن التغيريات التي �شيتم القيام بها. ل يكون كاتب الفقرات 
هو ال�شخ�س املنا�شب لتخاذ القرار يف �شاأن اأي من التغيريات اعتمدت اأو اأي منها قد مت جتاهلها.

وينبغـــي اأن تكـــون تو�شيات قائد اللجنـــة دقيقة مبا فيه الكفاية للتاأكد مـــن اأن التغيريات التي 
ينبغي اأن يقوم بها كاتب الفقرات وا�شحة بالن�شبة له. 
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ميكـــن اأن تثري اإعادة �شياغة فقرات الآخرين جـــدل حادا يف بع�س الأحيان. ينبغي على قائد 
اللجنة اأن يركز املناق�شة على حت�شني الفقرات و�شمان اأن اللجنة تعمل ب�شكل بناء من اأجل حتقيق 

هذا الهدف.

ينبغـــي على جميع اأع�شـــاء اللجنة، مبا يف ذلك كتـــاب الفقرات املتمر�شـــون، اإخ�شاع عملهم 
للمراجعـــة. من الطبيعي، خ�شو�شـــا بالن�شبة لكتاب الفقرات اجلدد، توقـــع مقرتحات لتعديلت 
كبرية. ل ينبغي النظر اإلى انتقاد الفقرات بكونها انتقاد للفرد. وينبغي تغيري كتاب الفقرات غري 

القادرين على اخلو�س يف مناق�شات قوية وعلى اإعادة �شياغة فقراتهم.

املراجعون اآلخرون

ينبغـــي اأن تتوفر ملجموعات اخلرباء اأو اأ�شحاب امل�شلحـــة الرئي�شيني الفر�شة ملراجعة جملة 
مـــن فقـــرات الختبار عدة مـــرات خلل بناء الفقرات. قـــد ي�شاعد هذا الإجراء علـــى التاأكد من 
اأن فقـــرات الختبـــار هي من نوعية جيـــدة واأنها تن�شجم مع املخطط. عادة مـــا يعر�س مدير بناء 

الختبار جميع الفقرات، اأو مناذج منها، على جمموعة مرجعية اختريت لهذا الغر�س.

ينبغي اأن تتم اأول مراجعة مع املجموعة املرجعية يف وقت مبكر ب�شكل معقول خلل عملية بناء 
الفقـــرات ل�شمان اأن كتاب الفقـــرات يعملون يف الجتاه ال�شحيح. قد تقـــرتح املجموعة املرجعية 
تنقيـــح بعد جوانب املخطط، خا�شة اإذا كان كتاب الفقرات ي�شادفون �شعوبات يف حتقيق البع�س 
من املوا�شفات. كما قد يحتاج كتاب الفقرات توجيها اأكرث دقة حول املادة املقبولة وغري املقبولة.

تتـــم املراجعة عادة بعد �شياغـــة جميع الفقرات للتاأكد من اأن اأ�شحـــاب امل�شلحة الرئي�شيني 
يوافقـــون علـــى الفقـــرات قبل تنظيـــم الختبار التجريبـــي. وت�شمـــح املراجعة النهائيـــة لأ�شحاب 

امل�شلحة الرئي�شيني باملوافقة على اختيار الفقرات لنموذج الختبار النهائي.

متابعة الفقرات

تكـــون متابعـــة الفقرات اأمر بالغ الأهميـــة. يجب اأن يكون لكل فقرة تعريفـــا فريدا لكي ميكن 
متابعتها خلل كل مرحلة، من الختبار التجريبي اإلى التحليل. 

يتطلـــب بناء فقرات اأكرث مبا يقرب من اثنني ون�شـــف اإلى ثلث مرات من الفقرات املطلوبة 
يف النمـــاذج النهائية للختبـــار. عادة ما يكون اإنتاج كرا�شات متعـــددة للختبار التجريبي يف كل 
م�شتـــوى درا�شي �شروريا. يجب اأن يظهر البع�س من الفقـــرات نف�شها يف كرا�شات خمتلفة. وهذا 
ي�شمـــح جلميع فقرات الختبـــار التجريبي باأن تكون مرتبطة على نف�س املقيا�س واأن يتم مقارنتها. 
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يجب اأن يكون تعريف كل فقرة م�شتقل عن ترتيبها يف الكرا�شة لكي ميكن حتديد الفقرات املكررة 
يف الكرا�شات املختلفة والفقرات الفريدة بو�شوح.

ميكـــن اأن تكـــون متابعة الفقرات خـــلل مرحلة التحليل معقـــدة. اإذا ف�شل املحلـــل يف اإعطاء 
تعريـــف فريـــد لفقرة ما، فقد تكـــون متابعة هذه الفقـــرة �شعبا جدا.  ميكن لربجميـــة الكمبيوتر 
اأن ت�شاعـــف امل�شكلـــة. عادة ما ترقم برجمية الكمبيوتر الفقرات ب�شـــكل اأوتوماتيكي. اإذا �شقطت 
فقـــرات من حتليل الختبار التجريبي، �شتقوم الربجمية باإعادة ترقيم الفقرات بحيث قد ي�شبح 
رقـــم فقـــرة غري موافق للرقم يف التحليـــل الأويل اأو الرقم يف كرا�شة الختبـــار. فاإعطاء كل فقرة 

نف�س التعريف الفريد يف كرا�شة الختبار ويف كل من التحليلت �شيمنع حدوث هذا امل�شكل.

ينبغـــي اأن تتوفـــر تعريفـــات الفقرات على معنـــى بقدر الإمـــكان. ينبغي اأن ين�شـــق مدير بناء 
الختبـــار مع حملل البيانات لتحديد عدد الرموز التـــي ميكن ا�شتخدامها للتعريف. تكون لأحزمة 
برجميـــة التحليل حدود خمتلفة. يتم ا�شتخدام اأعراف التعريفات التالية من طرف وكالة اختبار 

لختبار يف القراءة والكتابة والريا�شيات، والذي يتم اإجراءه على مدى عدة �شنوات:
الرمز الأول هو R اأو M اأوW للقراءة اأو الريا�شيات اأو الكتابة.• 
ي�شري الرمزان 2 و3 اإلى ال�شنة التي مت فيها اإجراء الفقرة )مثل، 07 لعام 2007(.• 
تدل الرموز 4، 5، و6 على الفقرة )بدءا ب 001(.• 

علـــى �شبيـــل املثال، ي�شري M06003 اإلى اأن الفقرة هي اختبـــار للريا�شيات مت اإجراءه يف عام 
2006، وهي الفقرة الثالثة يف جملة فقرات الختبار.

ينبغـــي تعريـــف الفقرات خـــلل البناء. وينبغي طباعـــة نف�س التعريـــف يف كرا�شات الختبار 
التجريبي ويف النماذج النهائية. ميكن طباعة التعريفات بخط �شغري مبتدرج الرمادي يف الهام�س 

مقابل اأرقام الفقرات يف كرا�شات الختبار، كما هو مبني اأدناه:

اأكمل هذا املجموع.   5  M06003

_________ =7 + 6   

مـــن ال�شروري تدوين �شجـــل كامل لكل فقرة يتم بناءها. يحتاج حملـــل البيانات اإلى حم�شر 
ملفاتيـــح  الختيار من متعدد وملوقـــع الفقرات املوجودة يف كرا�شات الختبـــار التجريبي. غالبا ما 
تتطلـــب التقارير معلومات حول �شيغـــة الفقرات والعمليات التـــي مت تقييمها من طرف كل فقرة. 
ينبغي على مدير بناء الختبار اأن ي�شع جدول ممتدا ويتقيد به من اأجل تدوين حم�شر لكل فقرة 

وت�شنيفاتها وو�شعها واأي تغيريات قد تكون قد طراأت على الفقرة.
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وفيما يلي مثال عن بع�س عناوين الأعمدة يف حم�شر جدول ممتد جلميع فقرات القراءة لختبار:
الإ�شم املمنوح للوحدة )مثل، »�شيارات ال�شباق«(.•  اإ�شم الوحدة  
 •.)R06003 ،تعريفا من 6 اأرقام )مثل تعريف الفقرة  
�شياغة �شوؤال الختبار.•  حمتوى الفقرة  
و�شف ي�شري اإلى ما اإذا كانت هذه الفقرة متوفرة لل�شتعمال )مثل،  •  الو�شع احلايل  

مت ن�شرهـــا كفقرة للتطبيـــق، رف�شت من قبل الزبـــون، مت رف�س اإذن 
حقوق الطبع والن�شر(.

اجلواب ال�شحيح ل�شوؤال الختيار من متعدد.•  املفتاح  
النقط الأعلى لهذه الفقرة.•  الدرجة الأعلى  
�شكل الن�س )مثل، ال�شرد، املعلومات(.•  �شيغة الن�س  
�شيغة �شوؤال الختبار )مثل، الختيار من متعدد(.•  تن�شيق الفقرة  
العملية املعرفية )مثل، ا�شتخراج املعلومات(.•  العملية  
التغيريات التي اأدخلت على هذه الفقرة بعد الختبار التجريبي.•  نقاط التحليل  

ينبغـــي اأن يتم حفظ الفقرات يف مكان اآمن. وينبغـــي حفظ جميع املادة املهمة املرتبطة ببناء 
وحدة اأو فقرة مع تلك الفقرة. ينبغي احلفاظ حتى على املادة التي مل يتم ا�شتخدامها يف الختبار 
التجريبـــي، لأنها ميكن اأن ت�شتخدم لحقا يف نف�س امل�شتويـــات الدرا�شية اأو غريها. وينبغي تدوين 
وحفـــظ م�شـــدر الوثائق اأو الر�شـــوم التو�شيحية مع الوحـــدة اأو الفقرة لل�شعـــي وراء حقوق الطبع 

والن�شر اإن كان �شروريا. كما ينبغي حفظ ن�شخ من الوثائق الأ�شلية لتحديد اأي تعديلت لحقة.

وميكـــن حفظ معظم الفقرات اإلكرتونيا. وكاإجراء وقائي، احتفظ مبلفات احتياطية للفقرات 
علـــى جهـــاز كمبيوتـــر اأو قر�س اآخـــر. ي�شاعد و�شـــع الدرجات ال�شحيحـــة والت�شنيفـــات الكاملة 
والدقيقة علـــى �شمان اأن يتم حفظ الفقرات يف جملدات امللفات املنا�شبة )للكمبيوتر( واأن ميكن 
ا�شتخراجها ب�شهولة من قبل الآخرين. متيل الفقرات اإلى اأن تخ�شع ملراجعة م�شتمرة، مبا يف ذلك 
التغيريات يف اأدلة الت�شحيح والر�شوم التو�شيحية وكذلك التح�شينات الطفيفة يف ال�شياغة. يجب 

اأن يكون النموذج الأحدث للفقرة وا�شحا و�شوح ال�شم�س من �شمن املعلومات يف جملد امللف.

هوام�س
1 . Chatterji )2003(، Haladyna )1999(، اأنظر   الختبار،  فقرات  بناء  حول  املعلومات  من  مزيد  على  للح�شول 

)Kubiszyn and Borich )2000(، and Linn and Miller )2004
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   الفصل الرابع:
      تجريب الفقرات

ي�شتخـــدم بنـــاء اختبار التقييـــم الوطني، يف جزئـــه الأكرب، التكنولوجيا التـــي مت و�شعها يف 
ت�شميـــم الختبارات التي تهـــدف اإلى تقييم الطلب وتقدمي تقرير عن اإجنازاتهم الفردية. مبا 
اأن هـــذه الختبارات يتـــم ا�شتخدامها للتمييز بني اأداء الطلب، فـــاإن جميع الطلب �شينجزون 
اأ�شا�شـــا نف�س الختبار. يكون الغر�ـــس من التقييم الوطني خمتلفا متامـــا: و�شف مدى اكت�شاب 
الطـــلب للمعـــارف واملهارات املحددة يف املنهـــاج الدرا�شي يف نظام التعليـــم ككل )اأو جزء منه 
حمددا بو�شوح(، ولي�س التمييز بني الطلب. من اأجل حتقيق هذا الغر�س، ينبغي على الختبار 
اأن يوفر تغطية كافية للمنهاج الدرا�شي، والذي قد يتطلب عينة اأكرب بكثري من املنهاج الدرا�شي 
ممـــا هي مطلوبة يف الختبارات امل�شممـــة لتقييم الطلب كاأفراد. وتتعـــزز احلاجة اإلى تغطية 
وا�شعـــة للمنهـــاج عندما يقـــدم التقييم على حتديد جمـــالت من املنهاج حيـــث يعر�س الطلب 

مواطن قوتهم و�شعفهم.

ملعاجلة هذه الق�شايا، ت�شتخـــدم الكثري من التقييمات الوطنية والدولية عددا من الفقرات 
اأكـــرب بكثري مما يوجد يف اختبار م�شمم لتقييم الطـــلب كاأفراد. ومع ذلك، لتجنب و�شع عبئ 
كبري جدا على الطلب كاأفراد، يجيب كل طالب على جزء فقط من العدد الإجمايل للفقرات يف 
التقييـــم. وبالتايل، يجب توفري عدة جمموعات مـــن الفقرات البديلة يف ت�شميم كرا�شة مدارة. 

ويختلف العدد الدقيق من تقييم وطني لآخر.

تنطـــوي هـــذه املقاربة، علـــى الرغم من اأنهـــا م�شتحبة من نـــواح متعددة، علـــى العديد من 
التعقيدات لإجراء التقييم الوطني. اأول، يكون ت�شميم الختبار معقدا، وذلك لأنه يتعني �شمان 
تداخـــل الفقـــرات والتطابقات بـــني العينات الفرعية. ثانيـــا، يكون اإجراء الختبـــار اأكرث تعقيدا 
لأن �شمـــان اأن يتـــم ت�شليـــم الكرا�شات للطلب املنا�شبـــني واإعطاء التعليمـــات امللئمة للطلب 
بالن�شبـــة جلميع الكرا�شات اأمرا �شروريا. واأخريا، يتطلب جمع البيانات من جمموعات متعددة 
مـــن الفقرات اإجراءات اإح�شائية معقدة ن�شبيا. لهـــذه الأ�شباب، مل ت�شتعمل العديد من البلدان 

النامية كرا�شات الختبار املتعددة يف تقييماتهم الوطنية.
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تنطبـــق معظم التعليقـــات يف ال�شفحات التاليـــة، وكذلك يف الف�شل اخلام�ـــس، على كل من 
احلـــالت التـــي  ي�شتخدم فيها فريق التقييـــم الوطني كرا�شات الختبار املتعـــددة واحلالت حيث 
يختـــار الفريق كرا�شة اختبار واحـــدة لقيا�س حت�شيل التعلم يف مادة درا�شيـــة. تتطلب املقاربتني 

اإعطاء اهتمام كبري لختبار جتريبي دقيق.

يعـــد الختبـــار التجريبي عن�شرا اأ�شا�شيا مـــن بناء الختبار. يتم اإجـــراء الختبار التجريبي 
لطلب من نف�س خ�شائ�س اأولئك الذين �شيخ�شعون للختبار النهائي. ينبغي اإدراج مدار�س من 
خمتلـــف الأحجام ويف مناطق خمتلفة وبطلب من خلفيات اقت�شادية واجتماعية خمتلفة. ب�شكل 
مثـــايل، يتـــم اإجراء الختبار التجريبي عامـــا من قبل، يف نف�س الوقت من العـــام املقرر للختبار 
النهائي. على �شبيل املثال، ميكن اأن يجرى الختبار التجريبي لطلب ال�شف اخلام�س يف اأكتوبر 
2005 والختبـــار النهائـــي لطـــلب ال�شف اخلام�ـــس يف اأكتوبـــر 2006. عمليا، قـــد ل يكون هذا 

ال�شيناريـــو ممكنـــا، وقد يجرى الختبار التجريبي مع الطلب الذين لديهم خربة درا�شية اأكرث اأو 
اأقـــل بب�شعة اأ�شهر مـــن الفئة امل�شتهدفة. مثل، قد يتم اإجراء الختبـــار التجريبي لطلب ال�شف 
ال�شاد�ـــس يف وقت مبكر من العام الدرا�شي لتوفري البيانات لختبار �شيتم اإجراءه لطلب ال�شف 

اخلام�س يف نهاية العام الدرا�شي.

ل ينبغـــي علـــى الطلب الذين ي�شاركـــون يف الختبار التجريبي اأن يجـــروا الختبار النهائي. 
اإذا كان الختبـــار النهائي �شوف يجرى علـــى عينة ع�شوائية خمتارة اإح�شائيا، فينبغي جلب عينة 

الختبار النهائي قبل اختيار املدار�س للختبار التجريبي.

ويكون من املمار�شات اجليدة اإجراء اختبار جتريبي لعدد الفقرات املطلوب للختبار النهائي 
مرتني اأو ثلث مرات. ينبغي اأن يكون طول كل منوذج من مناذج الختبار التجريبي م�شابها لتلك 
يف الختبار النهائي. يكون تعريف النماذج اأبجديا وفقا مل�شتوى ال�شف م�شاعدا. مثل، �شوف يتم 
تعريـــف خم�شة مناذج لل�شف الثالـــث بالنمـــاذج A3 و3B و3C و3D وE3، وخم�شة مناذج لل�شف 

.E88 وD8 وC8 وBو A 8الثامن بالنماذج

�شيكـــون من الزم و�شع عدة منـــاذج للختبار التجريبي يف كل م�شتوى درا�شي. ب�شكل مثايل، 
ينبغـــي اأن يتـــم توزيع النمـــاذج بالن�شبة لكل م�شتوى درا�شـــي ب�شكل ع�شوائـــي يف كل �شف. اإذا مت 
ا�شتخدام ثلثة مناذج لل�شف اخلام�س )A5 و5B وC5(، ينبغي اأن حت�شل كل مدر�شة على مزيج 
مـــن جميع النماذج الثلثـــة. اإذا كان هذا الإجراء غري ممكن، فمن املهم �شمان اأن يتم توزيع كل 
منـــوذج عـــرب كل مكونات عينة الختبـــار التجريبي.  مثل، ل ينبغي اأن يعطـــى منوذج 5A لطلب 
املـــدن فقط ومنـــوذج 5B للطلب يف املناطق الريفية يف ال�شمال ومنـــوذج 5C للطلب يف املناطق 

الريفية يف اجلنوب. ينبغي اأن تكون النماذج متعادلة بقدر الإمكان من حيث خمطط الختبار.



77 بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي

مـــن ال�شروري ربط مناذج الختبار التجريبي لكي ميكن جتميـــع الفقرات من اأجل املقارنة. 
والربـــط يعني بـــاأن البع�س من الفقـــرات نف�شها تظهر يف منـــاذج خمتلفة. �شتكـــون بع�س مناذج 
الختبـــار التجريبـــي حتمـــا اأ�شعب من غريها. من خـــلل ربط النماذج، ميكـــن حتديد ال�شعوبة 
الإجماليـــة للفقرات بغ�س النظر عن النموذج الذي ظهرت فيه. يتطلب القيام بالربط الأفقي اإذا 
كان الختبار فقط على م�شتوى ال�شف الأول. و�شوف تكون هناك حاجة اإلى ربط عمودي اإذا كان 

�شيتم اختبار اأكرث من م�شتوى درا�شي واحد.

ينبغي اأن يحاول ما ل يقل عن 200 طالب الإجابة على كل فقرة من الختبار التجريبي يف كل 
م�شتـــوى درا�شـــي. اإذا كان هناك ثلثة مناذج من الختبـــار التجريبي لل�شف اخلام�س،  ف�شينجز 
اإذن 600 طالـــب على الأقل الختبار التجريبي. من 200 طالب لكل فقرة من الختبار التجريبي، 
يتطلـــب الإجابة على ما ل يقل عـــن 150 فقرة. حتما، �شتح�شل بع�س اخل�شارة يف البيانات خلل 
الختبـــار التجريبي. لأ�شبـــاب جد مقنعة، يجـــوز اأن تن�شحب مدر�شة من الربنامـــج التجريبي يف 
اللحظة الأخرية اأو جتري الختبار لعدد اأقل من الطلب مما كان متوقعا. كما اأنه من غري املرجح 

اأن كل طالب �شيحاول الإجابة على كل فقرة من الختبار التجريبي.

ومبـــا اأنـــه يجب اإجـــراء الختبـــار التجريبي يف ظـــل نف�س الظـــروف التي مير فيهـــا الختبار 
النهائـــي، فينبغـــي اأن يكون طـــول الوقت الذي ي�شمح بـــه لإجناز الختبار هو نف�شـــه الذي �شيمنح 
للطلب لإجناز الختبار النهائي. قد ل يكون عدد الفقرات التي ميكن للطلب اإجنازها يف الوقت 
امل�شمـــوح بـــه معروفا. يف هـــذه احلالة، اإجمع منـــوذج الختبار التجريبي للعينـــة وجربها يف بع�س 
ال�شفـــوف قبل اأن يتم جتميـــع الختبار التجريبي، وذلك ل�شمان اأن عـــدد الفقرات يف كل منوذج 
من مناذج الختبار التجريبي هو واقعي. فالتقييم الوطني لي�س اختبارا مت�شرعا. ينبغي اأن يتوفر 

اأغلبية الطلب على الوقت ملحاولة الإجابة على كل الفقرات.

حاول اأن تنجز جميع الختبارات التجريبية على مدى فرتة زمنية من اأ�شبوعني اإلى ثلثة اأ�شابيع. 

يوفر الختبار التجريبي فر�شـــة لتقييم ملئمة وجودة الفقرات. كما ي�شمح بتعديل العديد 
مـــن جوانـــب اإجـــراء الختبار. ينبغـــي اأن يطلب مـــن امل�شرفني علـــى الختبـــار التجريبي توفري 

املعلومات التالية:

هل توفـــر الطلب على اأ�شئلة تطبيقية كافية وهل كانـــت التعليمات والتف�شريات وا�شحة مبا • 
فيه الكفاية؟

هـــل كان طـــول الختبـــار منا�شبا اأو كان طويـــل جدا، وتقريبا كـــم عدد الطـــلب الذين اأنهوا • 
الختبار اأكرث من 10 دقائق قبل الوقت املحدد؟
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هل اأبان الطلب عن انكبابهم على الختبار؟• 
هل توفرت للطلب ما يكفي من املوارد، مثل الأقلم اأو املمحاة؟• 
هل كانت مرافق املدر�شة منا�شبة لإجراء الختبار؟• 
هل كان املعلمون والطلب على فهم بالغر�س من الختبار؟• 

تصميم نموذج االختبار التجريبي 

يوفـــر حتليل بيانات الختبار التجريبي الأ�شا�س لختيار فقرات الختبار النهائي. تعد العديد 
مـــن التقييمات الوطنية مناذج خمتلفة مـــن كرا�شات اختبار مرتابطة لـــكل م�شتوى درا�شي. هذه 
املقاربة، ت�شاعد على اإعطاء تغطية اأكرب للمنهاج من اختبار واحد، ويف الوقت نف�شه، ت�شاعد على 
التاأكـــد من اأن الطلب ل يخ�شعـــون لختبارات طويلة ب�شكل غري معقـــول. ويجب اأن يتم ت�شميم 
وربط الختبار ب�شكل �شحيح ل�شمان اأن البيانات ميكن جمعها على مقيا�س واحد. من ال�شروري 
اإ�شـــراك حملل البيانات اأو الإح�شائي اأو مهني الكمبيوتر الرئي�شي يف ت�شميم الختبار التجريبي 

للم�شاعدة على �شمان توفري متطلبات البيانات.1 

تتقا�شـــم النمـــاذج املرتابطة نف�س الفقرات. يتطلـــب الأمر عادة و�شع ما بـــني 8 و10 فقرات 
م�شرتكة. وهناك عدة طرق لربط النماذج.

فمـــع جمموعة واحـــدة م�شرتكة من فقرات الرتابـــط، تكون نف�س فقرات الرتابـــط من 8 اإلى 10 
مكـــررة يف كل منـــوذج. لحـــظ اأنـــه اإذا كانت فقـــرات الرتابط ت�شري ب�شـــكل �شيئ )لديهـــا خ�شائ�س 
اإح�شائية �شعيفة( يف التحليل، ف�شيكون ربط النماذج �شعيفا، وبالتايل، �شتف�شد جودة التحليل العام.

الطريقـــة الثانيـــة هي الربط الدائـــري. ويتم ا�شتخدام جمموعات خمتلفـــة من الفقرات بني 
اأزواج مـــن النماذج. علـــى �شبيل املثال، قد يكون النموذج A3 مرتبطـــا بالنموذج B3 مع جمموعة 
X مـــن الفقـــرات، والنموذج B3 بالنموذج C3 مـــع جمموعة Y من الفقـــرات، والنموذج C3 عودا 
بالنمـــوذج A3 مع جمموعة Z من الفقرات. ويحتـــوي كل منوذج اأي�شا على فقرات فريدة ل تظهر 

يف اأي من النموذجني الأخريني )الر�شم 1.4(.

   1
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الر�صـــــــم 1.4

مثال عن الربط الدائري للفقرات

3A منوذج 

X  جمموعة الفقرات
Z  جمموعة الفقرات

جمموعة الفقرات الفريدة  
3A ل

3B منوذج 

X  جمموعة الفقرات
Y  جمموعة الفقرات

جمموعة الفقرات الفريدة 
3B ل

3C منوذج 

Y  جمموعة الفقرات
Z  جمموعة الفقرات

جمموعة الفقرات الفريدة 
3C ل

امل�شدر: ت�شور املوؤلفني

والطريقة الثالثة هي الربط اخلطي، والذي يتبع منوذج الربط الدائري ولكنه ي�شتثني روابط 
فقرات جمموعة Z. وبالتايل، �شوف يتم ربط النموذج A3 بB3 وربط B3 بC3، ولكن �شوف لن 

.C3و A3 يحدث اأي ارتباط بني النموذجني

اإذا كانت كيفية اأداء الفقرات غري وا�شحة، في�شتح�شن ا�شتخدام الربط الدائري واأكرث عدد 
مـــن فقرات الرتابط مما هو �شروري.  ففي الربط الدائري، حتى اإذا ف�شلت جمموعة واحدة من 

فقرات الرتابط، �شيتم احلفاظ على الروابط بني النماذج.

ميكـــن اأن يكـــون الربـــط اأفقيا )يف م�شتـــوى درا�شي واحـــد( وعموديا )يف م�شتويـــات درا�شية 
خمتلفـــة- مثل، بـــني امل�شتويـــني 3 و 5(. اإذا كانت النمـــاذج النهائية لن تكـــون مرتبطة عموديا، 
فينبغـــي اإذن اأن يركـــز الختبار التجريبي علـــى ربط اأفقي قوي. وميكن ت�شمـــني الربط العمودي 

الأدنى لل�شماح مبقارنة بيانات الختبار التجريبي بني امل�شتويات الدرا�شية.

مـــن الناحيـــة الفنية، تكون فقط 8 اأو 10 فقرات م�شرتكة �شروريـــة بني امل�شتويات الدرا�شية. 
يكون تقدير ما يجعل فقرة الرتابط العمودي جيدة اأكرث �شعوبة من تقدير ما يجعل فقرة الرتابط 
الأفقـــي جيدة. ومبـــا اأن الأمر يتعلـــق باختبار جتريبـــي واأن جودة فقرات الرتابـــط غري معروفة، 

في�شتح�شن التوفر على الأقل على 16 فقرة الرتابط العمودي منت�شرة يف كل من النماذج.

اإذا كانت النم���اذج النهائية �ستكون مرتبطة عموديا، فوجود فقرات ارتباط اأفقي اأكرث بكثري 
يف التحكيم مما �شيتطلب يف الختبار النهائي يكون مهما لكي ميكن اختيار اأف�شل فقرات الرتابط 

للنموذج النهائي. 
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ويبـــني الر�شـــم 2.4 منوذجا بديـــل للختبار التجريبـــي بالن�شبة للنمـــاذج النهائية املرتبطة 
عموديا. وي�شتند هذا النموذج على مناذج توزيع ع�شوائي A وB وC �شمن كل �شف.

الر�صـــــــم 2.4

منوذج لفقرات الربط العمودي 

ال�شف الثالث
A النموذج

4 اإلى 5 
فقرات 

م�شرتكة ل
B3و A3

4 اإلى 5 
فقرات 

م�شرتكة ل
B7و A7

ال�شف الثالث
B 4 اإلى 5 النموذج

فقرات 
م�شرتكة ل
C3و B5

4 اإلى 5 
فقرات 

م�شرتكة ل
C10و B10

ال�شف الثالث
C النموذج

8 اإلى 10 فقرات
A5و A3م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
B5و B3م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
C5و C3م�شرتكة ل

ال�شف اخلام�س
A النموذج

ال�شف اخلام�س
B النموذج

ال�شف اخلام�س
C النموذج

8 اإلى 10 فقرات
A7و A5م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
B7و B5م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
C7و C5م�شرتكة ل

ال�شف ال�شابع
A النموذج

ال�شف ال�شابع
B النموذج

ال�شف ال�شابع
C النموذج

8 اإلى 10 فقرات
A10و A7م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
B10و B7م�شرتكة ل

8 اإلى 10 فقرات
C10و C7م�شرتكة ل

ال�شف العا�شر
A النموذج

ال�شف العا�شر
B النموذج

ال�شف العا�شر
C النموذج

امل�شدر: ت�شور املوؤلفني

يف هذا املثال املف�شل اإلى حد ما، يرتبط كل منوذج من النماذج A3 و5A و7A وA10 عموديا 
وباأ�شلوب خطي ب8 اإلى 10 فقرات . وترتبط الفقرات يف النموذجني B وC باأ�شلوب مماثل. وهناك 
مـــا جمموعـــه 8 اإلى 10 فقـــرات الرتابط الأفقي بني النموذجـــني A وB يف ال�شف الثالث وال�شف 
ال�شابـــع ومـــا جمموعه 8 اإلى 10 فقـــرات الرتابط الأفقي بني الأ�شـــكال B و C يف ال�شف اخلام�س 
وال�شـــف العا�شر. ويكون هذا العدد مـــن الروابط الأفقية مقبول. اإذا كانت مناذج الختبار �شوف 
لـــن يتم توزيعها ب�شكل ع�شوائـــي داخل كل �شف اأو اإذا كان كتاب الفقرات غري متاأكدين من جودة 

فقرات الرتابط الأفقي، فينبغي اإدراج املزيد من الروابط الأفقية يف كل م�شتوى درا�شي.
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ينبغي اأن يتم و�شع فقرات الرتابط نحو بداية اأو منت�شف مناذج الختبار بدل من اآخرها من 
اأجل تفادي احلالة التي قد ل يجيب فيها الطلب على هذه الفقرات. وينبغي اأن يتم و�شع فقرات 
الرتابـــط برتتيب مماثل يف كل كرا�شة مـــن الكرا�شات ويف موقع مماثل يف كرا�شات الختبار حتى 
ل تن�شب اأي اختلفات يف اأداء الطالب اإلى ترتيب الفقرات اأو موقعها. تكون الختلفات الب�شيطة 

يف موقع فقرات الرتابط ل مفر منها. لكن، ينبغي تفادي الختلفات الوا�شعة. 

ينبغـــي اأن تكون فقـــرات الرتابط يف نطاق ال�شعوبـــة املتو�شطة. ب�شكل عـــام، ينبغي اأن يكون 
للطـــلب ذوي قـــدرة متو�شطـــة مـــن الفئة امل�شتهدفـــة احتمالية تـــرتاوح ما بـــني 40 و 60 يف املائة 
للإجابـــة على هذه الفقـــرات ب�شكل �شحيح. ومبـــا اأن هذا هو اختبار جتريبـــي، ف�شوف لن تعرف 
�شعوبـــة الفقرات بالن�شبـــة لفئة الختبار التجريبـــي؛ �شيتعني على كتاب الفقـــرات القيام باأف�شل 
تقديراتهـــم حـــول �شعوبة الفقـــرات. اإذا كان كتاب الفقـــرات غري متاأكدين من دقـــة تقديراتهم، 

في�شتح�شن الرفع من عدد فقرات الرتابط.

اإذا كانت الفقرات معدة يف وحدات، فمن الأف�شل ربط النماذج مع فقرات ماأخوذة من اثنني 
مـــن الوحـــدات اأو اأكرث، يف حالة مل تعمل الفقـــرات املرتبطة بوحدة واحدة ب�شـــكل جيد. لي�س من 
ال�شروري ا�شتخدام كافة فقرات الوحدة للربط؛ قد تكون بع�س الفقرات م�شرتكة واأخرى فريدة، 
كمـــا هو مبني يف اجلدول 1.4. تظهـــر كل من الوحدتني »العثور على حيوان األيف« و »جبل اأفارابا« 
يف منـــاذج ال�شف الثالـــث A3 وB3. هناك ثلث فقرات م�شرتكة لكل وحـــدة وكل منوذج. ويتوفر 

الختبار التجريبي على فقرات فريدة اإ�شافية.

اإذا كان الختبـــار التجريبـــي ي�شـــم خليطا مـــن مناذج الفقـــرات، فينبغـــي اأن تعك�س فقرات 
الرتابط اأي�شا هذا اخلليط.

الــجـــــــدول 1.4 

فقرات الرتابط يف وحدتني للقراءة

الفقرات امل�شرتكة لA3 وحدات القراءة
B3و A3الفقرات الفريدة لB3الفقرات الفريدة ل

1، 25، 37، 4، 6العثور على حيوان األيف
134، 2، 5جبل اأفابارا

امل�شدر: ت�شور املوؤلفني
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ينبغـــي اأن يكون للفقـــرات تعريفات فريدة مطبوعـــة مبتدرج الرمادي بجانـــب الفقرة يف كل 
منـــوذج اختبار حيث تظهر الفقـــرة. ينبغي اأن تكون الفقرات بتعريـــف مماثل متطابقة من جميع 
النواحـــي با�شتثنـــاء مـــن حيث ترتيـــب ظهورها يف منـــوذج الختبـــار. وينبغي اأن تتوفـــر الفقرات 

باختلفات طفيفة يف ال�شياغة على تعريفات خمتلفة.

ينبغي على كتاب الفقرات و�شع جدول ممتد بقائمة جلميع الفقرات؛ ينبغي اأن تظهر العناوين 
املنف�شلة اأي فقرات تظهر يف اأي مناذج وباأي ترتيب. ويبني اجلدول 2.4 جزءا من اجلدول املمتد 
لعينـــة تغطي ثلث وحدات )»الكلب« و«اإيلي«، و«الهديـــر«( من اختبار القراءة لل�شف اخلام�س. 
يتـــم عر�س الفقرات لثلث وحـــدات على اليمني. وتبني الأرقام يف الأعمـــدة ترتيب ظهور كل من 
هذه الفقرات يف كل من مناذج الختبار التجريبي. والفقرتان الأوليتان يف »الكلب« هي م�شرتكة 

لكل النماذج الأربعة.

الــجـــــــدول 2.4 

جزء من اجلدول املمتد ملتابعة الفقرات عرب النماذج

النموذج D5النموذج C5النموذج B 5النموذج A5 تعريف الوحدةا�شم الوحدة 
R0701011144»الكلب«

R0701023355»الكلب«

R0701032»الكلب«

R0701042»الكلب«

R0702011»اإيلي«

R07020221»اإيلي«

R07020332»اإيلي«

R0702043»اإيلي«

R07030146»الهدير«

R07030257»الهدير«

امل�شدر: ت�شور املوؤلفني
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طباعة االختبار التجريبي وتدقيقه

ينبغــــي اأن تظهر كل فقــــرة مت جتريبها كما �شتظهر يف النموذج النهائي. وباملثل، ينبغي اأن يتم 
تقــــدمي مواد التحفيــــز والر�شومات والر�شوم التو�شيحية كما يق�شــــد عر�شها يف الختبار النهائي. 
ب�شكل مثايل، ينبغي اأن يكون ترتيب ظهور فقرات الرتابط متطابقا، ولكنها عمليا قد تختلف قليل.

 )b( علـــى نف�س �شفحة الفقرات اأو )a( ينبغـــي اأن تظهـــر مواد التحفيز لفقرات القراءة اإما
علـــى ال�شفحة اليمنى، مع الفقرات على ال�شفحة الأي�شر لت�شمـــح للطلب بالنتقال ب�شهولة بني 

الفقرات والن�س.

ل حتتـــاج ال�شفحة الأولى من كرا�شة الختبار التجريبي اأن تتوفر على كل التفا�شيل املطلوبة 
يف النمـــوذج النهائي. ينبغي اأن تطلـــب معلومات مثل مدر�شة الطالب وم�شتـــواه الدرا�شي وجن�شه 
وخلفيتـــه اللغوية وعمره. ومبا اأنه، على العمـــوم، ل يتم رفع تقرير عن بيانات الختبار التجريبي، 
فـــل يكـــون من ال�شروري عـــادة جمع اأ�شماء الطـــلب يف الختبار التجريبي. وقـــد ل  تكون بع�س 
التفا�شيل حول اخللفية املطلوبة يف النموذج النهائي �شرورية يف الختبار التجريبي. ولكن، ينبغي 

اأن يكون تخطيط الفقرات من�شجما عرب جميع مناذج الختبار.

قد تكون قائمة املراجعة التالية مفيدة عند اإعداد اأو مراجعة مواد الختبار التجريبي:

العناوين )كبرية ووا�شحة(• 
الهوام�س- الأعلى والأ�شفل والي�شار واليمني )من�شجمة(• 
اأرقام ال�شفحات )من�شجمة(• 
اأرقام الفقرات )كبرية ووا�شحة(• 
تعريفات الفقرات )مطبقة(• 
خطوط للطالب لكتابة الإجابات )الطول وا�سح ومالئم(• 
�شياغة الفقرة )حجم اخلط 12 اأو 14 نقطة(• 
عدد الكلمات يف ال�شطر الواحد )12-10(• 
مواد التحفيز )وا�شحة، ويف�شل اأن تكون بخط خمتلف عن الفقرات(• 
مواد التحفيز والفقرات املرتبطة بها )على نف�س ال�شفحة اأو على �شفحتني مقابلتني(• 
العناوين الراأ�شية والهوام�س )من�شجمة ومفيدة(• 
التدقيق الإملئي )منجز(.• 

وتت�شمن بع�س الختبارات خيارات الت�شحيح مبتدرج الرمادي. مثل، ميكن اأن مينح 0 اأو 1 من 
اأجل تقدير الفقرة بغري �شحيحة اأو �شحيحة، تباعا. ويكون خيار تقدير الفقرات التي مل يتم حماولة 
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الإجابة عليها عادة هو 9، كما متت مناق�شته يف الف�شل الثالث. ميكن للم�شححني بب�شاطة اأن ي�شعوا 
دائرة حول العلمة املنا�شبة. وتذكر العلمات املدرجة امل�شححني بنطاق خيارات الت�شحيح.

ينبغـــي اأن تتم مراجعة جميع كرا�شات الختبار واأدلة اإجـــراء الختبار مليا. ينبغي اأن يحاول 
مدققو اللغة الإجابة على فقرات الختبار كما لو اأنهم يخ�شعون للختبار. وينبغي اأن يتاأكدوا من 

اأن املواد تلبي املعايري التالية:

التعليمات الأولية وفقرات التطبيق وا�شحة ول لب�س فيها.• 
الفقرات وا�شحة ول لب�س فيها.• 
مواد التحفيز وا�شحة و�شهلة القراءة.• 
ت�شمـــل خيـــارات الختيار من متعـــدد اإجابة واحدة �شحيحـــة مع خيارات اأخـــرى جميعها غري • 

�شحيحة ب�شكل وا�شح.
كل خيار من خيارات الختيار من متعدد منطقي.• 
يتم توفري الفراغ املنا�شب للطلب لتدوين الإجابات، اإن تطلب الأمر.• 
مـــواد التحفيز للقراءة هـــي على نف�س �شفحة الفقرات، اأو علـــى ال�شفحة اليمنى مع الفقرات • 

على ال�شفحة الأي�شر املقابلة. 
الفقـــرات يف الوحـــدة م�شتقلة.  يعني اأنه ل يتم اإعطاء اجلواب على فقرة ما يف منت اأو خيارات • 

فقرة اأخرى.
فقرات الرتابط متطابقة.• 
ل تظهر اأي اأخطاء اإملئية اأو نحوية. • 
تخطيط خمتلف مناذج الختبار من�شجم.• 

اإن عملية التدقيق مهمة جدا. ميكن لأخطاء خطرية اأن حتدث، وقد حدثت، تقريبا يف جميع 
مراحل عملية التجريب. اإذا كان الختبار التجريبي يت�شمن اأخطاء مطبعية وتناق�شات، فهو ميثل 
م�شيعـــة بالغـــة للوقت واجلهد واملوارد املالية . فهو يقلل من فائـــدة البيانات، لأن فقرات الختبار 
التجريبي غري ال�شحيحة ل ميكن اأن ت�شتخدم يف النموذج النهائي للختبار. لذا فيكون من املهم 

ا�شتخدام مدققني ماهرين ومنح الوقت الكايف للتدقيق والتعديل.

ينبغـــي اأن يتم فح�س كرا�شـــات الختبار التجريبي عندما يتم اإعادتهـــا من املطبعة. وينبغي 
اإجراء فحو�شات ع�شوائية لكل حزمة اأو �شندوق من الكرا�شات ل�شمان ما يلي:

طباعة جميع ال�شفحات وا�شحة.• 
تظهر ال�شفحات بالرتتيب ال�شحيح.• 
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مل يتم تكرار ال�شفحات.• 
يوجد املحفز للقراءة لكل وحدة على ال�شفحة املنا�شبة.• 
الر�شوم التو�شيحية وا�شحة.• 

ينبغـــي اأن تتم طباعة كرا�شات الختبـــار التجريبي وفح�شها جيدا قبل اإر�شالها اإلى املدار�س 
بكثري. و�شيتيح هذا اجلدول الزمني الوقت لإعادة الطباعة، اإذا لزم الأمر. ومبا اأن عمليات طباعة 
الختبـــار التجريبي تكون ب�شيطة عموما، فاإن اإعادة الطباعة، اإن تطلب الأمر، يكون عن�شرا قليل 

التكلفة ن�شبيا.

تنفيذ االختبار التجريبي

يجـــب األ يكون عنـــد الطلب اأي �شك حول كيفية اإظهار اإجاباتهـــم على كل فقرة اأو �شوؤال يف 
مراحـــل الختبار التجريبي اأو الختبـــار النهائي. يتم ت�شميم الختبـــارات لختبار معرفة جمال 
مهـــم من املنهـــاج الدرا�شي- ولي�شت قـــدرات الطلب على تخمني كيفية اإظهـــار اإجاباتهم. يجب 
اأن متنـــح للطلب الفر�شة الكافية اأثناء الختبار التجريبـــي، يف كل من بداية الختبار التجريبي 
وبدايـــة الأجزاء داخل الختبـــار التجريبي، لإجناز فقرات التطبيق. يكون من املهم ب�شفة خا�شة 
منـــح الطلب يف نظم التعليم التي ل تتوفر على تقليد اختبار من �شيغة الختيار من متعدد عددا 

منا�شبا )مثل، ثلثة اأو اأربعة( من فقرات التطبيق.

ميكن اأن يكون عدد الفقرات يف مناذج الختبار التجريبي هو نف�شه اأو اأقل قليل مما هو عليه 
يف النمـــاذج النهائيـــة. من املهم اأن يحـــاول جميع الطلب الإجابة علـــى كل الفقرات يف الختبار 
التجريبي. اإذا كان الختبار التجريبي طويل جدا، اأو اإذا كان يتوفر على الكثري جدا من الفقرات 

ال�شعبة يف اآخره ، ف�شيتوفر اإذن القليل من الفقرات املوجودة يف اآخر الختبار على اإجابات.

اإبـــداأ كل منوذج ببع�س الفقرات ال�شهلـــة لت�شجيع الطلب الأ�شعف على حماولة الإجابة على 
الختبار. غالبا ما يكون من امل�شتحب مزج �شعوبة فقرات متتالية لكي ي�شتمر الطلب يف الإجابة 
بـــدل من التخلي عـــن الختبار باأكمله عندمـــا ي�شادفون �شل�شلة من الفقـــرات ال�شعبة. حاول اأن 
جتعـــل ال�شعوبـــة العامة لكل منوذج اختبار جتريبي تقريبا مماثلـــة. جتنب اأي منوذج واحد مليء 
بالفقرات ال�شعبة، لأن الطلب قد تتخلى عن الختبار. واإن حدث ذلك، ف�شوف لن يكون للفقرات 

يف نهاية النموذج بيانات كافية لأغرا�س حتليل الختبار التجريبي.

يقـــدم الختبـــار التجريبي فر�شة لختبار ن�شخ بديلة للفقـــرات يف مناذج خمتلفة. على �شبيل 
املثال، قد يتم جتريب فقرة يف �شيغة الختيار من متعدد والإجابة املفتوحة )الإطار 1.4(.
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وميكـــن اأي�شا اأن يتم جتريب �شيغ خمتلفة لفقرات الإجابة املفتوحة. لحظ اأن الن�شخ البديلة 
للفقرات ل ينبغي اأن ت�شتخدم كفقرات الرتابط؛ ينبغي اأن تكون فقرات الرتابط متطابقة.

االإطـــار  1.4 

مثال عن فقرة يف �صيغة االختيار من متعدد واالإجابة املفتوحة

= 8 + 17 + 13

110 D   38 C   30 B   28 A 
اأو

___ = 8 + 17 + 13

تصحيح االختبار التجريبي

يكـــون الغر�س من جمع بيانات الختبار التجريبي هو احل�شول على املعلومات التي �شت�شاعد 
علـــى اختيار فقرات من نوعية جيدة للختبـــار النهائي. عموما، لي�س من ال�شروري ربط درجات 
الطلب مع اأ�شماءهم. فامل�شائل الرئي�شية لت�شحيح الختبار التجريبي تتجلى يف مراقبة اجلودة 

والن�شجام يف التعامل مع اإجابات الطلب. 

يتطلـــب كل ت�شحيـــح اإجـــراءات مراقبة اجلودة. يكـــون القيام بت�شحيح الختبـــار التجريبي 
واإدخـــال البيانات يدويا عـــادة اقت�شاديا لأنه ميكن التغلب على ذلك العـــدد من الفقرات. ينبغي 
تدريـــب امل�شححني وم�شتخدمي اإدخـــال البيانات تدريبا جيدا. وينبغي علـــى مدير بناء الختبار 
التاأكـــد مـــن فح�ـــس جودة عملهـــم مرتني يف اليـــوم ل�شمـــان الن�شجـــام والثبات.  ميكـــن القيام 
بالفحو�شـــات ب�شـــكل متكـــرر اأكرث يف املراحل الأولـــى ورمبا اأقل كثريا يف املراحـــل اللحقة اإذا مت 

التو�شل اإلى اأن عمل امل�شحح لأ�شبح مر�شيا.

توفـــر معرفة الن�شبـــة املئوية للطلب الذيـــن حاولوا الإجابة على فقـــرات الختبار التجريبي 
معلومات مفيدة حول كيفية هيكلة النموذج النهائي للختبار. وفيما يلي املبادئ التوجيهية العامة 

املتعلقة بهذه امل�شاألة:

اإذا كان 15 يف املائــــة اأو اأكــــرث مــــن الطلب مل يحاولــــوا الإجابة على عدة فقــــرات يف اآخر الختبار، • 
فيمكن اأن الختبار التجريبي قد كان طويل. اعترب جعل الختبار النهائي اأ�شهل اأو اأق�شر اأو كلهما.
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اإذا كان 15 يف املائة اأو اأكرث من الطلب مل يحاولوا الإجابة على فقرة لي�شت يف اآخر الختبار، • 
فقـــد يكـــون هناك �شيء خاطئ يف طريقة تقدمي هذه الفقرة، اأو قد تكون �شعبة جدا. ورمبا قد 
يكون الطلب قد اأغفلوا هذه الفقرة اأو اأنهم مل يكونوا على معرفة بكيفية اإظهار اإجابتهم اأو مل 

يفهموا ال�شياغة. اعترب تنقيح وجتريب فقرة جديدة. 

اإذا كانت جمموعة معينة من الفئة )مثل، 15 يف املائة اأو اأكرث من الفتيات( مل حتاول الإجابة • 
علـــى فقرة، ولكـــن معظم الآخرين فعلـــوا ذلك، فقد تكـــون هذه الفقرة متحيـــزة. اعترب عدم 

اإدراجها يف الختبار النهائي.

اإذا كان 15 يف املائـــة اأو اأكـــرث مـــن الطـــلب مل يحاولوا الإجابـــة با�شتمرار علـــى الفقرات من • 
�شيغـــة معينة )مثل، فقرات الإجابة املفتوحة(، فيمكـــن اأن هوؤلء الطلب كانوا اإما على عدم 
معرفة بكيفية اإظهار اإجاباتهم اأو بحاجة اإلى فر�س لتعلم كيفية الإجابة على هذه ال�شيغة من 
الفقـــرات. اعترب اإ�شافة فقرات اإ�شافية للتطبيـــق اأو العينة التي ت�شتخدم هذه ال�شيغة وجرب 

هذه الفقرات مرة اأخرى.

عمومـــا، يتـــم عر�س علمات الإجابة املفقـــودة اأو عدم حماولة الإجابـــة ك 9. تاأكد من عدم 
وجـــود فقرات يف الختبار لديها علمـــة �شحيحة ممكنة من 9. اإذا كانت ذلك، فيمكن ا�شتخدام 

X )اأو حرف اأبجدي اآخر( للدللة على العلمات املفقودة.

يحتـــاج وا�شعو النقـــط وامل�شححون اإلى ا�شتعمـــال الو�شوح فيما يخ�س قواعـــد تدوين نقط 
الإجابـــات املفقـــودة. تكون الإجابة املفقودة عادة هي تلك حيـــث مل ي�شع الطالب اأي علمات قلم 
ر�شا�س على الإطلق. يتم عادة التعامل مع اأي حماولة للإجابة على الفقرة، حتى ولو كانت غري 

مقروءة اأو غري مفهومة، على اأنها غري �شحيحة، ولي�شت مفقودة.

ينبغـــي ت�شميم اأدلة الت�شحيح لفقرات الختيار من متعدد لتمكني وا�شع الختبار اأو املراجع 
من احل�شول على بيانات مفيدة بقدر الإمكان من كل فقرة.

ميكن ترميز فقرة اختيار من متعدد، مثل، باأربعة خيارات 1 اأو 2 اأو 3 اأو 4 اأو 8 اأو 9. وميكن 
ا�شتخـــدام اأرقـــام اأكرث لعك�ـــس املزيد من اخليارات. ت�شـــري الأرقام 1 و2 و3 و4 اإلـــى اخليار الذي 
اختـــاره الطالـــب. ميكن ا�شتخدام قيمة رمز من 7 لإظهار اأن الطالـــب قد اختار اثنني اأو اأكرث من 
اخليارات ورمبا ل يفهم كيف يجيب على فقرة الختيار من متعدد. يف الكتاب 4 من هذه ال�شل�شلة، 
حتليـــل البيانـــات من التقييم الوطني للتح�ســـيل التعليمي، ن�شتخـــدم قيمة رمز من 8 للإ�شارة 
اإلى اأن الطالب مل يحاول الإجابة على الفقرة و9 لإظهار اأن الفقرة املعينة مل يتم اإجراءها للطالب 

)كما كانت يف منوذج اختبار اآخر(، وبالتايل ل ينبغي اأن يتم تقديرها على اأنها غري �شحيحة.
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ل ينبغـــي اإطلقا اإدخال فقرات الختيـــار من متعدد يف جهاز الكمبيوتر على اأنها �شحيحة اأو 
غري �شحيحة. ينبغي اأن يتوفر تخطيط فقرات الختيار من متعدد على منط ترقيم �شمني من 1 

اإلى 4 اأو 5، بناء على عدد اخليارات.

يـــدون امل�شحـــح اأو ال�شخ�س املعني باإدخـــال البيانات فقط الرقم )ال�شمنـــي( للخيار الذي 
اختـــاره الطالب لـــكل فقرة الختيار مـــن متعدد. ل يحتـــاج امل�شحح اأو ال�شخ�ـــس املعني باإدخال 
البيانـــات اإلـــى معرفة اخليـــار ال�شحيح وما اإذا كانـــت اإجابة الطالب �شحيحـــة اأو غري �شحيحة. 

ميكن اأن تبدو ورقة اإدخال البيانات كاملثال يف الإطار 2.4.

االإطـــار 2.4 

مثال عن ورقة اإدخال البيانات لالختبار التجريبي

Q1Q2Q3Q4الطالب
ترتيب ظهور الأ�شئلة يف

منوذج الختبار
2321اأحمد بوتا

اخليارات التي مت اختيارها من 
طرف كل طالب لكل فقرة. 4324مرمي و�شيم

2314اأملت دورا�س

يجـــب اأن يوفر كاتـــب الفقرات ملحلل البيانات قائمة من اخليـــارات ال�شحيحة اأو املفتاح لكل 
فقـــرة، والذي يدخله حملـــل البيانات يف برجمية احلا�شوب. ومن ثم ت�شجـــل برجمية التحليل كل 

اإجابة من اإجابات الطالب على اأنها �شحيحة اأو غري �شحيحة، وفقا للئحة املفاتيح.

متنح معرفة اأي خيارات غري �شحيحة يختارها الطلب لكتاب الفقرات معلومات هامة حول 
جـــودة فقرات الختيار من متعدد وفائدتها املحتملـــة لنموذج الختبار النهائي. على �شبيل املثال، 
اإذا مل يخرت تقريبا اأي طالب اأيا من اخليارين غري ال�شحيحني، فمن الوا�شح اأن هذين اخليارين 

ل ت�شلحان كم�شتتات فعالة.

يتـــم ت�شحيـــح فقرات الإجابة املغلقـــة واملفتوحة ك 0 )غري �شحيحـــة( اأو 1 )�شحيحة( اأو 9 
)مفقودة(. قد يتم ت�شحيح الفقرة املعتمدة جزئيا ب 0 اأو 1 اأو 2 اأو 9.
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يتطلب ت�شحيح فقرات الختبار التجريبي يدويا التدريب ومراقبة اجلودة على غرار ت�شحيح 
الختبـــار النهائي باليـــد.  ينبغي اأن يجري كاتب فقرات متمر�س التدريـــب وي�شرف على ت�شحيح 
فقـــرات الختبار التجريبي. يت�شمن القر�س املدمـــج امل�شاحب اأمثلة عن اأدلة الت�شحيح لفقرات 

الإجابة املفتوحة للغة والريا�شيات والعلوم

يجـــب علـــى كتاب الفقـــرات اأن ي�شتعملـــوا اإجابـــات الختبار التجريبـــي لتنقيـــح وتعديل اأدلة 
الت�شحيـــح واأ�شنـــاف الت�شحيـــح اخلا�شة بهم قبل اأن يبتـــدئ ت�شحيح الختبـــار التجريبي. قبل 
البـــدء بالت�شحيح يدويـــا، ينبغي اأن ياأخذ كتـــاب الفقرات عينة من كرا�شـــات الختبار التجريبي 
املنجـــزة واأن يقـــارن اإجابات الطلب الفعلية علـــى فقرات الإجابة الق�شرية مـــع تلك املتوقعة يف 
اأدلـــة الت�شحيح. ينبغي اأن ي�شتخدم كتـــاب الفقرات عينات لت�شمني اأمثلة عن اإجابات الطالب يف 
اأدلـــة الت�شحيح اخلا�شة بهم. وينبغـــي اأن حتتوي اأدلة الت�شحيح علـــى الإجابات غري ال�شحيحة 
والإجابات ال�شحيحة كذلك. يبني دليل الت�شحيح املعتمد جزئيا يف الإطار 12.3 اأمثلة عن اإجابات 

الطلب الفعلية التي تتطابق مع كل من اأ�شناف دليل الت�شحيح، مبا يف ذلك نقط ال�شفر.

ينبغـــي اأن يعـــدل اأو يو�شع كتاب الفقـــرات اأدلة الت�شحيح اخلا�شة بهـــم للأخذ بعني العتبار 
جمموعـــة من الإجابات التي اأتى بهـــا الطلب فعليا. وميكن اأن تكون هـــذه التعديلت اأحيانا جد 
وا�شعـــة. مييـــل الطلب اإلى اأن ياأتـــوا باإجابات غري متوقعـــة ولكن �شحيحة اأو بطـــرق غري ماألوفة 
ولكـــن دقيقة للتعبري عن اأفكارهـــم. ينبغي اإ�شافة هذه الأمثلة لأدلـــة الت�شحيح، اإذا كانت �شائعة 
اإلـــى حد معقول. اإذا اأعطى العديـــد من الطلب اإجابات ي�شعب ت�شنيفهـــا على اأنها �شحيحة اأو 
غري �شحيحة، فيحتاج كتاب الفقرات اإلى تو�شيح اأدلة الت�شحيح اخلا�شة بهم جلعل هذه الفروق 
وا�شحـــة. وينبغي على جلنة اأو مدير بناء الختبار مراجعـــة اأدلة الت�شحيح املنقحة قبل ت�شحيح 

كرا�شات الختبار التجريبي.

خلل الت�شحيح باليد، ينبغي اأن يتلقى كتاب الفقرات التغذية الراجعة من طرف امل�شححني 
حـــول اأي تعديـــلت اأخرى قـــد يكون احلاجة اإلى القيـــام بها يف اأدلة الت�شحيـــح. اإذا وجب القيام 
بتنقيح م�شتفي�س لدليل الت�شحيح من اأجل فقرة، فقد يكون �شروريا اإعادة ت�شحيح الفقرة وفقا 

لدليل الت�شحيح املنقح، من اأجل �شمان الن�شجام.

ل بـــد من تنقيح اأدلة الت�شحيح لكي تتطابـــق معايري الت�شحيح والأمثلة الواردة مع املجموعة 
الفعليـــة مـــن اإجابات الطـــلب. اإن مل يتم تنقيح اأدلـــة الت�شحيح، ف�شيتم فقـــدان بع�س الفقرات 
لأنـــه قـــد ل تلبي اأي من اإجابات الطلب متطلبات الدليل والتي تتطلب الكثري. وقد يكون ت�شحيح 
الفقرات الأخرى غري ثابت لأن امل�شححني، والذين هم على عدم دراية بكيفية ت�شحيح الإجابات 

اإن خرجت عن اأدلة الت�شحيح، �شيكونون قد ا�شتخدموا اأحكامهم ال�شخ�شية.
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تدل اأعلى الدرجات لفقرات العتماد اجلزئي على اإجابة اأكرث تطورا وتو�شعا. ت�شري درجة من 
2 اإلـــى وجود اإجابة »اأف�شل« من درجة من 1. ميكن ا�شتخـــدام بيانات العتماد اجلزئي للختبار 
التجريبي جلمع معلومات حول الت�شنيفات من اإجابات الطلب التي ميكنها اأن ت�شاعد على تعديل 
فقـــرات اأو اأدلـــة ت�شحيح الختبار التجريبي. ميكـــن ترميز اإجابات الختبـــار التجريبي املعتمدة 
جزئيـــا ب 0 اأو 1 اأو 2 اأو 3، علـــى الرغـــم مـــن اأن هـــذه الدرجات قد ل تكون هرميـــة. يف مثل هذه 
الأنظمة من الت�شحيح غري الهرمي، ل تعترب درجة من 3 اأكرث تطورا من درجة من 2 اأو 1. تدل كل 
مـــن 1 و2 و3 درجـــات على نوع من الإجابة ال�شحيحة واملختلفة. مثل، قد يكون هناك ثلث طرق 
خمتلفة حلل م�شاألة للريا�شيات. ميكن اأن يكون دليل الت�شحيح جد معقد لتناول هذه الحتمالت 
الثلثـــة. اإذا اختار كل طـــلب الختبار التجريبي نف�س الطريقة، فقـــد ينقح كاتب الفقرات دليل 
الت�شحيح للرتكيز على الطريقة الأكرث �شعبية مع اإ�شارة موجزة اإلى الحتمالت الأخرى. و�شوف 
يتم تنقيح دليل الت�شحيح للختبار النهائي لإظهار درجة من 1 للإجابة ال�شحيحة، بغ�س النظر 

عن الطريقة امل�شتخدمة حلل امل�شاألة.

ينبغي اأن يعلم كتاب الفقرات حملل البيانات عند ا�شتخدام فقرات العتماد اجلزئي للدللة 
على الت�شنيفات بدل من الت�شل�شل الهرمي، والذي �شي�شمح للمحلل بالتفريق بني الإجابات. ميكن 
اأن يعـــني املحلل درجة من 1 لكل اإجابة مـــن ال�شنف ال�شحيح. وبالتايل، فمن املهم جدا اأن يفهم 
امل�شححـــون متى �شي�شححون الفقرات الهرميـــة املعتمدة جزئيا والت�شنيفـــات املعتمدة جزئيا. 
ينبغي اأن يتم التعامل مع جميع فقرات العتماد اجلزئي يف الختبارات النهائية على اأنها هرمية.

يتوفـــر الكتـــاب الرابـــع من هـــذه ال�شل�شلة، حتليـــل البيانات مـــن التقييم الوطنـــي للتح�شيل 
التعليمـــي، على جزء خا�س عن حتليـــل بيانات الختبار التجريبي. ويغطي كل املقاربتني للتحليل: 
النظريـــة الكل�شيكية للختبار )CTT( ونظرية الإجابة علـــى الفقرة )IRT(. كثريا ما ت�شتخدم 
IRT يف حتليـــل فقـــرات الختبار ويف ربـــط مناذج الختبـــار ويف بناء مقايي�س للتقريـــر عن نتائج 

التقييـــم الوطني )بيتـــون وجون�شون 1989(. يتوفر لديها عدد من املزايـــا عند تطبيقها يف قيا�س 
بيانـــات التقييـــم. ت�شمح  IRTبو�شف الفقرة مبعزل عن اأي عينة مـــن الأفراد الذين يجيبون عنها 
وتتيـــح و�شف الفرد املجيـــب با�شتقللية عن اأي عينة من الفقرات التـــي اأجريت للفرد. وبالتايل، 
تكـــون IRT مفيـــدة ب�شكل خا�ـــس عندما يتم اإجـــراء جمموعات متعددة من الفقـــرات للطلب يف 
التقييـــم. ومع ذلك، لديهـــا اأي�شا بع�س العيـــوب- خ�شو�شا تعقد الإجراء، والـــذي يتطلب مهارة 
وخـــربة كبريتني. وعندمـــا ل تتوفر املهارة واخلربة ال�شروريتني يف بلـــد ما، فيمكن اعتبار تطبيق 

CTT اأمرا مقبول.
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الثبـــــات
ينبغي اأن يقدم كل من الختبار التجريبي والختبار النهائي اأدلة عن ثبات الختبار. مقيا�س 
الثبـــات هو موؤ�شر على ات�شاق نتائج الختبـــار. يعتمد الثبات على جودة فقرات الختبار والختبار 
نف�شـــه والطريقة التي مت بهـــا اإجراء الختبارات وخ�شائ�س املجموعـــة من الطلب )مثل اجلهد 
الـــذي يبذلونه خـــلل اإجنازهم للختبـــارات التجريبيـــة اأو اختبارات التقييـــم الوطني ( وجودة 
ت�شحيـــح فقرات الختبـــار. وتتم تغطيـــة الثبات يف الكتـــاب الرابع، حتليل البيانـــات من التقييم 

الوطني للتح�شيل التعليمي. 

تـــرتاوح موؤ�شرات ثبـــات الختبار من 0 اإلى 1، حيث ميثل 0 اختبـــارا حيث ل تن�شجم اإجابات 
الطـــلب على الإطلق )على �شبيل املثال، اختبـــار حيث يخمن جميع الطلب ب�شكل ع�شوائي عن 

جميع الفقرات(، وميثل 1 اختبارا يقي�س جمال بالن�شجام املثايل.
ينبغي اأن حت�شل الوكالة املنفذة على اأدلة الثبات عن مدى ترابط الفقرات الفردية للختبار 
التجريبـــي مـــع بع�شها البع�س. �شتوفـــر هذه املعلومـــات مقيا�شا عن الن�شجـــام الداخلي لفقرات 
الختبـــار. لحـــظ اأن هذا املقاربة تفرت�س على اأن الفقرات املختـــارة تقي�س تركيبا واحدا اأو �شفة 
واحـــدة، مثـــل الريا�شيات اأو القـــدرة اللغوية. عـــادة، متيل فرق التقييم الوطنـــي والدويل حلذف 
الفقـــرات غـــري املتجان�شة ن�شبيا، ويعني تلـــك التي ل تقي�س تركيبا واحـــدا اأو �شفة واحدة. وميكن 
تقييم التجان�س با�شتخـــدام مقاربة مثل األفا لكرونباخ )Cronbach’s alpha( وال�شيغ 20 اأو 21 
 spilt-half( اأو معامل ثبات التجزئـــة الن�شفية )Kuder-Richardson( ل كودر-ريت�شارد�شـــون

© SPSS وتوجد كل هذه يف الربجمية الإح�شائية ،) reliability coefficient

اإذا كانـــت اختبارات التقييم ت�شمل فقـــرات الإجابة املفتوحة اأو احلرة، يجب اأن تثبت الوكالة 
املنفذة اأن طريقة الت�شحيح هي ثابتة. ينبغي على الوكالة �شمان اأن كل مقيم اأو م�شحح لفقرات 
الإجابة املفتوحة مدرب للحكم عما اإذا كانت اإجابات الطالب مقبولة. و�شي�شتلزم هذا التدريب اأن 
يعمـــل امل�شححون مع فريق بناء الختبار لتوثيق قائمـــة بالإجابات املقبولة وغري املقبولة بالن�شبة 
لكل �شوؤال الإجابة املفتوحة. بعد التدريب، ينبغي على الأزواج من امل�شححني الذين يعملون ب�شكل 
م�شتقـــل ت�شحيح كل فقـــرة الإجابة املفتوحة من 60 كرا�شة الختبـــار التجريبي على الأقل، والتي 
مت اختياره���ا ع�سوائي���ا، وينبغي ح�ساب الن�سبة املئوية لالتف���اق امل�سبوط بني امل�سححني بالن�سبة 
للمجموعة الكاملة من الفقرات. ينبغي اأن ت�شعى الوكالة املنفذة اإلى تو�شيح، من طرف م�شححي 
الختبـــار، حـــني ت�شري الأدلة اإلـــى اأن امل�شححني حائرون حول ما اإذا كانـــت اإجابة معينة مقبولة. 
ينبغـــي اأن ت�شاعـــد العناية بت�شحيح فقـــرات الإجابة املفتوحة للختبار علـــى �شمان وجود جمال 
�شئيل للختلف حول الإجابات املقبولة وغري املقبولة عند ت�شحيح الفقرات يف التقييم الوطني. 

ويحتوي القر�س املدمج امل�شاحب على عدد من الأمثلة عن فقرات الإجابة املفتوحة.
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   الفصل الخامس:
     اختيار فقرات االختبار

اإن اختيـــار فقـــرات الختبار التجريبـــي للختبار النهائـــي )والذي يتم تغطيتـــه ب�شيء من 
التف�شيل يف حتليل البيانات من التقييم الوطني للتح�سيل التعليمي، الكتاب الرابع من هذه 
ال�شل�شلة( يعتمد اأول وباأهمية ق�شوى على الإطار، وخا�شة املخطط. وي�شتند ثانيا اإلى خ�شائ�س 

قيا�س الفقرات.

عادة ما يتم اعتماد معايري الختيار التالية لكل فقرة1:

تن�شجم الفقرة مع املخطط.• 
تكون الن�شبة املئوية حل�شول الطلب على اإجابة �شحيحة يف نطاق 40 اإلى80 يف املائة.• 
تبني الفقرة معدل منخف�شا للإجابة املفقودة.• 
يكون معامل التمييز )التطابق بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للختبار( اأكرب من 0.2.• 
يتم حت�شني ثبات الختبار باإدراج الفقرة يف الختبار.• 
يكون حتيز الفقرة يف احلدود املقبولة ملجموعات طلبية كبرية.• 

تخ�س العتبارات التالية فقرات الختيار من متعدد:

تكون نقطة الثنائي املت�شل�شل للمفتاح موجبة واأكرث من 0.2.• 
تكون جميع امل�شتتات )املموهات( معقولة )اأي اأنه مت اختيارها مما ل يقل عن 5 يف املائة من • 

الطلب( و تتوفر على 0 نقطة ثنائيات مت�شل�شلة اأو نقطة ثنائيات مت�شل�شلة �شلبية .
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الـجــــــــدول 1.5

مثال عن املخرج من حتليل فقرة اختيار من متعدد

املعايري
اخليار

A [0]B [0]C [0]D [1]

901421254العدد

23.73.75.567.0يف املائة

0.160.39�0.21�0.26�نقطة الثنائي املت�شل�شل

0.140.54�0.48�0.02�القدرة املتو�شطة

امل�شدر: ت�شوير املوؤلفني

ويبـــني اجلدول 1.5 خمرجا منوذجيا من حتليل فقرة اختيـــار من متعدد. ت�شلح الفقرة ب�شكل 
جيد من الناحية الإح�شائية.

تظهـــر روؤو�س الأعمدة عدد الأ�شناف اأو اخليـــارات يف الفقرة )A، B، C، D(. واخليار D هو 
املفتاح اأو اخليار ال�شحيح، ويتم عر�شه مع درجة من 1 بني قو�شني. كما يتم تقدمي اخليارات A و
B وC مع درجات من 0 بني قو�شني. يظهر ال�شف املعرف ب”العدد” عدد الطلب الذين اختاروا 
كل خيـــار. فقد اختار 254 طالبا اخليار ال�شحيح. يعر�ـــس ال�شف املعرف ب “يف املائة” بيانات 
الن�شبـــة املئوية )يتم التعبري عـــن العدد كن�شبة مئوية من عدد الطـــلب(. اختار �شبعة و�شتون يف 
املائـــة من الطلب اخليـــار ال�شحيح. وتبني هذه النتيجة باأن الفقرة هـــي داخل نطاق مقبول من 
ال�شعوبـــة. فالفقـــرة �شهلة اإلى حد ما. وقد اختار 3.7 يف املائـــة فقط من الطلب اخليار B، مما 
يدل على اأن هذا اخليار هو �شعيف اأو غري قابل للت�شديق. من املمكن اأن تتح�شن هذه الفقرة من 
خـــلل اإعادة كتابة هذا اخليار بجعله اأكرث قابلية للت�شديـــق؛ و�شوف يكون من ال�شروري جتريب 
الفقـــرة مرة ثانيـــة. ويعر�س ال�شف املـــوايل نقطة الثنائـــي املت�شل�شل لكل خيـــار. فنقطة الثنائي 
املت�شل�شـــل بالن�شبة للجواب ال�شحيح هو 0.39. ونقط الثنائيات املت�شل�شلة بالن�شبة للخيارات غري 
ال�شحيحـــة كلهـــا �شالبة. يف فقرات الختيار من متعدد، تكون نقطة الثنائي املت�شل�شل للمفتاح هي 
نف�شهـــا نقطة معامـــل التمييز بالن�شبة للفقرة. ويبـــني ال�شف الأخري القـــدرة املتو�شطة. فالقدرة 
املتو�شطـــة بالن�شبة للطـــلب الذين اختاروا اخليار ال�شحيح هو اأعلـــى بكثري من القدرة املتو�شط 
للطـــلب الذيـــن اختاروا خيارات غري �شحيحـــة. تدل هذه النتيجة اأي�شا علـــى اأن الفقرة �شاحلة 

ب�شكل جيد.
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تخ�س العتبارات التالية فقرات الإجابة املفتوحة:

اإذا كان ت�شحيـــح هـــذه الفقرة يتـــم بتفرع ثنائي، يكـــون معامل التمييز )العلقة بـــني درجة الفقرة • 
والدرجة الكلية( اأكرب من 0.2.

اإذا كانت الفقرة متنح العتماد اجلزئي، يكون التمييز موجبا وفوق حوايل 0.3.• 
اإذا كان ت�شحيـــح هـــذه الفقرة يتـــم بتفرع ثنائي، ينبغـــي اأن تكون معظم الفقـــرات يف نطاق �شعوبة • 

ترتاوح من 40 اإلى 80 يف املائة.
اإذا كانـــت الفقـــرة متنح العتماد اجلزئي، ينبغـــي على كل �شنف من الدرجـــة اأن يجذب على • 

الأقل 5 يف املائة من الإجابات.
اإذا كانـــت الفقـــرة متنح العتماد اجلزئـــي، فالن�شبة الإجمالية للطـــلب الذين يح�شلون على • 

اجلـــواب ال�شحيـــح للفقرة، والتي حت�شـــب من خلل دمج الإجابات علـــى خمتلف الت�شنيفات 
ال�شحيحة جزئيا، تكون يف نطاق 40 اإلى 80 يف املائة.

اإذا كانـــت الفقرة متنـــح العتماد اجلزئـــي، تنخف�س القـــدرة املتو�شطة للطـــلب بو�شوح من • 
ال�شنف الأعلى اإلى ال�شنف الأدنى من الإجابات بالن�شبة لفقرات العتماد اجلزئي.

يتم عر�س خمرج منوذجي من حتليل فقرة اعتماد جزئي لإجابة مغلقة مع اإح�شائيات جيدة 
يف اجلـــدول 2.5. تبـــني روؤو�س الأعمدة ت�شنيفات من اإجابات الطلب. فقد �شجل الطلب �شفرا 
اإن كانـــوا قـــد اأجابوا على هذه الفقرة ب�شكل غري �شحيح. وقـــد ح�شلت الإجابة ال�شحيحة جزئيا 
علـــى درجـــة من 1، وربحـــت الإجابة ال�شحيحة متامـــا درجة من 2. يتم عر�ـــس الأجوبة املفقودة 
ب 9، كمـــا مت تقديرهـــا اأي�شا ب�شفر. معامل التمييز ال�شامل هـــو 0.47، وهو معدل مرتفع. لحظ 
اأنـــه بالن�شبة لفقـــرات العتماد اجلزئـــي، معامل التمييز لي�ـــس مماثل لنقطة الثنائـــي املت�شل�شل 
بالن�شبـــة ل�شنـــف اأعلى درجة. يتم تقدمي العدد ون�شبة الإجابـــات ال�شحيحة يف ال�شفني الأولني. 
مـــا يقرب من ن�شـــف الطلب الذين حاولوا الإجابة على هذه الفقـــرة اأجابوا ب�شكل غري �شحيح. 
واأجـــاب اأكرث من 5 يف املائة علـــى كل �شنف من اأ�شناف العتماد اجلزئي، مما ي�شري اإلى اأن هذه 
الت�شنيفـــات جديرة بالحتفاظ . ترتفع نقطة الثنائي املت�شل�شل من �شفر اإلى درجة من 2، والذي 
يبني اأن الت�شنيفات تعمل كما هو متوقع. القدرة املتو�شطة للطلب الذين مت منحهم ال�شنف من 
2 درجـــات هي -0.9. يتوفـــر الطلب الذين منحوا ال�شنف من درجـــة 1 على قدرة متو�شطة من 
-1.53. فالختلف هو اأكرب من 0.5 ويدعم احلفاظ على ال�شنفني يف دليل الت�شحيح لأنها متيز 

بني الطلب من قدرات خمتلفة كليا.
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الـجــــــــدول 2.5

مثال عن املخرج من حتليل فقرة اعتماد جزئي الإجابة مغلقة 

معامل التمييز �شنف اإجابة الطالب
0.47 = [0] 9[2] 2[1] 1 [0] 0املعايري

1,466425268809العدد

49.414.39.027.3يف املائة

0.48�0.090.110.45نقطة الثنائي املت�شل�شل

1.90�1.660.530.90�القدرة املتو�شطة

امل�شدر: ت�شوير املوؤلفني

تظهـــر الن�شبة املئوية للطـــلب الذين مل يحاولوا الإجابة على هذه الفقـــرة جد عالية ب27.3 يف 
املائـــة. يحتاج مـــن ال�شروري اعتبار هذا الرقم يف �شياق منط الفقـــرات املفقودة يف الختبار كله. يف 
احلالة هذه، كانت لأغلب فقرات الإجابة املفقودة ن�شب مئوية تفوق 20. وقد ت�شبب يف هذا امل�شكل عدم 

اإملام الطلب بهذه الأنواع من الفقرات والإحجام عن الإجابة عليها، ولي�س م�شكلة خا�شة بالفقرة.
ينبغي اأن يكون امل�شتوى العام ل�شعوبة الختبار النهائي منا�شبا للغر�س منه. وينبغي اأن يتوفر 
الختبـــار النهائـــي الذي مت ت�شميمـــه لر�شد اأداء كل الطـــلب يف الفئة امل�شتهدفـــة على قدر من 
ال�شعوبـــة يطابق قـــدرة الفئة امل�شتهدفة. قد تت�شمن بعد التقييمـــات امل�شممة لأغرا�س خمتلفة، 
مثل حتديد الطلب الذين يوفون معيارا معينا، العديد من الفقرات ال�شهلة اأو العديد من الفقرات 

ال�شعبة، اعتمادا على موقع املعيار.
ت�شري التجربة يف بناء الختبارات التجريبية للتقييم الوطني حتى الآن اإلى اأن كتاب الفقرات 
مييلـــون اإلـــى بناء الفقرات التي تكون �شعبـــة جدا، باعتبار كل اجلوانب. قـــد يرجع جزء من هذا 
الجتاه اإلى التجارب ال�شابقة لكتاب الفقرات يف كتابة الأ�شئلة للمتحانات احلكومية، حيث متيل 
الأ�شئلـــة اإلى اأن تكون مطروحة مب�شتـــوى عال من ال�شعوبة ن�شبيا. وعلوة على ذلك، مييل الكثري 
مـــن كتاب فقـــرات الختبار التجريبـــي اإلى العي�ـــس يف املناطق احل�شرية ول يكـــون لديهم اإدراك 

بامل�شتويات املنخف�شة يف التح�شيل التي ميكن اأن توجد يف املناطق الريفية النائية.
اإذا كان العديـــد من فقرات الختبـــار التجريبي �شعبا جدا واإذا كان الختبار التجريبي ل يتوفر 
على ما يكفي من الفقرات ال�شهلة التي تن�شجم مع املعايري يف املخطط، ف�شيتطلب ذلك تنظيم جولة 
اأخـــرى من الختبـــار التجريبي مبجموعة جديدة مـــن فقرات اأكرث �شهولة. وباملثـــل، اإذا كانت هناك 
فقرات �شعبة وغري كافية ف�شيكون من ال�شروري اإجراء اختبار جتريبي اإ�شايف بفقرات اأكرث �شعوبة.
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ينبغي على ال�شخ�س الذي �شيقوم بتحليل بيانات الختبار النهائي اأن يحلل اأي�شا بيانات الختبار 
التجريبـــي. ميكـــن حل اأي م�شـــاكل متعلقة بالطريقة التـــي يوفر بها كتاب الفقـــرات املعلومات حول 

الت�شنيفات واملفاتيح اأو بالطريقة التي مت بها ت�شحيح الفقرات خلل حتليل الختبار التجريبي.
ينبغـــي اإ�شـــراك فريـــق كتابة الفقـــرات يف  تف�شري بيانـــات الختبار التجريبـــي ويف القرارات 
حـــول اأي فقرات ينبغـــي حذفها من الختبار النهائي واأي فقـــرات باإح�شائيات �شعيفة قد يتطلب 
اإدراجها. ينبغي على القرارات ب�شاأن ت�شمني اأو ا�شتبعاد الفقرات اأن تاأخذ بعني العتبار املخطط 

وجمالت املنهاج التي يجب على الختبار تقييمها.
يتـــم عـــادة ا�شتخدام منوذج نهائي واحد فقط من الختبار يف كل م�شتوى درا�شي. وقد يتكون 
من اثنني اأو ثلثة اختبـــارات منف�شلة،   مثل اختبار الريا�شيات واختبار القراءة واختبار الكتابة. 

وميكن اجلمع بني هذه الختبارات داخل كرا�شة واحدة اأو طباعتها يف كرا�شات منف�شلة.
�شتنطبـــق كل امل�شائل التـــي انطبقت على الختبار التجريبي ب�شـــاأن احلاجة لفقرات الرتابط 

واختيارها وموقعها اأي�شا على الختبار النهائي، اإن كانت هناك عدة مناذج.
تعطـــي بع�س الفقرات معنى مفاهيمًيا ممتاًزا ولكن تتوفر على اإح�شائيات �شعيفة. ميكن اأن 
ت�شري هذه النتيجة اإلى وجود م�شكلة يف الطريقة التي مت بها تقدمي هذه الفقرة. قد يكون الطلب 
علـــى عـــدم دراية باملفـــردات اأو بالطريقة املطلوبة لتقـــدمي اإجاباتهم، اأو قد تكـــون مادة التحفيز 
مربكـــة. ب�شكل مثايل، ينبغي تنقيح الفقرات بالإح�شائيات ال�شيئة للغاية واإعادة جتريبها. ولكن، 
عندمـــا تكون الفقـــرات بالإح�شائيات ال�شعيفة تتنـــاول املعايري الهامة يف املخطـــط ول توجد اأي 

فقرات اأخرى، فقد يكون من ال�شروري ت�شمينها يف الختبار النهائي.
من حيث املبداأ، ل ينبغي اأبدا اأن يتم تغيري الفقرات بني الختبار التجريبي والنماذج النهائية 
لأن التغيري قد يوؤثر على اإح�شائيات الفقرة بطرق غري معروفة. عمليا، متيل وكالت الختبار اإلى 
القيـــام بتعديـــلت طفيفة لبع�س الفقرات، عموما ما ل يزيد عـــن 4 اأو 5 يف اختبار من 30 فقرة. 

وقد ت�شمل التعديلت الطفيفة: 

تغيري كلمة اأو كلمتني لتح�شني الو�شوح اأو التقليل من �شعوبة املفردات• 
حذف اأ�شعف اخليارات يف فقرة اختيار من متعدد من خم�شة خيارات• 
ت�شحيح الأخطاء النحوية اأو حت�شني و�شوح التعبري• 
حت�شني التخطيط، مثل موقع التعريفات على مبيان اأو ان�شجام العناوين.• 

هام�س
1. تعتمد الأمثلة امل�شتعملة يف هذا الف�شل على حتاليل الفقرات با�شتخدام مقاربة النظرية الكل�شيكية للختبار. يغطي الكتاب 
4 من هذه ال�شل�شلة حتليل البيانات من التقييم الوطني للتح�شيل الرتبوي هذه املقاربة ب�شيء من التف�شيل. كما يقدم اأ�شلوبا اآخر 

لتحليل الفقرات، نظرية الإجابة على الفقرة، والتي ت�شتخدم مقاربة اإح�شائية مغايرة وبع�س امل�شطلحات املختلفة. 
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  الفصل السادس:

      إنتاج االختبار النهائي

تصميم االختبار النهائي

ينبغـــي اإ�شراك حملل البيانات اأو الإح�شائي يف ت�شميم النموذج النهائي. وينبغي عليه/ها 
التاأكد من اأن الت�شميم يفي باملتطلبات التالية:

ال�شكل الذي يتم به تزويد املعلومات عن خلفية الطالب على غلف الختبار منا�شب للتحليل.• 
طريقة تدوين الإجابات على الفقرات منا�شبة للتحليل.• 
طبيعة وحجم اأدلة الت�شحيح منا�شبة للتحليل.• 
الروابـــط الأفقية ببيانـــات اختبارات ال�شنوات ال�شابقـــة اأو الروابط العموديـــة التي قد تكون • 

�شرورية �شليمة اإح�شائيا.
ترتبـــط املعلومات عـــن خلفية الطالب املطلوبة على الغلف الأمامـــي من كرا�شات الختبار 
مـــع الغر�س مـــن الختبار ومع الطريقة التـــي �شيتم بها تقدمي بيانات الختبـــار. ينبغي اأن يكون 
الطـــلب قادرين على تعبئة املعلومات املطلوبة ب�شهولة ودقة. عادة ما تت�شمن معلومات الغلف 

الأمامي ما يلي:

ا�شم املدر�شة.• 
ا�شم الطالب الكامل.• 
نوع الطالب اأو جن�شه.• 
عمر الطالب اأو تاريخ ميلده.• 
امل�شتوى الدرا�شي للطالب اأو �شفه.• 
اخللفية اللغوية للطالب.• 

يف بع�ـــس البلـــدان، قد يكون للطلب رقما تعريفيا وطنيا فريدا. ينبغي اأن ت�شتخدم هذه الأرقام 
حيثما كان ذلك متوفرا.
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يكـــون من املفيـــد اأي�شا اأن يتم اإدراج خيـــار على الغلف الأمامي حيث ميكـــن للم�شرف على 
الختبـــار تدويـــن مـــا اإذا كان الطلب قد تخلفوا عن كل الختبار اأو جـــزء منه من خلل غياب اأو 
مر�ـــس، اأو مـــا اإذا كانت قد اأعطيت للطلب ذوي الإعاقة م�شاعـــدة خا�شة مل�شاعدتهم على كتابة 

اإجاباتهم. )انظر الإطار 1.6(.

عمومـــا، اإن التاأكـــد من اأن يتـــم تدوين هويات الطـــلب ب�شكل �شحيح واأن ترتبـــط بالبيانات 
املنا�شبـــة يكون اأ�شهـــل اإذا كان الحتفاظ باختبارات جميع املوا�شيع يتـــم يف كرا�شة واحدة. ويتم 
جتنـــب امل�شـــاكل املحتملـــة للهوية اإذا كانـــت املعلومات على غـــلف كرا�شة الختبـــار الواحدة يتم 
اإدخالهـــا بدقة وب�شـــكل مقروء قبل دورة الختبار النهائي. اإذا كان يتـــم ا�شتخدام كرا�شة واحدة، 
ينبغي على امل�شرف على الختبار اإبداء العناية الكربى ل�شمان اأن كرا�شات الختبار يتم ت�شليمها 

للطلب املنا�شبني قبل كل دورة اختبار لحقة.

االإطـــار  1.6 

مثال عن �صفحة غالف االختبار

تقييم ر�شد التعليم: ال�شف الرابع

اجلزء اخلا�س بالطالب:
املدر�شــــة: .........................................................................................................
املحافظة: .........................................................................................................
ال�شـــــف:  .........................................................................................................
ال�شم ال�شخ�شي: ................................................................................................

ال�شم العــــــائلـي: .................................................................................................
اأنثـى.     ذكـــر.  

اأ�شهر   �شنوات  
ل        اللغة التي اأحتدث بها الأكرث يف البيت هي الإجنليزية.      نعم  

اجلزء اخلا�س بامل�سرف على االختبار:

تغيب هذا الطالب عن الختبارات التالية يف الكرا�شة :
القــــــــــراءة  
الريا�شيات  

تلقى الطالب م�شاعدة خا�شة يف القراءة      الريا�شيات   
�شف امل�شاعدة اخلا�شة التي مت توفريها: ....................................

امل�شدر: ق�شم التعليم لبابوا غينيا اجلديدة 2004
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يكون من ال�شروري تطبيق اإجراءات فعالة ملطابقة املر�شحني مع الكرا�شات يف حالة ا�شتخدام 
كرا�شات اختبار متعددة. وترتبط املخاطر التالية مع ا�شتخدام كرا�شات متعددة:

قد يكتب الطلب اأ�شمائهم ب�شكل خمتلف من الناحية الإملئية على كرا�شات خمتلفة.• 
قـــد ي�شتخـــدم الطلب اأ�شمـــاء خمتلفة علـــى كرا�شات خمتلفة، مثـــل ا�شم خمت�شـــر على كرا�شة • 

وال�شـــم الكامل على الأخـــرى، اأو ا�شم ديني اأو ثقايف على كرا�شة وال�شـــم العائلي على اأخرى، اأو 
ال�شم ال�شخ�شي على كرا�شة وال�شم الأو�شط على اأخرى.

قد يكتب الطلب كل  اأ�شمائهم اأو جزء منها ب�شورة ي�شعب قراءتها على واحدة  • 
من الكرا�شات على الأقل.• 
قد يف�شل الطلب يف اإدخال اأ�شمائهم على واحدة من كرا�شاتهم اأو اأكرث.• 

ينبغي اأن يكون التخطيط واملبادئ التوجيهية اخلا�شة باإجراء الختبار وا�شحني ومن�شجمني. 
وينبغـــي اأن يكون تخطيط الختبار التجريبـــي وتخطيط الختبار النهائي مماثلني اإلى اأق�شى حد 

ممكن.

ينبغـــي اأن يبداأ الختبار ببع�س الفقرات ال�شهلة لت�شجيع الطلب الأ�شعف. وينبغي اأن تتبعها 
الفقـــرات التـــي تغطـــي جمموعة من م�شتويـــات ال�شعوبة، بـــدون اأي منط معني، لكـــي ل يت�شارع 
الطـــلب مـــع �شل�شلة من الفقـــرات ال�شعبة ويتخلون عـــن الختبار. من املهم اأي�شـــا اإعطاء بع�س 
الطـــلب الأكرث بطئـــا فر�شة ملحاولة الإجابة علـــى بع�س الفقرات الأ�شعب مـــن خلل و�شع هذه 
الفقـــرات م�شبقا ب�شكل معقـــول يف الختبار. وينبغي اأن ينتهي الختبـــار ببع�س الفقرات الأ�شعب 
لأن الطـــلب ذوي القدرة املنخف�شة هم اأقل احتمال لإمتام الختبار. ينبغي عر�س الفقرات التي 
ت�شري اإلى حمفز م�شرتك )مثل، فقرة اأو خريطة( معا، بغ�س النظر عن اعتبارات م�شتوى �شعوبة 

الفقرات.

تكـــون املبادئ التوجيهيـــة اخلا�شة مبوقع فقـــرات الرتابط بالن�شبة للختبـــار التجريبي هي 
نف�شهـــا بالن�شبـــة للنموذج النهائي )انظر الف�شـــل الرابع(. تكون الفقـــرات ذات الرتابط الأفقي 
�شروريـــة لربـــط ال�شلة مع اختبـــار �شابق اإذا كان يتـــم مقارنة التح�شيل عرب الوقـــت. كما تكون  
الروابط العمودية ملقارنة التح�شيل ما بني امل�شتويات الدرا�شية �شرورية. ينبغي اأن تو�شع فقرات 

الرتابط )a( يف بداية اأو نحو منت�شف الكرا�شة و)b( يف موقع مماثل يف كل كرا�شة اختبار. 

ينبغــــي طباعــــة تعريفــــات الفقــــرات مبتدرج الرمــــادي على كرا�شــــات الختبار لكي ميكــــن متابعة 
الفقرات )انظر الف�شل الثالث(.
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ينبغـــي اأن يزود مديـــر بناء الختبار حملل البيانات بجدول ممتد يبني موقع الفقرات يف كل كرا�شة، 
مبا يف ذلك فقرات الرتابط.

ينبغـــي اأن تكـــون القـــرارات حول كيفيـــة تدوين الطـــلب لإجاباتهم قد اأخـــذت عند ت�شميم 
املخطط )انظر الف�شل الثاين(. يف كثري من الأحيان، يعباأ الطلب الإجابات على الفقرات على 
كرا�شات الختبار. فينبغي على تخطيط الفقرات اأن ي�شمح بفراغ كايف للطلب لتدوين اإجاباتهم. 

وينبغي على تخطيط الفقرات اأي�شا تعيني فراغ للم�شححني من اأجل ت�شجيل درجاتهم.

ميكـــن ا�شتخدام اأوراق منف�شلة للإجابـــة اأو التدوين يف حالت اأخرى، وخا�شة يف امل�شتويات 
الدرا�شيـــة املتقدمـــة اأكرث. وينبغـــي اأن تبني اأوراق الإجابـــة هذه بو�شوح كيفية ربـــط الإجابة على 
الفقـــرة اأو اخليار املطبوعني على كرا�شة الختبار مع املوقع املنا�شب على ورقة الإجابة. اإذا كانت 
الفقـــرات يف ورقة الختبـــار منظمة يف وحدات، فيكون من املفيد تنظيم التخطيط لأوراق الإجابة 

يف وحدات مماثلة.

الطباعة والتدقيق
حتدد العوامل مثل التي تلي طول كرا�شة الختبار:

عدد املجالت الدرا�شية التي يتم تغطيتها• 
ات�شاع التغطية داخل املجالت الدرا�شية• 
�شيغة الفقرة• 
ا�شتخدام الر�شوم التو�شيحية• 
طول مواد التحفيز• 
حجم اخلط• 
م�شتوى التمويل للطباعة.• 

ينبغـــي اأن يعرف كتـــاب الفقرات منذ البداية عـــدد ال�شفحات يف النمـــوذج النهائي املقرتح 
للختبـــار. اإذا ات�شح اأن طول الختبـــار �شيكون حمدودا، فينبغي اأن تكـــون مواد التحفيز وكذلك 
الر�شـــوم البيانية واملبيانات حمـــدودة. وبغ�س النظر عن ن�شبة امل�شاحة املتوفـــرة، ينبغي اأن يكون 

تخطيط الفقرات وا�شحا ومرتبا.

 A4 )210 X 297 عادة ما يتم طباعة الكرا�شات الأقل من 20 �شفحة )10 ورقات( على ورق
 A3  )420 ملم( وتدبي�شها من جانب واحد. متيل الكرا�شات الأكرب اإلى اأن تكون مطبوعة على ورق

x 297 ملم( ومدب�شة يف الو�شط.
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ت�شمـــح الكرا�شات ب�شفحات اأكرث عادة مبجموعة اأو�شع من مـــواد حتفيز م�شوقة وفقرات اأكرث 
اإبداعا. يكون اجلانب ال�شلبي فيها هو اأنها تكلف اأكرث يف الطباعة والتوزيع. كما اأنها ت�شتغل م�شاحة 
تخزين اأكرب بالن�شبة للحزم والت�شحيح، والذي ميكن اأن يزيد اإلى حد كبري من التكاليف الإجمالية.

عـــادة مـــا يتم طباعة الختبـــارات على الوجهني. كحـــد اأدنى، من ال�شـــروري اأن يكون الورق 
مـــن جودة كافيـــة للتاأكد من اأن الفقـــرات املطبوعة على جانب واحد مـــن ال�شفحة ل تنت�شر عرب 

ال�شفحة كلها اأو متنع و�شوح الفقرات املطبوعة على اجلانب الآخر من نف�س ال�شفحة.

تتطلـــب ال�شور ورقا عايل اجلـــودة ل�شتن�شاخ وا�شح. كما حتتاج املبيانـــات التف�شيلية اأي�شا 
ورقا عايل املرتبة.

اإذا كان يتطلـــب من الطلب الكتابة يف كرا�شات الختبار، ينبغي اأن يكون الورق قويا مبا فيه 
الكفايـــة بالن�شبة لهم لكتابة اإجاباتهم دون متزيق الـــورق وللكتابة على جانبي نف�س ال�شفحة من 

دون اأن تظهر الكتابة عرب ال�شفحة كلها.

يكون ورق الغلف يف بع�س الأحيان من جودة اأعلى من نوعية الورق امل�شتخدم يف باقي كرا�شة 
الختبار، ولكن هذا مييل اإلى زيادة التكاليف وعادة ما يكون غري �شروري.

غالبا ما يكون من املفيد طباعة كرا�شات مل�شتويات درا�شية خمتلفة باأحبار من األوان خمتلفة.  
فهـــذا ي�شاعد على �شمان اأن يتم اإعطاء الكرا�شات ال�شحيحة للطلب املنا�شبني. ينبغي اأن تكون 

األوان احلرب التي مت اختيارها �شهلة القراءة.

ينبغـــي اأن يراجـــع مدقق  متمر�س النمـــاذج النهائية. كما يجدر الطلب مـــن الزملء الأكفاء 
الذيـــن مل ي�شاركـــوا يف بناء الختبار قراءة النموذج النهائي للتاأكد من اأنه منطقي من وجهة نظر 

م�شتعمل الختبار.

هنـــاك فرتتـــان حا�شمتـــان بالن�شبة لتدقيـــق النماذج النهائيـــة للختبار. بعدمـــا يتم جتميع 
النمـــاذج النهائية للختبار، يجب اأن يتم التدقيق من طرف مدير بناء الختبار ومن طرف كتاب 
الفقـــرات املنا�شبـــني واأخريا مـــن طرف مدقق حمرتف. ينبغـــي على كتاب الفقـــرات التحقق من 
الت�شحيحـــات التي قام بها املدقق. وينبغي اأن يتم تدقيق النماذج النهائية مرة ثانية عندما تعيد 
املطبعـــة ’الطبعـــة الأولية«  للفح�س. الطبعـــة الأولية هي �شور من �شفحـــات الختبار كما �شتعيد 
املطبعـــة اإنتاجها. �شتعيد املطبعة هـــذه الطبعة عادة خلل ب�شعة اأيام من تلقي الختبار. قد يقبل 
مديـــر بناء الختبـــار م�شوؤولية تدقيق الطبعـــة الأولى اأو قد يف�شل توظيـــف مدقق حمرتف للقيام 
بهذه املهمة. وينبغي اأن ي�شمح باأ�شبوعني على الأقل لتدقيق وت�شحيح النماذج النهائية. قد يتطلب 

اإنهاء  ت�شحيحات الكرا�شات وقتا اأكرث بناء على وجود املوظفني. 
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يجـــد املدققـــون يف كثري مـــن الأحيان مئـــات الأخطاء ال�شغـــرية، ل �شيمـــا يف ا�شتعمال غري 
من�شجـــم للحروف الكبرية وعلمـــات الرتقيم والتن�شيق والتخطيط والإمـــلء غري ال�شحيح. اإذا 
كان تدقيق الختبارات التجريبية قد مت ب�شكل �شامل ومكثف واإذا كان قد مت القيام باحلد الأدنى 
مـــن التغيريات اجلوهرية للمـــادة، فمن الناحية النظرية، اإذن، ينبغـــي اأن يك�شف تدقيق النماذج 
النهائيـــة عـــن اأخطاء قليلـــة، اإن وجدت. عمليا، نـــادرا ما يحدث هذا. ميكـــن اأن تظهر اأخطاء يف 
النمـــاذج النهائيـــة حيث مل تظهـــر اأي اأخطاء من قبل. يحتـــاج املدققون عادة عـــدة اأيام ملراجعة 
�شاملـــة لنماذج الختبار النهائية وللمبادئ التوجيهية لإجراء الختبار، حتى عندما تكون قد متت 

مراجعة الختبارات التجريبية �شابقا.

اأ�شـــدر اأوامـــر لأعمال طباعة مو�شعة مـــع املطابع عدة اأ�شابيع اأو حتـــى اأ�شهر مقدما. �شتقدم 
املطبعـــة امل�شـــورة ب�شاأن الفرتة الزمنيـــة. ميكن لفريق التقييـــم الوطني اأن يتفاو�ـــس اأحيانا حول 

حوافز الأ�شعار للت�شليم يف وقت مبكر واملثبطات اأو فر�س العقوبات على التاأخر يف الت�شليم.

ميكـــن اأن تقـــوم املطابع باأخطاء يف طباعة كرا�شات الختبار. يكـــون اخلطاأ الأكرث �شيوعا هو 
عدم وجود بع�س ال�شفحات يف بع�س الكرا�شات. فينبغي على مدير بناء الختبار مراقبة �شناديق 

كرا�شات الختبار النهائي املطبوعة بطريقة ع�شوائية من اأجل اأي اأخطاء.
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  الفصل السابع:

      تصحيح فقرات االختبار يدويا

ينبغي على فريق التقييم الوطني �شمان اأن يتم تدريب امل�شححني الذين يقومون بت�شحيح 
مناذج الختبار النهائي يدويا . بهذه املرحلة، ينبغي اأن تكون اأدلة الت�شحيح اأو معايري التقييم- 
والتـــي قد مت تنقيحها خلل الختبار التجريبي- تقريبـــا نهائية. وقبل اأن يبداأ الت�شحيح باليد، 
قـــد يختار كتاب الفقـــرات عينة �شغرية من مناذج الختبار النهائي املنجزة والتحقق من و�شوح 

وفعالية اأدلة الت�شحيح ورمبا القيام بتعديلت طفيفة.

ينبغـــي اأن تتـــم برجمة اإقامة مركز للت�شحيـــح بالن�شبة للت�شحيح اليـــدوي واإر�شاء عمليات 
فعالـــة للت�شحيـــح اليدوي يف وقت مبكـــر جدا. ينبغي اأن يكـــون فريق التقييـــم الوطني قد عالج 

الأ�شئلة التالية قبل اأن يبتدئ الت�شحيح باليد:

اأين �شيتم تخزين مواد الختبار؟• 
كيف �شيتم نقلها اإلى مراكز الت�شحيح؟• 
كيف �شيتم �شمان اأمن مواد الختبار؟ )ل ينبغي اأن تغادر الختبارات واأدلة الت�شحيح الغرفة.(• 
ما هو اجلدول الزمني للت�شحيح؟ هل �شيتم الت�شحيح يف وحدات يومية، يف دوريات )مبا يف • 

ذلك دورية م�شائية(؟ هل �شيعمل امل�شححون يف عطلة نهاية الأ�شبوع؟
كيف �شيدون امل�شححون البيانات؟• 
مـــا هـــي معدات الت�شحيـــح املطلوبة؟ يتـــم تف�شيل الأقلم احلمـــراء اأو اخل�شـــراء يف كثري من • 

الأحيان لأنه ميكن روؤيتها بو�شوح يف كرا�شات الطلب. تكون الأعلم اأو الأوراق الل�شقة مفيدة 
لتعليم الفقرات التي يكون للم�شححني ت�شاوؤلت حولها.

هـــل �شيتم الدفع للم�شححني ح�شـــب عدد الوثائق التي اأجنزت اأو ح�شـــب املدة الزمنية التي • 
ق�شوهـــا يف الت�شحيح؟ كلتا الطريقتني لهمـــا مزايا وعيوب. يف الأولى، قد ي�شرع امل�شححون 
وي�شبحـــون مهملـــني لأنهم يحاولون ت�شحيح اأكـــرث وثائق ممكنة. ويف الأخـــرية، قد ل ي�شغل 
امل�شححون اأنف�شهم متاما، وقد يكون اإنتاجهم منخف�شا. قد يكون احلل الو�شط املنا�شب هو 

الدفع ح�شب الوقت ولكن توقع اإجناز حد اأدنى من عدد الوثائق يوميا.
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يكون املوظفون املطلوبون يف مركز الت�شحيح هم امل�شحح الرئي�شي وامل�شححون القادة وامل�شححون. 
ينبغي على امل�شئولني عن اختيار امل�شححني اإجراء مقابلة مع املر�شحني والتحقق من مرجعياتهم.

يكون امل�سحح الرئي�سي م�شئول عن جميع العمليات اليومية. يتاأكد/ تتاأكد من اأن امل�شححني 
يعملـــون وفـــق اجلدولة الزمنية ويحل/ حتـــل اأي ق�شايـــا الت�شحيح وي�شرف/ ت�شـــرف على اإدارة 
اإجراءات مراقبة اجلودة ويحافظ/ حتافظ على اأمن الختبار. ينبغي اأن يكون امل�شحح الرئي�شي 
م�شححـــا متمر�شا مبهارات ثابتة يف اإدارة العمليات وعلى ا�شتعداد لف�شل املوظفني الذين يثبتون 

اأنهم غري مر�شيني.

يكـــون امل�ســـححون القادة م�شئولـــني عن مراقبة الت�شحيـــح ملجالت درا�شيـــة خا�شة وتنفيذ 
اإجـــراءات مراقبة اجلـــودة. ينبغي اأن يكون لكل اختبار م�شحح قائد واحد على الأقل )على �شبيل 
املثـــال، م�شحح قائـــد للريا�شيات وم�شحح قائد للقراءة(. وينبغـــي اأن يكون للم�شححني القادة 

خربة يف املجال الدرا�شي وجتربة يف الت�شحيح ويحظون بالحرتام.

ي�شحح امل�ســـححون اإجابات الطلب. وعادة ما يكون املعلمون م�شححني جيدين. ينبغي اأن 
يكون امل�شححون مثابرين وثابتني وموثوق منهم؛ ينبغي اأن يكونوا على معرفة مبجالهم. 

عـــادة ما يعـــني مدير بناء الختبار كتاب فقرات رئي�شني من املجـــالت الدرا�شية ذات ال�شلة 
لتدريـــب امل�شححني. من الأف�شل اأن يكون ال�شخ�س الذي يدرب امل�شححني قد �شارك اأي�شا اإلى 
حد كبري يف بناء الفقرات واأدلة الت�شحيح. وينبغي اأن يكون خبريا يف املجال الدرا�شي ذي ال�شلة. 
قد يقوم مدير)ة( بناء الختبار بدور تدريب امل�شححني يف جماله/ها.  ب�شكل مثايل، ينبغي على 
ال�شخ�ـــس الذي اأجرى التدريب للم�شححني من اأجل الختبـــارات التجريبية اأن يجريه اأي�شا من 

اأجل النماذج النهائية.

ينبغـــي ال�شماح بوقت كايف لعدة فرتات من تدريب امل�شححني لكل جمموعة من امل�شححني. 
وينبغـــي اأن ِيوؤكـــد التدريـــب علـــى اأنـــه �شيتطلب مـــن امل�شححني قـــراءة جمموعة مـــن الإجابات 
ال�شحيحـــة املمكنـــة. قد ل تكـــون بع�س هذه الإجابـــات  غريبة عن امل�شحح اأو قـــد حتمل ت�شابها 
�شئيـــل مع اإجابات الكتب املدر�شية اأو قد يتم التعبري عنها ب�شكل �شعيف اأو قد ت�شتخدم مفردات 

غري ماألوفة. ينبغي اأن يغطي تدريب امل�سححني النقاط التالية:

يتوفـــر امل�شححون علـــى حرية �شئيلة اأو معدومة يف حتديد مدى ملئمـــة الإجابة؛ لي�س هناك • 
جمال للآراء اأو امليول ال�شخ�شية.

ل ينبغـــي اأن يعاقـــب الطـــلب لرتكاب اأخطاء اإملئيـــة اأو نحوية يف القـــراءة اأو الريا�شيات اأو • 
العلوم، اإل اإذا كان ي�شتحيل حل رموز عمل الطالب.
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ينبغـــي علـــى امل�شححني طلـــب امل�شورة من امل�شحـــح القائد عندما يكونون غـــري متاأكدين من • 
كيفية ت�شحيح اإجابة معينة.

ينبغـــي علـــى امل�شححني ا�شتخـــدام نف�س النقطة )عـــادة 0( با�شتمرار جلميـــع الإجابات غري • 
ال�شحيحـــة والإجابـــات غـــري املفهومة، غري املقروءة، مبـــا يف ذلك كتابة حتى حـــرف واحد اأو 

خرب�شة �شطر واحد.
ينبغي على امل�شححني ا�شتخدام نف�س رمز الت�شحيح )عادة 9( با�شتمرار لإظهار اأن الطالب • 

مل يقم باأي حماولة للإجابة على الفقرة- اأي اأنه ل تظهر اأي علمة قلم ر�شا�س على 
الإطلق يف الفراغ املخ�ش�س للإجابة.• 
لت�شهيـــل اإدخـــال البيانات، ينبغي علـــى امل�شححني ا�شتخدام فقط الفـــراغ املتوفر يف كرا�شات • 

الختبار عندما يتم الت�شحيح باليد.
ل ينبغي اأن يكون امل�شححون م�شئولني عن جمع النقط لإعطاء املجاميع العامة.• 

ينبغـــي اأن يكون الرتكيـــز يف التدريب على �شمان اأن امل�شححني يفهمـــون ما تنطوي عليه مهمة 
الت�شحيـــح وعلى حتقيق الن�شجـــام يف الت�شحيح. متيل طرق التدريب اإلـــى التباين. وفيما يلي، يتم 

اقرتاح طريقة واحدة، لكن توجد طرق اأخرى كثرية. 

يطلـــب املدرب من امل�شححني الإجابـــة على كل فقرة يتم ت�شحيحها يدويا يف الختبار. تعرف • 
هـــذه العملية امل�شححـــني على الفقرات وت�شمن اأنهم قد قامـــوا بقراءتها ب�شكل �شحيح واأنهم 

قد فهموها.
يعطي املدرب كل م�شحح اأربع اأو خم�س كرا�شات اختبار منجزة. يناق�س املدرب الفقرة الأولى • 

ودليـــل الت�شحيح ثـــم يقوم امل�شححون بت�شحيـــح هذه الفقرة يف كرا�شـــات الختبار اخلا�شة 
بهـــم. ي�شجع املـــدرب املجموعة علـــى مناق�شـــة اأي اختلفـــات اأو �شكوك حول كيفيـــة ت�شحيح 
اإجابـــة ما. ويتم ت�شجيـــع امل�شححني على تبادل الإجابات التي قـــد تختلف عن الأمثلة يف دليل 
الت�شحيح. بعد النتهاء من مناق�شة الفقرة ب�شكل كاف، ينتقل املدرب اإلى الفقرة التالية ودليل 

ت�شحيحها. عادة ما ت�شتغرق هذه الطريقة من التدريب عدة �شاعات.
يكون للم�شححني جل�شة تدريبية ثانية حيث يعملون باأزواج. يقومون بت�شحيح بع�س الختبارات • 

علـــى حدة وبعدها يطلعـــون على عمل بع�شهم البع�ـــس ويناق�شون اأين يختلفـــون يف اأحكامهم. 
اإذا مل يتمكنـــوا مـــن التو�شل اإلـــى اتفاق، ينبغي اأن يت�شـــاوروا مع املدرب. بعـــد انتهاء الدورات 
التدريبيـــة، يتحمل امل�شحح القائد م�شوؤولية اإدارة امل�شححني. ينبغي اأن يعلم امل�شحح القائد 

املدرب يف حالة حدوث اأي م�شاكل اأثناء ت�شحيح الختبارات.
خـــلل الت�شحيح الفعلي لكرا�شات الختبار، يجب علـــى امل�شحح القائد حتديد عدد قليل من • 

الفقرات ال�شائكة كل يوم واإجراء مناق�شات ق�شرية حولها للحفاظ على الرتكيز والتنا�شق.
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قد تت�شمـــن مراقبة جودة فقرات الإجابة الق�شرية للتقييم الوطني اإعادة املراقبة الأولية ملا 
يقرب من 100 يف املائة من كل كرا�شات الختبار. عادة ما يقوم امل�شححون القادة بهذه املراقبة. 
ميكنهـــم ح�شر عملية اإعادة املراقبـــة يف 10 اإلى 20 يف املائة من كرا�شات الختبار عندما ي�شبح 

امل�شححون ثابتني وموثوق بهم يف الت�شحيح. 

يف حالـــة توظيف جمموعة كبرية من امل�شححني، �شتكون احلاجة اإلى العديد من امل�شححني 
القادة من اأجل �شمان جودة املراقبة وتقدمي التغذية الراجعة الفورية للم�شححني حول اأي اأخطاء 
يرتكبونهـــا. يطلب امل�شحح القائد مـــن امل�شححني اإ�شلح الفقرات يف كرا�شات الختبار التي مت 
ت�شحيحها م�شبقا وحيث ارتكبـــوا اأخطاء يف الت�شحيح. ينبغي اأي�شا تو�شيح اإجراءات الختلف 

يف الت�شحيح. عادة ما تكون نقطة امل�شحح القائد هي التي يتم اعتبارها.

ميكـــن اأن ي�شمـــل اختبار اللغة فقـــرة واحدة اأو اأكـــرث تتطلب الإجابة من نـــوع املقال. يف كثري 
من الأحيـــان، يتم الت�شحيح املزدوج للمقالت. يقوم امل�شحح الثاين بت�شحيح املقال دون معرفة 
العلمـــة اأو الدرجـــة التي مت منحها من طـــرف امل�شحح الأول. ويتم مقارنـــة الدرجتني. عادة ما 
يتـــم قبول الختلفات من نقطة واحدة، ويتم احل�شول على معدل الدرجتني. تتطلب الختلفات 
الأكـــرب بني درجات امل�شححني تغيـــري واحدة من الدرجتني على الأقـــل. وينبني هذا التغيري على 
نقا�ـــس بني كل امل�شححني. اإذا مل يتمكن امل�شححان من التو�شل اإلى اتفاق، ينبغي اأن يتم اإحالة 

امل�شاألة على امل�شحح القائد من اأجل الف�شل فيها.

يتطلب الت�شحيح باليد تركيزا �شديدا. ل ينبغي على امل�شححني اأن يعملوا لفرتة طويلة جدا 
يف اأي يـــوم واحـــد اأو ملدة طويلـــة دون انقطاع. غالبا مـــا تعترب املدة الزمنية مـــن 6 اإلى 6 �شاعات 
ون�شـــف يوميا احلـــد الأق�شى. قد يتكون يوم عمل من اجلل�شـــة ال�شباحية من ثلث �شاعات، مع 
ا�شرتاحة ق�شرية، وجل�شة بعد الظهر من ثلث �شاعات، مع ا�شرتاحة ق�شرية. قد يحتاج العاملون 
الأكـــرث بطئـــا مدة ن�شف �شاعة اإ�شافية اأو نحو ذلك لإجناز العدد املتوقع من الختبارات يف اليوم 

الواحد. وينبغي اأن يطلب من امل�شححني ملئ ورقة احل�شور اليومي.
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  الفصل الثامن:

      تصميم االستبانات

ال�شتبانـــة هـــي عبـــارة عن جمموعة مـــن الفقرات امل�شممـــة للح�شول علـــى املعلومات من 
�شخ�ـــس. ميكـــن اأن يختلـــف نـــوع املعلومـــات ب�شكل وا�شـــع وقد ي�شمـــل بيانات عـــن اخل�شائ�س 
ال�شخ�شيـــة اأو بيانـــات عـــن موؤهلت وممار�شات العمـــل اأو بيانات عن ظروف ومـــوارد العمل اأو 

معلومات مرجعية عن ال�شخ�س ومواقفه اأو معتقداته اأو اآراءه حول ق�شايا معينة.

وي�شعـــى التقييم الوطني للح�شول على تقديـــر موثوق منه لتح�شيل الطالب )يتم قيا�شه يف 
اختبار م�شمم خ�شي�شا لذلـــك( وعلى معلومات )تقا�س يف ا�شتبانة( حول املتغريات الرئي�شية 
املرتبطـــة بالختلفـــات يف التح�شيل. جتمـــع الختبارات املعلومات حـــول اأداء الطلب، وجتمع 
ال�شتبانـــات -عندما يتم ا�شتخدامها باقرتان مع الختبارات - البيانات حول املتغريات التي قد 
ترتبط مع، اأو ت�شاعد على �شرح، الختلفات يف م�شتويات اأداء الطلب. على �شبيل املثال، ميكن 
لبيانـــات ال�شتبانـــة اأن ت�شري اإلى اأن املدار�س بدون مكتبات ترتبـــط مع �شعف اأداء الطالب اأو اأن 
املدار�ـــس حيث ي�شارك املعلمون بانتظام يف برامج التطوير املهني ترتبط مع اأداء عايل للطالب. 
وت�شـــري هـــذه البيانات اإلى الطرق التي مـــن خللها ميكن اأن يتم توجيه املـــوارد التعليمية ب�شكل 

مفيد لتح�شني تعلم الطلب.

جتمـــع ال�شتبانة اجليدة البيانـــات حول املتغريات التـــي يريد �شانعـــو ال�شيا�شات معلومات 
دقيقـــة عنها، واملتغريات التي ميكنهم اأن يوؤثروا فيها ولديهم ا�شتعداد للتاأثري عليها، واملتغريات 

التي ت�شري الأدلة البحثية اإلى اأنها باإمكانها التاأثري على حت�شيل الطلب.

ويكـــون اخلطـــاأ ال�شائع يف ت�شميـــم ال�شتبانات هو جمـــع الكثري جدا مـــن املعلومات. يكون 
�شانعو ال�شيا�شـــات عموما مهتمني فقط باملعلومات حول بع�س املتغريات الرئي�شية. وعلوة على 
ذلـــك، حتى عندما قـــد توجد مربرات علمية جيدة جلمع بع�س اأنـــواع البيانات، قد ي�شري النظر 
اإلى التبعات ال�شيا�شية والجتماعية جلمع البيانات اإلى اأن التقييم الوطني لي�س هو الآلية الأن�شب 

للقيام بذلك.
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غالبـــا ما قد يتم جمع املعلومات من م�شادر اأخرى غـــري ال�شتبانات يف البلدان التي حتتفظ 
ب�شجـــلت دقيقة وموثوق منها حـــول خ�شائ�س املدار�س واملعلمني والطـــلب. ويكون من اجلدير 
معرفة ما اإذا كانت ال�شجلت احلكومية هي امل�شدر املفيد للمعلومات، لأن الو�شول اإلى مثل هذه 

ال�شجلت قد يكون اأرخ�س واأ�شهل من اإجراء ال�شتبانات. 

ينبغـــي اأن ي�شف ت�شميـــم ال�شتبانة بو�شوح اأنـــواع البيانات التي �شيتـــم جمعها وكيف �شيتم 
حتليـــل البيانات ورفـــع التقرير عنها وكيف ميكن لنتائج ال�شتبانـــة اأن ت�شاهم يف حت�شني التعليم. 

فيما يلي اخلطوات الرئي�شية يف ت�شميم ال�شتبانة:

احل�شم حول الغر�س من ال�شتبانة وكيفية ا�شتخدام البيانات.• 

و�شـــع خمطط يحـــدد امل�شتطلعني وجمـــالت الرتكيز واأنـــواع الفقرات والرتميـــز اأو الت�شحيح     • 
وبروتوكول اإجراء ال�شتبانة )يتم تعبئته من طرف امل�شتطلع اأو من ال�شخ�س نف�شه(.

كتابـــة الفقرات، وذلك با�شتخـــدام جمموعة )اأو جلان( من الأ�شخا�ـــس ذوي املعرفة ملراجعة • 
وتعديـــل الفقرات وت�شميم تخطيط للنموذج لكي يكون من ال�شهل على امل�شتطلعني ا�شتخدامه 

وميكن الأ�شخا�س املعنيني باإدخال البيانات من معاجلة البيانات بفاعلية.

حتديـــد خطـــة حتليل البيانـــات ملعاجلة البيانـــات التي مت جمعهـــا وخللق متغـــريات وموؤ�شرات • 
القيا�س للتحليل الإح�شائي اللحق.

اإجـــراء اختبار جتريبـــي اأو اختبار ميداين لل�شتبانـــات لإر�شاء ملئمة الفقـــرات وت�شنيفات • 
الإجابات.

حتليـــل بيانـــات ال�شتبانة التجريبية وتعديـــل ال�شتبانات واإنتاج ال�شتبانـــات النهائية من اأجل • 
اإدارتها.

 
ويقدم اجلدول 1.8 تفا�شيل عن اخلطوات يف بناء ال�شتبانة والأ�شخا�س املعنيني.
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ينبغـــي اأن يتم اإعـــداد ال�شتبانات وتعليمات اإدارتها وجتريبيهـــا اأو اختبارها ميدانيا يف نف�س 
وقـــت الختبـــارات. وبالتايل، ينبغي و�شع خمططات ال�شتبانة يف نف�ـــس الوقت الذي يتم فيه بناء 
خمططـــات الختبار، وينبغي اأن تتم كتابة ال�شتبانات والتداول حولها يف الوقت نف�شه الذي تكون 

فيه فقرات الختبار تكتب ويتداول حولها.

محتوى االستبانات

ينبغـــي اأن جتمـــع ال�شتبانـــة املعلومات حـــول املتغـــريات الرئي�شية التي قد ت�شاعـــد يف تف�شري 
الختلفـــات يف اأداء الطلب يف اختبـــار التح�شيل. غري اأن عددا كبريا مـــن املتغريات املت�شابكة 
ميكنها  اأن توؤثر ب�شكل معقول على اأداء الطلب. ميكن اأن تركز ال�شتبانة فقط على البع�س منها.

عادة ما يريد �شانعو ال�شيا�شات اأن يعرفوا املتغريات التي ترتبط مع الق�شايا التعليمية الهامة 
يف بلدهم، مثل لغة التدري�س اأو التفاوت يف توزيع املوارد التعليمية اأو املواقف جتاه تعليم الفتيات. 
رمبـــا قـــد ل يعرف �شانعـــو ال�شيا�شات املتغـــريات التي يجب بحثهـــا. قد يعطون قائمـــة طويلة من 
املتغـــريات التي يتم ا�شتخل�شها من التجربة ال�شخ�شية وامللحظة اأو التي يعتقدون اأنها »ينبغي« 
اأن تكـــون يف ال�شتبانة. من ال�شـــروري تقلي�س هذه القائمة  اإلى بع�س املتطلبات املركزة التي من 

املحتمل اأن تكون لها فائدة يف تكوين حمتوى ال�شتبانة.

قد ل يكون �شانعو ال�شيا�شات على علم باأن عملية حتليل واإعداد التقارير عن بيانات ال�شتبانة 
تكون مكلفة وتتطلب خربة فنية. ومبا اأن املوارد تكون دائما حمدودة، فيتطلب اأن تكون ال�شتبانات 
موجـــزة ولها اأهمية كـــربى. وينبغي اأن تكون البيانات التي يتم جمعهـــا اأي�شا مقبولة فنيا اإذا كان 
�شيتـــم ا�شتخدامها ل�شـــرح اأداء الطالب. قد توفـــر النماذج امل�شتعملة من طـــرف تقييمات وطنية 
اأخـــرى دليل خاما. ولكن، لكل بلد حاجياته اخلا�شة، وينبغي على هذه الأخرية اأن حتدد الطبيعة 

املنا�شبة لل�شتبانة.

قد يحتاج مدير)ة( بناء الختبار اأو ال�شخ�س امل�شئول عن اإنتاج ال�شتبانة اإلى اإعطاء �شانعي 
ال�شيا�شـــات بع�س الإر�شادات حول املتغريات الرئي�شية التي من املرجح اأن تقدم معلومات مفيدة. 
للقيـــام بذلك، قد يحتاج/ حتتاج اإلى تقدمي الأمثلة ذات ال�شلـــة ل�شانعي ال�شيا�شات مل�شاعدتهم 
علـــى النظر يف كيفية ا�شتخدام املعلومات التي قد مت جمعها. و�شت�شاعد هذه املعلومات على مزيد 

من التعديلت يف قائمة املتغريات التي ينبغي معاجلتها.

ومبـــا اأن ال�شتبانـــات �شيتـــم ت�شميمهـــا ملعاجلـــة املو�شوعـــات التي مـــن املرجـــح اأن يعرفها 
امل�شتطلعـــون. فهـــذه املو�شوعـــات �شتختلف بالن�شبـــة للطلب واأوليـــاء الأمور واملعلمـــني ومديري 

املدار�س. وت�شري الأجزاء التالية اإلى املوا�شيع املنا�شبة لل�شتبانات لكل من هذه املجموعات.
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استبانات الطالب
قد جتمع ا�شتبانات الطلب املعلومات التالية:

نوع اجلن�س والعمر واخللفية اللغوية )عادة ما يتم جمعها كلها يف مقدمة كرا�شة الختبار(• 
اخللفية التعليمية، مثل �شنوات التعليم والفرتات بعيدا عن املدر�شة• 
فر�س اللتحاق باملدر�شة• 
التوقعات حول النجاح واملواقف ال�شخ�شية اأو العائلية حول قيمة املدر�شة• 
الت�شـــورات عن بيئـــات الف�شـــول الدرا�شية، مثل ال�شعـــور بالأمان اأو الود مـــن طرف الطلب • 

الآخرين اأو الدعم من املعلمني.

استبانات أولياء األمور
قد جتمع ا�شتبانات اأولياء الأمور املعلومات التالية:

اجلن�شية ونوع اجلن�س واخللفية اللغوية• 
البيئة املنزلية، مثل احل�شول على الكتب واملكاتب والإنارة• 
خلفية الأ�شرة، مثل تعليم اأولياء الأمور واللغة امل�شتعملة يف املنزل• 
املواقـــف جتـــاه التعليم، مثل اللتـــزام باإر�شال الأطفـــال اإلى املدر�شة اأو الت�شـــورات حول قيمة • 

واأهمية التعليم اأو الت�شورات حول نوعية التعليم
الهتمام بالواجبات املنزلية وموارد الدرا�شة التي يتم توفريهما للأطفال يف املنزل • 
القدرة على حتمل التكاليف والو�شول اإلى التعليم بالن�شبة للأطفال• 
التوقعات حول التح�شيل التعليمي للأطفال• 
النخراط يف املدار�س، مثل امل�ساركة يف الف�سول الدرا�سية اأو يف جلان• 
طبيعة التقارير املدر�شية عن تقدم الأطفال وقيمتها• 
الدعم املايل للمدر�شة على �شكل دفع ثمن الكتب املدر�شية والر�شوم.• 

استبانات املعلمين
قد جتمع ا�شتبانات املعلم املعلومات التالية:
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نوع اجلن�س والعمر• 
اللغة الأم• 
�س���روط التدري����س، مثل حج���م ال�سف والو�س���ول اإلى امل���وارد والن�سبة املئوي���ة للطالب الذين • 

يتوفـــرون علـــى الكتب املدر�شيـــة والو�شول اإلـــى املعلمني املعو�شـــني عند املر�ـــس والإعانة على 
الطلب الذين يطرحون حتديات

اخلربة يف التدري�س وموؤهلت املعلم وعدد ال�شنوات يف هذه املدر�شة• 
النخ���راط املهن���ي يف التعل���م، مثل احل�س���ول عل���ى التطوير املهن���ي والهتمام ب���ه والهتمام • 

بالتدري�س والوقت الذي يتم ق�شاءه يف حت�شري الدرو�س
توفـــر الدعم التعليمي من خلل الزيارات ال�شفيـــة من قبل املديرين اأو املفت�شني يف التعليم اأو • 

امِل�شرفني الرتبويني
منهجية التدري�س، مثل لغة التدري�س وا�شتعمال التقييم واأ�شلوب التدري�س• 
الر�شا عن ظروف العمل، مثل التثبيت الوظيفي ومعدلت الأجور وم�شتوى الإ�شراف• 
العالق���ة مع املجتمع املدر�سي، مثل التفاعالت مع اأولياء الأمور والنخراط يف اللجان املدر�سية • 

وامل�شاركة يف جمريات املجتمع املحلي
امل�شافة بني منزل املعلم واملدر�شة.• 

استبانات مديري املدارس 

قد جتمع ا�شتبانات مديري املدار�س املعلومات التالية:

نوع اجلن�س والعمر• 
اخلربة واملوؤهلت يف التعليم والإدارة• 
البيئة املدر�شية، مثل جودة املباين واملرافق وكذلك توفر املوارد • 
�شجـــلت املدر�شة، مثل التقلبـــات يف اأعداد الطلب ومدى تغيب الطـــلب اأو املدر�شني ووترية • 

تغيري الطلب للمدار�س 
النخ���راط املهن���ي يف القي���ادة املدر�سي���ة، مثل احل�س���ول على التطوي���ر املهن���ي والهتمام به • 

والهتمام بالتعليم
اأ�شلوب القيادة وا�شتخدام الوقت• 
الر�شا عن ظروف العمل، مثل التثبيت الوظيفي ومعدلت الأجور وم�شتوى ووترية الإ�شراف.• 
العلقة مع املجتمع املدر�شي، مثل التفاعلت مع اأولياء الأمور وامل�شاركة يف جمريات املجتمع املحلي.• 
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مخطط االستبانة

يتطلـــب من املخطط توجيـــه بناء ال�شتبانة. فهـــو ي�شف الق�شايا الرئي�شيـــة لل�شيا�شات التي 
�شتوفـــر حمور ال�شتبانة، ويحدد امل�شتطلعـــني، وي�شرد املتغريات الرئي�شيـــة التي يتعني معاجلتها، 

ويحدد �شيغة الفقرات واأنواع ت�شنيفات الإجابات وبروتوكول اإجراء ال�شتبانة.

يقـــدم الإطـــار 8.1 مثـــال عـــن خمطـــط ا�شتبانـــة مت ا�شتخدامه جلمـــع املعلومات حـــول قيم 
الطـــلب ومواقفهـــم جتاه املدر�شـــة وجمتمعهم املحلـــي. فالإ�شلحات الأخـــرية يف التعليم ومواد 
املنهـــاج الدرا�شي اجلديد الذي مت اإدراجها يف املدار�س كانت قد اأكدت على تعليم الطلب تقدير 
جمتمعهـــم املحلي واكت�شاب املهـــارات التي �شوف ت�شاعدهم على امل�شاهمـــة ب�شكل بناء يف احلياة 
القروية ككبار. اأراد �شانعو ال�شيا�شات لبابوا غينيا اجلديدة جمع املعلومات حول توقعات الطلب 
وت�شوراتهـــم للمدر�شة واملجتمع. مت اإجـــراء ال�شتبانة جلميع الطلب الذيـــن خ�شعوا لختبارات 

التقييم الوطني.

فقرات االستبانة

يجب الأخذ بعني العتبار عدة اعتبارات عند اتخاذ القرار ب�شاأن عدد الفقرات يف ال�شتبانة، 
مبـــا يف ذلك املدة الزمنية املتوفرة للإجابة عن الأ�شئلة واملوارد املتاحة للتحليل والتعقيد املطلوب 
يف التحليل. تكون ال�شتبانة الق�شرية واملحدودة التي يتم حتليلها ب�شكل �شليم والتي تقدم معلومات 

مفيدة اأف�شل من التقرير الطويل وال�شامل الذي ل يتم اأبدا معاجلته ب�شكل كامل.

يتوقف عدد الفقرات اللزمة لقيا�س متغري معني على طبيعة املتغري. فيمكن قيا�س متغريات، 
مثل نوع اجلن�س اأو العمر، ب�شكل مبا�شر. ومتيل اأخرى، مثل الو�شع الجتماعي والقت�شادي، اإلى 
اأن تتكـــون من عدة فقرات، مثـــل امل�شتوى الدرا�شي للوالدين وو�شعية العمل وموقع املنزل وحيازة 
املمتلـــكات. يعترب املتغـــري اخلام هو البيانات امل�شتمدة مـــن مقيا�س مبا�شر. واملتغـــري املجمع هو 
الـــذي يدمج البيانات مـــن اثنني اأو اأكرث من الفقـــرات لتمثيل الرتكيب. يجـــد �شانعو ال�شيا�شات 
نتائـــج التحليـــل املبنيـــة على املتغـــريات اخلامة عمومـــا اأ�شهل للتف�شـــري من النتائـــج املبنية على 

املتغريات املجمعة.
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االإطـــار  1.8

خمطط اال�صتبانة حول املواقف والقيم

I الـجــزء

املعتقدات حول احلياة يف املواقف جتاه املدر�سةجماالت الرتكيز
بابوا غينيا اجلديدة

الت�سورات للمجتمع 
املحلي

101515عدد الأ�شئلة

امل�شتطلعون
ال�شف الثالث 
ال�شف اخلام�س
ال�شف الثامن

ال�شف اخلام�س
ال�شف الثامن

ال�شف اخلام�س
ال�شف الثامن

نعم اأو لنعم اأو لنعم اأو لت�شنيفات الأجوبة

II الـجــزء

املعتقدات حول احلياة يف بابوا املواقف جتاه املدر�سة
الت�سورات للمجتمع املحليغينيا اجلديدة

التح�شيـــل  حـــول  املعتقـــدات 
ال�شخ�شي واملدة املق�شودة للتعليم 

واخلطط ال�شخ�شية امل�شتقبلية 

املواقف جتـــاه التعليم: التدري�س يف 
التعليم باللغة العامية والإلزامي

الفتيـــات  وتعليـــم  املدر�شـــة  ودور 
واأدوار الن�شاء

امل�شتوى املت�شور للتعاون يف املجتمع 
املحلـــي: تقـــدمي الدعـــم للمدر�شـــة 
جمري���ات  يف  املحل���ي  والنخ���راط 

املجتمع وتقا�شم املوارد
الت�شورات حـــول م�شاعدة املعلمني 
والود من طرف الطلب والبلطجة 
والرغبـــة يف تكويـــن �شداقـــات من 

خارج القرية 

النيـــة  املجتمـــع:  جتـــاه  املواقـــف 
ال�شخ�شية للبقاء يف املجتمع املحلي 

اأو مربرات املغادرة

املوقـــف املت�شـــور للمجتمـــع املحلي 
جتاه الفتيات والن�شاء

III الـجــزء

املعتقدات حول احلياة يف بابوا القيم
الت�سورات للمجتمع املحليغينيا اجلديدة

النزاعـــات القيم حول حل النزاعات  حـــل  جتـــاه  املواقـــف 
والتعارك

امل�شتوى املت�شور للتوظيف البناء يف 
املجتمع املحلي وا�شتخدام الو�شائل 

ال�شلمية حلل النزاعات

النظافـــة  عـــادات  حـــول  القيـــم   
املواقف جتاه الكحول واملخدراتال�شخ�شية

التـــي  امل�شـــاكل  حـــول  الت�شـــورات 
تت�شبـــب فيها املخدرات والكحول يف 

املجتمع املحلي

امل�شدر: ق�شم الرتبية لبابوا غينيا اجلديدة 2004
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ينبغـــي اأن ت�شتند القـــرارات حول ما اإذا كانت هنـــاك حاجة اإلى املتغري اخلـــام اأو املجمع لدعم 
الرتكيب اإلى املمار�شة البحثية اجليدة والأو�شاع يف البلد. فقد ا�شتخدمت كل من امل�شوحات الوطنية 
والدوليـــة املتغريات املجمعـــة. على �شبيل املثال، اعتمـــد املتغريان »القراءة لغر�ـــس نفعي« و«القراءة 

للمتعة« يف درا�شة دولية على املتغريات املجمعة )انظر اجلدول 2.8(.

الـجـدول  2.8 

وظائــــف القــــراءة يف درا�ســــة دولية: االأوزان امل�ستخدمة يف خلق متغريين جديديــــن، »القراءة لغر�س نفعي« و 
»القراءة من اأجل املتعة«

الفقرة )خمت�سرة(
االأوزان

املتعةغر�س نفعي

0.75ت�شاعدين يف املدر�شة

0.74ت�شاعدين على النجاح يف الختبارات

0.73�شت�شاعدين يف املواد الدرا�شية املقبلة

0.65ت�شاعدين على العمل اأف�شل

0.65ميكنني الذهاب اإلى الكلية

0.63ت�شاعدين على احل�شول على عمل جيد

0.58يعتقد والدي باأنها مهمة

0.76اأح�شل على املتعة

0.72مثرية

0.71ممتعة

0.68مثل الذهاب اإلى عامل اآخر

0.54من اجليد اأن اأفكر حول الأ�شياء التي اأقراأها

0.53من املمتع اأن اأت�شور اأنني �شخ�شية يف الق�شة

0.53من اجليد اأن اأقوم بها مبفردي

0.50ت�شاعدين على ال�شرتخاء

امل�شدر: البيانات امل�شتخرجة من Greaney و Neuman 1990 )اجلدول 8، مت ا�شتبعاد احلمولت الأقل من 0.20(.

تكـــون الق�شايا اخلا�شـــة بالبلد مهمة يف البت يف عدد الفقـــرات املطلوبة لقيا�س متغري. على 
�سبي���ل املث���ال، يف بلد حيث تكون �سروط تدري���ب املعلمني موحدة اإلى حد م���ا وحيث يحظى جميع 
املعلمون باثنني اأو ثلث �شنوات على الأقل من التعليم العايل يف املوؤ�ش�شات املعرتف بها، قد يكون 
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متغري خام واحد يقي�س �شنوات التعليم العايل كافيا. ولكن، قد يكون من ال�شروري جتميع العديد 
مـــن املتغـــريات اخلامة لكي متثل تركيبا لتدريب املعلمني يعك�ـــس الو�شع ب�شكل ملئم يف بلد حيث 
تختلـــف ظروف املعلمني ب�شكل وا�شع وحيث تكون نوعية املوؤ�ش�شـــات التعليمية غري مت�شاوية وحيث 
قـــد يكـــون العديد من املعلمني قد منحوا تدريبا اأثناء العمل. وب�شـــكل مماثل، قد يتم قيا�س موارد 
الدرا�شة يف املنزل يف بلد غني من قبل متغري خام واحد فيما يخ�س الو�شول اإلى الإنرتنت، ولكن، 
قـــد تكـــون الدرا�شة يف املنزل ممثلة ب�شكل اأف�شل يف بلـــد فقري بجملة متغريات خامة، مبا يف ذلك 

احل�شول على مكتب وكر�شي وم�شباح واأقلم الر�شا�س والورق والكتب املدر�شية.

ت�شتند القرارات ب�شاأن ما اإذا كان �شيتم ا�شتخدام متغري خام واحد اأو متغري جممع للح�شول 
علـــى مقيا�س اأي�شا اإلى املعتقدات حول دللة املتغريات اخلامة املمكنة. مثل، يف قيا�س اخلربة يف 
التدري�س، ينبغي جمع املعلومات حول موقع عمل املعلم، ف�شل عن املعلومات حول الفرتة الزمنية 
التـــي ق�شاها يف التدري�س، اإذا كانت نوعيـــة هذه اخلربة تختلف ب�شكل كبري بناء على املكان حيث 
يتـــم توظيف املعلمني وكذلك اإذا كان هناك اعتقاد بـــاأن موقع العمل ال�شابق للمعلم قد يوؤثر اأي�شا 
علـــى اأداء الطالـــب.  اأما اإذا كان هناك اعتقاد باأن عدد �شنوات التجربة يف التدري�س قد توؤثر على 
اأداء الطـــلب، بغ�ـــس النظر عن املـــكان الذي اكت�شب فيه املعلمون هـــذه التجربة، فمن املمكن اأن 

يكون متغري خام واحد كافيا.

صيغة الفقرات
تكـــون معاجلة فقرات الختيار ال�شطـــراري اأ�شهل واأ�شرع واأرخ�س بدرجة كبرية من فقرات 
الإجابـــة املفتوحة. مبا اأن فقرات الختيار ال�شطراري توفـــر عددا حمدودا من الت�شنيفات التي 
ميكـــن اختيـــار الإجابة منهـــا، فمعاجلة البيانـــات تكون فقط م�شاألـــة اإدخال اختيـــار امل�شتطلع يف 
الكمبيوتـــر. وعلى العك�س من ذلك، يجب اأن تتم معاجلة الإجابـــات على فقرات الإجابة املفتوحة 

باليد قبل التمكن من اإدخالها يف الكمبيوتر.

غالبـــا ما يتم تلخي�س بيانات ال�شتبانة من اأجل التقارير. على �شبيل املثال، قد يتم ت�شنيف 
الإجابات على �شوؤال حول الوقت الذي ي�شتغرقه الطلب يف الذهاب اإلى املدر�شة كل يوم يف بع�س 
النطاقـــات الوا�شعـــة، مثل، اأقل مـــن �شاعة، وبني �شاعـــة و�شاعتني، واأكرث مـــن �شاعتني. يف �شيغة 
مفتوحـــة من هـــذه الفقرة، �شيعطي بع�س الطلب الأوقات بالدقائـــق، والبع�س الآخر بال�شاعات، 
وقـــد يكتب الآخرون »وقتا طويل«، و�شوف يعطي البع�س الآخـــر كذلك جوابا غري مقروء. �شيكون 
نطاق الإجابات �شا�شعا و�شينطوي ت�شنيف الإجابات بال�شرورة على عن�شر الذاتية، مبا يف ذلك 

اتخاذ القرارات حول كيفية ت�شنيف الإجابات من مثل » وقتا طويل ».

يتم تف�شيل فقرات الختيار ال�شطراري اإذا اأمكن القيام بتخمني جيد حول نطاق ت�شنيفات 
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معظـــم اإجابـــات امل�شتطلعني والختلفات املحتملة فيها. ولكـــن، اإذا كان هناك بع�س ال�شك، فقد 
يتم اإذن ا�شتخدام ت�شنيفات متباينة بدقة اأكرث مما هي مطلوبة من اأجل اأغرا�س اإعداد التقرير.  
بعـــد اأن يتـــم اإدخال البيانات، ميكـــن اتخاذ القرارات حـــول اأي من الت�شنيفـــات تعطي معلومات 

�شئيلة واأي منها ميكن اأن يتم دجمها اأو ال�شتغناء عنها )مثل، اإذا مل يخرتها اأحد(.

قد يكون ا�شتخدام فقرات الإجابة املفتوحة ممكنا اإذا كان يتم اإجراء ال�شتبانة لعينة �شغرية 
وكانـــت املوارد اللزمـــة لت�شنيف الإجابات يدويا متوفـــرة. يكون الختبـــار التجريبي اأو امليداين 
للفقـــرات مثـــل املفتوحـــة يف بعد الأحيان مفيـــدا يف توفري املعلومـــات من اأجل توليـــد الت�شنيفات 

ل�شيغة الختيار ال�شطراري للفقرات يف اإجراء ال�شتبانة النهائية.

لغة االستبانة
ينبغـــي اأن تكـــون اللغة امل�شتخدمة يف ال�شتبانة لغة من املحتمـــل اأن يكون امل�شتطلعون قادرين 
على قراءتها وكتابتها بطلقة. ومع ذلك، يحتاج اختيار اللغة اأن يكون متوازنا مع وفورات احلجم. 

عموما، يتم اإجراء ال�شتبانات يف نف�س لغة مادة الختبار.

املستطلعون
مبـــا اأن بع�ـــس املعلومات املرجعيـــة عن الطلب يتم جمعهـــا دائما على ال�شفحـــة الأولى من 
كرا�شـــات الختبار، فاختيار امل�شتطلعني لل�شتبانة يعتمد على ما يريد وا�شعو ال�شيا�شات معرفته 

وعلى اإمكانية احل�شول على هذه املعلومات ب�شكل موثوق منه وفعال.

فيما يلي بع�س امل�شاكل التي قد ترتبط مع العينة:
قد يكون الطلب �شغارا جدا لتعبئة ال�شتبانة ب�شكل موثوق منه اأو بدقة.• 
قـــد يجعل النق�س يف املوارد اإجـــراء ال�شتبانات يقت�شر على جمموعة �شغرية، مثل املعلمني اأو • 

مديري املدار�س ولي�س الآلف من الطلب.
قد يكون الكثري من اأولياء الأمور اأميني اأو قد ل ميكن العتماد عليهم يف اإرجاع ال�شتبانات.• 
قـــد ل يكـــون املعلمون ومديرو املدار�ـــس حمفزين لتعبئـــة ا�شتبانة طويلة اأو قـــد ي�شعرون باأنهم • 

مهددون جدا للإجابة على الأ�شئلة ب�شراحة.

كيفمـــا كان القرار الـــذي مت اتخاذه حول العينـــة، ينبغي اأن تكون العينة املختـــارة لل�شتبانة 
ممثلـــة للفئـــة امل�شتهدفـــة. اإذا كان �شيتم اإجـــراء ال�شتبانة للطـــلب، ينبغي علـــى العينة التي مت 
اختيارهـــا للختبار اأن جتيب على ال�شتبانة. وينبغي ا�شت�شـــارة خرباء اأخذ العينات حول اأحجام 

العينات املطلوبة لإجراء ال�شتبانة للمعلمني ومديري املدار�س واأولياء الأمور.
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إجراء االستبانة 

تتـــم الإجابـــة على ال�شتبانات عادة بالكتابـــة اأو يتم اإدارتها يف مقابلـــة. تتطلب هذه الأخرية 
م�شتجوبـــا مدربـــا لطرح الأ�شئلة وكتابـــة اإجابات امل�شتجوبـــني )رمبا بتطبيق القواعـــد الواردة يف 

منوذج ال�شتبانة(.

يف تقييمات وا�شعة النطاق، يتم كتابة معظم ال�شتبانات ويتم اإدارتها يف جمموعات لتقلي�س 
التكلفـــة. وينبغي اأن تت�شمن ال�شتبانـــات تعليمات حول كيفية الإجابة على الأ�شئلة. قد ت�شمل هذه 

التعليمات الأ�شباب جلمع املعلومات.

وميكـــن اأن يتم جمع بيانات ال�شتبانة حتت اإ�شراف الباحـــث امليداين، والذي يجمع النماذج 
بعد تعبئتها من طرف امل�شتطلعني.

خطة تحليل البيانات

حتـــدد خطـــة حتليل البيانـــات اأي نوع مـــن املعلومات �شيتـــم توفريها من طـــرف كل فقرة يف 
ال�شتبانـــة وكيفية ا�شتخدام هـــذه املعلومات يف التحليل. وتوفري امل�شاعـــدة الإح�شائية من طرف 
اخلـــرباء يف ت�شميم اخلطـــة �شريفع من الثقة باأن حتليل البيانات ميكـــن اأن يتم ب�شكل ذي معنى 
وبـــاأن النتائج �شتكون �شارمة ومربرة. )انظـــر الكتاب الرابع، حتليل البيانات من التقييم الوطني 

للتح�شيل التعليمي(.

ينبغي اأن تظهر اخلطة ما يلي:
خ�شائ�ـــس قيا�ـــس املتغـــريات. تعتمـــد الطريقة التي ميكـــن اأن يتم بهـــا حتليـــل البيانات على • 

خ�شائ�ـــس قيا�س املتغريات. تكـــون الأرقام املرفقة للمتغريات الإ�شميـــة اأو الفئوية )مثل، نوع 
اجلن�س( حقيقة فقط تعريفات وميكن ا�شتخدامها فقط للتمييز بني املجموعات. توفر الأرقام 
املرفقـــة اإلى املقايي�س الرتبيـــة )على �شبيل املثال، متثيل الإجابات علـــى ا�شتبانة بالإ�شارة اإلى 
ن�شبة التفاق مع عبارة( معلومات عن القيم الن�شبية، على الرغم من اأنها غالبا ما يتم التعامل 
معها يف التحليل الإح�شائي كما لو اأنها متتلك خ�شائ�س الفرتة )مثل، احلرارة( اأو مقايي�س 

الن�شبة )على �شبيل املثال، عدد �شنوات اخلربة يف جمال التدري�س(.
كيف �شيتم جمع البيانات من عدد من املتغريات لإنتاج متغري جديد، وكيف �شيتم ا�شتخدام هذا • 

املتغري اجلديد. على �شبيل املثال، قد يتم بناء موؤ�شر الفقر من متغريات مثل دخل الأ�شرة وموقع 
املنــــزل وعدد الغرف يف املنــــزل وممتلكات الأ�شرة وعدد الأطفال وامل�شتــــوى التعليمي للوالدين. 

ينبغي اعتبار كيفية جتميع املتغريات لتمثيل الفقر يف خطة الت�شميم.
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   الفصل التاسع:

      كتابة فقرات االستبانة

ينبغـــي اأن تكون املعلومات املطلوبة وا�شحة مـــن الطريقة التي يتم بها بناء الفقرة. واإ�شافة 
اإلـــى ذلك، ينبغي اأن يكون امل�شتطلعون قادرين على تقدمي املعلومات. وبالتايل، ف�شوف لن يطلب 
من الطلب ال�شباب باأن يتذكروا عدد الأيام التي تغيبوا فيها خلل العام الدرا�شي لأنه من غري 
املحتمـــل اأنهم �شوف يكونون قادرين على القيام بذلك ب�شكل موثوق منه. يف اأح�شن الأحوال، قد 

يتذكرون عدد الأيام التي كانوا فيها متغيبني عن املدر�شة خلل الأ�شبوع ال�شابق.

ينبغـــي اأن تكون �شياغـــة الفقرات ب�شيطة ووا�شحة قدر الإمكان. وينبغي اأن تكون املفردات 
ماألوفـــة واأن تكون اجلمـــل ق�شرية ومبا�شرة. وينبغـــي اأن يكون جميـــع امل�شتطلعني قادرين على 
قـــراءة ال�شتبانة، ماعدا يف احلالـــة التي يتم فيها اإجراء ال�شتبانة �شفويـــا. من املهم اأي�شا اأن 
يفهـــم جميـــع امل�شتطلعني فقـــرات ال�شتبانة بنف�س الطريقـــة، واإل �شيكون مـــن ال�شعب تف�شري 

النتائج بطريقة لها معنى. 

ميكـــن اأن يكـــون اجلزء الأول من فقـــرات ال�شتبانة �شوؤال اأو جملة غري مكتملـــة اأو عبارة يقيمها 
امل�شتطلعون.

ينبغـــي اأن يكون الأ�شلوب الذي يتم بـــه خماطبة امل�شتطلعني من�شجما. ميكن ا�شتخدام اأي عبارة 
مما يلي:

ارجع اإلى »اأنت«؛ على �شبيل املثال، »كم عمرك؟«• 

ارجع اإلى »اأنا«؛ على �شبيل املثال، »اآتي اإلى املدر�شة ب ...«• 
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األسئلة
ينبغي اأن تكون الأ�شئلة وا�شحة ول لب�س فيها. يعترب ال�شوؤال التايل غام�شا.

منذ متى واأنت تعمل كمعلم؟

يخلــــط هــــذا ال�شوؤال ما بــــني الوقت الــــذي انق�شى منذ التدريــــب والوقت الــــذي مت ق�شاءه يف 
النخ����راط يف جم����ال التدري�����س. �سيكون اأي �سخ�س قد ت����رك التدري�س وعاد، مث����ل الن�ساء الالئي 
اأخذن الوقت لرتبية اأطفالهن، غري متاأكد من كيفية الإجابة على هذا ال�شوؤال. لي�س من الوا�شح اإن 
كان هذا ال�شوؤال يقي�س خربة املعلم اأو الوقت املنق�شي منذ التدريب. هناك �شوؤالني على الأقل هنا:

متى اأجنزت تدريبا للمعلمني؟

كم لديك من �شنوات اخلربة يف جمال التدري�س؟

لزال ال�شـــوؤال الثـــاين اإ�شكاليـــة لأن اإمكانية قيا�س �شنوات اخلربة يف جمـــال التدري�س لي�شت 
وا�شحـــة. علـــى �شبيل املثال، هـــل ينبغي اعتبار خـــربة خم�س �شنوات يف العمل بـــدوام جزئي يوما 
واحـــدا يف الأ�شبوع كخم�ـــس �شنوات اأو ما يعادل �شنة واحدة؟ اإذا كانـــت تقريبا جميع املنا�شب يف 
التدري�ـــس يف البلـــد بدوام كامل، ف�شيكون الغمو�س اإذن غري حمتمـــل، ولكن، اإذا كانت العديد من 

املنا�شب بدوام جزئي، ف�شيكون هناك غمو�س. ميكن قراءة ال�شوؤال كالتايل:

كــم عــدد �صــنوات الدوام الكامــل )اأو ما يعــادل الدوام الكامــل( من اخلربة يف جمــال التدري�س 
تتوفر عليها؟

قد يكون من ال�شروري تعريف ما هو املق�شود ب »يعادل«.

العبارات

عـــادة ما تتطلب الفقرات التي تبتدئ بعبارة من امل�شتطلعني القيام بنوع من التقييم للعبارة، 
مثل »اأوافق ب�شدة« اأو »اأوافق« اأو »ل اأوافق« اأو »ل اأوافق ب�شدة«.

ينبغي جتنب العبارات ب�شيغة النفي، مثل »ل اأحب املدر�شة«، لأنها ميكن اأن تكون مربكة. اإذا 
طلـــب مـــن الطلب اأن يتفقوا اأو ل يتفقوا، فينبغي على اأولئك الذين يحبون املدر�شة اختيار �شنف 

»ل اأوافق«. وعادة ما يجد الأطفال ال�شغار النفي امل�شاعف �شعبا.

احتفظ بالعبارات حمايدة قدر الإمكان. تكون العبارة التي تقول: »اأحب املدر�شة » اأف�شل من 
تلك التي تقول:« اأع�شق املدر�شة ». وميكن للطلب التعبري على حب اأكرب للمدر�شة باختيار »اأوافق 

ب�شدة« لإجاباتهم.
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وينبغي اأن تركز العبارات على م�شاألة واحدة. وبالتايل، ينبغي جتنب عبارات مثل »اأعمل بجد 
واأحقق جناحا يف عملي املدر�شي«. فالطلب الذين يحققون جناحا يف عملهم املدر�شي دون العمل 
بجد �شوف لن يعرفوا اأي اإجابة �شيختارون. وقد يوافق الطلب الذين يعملون بجد ب�شدة على هذه 
العبارة على الرغم من اأنهم ل يحققون جناحا يف عملهم املدر�شي. ميكن التعبري عن هذه العبارة 

اأف�شل بعبارتني: »اأعمل بجد يف املدر�شة«؛ »اأحقق جناحا يف عملي املدر�شي«.

أصناف اإلجابة
يكـــون لأ�شناف الإجابة اجليدة نف�س املعنى بالن�شبة جلميع امل�شتطلعني. من املحتمل اأن تكون 

لأ�شناف الإجابة التالية معان بالن�شبة لأ�شخا�س خمتلفني:

كم هي عدد الكتب املوجودة يف مكتبة ال�شف؟
A. ول واحد

B. عدد قليل
C. بع�س
D. كثري

ينبغي حتديد العدد يف اأ�شناف الإجابة بالن�شبة لهذه الفقرة بحيث يكون املعنى وا�شحا:
كم هي عدد الكتب املوجودة يف مكتبة ال�شف؟ 

A. لي�س هناك مكتبة
B. من 1 اإلى 10

C. من 11 اإلى 20
D. اأكرث من 20

قد يكون لأ�شناف الإجابة اأحيانا معنى خمتلفا بالن�شبة مل�شتطلعني خمتلفني، ولكن يكون هذا 
الختلف جزءا من املعلومات التي يتم ال�شعي اإليها، كما تبني الفقرة التالية:

ما هي جودة مكتبة مدر�شتك؟
A. لي�شت هناك مكتبة

B. فقرية
C. جيدة

D. ممتازة
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اإذا كانت الفقرة حول م�شتوى ر�شا امل�شتطلع عن مكتبة املدر�شة، بغ�س النظر عن اأي مقيا�س 
مو�شوعـــي جلودتها، ف�شتكون اإذن فقرة جيدة. واإذا مت دمج الفقرة مع فقرات حتدد العدد- على 
�شبيـــل املثال، تقريبا كم عدد رفوف الكتب اأو جتهيزات الكمبيوتر يف املكتبة- فيمكن اإذن مقارنة 

ت�شور امل�شتطلع مع مقيا�س مو�شوعي اأكرث ملدى جتهيزات املكتبة.

حتتاج ت�شنيفات الإجابات اإلى اأن تاأخذ بعني العتبار م�شتوى دقة الإجابات التي من املرجح 
اأن يكون امل�شتطلعون قادرين على اإعطاءها. من غري املحتمل اأن يعرف امل�شتطلعون عدد الكتب يف 

مكتبة باأي نوع من الدقة، اإل اإذا كانت �شغرية للغاية.

مـــن ال�شـــروري اأن تغطي اأ�شنـــاف الإجابة جميع الإجابـــات املحتملة. اإذا كان هنـــاك القليل من 
الت�شنيفـــات الرئي�شيـــة والعديد مـــن الت�شنيفـــات الثانوية، فيكون مـــن الأف�شل تدويـــن الت�شنيفات 
الرئي�شية واإدراج خيار »اآخر«. ي�شاعد الختبار التجريبي لل�شتبانة على حتديد الت�شنيفات الرئي�شية.

ينبغي األ تتداخل ت�شنيفات الإجابات اأو ترتك ثغرات. يظهر كل اخلطاأين يف ال�شوؤال التايل:
منذ متى واأنت تدر�س يف هذه املدر�شة؟

A. اأقل من 5 �شنوات
B. اأقل من 10 �شنوات

C. اأكرث من 10 �شنوات

ل يعـــرف املعلمـــون بخربة يف جمال التدري�س اأقل عن 5 �شنـــوات اإذا كان ينبغي عليهم اختيار 
اخليار الأول اأم الثاين. ول يتوفر لدى املعلمني بخربة 10 �شنوات يف جمال التدري�س خيار للختيار.

قد تتوفر فقرات ال�شتبانة التي تبتدئ بعبارة والتي يطلب من امل�شتطلعني تقييمها على العديد 
مـــن الت�شنيفات املختلفة للإجابة. من املهـــم األ تتداخل الت�شنيفات.  فيما يلي بع�س الأمثلة من 
اأ�شنـــاف الإجابة التي مت ا�شتخدامها يف ا�شتبانة املعلمـــني بالن�شبة لدرا�شة الجتاهات الدولية يف 

الريا�شيات والعلوم:

نعم، ل• 
اأوافق ب�شدة، اأوافق، ل اأوافق، ل اأوافق ب�شدة• 
كل يوم تقريبا، مرة واحدة اأو مرتني يف الأ�شبوع، مرة واحدة اأو مرتني يف ال�شهر، اأبدا اأو نادرا• 
على الإطلق، قليل، كثري جدا، هائل• 
لي�س مهما، مهم اإلى حد ما، مهم جدا.• 
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إدارة املسائل الحساسة

تكون بع�س الق�شايا ح�شا�شة، مثل اإذا كان املعلمون يتوفرون على وظيفة ثانية لتكملة رواتبهم. 
اإذا كان مـــن غري املرجح اأن يجيب معظـــم امل�شتطلعني على �شوؤال ب�شراحة، ينبغي اأن يرتك ذلك 
ال�شـــوؤال. قد يكون وا�شعو ال�شيا�شات مهتمني جدا بهذه املعلومات، ولكن لي�شت هناك فائدة تذكر 
مـــن وراء جمع بيانات غري موثـــوق منها. بدل من ذلك، ميكن اأحيانا جمـــع معلومات ذات ال�شلة 

والتي لي�شت مبثل احل�شا�شية.

قـــد ي�شـــيء اإدراج اأ�شئلة حول ق�شايـــا ح�شا�شة اإلى امل�شتطلعني، والذين قـــد يرف�شون الإجابة 
علـــى بقية الفقرات اأو اإرجاع ال�شتبانة. اإذا كان هناك ان�شغال حول ح�شا�شية الق�شايا املطروحة، 

فالطريق الأف�شل هو تركها.

تخطيط االستبانة

هناك اعتباران حا�شمان يف تخطيـــط وت�شميم ال�شتبانات: )اأ( �شهولة ال�شتخدام بالن�شبة 
للم�شتطلـــع )ب( �شهولـــة معاجلة البيانات. تكون ال�شتبانات �شهلـــة ال�شتخدام عندما تتوفر على 

اخل�شائ�س التالية:

طريقة ب�شيطة ومن�شجمة للإجابة على الأ�شئلة• 
تقدمي مرتب• 
اأ�شئلة منف�شلة وقابلة للتحديد ب�شهولة• 
ت�شنيفات اإجابة ترتبط ب�شكل وا�شح مع كل �شوؤال• 
عناوين وخطوط وتخطيط من�سجمة• 
ت�شنيفات اإجابة م�شفرة لإدخال البيانات.• 

ميكن اأن يتم و�شع اأ�شناف الإجابة بطرق عديدة. ميكن اأن تكون يف قائمة عمودية اأو يف �شف 
اأفقـــي. قد ي�شع امل�شتطلعون دائرة على حرف اأبجدي اأو رقم، اأو ميكنهم و�شع علمة داخل مربع 

للإ�شارة اإلى اختيارهم. ويف�شل الن�شجام يف اأ�شلوب الإجابة.

يعر�ـــس الإطار 1.9 مثال عن فقرة حيث ل تظهـــر الإجابات بو�شوح مع ت�شنيفات الإجابات. 
ويظهر الإطار 2.9 حماذاة اأف�شل.
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االإطـــار  1.9 

حماذاة �صعيفة للمربعات واأ�صناف االإجابة 
يظهر املثال التايل حماذاة �شعيفة للمربعات واأ�شناف الإجابة:

كم ت�شتغرق من الوقت للو�شول اإلى املدر�شة يف معظم الأيام؟

30 دقيقة   15 دقيقة    اأقل من 15 دقيقة   

اأكرث من �شاعة      �شاعة     45 دقيقة    

مت و�شع املربعات بني اأ�شناف الإجابة بدل من اأن تكون م�شطفة ب�شكل وا�شح مع �شنف واحد فقط.

امل�شدر: املوؤلفون.

االإطـــار  2.9 

حماذاة اأف�صل للمربعات واأ�صناف االإجابة

يظهر املثال التايل حماذاة جيدة للمربعات واأ�شناف الإجابة:

كم مرة ي�شاعدك الأ�شخا�س التالية على واجباتك املدر�شية بالبيت؟

اأبدا  اأو  
نادرا

بع�س املرات 
يف ال�شنة

تقريبا مرة 
يف ال�شهر

عدة مرات 
يف ال�شهر

عدة مرات 
يف الأ�شبوع

a( والدتك .....

b( والدك ......

c( اإخوانك واأخواتك ..

d( اأحد اأجدادك ....

امل�شدر: املوؤلفون.

مراجعة االستبانات

تكـــون كتابة ال�شتبانات اأ�شعب بكثري مما يبدو. ينبغي اأن يتم فح�س وتنقيح جميع املواد بعناية 
للتاأكد من اأنها وا�شحة وخالية من الغمو�س. يو�شى ب�شدة الطلب من جلنة مراجعة ال�شتبانة. وينبغي 
اأن ي�شمل اأع�شاء اللجنة كتاب الفقرات و�شخ�شا مطلعا على خ�شائ�س جمتمع امل�شتطلعني و�شخ�شا 
اآخـــر قـــادرا على �شمان اأن هـــذه الفقرات ملئمـــة من الناحيـــة الثقافية. تتحقق بع�ـــس التقييمات 
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الوطنية والدولية الآن من كيفية تف�شري امل�شتطلعني للفقرات قبل الإجراء الرئي�شي لل�شتبانة.
يكـــون مـــن املفيـــد اأن يحاول اأع�شـــاء اللجنة اإجناز ال�شتبانـــة كما لو كانوا هـــم امل�شتطلعني. 
�شت�شاعـــد هذه العملية على حتديد اأيـــن ميكن اأن تكون اأ�شناف الإجابة غري وا�شحة اأو تتداخل اأو 

تف�شل يف ت�شمني بع�س اأنواع الإجابة.

وينبغي لأع�شاء اللجنة اأن تنتقد  الفقرات، وخا�شة بالن�شبة لو�شوح ال�شياغة ومدى ملئمة 
اأ�شنـــاف الإجابـــة. ينبغي اأن يتاأكدوا مـــن اأن ال�شياغة ب�شيطة ووا�شحة قـــدر الإمكان واأن اأ�شلوب 

الفقرات من�شجم واأن الفقرات معرو�شة برتتيب منطقي مع تعليمات منا�شبة.

ينبغـــي اأن يتحقق اأع�شاء اللجنـــة من اأن الفقرات تطابق خمطط ال�شتبانـــة واأن ي�شمنوا اأن 
كل فقـــرة توفر املعلومات املطلوبة. كما ينبغـــي اأن يتاأكدوا من اأن عدد الفقرات امل�شتخدمة ملئم 

لقيا�س كل متغري بدقة كافية.
بعـــد تعديل ال�شتبانـــة، ينبغي اأن تعطى الفر�شة ل�شانعي ال�شيا�شـــات للطلع عليها. يحتاج 
�شانعو ال�شيا�شات اإلى املوافقة على الفقرات، ل �شيما اإذا كانت تتناول الق�شايا احل�شا�شة �شيا�شيا. 

ويحتاج �شانعو ال�شيا�شات اأي�شا اإلى التاأكد من اأن الفقرات �شتوفر معلومات مفيدة.

بعـــد تنقيح ال�شتبانات ينبغـــي اأن يتم جتريبها اأو اختبارها ميدانيـــا جنبا اإلى جنب مع مواد 
الختبـــار. يوفر الختبار التجريبي للفقـــرات الفر�شة لتح�شني نوعية الفقرات وتقليل وقت وتكلفة 
معاجلة البيانات يف ال�شتبانة النهائية. فيمكن ال�شتغناء على الفقرات التي ل ت�شلح )على �شبيل 

املثال، حيث يحدث اإرباك للم�شتطلعني( والتو�شع يف اأ�شناف الإجابة اأو التقلي�س منها. 

بعـــد اإجـــراء ال�شتبانة، ينبغـــي اأن يجمع امل�شرف علـــى اإجراء الختبار التغذيـــة الراجعة من 
امل�شتطلعـــني )طـــلب اأو معلمني( حول الفقرات غـــري الوا�شحة اأو التي ل حتتـــوي على املعلومات 
امللئمـــة. ينبغي اأن يتحقق امل�شرفون على اإجـــراء ال�شتبانة من اأنه لي�شت هناك اأي فقرات تعترب 

م�شيئة لأنها تتطرق اإلى ق�شايا ح�شا�شة.

قــــد ي�شــــري املزيد من التحليل الإح�شائي الر�شمي للإجابات اإلى اأن اأ�شناف الإجابة حتتاج اإلى اأن 
تتبايــــن بطريقة اأف�شــــل. على �شبيل املثال، اإذا اختار معظم الطلب �شنفــــا معينا من الإجابة بالن�شبة 
لفقرة، فينبغي تق�شيم ال�شنف اإلى ت�شنيفات متباينة بطريقة اأجود للح�شول على معلومات اأكرث دقة.

اإذا كان نطـــاق الإجابـــات املمكنة لفقـــرة من املحتمل اأن يكـــون وا�شعا جـــدا وي�شعب توقعه، 
فينبغـــي اأن ترتك هذه الفقرة مفتوحة يف الختبار التجريبـــي. ميكن بعد ذلك ت�شنيف الإجابات 

وا�شتخدامها من اأجل توليد ت�شنيفات لفقرة الختيار ال�شطراري يف ال�شتبانة النهائية.

يحتوي الـ CD امل�شاحب على اأمثلة ماأخوذة من تقييمات وطنية ودولية ل�شتبانات الطلب واملعلمني 
ومديري املدار�س واأولياء الأمور. ويت�شمن اأي�شا اأمثلة عن اأدلة الت�شحيح بالن�شبة للإجابات املفتوحة.
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  الفصل العاشر:

      ترميز إجابات االستبانات

ينبغي اأن تكون اأ�شناف الإجابة م�شفرة لإدخال البيانات. قد يكون الرتميز اأبجديا اأو رقميا.

عـــادة ما تتطلب الرموز الأبجدية مـــن امل�شتطلعني و�شع دائرة حـــول اإجاباتهم. قد ل تكون 
هـــذه الطريقـــة منا�شبة للطـــلب الأ�شغر �شنا. وقد يكـــون و�شع علمة داخل مربعـــات اأو دوائر 
مظللة طريقة اأ�شهل بالن�شبة للأ�شخا�س الذين يتوفرون على مهارات قرائية حمدودة. اإذا كانت 

الفقرات ت�شتخدم هذا النوع من التخطيط، فينبغي اأن يتم ترميزها رقميا.

اإذا مت ا�شتخـــدام الرتميـــز الرقمي، فعادة ما يتم ترميز ال�شنف الأول 1 والثاين 2، وهكذا. 
يكون اإدخال البيانات اأكرث فاعلية اإذا مت طبع الرموز يف ال�شتبانة. ميكن ا�شتخدام خط متدرج 
الرمادي �شغري، كما هو مبني يف الإطار 1.10. ففي هذا املثال، يتم ترقيم اأ�شناف الإجابة حتت 
املربعـــات: امل�شي هو �شنف 1 والنقل العام هو �شنف 2 وهكذا. ي�شع الطالب علمة داخل املربع 

الذي ينا�شبه. ويدخل ال�شخ�س املعني باإدخال البيانات عدد املربع الذي اختاره الطالب.

اإذا مت اإعطـــاء امل�شتطلعـــني الفر�شـــة لختيار اأكرث من �شنف اإجابة واحـــد، فيجب تناول كل 
�شنف كفقرة م�شتقلة لإدخال البيانات ومعاجلتها. يجعل هذا الإجراء متابعة اأي من الت�شنيفات 
التي اختارها كل م�شتطلع ممكنة. يف الإطار 2.10، يتم تقدمي الفقرة للم�شتطلع ك�شوؤال واحد مع 
اإجابـــات حمتملة متعددة؛ ولكـــن، يتم التعامل معها كثماين فقرات منف�شلة يف اإدخال البيانات. 
يتـــم تدوين الإجابـــات على ال�شنف الأول )غائـــب)ة( ب�شبب املر�س( اإمـــا ك1 اأو مفقودة ويتم 
تدويـــن الإجابـــات على ال�شنف الثاين )م�شاعدة اأولياء الأمـــور( اإما ك1 اأو مفقودة ويتم تدوين 
الإجابات على ال�شنف الثالث )�شوء الأحوال اجلوية( على نحو مماثل، وما �شابه ذلك بالن�شبة 

للت�شنيفات الثمانية.
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االإطـــار  1.10

مثال عن ترميز متدرج الرمادي

جئت اإلى املدر�شة اليوم بــــ

  امل�شي              النقل العمومي               النقل اخلا�س               ركوب حيوان

4                                        3                                         2                           1

االإطـــار  2.10

مثال عن التعامل مع الفقرات كت�صنيفات م�صتقلة الإدخال البيانات

اإذا كنت قد تغيبت يف الأ�شبوع املا�شي، �شع علمة داخل مربع واحد اأو اأكرث لإظهار مربرك.

  كنت مري�شا.
1

  كنت م�شطرا اإلى م�شاعدة والدي .
      1

  كانت اأحوال الطق�س �شيئة.
1

  مل اأكن اأتوفر على طعام.
1

  كانت اأ�شرتي لديها م�شاكل.
1

  مل اأكن اأتوفر على بذلة نقية اأو ملب�س نقية للرتداء.
1

  مل يكن هناك اأمان )ال�شلم وم�شاكل النظام(
1

  اآخر ................................................
  1

امل�شدر: املوؤلفون
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إعداد االستبانات إلدخال البيانات

ميكـــن م�شح بيانات ال�شتبانـــة مبعدات خا�شـــة اأو اإدخالها يدويا. يجـــب تخ�شي�س ت�شميم 
وتخطيط ال�شتبانة يف حالة ا�شتخدام م�شح الآلة. 

يف حالـــة اإدخال البيانات يدويا، ميكن اإدخال املعلومـــات مبا�شرة من ال�شتبانة اإذا مت ترميز 
اأ�شناف الإجابة. لكن، قد يكون لدى الأ�شخا�س املعنيني باإدخال البيانات �شعوبة يف احلفاظ على 
اأعلـــى م�شتوى من الدقة، خ�شو�شـــا اإذا كانوا على عدم معرفة بهذا النوع من العمل. ومن املرجح 
اأي�شـــا اأن تتعر�س الدقة للخطر اإذا كان تخطيط الفقـــرات يختلف ب�شكل وا�شع اأو اإذا كانت بع�س 

الفقرات تتوفر على عدد كبري من اأ�شناف الإجابة.

يكـــون اإدخـــال البيانات �شهل اإذا كان امل�شححـــون يكتبون رمز ال�شنـــف املختار يف الهام�س 
الأميـــن، بجانب رقـــم كل فقرة. وبعد ذلـــك ي�شبح اإدخـــال البيانات فقط م�شاألـــة اإدخال الرموز 
املكتوبـــة يف الهام�س. كما اأن اإ�شافة مربعات مظللة ب�شكل طفيف يف الهام�س من اأجل امل�شححني 

من اأجل كتابة الرموز جتعل العملية اأكرث فعالية.

ترميز اإلجابات املفقودة أو الغامضة

اأحيانـــا، ل يجيـــب امل�شتطلعون على الفقـــرات اأو يجيبون عنها بغمو�س، مثـــل اختيار اأكرث من 
�شنف واحد للإجابة عندما تكون الت�شنيفات غري متقاطعة.

يظهـــر جمع املعلومات عن الإجابات املفقودة مـــا اإذا كان امل�شتطلعون قد ف�شلوا با�شتمرار يف 
الإجابـــة على بع�ـــس الفقرات. على �شبيـــل املثال، قد تكـــون ال�شتبانة طويلة جـــدا، بحيث مل يتم 
الإجابـــة على الفقرات يف اآخر ال�شتبانة اأو قد تكون الفقرة قريبة جدا من الفقرات الأخرى ويتم 
عدم ِروؤيتها ب�شهولة. �شيبني جمع املعلومات عن الإجابات الغام�شة اأي�شا ما اإذا كانت الفقرة رمبا 

غري وا�شحة لكثري من امل�شتطلعني اأو ما اإذا كان امل�شتطلعون ل يفهمون كيفية اإجناز ال�شتبانة.

يحتـــاج ال�شخ�ـــس املعني باإدخـــال البيانات اإلـــى معرفة كيفيـــة ترميز الإجابـــات املفقودة اأو 
الغام�شة. ل ينبغي خلط الرموز امل�شتخدمة للإجابات املفقودة اأو الغام�شة مع الرموز امل�شتخدمة 

لت�شنيفات الإجابات.

 .X ميكـــن ا�شتخـــدام حرف من احلـــروف الأبجدية للدللة علـــى الفقدان اأو عـــدم املحاولة، مثل
وميكـــن اأن يكـــون رمز الإجابـــات الغام�شة حرفا ثانيـــا، مثل Y. ت�شتخدم فقـــرات الختيار من متعدد 
رموزا من 9 للإجابات املفقودة و 8 لختيار اثنني اأو اأكرث من اخليارات. ل ت�شتخدم هذه الرموز عادة 
بالن�شبة لل�شتبانات لأنه هناك احتمال اأن تتوفر بع�س فقرات ال�شتبانة على 8 اأو 9 اأ�شناف الإجابة.
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  الفصل الحادي عشر:

      مطابقة بيانات االستبانات وبيانات االختبار

توجه حاجيات التحليل والتقرير كيفية مطابقة بيانات ال�شتبانة وبيانات الختبار. يجب اأن 
يتـــم اإر�شـــاء كل التطابقات بو�شوح وب�شكل ل لب�س فيه قبل جمع البيانات. وقد يكون من ال�شعب 
اأو من امل�شتحيل اإ�شلح اأي خطاأ يف املطابقة يتم اكت�شافه بعد جمع البيانات. ميكن اأن توؤدي مثل 

هذه الأخطاء اإلى ال�شطرار للتخلي عن بع�س التحاليل املخطط لها.

استبانات الطالب

اأ�شهـــل طريقـــة ملطابقة بيانات ا�شتبانات الطلب وبيانات الختبـــار هي طباعة الختبارات 
وال�شتبانـــات يف كرا�شة واحدة. يدون الطالب ا�شمه علـــى الكرا�شة، ويتاأكد امل�شرف على اإجراء 

الختبار من اأن الطالب ي�شتغل يف كرا�شته بالن�شبة لكل دورات الختبار.

اإذا كانت الختبارات وال�شتبانات هي وثائق منف�شلة، تكون اإحدى الطرق ملطابقة البيانات 
هـــي القيام بطبع مادة اإ�شافية اأو تعريف على كل من الختبارات وال�شتبانات باأ�شماء الطلب. 
يتـــم اأخذ اأ�شمـــاء الطلب من �شجلت املدار�س، والتي ينبغي اأن تكـــون متطابقة مع كل تعريف. 
ومـــرة اأخـــرى، من ال�شـــروري اأن يتحقـــق امل�شرف على اإجـــراء الختبار اأن الطـــلب يعملون يف 

الختبارات وال�شتبانات التي حتمل اأ�شماءهم املعرفة بو�شوح.

اإذا كان مـــن غـــري املمكـــن اأن يتم تعريـــف الكرا�شـــات وال�شتبانات املنف�شلـــة،   فيتطلب اأن 
تتوفر ا�شتبانات الطلب على معلومات حمددة كافية لل�شماح لها بالتطابق مع بيانات الختبار. 
ومـــن الأف�شل تخ�شي�س تعريف رقمـــي )ID( للطلب والتاأكد من اأنهـــم ي�شتخدمون نف�س رقم 
التعريـــف يف كل من الكرا�شـــة وال�شتبانة. �شيتعني على امل�شرف على اإجـــراء الختبار الإ�شراف 
على هذا الإجـــراء. و�شيحتاج حملل البيانات اأي�شا اإلى قائمة باأ�شماء الطلب واأرقام التعريف، 
لأن الأ�سماء ميكن اأن يتم مطابقتها على �سبيل الحتياط عند حدوث اأخطاء يف اأرقام التعريف.
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يكـــون العتمـــاد على تطابق اأ�شماء الطلب مع النماذج اأمـــرا غري مرغوب فيه. فل ي�شتطيع 
الكمبيوتـــر مطابقة الأ�شماء مـــع النماذج اإل اإذا كانت الأ�شماء متطابقـــة متاما يف كل منوذج ومت 
اإدخالهـــا ب�شـــكل مماثل من قبل ال�شخ�س الـــذي يعالج البيانات، مع عدم وجـــود اأخطاء اإملئية. 
�شيتعني اإذن القيام باملطابقة يدويا، والذي ي�شتغرق وقتا طويل وممار�شة باهظة الثمن. و�شيجعل 
بع�ـــس الطلب املطابقة عن طريق الأ�شماء معقدة اأكرث با�شتخدام اأ�شماء خمتلفة )مثل الأ�شكال 
املخت�شرة اأو الأ�شماء العائلية اأو الأ�شماء الدينية( يف مناذج خمتلفة، اأو عن طريق الكتابة ب�شورة 
ي�شعب قراءتها على منوذج اأو اأكرث، اأو عن طريق عدم كتابة اأ�شمائهم على منوذج واحد اأو اأكرث.

استبانات أولياء األمور

وعادة ما يتم مطابقة بيانات ا�شتبانة اأولياء الأمور وبيانات الطلب.  قد يتم القيام باملطابقة 
مـــن خـــلل اأ�شماء الطلب. وتنطبق عليهـــا نف�س امل�شاكل امل�شطرة بالن�شبـــة ل�شتبانات الطلب. 

ينبغي اإر�شاء اإجراءات ل�شمان الن�شجام.

استبانات املعلمين ومديري املدارس 

عـــادة ما يتم مطابقـــة ا�شتبانات املعلمني ومديري املدار�س مع ال�شـــف اأو املدر�شة فقط. اإذا 
كان �شـــف الطلب معروفا، فيمكـــن ا�شتخدام معلومات املعلم يف حتليـــل بيانات الطلب. ينبغي 
علـــى امل�شـــرف على اإجراء الختبـــار اأن يتحقق مـــن اأن املعلمني ومديري املدار�ـــس قد قدموا هذه 

املعلومات يف ال�شتبانة.

عندما يتم اإرجاع ال�شتبانات من املدار�س، ينبغي اأن يتم حفظ ا�شتبانات كل مدر�شة يف حزمة 
منف�شلـــة. وبهذه الطريقـــة، حتى لو مل يتم تقـــدمي املعلومات عن املدر�شة يف بع�ـــس ال�شتبانات، 

فيمكن احل�شول على املعلومات ذات ال�شلة من ا�شتبانات اأخرى يف نف�س احلزمة.





تصميم دليل إجراء االختبار

الجزء الثالث
3
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  الفصل الثاني عشر:

      دليل المشرفين على إجراء االختبار

يلزم دليل لتوجيه اإجراء الختبار، والذي يجب اأن يكون موحدا حتى يت�شنى جلميع الطلب 
اإجنـــاز الختبار يف نف�س الظروف. ويكـــون الغر�س الرئي�شي من هذا الدليل هو حتديد الظروف 
الدقيقـــة التي مبوجبها يجـــب اإجراء الختبار، مبا يف ذلك متطلبـــات الإعداد واإجراءات �شمان 
تاأمني الختبار. يجب اأن يعمل الطلب الذين ينجزون الختبار بنف�س اأ�شئلة التدريب واأن يتلقوا 
نف�ـــس التعليمات حـــول كيفية تقدمي اإجاباتهم. يجب اأن يعطى للجميع نف�س املدة الزمنية لإجناز 

الختبار بنف�س الدرجة من الإ�شراف.

ينبغـــي اأن يكـــون اأداء الطلب يف التقييم الوطني قيا�شـــا لقدرتهم على الإجابة على فقرات 
الختبار من دون دعم خارجي. يجب على الطلب فهم ما يتعني عليهم القيام به وكيفية تقدمي 
اإجاباتهـــم، ولكـــن ل ينبغـــي اأن يح�شلوا علـــى اأي م�شاعدة اأخـــرى اأو اأي موارد تكـــون جزءا من 
الختبـــار. مـــن املفرو�س اأن ي�شاعد اتبـــاع الإجراءات املن�شو�س عليها يف دليـــل اإجراء الختبار 
علـــى �شمان القيام بذلك. يحتوي القر�س املدمج امل�شاحب على اأمثلة عن اإجراء الختبار وعن 

اأدلة التن�شيق باملدر�شة.
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محتويات الدليل

وينبغي اأن توفر اأدلة اإجراء الختبار معلومات جتيب على كل �شوؤال من الأ�شئلة التالية:

ما هو الغر�س من الختبار؟• 
o شرح موجز حول الغر�س من الختبار والطريقة التي �شيتم بها ا�شتخدام البيانات�

اأي اختبارات �شيتم اإجراءها؟ اأي طلب �شينجزون الختبار؟ ومتى �شيجرى الختبار؟• 
o الختبارات التي يتم اإجراءها يف املدر�شة
o الطلب الذين ينبغي اأن ينجزوا كل اختبار
o تواريخ واأوقات اإجراء الختبار
o ترتيب اإجراء الختبارات
o طول الفرتة الزمنية لإجراء كل اختبار
o اإي فوا�شل مطلوبة بني الختبارات
o .اأي خيارات املرونة يف اجلدول الزمني لإجراء الختبارات

ما هي مواد الختبار املطلوبة؟• 
o قائمة بجميع مواد الختبار التي يتم توفريها
o كميات كل مادة من مواد الختبار التي يتم توفريها، مثل واحد لكل طالب اأو واحد لكل معلم
o .قائمة املواد التي يجب اأن توفرها املدر�شة، مثل اأقلم الر�شا�س واملمحاة

كيف يجب اإعداد قاعة الختبار؟• 
o التجهيزات املادية التي يجب اأن توفرها املدر�شة، مثل املكاتب والكرا�شي
o  ينبغي اإزالة املوارد التي قد ت�شاعد الطلب من الغرفة اأو تغطيتها، مثل الر�شوم البيانية

جلداول ال�شرب اأو املل�شقات التي تظهر القواعد النحوية.

ما هي التح�شريات املطلوبة؟• 
o  اإجراء الختبار التدري�س والطلب لدعم  اأع�شاء هيئة  املدر�شة حتفيز  كيف ميكن ملدير 

قبل الإجراء الفعلي
o ما هي املعلومات التي قد يحتاج اإليها امل�شرف على اإجراء الختبار، مثل قائمة اأ�شماء الطلب بالقاعة
o كيف يلزم ترتيب وترقيم وتعريف كرا�شات الختبار، لتكون جاهزة لل�شتخدام
o .كيف يلزم تنظيم جمموعات الطلب للختبار
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كيف ينبغي اإجراء الختبار؟• 
o  املعلومات حول وتدوين  الختبار  اأ�شمائهم على كرا�شات  كتابة  الطلب  ينبغي على  كيف 

اخللفية على �شفحة الغلف 
o  على �شحيح  ب�شكل  املعلومات  دونوا  قد  الطلب  اأن  من  التحقق  امل�شرف  على  يجب  وكيف  متى 

�شفحة الغلف لكرا�شة الختبار
o كيف يجب اإدارة و�شرح اأ�شئلة التدريب
o ما هي التعليمات التي ينبغي اأن يتلقاها الطلب عن الختبار
o ما هو م�شتوى الدعم الذي ميكن للم�شرف اأن يقدمه اأثناء الختبار
o ما هو الوقت املخول للطلب لإكمال الختبار
o ما هي ال�سروط التي يجب على امل�سرف احلفاظ عليها اأثناء الختبار
o .من ي�شمح لهم بدخول القاعة اأثناء اإجراء الختبار

كيف ينبغي اأن يتم تخزين مواد الختبار؟• 
o .اإجراءات �شمان تاأمني مواد الختبار قبل واأثناء وبعد الختبار

مبن ميكن الت�شال من اأجل امل�شاعدة؟• 
o  بيانات ات�شال للأ�شخا�س الذين ميكن اأن يقدموا امل�شاعدة بخ�شو�س امل�شاكل اأو تقدمي

معلومات اإ�شافية.

وميكن اإدراج معلومات اإ�شافية يف دليل اإجراء الختبار لتي�شري حركة كرا�شات الختبار داخل 
املدار�ـــس وخارجها. ومـــن املرجح اأن تختلف هذه املعلومات اعتمادا علمـــا اإذا كان امل�شرفون على 

اإجراء الختبار هم من وكالة خارجية اأو معلمون باملدر�شة.

استخدام الدليل
يحتـــاج كل من مدير املدر�شـــة وامل�شرف على اإجراء الختبار اإلى ا�شتخدام الدليل. تعد بع�س 
التقييمات كرا�شات منف�شلة ملديري املدار�س اأو لأولئك الذين لديهم امل�شوؤولية ال�شاملة عن تنفيذ 

اأن�شطة التقييم الوطني داخل املدار�س.
يكـــون الدليـــل �شروريـــا ملدير املدر�شة ل�شمـــان اأن مدر�شتـــه م�شتعدة ب�شـــكل منا�شب لإجراء 
الختبار. يجب عليه اأن يعرف ما يكفي عن الختبار لت�شجيع املوظفني والطلب على دعم اإجراء 
الختبـــار وحتفيـــز الطلب على بـــذل ق�شارى جهدهم. يجـــب اأن يتوفر مديـــر املدر�شة اأو من�شق 
التقييـــم الوطنـــي باملدر�شة )اإذا مت تعيـــني �شخ�س لأجل ذلك( على معلومـــات كافية ليكون قادرا 
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علـــى تنظيم املدر�شة وللتاأكد مـــن اأن الطلب املعنيني موجودون يف الوقـــت املطلوب وم�شحوبون 
باملواد املطلوبة، ومن اأنه قد خ�ش�س لهم ف�شاء كافيا لإجناز الختبار، ومن اأن مواد الختبار قد 

مت تخزينها ب�شكل اآمن.

يحتـــاج امل�شرفـــون على اإجراء الختبـــار اإلى الدليـــل ليقودهم بال�شبط اإلى مـــا يتعني عليهم 
القيـــام به لإجراء الختبار ب�شكل �شحيح ومتى وكيف يقومون بذلك. فهم يتعني عليهم التاأكد من 
اأن مواد الختبار متوفرة ب�شكل كايف واأن الطلب قد مت اختيارهم ب�شكل �شحيح لإجناز الختبار. 
ويحتاجـــون اإلـــى معرفة ما هي املعلومات التـــي يجب تقدميها للطلب عـــن الختبار وكيفية �شرح 
اأ�شئلـــة التدريب وكم من الوقت يتوفر عليه الطلب لإجنـــاز الختبارات. كما ينبغي اأن يعرفوا ما 

هي الإجراءات الأمنية التي يجب اإتباعها لتخزين مواد الختبار.

مميزات الدليل
الدليل اجليد هو الذي يحتوي على كافة املعلومات اللزمة ويكون �شهل ال�شتخدام. يتم ترتيب 
املعلومــــات ب�شكل منطقي وتكون التعليمات وا�شحة وكاملة واللغــــة ب�شيطة ومبا�شرة. كما اأن تقدمي 
املعلوم����ات من خالل نق����اط اأو اإطارات اأو جداول يجعلها اأ�سهل للق����راءة. وينبغي اأن يحتوي الدليل 

اجليد على جدول املحتويات مع عناوين وا�شحة )انظر الإطار 1.12(.

كم يلزم من التفاصيل؟
ينبغي اأن تكون املعلومات عن ال�سروط العامة لإجراء الختبار ولإعداد مواد الختبار �ساملة، 

ولكن يف نف�س الوقت خمت�شرة قدر الإمكان )انظر الإطار 2.12(.

ينبغي اأن تكون التعليمات التي يقدمها امل�شرف على اإجراء الختبار للطلب مكتوبة بالكامل. 
اأي �سيء يجب اأن يقوله امل�سرف للطالب عن الختبار اأو اأ�سئلة التدريب اأو �سروط اإجناز الختبار 
يجـــب اأن يكـــون مكتوبا. وينبغـــي اأن يقوم امل�شرف بتلوة الدليل مـــن دون اإدخال اأي تغيريات على 
ال�شياغـــة. هـــذا الإجراء ي�شمـــن اأن يح�شل جميع الطـــلب الذين ينجزون الختبـــار على نف�س 

التعليمات بال�شبط.

أسئلة التدريب
يقـــدم الإطار 3.12 التعليمـــات الإجرائية العامـــة وو�شفا للغر�س من اأ�شئلـــة التدريب. تكون 
كل التعليمـــات التي يعطيها امل�شرف على اإجـــراء الختبار اإلى الطلب مكتوبة بالكامل ومربزة يف 
اإطـــار مظلل. يجب اأن يقراأ امل�شرف على اإجراء الختبار هذه التعليمات كما متت طباعتها. يظهر 
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الر�شـــم التو�شيحي للنقود، والذي هو جزء من �شوؤال التدريب يف كرا�شات الطالب، اأي�شا يف دليل 
اإجـــراء الختبار بحيـــث اأن امل�شرف يعرف ما ينظر اإليه الطـــلب دون حاجته للقراءة من الدليل 

وم�شك كرا�شة اختبار الطالب مفتوحة يف نف�س الوقت.

االإطـــار  1.12

تعليمـــــات دليـــل اإجـــراء االختبـــار

يف تقييم وطني، ظهرت املعلومات التالية بحروف غليظة )Arial 14 نقطة(، م�شتغلة ال�شفحة الأولى 
من دليل اإجراء الختبار بالكامل:

يرجى قراءة دليل اإجراء االختبار هذا قبل اأن يبداأ طالبك باإجناز االختبار.

يجب على الطلب اإجناز هذا الختبار على مدى يومني. 

ينق�شم الختبار اإلى اأربع ح�ش�س. يجب على الطلب اإجناز ح�شتني كل يوم. • 
يجب اأن ياأخذ الطلب ا�شرتاحة بعد كل ح�شة.• 
ل تدع الطلب ينجزون الختبار كله دفعة واحدة.• 

قواعد اإجراء االختبار
يجب على املعلمني مراقبة جميع احل�ش�س يف جميع الأوقات.• 
يجب على الطلب األ ياأخذوا كرا�شات الختبار خارج القاعات اأو العمل عليها بعد خروج املعلم )ة(.• 
يجب على الطلب ا�شتخدام اأقلم الر�شا�س مبمحاة على الطرف، والتي مت توفريها• 
يجب على الطلب عدم ا�شتخدام اأي مواد من الف�شول الدرا�شية، مثل كتاب الفرو�س اأو القوامي�س • 

اأو الآلت احلا�شبة، عند اإجراء الختبارات.
يجـــب األ تتـــم م�شاعدة الطلب يف الإجابة عن الأ�شئلة. على �شبيـــل املثال، اإذا مل  يفهم الطالب ما • 

يجـــب القيـــام به، ا�شرح اأ�شئلة التدريب مرة اأخرى وقـــل له اأن يبذل اأف�شل جهده، ولكن ل تعطي اأي 
م�شاعدة اإ�شافية.

تاأمني االختبار
يجب اأن يتم تخزين مواد الختبار ب�شكل اآمن يف جميع الأوقات.• 
يجب األ يتم ا�شتن�شاخ كرا�شات اختبار الطالب لأي غر�س من الأغرا�س.• 
يجب على الطلب األ ياأخذوا كرا�شات الختبار اإلى املنزل.• 

امل�شدر: وزارة الرتبية - بابوا غينيا اجلديدة عام 2004.
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االإطـــار   2.12

معلومات للمعلمني ومديري املدار�س

يجـــب اأن تكـــون املعلومات حول مـــواد الختبار موجزة ومدرجة بطريقة �شهلـــة للتحقق. يخرب املقتطف 
التـــايل مـــن تقييم وا�شـــع النطاق يف بابوا غينيـــا اجلديدة مدير املدر�شـــة باملواد التـــي مت اإر�شالها اإلى 

املدر�شة وبكيفية معرفة ال�شفوف التي �شت�شارك يف الختبار:

مـــــواد االختبـــــــار

�شيخربك املفت�س الأول للتعليم البتدائي عن الف�شول التي �شت�شارك   يف هذا الختبار مبدر�شتك.
من املفرو�س اأن تكون قد تو�شلت باملواد التالية: 

خطاب ملدير املدر�شة• 
كرا�شة اختبار لكل طالب م�شارك• 
دليل لكل معلم ي�شرف على اإجراء الختبار• 
ا�شتبانة حول اخللفية لكل معلم م�شارك• 
قلم ر�شا�س مبمحاة على الطرف لكل طالب م�شارك• 

اإذا كانـــت هنـــاك اأي مواد مفقودة اأو مل اإذا مل يكن لديك ما يكفـــي من املواد، يرجى الت�شال باملفت�س 
الأول للتعليم البتدائي التابع ملدر�شتك.

امل�شدر: وزارة الرتبية - بابوا غينيا اجلديدة عام 2004.

تجريب الدليل 

ينبغـــي اإعداد دليل اإجراء الختبـــار للتجريب خلل الختبار التجريبي اأو امليداين لفقرات 
الختبار. �شي�شلط جتريب الدليل ال�شوء على اأي �شوء فهم اأو غمو�س يتطلب تو�شيحا اأو تنقيحا 
يف الن�شخـــة النهائية. ولأن الختبار التجريبي يجـــب اأن يجرى يف ظروف م�شابهة قدر الإمكان 
لظـــروف الختبـــار النهائي، فاإن الدليل يجـــب اأن يكون يف �شكله �شبـــه النهائي قدر الإمكان يف 

وقت التجريب.

ميكن اأن تكتب التعليمات العامة حول اإجراء الختبار عادة يف اأي وقت بعد النتهاء من اإجناز 
خمططـــات الختبار. ويجب اأن حتدد املخططات جميع املتطلبـــات حول عدد الختبارات وطولها 

وحول الطلب الذين ينبغي اأن ينجزوا الختبار.
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االإطـــار  3.12

اإجــــراء فقــــرات التطبيــــق

يظهر املقتطف التايل جزءا من التعليمات لإجراء بع�س اأ�شئلة التدريب:
اليوم االأول: الـح�صــــة االأولــــى

اأ�شئلة التدريب يف الريا�شيات لل�شف 3 )حوايل 10 دقيقة(.
تاأكد من اأن كل طالب له كرا�شة الختبار اخلا�شة به مع ا�شمه مكتوبا على الغلف الأمامي. يتم تقدمي  

اأ�شئلة التدريب لتبني للطلب طرقا خمتلفة لتقدمي اإجاباتهم.

اطلب من الطلب فتح الكرا�شات عند اأ�شئلة التدريب للريا�شيات )ال�شفحة الأولى(.        

قــــل 
�شن�شتغـــل علـــى بع�ـــس الريا�شيات اليوم حتى نتمكن مـــن معرفة كل الأ�شيـــاء املختلفة التي ميكنك 
القيـــام بهـــا يف الريا�شيات. اأول، �شـــوف نقوم باإجناز بع�س اأ�شئلة التدريـــب حتى تعرف ما يتوجب 

عليك القيام به وكيفية تقدمي اإجاباتك.
ام�شك كرا�شة الطالب واأ�شر اإلى اأ�شئلة التدريب. حتقق من اأن اجلميع قد وجد الأ�شئلة املعينة.

قــــل 
دعونا ننظر اإلى �شوؤال التدريب الأول. �شاأقراأه لكم.

هذه �شورة لبع�س النقود.

كم من املال يوجد يف املجموع؟
هل هو t 2 اأو t 7 اأو 25t   اأو t 205 ؟

لون يف الدائرة ال�شغرية بجانب الإجابة ال�شحيحة. لون يف دائرة واحدة فقط.

انتظر حتى ينتهي جميع الطلب ثم حتقق من اإجاباتهم.
قــــل 

اجلواب هو t 25. يجب اأن تكون قد و�شعت لونا يف الدائرة ال�شغرية جنب t 25. اإذا كنت قد اأخطاأت، 
ام�شح ثم لون يف اجلواب ال�شحيح.

انتظر حتى ي�شحح جميع الطلب عملهم اإذا لزم الأمر.
امل�شدر: وزارة الرتبية - بابوا غينيا اجلديدة عام 2004.
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مـــن اأجل م�شاعدة مدير بناء الختبار على تنقيـــح الختبار النهائي، يجب على امل�شرف على 
اإجراء الختبار جمع املعلومات مثل التالية خلل الختبار التجريبي: 

مـــا اإذا كان الطلب بحاجة اإلـــى اأ�شئلة التدريب كلها، وما اإذا كانت اأ�شئلة التدريب كافية، وما • 
اإذا كانت التف�شريات وا�شحة مبا فيه الكفاية

مـــا اإذا كان الختبـــار بطول معقول اأو طويل جـــدا، وكم كان تقريبا عدد الطـــلب الذين اأنهوا • 
الختبـــار اأكرث من 10 دقائـــق قبل الوقت املحدد )اإذا مت ا�شتخدام مناذج خمتلفة من الختبار 

يف نف�س القاعة، ميكن للم�شرف مقارنة الوقت الذي ا�شتغرقه الطلب بالن�شبة لكل منوذج(
ما اإذا تبني باأن الطلب منخرطني يف اإجناز الختبار• 
ما اإذا توفر الطلب على موارد منا�شبة وكافية، مثل اأقلم اأو ممحاة• 
ما اإذا كانت املرافق املدر�شية منا�شبة لإجراء الختبار.• 

مراجعة الدليل

يكـــون مدير بنـــاء الختبار وكتـــاب الفقـــرات م�شئولني عن مراجعـــة وتنقيح تعليمـــات اأ�شئلة 
التدريب. ينبغي اأن تعطى اأ�شئلة التدريب وتعليمات اإجراء الختبار اإلى جلنة مراجعة �شبيهة بتلك 

التي مت تكليفها مبراجعة فقرات الختبار.

ينبغي اأن يقوم مدير بناء الختبار وال�شخ�س امل�شئول عن اخلدمات اللوج�شتية لإنتاج وتوزيع 
الختبار مبراجعة وتنقيح اإجراءات نقل كرا�شات الختبار داخل املدار�س وخارجها.

ينبغـــي اأن يقوم عدد من الأ�شخا�س من خلفيات مماثلة للم�شرفني على اإجراء الختبار اأي�شا 
مبراجعة الدليل كله للتاأكد من اأن التعليمات وا�شحة ولتو�شيح اأي غمو�س قد يربز.

ومثل جميع مواد الختبار، يجب اأن يخ�شع الدليل بدقة وبانتظام اإلى تدقيق من قبل اأ�شخا�س 
لهـــم خربة بهذه املهمـــة. فل ميكن تدقيق تعليمـــات اأ�شئلة التدريب ودليل اإجـــراء الختبار ب�شكل 

�شحيح اإل اإذا كان املدقق يتوفر اأي�شا على ن�شخ من كرا�شات اختبار الطالب ذات ال�شلة.
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   الفصل الثالث عشر:
      المشرف على إجراء االختبار

اختيار املشرف ىلع إجراء االختبار

ينبغي اأن يكون النا�س على ثقة من اأن الختبار قد مت اإجراءه يف ظل ظروف موحدة. ويجب 
اأن ينظر اإلى امل�شرفني على اإجراء الختبار باأنهم جد جديرين بالثقة.

يعتمـــد اختيـــار امل�شرف علـــى اإجراء الختبار علـــى الظروف يف البلد. قد يكـــون املفت�شون 
امل�شرفـــني علـــى اإجراء الختبار الأمثل يف بع�ـــس البلدان، وقد يكونوا اإ�شكاليـــة يف بلدان اأخرى. 
اإذا نظـــر املفت�شون اإلى الإ�شراف على اإجراء الختبار كمهمة اإ�شافية خارج موا�شفات وظيفتهم 
اأو علـــى اأنها ت�شتخـــدم موارد �شئيلة اأو ت�شتاأثر بالقليل مـــن اهتمامهم، فقد ل يكونون متحفزين 

للقيام بهذه املهمة كما يجب.

يتـــم اللجوء اإلى م�شرفني خارجيني يف بع�س التقييمـــات الوطنية. ب�شكل مثايل، يكون هوؤلء 
الأ�شخا�ـــس قادرين على تتبـــع التعليمات بدقة ولديهم الوقت واملوارد للقيـــام بهذه املهمة ب�شكل 
�شحيح ولي�س لديهم م�شلحة خا�شة يف نتائج الختبار غري اإجراءه كما يجب.  على �شبيل املثال، 
مت تدريـــب اإح�شائيـــي ال�شكان يف تيمـــور ال�شرقية لإجراء تقييم وطنـــي يف املدار�س مقابل اأجر. 
كانـــوا اأ�شخا�شـــا يفهمون اأهمية جمع البيانات بطريقة منهجيـــة ول ي�شتثمرون يف اأداء الطلب. 

وقد متت مراقبة عملهم ل�شمان اأنه كان يف امل�شتوى املنا�شب.

قد يقو�س اإجراء التقييم الوطني من قبل املعلمني ب�شكل جدي م�شداقية البيانات يف بع�س 
البلـــدان، وقد ل يحدث ذلك يف بلدان اأخرى. تكمن امل�شكلة الرئي�شية يف اختيار املعلمني لإجراء 
الختبـــار يف كونهـــم قد يلجئون بق�شد اأو عن غـــري ق�شد اإلى تقدمي امل�شاعـــدة للطلب. هناك 
العديد من الأ�شباب املحتملة لهذه الظاهرة. قد يتخوف بع�س املعلمني اأن يتم ا�شتخدام  بيانات 
الختبـــار للحكم على اأدائهم كمعلمني، وقـــد ي�شعرون اأنهم بحاجة مل�شاعدة الطلب يف الختبار 
لل�شتمـــرار يف وظائفهم اأو للحفـــاظ على و�شعهم املهني، وقد ي�شعر مديرو املدار�س اأن و�شعهم 
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حتـــى مهدد اأكرث ، وقـــد ي�شعر بع�س املعلمني اأن الختبار هو قيا�س غري عـــادل لتدري�شهم اأو لأداء 
طلبهم وي�شطرون بالتايل لتقدمي امل�شاعدة جلعل الختبار »عادل«، وقد يكون لبع�س املعلمني كل 
النية لإجراء الختبار وفقا للتعليمات ولكن قد يكونوا غري قادرين للبتعاد عن دورهم كمدر�شني 
في�شاعدون الطلب دون اأن يكونوا على علم مبا يفعلون اأو لأنهم ل ي�شتطيعون حتمل روؤية الطلب 

يعانون من دون اأن يقدموا امل�شاعدة لهم.

يتنـــاول الكتـــاب 3 من هذه ال�شل�شلـــة »تنفيذ التقييم الوطنـــي للتح�سيـــل التعليمي« اختيار 
امل�شرفني على اإجراء الختبار ويعر�س بع�س مزايا وعيوب اأنواع خمتلفة منهم.

اتباع التعليمات 

ينبغي اأن مييز الدليل بني التعليمات املحددة التي يجب اتباعها حرفيا والتعليمات العامة التي 
يـــرتك للم�شرف على اإجراء الختبار جمـــال لتكييفها مع ظروف ال�شف. ينبغي األ يحيد امل�شرف 
علـــى اإجـــراء الختبار عن اأي تعليمات حمددة. ومن املفرو�ـــس اأن ي�شاعد الختبار التجريبي على 

التعرف على اأي اأخطاء اأو غمو�س يف التعليمات.

ينبغي على امل�شرفني على اإجراء الختبار م�شاعدة الطلب فقط لفهم ما يتعني عليهم القيام 
به وكيفية تقدمي اإجاباتهم. وينبغي عليهم التو�شيح اأنه ل ميكنهم م�شاعدة اأي طالب على الإجابة 
على الأ�شئلة. ول ينبغي اأن يقدموا اأي م�شاعدة يف تف�شري �شوؤال اأو يف �شرح معنى كلمة اأو يف اقرتاح 
�شبـــل ت�شاعد الطالب يف اجلواب على ال�شـــوؤال. واإذا اأراد طالب امل�شاعدة، ينبغي على امل�شرف اأن 

ي�شجع الطالب على بذل ق�شارى جهده.

يجـــب على امل�شرفـــني على اإجراء الختبـــار األ يرتجموا اإلى لغة اأخرى للطـــلب ما مل ت�شمح 
التعليمات حتديدا بهذا الدور.

قـــد يقراأ امل�شرفون الأ�شئلة للطلب يف بع�س الختبارات. ينبغي اأن يقراأ امل�شرف على اإجراء 
الختبـــار ببـــطء وبو�شوح الختبار كله ب�شوت عال، �شوؤال تلو الآخر، اأو يقروؤوا اأ�شئلة معينة بطلب 
مـــن الطلب. يف كلتا احلالتني، يجب على امل�شرف قراءة الكلمات بال�شبط كما جاءت يف ال�شوؤال 

وباللغة التي طبعت بها.

يجب اأن يتوفر امل�شرفون على �شاعة يد اأو �شاعة كبرية. ينبغي اأن يكتبوا على ال�شبورة اأو على 
ورقة الوقت بال�شبط الذي بداأ فيه الختبار والوقت الذي ينتهي فيه. ينبغي على امل�شرفني �شمان 
اأن الطلب على بينة من الوقت الذي لديهم لإجناز الختبار. وي�شمل هذا عادة اإخبار الطلب كم 
من الوقت لديهم يف البداية والتذكري عندما ت�شل الدقائق ال10 الأخرية، اأو 5 دقائق اأو دقيقتني 

قبل انتهاء الوقت، بناء على طول الختبار. 
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يجـــب على امل�شرفني ت�شجيع الطلب بهدوء على حماولة اإجناز الختبار كله اإذا كان وا�شحا 
اأنهـــم يق�شون وقتـــا طويل مع �شوؤال ويـــرتددون يف امل�شي قدمـــا. ميكن للم�شرفـــني القيام بذلك 
بب�شاطـــة عن طريق هم�س اقـــرتاح للطالب اأن ي�شع اأف�شل اإجابة عنده/ها واأن يحاول/ حتاول مع 

ال�شوؤال التايل.

اأثنـــاء اإجـــراء الختبار، ي�شمـــح باإدخال اإلى قاعـــة الختبار فقط املواد التـــي مت حتديدها يف 
الدليل. يح�شر الطلب عادة اأقلم وممحاة من اأجل اإجناز الختبار. ل ينبغي اأن ي�شمح باملقلمات 
واحلقائـــب. وينبغي الإبعاد مـــن قاعة الختبار كل ما من �شاأنه م�شاعـــدة الطلب يف الإجابة عن 
اأ�شئلـــة الختبار. ل ي�شمح للطلب ا�شتخدام موارد مثل القوامي�س اأو الآلت احلا�شبة اإل اإذا كانت 

ظروف الختبار ت�شمح با�شتخدامها على وجه التحديد.

ينبغـــي اأن يكون امل�شرف على اإجراء الختبـــار والطلب امل�شاركون يف الختبار ورمبا املراقب 
الأ�شخا�ـــس الوحيديـــن بداخل القاعة اأثنـــاء اإجراء الختبار. ل ينبغي اأن ي�شمـــح ملدير املدر�شة اأو 
املدر�شني الآخرين بال�شري حوايل الغرفة. وينبغي اإخبار امل�شرف على الختبار بالتغيريات التي ل 

ميكن جتنبها يف ظروف اإجراء الختبار.

خلل اإجراء الختبار، ينبغي على امل�شرف جمع املعلومات عن اأي تغيريات حتدث يف ظروف 
اإجـــراء الختبـــار بخ�شو�ـــس اأي طالب. يف كثري مـــن الأحيـــان، �شيتواجد على الغـــلف الأمامي 
لكرا�شـــة الختبـــار فراغ للم�شرف لكـــي ي�شري اإلى اأن طلبا كانوا غائبني عـــن كل الختبار اأو جزء 
منـــه. اإذا غادر الطالـــب القاعة مبكرا ب�شبب مر�س ومل يكمل الختبار، يجب على امل�شرف تدوين 

هذه املعلومات.

يحتـــوي القر�ـــس املدمج الـــذي ي�شاحب هـــذا الكتاب على اأمثلـــة من تعليمـــات عامة وحمددة 
للم�شرفني على اإجراء الختبار، كما يقدم بع�س القرتاحات حول كيفية و�شع دليل اإجراء الختبار.

ضمان الجودة

ينبغي اختيار امل�شرفني على اإجراء الختبار على اأ�شا�س ملءمتهم للقيام بهذه املهمة. ينبغي 
اأن يجيدوا اللغة التي كتب بها الدليل، كما ينبغي اأن يكونوا ملتزمني بالقيام مبهمتهم ب�شكل جيد.

يحتـــاج امل�شرفون على اإجـــراء الختبار اإلى التدريـــب بغ�س النظر عن م�شتويـــات اأقدميتهم اأو 
موؤهلتهـــم الأكادمييـــة. ينبغي اأن يح�شـــروا دورة تدريبية ت�شرح الغر�س مـــن الختبار ودورهم يف 
اإجـــراءه. وينبغـــي اأن يفهموا جيدا اأهمية اتباع التعليمات ، كما ينبغي اأن متنح لهم الفر�شة ملمار�شة 
اإجراء الختبار مع زملئهم امل�شرفني الآخرين ولطرح الأ�شئلة حول الإجراءات امل�شطرة يف الدليل.
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اإذا كان املعلمون يقومون باإجراء الختبارات لطلبهم، يجب اأن ي�شمن التدريب اأنهم يفهمون 
الغر�س من الختبار ومطمئنني باأن البيانات لن ت�شتخدم للحكم عليهم، وينبغي اأن يفهموا اأهمية 

عدم م�شاعدة الطلب يف الإجابة على الأ�شئلة.

يجب اأن يكون امل�شرفون مراقبني لبع�س الوقت عند اإجراء الختبار. قد تكون مراقبة اجلميع 
غري ممكنة، لكن عمليات مراقبة ع�شوائية لبع�س امل�شرفني تكون معقولة.

وميكـــن اأي�شا اأن يطلب من امل�شرفني مـــلء وتوقيع قوائم مهامهم للم�شاعدة على �شمان اأنهم 
قد اأجنزوا عملهم.

قائمة مهام املشرف

تختلف تفا�شيل ما يجب اأن يكون يف قائمة مهام امل�شرف بناء على من يقوم باإجراء الختبار 
وعلى الإجـــراءات التي و�شعت ملتابعة الكرا�شات و�شمان حمايتهـــا. يقدم الإطار 1.13 مثال على 
قائمة مهام اإجراء الختبار امل�شتخدمة يف الفلبني. وميكن مراجعة مثال اآخر يف الكتاب 3 من هذه 

ال�شل�شلة  » تنفيذ التقييم الوطني للتح�سيل التعليمي«.

االإطـــار  1.13

قائمــــــة مهــــــام اإجــــــراء االختبــــــار: مثــــــال من الفــــــلبني
يجب اأن ي�شع امل�شرف علمة على كل عن�شر لإظهار انه قد قام به واأن يوقع على املطبوع يف النهاية.

التــــاريخاال�صــــــــــم

اإملءالوقــــتاملرجــــــــعالـمهمــــــــة

مـــلء مطبـــوع خم�ش�شـــات كرا�شـــة اختبـــار الطالـــب . 1
)STBA( عـــن طريق اإدراج اأرقـــام الختبار بالتوايل 

واإدخال اأ�شماء الطلب ح�شب الرتتيب الأبجدي.
STBA 10 دقائقمطبوع

15 دقيقةمطبوع ا�شتبانة املعلماإجراء ا�شتبانة املعلم. 2

10 دقائقمطبوع التغذية الراجعة للمعلمملء مطبوع التغذية الراجعة. 3

توزيـــع الختبار املخ�ش�ـــس لكل طالـــب وو�شع علمة . 4
10 دقائقمطبوع STBAغائب بالن�شبة للطلب غري احلا�شرين.

للم�شرف قراءة املقدمة من املبادئ التوجيهية.. 5 التوجيهيــــة  املبــــادئ 
5 دقائقعلى الختبار، �س. 7
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اطلب مـــن الطلب مـــلء التفا�شيل عـــن الطالب على . 6
�شفحة الغلف للختبار.

للم�شرف  التوجيهيــــة  املبــــادئ 
5 دقائقعلى الختبار، �س. 9

التاأكد مـــن اأن كل طالب قد عباأ التفا�شيل عن الطالب . 7
10 دقائقال�شرورية على �شفحة الغلف.

للم�شرف اتباع التعليمات للح�شة 1.. 8 التوجيهيــــة  املبــــادئ 
60 دقيقةعلى الختبار، �س. 13-11

عنـــد ال�شرتاحة، اطلب مـــن الطلب مغـــادرة القاعة . 9
15 دقيقةح�شب ال�شف وترك الختبار على مكاتبهم.

للم�شرف اتباع التعليمات للح�شة 2.. 10 التوجيهيــــة  املبــــادئ 
60 دقيقةعلى الختبار، �س. 17-15

عند ال�شرتاحـــة، اطلب من الطلب مغادرة القاعة . 11
15 دقيقةح�شب ال�شف وترك الختبار على مكاتبهم.

للم�شرف اتباع التعليمات للح�شة 3.. 12 التوجيهيــــة  املبــــادئ 
70 دقيقةعلى الختبار، �س. 21-19

جمع كل كرا�شات الختبـــار وو�شع علمة اإرجاعهم . 13
.STBA  با�شتخدام مطبوعSTBA 10 دقائقمطبوع

5 دقائقمطبوع STBAح�شاب جميع الختبارات والتاأكد من اإرجاع كل اختبار.. 14

دقيقتنيت�شريح ال�شف. 15

16 .STBA  توقيع مطبوعSTBA دقيقتنيمطبوع
جمـــع وحـــزم جميـــع مـــواد الختبـــار يف ال�شندوق . 17

املتوفر، مبا يف ذلك
 •STBA  مطبــــوع
ا�شتبانة املعلم• 
مطبوع التغذية الراجعة للمعلم• 
جميع الختبارات املنجزة• 
جميع الختبارات غري امل�شتخدمة• 

10 دقائق

10 دقائقتخزين املواد باأمان. 18

19 . )SDS( اإرجاع املواد اإلى املراقب الرئي�س ملنطقتك
بالن�شبـــة للتقييم الإقليمي للريا�شيـــات والعلوم واللغة 

.)RAMSE( الإجنليزية
 SDS - التوزيـــع  مطبـــوع 

RAMSEزمن امل�شافة

الإداريـــة اإرجاع القائمة املعباأة هذه اإلى SDS اخلا�س بك.. 20 املهـــام  قائمـــة 
RAMSEدقيقتني

توقيع امل�شرف على اإجراء الختبار  ..............................................................

امل�شدر: وزارة الرتبية الفلبينية 2004.
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  الفصل الرابع عشر:
      إخبار المدارس بالتقييم الوطني

يحتـــاج الطلب اإلى التحفيز من اأجل بذل ق�شارى جهدهـــم يف التقييم الوطني. وعادة ما 
يكـــون الطلب اأكرث حتفيزا عندما يقوم املعلمون ب�شرح الغر�س من اإجراء الختبار والتاأكد من 
اأنهـــم يفهمون اأن نتائج الختبار �شيتـــم ا�شتخدامها للم�شاعدة يف حت�شني التدري�س ولي�س للحكم 

عليهم.

يحتاج جميع الطلب اإلى ال�شعور بالت�شجيع على امل�شاركة، ول �شيما ذوي املهارات الأ�شعف. 
�شيعتمد حتديد اأف�شل وقت لإخبار الطلب مبواعيد الختبار على الظروف يف املدر�شة. اإذا كان 
الطلب يفزعون من اإجناز الختبار ورمبا �شيتغيبون عن املدر�شة، فمن الأف�شل عدم اإخبارهم 
مبوعـــد اإجراء الختبار بال�شبـــط. واإذا كان الطلب متحم�شني لإمكانية اإجراء الختبار ويرجح 

اأن ياأتوا اإلى املدر�شة، ف�شيكون من الأف�شل اإخبارهم مبوعد اإجراءه.

ينبغـــي اأن حتر�س الوكالة املنفذة علـــى اأن تكون املدار�س على علم بالغر�س من الختبار يف 
وقـــت مبكر من موعـــد اإجراءه. ميكن توفـــري املعلومات من خلل النـــدوات اأواخلطابات اأو عرب 
الت�شـــال الهاتفي. ين�شح بال�شدق والو�شـــوح حول نوع البيانات التي �شيتم جمعها وكيف �شيتم 
التبليـــغ بهـــا وا�شتخدامها، واأي تغديـــة راجعة )اإن وجـــدت( عن اأداء الطـــلب �شتح�شل عليها 

املدر�شة.

ينبغي اإخبار مديري املدار�س واملعلمني يف املدار�س امل�شاركة اأن مدار�شهم وف�شولهم قد مت 
اختيارها للم�شاعدة على اكت�شاب املعلومات حول ما يعرفه الطلب وما ل يعرفونه، واأن الغر�س 
مـــن جمع هذه املعلومات هو امل�شاعدة يف حت�شني نظـــام التعليم الوطني، واأنه ل يتم احلكم على 
املدار�ـــس اأو الف�شول الفردية يف التقييمـــات الوطنية القائمة على العينات. وينبغي اأي�شا اأن يتم 
اإخبـــار مديري املدار�ـــس واملعلمني يف املدار�ـــس امل�شاركة باأن كل بيانات الختبـــار والأجوبة على 

ال�شتبانات �شتبقى �شرية.
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ويلـــزم بع�س الإجراءات ل�شمان اأن املدار�س قد وافقـــت على امل�شاركة يف التقييم قبل اأن يتم 
تعيـــني م�شرفني علـــى اإجراء الختبار من خـــارج املدر�شة. ومن ال�شروري اأي�شـــا �شمان اأن هوؤلء 
امل�شرفني لديهم الوثائق ال�شرورية، مثل خطاب تكليف، حتى يكونوا واثقني من اأن املدر�شة �شتقدم 
لهـــم الدعـــم للقيام مب�شوؤولياتهـــم. يحتوي الكتـــاب الثالث » تنفيـــذ التقييم الوطنـــي للتح�سيل 
التعليمي« على مزيد من القرتاحات حول اإخبار املدار�س، مبا يف ذلك م�شودة خطاب التكليف.
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A امللحق  

      المسـرد

دليـــل اإجـــراء الختبـــار )administration manual(: جمموعة من التعليمـــات املكتوبة حول • 
كيفيـــة وزمن مكان اإجراء الختبارات. قد يت�شمن الدليل اأي�شا معلومات عن حركة كرا�شات 

الختبار داخل املدار�س وخارجها.
امل�شرف على اإجراء الختبار )administrator(: ال�شخ�س الذي ي�شرف على اإجراء الختبار • 

ويكون م�شوؤول عن �شمان اأن ظروف الختبار موحدة وفقا لدليل اإجراء الختبار.
جمـــع البيانات )aggregate data(: البيانات املجمعة لإعطاء النتيجة الإجمالية، مثل درجة • 

واحدة م�شتمدة من اختبار مكون من 30   فقرة.
ورقـــة الإجابـــة )answer sheet(: ورقـــة منف�شلـــة عن كرا�شـــة الختبار ت�شتخـــدم من قبل • 

الطلب لتدوين اإجاباتهم على فقرات الختبار.
خمطـــط الختبـــار )blueprint(: املوا�شفـــات حـــول املعايري التـــي يجب اأن تفـــي بها فقرات • 

الختبـــار النهائية، مبا يف ذلك ن�شبة الفقرات ملعاجلة كل جانب من جمال املنهاج الدرا�شي، 
وطول الختبار، و�شيغة الفقرات، واأي معايري اأخرى اأو عقبات تتعلق ببناء الختبار.

م�شحح رئي�شي )chief rater(: ال�شخ�س امل�شوؤول عن اإدارة مركز الت�شحيح وح�شم التباين • 
يف الدرجات.

الربـــط الدائري )circular linking(: الربط بني جمموعة مـــن مناذج الختبار من النموذج • 
الأول اإلى الأخري.

التحليـــل الكل�شيكـــي لفقـــرات الختبـــار )classical item analysis(: منهجيـــة اإح�شائية • 
لتحليل بيانات الختبار.

فقـــرات الإجابة املغلقة )closed constructed-response items(: الفقرات التي ت�شتدعي • 
اإجابة ق�شرية مبجموعة �شغرية وحمدودة من الإجابات ال�شحيحة.



بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي154

اإعادة فح�س الت�شحيح )cross-check rating(: مراجعة الدرجات املو�شوعة يدويا للتحقق • 
مـــن اأنهـــا تطابق با�شتمرار فئات الدرجـــات بدليل الت�شحيح. وعادة ما تتـــم املراجعة من قبل 

امل�شحح القائد لإعطاء تغدية راجعة فورية للم�شححني حول جودة عملهم.
البيانـــات )data(: املعلومات التي يتم جمعها من الختبـــار، يتم اإدخالها عادة يف برنامج من • 

برجمية الكمبيوتر.
حتليـــل البيانـــات )data analysis(: ا�شتخـــدام منهجيـــة اإح�شائيـــة لتحليل وتف�شـــري بيانات • 

الختبار.
حملل البيانات )data analyst(: ال�شخ�س امل�شوؤول عن التحليل الإح�شائي للبيانات.• 
الدرجـــة الثنائية )dichotomous score(: فقرة يتم احت�شابها اإما �شحيحة اأو غري �شحيحة، • 

وبالتايل تتوفر على درجتني ممكنتني، 0 و 1.
الت�شحيـــح املتبايـــن )discrepancy rating(: اإجـــراءات لإدارة درجـــات خلفيـــة والتي تنتج • 

عـــن اإعادة فح�ـــس الت�شحيح اأو الت�شحيح املزدوج لإجابات الطالب. عـــادة ما يتم اإدارة هذه 
الإجراءات من قبل امل�شحح الرئي�شي.

الفقـــرات التمييزيـــة )discriminating items(: الفقـــرات التـــي متيز بـــني اأداء الطلب ذوي • 
القدرات العالية والقدرات املنخف�شة، يعني اأن الطلب ذوي القدرات العالية هم اأكرث احتمال 

من ذوي القدرات املنخف�شة للإجابة على الفقرات ب�شكل �شحيح.
امل�شتتات )املموهات( )distractors(: اخليارات غري ال�شحيحة يف اختيار من متعدد• 
الت�شحيح املزدوج )double-rating(: عمليـــة ت�شحيح اإجابات الطالب على فقرات الختبار • 

مرتني. ل يطلع امل�شحح الثاين على الدرجة التي و�شعها امل�شحح الأول.
مقال )essay(: اإجابة كتابية مو�شعة لإيحاء و التي متتد عادة اإلى ن�شف �شفحة اأو اأكرث.• 
الختبـــار امليـــداين )field test(: تعريف اآخر ل » حتكيم الختبار« الـــذي يجرى قبل الختبار • 

النهائي، مع عينة �شغرية من الطلب، لإر�شاء جودة وملءمة فقرات الختبار واأدلة اإجرائه.
النموذج النهائي )final form(: كرا�شات الختبارات التي يتم اإجراءها لعينة من الطلب.• 
اإطـــار الختبار)framework(: الوثيقة التي حتدد الغر�س مـــن الختبار، وت�شري اإلى ما ينبغي • 

قيا�شه وكيف ينبغي قيا�شه وملاذا يتم قيا�شه وكيف ينبغي رفع التقارير عن النتائج.
فـــوج كامـــل )full cohort(: جميع الطلب يف البلد الذين جتتمع فيهـــم معايري معينة، مثل اأن • 

يكونوا يف م�شتوى درا�شي معني ويف وقت معني.
التدرج الرمادي )grayscale(: الظل الرمادي الفاحت من الطباعة.• 
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الت�شحيح اليدوي )hand-scoring(: تخ�شي�س درجات لإجابات الطلبة على فقرات الختبار • 
من طرف م�شححني ذاتيني )لي�س عرب الآلت(.

الربـــط الأفقـــي )horizontal linking(: ربـــط فقرات الختبـــار بني النماذج لنف�ـــس ال�شنة اأو • 
ال�شف الدرا�شي.

اأجوبة غري �شحيحـــة )incorrect responses(: فقرات الختبار التـــي تنا�شب اإجابة الطالب • 
فيها الفئة لدرجة 0.

فقـــرة )item(: جزء واحد مـــن الختبار بعلمة فردية؛ قد يكون �شوؤال اأو جملة غري مكتملة اأو • 
جزءا واحدا من اختبار اأو ا�شتبانة بعلمة فردية اأو رمز فردي.

جلنـــة الفقـــرات )item panel(: جمموعة �شغرية تتكون مـــن 3 اإلى 6 اأ�شخا�س تقوم مبراجعة • 
نقدية لفقرات الختبار وتنقح جميع جوانب الفقرات للتاأكد من اأنها ذات جودة عالية.

جملة من فقرات الختبار )item pool(: جمموعة من الفقرات مت اختبارها يف حتكيم ميداين • 
اأو اختبـــار جتريبـــي وتتكون من فقـــرات موؤمنة من اختبـــارات �شابقة منا�شبـــة لل�شتخدام يف 

اختبارات م�شتقبلية.
م�شحـــح قائد )leading rater(: م�شحح ذو خربة، م�شوؤول عن تدقيق الت�شحيح اليدوي ل�شمان • 

ات�شاق وثبات عمل م�شحح.
جمال التعلم )learning area(: املحور الرئي�شي يف منهاج درا�شي، مثل الريا�شيات اأو العلوم.• 
الربـــط اخلطي )linear linking(: الربـــط بني جمموعة من مناذج الختبار من واحد اإلى التايل دون • 

ربط النموذج الأول بالأخري.
فقرات الرتابط )link items(: فقرات الختبار التي يتم تكرارها يف اثنني اأو اأكرث من كرا�شات • 

الختبار للتمكني من مقارنة البيانات الناجتة عن اإجراء الكرا�شات.
الربط الزمني )longitudinal linking(: الربط بني مناذج الختبار عرب الوقت.• 
الأجوبـــة املفقـــودة )missing responses(: فقرات الختبار التي مل يبذل الطالب اأي حماولة • 

للإجابة عليها.
فقـــرات الختيار مـــن متعـــدد )multiple-choice items(: فقرات الختبـــار التي تتطلب من • 

الطلب اختيار الإجابة ال�شحيحة الوحيدة على �شوؤال من عدد من اخليارات.
مفتـــاح الختيار من متعدد )multiple-choice key(: اخليار ال�شحيح من فقرة الختيار من • 

متعدد.
الأ�شئلة املفتوحة ذات الإجابـــة الق�شرية )open-ended short-response items(: فقرات • 
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الختبـــار التـــي تتطلب من الطلب اإجابة ق�شرية، مثل جملـــة اأو جملتني اأو عدة تعديلت على 
جدول اأو ر�شم بياين اأو مبيان.

فقـــرة معتمدة جزئيـــا )partial-credit item(: فقـــرة اختبار  لها  فئتـــني اأو اأكرث من الإجابة • 
ال�شحيحـــة. تكون هذه الفئات عـــادة هرمية بالن�شبة  للفقرات املوجـــودة يف النموذج النهائي 
للختبار ولكن قد ل تكون هرمية بالن�شبة للختبار التجريبي او التجريبي اأو فقرات التحكيم.

الختبـــار التجريبـــي )pilot test(: ا�شـــم اآخر ل »اختبار التحكيم« والـــذي يجري قبل الختبار • 
النهائـــي مع عينـــة �شغرية من الطـــلب لإر�شاء جودة وملءمـــة الفقـــرات وال�شتبانات واأدلة 

الإجراء.
 نقط���ة الرتباط الثنائ���ي املت�سل�س���ل )point-biserial correlation(: الطريقة امل�شتخدمة يف • 

حتليـــل فقرات الختبار لتوفري قيا�ـــس الرتابط )العلقة( بني الدرجـــة )�شحيحة اأو خاطئة( 
التـــي يح�شل عليها الطـــلب على فقرة معينـــة والدرجة الإجمالية التـــي يح�شلون عليها على 

الفقرات املتبقية.
�شانعـــو ال�شيا�شـــات )policy makers(: امل�شوؤولـــون احلكوميـــون الذيـــن يحدثـــون ال�شيا�شات • 

التعليمية.
الختبـــار التجريبـــي )pretest(: ا�شم اآخـــر ل«اختبار التحكيـــم« والذي يجرى قبـــل الختبار • 

النهائـــي مع عينة �شغـــرية من الطلب لإر�شاء جـــودة وملءمة فقرات الختبـــار وال�شتبانات 
واأدلة الإجراء.

 التدقيـــق )proofreading(: مراجعـــة مف�شلة لكل جانب من جوانب الن�س للتاأكد من اأنه وا�شح • 
ومت�شق وخايل من الأخطاء.

عينـــة ع�شوائيـــة )random sample(: جمموعـــة من الطـــلب خمتارة اإح�شائيـــا والتي تلبي • 
معايـــري معينة، مبا يف ذلك توزيع املتغريات الرئي�شية التي تطابق توزيع نف�س املتغريات يف فوج 

كامل.
امل�شحح )rater(: ال�شخ�س الذي يقوم بت�شحيح فقرات الختبار يدويا وفقا لدليل الت�شحيح.• 
مركز الت�شحيح )rating center(: املكان الذي يتم فيه تنظيم ت�شحيح فقرات الختبار يدويا • 

وتدريب امل�شححني والإ�شراف عليهم.
الدرجة )score(: النقط املخ�ش�شة لإجابة الطالب على اأ�شا�س فئات دليل الت�شحيح.• 
اأدلـــة الت�شحيـــح )scoring guides(: تو�شيف فئات الت�شحيح التي ت�شتخـــدم لت�شنيف اأجوبة • 

الطالب على فقرات الختبار.
فقـــرات موؤمنـــة )secure items(: فقـــرات الختبار التي يتم الحتفاظ بهـــا بعيدا عن املجال • 



157 بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي

العـــام؛ قـــد تكـــون اأجريت يف اختبار �شابـــق، لكن ظروف الختبـــار حالـــت دون ا�شتن�شاخها اأو 
ت�شريبها.

�س���روط موح���دة )standardized conditions(: �س���روط الختب���ار املح���ددة يف دلي���ل اإجراء • 
الختبـــار وتطبـــق نف�شهـــا بالن�شبـــة جلميع الطـــلب الذين ينجـــزون الختبـــار. يح�شل جميع 
الطلب على نف�س القدر من الدعم وتعطى لهم نف�س التعليمات ونف�س القدر من الوقت لإجراء 

الختبار.
اجلـــذع )stem(: اجلزء من فقـــرة الختيار من متعدد الذي ي�شبق اخليـــارات، عادة �شوؤال اأو • 

جملة غري مكتملة اأو تعليمات.
مـــواد التحفيـــز )stimulus material(: الن�ـــس اأو املبيانات اأو الر�شوم البيانيـــة التي توفر ال�شياق • 

لفقرة اختبار واحدة اأو اأكرث.
املجال الفرعي )substrand(: جوانب اأو جمموعات داخل جمال تعلمي من املنهاج الدرا�شي؛ • 

علـــى �شبيل املثـــال، ميكن ف�شـــل الريا�شيات اإلى جمـــالت فرعية من اأعـــداد وم�شاحة ومنط 
وقيا�س.

جدول املوا�شفات )table of specifications(: ا�شم اآخر للمخطط.• 
اختبـــار  )test(: فق���رة اأو جمموع���ة فقرات يجيب عليها الطالب يف ظ���ل �سروط موحدة. يتم • 

ت�شميم الفقرات لتمكني الطلب من اإظهار معارفهم ومهاراتهم وفهمهم.
مو�شوعية الختبار )test objectivity(: اإلى اأي مدى ل يتاأثر الختبار باختيار املهمة اأو اختيار • 

املقيم؛ يعني اأن املهمة عادلة و�شاملة ولها معايري وا�شحة لإ�شدار الأحكام عند الت�شحيح.
جمتمع الختبار )test population(: الطلب الذين �شيجرى عليهم الختبار.• 
ثبـــات الختبـــار )test reliability(: اإلى اأي مـــدى تكون الأدلة التي مت جتميعهـــا كافية لتعميم • 

النتائج.
فائدة الختبار )test usefulness(: اإلى اأي مدى يخدم الختبار الغر�س الذي و�شع من اأجله.• 
�شــــدق الختبار )test validity(: مفهــــوم وا�شع ي�شمل تقدمي تف�شــــريات وا�شتخدامات منا�شبة • 

لدرجات ومعلومات الختبار.
حتكيـــم الختبـــار )trial test(: ا�شـــم اآخـــر ل«الختبـــار التجريبي« الذي يجري قبـــل الختبار • 

النهائـــي مع عينة �شغرية مـــن الطلب لإر�شاء جـــودة وملئمة فقرات الختبـــار وال�شتبانات 
واأدلة الإجراء.

فقرات غري متحيزة )unbiased items(: فقرات الختبار التي ت�شكل اختبارا عادل للتح�شيل • 
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ول تعطـــي ميزة لفئـــات معينة على اأ�شا�س خ�شائ�س ل �شلة لهـــا باملعرفة اأو املهارات التي يتم 
تقييمها.

وحـــدة )unit(: جمموعة مـــن فقرات الختبار التي تقوم على اأ�شا�ـــس قطعة م�شرتكة من مواد • 
التحفيز.

الربـــط العمـــودي )vertical linking(: الربط بني منـــاذج الختبار امل�شتخدمـــة يف امل�شتويات • 
الدرا�شية املختلفة من خلل ا�شتخدام فقرات اختبار م�شرتكة.
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B امللحق  
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C امللحق   

       أمثلة عن فقرات االختبار واالستبانات
       ودليل اإلجراء على القرص المدمج

يحتـــوي القر�س املدمـــج )CD( الذي ي�شاحب هـــذا الكتاب على اأمثلة مـــن فقرات اختبار 
التح�شيل، واأدلة الت�شحيح، وفقرات ال�شتبانة، والأدلة التي مت ا�شتخدامها يف جمموعة متنوعة 
مـــن ال�شياقـــات، مبا يف ذلك التقييمات الوطنية والدولية. يعر�ـــس الر�شم C.1 تخطيط القر�س 
املدمج. ومعظم فقرات الختبارات وال�شتبانات والأدلة متاحة للعموم وميكن الو�شول اإليها عرب 
�شبكـــة الإنرتنـــت. وهي م�شتن�شخة على القر�ـــس املدمج مل�شاعدة فرق التقييـــم يف بع�س البلدان 
التي تلقى �شعوبة يف الو�شول اإلى الإنرتنت. اإننا ن�شكر بامتنان دعم النا�شرين واملنظمات  الذين 
�شمحـــوا با�شتن�شـــاخ موادهم ال�شلية على هذا القر�س املدمـــج. وقد مت �شرد اأ�شماءهم يف نهاية 

هذا امللحق.

ميكـــن للأمثلة املوجـــودة على القر�س املدمـــج اأن تعطي اأفكارا لفرق التقييـــم الوطنية على 
�شـــكل و�شيغة فقـــرات الختبـــار واأدلة الت�شحيـــح وتغطية حمتـــوى املنهاج الدرا�شـــي وتخطيط 
الختبار وال�شتبانة ونوع املعلومات التي يتم ن�شرها يف اأدلة اإجراء الختبار. ميكن لفرق التقييم 
الوطنـــي اأن ت�شتخـــدم هـــذه املعلومات للم�شاعـــدة  يف  ت�شميم اأدوات الختبـــار واأدلة الت�شحيح 
والأدلـــة اخلا�شة بهم. وينبغي لفرق التقييم الوطنـــي اأن ت�شع يف عني العتبار املناهج الدرا�شية 

الوطنية وملءمة امل�شطلحات واأنواع الختبار عند اختيار اأو تكييف هذه املواد.
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C.1 الر�صــــــم

الـمر�صــــــد لـمـــــواد القـــــر�س الـمدمـــــج من اختبـــــارات وا�صـــــتبانات واأدلـــــة

االأمثلة يف القر�س 
املدمج

امل�صرف على اإجراء 
املعلماملن�صق باملدر�صةاالختبار واال�صتبانات

ويل االأمر

الطالب

املدير واملدر�صة

اللغة

الريا�صيات

العلوم

فقرات االختبار اال�صتبانات
واأدلة الت�صحيح االأدلة

ملحظة: انقر على ملف »م�شادر« للو�شول اإلى م�شدر الفقرات اأو الأ�شئلة اأو الأدلة التي �شدرت، ف�شل عن قائمة املواقع على 
�شبكة الإنرتنت )اإن وجدت( التي مت احل�شول من خللها على املعلومات ال�شادرة.

فقرات اختبار التحصيل

يحتوي القر�س املدمج على فقرات الختبار يف الريا�شيات واللغة والعلوم. ناأمل اأن يجد كتاب 
فقـــرات الختبار يف الريا�شيات واللغة والعلوم هذه الفقـــرات مفيدة عند بناءهم لأدوات التقييم 
ا�شتنـــادا اإلى املناهج الدرا�شية الوطنيـــة اخلا�شة بهم. لي�س الغر�س هنا هو اأن تقوم فرق التقييم 
الوطنيـــة با�شتن�شاخ هذه املـــواد. بداخل كل مادة، تعر�س اأول ملفـــات الفقرات اخلا�شة ب�شفوف 
التعليـــم البتدائي، وتليها ملفات الفقرات اخلا�شة مبرحلـــة ما بعد التعليم البتدائي، تليها تباعا 

ملفات الفقرات التي تغطي كل املرحلتني البتدائية وما بعد البتدائية.

ي�شمـــل القر�ـــس املدمج جمموعـــة كبرية من فقـــرات الختبار مـــن درا�شـــات وطنية خمتلفة 
بالوليـــات املتحـــدة الأمريكية يف الريا�شيات والقراءة والعلوم والكتابـــة لل�شفوف الرابع والثامن 
والثاين ع�شر ومن درا�شات خمتلفة عن اأطفال من عمر 9 و13 و17 �شنة. كما يحتوي على فقرات 
اختبـــارات الريا�شيات للف�شل الرابع بولية ما�شا�شو�شت�س. ويت�شمن كذلك فقرات ا�شتخدمت يف 

درا�شات وطنية باأ�شرتاليا واإيرلندا.
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يعر�ـــس القر�س املدمج اأي�شا فقرات اختبارات �شدرت عن ثلثة تقييمات دولية: الجتاهات 
الدولية يف الريا�شيات والعلوم )TIMSS( )الريا�شيات والعلوم لل�شفوف الثالث والرابع وال�شابع 
والثامـــن وال�شـــف الأخـــري للتعليم ما بعـــد البتدائي( والدرا�شـــة الدولية حول التقـــدم يف التنور 
القرائـــي )PIRLS( )اللغـــة، لل�شف الرابـــع( والربنامج الدويل لتقييم الطلبـــة )PISA( )اللغة 

والريا�شيات والعلوم، للأطفال من �شن 15 عاما(.

تنطبـــق بع�س الفقرات املتعلقة باللغة على مقاطع وا�شعة من الن�س، ال�شكل الذي قد ل يكون 
منا�شبـــا يف بع�ـــس التقييمـــات الوطنية. ويف عدد من احلـــالت، تختلف �شيغة الفقـــرات التي يتم 
حتميلهـــا عـــن تلك امل�شتخدمـــة يف كرا�شة الختبار الأ�شلـــي. لحظ اأن بع�س فقـــرات الختبار مت 

ت�شميمها لختبار م�شتويني اأو اأكرث من ال�شفوف الدرا�شية.

وت�شـــم املـــواد التـــي مت ا�شتن�شاخهـــا يف القر�س املدمـــج اأي�شا اأدلـــة الت�شحيـــح املرتبطة 
باختبارات معينة.

االستبانات
يحتـــوي القر�س املدمج على عينة خمتلفة من ا�شتبانات للطلب واملعلمني واملدار�س ومديري 
املدار�ـــس واأوليـــاء الأمور. وقد ا�شتخدمـــت معظم ال�شتبانـــات يف الدرا�شات الدوليـــة يف البلدان 
ال�شناعيـــة. تعود العديـــد من الأ�شئلة ل�شياقات تربوية ومدر�شية معينـــة. ينبغي على فرق التقييم 
الوطنيـــة  النظـــر يف تكييف البع�س من الأ�شئلة الأكرث مواءمة من اأجـــل اأن تعك�س حقائق بلدانهم 

القت�شادية والجتماعية واملدر�شية.

األدلة
ي�شمل القر�س املدمج اأدلة تعطي تعليمات حمددة حول كيفية اإجراء الختبارات وال�شتبانات. 
وي�شمـــل اأي�شا اأدلة حتـــدد اأدوار وم�شوؤوليات امل�شرفني على تن�شيـــق التقييم داخل املدار�س.  ت�شم 
هـــذه امل�شوؤوليات املهـــام التي يتعني ال�شطلع بها قبل واأثناء وبعد اإجـــراء الختبار وال�شتبانات. 
وتغطـــي الأمثلـــة موا�شيع مثل اإعداد م�شريف الختبـــار وو�شع قائمة للوازم واملـــواد املنا�شبة )مثل 
الختبارات وال�شتبانات واأقـــلم الر�شا�س و�شاعة اليد اأو ال�شاعة الكبرية(، وا�شتخدام ترتيبات 
اجللو�ـــس للحد مـــن اإمكانية الغ�س، والتعامل مع فقرات العينة ، وتنفيـــذ املبادئ التوجيهية لإدارة 

الوقت، وحتديد املهام التي يجب على امل�شوؤول القيام بها عند نهاية كل ح�شة.

تكـــون بع�س املواد اأكـــرث اأهمية يف بع�س البلـــدان من غريها. ت�شري بع�ـــس الأدلة، على �شبيل 
املثـــال، اإلـــى الت�شحيـــح الآيل للختبـــارات اأو اأوراق الإجابـــة، والتي ل يتـــم ا�شتخدامها عادة يف 
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عمليات التقييم الوطنية يف العديد من البلدان النامية. ينبه امل�شتخدمون اإلى عدم حماولة تكرار 
حمتويـــات الكرا�شات ولكن انتقـــاء الأفكار الأكرث ملءمـــة مع ال�شياقات الوطنيـــة اخلا�شة بهم. 
ي�شم القر�س املدمج عينات مل�شاعدة فرق التقييم الوطنية على بناء اأدلة على اأ�شا�س الختبارات 
اخلا�شة بهم. حتتوي بع�س الأدلة على اقرتاحات حول اختيار عينات من الطلب داخل املدار�س.

شكر وتقدير
�شمـــح املركـــز الوطني لإح�شـــاءات التعليـــم التابع ملكتـــب التعليم بالوليـــات املتحـــدة الأمريكية 
)http://nces.ed.gov/nationsreportcard/about( باإعـــادة اإنتـــاج فقـــرات الختبار واأدلة 

امل�شرفني على اإجراء الختبار وال�شتبانات ال�شادرة عن التقييم الوطني للتقدم التعليمي.

http://timss.و /http://www.iea.nl( شمحت اجلمعيـــة الدولية لتقييم التح�شيل التعليمـــي�
bc.edu/( باإعـــادة اإنتاج فقرات الختبار وال�شتبانات واأدلـــة املن�شقني باملدار�س وامل�شرفني على 

.PIRLS و TIMSS اإجراء الختبار ال�شادرة عن

http://www.pisa.oecd.org/ datao� والتنميـــة  القت�شـــادي  التعـــاون  منظمـــة  )�شمحـــت 
pdf.37474503/27/ecd/51( باإعـــادة اإنتـــاج فقـــرات الختبـــار وال�شتبانـــات واأدلة املن�شقني 

.PISA باملدار�س وامل�شرفني على اإجراء الختبار ال�شادرة عن

يحتـــوي القر�س املدمج على فقرات اختبار الريا�شيات التي مت اإ�شدارها للجمهور من قبل مكتب 
http:// التعليـــم لوليـــة ما�شات�شو�شت�ـــس واملتوفرة على موقع �شبكـــة اإنرتنت املكتب علـــى �شفحة

.www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html

�شمح املجل�س الأ�شرتايل للأبحاث الرتبوية باإعادة اإنتاج عينة من فقرات الختبار واأدلة الت�شحيح 
ال�شادرة عن التقييم الوطني للقرائية واحل�شاب، يف القراءة للف�شول الثالث و اخلام�س و ال�شابع 

.) /http://www.acer.edu.au/lanna(

�شمح مركز الأبحاث الرتبوية يف دبلن )http://www.erc.ie/index.php?s=7( باإعادة اإنتاج 
فقرات اختبار اللغة الإجنليزية والريا�شيات وال�شتبانة ودليل امل�شرفني على اإجراء اختبار.

يحتـــوي القر�س املدمـــج على ملف ي�شـــرد قوائم مل�شدر فقـــرات الختبارات املختلفـــة اأو الأ�شئلة 
اأو الأدلـــة ال�شـــادرة، ف�شل عن قائمـــة عناوين املواقع على �شبكة الإنرتنـــت )اإن وجدت( التي مت 
احل�شـــول من خللها علـــى املعلومات ال�شادرة. انقـــر على ملف »م�شادر« علـــى القر�س املدمج 
للو�شـــول اإلـــى م�شدر الفقرات اأو الأ�شئلة اأو الأدلة التي �شـــدرت، ف�شل عن قائمة عناوين املواقع 

على �شبكة الإنرتنت )اإن وجدت( التي مت احل�شول من خللها على املعلومات ال�شادرة.
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      الفهرس

الن�شخة الأ�شليةالرتجمة العربية
absence of student during test, 141غياب الطالب اأثناء الختبار

achievement test items, 158–159فقرات اختبار التح�شيل

دليـــل اإجـــراء الختبـــار. راجـــع كرا�شـــة امل�شـــرف على 
الختبار

administration manual. See manual for test 
administrator

administrators. See test administratorsامل�شرفون. راجع امل�شرفون على الختبار

advanced student performance, 25الأداء املتقدم للطالب 

aggregated variable, 107, 108,111 , 147متغري جممع

 alphabetical codes for questionnaireرموز اأبجدية للإجابات على ال�شتبانات
responses, 121

 ,ambiguous responses to questionnairesاإجابات غام�شة على ال�شتبانات 
124–123

analysis, 4fحتليل

answer sheet, 88, 147, 160ورقة الإجابة

اإطـــار التقييــــــم
ال�شياقات• 
بناوؤه• 
تعريف الإطار• 
لغة الختبار• 
نظرة  �شاملة• 
التقرير حول النتائج• 
مراحل بناء الختبار وت�شميم ال�شتبانات• 
جمتمع الطلب للختبار• 
خمطط الختبار اأو جدول املوا�شفات• 
�شدق الختبار،• 
راجع اأي�شا املخططات، �شيغة الفقرات• 

assessment framework
• contexts, 10, 11b, 25–26
• development, 9–26
• framework, definition of, 149
• language of test, 16–17
• overview of, 9–10
• reporting results, 24–25
• stages in test development and question�

naire design, 6–7t, 8
• student population for assessment, 24
• test blueprint or table of specifica�

tions,10–16
• validity and, 16
• See also blueprints; format of items

Australia, 158اأ�شرتاليا
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basic student performance, 25الأداء الأ�شا�شي للطالب 

below basic student performance, 25دون الأداء الأ�شا�شي للطالب 

bias of items, 30حتيز الفقرات

خمططــــــات
لل�شتبانات• 
للختبارات• 

Blueprints
• for questionnaires, 101t, 102, 105, 106b
• for tests, 6t, 10–16, 13t, 14t, 5f, 28, 55–

56, 79, 147

القر�س املدمج
اأدلة الإجراء• 
مميزاته • 
عينات من الفقرات عالية اجلودة• 
ال�شتبانات• 
اأمثلة عن فقرات الأجوبة الق�شرية• 

CD material, 8, 157–161
• administration manuals, 129, 142, 159–

160
• features of, 8, 158f
• high�quality item samples, 28
• questionnaires, 120, 159
• short�item response item examples, 38

census collectors as test administrators, 139اإح�شائيو ال�شكان كم�شرفني على اإجراء الختبار

قوائــم الـمهـــام
للختبارات التجريبية• 
للم�شرفني على الختبار• 

Checklists
• for pretests, 69
• for test administrators, 142, 143–144b

chief rater, 92, 147–148م�شحح رئي�شي

circular linking, 64–65, 65f, 148الربط الدائري

classical item analysis, 148التحليل الكل�شيكي  للفقرات 

classical test theory )CTT(, 76, 84nالنظرية الكل�شيكية للختبار

فقرات الإجابة املغلقة
تعريفها• 
ت�شحيحها اليدوي• 
�شيغة الفقرات• 
ت�شحيح اختبارها التجريبي• 
ثباتها• 
العمليات املعرفية• 

closed constructed�response items
• definition of, 148
• hand scoring of, 21, 23t
• item format, 17–18, 19b, 20–22, 23t, 33, 

41b, 44b
• pretest scoring of, 74
• reliability of, 77
• cognitive processes, 12, 24, 29

م���ادة القر����س امل�سغ���وط. راج���ع املعلوم���ات ال�سياقية 
بالقر�س املدمج

compact disc material. See CD material 
contextual information, 25–26

التكاليف
ملعاجلة بيانات ال�شتبانات• 
للت�شحيح اليدوي لفقرات الختبار• 
لإعادة طباعة الختبار التجريبي• 
للطباعة• 
لإجراء ال�شتبانات• 
لرتجمة الختبارات • 

Costs
• of data processing of questionnaires, 119
• of hand�scoring test items, 20, 21, 22, 23t
• of pretest reprinting, 70
• of printing, 47, 89
• of questionnaire administration, 110
• of translated tests, 16, 17
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country�specific questionnaire items, 108فقرات ال�شتبانة اخلا�شة بالبلد

 cover page information, 68, 85–86, 86b,110معلومات �شفحة الغلف

cross�check rating, 21, 148اإعادة فح�س الت�شحيح

النظرية الكل�شيكيـــة للختبار. راجع املنهاج والتقييم 
الوطني

CTT. See classical test theory  curriculum 
and national assessment, 4f, 5f, 10, 11b

data, definition of, 148البيانات، تعريفها

حتليل البيانات
خطة ال�شتبانات• 
الختبار التجريبي• 

data analysis, 5f, 7t, 48
• plan for questionnaires, 100, 111
• pretest, 83

حتليل البيانات
     برجمية ت�شحيح اختبارات الختيار من متعدد

data analysis
• software scoring multiple�choice tests, 21

data analyst, 7t, 148حملل البيانات

data entry sheet, 73–74, 73b�شفحة اإدخال البيانات

التعريفات
م�شرد• 
ملجالت املواد الأ�شا�شية• 

definitions
• glossary, 147–152
• of key subject areas, 9–10

ت�شميم الفقرات
راجع اأي�شا تخطيط وت�شميم الفقرات• 

design of items, 46–51
• See also layout and design of items

dichotomous score, 80–81, 148الدرجات الثنائية

difficulty of items, 15, 29–30, 82, 87�شعوبة الفقرات

discrepancy rating, 148الت�شحيح املتباين

discriminating items, 148الفقرات التمييزية

discrimination index, 79, 80–81, 81tمعامل التمييز

امل�شتتــــات )املموهــــات( يف فقــــرات اختبــــار الختيــــار من 
متعدد 

distractors in multiple�choice test items, 34, 
38–36, 148

double�rating, 22, 148الت�شحيح املكرر

East Timor, 139تيمور ال�شرقية

electronic storage of test items, 60التخزين اللكرتوين لفقرات الختبار

 ,essay or extended�response items, 17, 19املقـــــال اأو فقرات الأجـــــوبة املو�شـــــعة
20b, 21, 23t, 94, 148

external administrators, 139, 146امل�شرفون اخلارجيون 

 feedback from respondents onالتغذية الراجعة للم�شتطلعني على ال�شتبانات
questionnaires,120–119 
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الختبار امليداين
راجع اأي�شا جتريب فقرات الختبار• 

field test, 148
•	 See also pretesting items

الختبار النهائي
تعريف النموذج النهائي • 
ت�شميم الختبار النهائي• 
اإنتــــــــــاج• 
الطباعة والتدقيق• 
اختيـــــار  فقـــــرات الختبـــــار• 

final test

•	 definition of final form, 149
•	 design of final test, 85–88
•	 production, 85–90, 88b
•	 printing and proofreading of, 88–90
•	 selection of test items and, 82–84

flowchart of national assessment activities, 4, 5fاملخطط الن�شيابي لأن�شطة التقييم الوطنية

font size. See layout and design of itemsحجم اخلط. راجع تخطيط وت�شميم الفقرات

 ,forced�choice responses to questionnairesالختيار الق�شري لللإجابات على ال�شتبانات
108, 109

�شيغة الفقرات
مادة القر�س املدمج عنها• 
الختبار التجريبي• 
ال�شتبانات• 
الختبارات• 
راجع اأي�شـــا كتابة الفقرات، فقـــرات الإجابة املغلقة، • 

املقال اأو فقرات الإجابة املو�شعة، فقرات الختيار من 
متعدد، الأ�شئلة املفتوحة، فقرات الإجابة الق�شرية

format of items

•	 CD material on, 28
•	 pretests, 71, 71b
•	 questionnaires, 108–109
•	 tests, 17–24, 28, 33–46
•	 See also item writing; closed constructed�

response items; essay or  extended�
response items; multiple�choice items; 
open�ended items; short�response items

framework, 6t, 149الإطــــــار

front page of pretest booklets, 68–69�شفحة الغلف لكرا�شات الختبار التجريبي

full cohort, 149فوج كامل

glossary, 147–152امل�شرد

 ,graphic design and test items, 47–51, 48bت�شميم الر�شومات وفقرات الختبار
49b, 50b

graphs, use of, 47, 49bا�شتخدام الر�شومات البيانية

متدرج الرمادي
تعريفه• 
للتعريفات• 
الإجابات على ال�شتبانات• 
خيارات الت�شحيح• 

grayscale

•	 definition of, 149
•	 for labels, 47, 59, 67, 88
•	 questionnaire responses and, 121, 122b
•	 scoring options in, 69
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الت�شحيح اليدوي
مزاياه وعيوبه• 
لفقرات الإجابة املغلقة• 
كلفته• 
اإعادة فح�س الت�شحيح• 
تعريفه• 
اأدلته• 
لفقرات الختيار من متعدد• 
للأ�شئلة املفتوحة ذات الإجابة الق�شرية• 
للختبار التجريبي• 
لل�شتبانات• 
امل�شححني• 
املهمات• 

hand�scoring

•	 advantages and disadvantages of, 22, 23t
•	 of closed constructed�response items, 21, 23t
•	 cost of, 20, 21, 22, 23t
•	 cross�check rating and, 21, 148
•	 definition of, 149
•	 guides for, 21–22, 73–75, 82, 85, 91, 93–94
•	 of multiple�choice items, 21
•	 of open�ended short�response items, 21, 23t
•	 of pretests, 72, 74, 75
•	 of questionnaires, 108
•	 raters and, 92–95
•	 tasks, 6t, 7t

head teacher, 104–105, 126, 131–132مدير مدر�شة

 history of developed test items, importanceفقرات الختبار املبنية  �شابقا، اأهمية احلفظ
of saving, 59

home factors, 26العوامل الداخلية

horizontal linking, 87, 149الربط الأفقي

ID numbers for students, 86, 126اأرقام التعريف  للطلب

illness of student during test, 141مر�س الطلب اأثناء الختبار

images in test items, 47–51, 51bال�شور يف  فقرات الختبار

implementing agency, 4f, 5f, 6t, 7tالوكالة املنفذة

incorrect response, 93, 149الإجابة اخلاطئة

 informing schools about nationalاإخبار املدار�س حول التقييم الوطني
assessment, 145–146

التعليمـــــات
للطلب• 
للم�شرف على الختبار• 

instructions
•	 for students, 129, 131, 133, 134
•	 for test administrator, 133b, 140–142

International Literacy Survey, 24–25امل�شح العاملي للقرائية

Internet availability of test items, 28توفر فقرات الختبار على الأنرتنيت

Ireland, 24, 158اإيرلندا

IRT. See item response theoryانظر نظرية لإجابة على الفقرات

item, definition of, 149الفقرة، تعريفها 

item classifications, 59, 60, 83ت�شنيف الفقرات

item format. See format of items�شيغة الفقرات، راجع �شيغة الفقرات
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item labels, 47, 58–59, 63, 88ت�شميات الفقرات

item layout and design, 46–49تخطيط وت�شميم الفقرات

item panels, 46, 55–57, 74–75, 149حتكيم الفقرات

item pool, 14t, 57, 59, 149جملة من الفقرات

item pre�testing, 61–77جتريب الفقرات

item response modeling, 25منذجة الإجابة على الفقرات

item response theory )IRT(, 76, 84nنظرية الإجابة على الفقرات

item selection. See selection of test itemsاختيار الفقرات. راجع اختيار فقرات الختبار

item style sheet, 54b�شفحة اأ�شلوب  الفقرة

كتابة الفقرات
خ�شائ�س الفقرات اجليدة• 
�شعوبة الفقرات   • 
�شيغة الفقرات• 
حتيز الفقرات• 
حتكيم الفقرات• 
فريق كتابة الفقرات• 
مناذج الفقرات عالية اجلودة• 
فقرات التطبيق• 
لل�شتمارات• 
املجموعات املرجعية• 
املراجعون، اآخرون• 
عينات من الفقرات عالية اجلودة• 
مواد التحفيز• 
املهمات• 
املحاور• 
الفريق• 
متابعة الفقرات• 
كتاب الفقرات، ال�شفات والتدريب • 
راجع اأي�شا تخطيط وت�شميم الفقرات• 

item writing

•	 characteristics of good items, 27–28
•	 difficulty of items, 15, 29–30, 87
•	 format of items, 17–24, 33–46
•	 item bias, 30
•	 item panels, 5f, 46, 55–57, 74–75, 149
•	 item�writing team, 52–55, 54b, 83
•	 models of high�quality items, 28
•	 practice items, 45–46
•	 for questionnaires, 101t, 113–120
•	 reference groups and, 57–58
•	 reviewers, other, 57–58
•	 samples of high�quality items, 28
•	 stimulus material, 30–32, 32b, 33b, 51b, 

68, 87, 151
•	 tasks, 6t, 7t
•	 topics, 27–60
•	 team for, 52–55, 54b, 83
•	 tracking items, 58–60
•	 writers, qualities and training of, 52–55
•	 See also layout and design of items

 ,key in multiple�choice test items, 34, 37–38املفتاح يف فقرات الختيار من متعدد
83, 150

labeling test forms, 63تعريف اأنواع الختبار

–language of tests and questionnaires, 16لغة الختبارات وال�شتبانات
17, 109

language test, 94اختبار اللغة
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تخطيط وت�شميم الفقرات

املزايا والعيوب• 
الأدلة الأ�شا�شية• 
فقرات الإجابة املغلقة. راجع فقرات الإجابة املغلقة• 
املقـــال اأو فقـــرات الإجابة املو�شعة. راجـــع املقال اأو • 

فقرات الأجوبة املو�شعة
اإنتاج الختبار النهائي• 
ا�شتخدام متدرج الرمادي. راجع فقرات الختيار من • 

متعدد ملتدرج الرمادي . راجع فقرات الإجابة املغلقة
الأ�شئلـــة املفتوحـــة ذات الإجابـــة الق�شـــرية. راجع • 

الأ�شئلة املفتوحة ذات الإجابة الق�شرية
الفقرات املعتمدة جزئيا• 
الختبارات التجريبية• 
جودة ال�شور• 
ال�شتبانات• 
اأ�شئلة الأجوبة الق�شرية. راجع اأ�شئلة الأجوبة الق�شرية• 
اإجابات الطلب• 
�شفحة اأ�شلوب كتابة الفقرات• 
املحاور• 
الوحدات• 

layout and design of items

•	 advantages and disadvantages of, 22, 23t
•	 basic guidelines, 46–47
•	 closed constructed�response items. See 

closed constructed�response items
•	 essay or extended�response items. See 

essay or extended�response items
•	 final test production, 87, 88
•	 grayscale, use of. See grayscale multiple�

choice items. See multiple�choice items 
•	 open�ended short response items.See 

open�ended short response items
•	 partial�credit items, 41–44, 42b, 43b, 44b, 74
•	 pretests, 69, 71, 71b
•	 quality of images, 9, 47–51, 48b, 49b, 50b, 51b
•	 questionnaires, 117–118, 118b
•	 short�response items. See short�response 

items
•	 student responses, 88
•	 style sheet for writers, 54–55
•	 topics, 46–51
•	 units, 44–45, 152

leading raters, 92, 149امل�شححون القادة

learning areas, 10, 27, 52, 149جمالت التعلم

learning outcomes, 29خمرجات التعلم

length of test booklets, 88–89حجم كرا�شات الختبار

 letters of endorsement for externalخطابات تكليف امل�شرفني اخلارجيني
administrators, 146

linear linking, 65, 149الربط اخلطي

 ,linked items and forms, 63–67, 65f, 66f, 67tالفقرات والأ�شكال املرتبطة
83, 87, 149

logistics, 4fاللوج�شتيات 

longitudinal linking, 150الربط الزمني
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دليل امل�شرف على الختبار
م�شمن يف القر�س املدمج• 
حمتوياته• 
تعريفه• 
مميزاته• 
تعليمات • 
التفا�شيل ال�شرورية• 
نظرة عامة• 
اأ�شئلة التدريب• 
مراجعته• 
تعليمات للطلب• 
املحاور• 
جتريبه• 
ا�شتخدامه• 

manual for test administrator
•	 CD inclusion of, 129, 142, 159–160
•	 contents of, 130–131
•	 definition of, 147
•	 features of, 132, 133b
•	 instructions for, 133b, 140–142
•	 necessary details in, 132–134, 134b
•	 overview, 129
•	 practice questions, 134, 135, 135b, 136b
•	 review of, 137
•	 student instructions, 129, 131, 133, 134
•	 topics, 129–137
•	 tryout for, 134, 136
•	 use of, 131–132

maps, use of, 47, 50bاخلرائط، ا�شتخدامها

Massachusetts, 158ما�شات�شو�شت�س

matching questionnaires and test data, 125–126ربط بيانات ال�شتبانات وبيانات الختبار

materials allowed during testing, 141املواد امل�شموح بها خلل الختبار

ministry of education )MOE(, 3, 5fوزارة التعليم

 ,missing scores or responses, 41, 72–73الدرجات اأو الإجابات املفقودة
123–124, 150

multiple booklets, procedure for use, 87الكرا�شات املتعددة، اإجراءات ا�شتخدامها

فقرات الختيار من متعدد
تعريفها• 
�شيغة الفقرات• 
يف ال�شتبانات• 
اأدلة الت�شحيح• 
اختيار فقرات الختبار• 

multiple�choice items
•	 definition of, 17–18
•	 item format, 17–18, 20–22, 23t, 29–30, 

34–38, 34b, 35b, 36b, 37b
•	 in questionnaires, 121–123, 124
•	 scoring guides, 73–74
•	 test item selection and, 79–80, 81t

 ,multiple possible questionnaire responsesالإجابات املتعددة املمكنة على ال�شتبانات 
121–123, 122b

التقييـــم الوطنـــي للتقـــدم التعليمي بالوليـــات املتحدة 
الأمريكية

NAEP. See U.S. National Assessment of 
Educational Progress

اأن�شطة التقييم الوطني
الر�شم التخطيطي • 
نظرة عامة• 

national assessment activities
•	 flowchart of, 4, 5f
•	 overview of, 4, 5–7f

 National Assessment of English Readingالتقييم الوطني للقراءة الإجنليزية )اإيرلندا(
)Ireland(, 24

national identification numbers for students, 86الأرقام الوطنية لهوية الطلب
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 ,national steering committee )NSC(, 3, 4f, 5fاللجنة التوجيهية الوطنية
6t, 9, 25

New Zealand, 11bنيوزلندا

no�attempt scores, 72درجات عدم املحاولة

 numerical codes for questionnaireالرموز العددية للإجابات على ال�شتبانات 
responses, 121

numerical identity )ID( for students, 86, 126رقم الهوية للطلب

objectivity, 151املو�شوعية

اأ�شئلة مفتوحة ذات اإجابة ق�شرية
تعريفها• 
�شيغة الفقرات• 
الختبار التجريبي، ت�شحيحها• 
ال�شتبانات• 
الثبات• 
اأدلة الت�شحيح• 
اختيار فقرات الختبار• 

open�ended short response items
•	 definition of, 150
•	 item format, 17, 19–22, 23t, 33, 38–40, 

42–43, 43b
•	 pretests, scoring of, 74
•	 questionnaires and, 108, 120
•	 reliability and, 77
•	 scoring guides, 41–44
•	 test item selection and, 80–82, 81t

oral administration of tests, 17اإجراء الختبار ال�شفهي 

اللجان
الفقرة• 
ملراجعة ال�شتبانات• 

panels
•	 item, 5f, 46, 55–57, 74–75, 149
•	 for questionnaire reviews, 119

بابوا غينيا اجلديدة
املخطط ملحتوى الريا�شيات• 
منهاج الريا�شيات• 
اختبارات الريا�شيات• 
خمطط ال�شتبانة • 

Papua New Guinea
•	 blueprint for mathematics content in, 14, 15f
•	 mathematics curriculum in, 11b
•	 mathematics tests in, 22, 24t
•	 questionnaire blueprint in, 105, 106b

parent questionnaires, 103, 126ا�شتبانات اأولياء الأمور

فقرات اختبار معتمدة جزئيا
تعريفها• 
�شيغة الفقرات• 
الختبار التجريبي• 
اأدلة الت�شحيح• 
اختيار فقرات الختبار• 

partial�credit items
•	 definition of, 150
•	 item format and, 33
•	 pretests, 75
•	 scoring guides for, 41–44, 42b, 43b, 44b, 74
•	 selection of test items and, 81–82, 81t

percentage of test item types, 20ن�شبة اأنواع فقرات الختبار

Philippines, 142, 143–144bالفليبني

pictures, use of, 48bال�شور، ا�شتخدامها

الختبار التجريبي 
راجع اأي�شا جتريب الفقرات• 

pilot test, 150
•	 See also pretesting items
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 PIRLS. See Progress in International Readingالدرا�شة الدولية حول التقدم يف التنور القرائي
Literacy Study

 PISA. See Programme for Internationalالربنامج الدويل لتقييم الطلب
Student Assessment

point�biserial correlation, 79–82, 80t, 82t, 150نقطة الرتباط الثنائي املت�سل�سل

�شانعي القرار
تطوير اإطار التقييم• 
تعريف• 
جلان الفقرات• 
مراحل التقييم الوطني يف بنـــاء الختبار وت�شميم • 

ال�شتبانات 
ال�شتبانات• 

policy makers
•	 assessment framework development 

and, 10, 14, 15, 25–26
•	 definition of, 150
•	 item panels and, 56
•	 national assessment stages in test 

development and questionnaire design and, 6t
•	 questionnaires and, 99–100, 101t, 102, 

105, 106b, 107, 110, 117, 119

pool of items. See item poolجملة من فقرات اختبار

فقرات التطبيق
يف ال�شتبانات• 

practice items, 45–46, 135, 137
•	 in questionnaires, 134

practice questions, 134, 135–136bاأ�شئلة التدريب

preset standards for tests, 16املعايري التجريبية للختبارات

جتريب الفقرات
�شفحة اإدخال البيانات• 
تعريف الختبار التجريبي• 
ت�شميم �شيغة الختبار التجريبي• 
�شعوبة الفقرات• 
الف�شل يف حماولة الإجابة على فقرات الختبار• 
الختبار امليداين• 
بيانات الختبار النهائي• 
تنفيذ الختبار التجريبي• 
دليل امل�شرف على الختبار• 
منوذج وعينة الختبارات • 
نظرة �شاملة• 
طباعة وتدقيق الختبار التجريبي • 
الثبات• 
ت�شحيح الختبار التجريبي• 
ملءمة الفقرات• 
املهمات• 
املحاور• 
متابعة الفقرات• 
الختبار التجريبي• 

pretesting items
•	 data entry sheet for, 73–74, 73b
•	 definition of pretest, 150
•	 design of pretest form, 64–68, 65f, 66f, 67t, 68t
•	 difficulty of items and, 29, 82
•	 failure to attempt test items, 72
•	 field test and, 148
•	 final test data and, 82–83
•	 implementation of pretest, 70–71, 71b
•	 manual for test administrator and, 134, 

136–137
•	 model and sample tests and, 28
•	 overview, 61–64
•	 printing and proofreading of pretest, 68–70, 90
•	 reliability and, 76–77
•	 scoring pretest, 71–78, 73b
•	 suitability of items and, 15
•	 tasks, 5f
•	 topics, 61–67
•	 tracking items and, 58
•	 trial test and, 152

مديرو املدار�س
دليل امل�شرفيني • 
التقييم الوطني، الإخبار• 

principals
•	 administrators’ manual for, 131–132
•	 national assessment, informing of, 145–146



177 بناء االختبارات واالستبانات للتقييم الوطني للتحصيل التعليمي

الطباعة والتدقيق
تعريف التدقيق• 
الختبار النهائي• 
الختبار التجريبي• 
دليل امل�شرفني على الختبار • 

printing and proofreading, 6t, 7t
•	 definition of proofreading, 150
•	 of final test, 88–90
•	 of pretest, 68–70
•	 of test administrators’ manual, 137

proficiency levels, 25م�شتويات املهارة 

proficient student performance, 25اأداء الطالب املاهر

 Programme for International Studentالربنامج الدويل لتقييم الطلب
Assessment )PISA(, 19, 28, 38, 159

 Progress in International Reading Literacyالدرا�شة الدولية حول التقدم يف التنور القرائي
Study )PIRLS(, 19, 25, 28, 38, 45, 159

proofreading. See printing and proofreadingالتدقيق. راجع الطباعة والتدقيق

publicly released test items, 28فقرات الختبار ال�شادرة للعموم

punctuation in item writing, 35, 47علمات الرتقيم يف كتابة الفقرات

quality assurance, 72, 142�شمان اجلودة

ال�شتبانات
اإجراوؤها• 
خمططها• 
مادة القر�س املدمج عنها• 
ترميز الإجابات• 
مكونات بنائها• 
البناء• 
حمتواها• 
املعلومات ال�شياقية، احل�شول عليها• 
خطة حتليل البيانات• 
اإدخال البيانات• 
ت�شميمها• 
النهائية• 
�شيغة الفقرات• 
كتابة فقراتها• 
لغتها• 
التخطيط• 
ربطها ببيانات الختبار• 
الختبار التجريبي• 
الأ�شئلة• 
امل�شتطلعون• 
ت�شنيفات ال�شتجابة• 
مراجعتها• 
امل�شائل احل�شا�شة• 
العبارات• 
خطوات البناء• 

questionnaires

•	 administration of, 110
•	 blueprint for, 101t, 102, 105, 106b
•	 CD material on, 120, 159
•	 coding responses, 121–124, 122b, 150
•	 components in development of, 100, 101t
•	 construction, 97–111
•	 content of, 102–105
•	 contextual information, obtaining, 26
•	 data analysis plan, 101t, 111
•	 data entry, 123
•	 design of, 6–7t, 8, 99–111, 101t
•	 final, 101t
•	 item format, 107t, 108–109
•	 item writing for, 101t, 113–120, 118b
•	 language of, 109
•	 layout, 117–118, 118b
•	 matching with test data, 125–126
•	 pretest, 101t
•	 questions, 114
•	 respondents of, 109–110
•	 response categories, 115–117
•	 review of, 119–120
•	 sensitive issues, 117
•	 statements, 114–115
•	 steps in development of, 100
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random sample, 62, 150عينة ع�شوائية

 ,raters and hand�scoring of test items, 92–95امل�شححون والت�شحيح اليدوي لفقرات الختبار
150

rating center, 91, 92مركز الت�شحيح

raw variable, 107, 108املتغري اخلام

reference group, review by, 57–58املجموعة املرجعية، املراجعة من طرفها

reliability, 76–77, 79, 151الثبات

reporting results, 24–25التقرير حول النتائج

respondents of questionnaires, 109–110امل�شتطلعون يف ال�شتبانات

responses to questionnaires, 122bالإجابات على ال�شتبانات 

results, reporting of, 24–25التقرير حول النتائج

–review and reviewers, 46, 55–58, 74–75, 119املراجعة واملراجعون
120, 137, 149

rotated booklet design, 62ت�شميم الكرا�شات بالتناوب

scanning, use of, 21الت�شوير ال�شوئي، ا�شتخدامه

school factors, 26العوامل املدر�شية

school inspectors as test administrators, 139مفت�شو املدار�س كم�شرفني على الختبار

الت�شحيح

تعريف الدرجات• 
الأدلة• 
الدرجات والإجابات املفقودة• 
لفقرات الختيار من متعدد• 
لفقرات الختبار املعتمدة جزئيا• 
للختبار التجريبي• 
راجع اأي�شا الت�شحيح اليدوي، فقرات الختبار املحددة• 

scoring
•	 definition of score, 151
•	 guides, 21–22, 38, 41, 54–55, 54b, 60, 

73–74, 151
•	 missing scores or responses, 41, 72–73, 

123–124, 150
•	 of multiple�choice items, 73–74
•	 of partial�credit items, 41–44, 42b, 43b, 

44b, 74, 75
•	 of pretests, 71–78, 73b, 75
•	 See also hand-scoring; specific test items

secure items, 28, 151فقرات الختبار املوؤمنة

 ,secure storage of test materials, 60, 132التخزين املوؤمن ملواد الختبار
133b, 144b

selected readings, 153–155قراءات خمتارة

selection of test items, 79–84, 80t, 81tاختيار فقرات الختبار

sensitive issues in item writing, 117امل�شائل احل�شا�شة يف كتابة الفقرات
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اأ�شئلة الأجوبة الق�شرية
الت�شحيح اليدوي• 
�شيغة الفقرات• 
فقرات اختبار معتمدة جزئيا• 
فقرات التطبيق• 

short�response items

•	 hand�scoring of, 94
•	 item format, 17–19, 33–34, 38–41, 40b, 41
•	 partial�credit items and, 41–44, 42b, 43b, 44b
•	 practice items and, 45

single common set of link items, 64جمموعة فقرات الرتابط الفردية امل�شرتكة  

socioeconomic background data, 26nبيانات حول اخللفية الجتماعية القت�شادية

software, 58–59, 74 برجمية

spreadsheet use, 59–60, 67–68, 68tا�شتخدام جداول البيانات

 stages in test development and questionnaireاملراحل  يف بناء الختبار وت�شميم ال�شتبانات
design, 6–7t

standardized conditions, 139, 151�سروط موحدة

statistical requirements of final test, 85املتطلبات الإح�شائية للختبار النهائي

 ,stem in multiple�choice test items, 34–35اجلدع يف فقرات الختيار من متعدد
36, 44, 151

 ,stimulus material, 30–32, 32b, 33b, 51b, 68مواد التحفيز
87, 151

student background information, 85–87, 109معلومات عن خلفية الطالب

الطلب
حتفيزهم • 
جمتمع التقييم• 
ا�شتباناتهم• 

students

•	 motivation of, 145
•	 population for assessment, 24
•	 questionnaires for, 103, 125–126

style sheet for item writers, 54–55�شفحة النمط لكتاب الفقرات

subject specialists, 4f, 5f, 6t, 12املتخ�ش�شون يف املواد

substrand, 14, 151املجال الفرعي

summaries of questionnaire data, 109ملخ�شات بيانات ال�شتبانات

supervision of test administrators, 142مراقبة امل�شرفني على الختبار

جدول املوا�شفات
انظر اأي�شا املخططات• 

table of specifications, 10–16
•	 See also blueprints

املعلمون
التقييم الوطني، اإخبارهم• 
ا�شتباناتهم• 
كم�شرفني على الختبار• 

teachers

•	 national assessment, informing of, 145–146
•	 questionnaires for, 104, 126
•	 as test administrators, 140, 142

team for item writing, 52–55, 54b, 83فريق كتابة الفقرات
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team leader, 5f, 6tقائد الفريق

test, defined, 151الختبار، تعريفه

امل�شرفون على الختبار
قائمة مهامهم• 
اختيارهم• 
تعريفهم• 
التعليمات لهم• 
�شمان اجلودة• 
ا�شتخدام كرا�شة وحيدة مقابل جمموعة من الكرا�شات• 
املهمات• 
املحاور• 
راجع اأي�شا دليل امل�شرف على الختبار• 

test administrators
•	 checklist for, 142, 143–144b
•	 choice of, 139–140
•	 definition of, 147
•	 instructions for, 133b, 140–142
•	 quality assurance, 142
•	 single vs. multiple booklet use and, 87
•	 tasks, 5f, 6t
•	 topics, 139–144
•	 See also manual for test administrator

test blueprints. See blueprintsخمططات الختبار. راجع املخططات

 ,test data and questionnaires, matching ofبيانات الختبار وال�شتبانات، ربطها
125–126

مدير بناء الختبار
�شمان اجلودة من طرفه• 
حمتوى ال�شتبانات• 
تدريب امل�شحح• 
امل�شوؤوليات• 
املهام• 
دليل امل�شرفني على الختبار• 
متابعة الفقرات• 

test development manager

•	 quality control by, 72
•	 questionnaire content and, 102
•	 rater training, 92
•	 responsibilities, 55, 57
•	 tasks, 4f, 7t
•	 test administrators’ manual and, 137
•	 tracking items, 59

test objectivity, 151مو�شوعية الختبار

test population, 24, 56, 67, 151جمتمع الختبار

test usefulness, 70, 74, 151جدوى الختبار

نوع الختبار
راجع اأي�شا تخطيط وت�شميم الفقرات• 

text type, 28
•	 See also layout and design of items

 Third International Mathematics and Scienceالدرا�شة الدولية الثالثة يف الريا�شيات والعلوم
Study )TIMSS(, 12, 14t

time allowed for test taking, 22, 63, 141الوقت املخ�ش�س لإجراء الختبار

الدرا�شة الدولية الثالثة يف الريا�شيات والعلوم
درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم

TIMSS. See Third International Mathematics 
and Science Study; Trends in International 
Mathematics and Science Study

tracking items, 58–60متابعة الفقرات
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تدريب
كتاب الفقرات• 
امل�شححني• 
امل�شرفني على الختبار• 

training

•	 of item writers, 53–55, 54b, 55
•	 of raters, 92–94
•	 for test administrators, 142

translation of tests, 16–17ترجمة الختبارات

درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم
Trends in International Mathematics and 
Science Study )TIMSS(, 26n, 28, 116–117, 
158–159

جتريب الختبار
راجع اأي�شا جتريب الفقرات• 

trial test, 152
•	 See also pretesting items

unbiased items, 57, 152الفقرات غري املتحيزة

units, writing items for, 44–45, 152الوحدات، كتابة الفقرات لها

التقييـــم الوطنـــي للتقـــدم التعليمي بالوليـــات املتحدة 
الأمريكية

U.S. National Assessment of Educational 
Progress )NAEP(, 28, 60n

usefulness of test. See test usefulnessجدوى الختبارات. راجع جدوى الختبارات 

validity, 16, 151ال�شدق

vertical linking, 65–66, 66f, 87, 152الربط  الأفقي
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الـمراقبــة االإيكولـــوجيـــة
بيـــــان املنافـــع البيئـيـــة

يلتـــزم البنك الـــدويل باحلفـــاظ على الغابـــات املهددة 
بالنقرا�ـــس واملـــوارد الطبيعيـــة. اختار مكتـــب النا�شر 
طباعة بناء الختبـــارات وال�شتبانـــات للتقييم الوطني 
للتح�شيـــل التعليمـــي على الـــورق املعاد تدويـــره بـــــ 30 
يف املئـــة من النفايات بعـــد ال�شتهلك، وفقـــا للمعايري 
املو�شـــى بهـــا ل�شتخـــدام الورق التـــي حددتهـــا مبادرة 
ال�شحافـــة اخل�شـــراء، وهـــو برنامج غـــري ربحي لدعم 
النا�شريـــن يف ا�شتخـــدام الأليـــاف التـــي مل يتـــم جلبها 
مـــن الغابات املهددة بالنقرا�س. ملزيـــد من املعلومات، 

املرجو زيارة املوقــــــع

www.greenpressinitiative.org.

مت حــــــفظ:

8 اأ�شجار.• 

6 مليني اأقل من الوحدة احلرارية امل�شتخدمة.• 

746 اأقل من ثاين اأك�شيد الكربون امل�شدر يف اجلو.• 

3098 غالونا اأقل من املياه امل�شتخدمة.• 

2291 رطل اأقل من النفايات املتولدة.• 

مبـادرة الصحــافة الخضــراء
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