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معىن االختبارات:
االختبارات جمع االختبار بمعنى االمتحان  ,وقد تستعمل هذه الكلمة بشكل
تبادلي بمصطلحات قياس وتقويم وتقييم إال كلمة االختبار تعتبر أصغر
أما في االصطالح  ,فقد كان للعلماء الباحثين عديد من التعريفات .ومن ضمن
عرف االختبار بقوله:
التعريفات الشائعة في كتب التربية ما جاء به ولييم حيث ّ
"هو تقديم مجموعة أسئلة ينبغي حلّها  ,ونتيجة إلجابات الفرد على مثل هذه
السلسلة من األسئلة ويرى إحسان الشعرواني أن االختبار هو ":مجموعة من
المثيرات تقدم للمفحوص الستخراج إجابات يعطى بناء عليها تقديرا عدديا"
ويعتقد كرونباخ أن االختبار يمثل " أي إجراء منظم لمالحظة سلوك شخص ما
ووصفه بوسائل ذات مقياس عددي أو نظام طبقي" (فخر رشيد,0222,ص.)11
نشأة االختبارات المحكية المرجع:
حظيت االختبارات محكية المرجع  Criterion Referenced testingباهتمام كبير من
الباحثين في العقدين األخيرين من القـرن الماضـي( القـاطعي 0٢ )1٩٩١ ,ويشير
كوننينجهام  )Cunningham )1٩٩٢أن من أكثر االختراعات فائـدة فـي مجال القياس
التربوي خالل العشرين سنة الماضية هو االختبار محكي المرجع ,إال أن ظهور
االختبارات محكية المرجع كفكرة أولية غير محددة المعالم كـان خـالل الفترة من
( )1٩١2إلى سنة ( )1٩٩١عندما اهـتم رالـف تـايلر  Ralph Tylerبالقياس التربوي
وركز اهتمامه على األهداف التربوية المنشودة ومدى تحققها ,وذلك عند تقويم تعلم
التالميذ أو عنـد تقـويم مخرجـات البـرامج التعليميـة عمومـا (1٩01, 00
,الصبحي).
ويمكن إرجاع مصطلح ( محكية المرجع ) إلى موضوع كتبه العالم األمريكـي
روبرت جليسر في عام ( )1٩٢0بعنوان بعض التساؤالت عن تكنولوجيـا التعلـيم
وقياس نواتج التعلم ,وقد أثار هذا المقال كثير من الجدل بين علماء القيـاس عامـة
والمتخصصين في تطبيقات تكنولوجيا التعليم بخاصة ولكن لم يحدث نشاط ملحـوظ
نحو تحقيق ما نادى به جليسر إال حوالي عام (( )1٩٢٩إبراهيم.)1٩٩1 ,
وتعتبر البداية الحقيقية لهذه االختبارات مع بداية السبعينيات على يد كـل مـن
بابهام وهوسك اللذين حددا استراتيجيات ومضامين القياس محكي المرجع األمر
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الذي أدى إلــى زيــادة اهتمــام علمــاء القيــاس بهــذا النــوع مــن االختبــارات
(الصبحي.) 1٩01, 0١ ,
ففي عـام ( )1٩٢٩نـادى جـيمس بابهـام  Jamesعالم النفس األمريكي المعاصر
بجامعة كاليفورنيا بالبدء في الدراسـات 01الجدية لتحويل القياس محكي المرجع إلى
واقع فعلي حيث دعى إلى عقـد مـؤتمر متخصص في مدينة منيابولس األمريكية عام
( )1٩12لمناقشة القضايا والمشـكالت السيكومترية المتعلقة بهذا المفهوم الجديد في
القياس وقد قـدم عـدد مـن العلمـاء البارزين مجموعة من المقاالت والدراسات في
هذا المؤتمر واهتم بابهام بتجميع هذه المقاالت في أول كتاب عن القياس محكي
المرجع نشر عام ( )1٩11وترتب علـى ذلك حركة بحثية كبيرة منذ ذلك الوقت
حتى اآلن حيث اهتمت بدراسـة النـواحي النظرية السيكومترية الخاصة بهذا المدخل
الجديد ( إبراهيم.)1٩٩1 ,
أنواع االختبارات:
لتنوعاتها  ,بل ك ّل من
لم يكد علماء اختبارات اللغة يتفقون على عدد معين ّ
الباحثين يقسمونها على أساس ما لديه من اتجاهات وتطلعات  ,حتى ذكر بعضهم ما
ال يقل اثنين وعشرين نوعا وم ّما يالحظ في كثير من هذه التقسيمات هو أنه ليس
هناك معيار دقيق يبنى عليه ,م ّما يجعلها متسمة بتكرار ممل ولقد اهتديت خالل
قيامي بهذا البحث إلى بعض المعايير الخاصة التي ذكرها الدكتور خالد الدامغ .
وهذه المعايير مل ّخصة في السطور التالية :
"نظرا لما يتسم به تقسيمات بعض الباحثين الختبارات اللغة من تكرار  ,من
الممكن النظر إلى هذه التقسيمات من خالل الزوايا اآلتية :
 -0الوظيفة
 -1الوقت المتاح
 -٩معنى الدرجة
 -0طريقة التصحيح
ويمكن من خالل النظر إلي هذه الزوايا الحصول على تسعة أنواع من االختبارات
التي من ضمنها االختبارات المعيارية ,التي نحن في صدد الحديث عنها.
وتعرف المحك:المحك مقياس موضوعي مستقل عن االختبار نقيس به صدق
االختبار واصل كلمة محك في اللغة العربية يرجع الى تقليد كان العرب يتبعونه
كانت هناك قطع من االحجار الكريمة متفق عليها انها اصيلة ونفيسة (اذن فهي
صادقة) سيستخدمها االعرابي في فحص قطعة االخرى من الحجر ليتبين ما اذا
كانت كريمة  ,وهو بهذا يمسك بالقطعة االصلية ويقوم بحكها ( فهي المحك) في
القطع ة المراد اختبارها فأذا خدشت االخيرة تبين انها غير اصيلة أي غير صادقة
ومن هنا تبين ان المحك معيار موضوعي نقارن بين مقياس جديد ليتبين مدى صدقة
(احمد ,ب ـ ت.)1٩٩ ,
الحاجة الى المحكات:
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وجدنا في حساب معامل صدق االختبار نحتاج الى ايجاد العالقة بينه وبين
المستوى الحقيقي للجانب الذي يقيسه االختبار وجدنا اننا نصل الى تقدير تقريبي
للمستوى الحقيقي لهذا الجانب عن طريق مقياس موضوعي اخر هو المحك ونحن
اذن في حساب المحك لمقارنة درجات االختبار بالرتب الحقيقية لالفراد في مجال
واقعي يعتمد للنجاح فيه على خاصية صمم االختبار لقياسها  .وفي الواقع نعتمد على
اكثر من محك واحد عند اثبات صدق االختبار على انه يجب ان تتوافر في المحك
خصائص معينة (احمد ,ب ـ ت.)1٩٩,

معنى المعيار:
المعيار مفرد المعايير .وكثيرا ما يستخدم مصطلح المعايير لتعبير عن مجموعة
معيارية في القياس التربوي ,كما يستخدم مرادفا للمعدل الذي هو الدرجة الوسيط
لمجموعة معينة من الناس  .وهذه المجموعة المعينة تسمى بالمجموعة المعيارية أو
المرجعية
ويراد بالمعيار في االصطالح التربوي ,القياس أو الطريقة المتبعة للحصول
على مدى قدرة الدارس األدائية في اختبار ما سواء باعتبار جميع نتاجات التعلم
المستهدفة أو بمقارنة قدرته األدائية مع أفراد اآلخرين (ولييم أ د,022١,ص.)1٩
تعريفات االختبارات مرجعية المحك او المعيار :
1ـ تعريف ايفنر:
معيار االداء من خالل القياس محكي المرجع بأن المقياس حتى يكون محكي
المرجع يجب ان يتكون من مجموعة فقرات تمثل مجموعة االهداف السلوكية تمثيالً
كامالً (الخياط,0221 ,ص.)02٩
2ـ جالسر ونيتكو :
االختبارات محكية المرجع هي اختبارات تبنى ألنتاج قياسات قابلة للتغيير
المباشر في ضوء مستويات اداء محددة وهذه المستويات تحدد عن طريق تعريف
المجال المعنى بالقياس (جالسرو نتكيو ,1٩11,ص.)02٩
3ـ وانج :
االختبار محكي المرجع هو اختبار تحصيلي يعد لقياس وجود او غياب سلوك
معين يكون بمثابة محك وهذا السلوك وهذا السلوك تم وضعه في هدف تربوي محدد
(وانج  ,022١,ص.)02١
١

4ـ ايبل :
االختبارات محكية المرجع هي جزء من عملية القياس محكية المرجع ومن هنا
نرى معيار االداء او درجة القطع يجب ان تشتق من المكونات االساسية الكلية
للسمة المعنية بالقياس (ايبل ,1٩10,ص.)02١
أنواع المعيار:
إن كلمة المعيار في علم النفس التربوي مصطلح يستخدم في غالب األحيان
بخصوص االختبارات بجميع أشكالها .وبعبارة أدق ,إنه يستعمل كمقياس لتوصيل
إلي مدى مالئمة اختبار ما لدارسين من زاوية معنى الدرجات المعطاة.
ولقد ذكر الدكتور مندور عبد السالم أن االختبار من حيث القياس ينقسم إلى
قسمين :االختبار معياري المرجع و االختبار محكي المرجع (مندور عبد
السالم,0222,ص.)01١
وسنتحدث اآلن عن ك ّل من هذين النوعين بالتفصيل .
االختبار مرجعي المعيار :norm-referenced test
يراد باالختبار مرجعي المعيار ذلك االختبار الذي يستخدم لتقدير أداء الفرد
بالنسبة ألداء األفراد اآلخرين في القدرة التي يقيسها ذلك االختبار  .ويسمى الدرجة
التي حصل عليها الدارس درجة معيارية بينما يطلق على المجموعة التي نال فيها
هذه الدرجة فئة معيارية.
الدرجة التي حصل عليها الدارس دليل على مدى ارتفاع أو انخفاض فعاليته مع
درجة مجموعته المعيارية التي من خاللها نستطيع الوقوف على عالمة كل فرد من
أفراد هذه المجموعة .إذا حصل الطالب مثال في اختبار مادة النحو  ١2من  ١2فإن
الدرجة  ١2هي الدرجة الخام .ولن تكون لهذه الدرجة قيمة إال عند الرجوع إلى أداء
مجموعته في نفس االختبار .ومن هنا نصل إلى الوضع النسبي لجودة الطالب بهذا
المقياس .
ويبدو أن اإلجراءات المستخدمة في تقنين االختبارات المرجعية معقدة ومكلفة من
حيث الوقت والجهد .فبعد أن يحدد المؤلف بأن محتوى االختبار وفقراته تعتبر ممثلة
لمدى واسع المجال الذي سيتم فحصه  ,كما يتم إجراء الفحص الميداني له على عدة
مئات من الطالب (ولييم أ د,022١,ص.)1٩
خصائص اختبارات المرجعي المعيار :
1ـ الكشف عن الفروق الفردية حيث تكون الدرجات قريبا من المنحنى االعتدالي

٩

يفسر األداء في االختبار مرجع المعيار موازنة بأداء األفراد اآلخرين في االختبار
نفسه  ,أن أداء نسبي
0ـ مالئمته التخاذ قرارات تتصل بالتالميذ كأفراد من حيث النجاح والفشل ,القوة
والضعف
١ـ استخدام اجراءات المقننة في تطبيق ورصد درجات الدارسين في نفس الفئة
العمرية والصفية.
٩ـ ي تم من خالل هذا االختبار تفسير سلوك الطالب خصائصه و صفاته ,حيث إن
هذا االختبار يستخدم لقياس مجال االهتمام
١ـ يجب أن يبنى االختبارات بالدقة وانتظام حيث تكون استجابات الطالب منسجمة
بدرجة عالية  ,بحيث يمكن الحصول على نفس الدرجة عندما يعاد نفس االختبار
٢ـ ويجب أن تكون الفقرات التي تتم منها االختبار متسمة بدرجة حقيقية المجال
الذي يقيسه االختبار (مندور عبد السالم,0222,ص.)01١
1ـ يمكن من خالل هذه االختبارت مقارنة اداء الطلبة بعظهم ببعض وهنا يمكن
القول ان الطالب االول والطالب الثاني وهكذا فمثالً الطالب الذي يحصل على معدل
 %٩2يمكن القول انه متفوق على  %1٩من الطلبة .
٩ـ في االختبارات معيارية المرجع ينظر للمادة الدراسية ككل ال كأجزاء فأمتحان
االحصاء مثالً يتضمن اعداد الجداول التكرارية  ,الرسوم البيانية ومقاييس النزعة
المركزية والتشتت عالمة الطالب عليها كلها يعني الطالب في مادة االحصاء ويمكن
في هذه االختبارات ان يغطي نجاح الطالب في بعض الفروق على رسوم في فروق
اخرى فنجاح الطالب في مقياسي النزعة المركزية والتشتت مثالً قد يغطي رسوبه
في الرسومات البيانية بالتالي يتم نجاحة بمادة االحصاء ككل (.)www.gulfkids.com
خطوات اختبار مرجعي المعيار:
تنحصر خطوات اختبارات مرجعي المعيار في النقاط التالية :
1ـ تحديد محتوى المادة الدراسية و األهداف التي يقيسها االختبار وصياغتها
صياغة سلوكية
0ـ إعداد جدول المواصفات لالختبار بحيث يشمل طوله ونمط األسئلة وطريقة
التصحيح.
 -١تحديد المهارات التي ستعطيها االختبارات بناء على استجابة الدارسين بما
يحقق المزيد من الجودة
٩ـ تجريب االختبار تجريب االختبار مرة أخرى على عينة أخرى للتأكد من
صالحية التعديالت بصفة عامة (فخر رشيد,0222,ص.)02١
١

االختبار محكي المرجع:
تعني كلمة المحك لغة الصدق وعند ما تستعمل صفة لالختبار يعنى مدى تمثل
االختبارات بالصدق والثبات في جميع أوصافها .وكلمة "المحك" عند التربويين
مصطلح يستعمل لتد ّل على كافة الحصائل التعلمية المتوقعة من الدارس والوقوف
على مدى تحقيقها .
فالمحك هو قياس موضوعي الطبيعة ومستقل اإلجراء وتستعمل لتحديد صدق
االختبار رغبة في الحصول على تقدير نسبي للمستوى الحقيقي ويهدف االختبار
محكي المرجع إلى تقدير أداء الفرد بالنسبة إلى المحك أو مستوى أداء مطلق دون
لجوء إلى مقارنة بأدائه بأداء أفراد اآلخرين(فخر رشيد,0222,ص.)١2١
إن الطالب في عينة تقنين االختبارات ذات محكي المرجع يمتلكون المهارة التي
سيتم تقييمها  ,ويختلفون بدرجة كبيرة في المستوى العمري أو الصفي أو كليهما
يتضح جليا فيما سبق أن االختبار مرجعي المحك يتطلب تحديد مستويات مسبقة
لألداء ,ذلك لما يحتوي من معلومات محددة ومفصلة عن تحصيل الطالب بالنسبة
إلى موضوع دراسي معين  ,ويستخدم في الغالب لوصف تقدمهم فيه.
مميزات االختبارات محكي المعيار:
1ـ الكشف عن مستوى الدارس بشكل مطلق دون تقيد بموازنته بأداء األفراد
اآلخرين معرفة مدى إتقان الفرد عن موضوع أو مهارة ما كما يصف مدى تقدمه
في مادة دراسية تحديدا وتعريفا
0ـ التطلع إلى معرفة مدى تمكن الدارس من حيث الوصول إلى المستوى المرجو
لديه فيما يدرس ,بغض النظر ع ّما يحصل عليها من الدرجات
١ـ االهتمام بتصنيف الدارسين إلى مستويين فقط هما  :مستوى الذين استطاعوا
الوصول إلى
٩ـ مستوى األداء المطلوب من التمكن و الذين لم يتم ّكنوا من الوصول إليه .
١ـ السعي نحو تحديد مجال سلوكي تحديدا واضحا.
٢ـ تحديد العالقة بين أداء أفرد الدارس ومستواه الواقعي في المجال السلوكي
1ـ يجب أن يكون االختبار ات محكي المرجع متعلقا بالوظيفة التي تقيسها
٩ـ فدرجات أو رتب األفراد على المحك يجب أن ال تتأثر بشخص يقوم بإعطاء
الدرجة أو التقدير.

٢

٩ـ يوصف اداء االفراد فيها بعبارات سلوكية توقع ما يستطيع الفرد ان يقوم به
(قاهر ,1٩٩٩,ص.)٢1
خطوات إلعداد اختبار مرجعي المحكCritarion- referenced Test:
إلعداد اختبار مرجع المحك خطوات ال بدّ من اتخاذها للوصول إلى النتيجة
المطلوبة  .وسوف أعرض تلك الخطوات في سطور آتية :
1ـ تحديد العناصر السلوكية التي سوف يقيسها االختبار
0ـ إعداد جدول مواصفات االختبار
١ـ تحديد صدق االختبار و حساب ثبات .
٩ـ إعداد الصورة المبدئية لالختبار تشمل ( التعليمات  ,مفتاح التصحيح
١ـ إعداد نماذج استمارات تقرير االختبار مرجعي المحك (ولييم أ
د,022١,ص.)١١0

ثبات االختبارات المحكية المرجع:
تعتمد معظم طرق تقدير ثبات االختبارات المعيارية المرجـع علـى معامـل
االرتباط بين متغيرين  ،وتزداد قـيم هـذه المعـامالت بزيـادة تبـاين الـدرجات (عالم
 )٥٩٩١، ٠٦٢ ،وفي االختبارات المحكية المرجـع يـتم تفسـير الدرجـة٤٤
بالرجوع الى مستوى أداء محدد فيتوقع ان تكون مجموعـة الطلبـة متجانسـة ،
وخاصة عندما يوجه التعليم الى مستوى معين من اإلتقان للمعلومـات والمهـارات،
وبالتالي عند حساب الثبات بالطرق التقليدية لالختبارات المحكية المرجع فانـه مـن
المتوقع ان تكون القيم منخفضة (عوده )٥٩٩١، ٣٦٣،وبالتالي فإن طـرق تقـدير
ا لثبات الخاصة باالختبارات المعيارية المرجع ال يصلح لقيـاس ثبـات االختبـارات
المحكية المرجع أوحيث أن االختبارات محكية المرجع تسـتخدم عـادة ألغـراض
التصـنيف (متقن ،غير متقن) ،ودرجة تمكن األفراد من النطاق السلوكي ،فان ثبات
هذا النـوع من االختبارات يطلق عليه ثبات التصنيف الختبارات االتقان أو ثبات
تقدير درجات االفراد في نطاق سلوكي معين وتوصل العلماء في هذا المجال الى
عدد من الطرق لحساب ثبات االختبـارات المحكية المرجع حيث يمكن تقسيمها الى
مجموعتين هما:

المجموعة االولى:
ثبات تقديرات درجات االفراد في نطاق سلوكي معين ،ومن هذه الطرق:

1

1ـمعامل لفنجستون (: )Livingstonويعتمد على مفاهيم النظرية الكالسـيكية في
تقدير ثبات االختبار معيارية المرجع والتي تُركز على معرفة انحراف درجة الفرد
عن متوسط العينة إال انها تستخدم الدرجة الفاصلة بـدالً مـن ٤١المتوسط ،فبدال من
ايجاد انحراف درجات األفراد عن المتوسـط تحسـب انحرافات درجات االفراد عن
الدرجة الفاصلة المحددة( .عـالم .)٠٦٣-٥٩٩١،٠٦٤ ،
 -٢معامل االعتمادية لبرينان وكين :ويعتمد على مفاهيم ومبادئ نظرية إمكانية
التعميم لكرونباك  ،حيث يوضح كرونباك أن هناك نوعان من تباين الخطـأ أحدهما
يتعلق بتفسير البيانات المستمدة من االختبارات المعياريـة المرجـع واآلخر يتعلق
بتفسير البيانات المستمدة من االختبارات المحكيـة المرجـع ،ومعامل التعميم هنا هو
النسبة بين تباين الدرجة الشاملة  ،والتباين المتوقع للدرجة المالحظة واطلق عليه
برينان معامل االعتمادية( .عـالم .)٠٦٦-٥٩٩١،٠٦١ ،
المجموعة الثانية:
ثبات تصنيف االفراد في مجموعات بحسب درجة تمكنهم من نطاق سلوكي
معين(التصنيف لالتقان) :تهتم هذه المجموعة بتقدير اتساق قرارات التصنيف الى
متقنين وغير متقنين ،أي ان التصنيف يكون ثنائيا ً استنادا ً الى درجة فاصلة ،كما
تهتم بتقدير أخطـاء التصـنيف الموجبة والسالبة والخطأ الموجب يحدث اذا كان
المستوى الحقيقي للفرد يقـل عـن الدرجة الفاصلة في حين يكون اداءه على االختبار
مسا ٍو للدرجة الفاصلة أو يزيـد عنها وبذ لك يُصنف على انه متقن  .اما الخطأ
السالب فيحدث إذا كـان المسـتوى ٤٦الحقيقي للفرد يساوي أو يزيد عن الدرجة
الفاصلة إال انه يحصل في االختبار علـى درجة أقل من الدرجة الفاصلة وبذلك
يُصنف على انه غير متقن ،وينبغي ان تكـون درجة التصنيف غير مشوبة بأي من
نوعي الخطأ (عالم . )٥٩٩١، ٠١٢ ،
وتنقســم المعــامالت التــي تشــتمل عليهــا هــذه المجموعــة الــى قســمين:
 -1معامالت ثبات التصنيف لإلتقان من تطبيقين :حيث يتطلب تطبيق االختبار
نفسه مرتين أو تطبيق صورتين متوازيتين لتفس االختبار ومن هذه المعـامالت
معامـل اتفاق هامبلتون ونوفيك ومعامل كارفر ومعامل كابا .
 -٢معامالت ثبات التصنيف لالتقان من تطبق واحد :ويكفي لحسـابه بيانـات مـن
تطبيق واحد مثل معامل اتفاق هاينا ومعامل سبكوفياك وحيث تم استخدام معامل
سبكوفياك في هذه الدراسة فسيتم عـرض خطـوات حسابه وفق اآلتي.
٩

معامل االتفاق لسبكوفياك :
اقترح سبكوفياك  Subkoviakطريقة تعتمد على مدى اتسـاق تصـنيف األفراد في
مجموعتين إحداهما متقنة واألخرى غير متقنة باستخدام نتـائج تطبيـق االختبار مرة
واحدة فقط  ،وتتلخص الطريقة في تقدير مقدار احتمال تصف كل فرد ٤١تصنيفا ً
صحيحا ً ل (ف)  ،وجمع هذه المقادير االحتمالية  ،وإيجاد متوسطها  ،وبذلك نحصل
على معامل اتفاق خاص بالمجموعة التي يطبق عليها االختبار وقـد رمـز سبكوفياك
لهذا المعامل بالرمز (  )pوسيتم الرمز له بـالرمز ل (عـالم.)٠١١-٠١٩ ،٥٩٩١ ،
وترمز (س) إلى الدرجة الفاصلة في االختبار (ن) إلى العدد الكلي لمفردات
االختبارحيث لس(ف) :معامل اإلتفاق الخاص بتصنيف كل فرد ( وهـو مقـدار
احتمـال التصنيف المتسق لهذا الفرد حين يُجرى عليه اختبارين متوازيين ) .
ويمكن كتابة معادلته كالتالي :
= [ل (س > س)]  -٥[ +ل (س > س)]
حيث ل (س > س) = محـــ ( ل ) ( -٥ل )
وإذا كان عدد مفردات االختبار صغيرا ً فإن القيمة التقديرية لدرجة الفرد في النطاق
السلوكي باستخدام المقدار (ل ف) ال تكون دقيقة ولذلك يفضل في هذه الحالة
استخدام أسلوب االنحدار حيث أنه يعطى قيمة تقديرية أكثر دقة ويمكـن الحصـول
على هذه القيمة باستخدام الصيغة التالية  :ل = ر (ــــ)  -٥( +ر) (ـــ) حيث ( ر )
ترمز إلى معامل ثابت االختبار باستخدام طريقة كيودر – ريتشاردسون  ٠٥س
ترمز إلى متوسط نسبة عدد اإلجابات الصحيحة لألشخاص الذين طبق علـيهم
االختبار.
أستخدامات االختبارات مرجعية المحك:
نشأت حركة القياس المرجعي المحك مرتبط بفلسفة تربوية للتعليم تختلف عن
فلسفة القياس مرجعي الجماعة او المعيار  ,فقد تبين قصور هذا النوع االخير من
القياس في التقويم الشخصي وكذلك قصور في تقويم فاعلية البرامج التعليمية من
حيث مدى تحقيقها لالهداف المرجوة وبذلك ال يساعد في اتخاذ قرارات تفيد في
تطوير هذه البرامج وزيادة فاعليتها
فاالساليب والممارسات التربوية التقليدية ادت الى جعل وظيفة الممارسات
التعليمية تقتصر بدرجة كبيرة على تصنيف المتعلمين والحكم على ضعاف
التحصيل بالفشل واستبعادهم تدريجيا ً خالل المراحل الدراسية  ,وتشجيع القليلين
التعلم دو ن االهتمام بتقديم العون الكافي لجميع االفراد للتعلم الفاعل واستكمال التعليم
٩

فالنظام التعليمي السائد يوجد اساليب التدريس والمدة الزمنية للتعلم وتصمم
االختبارات بطريقة تجعل الطالب الضعاف او من يعانون من صعوبات التعلم
يحصلون على درجات منخفضة حيث ان معيار االداء في هذه االختبارات يعتمد
على الموازنة بالطالب المتوسط وهذا يتنافى مع وظيفة المؤسسات التعليمية التي
ينبغي ان يكون هدفها الجوهري هو التعليم والتعلم الذي هو حق للجميع ومع
التطورات الكبيرة الحاصلة في مجال العلمي والتكنلوجي يقل الطلب على المهارة
العاملة ويالقي امثال هؤالء الطالب الذين لم يتح لهم قدرا ً كافيا ً من التعلم صعوبات
جمة في الحصول على اعمال حيث ان االعمال المتاحة لهم تكون محدودة جدا ً لذلك
ينبغي ان ترتبط عمليات التعليم والتقويم باالهداف التربوية المستقبلية المتبعة في
النطاق وتعمل على تحقيقها وتنمية امكانيات كل متعلم الى اقصى حد ممكن (صالح
الدين عالم,0222,ص.)0٢0
معنى الدرجة على المقياس (المحكي-المعياري):
رغم اهمية تأكيد معنى درجة البند بعتبار الوحدة الذرية للمقياس  ,فأن المحصلة
النهائية التي نتعامل معها في اغلب االحيان هي الدرجة الكلية على المقياس وعندما
نحصل على هذه الدرجة يتعين ان نستعى للتعرف على دالالتها  ,وال تكتسب
الدرجة الخام معنى معينأ اال اذا نسبت لمرجع معين يعطيها التفسير المناسب ونشير
الى مفهومي المرجع المحكي والمرجع المعياري وتناول اسلوب هذين المرجعين
احصائيا ً.
أـ المرجع المحكي:
يندر استخدام المرجع المحكي في المقاييس النفسية في اغلب المجاالت  ,وعادة
ما يقتصر استخدامه على االختبارات التحصيلية ويعتمد استخدامه على قرار مسبق
بمقدار االداء المقبول من الفرد ونقطة الفصل في تحديد هذا المقدار هي التخطيط
المبكر "لما يجب" اال ينخفض عنه االداء المقبول وعلى ذلك فأن قدرة جميع
االفراد او قدرة نسبة منهم على بلوغ هذا القدر او تجاوزه  ,او عدم بلوغ أي منهم ال
يدخل كعامل محدد لمقدار االداء المقبول بوصفه اداء مناسب ويعني هذا اننا ازاء
مفهوم مطلق ال يعتمد على عوامل متغيرة تتعلق بمستوى الصعوبة او المستوى
االداء او طبيعة العينة
فاذا افترضنا اختبارا ً تحصيليا ً لماذا الجغرافية يتكون من خمسين بند وكان
المرجع المحكي المقبول لألداء عليه هو تمكن المفحوص من تقديم خمسه وعشرون
اجابة صحيحه على االقل  .يمكننا ان نالحظ ان تحديد هذا المك يتم قبل تطبيق
االختبار  ,فالمرجع المحكي ال يخضع لتقديرات تتعلق بالمستوى العام ألداء افراد
عينة معينه  ,وقد يترتب على تحديده المسبق ان يفشل كل المفحوصين في الوصول
الى "الدرجة المحكية" او ينجح كل المفحوصين في الوصول اليها وتجاوزها ليبلغوا
سقف االختبار .
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واالمر المهم هنا هو تقرير " الدرجة المحكية " للنجاح او الفشل تحكمه معايير ال
تتعلق بحجم او مستوى االداء من المفحوصين انفسهم او الظروف المتغيرة لألداء
بل تحكمه اعتبارات تتعلق باألهداف او المشكالت التي اعد االختبار لتقييمها
وخدمتها (.صفوت فرج,0210,ص.)002
المرجع المعياري:
يختلف المرجع المعياري اختالفا ً جوهريا ً عن المرجع المحكي فاألول بعدي
ونسبي والثاني قبلي ومطلق  ,ويعتمد المرجع المعياري اعتمادا ً على عدد من
المفاهيم االحصائية العامة وحيث نهتم بحساب درجات االفراد الذين نختبرهم وهي
عملية تاليه للحصول على االداء  ,وبما ان حساب متوسط أي مجموعة من
الدرجات عبارة عن تحديد نقطة حسابية تقل درجات حوالي نصف افراد العينة عنها
 ,وتزيد درجات حوالي نصف افرادها عنها (بأفتراض أعتادلية توزيع هذه الدرجات
) يصبح من المتوقع في هذه الحالة الوصول الى مجموعتين تزيد درجات احداهما
عن المتوسط وتنخفض درجات االخرى عنه غير ان هذا المتوسط ال يمثل حدا ً
مثاليا ً او قبليا ً او مطلقا ً يفترض ان ال تنخفض عنه درجة الفرد مقبول االداء بل هو
بمثابة نقطة متحركة تعبر عن اداء عينة في ظروف معينة ,لذا يختلف هذا المتوسط
من عينة اخرى  ,بل قد يختلف لدى العينة ذاتها من موقف الى اخر وتصبح المشكلة
المنهجية في هذه الحالة هي :ما نوع الوحدات التي يمكن استخدامها للتعبير عن
الفروق بين االفراد وحجم هذه الفروق وقيم االداء عند استخدامنا لمرجع معياري .
االجابة ان هذه الوحدات ذات الداللة هي االنحراف المعياري عن المتوسط الذي
خرجنا به من حسابنا ألداء العينة  ,ونحن نعلم ان المتوسط مقياس للنزعة المركزية
لمجموعة درجات اختبار معين وان هذا االنحراف المعياري لهذا المتوسط مقياس
لتشتت قيم او درجات هذا االختبار حول المتوسط وبدون معرفة االنحراف
المعياري ألي متوسط ال تتوفر لدينا الدرجات الكافية للتعامل مع مجموعة الدرجات
(صفوت فرج,0210,ص.)000
العالمة المعيارية واإلنحراف المعياري Standard Mark and Standard Deviation
تكون درجات االختبارات ذا معنى و داللة عندما يقارن درجة افرد بدرجات
اآلخرين في اختبارات واحدة ,وذلك عن طريق استخدام الدرجات المعيارية لمقارنة
مستوى فرد معين بمستوى أداء المجموعة التي كان له انتماء بها  ,بشكل عام  .ومن
خالل هذه العملية ,نتوصل إلى مدى
ارتفاع أو انحطاط هذه الدرجة عن المتوسط  .وبهذا المعيار يتضح جليا مدى نجاح
تلميذ من حيث تحصيله في االختبار عند المقارنة مع فئة صفه .
ويتم تحويل العالمات الخام إلى عالمات معيارية عن طريق االنحراف المعياري,
ذلك بتحويل الدرجات الخام إلى ما يناظرها من الدرجات معيارية مقننة بنسبة كل
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درجة خام من درجات االختبار متوسط الدرجات الكلية وانحرافها المعياري (فخري
رشيد ,0222,ص.)1٩2
استخراج العالمات المعيارية:
يت ّم استخراج العالمات المعيارية بتفريق بين العالمات العام والمتوسط الحسابي
ث ّم تقسيم هذا الفرق على االنحراف المعياري للعالمات  ,إليضاح مدى انحراف
المعياري بين العالمة الخام عن المتوسط الحسابي والتي سوف نبين في السطور
آلتية:
العالمة المعيارية = العالمة  ---المتوسط
االنحراف المعياري:
وإذا أردنا استخراج معدل الدارس وتحديد مستواه التحصيلي ومقارنته بمستوى
غيره في مادتي القراءة و األدب مثال  ,ينبغي علينا معرفة الحساب المتوسط
واالنحراف المعياري لكل مادة إضافة إلى معرفة العالمة التي حصل عليها الطلب
في كل مادة
لنفترض مثال أن طالبا حصل على العالمة  ٩0في القراءة وعلى  10في األدب .
وإذا كان الحساب المتوسط لعالمة القراءة يساوي  ٩2واالنحراف المعياري لهذه
العالمة  ٩بينما كان المتوسط الحسابي في األدب  12وانحرافها المعياري  ١فأي
هذين المادتين يعتبر أفضل؟
العالمة المعيارية في القراءة = ١ = 10 = ٩2 - ٩0
٩
٩
العالمة المعيارية في األدب = ٩ = 10 = 12 – 10
يتضح فيما سبق أن مستواه في األدب أحسن من مستواه في القراءة علي الرغم
من زيادة عالمته الخام في القراءة على عالمة الخام في األدب وأحيانا يكون مقيّم
ّ
مضطرا إلى تعديل الدرجة المعيارية إذا احتوت تلك الدرجات على
االختبارات
الكسور وإذا كانت اإلشارة سالبة .والمراد بالكلمة السالبة تمثل الحالة التي يحصل
فيها الدارس على درجة تعني أنه ليس لديه أي معلومة بخصوص ما يمتحن فيه .
ولتخلص من هذه المشكلة  ,اقترح ثورندايك ما يلي:
( )1يكون التخلص من الكسر بضرب الدرجة في 12
()0يكون التخلص من اإلشارة السالبة بإضافة  ١2إلى الدرجة المعيارية المعدلة لها
هي :
ت=(01= ١2+) 12 *0.١ -
وتد ّل حرف التاء المشار إليها على الدرجة المعيارية التي هي منتزعة من
الحرف األول من اسم ثورندايك الذي جاء بهذه الفكرة
المقارنة بين االختبارات مرجعي المعيار واالختبارات محكي المعيار:
10

1ـ تحكم االختبارات مرجعي المعيار على وضع الطالب التحصيلي بشكل عام
وبدرجة أكبر بينما تركز اختبارات محكي المرجع على اتخاذ قرارات تصنيفية مثل
ناجح /راسب
0ـ تصدر االختبارات مرجعي المعيار على أداء مجموعة ما وكذلك أداء الفرد
بمقارنته مع المجموعة ,في حين تركز االختبارات محكي المرجع على أداء الفرد
الخاص
١ـ تستخدم االختبارات مرجعي المعيار نتائجه لوصف مجموعة من من االفراد وقد
ال ترتبط بدرجة قريبة بعملية التعليم في حين وترتبط اختبارات مرجعي المعيار
بالقرارات التعليمية بشكل مباشر .
٩ـ درجات االختبارات مرجعي المعيار تستخدم لتقويم مجموعات من الطالب
والبرنامج و نشاطات البحث في حين تمتاز درجات التقييم في االختبارات ذات
محكي المرجع بأنها عادة ما تكون مطلقة وتصف بالتحديد ما يستطيع عمله وما ال
يستطيع
١ـ إن العينة المستخدمة في االختبارات ذات مرجعي المعيار أكبر حجما من
االختبارات ذات محكي المرجعي (فخري رشيد ,0222,ص.)1٩2
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