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  :دـتمهي

يشكل التحصيل الدراسي أحدا اإلنسانية اليت تشغل اليوم األسرة واملدرسة واملتعلم بدرجات متفاوتة، 

املدرسي فقط وهناك من يرى أنه كل ما حيصل عليه فهناك من الباحثني من حيصر التحصيل الدراسي يف العمل 

الفرد من معرفة سواء كان داخل املدرسة أو خارجها،واالجتاه األول خيصص التحصيل الدراسي لعملية التعليمية 

  .املقصودة واملوجهة من طرف املدرس

متعددة، جناح تمل جوانب شالعملية التعليمية وي حاصلالتحصيل الدراسي على أنه " دوالندتشر"يعرف 

التلميذ يف اية السنة أو يف الطور املدرسي، مث اجنازاته املعرفية وغري املعرفية يف خمتلف املواد، أو توجيه التلميذ حنو 

ختصص معني، كما يرتبط باكتساب جمموعة من املعارف تساهم يف جعل املتعلم عنصرا إجيابيا داخل اتمع 

اليت تعرضه، أن يكون قادرا على حتقيق مشروعه الشخصي يف احلياة، ومعرفة  وذلك بقدرته على مواجهة املشاكل 

1.كيفية التواصل، سبل أخذ املعلومات، إضافة إىل وعيه ملسؤوليته
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  .13:05، على الساعة15/4/2016يوم  www.madary org/ articheعوامل التحصيل الدراسي،  - 
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  :تعريف التحصيل الدراسي/.1

  .حصل على الشيء، حيصل حصوال، وقد حصلت الشيء أي جتمع وتنبت: التحصيل :لغويا

التحصيل الدراسي هو إجناز تعليمي أو حتصيل دراسي للمادة، ويعين بأروع مستوى معني من  :تربويا

الكفاية يف الدراسة سواء أكان يف املدرسة أو اجلامعة، وحيدد ذلك اختبارات متقنة، وتقارير املعلمني أو االثنني 

  .معا

تطيع التلميذ أن يستوعبها وحيفظها إن التحصيل الدراسي هو جمموعة اخلربات املعرفية واملهارات اليت يس

، 1ويتذكرها عند الضرورة مستخدما يف ذلك عوامل متعددة كالفهم واالنتباه والتكرار املوزع على فرتات زمنية معينة

والقدرة على فهم الدروس واسيعا ا يربطونه أيضا بالتتابع احملصل عليها وتعرف الرتبية بأا عملية بناء وحترر 

، 2إحداث تغريات مرغوبة يف اإلفراد ويف سلوكهم سواء كان معرفيا أو سلوكيا وجديا أو نفسيا حركياالفرض منها 

وعلى هذا تلجأ املدرسة إىل قياس مدى حدوث التغريات يف جوانب التحصيل الدراسي من خالل االختبارات 

عاب واالنتفاع باملعلومات يف حل التحصيلية اليت ترمي أساسا إىل قياس بنتائج التعليم كلها على الفهم واالستي

املشكالت وتطبع آثار التعلم يف أسلوب تفكري التلميذ واجتاهاته وطريقته يف معاجلة األمور وقدرته على النقد البناء 

  .3سابه من مهارات وخربات مفيدةكتوالتمحيص وإنفاق ما ا 

    4:ذا الغرض نذكرها فيما يليونظرا ألمهية هذا القياس جلأت املدارس إىل استخدام طرق خمتلفة يف ه

  : االختبارات الشفوية.1.1

يقوم املدرس بطرح سؤال أو أكثر على كل تلميذ، وتكون اإلجابة عليه شفهيا من قبل التلميذ إذا أخطأ      

  .ينتقل إىل تلميذ آخر

  : االختبارات التقليدية.2.1

معينة، ويستطيع االطالع على نتائج  ةحتريرية خالل مدتوزع األسئلة على مجيع التالميذ وتكون اإلجابة      

  .االمتحان عكس الشفوي

                                                                 

.146الطاهر سعد اهللا، المرجع السابق، ص - 1
  

  .95، ص1983، 1، الكويت، دار القلم،ط1وتطبيقاتها التربوية، طبوعالم رجاء محمود، نادية محمود شروق، الفروق المفردية  -2
   .143، ص1995، دار مصر للطباعة، 2، ط2بركات حليفة، اإلختبارات والمقايس العقلية، ج -3

4
  .270عبد العزيز صالح، التربية الحديثة، دار المعرفة مكتبة غريب، القاهرة، ص - 
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الصواب واخلطأ  بارنذكر منها االختبار املتعدد واخت   :االختبارات المقننة وهي االختبارات الموضوعية.3.1

ممتاز، جيد، : للتحصيل الدراسي عدة تغيريات اصطالحية هي اواختبار املطابقة واختبار ملء الفراغ كما وضعن

  1.حسن، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا

  :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي/.2

بتزايد االهتمام بني املختصني بالتعرف على العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي للتالميذ، ويأيت هذا 

تساعد على زيادته لتدعيمها وتعزيزها، وإضافة إىل التعرف على االهتمام من منطلق الكشف عن الطرق اليت 

األستاذ، األسرة، املؤسسة، طرق التسيري : العوامل اليت قد تؤدي إىل االختالف الدراسي لتجنبها ومن هذه العوامل

 ...والتدبري، القوانني التنظيمية، طرق التدريس

  :األستاذ كعامل مؤثر في التحصيل الدراسي/.3

لألستاذ دور أساسي ومباشر يف مستوى الطلبة وحتصيلهم إما سلبا أو إجيابا، وذلك من خالل قدرته 

على تصميم االختبارات التحصيلية بطريقة جيدة وموضوعية وعدم التساهل يف توزيع العالمات مبا ال يتناسب وما 

  :ا ومقصودة لدى الطلبة يتطلب امتالكهيستحقه الطلبة، وحىت يقوم األستاذ بدوره املنشود ويؤدي النتائج نظامي

 .التمكن من املادة العلمية أو الدراسية اخلاصة مبوضوع املنهج أو الكتاب املدرسي - 

التمكن من املهارات األكادميية واملهنية والوظيفية وغريها مما يدخل يف الكيفيات التعليمية لألستاذ يف  - 

 .الرتبية املدرسية

ملوجه واإلداري والقائد الناجح يف تعامله مع طلبته، وأن يكون ذا شخصية حمبوبة دوره ا دإن األستاذ جي - 

2ومرغوبة لدى التالميذ وكفيلة خبلق جو تربوي يسود التفاعل واملشاركة واملتعة
. 

   :العوامل الشخصية/.4

  .والعصبية وهي العوامل املتعلقة بشخص التلميذ كصحته اجلسدية، وقدراته العقلية وحالته االنفعالية   

   :العوامل الجسدية.1.4

الة النمو وصحة حيث أن إصابة ببعض األمراض مثل الصمم، حبوهي تلك العوامل اليت ترتبط ارتباطا وثيقا      

وأمراض اخلطاب والتأتأة والتلعثم تؤدي إىل اخنفاض مستوى استيعابه وبالتايل إىل تأخره دراسيا عن زمالئه، كما 

                                                                 
  .214، ص مكتبة غريب، القاهرة أسعد، رعاية المراهقين، ميخائيليوسف  -1

2
 -www.madary. 
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، وعليه ميكن 1صيله الدراسيحتأن ضعف البصر وضعف السمع والنطق وعاهات حركية اليت تؤثر تأثريا كبريا على 

  :حصر هذه احلاالت فيما يلي

  .أكثر العوامل انتشارا يف مدارسنا يتمثل يف حاسيت السمع والبصر -1

إىل إعجاز التلميذ متاما  عيوب النطق اليت يسهل مالحظتها على التلميذ وتؤدي يف حالتها القصوى -2

  .عن التحصيل وتؤدي به إىل سوء التوافق مع نفسه ومع اآلخرين

إىل تلك مقاعد يضطر ومنه واحلياء العاهات اخللقية واإلعاقة حيث أن الفرد يكون كثري اخلجل  -3

  2 .الدراسة

   :العوامل العقلية.2.4

واستعدادات الطفل العقلية اخلاصة وكذا حالته املزاجية وطرق  تتمثل هذه العوامل يف القدرة املعرفية والذكاء        

تفكريه، مما يؤدي إىل اهتمامه لدروسه، ويعترب نقص الذكاء من أقوى العوامل اليت تؤثر يف التحصيل الدراسي 

يت يقوم القدرة العقلية الفطرية العامة وهو العامل املشرتك الذي يدخل يف العمليات العقلية ال" فالذكاء هو تلك 

   .3ا اإلنسان

   :العوامل النفسية.3.4

يعترب متتع التلميذ بالصحة النفسية حد ضروري يف العملية، ذلك ألن قدرة التلميذ على النجاح مرتبط      

  :أساسيا مع االنفعالية يف الفشل الدراسي لسببني

يعاين منها التلميذ ، قد  التكييف الذايت وسوء التكيف النفسي شبيهة حباالت القلق واخلوف اليت -1

جتعل من االضطرابات النفسية حتول دون قدرته على االنتباه والرتكيز ومتابعة الدروس مما يِثر سلبا على حتصيله 

  .الدراسي

األطفال الذين ال تسمح هلم الظروف أن ينمو منوا اجتماعيا سليما فهم األطفال الذين يكونون  -2

جتماعي واملدرسي، ونفس الشيء بالنسبة لألطفال الذين يعانون من احلرمان عاجزين عن التكيف مع احمليط اال

  .العاطفي، مثل ظاهرة التسرب وهروب األطفال من املدرسة نظرا لوجود عوامل جذب عديدة خارج املدرسة

  

  
                                                                 

  .401، السعودية، دار الشروق، ص1يوسف القاضي، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي، ط -1
2
  .488، ص1983محمد مصطفى زيدان، دراسة سكولوجية تربوي لتلميذ التعليم، دار الشروق، السعودية،  - 

3
  .157مرجع ، صنفس  - 
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  :العوامل البيداغوجية/.5

التعليم ما هي إال وسطا منظما دف إن املدرسة وما فيها من األساتذة والتالميذ واملناهج وطرق األداء 

إال حتقيق الوظيفة التعليمية واإلخفاق يف املردود الدراسي ال يرجع للعوامل األسرية والعقلية فقط بل للمدرسة أيضا 

  :نصيب ولعل أهم العوامل ما يلي

وين املتعلم املناهج عبارة عن جمموعة من األنشطة املخططة من أجل تك :المناهج والبرامج الدراسية.1.5

   1.ويتضمن األهداف واألدوات واالستعدادات بالتكوين املالئم للمدرسني

العيوب يف طرق التدريس وسيادة الفوضى أو التسلط يف اجلو املدرسي تشكل احللقة  :طريقة التدريس.2.5

بدراسته، فقط ترتبط  املفقودة بني التالميذ و املعلم وعدم وجود القدوة للطالب، تلك القدوة اليت تدفعه الهتمام

املادة الدراسية بشخص األستاذ، ومن مث يكون لشخصية األستاذ وطريقة تدريسه أثر كبري على القدرات الذهنية 

ألن تأثري شخصيته على الطالب يكون هلا أقوى وأكثر تأثري من الكتب " للتالميذ ونشاطهم داخل املدرسة 

    2.املدرسية املقررة

عداد فهو خيلق القوية يستطيع أن ميلك قلوب طلبته وجيعلهم أكثر جتاوب واستواألستاذ ذو الشخصية 

فيكون األستاذ غري متجاوب ألخطاء طلبته بطريقة موضوعية فيستعمل خشونته وصرامته يف الدافعية للدراسة،

مستوى  عملية إلقاء الدروس فإنه خيلق نوعا من اخلوف والقلق وهذا بدوره سيكون عائقا إضافيا يساهم تدين

وهذا املبدأ يتطلب من ،1902لرتبوي والطفل واملنهج سنة حتصيل الطلبة وقد نشر جون ديوي كتابه املوقف ا

  .املعلم مسات أخالقية واجتماعية يتحلى ا ويرتدد مداها يف كل املؤسسات االجتماعية

  :مظاهر التحصيل السلبي/.6

إن عملية التحصيل الدراسي تتحدد مبقدار استيعاب الطالب للمادة الدراسية املقررة يف مستوى تعليمي       

معني واليت تقاس عادة باالمتحانات اليت جترى يف آخر السنة، فيكون حتصيله إما إجيايب أو سليب فاألول يكون 

ادرة على حتقيق املستوى املطلوب، أما عندما يستوعب الطالب كل ما يقدم له من معلومات تكون يف دراسته ق

  :الثاين فهو عند العكس ومن مظاهر التحصيل السليب

  

  

                                                                 
1
  .28، ص 1998اهللا، حمد مقداد، تقويم العملية التكوينية في الجامعة، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، لحسن بوعبد  - 

2
  .98ناحج مخطوف، المعلم في قاعة التدريس، مكتبة أحمد ربيع، القاهرة، ص  - 
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  :التأخر الدراسي.1.6

، أي عجز الطالب على فهم 1"التأخر الدراسي هو عدم القدرة على استيعاب مضامني املقررات الدراسية "       

ان بأنه مشكلة تربوية اجتماعية يقع فيها التلميذ ما يقدم من دروس داخل القسم كما يعرفه حممد مصطفى زيد

  .فال يستطيع متابعة الدراسة والنجاح يف املواد الدراسية، وقد يكون سببا لرسوب هذا التلميذ ملرات عديدة

  :ب الدراسير ستال.2.6

ظاهرة التسرب املدرسي ليست ظاهرة وطنية تعاين منها اجلزائر فقط وإمنا هي ظاهرة عاملية تكاد تتشابه       

، والتسرب املدرسي حسب اليونسكو خيص التالميذ الذين 2مسبباا لكن االختالف لدرجة حدا وانعكاساا

  .ال ينهون دراستهم وعدد أوالئك الذين يبنون يف األجيال احملددة

ا خيص اجلزائر هناك ثالث فئات الفئة األوىل وهم الذين ختلو عن الدراسة مبحض إرادم قبل سن فيم

 16سنة خاصة اإلناث يف الوسط الريفي والفئة الثانية وهم املرغمون على مغادرة مقاعد الدراسة قبل سن  16

 يةللذين ينقطعون ألسباب ماد سنة بسبب نتائجهم الدراسية الضعيفة و الفئة الثالثة وتشمل مجيع املستويات

والرسوب الدراسي يشكل معضلة تربوية كبرية، ألنه حيول دون تطور أداء املنظومة الرتبوية، خصوصا يف املرحلة 

املتوسطة على طريقة االمتحانات أكثر لتحديد مدى استيعاب التالميذ للدروس وقدرم على توظيف قدرم 

  .العقلية، أكثر من غريها

  : الجهود المبذولة من طرف األسرة لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي

قد تكون اجتاهات األهل سلبية حنو عملية اإلرشاد وهم يرفضون مناقشة مشكالت أبنائهم وميتنعون عن       

فال يشاركون مشاركة فعالة يف العملية ...املساعدة العتقادهم أن مشكالم وانسياا ختص األسرة وحدها

رشادية، رغم أن أبنائهم قد يرون أن اإلرشاد باب مفتوح وعليهم أن يدخلوا منه حلل مشكالم، وهكذا ميكن اإل

أن حتول األسرة دون حتقيق ذلك وأن يكون سببا يف عدم استفادة أبنائهم من عملية التوجيه الضرورية هلم واحلقيقة 

السليمة ليست مسؤولية املدرسة فحسب فإمنا هي  أن منو األبناء النمو السليم نشأم النفسية االجتماعية

مسؤولية تشرتك األسرة فيها أيضا، وال ميكن ألي برنامج تربوي سليم أن يفعل الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تقوم 

عن تنشئة أبنائها تربيتهم  وأخرابه األسرة يف معاجلة مشاكل األبناء الدراسية فاألسرة هي املسئولة الرئيسية أوال 

                                                                 
1
  .198محمد يحيى زكرياء، علم النفس، القاهرة، المرجع السابق، ص  - 

2
  .09، ص2001حبيبة بودرتوتة، سلسلة وعدك التروية، وزارة التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية، عائشة بلعنتر،  - 
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الرتبية السليمة، وهي اليت تأثر بشكل أو بآخر على مستوى نتائجهم الدراسية سلبا أو إجيابا، كما أا قد تكون 

  :سببا للمشكلة وتتمثل يف اجلهود اإلجيابية اليت ميكن أن تقوم ا األسرة يف معاجلة أبنائها

ي وإشباع حاجام وجتنب العمل على توفري املناخ األسري املناسب والسليم لنمو أبنائها النفس -

 .األساليب الرتبوية اخلاطئة

 .والتعبريية السلوكية خاصة باملشكلة ةمتابعة تطبيق وتنفيذ بعض األساليب التعليمي -

السعي لالتصال املستعمر مع املدرسة وتزويدها باملعلومات الضرورية والالزمة عن مستوى أبنائها الدراسي  -

1 .وسلوكيام ومشاكلهم
 

قدر اإلمكان للحضور واملشاركة يف جمالس أولياء التالميذ والنشاطات االجتماعية اليت تقدمها السعي  -

 .املدرسة واليت تعلق ذا الشأن واإلفادة منها

وأخريا ال شك بأن تعاون بني املدرسة واألهل وتقبل طرائق االتصال بني البيت واملدرسة بأشكاهلا 

  .املختلفة سيثمر حتما نتائج إجيابية

  :األسرة والتحصيل الدراسي/.7

تشتمل األسرة، حبكم بنيتها ووظائفها، على نسق من العالقات اليت تقوم بني أفرادها من أهم العالقات 

القائمة بني األبوين واليت تعترب احملور األساسي هلذا النسق، ومن الدراسات اليت أجريت يف هذا اال دراسته 

حيث وجد دميقراطية  2طفال، 17اليت تناول فيها أثر املعاملة الدميقراطية املنزلية على سلوك  bloduinبلودوين 

الوالدين خترج أطفاال نشيطني هجوميني، غري هيابني، خمططني، فضوليني، ميالني إىل التزعم وعلى خالف ذلك 

، حمدودي الفضول، قليلي وجد أن األطفال الذين يأتون من أسر متسلطة ميالون إىل اهلدوء، غري هجوميني

   .األصالة وضعاف اخليال

كما تتفق نتائج دراسات عديدة على أن األطفال الذين ينتمون إىل األسر املنفتحة يتميزون عن األطفال 

  :الذين ينتمون لألسر منغلقة وذات أفق ضيق  بأم

  .قائيةأكرب اعتمادا على الذات وميال إىل االستقالل وروح املبادرة، أكثر تل - أ

  .أكثر قدرة على االماك يف نشاط عقلي حتت ظروف صعبة - ب

   وأكثر اتصافا بالود وأقل اتصافا بالسلوك العدواينأكثر تعاونا مع األطفال اآلخرين،- ج
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  :طموح اآلباء ومنتظراتهم من المدرسة/.8

إىل أنه كيف ما كان موقف اجتاه الطموحات األسرية بالقبول أو الرفض، فإن  mariniيشري ماريين 

إن  marjori banksتأثريها على مردوديته الدراسية غالبا ما يكون إجيابيا، كما يبني ويؤكد مارجور بانكس 

تأثري طموحات األبوين يكون واضحا حىت على مشروعه الدراسي املستقبلي، وحسب شامبري دوالو 

chambot de lauwe  جتاه متدرس األطفال غالبا ما تكون نابعة من اندفاعات افإن الطموحات األبوية

جتاه األبناء ومن متثالت العامل اخلارجي وحول اآلخر بشكل عام ويقدر ما هي تابعة يف طبيعتها للواقع اعاطفية 

ة اليت حيلم ا اآلباء يف اتمع املغريب، املعيشي لألسرة بقدر ما تكون مرتبطة أيضا بالصورة املثالية لنمط احليا

ونظرا للظروف االقتصادية واالجتماعية اليت اكتفت واقع الرتبية والتكوين يف العقود األخرية حيث بروز ظاهرة 

املعطلني من أصحاب الشواهد العليا والرتاجع النسيب للمستوى العام يف أداء املدرسة املغربية، فإن نعتقد أن ذلك 

هم يف بلورة صورة سلبية رسخت يف عقول شبابنا، وبالتايل قد تشكل سببا مباشرا حيد من طموحات األسر قد سا

  . يف اختيار واقرتاح مشاريع دراسة مستقبلية طويلة األمد

  :العالقة بين األسرة والمدرسة/.9

يتمثل دور كل من املدرسة واألسرة يف التنشئة االجتماعية لألفراد عن طريق الرتبية فإن عالقتها جيب أن 

تنطلق من هذا املنظور األساسي وعالقة األسرة باملدرسة ال جيب أن تبقى عالقة سطحية تتجلى أساسا يف أن 

أثري املنزل على تنشئة الفرد يظهر عليه، فإن على وإذ كان ت.األسرة أساس تزود املدرسة باملادة األولية وهي التلميذ

املدرسة واجب معرفة البيئة املنزلية للطفل حىت ميكنها إدراك العوامل املختلفة املتداخلة يف شخصيته، كما أا ال 

 ميكن أن تستمر يف عملها الرتبوي ما مل يتعاون اآلباء معها عن طريق إمدادها باملعلومات املختلفة عن مميزات

إخل ومنه ميكن القول إن األسرة واملدرسة كمؤسستني اجتماعيتني كمؤسستني للتنشئة ....الطفل وحاجاته

تربوي ينطلق من  إصالح، فكل ....االجتماعية اليت يقبل عليها األطفال مثل التلفاز وشبكة االنرتنيت والشارع

  1 .هاتني املؤسستني الرتبويتني االجتماعيتني وبشكل يوازي التطور
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  1 :جدول مقارنة بين التربية المنزلية والتربية المدرسية

  التربية المدرسية  التربية المنزلية 

مييل ويعتمد التلميذ على والديه يف كل جماالت حياته  -1
  .وسيطرة الوالدين أكثر من املعلم

  .يسيطر املعلم على التلميذ أقل من سيطرة الوالدين -1

التلميذ مع والديه أطول وهلذا يكتسب املدة اليت يقضيها  -2
  .منهما أكثر مما يأخذ من املدرسة

ال ميكن للمعلم من إكساب التلميذ ما يريد من عادات  -2
  . وأخالق يف زمن قصري مهما طال أو قصر

لن يتمكن الوالدين أن يعدال الختالف السن والطاعة  -3
  .فالصغري واملطيع أحب إليهما

بني مجيع التالميذ أمام املعلم وال يفرق بينهم  املساواة والعدالة -3
  .إال ما مييز من ذكاء واجتهاد وأخالق

املعلم يهتم باملعلومات يطغي على اهتمامه باخلالق  -4  .غرس األخالق الفاضلة ألن األخالق متتص وال تلقن -4
  .الفاضلة

االختالط بني األطفال يف املنزل أساسه اختالف السن  -5
  .اإلخوة واألخوات الختالف سن

االختالط يف املدرسة أساسه االئتالف والتشابه الحتاد سن  -5
  .التالميذ نسبيا

 :التحصيل اختبارات/.9

 بكوا تشرتك مجيعا االختبارات هذه أن إال وعيوا، مميزاا منها لكل عديدة أنواع التحصيلية لالختبارات    

 :جند االختبارات هذه بني ومن للتالميذ، الدراسي والتحصيل الفهم مدى لقياس تستخدم أدوات

   :المقالية االختبارات.1.9 

 :بنوعني العادة يف وتكون املكتوبة التقييم وسائل أنواع أقدم هي   

 الرتبية يف كما صفحة نصف جمملها يف تتعدى أو الصفحات لعشرات أحيانا إجابتها متتد طويلة     

 .صفحة ونصف مجلة بني ترتاوح حمدودة إجابة ذات وقصرية املدرسية،

 وتنسيقها وربطها األفكار تشكيل على التالميذ قدرة لكشف الرتبية يف املقالية االختبارات تستخدم      

 الفكري اإلبداع على التالميذ قدرة تنمي فهي ذلك إىل باإلضافة ومفيد، واضح لغوي بأسلوب معا املنطقي

 عليه جيب املقالية االختبارات أسئلة بتطوير املعلم قيام عند عامة وبصفة ومفاضلتها، املعلومات وتقييم ونقد

 :يلي ما مراعاة

 .واضحة اللغة تكون أن -

 .التلميذ درسها اليت باملادة ترتبط أن -

 .عليها لإلجابة القصوى الصفحات أو األسطر وعدد الالزم الوقت حيدد أن -
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 صحيح خبصوص حكم تكوين من املعلم ليتمكن األسئلة كل على اإلجابة التالميذ من يطلب أن -

  1.الفردية قدرام

   :الموضوعية االختبارات .2.9

 اإلجابة أوراق أعطينا لو ألننا املوضوعية باالختبارات مسيت وقد األحكام، يف التام اإلتقان تعين املوضوعية    

 وهلذه فيه، اختالف ال اتفاقا سيكون منها ورقة لكل املعطاة الدرجة على االتفاق فإن املصححني من عددا

 :أمهها عديدة أنواع االختبارات

   :متعددة من االختيار أسئلة-أ

 وجمموعة السؤال، أصل أو اجلذر تسمى ناقصة عبارة أو مباشر سؤال صورة يف تصاغ مجلة من تتكون     

 غالبا االختيارية البدائل تسمى عبارات أو رموز أو أعداد أو كلمات على تشتمل قد هلا املقرتحة احللول من

 وتسمى خاطئة أو ناقصة إجابة أو اإلجابة من جزءا تتضمن اإلجابات وباقي صحيح أحدها يكون ما

 .املموهات

 تقدم إجابات عدة بني من اخلاطئة اإلجابة متييز السؤال أصل يف الطالب من يطلب أخرى حاالت ويف     

 درجة متتلك أن فيها يشرتط السؤال أصل مع املقدمة والبدائل صحيحة، اإلجابات وباقي خطأ أحدها له

 غري الطالب على يصعب حبيث الصحيح البديل ميتلكه الذي القدر بنفس والتمويه اجلاذبية من متقاربة

 .الصحيحة اإلجابة معرفة جيًدا املذاكر

 من كبري عدد لقياس مالئمتها حيث من املوضوعية االختبارات أنواع أفضل من املتعددة االختيار أسئلة وتعد

 يف املوضوعي األسلوب املعلمني استخدام عند شيوعا األنواع أكثر من أا كما والسلوكية، التعليمية األهداف

 .االختبارات

  :الفراغات وملئ التكملة أسئلة-ب

 مكمل، جزء منها حذف أو أبعد وقد الصحيحة، اجلمل أو الفقرات من عددا النوع هذا يتضمن      

 .مناسبة عبارة أو بكلمة حمذوف أو ناقص هو ما إكمال املمتحن من ويطلب

 كما اجلزئية، املعلومات بعض خالل من املعرفة مستوى لقياس مالئمة األسئلة وهذه

  2.كافة املعرفية األهداف مستويات قياس يف مساعدة تكون أن ميكن
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   :والخطأ الصواب أسئلة-ج
 األسئلة فروع من فرعا وتعد التعليمية، املؤسسات يف انتشارا األسئلة أكثر وهي خمتلفة بأشكال تكون  

 الطالب يكلف حيث خطأ، اآلخر وبعضها صحيح يكون بعضها العبارات من عدد من تتكون املوضوعية

 .واحد موضوع حول متجانسة العبارات تكون أن وجيب إشارما، أو خطأ أو صح كلمة بوضع

  :المزاوجة أسئلة-د

 هي مشكلة حوهلا تدور مفردات على األوىل القائمة حتتوي البنود، من قائمتني من السؤال يتألف وفيها     

 ويطلب األوىل، القائمة يف ببند منها كل يرتبط عبارات أو مفردات تتضمن الثانية والقائمة السؤال موضوع

 البند مع يرتبط الذي الثانية القائمة يف البند باختيار القائمتني بني التوفيق عملية جيري أن الطالب من

 .األوىل القائمة يف له املناسب

 اسم عليها ويطلق الدراسي التحصيل قياس ومهمتها األخرية اآلونة يف االختبارات هذه انتشرت وقد    

 ذاتية فيها تدخل وال شاملة أا خصائصها ومن احلديثة، االختبارات

  1.سليب أو إجيايب حتيز دون العالمة توضع حبيث املصحح،

   :الشفوية االختبارات.3.9

 وهي املعلمني، قبل من التعليمية املؤسسات يف واسع نطاق على املستخدمة التقومي وسائل إحدى هي    

 مت اليت املادة مبوضوعات تتعلق الدراسية احلصة خالل التالميذ إىل معينة أسئلة بتوجيه املعلم قيام يف تتمثل
 من حتصيله مت ما قياس إىل ودف شفويا، التلميذ عليها جييب احلصة موضوع نفس يف أو سابقا دراستها

 .إجابته على بناءا للتلميذ درجة إعطاء ويتم معارف أو معلومات

   :األداء اختبارات.4.9
 على تقوميه للمعلم ميكن جسمية أو آلية عمليات جمموعة بأداء التلميذ فيها يقوم اليت االختبارات هي   

 يف للتلميذ الدراسي التحصيل ألن والرياضية، والفنية التطبيقية املواد يف عادة النوع هذا ويستخدم أساسها،
 حدود عند يتوقف ال املواد هذه

 األخرى اجلوانب إىل كذلك ميتد بل معينة اجتاهات تكوين أو واحلقائق تذكر املعلومات

 حيز إىل نقله على وقدرته نظريا درسه ملا التلميذ ستعابا من للتأكد وذلك احلركية، أو اجلسمية كاجلوانب

  2.التطبيق
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   :المعيرة أو المقننة االختبارات.5.9

 االختبارات يف خمتصون ببنائها يقوم ومبلورة، معيارية  بطرق بناؤها يتم اليت االختبارات تلك ا ونعين      

 تعليمية ملناطق املدارس يف واسع نطاق على وتطبيقها توزيعها أجل من املختلفة، التخصص ومواد

 :منها االختبارات هلذه أنواع عدة خمتلفة،وهناك

 .القراءة يف ستعابواال الفهم اختبارات مثل :الشخصية التحصيل اختبارات -أ

 .1واجلامعة الثانوية األساسية، املرحلة يف الدراسة مستوى على التحصيل اختبارات  ب
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 :خالصة

 حتديد ضوئه يف ميكن معيارا يعترب الدراسي التحصيل أن هو الفصل اية يف استخالصه ميكن ما     

 على األوىل بالدرجة يعتمد وهو .به احمليطني طرف من واحرتامه لتقديره ومصدرا للتلميذ التعليمي املستوى

 الدية، الو التنشئة منها املتغريات ببعض يتأثر أنه إال وتدريب، ومهارة خربة من لديه وما الطالب قدرات

  .االمتحانات يف التلميذ عليها يتحصل اليت بالدرجات ويقاس .الصفية والبيئة الرفاق،
 


