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تقىيم األسئلت االمتحبنيت علً وفك تصنيف جبالجر
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مقدمت

لألسئئئلة اال متحانٌئئة أيمٌئئة كبٌئئرل رئئً التربٌئئة بااتباريئئا ادال لٌاسئئٌة لتمئئوٌم
تحصٌل الطالب ،إذ َّ
إن للسإال شؤنا ً اظٌما ً وأيمٌة كبٌرل رً التعلٌم رهو اماد طرٌمئة
التئئئدرٌو ووسئئئٌلة االتصئئئال بئئئٌن الطالئئئب والمئئئدرو وأدال صئئئالحة ائئئداد ا ذيئئئان
وتهٌئتها لفهم المعلوم الجدٌد ،وبوساطتها ٌعرؾ المدرو استعداد طالبئ ومسئتوم مئا
حصلوه رً الدروو السابمة من الم وٌموديم وٌوج اذيانهم إلى المسائل التئً ٌرايئا
جدٌرل بالتمحٌص والبحث لدم الطالب رالسإال الجٌد يو الذي ٌحمك وظٌفت والهئدؾ
المرجئئو من ئ وٌسئئااد الئئى تحمٌئئك نتئئاو تعلٌمئئً مرؼئئوب رٌ ئ  ،وٌنمئئً لئئدم الطال ئب
المهارات الفكرٌة رً الموالؾ الفعلٌة التً تسهم رً بناء شخصٌت .
لذا سعت الباحثتان إلى تموٌم ا سئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء للصؾ الخامو
ا ادادي ،الذي يو بداٌئة التخصئص العلمئً وتهٌئط الطلبئة للصئؾ المنتهئً للدراسئة
ا ادادٌة ،وٌمع الٌ تحمل ابء ااداد العناصر البشرٌة والمإيلة لمواصلة تعلئٌمهم
العالً .رضالً ان أن دراسات تتعلك بمادل الكٌمٌاء للصؾ الخامو الى ورك تصنٌؾ
جاالجر وآشنر ؼٌر موجودل الى حد الم الباحثتٌن.

مشكلت البحث:
نظئئرا ً يمٌئئة االمتحانئئات التئئً ٌجرٌهئئا المدرسئئون والمدرسئئات رئئً مختلئئؾ
المواد الدراسٌة ومن ضمنها مادل الكٌمٌاء بااتباريئا إحئدم وسئائل التمئوٌم التئً تلجئؤ
الهٌئئئات التدرٌسئئٌة إلٌهئئا رئئً مختلئئؾ المراحئئل الدراسئئٌة رمئئد نالئئت يئئذا الموضئئو
ايتمامات الباحثٌن من اجل تموٌمها وتحلٌلها لكونها ا دال ا ساسٌة رً املٌة التموٌم،
و ن االختبئئارات المعتمئئدل ادوات لكشئئؾ مئئدم نجئئاح التعلئئٌم رئئً تحمٌئئك أيدارئ وانئ
ٌرتبط الى نحو وثٌك بؤيداؾ التعلٌم لتفسئٌر مئدم تمكئن النظئام التربئوي مئن تحمٌئك
ايدار من خالل لٌئاو مئدم مئا تحمئك مئن ا يئداؾ للمحتئوم التعلٌمئً الممئرر الئى
الطلبئة رئً المراحئئل التعلٌمٌئة المختلفئة ولمئئا كئان االمئر ٌتطلئئب النجئا ذلئن صئئٌاؼة
اسئلة والم درل الى المٌام بئذلن ،و ن التعلئٌم املٌئة انسئانٌة تفاالٌئة وبحاجئة إلئى رئن
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التواصل والحوار ٌتطلب من الفرد المائم بها اجادل يذا الفن مئن خئالل تمكنئ مئن رئن
صئئٌاؼة االسئئئلة .و ان بنئئاء االسئئئلة وتحلٌلهئئا وتموٌمهئئا مئئن المشئئكالت التئئً تجاب ئ
التربوٌٌن والمدرسٌن والمتخصصٌن بالمنايج وطرائك التدرٌو وذلن للحاجة الماسة
رً استخدامها رً المجاالت العلمٌة والتطبٌمٌة والتموٌمٌة ،ولد حاولت الدول المتمدمئة
رً يذا المضمار من تجاو يا نواا ً ما من خالل لٌام المتخصصٌن ببناء االختٌئارات
الخاصة بها .والعمل الدإوب المتواصل الئى تطوٌريئا وتطئوٌر أسئالٌب لٌاسئها ،امئا
الدول النامٌة ومنها الدول العربٌة رمد حذت حذو يذه الدول من خالل ااتمئاديم الئى
خبراتهم ونتاجاتهم ومحاولة تجرٌبها مٌدانٌا ً ولد لجؤت رً يذا المضمار إلى اسئتخدام
بعض ا سالٌب الشائعة لتحلٌل االسئلة كتصنٌؾ بلوم  Bloomودٌلت  Diltsوسلون
 Wislonوجلفورد  Glofrdوؼٌريا ،ورً ضوء معئاٌٌر االسئئلة الجٌئدل وااليئداؾ
والمحتوم ..ولكن من خالل االطال الئى بعئض تصئنٌفات ا سئئلة لئم تجئد اسئتخدام
تصئئنٌؾ االسئئئلة الئئئى ورئئك تصئئئنٌؾ  Gallager & Aschnerاسئئتخدام يئئئذا
التصئئنٌؾ لمعررئئة مسئئتوم االسئئئلة االمتحانٌئئة المعئئدل مئئن مدرسئئات مئئادل الكٌمٌئئاء
ومدرسئٌها ورمئا ً لهئذا التصئئنٌؾ .ونظئرا ً للمشئئكالت التئئً ٌعئانً منهئئا الطلبئة رئئً مئئادل
الكٌمٌاء وكثرل الرسوب رٌها وضعؾ مدرسً الكٌمٌاء ومدرساتها رً صٌاؼة االسئلة
االمتحانٌئئئة كمئئئا اكئئئدتها دراسئئئات ارالٌئئئة كدراسئئئة ال يٌئئئري ال يٌئئئري،0991 ،
ص ،)01وضئئعؾ ادراكهئئم ايمٌتهئئا وشئئروطها ومسئئتوٌاتها وتطبٌماتهئئا تولئئدت لئئدم
الباحثتئئان ركئئرل اجئئراءات دراسئئة تموٌمٌئئة لألسئئئلة المعئئدل مئئن المدرسئئٌن والمدرسئئات
المتحانات نهاٌة العام الدراسً  6112-6116لمادل الكٌمٌاء للصئؾ الخئامو العلمئً
الى ورك تصئنٌؾ  Gallager & Aschnerومعررئة مئدم تئورر محكئات االسئئلة
الجٌدل رٌها.
لذا ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث با جابة ان ا سئلة اآلتٌة:
 -0ما مستوم ا سئئلة االمتحانٌئة التئً اائديا مدرسئو مئادل الكٌمٌئاء ومدرسئاتها
للصؾ الخامو العلمً ورما ً لتصنٌؾ .Gallagar & Aschner
 -6ما مستوم صدق ا سئلة االمتحانٌة.
 -0ما مستوم شمول ا سئلة لمحتوم الكتاب وا يداؾ.
 -4ما مستوم موضواٌة ا سئلة االمتحانٌة.
 -5ما مدم مطابمة ا سئلة االمتحانٌة سئلة الكتاب المدرسً.
أهميت البحث:
تسئئعى املٌئئة الئئتعلم إلئئى احئئداث تؽٌٌئئر رئئً سئئلون المئئتعلم سئئواء كئئان سئئلوكا ً
معررٌا ً أو حركٌا ً أو وجدانٌاً ،ويذا ٌحتاو إلى املٌة تموٌم ايداؾ اامة ومحددل ولهئا
ادواتها وطرائمها ووسئائلها ومسئتل مات تنفٌئذيا ،وكئل يئذه تعئدا بمجمواهئا مئدخالت
املٌة التعلٌم والتعلم اما المخرجئات رتركئ الئى مئا ٌسئمى بنتئائج الئتعلم او ا يئداؾ
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المتحممة من  ،والتموٌم التربئوي ٌعنئً املٌئة اصئدار حكئم الئى مئدم تمئدم المتعلمئٌن
نحو بلوغ ا يداؾ التً جرم تحدٌديا والتخطٌط لها .
الظاير وآخرون ،0999 ،ص)00
وٌعد التموٌم محور املٌة التعلٌم ،رعن طرٌمة ٌمكن التؤكد مئن تحمٌئك أيدارئ
وان طرٌمة ٌمكن للمدرو معررة مدم راالٌة طرائك التدرٌو التئً ٌسئتخدمها ومئن
خالل ٌمكن للمدرو ان ٌتعرؾ ما حمم طالب من تمدم ،وما شمل سلوكهم من تعدٌل
وتؽٌٌر لعملٌة التعلٌم .والتموٌم لدٌم لئدم العملٌئة التعلٌمٌئة ،رحٌثمئا وجئدت املٌئة تعلئم
صاحبتها املٌة تموٌم ولد حظً التمئوٌم التربئوي بوصئف جئ ءا ً مئن اناصئر العملٌئة
التعلٌمٌئئة بايتمئئام كبٌئئر الئئى الصئئعٌد العئئالمً والعربئئً ويئئذا مئئا جعئئل المنظمئئات
والشخصٌات التربوٌة رً التوصٌة الى تطوٌر امكانٌة المدرسٌن والمدرسات رً بناء
االسئلة الى ورك اسو وشروط المٌة سلٌمة .والصعوبات التً تواجئ التئدرٌو رئً
مجال التموٌم واالختبارات تتمثل رً تركٌ اسالٌب التموٌم الى الجانب المعررً دون
االيتمئئام بالجوانئئب ا خئئرم وايمئئال ترجمئئة ايئئداؾ المئئنهج إلئئى ايئئداؾ سئئلوكٌة رئئً
مجاالت النمو ا نسانً الثالثة المعررً "الئذينً" ،الوجئدانً ،والمهئاري) ،وارتبئاط
التموٌم بهئذه ا يئداؾ رضئالً ائن ضئعؾ لئدرل المدرسئٌن رئً اختٌئار اسئالٌب التمئوٌم
المناسئئب التئئً تمئئٌو نمئئو المئئتعلم رئئً جوانبئ المختلفئئة مكتئب التربٌئئة العربٌئئة لئئدول
الخلٌج ،0991 ،ص.)64-60
وتكمن أهمية التمويم وفوائده باآلتي:
 -0تطمٌن المجتمع الئى أن جهئوده واموالئ التئً تبئذل رئً التعلئٌم تئؤتً بئالمردود
المناسب.
 -6تطمٌن الطالب الذي ٌمدم الئى االلتحئاق بالمإسسئة التعلٌمٌئة إلئى أنئ سٌحصئل
الى المعررة والخبرل التً ٌسعى لها.
 -0تطمئئئٌن المإسسئئئات كارئئئة الحكومٌئئئة وؼٌئئئر الحكومٌئئئة إلئئئى أن الخئئئرٌج ٌمتلئئئن
ا مكانات المناسبة للعمل المطلوب.
 -4مسئئاادل الجهئئات المعنٌئئة بئئاالاتراؾ بالشئئهادات العلمٌئئة ومعادلتهئئا الئئى اتخئئاذ
المرارات المناسبة.
 -5اثارل روح المنالشة الى االيتمام بالنواٌة بٌن المإسسات التعلٌمٌة.
ابد الؽنً  ،وولٌد ،6114 ،ص)04-00
رئئالتموٌم اذا ً أمئئر ضئئروري لتوجٌئئ الطلبئئة نحئئو تحمٌئئك ا يئئداؾ التربوٌئئة
وتشخٌص صئعوبات الئتعلم لئدٌهم وتحدٌئد اسئتعداديم لئتعلم خبئرات تعلٌمٌئة جدٌئدل او
تمسٌمهم رً مجمواات انشطة او مسااداتهم الى حل ما لئد ٌعترضئهم مئن مشئكالت
تحول دون توارمهم وجو المدرسة او ااداد تمارٌر ان تمدمهم امومئاً .رفئً كئل حالئة
من يذه الحاالت ٌجب اصدار لرار ٌتعلك بجانب أو بآخر من حٌئال الطالئب وإذا كئان
حكما دلٌما ً بما رٌ الكفاٌة ا دادت راالٌتنا رئً توجٌئ تعلمهئم ،ولئذلن رئؤن رهئم مبئاد
التموٌم وإجراءات تساادنا الى اصدار لرارات سلٌمة توج تمئدم الطلبئة نحئو تحمٌئك
-453-

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتخ  .نيسان لسنة 3122

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

مخرجات تربوٌة مهمة وٌمكننا المول ان التموٌم ج ءا ً ال ٌتج أ من العملٌئة التربوٌئة،
والتموٌم الجٌد ٌإدي إلى اتخاذ لرارات تربوٌئة سئلٌمة للطالئب بوجئ خئاص ،واملٌئة
التعلم بوج اام وأيمٌئة اكتسئاب المهئارل والخبئرل التئً تجعئل مئن المئدرو ذا كفئاءل
االٌئئئة .أبئئئو ائئئالم ،6115 ،ص .)54-51والتمئئئوٌم المتصئئئؾ بالشئئئمول ٌنبؽئئئً ان
ٌسئئتخدم أدوات وأسئئالٌب تموٌمٌئئة متعئئددل ن أٌئئة مجموائئة مئئن ا يئئداؾ التعلٌمٌئئة
تتضمن أنوااا ً مختلفة من السلون .من ينا ٌظهر أيمٌئة اتمئان المئدرو مهئارل تحدٌئد
مدم تمدم طلبت رً تحمٌك انوا ا يداؾ التعلٌمٌة الممررل ويذه المهارل تتطلب منئ
اجئئادل اسئئتخدام اسئئالٌب متنوائئة مئئن التمئئوٌم وٌسئئتواب العاللئئة بئئٌن طبٌعئئة ا يئئداؾ
التعلٌمٌة التً ٌتطلع إلى تحمٌمها وبٌن اسالٌب تموٌمها.
و ارل التربٌة ،0990 ،ص)62
ومن وسائل التموٌم رً المواد التعلٌمٌة االمتحانات ويً تعئد اكثريئا انتشئارا ً
اذ تشٌر الى لٌاو نتائج تعلم الطالب ،وكمٌئة مئا اسئتواب واتمنئ مئن المعلومئات بعئد
رترل معٌنة من الدراسة .واالمتحانات يً احدم وسائل التموٌم رئً اؼلئب المجتمعئات
ان لم ٌكن رً جمعٌها ومن ابر ا سباب رً ضرورتها أنها وسٌلة لنمئل الطالئب مئن
صؾ آلخئر وتمئدٌر تحصئٌل مئن العملٌئة التعلٌمٌئة ،ومئدم اسئتحمال شئهادل المرحلئة
التً ٌتجاو يا وتكمن ايمٌة االمتحانات رً لدرتها الى اكتشئاؾ مئدم مئا تحمئك مئن
ا يداؾ التربوٌة وبٌان اسباب المصور رً ذلئن ومئن ثئم لئدرتها الئى توضئٌ مئدم
نجاح العملٌة التعلٌمٌة رً تحمٌك ؼاٌاتها ،ورً تموٌم نمو الطالب وطرائك التئدرٌو
والمنايج الدراسٌة ،ولذا تبر االسئلة االمتحانٌة بوصئفها أدال لٌئاو لتمئوٌم التحصئٌل
واديا ج ءا ً مهما ً من املٌة التعلم .
ولالمتحانئئات ايمٌئئة كبٌئئرل رئئً العملٌئئة التعلٌمٌئئة ،ورئئً تمرٌئئر مصئئٌر الطلبئئة
ومسئئتمبلهم ال ٌمكئئن المئئول بوجئئود مدرسئئة مئئن المئئدارو ٌمكئئن ان تئئدار دون اجئئراء
االمتحانئات بئئؤي نئئو مئئن أنواائ ن التؽٌئئرات رئئً المئئتعلم التئئً تسئئعى التربٌئئة إلئئى
احئئئداثها ال ٌمكئئئن تلمسئئئها او رإٌتهئئئ ا بئئئالعٌن المجئئئردل والبئئئد مئئئن وسئئئٌلة ظهاريئئئا
واالمتحانئئات يئئً الوسئئٌلة كتحمٌئئك يئئذا الؽئئرض ،والبئئد مئئن تطوٌريئئا واصئئالحها
باستمرار لتساٌر العملٌة التربوٌة رً تمدمها ويذا ما ٌشؽل التربوٌٌن .
اٌسوي ،0995 ،ص)099-0992
وان كل من امل رً مجال التعلٌم ٌعلم تماما ً أثر االمتحانات رً الطلبئة رهئً
الى الل تمدٌر تدرعهم إلى االستذكار واالسئتعداد لالمتحئان ،أي ان لهئا وظٌفئة دارعٌئة
لوٌئئئة وكثٌئئئرا ً مئئئا تحئئئدد االختبئئئارات مئئئا ٌدرسئئئ الطلبئئئة ومئئئاذا ٌدرسئئئون واذا كانئئئت
االختبارات موضواة الى نحو جٌد رؤنها تصئب وسئٌلة مهمئة الطئال الطالئب الئى
نواحً المول والضعؾ رً معلومات وبذلن رإنها تدرع نحو م ٌد من التحصٌل الجٌد،
اما االختبارات السٌئة التً لم تصمم الى نحو سلٌم ،رانها ٌمكئن ان تكئون ادال لتثبئٌط
الهمم وتوجٌ التعلم توجٌها ً خطؤً .واذا تكرر يذا ا مر رئً حٌئال الطالئب رمئد تصئرر
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ائئن الدراسئئة .وتجعئئل خبئئرل االمتحئئان امئئرا ً محفور ئا ً با حبئئاط والكرايٌئئة للمدرسئئة
والتعلٌم اموماً .ابو االم ،6115 ،ص)006
وتحدد أهمية االسئلة االمتحانية بأنها:
 -0تسئئعى إلئئى تحمٌئئك ايئئداؾ تربوٌئئة وتعلٌمٌئئة منشئئودل ذات مسئئتوٌات متنوائئة رئئً
ايمٌتها وموضواات المفردات الدراسٌة.
 -6تمكن المدرسٌن من تشخٌص جوانب المول والضعؾ رً تحصٌل كل طالب للمادل
التً درسها.
 -0تسااد الى إثارل دارعٌة الطالب نحو الدراسة.
ً
 -4تسااد الى توجٌ الطالب الى مستوم ادائ ان كان جٌدا أو إلى التخصص الئذي
ٌمكن ان ٌمتا ب مستمبالً.
 -5تسااد الى توجٌ الطالب إلى االو ضعف رً المادل ان كان ضعٌفا ً رٌها.
)Pergman, 1981, p.38
وان من العوامل المهمة التً تعئٌن الطلبئة الئى ممارسئة التفكٌئر النشئٌط يئو
نئئئو االسئئئئلة التئئئً تمئئئدم لهئئئم وان تئئئإدي االسئئئئلة الجٌئئئدل دورا ً رئئئً تحفٌئئئ التفكٌئئئر
واستمرارٌت وانتاجٌت وبخالر رؤن االسئلة الضعٌفة تعٌك التفكٌر وتعطل .
سند ،0995 ،ص)0
وبٌان التل  0999أن صوغ ا سئلة الجٌدل ٌعد من الوسائل المهمة رً انجئاح
العملٌة التعلٌمٌة والى نواٌة يذه االسئلة ٌتولؾ يذا النجاح ،وبذا ٌكئون احئد معئاٌٌر
التئئدرٌب الجٌئئد يئئو االسئئئلة الجٌئئدل ،والمئئدرو الجٌئئد يئئو الئئذي ٌجٌئئد صئئٌاؼة االسئئئلة
وإثارتها ن االسئلة ما يً اال مثٌرات تتضمن املٌات املٌة تلمى ايتماما ً لما تإدٌ
التل ،0999 ،ص )09
من وظائؾ مهمة رً العملٌة التعلٌمٌة .
ومن كل يذه تؤتً أيمٌة الدراسة التحلٌلٌة لألسئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء اذ
تكشئئؾ ائئن مئئدم الت ئ ام مدرسئئٌها بئئالتخطٌط العلمئئً المناسئئب لالسئئئلة رئئً الورلئئة
االمتحانٌئئة رئئً ايئئدارها وانوااهئئا وشئئمولٌتها وأو انهئئا ووضئئوح صئئٌاؼتها وتعلٌمهئئا
وترتٌبها المنطمً رالكٌمٌاء رً المدرسة الثانوٌة بوصفها مادل مئن المئواد العلمٌئة يئً
دراسئئة االسئئتجابات لمئئإثرات الطبٌعئئة وظوايريئئا وتفسئئٌريا وتكٌٌفهئئا لالرئئادل منهئئا
وتطوٌعها لخدمت ولكً تالءم حاجات ورؼبات  .وبذلن رؤن ايئدارا ً ٌنبؽئً تحمٌمهئا مئن
خالل تدرٌو المدرسٌن لها ولٌاو ذلن التحمك من خالل اجراء االمتحانات.
ويدؾ تدرٌو اٌة مادل اموما ً ومنها الكٌمٌئاء احئداث تؽٌٌئر سئلوكً وركئري
ومعررً سواء كان ذلن لٌمٌا ً او حركٌا ً او معررٌا ً رً حٌال المتعلم وللتؤكد مئن تحمٌئك
يئئذه ا يئئداؾ ٌلجئئؤ المدرسئئون إلئئى اجئئراءات ووسئئائل منهئئا االمتحانئئات لمٌئئاو مئئدم
التؽٌٌر الذي حدث رً حٌال الطالب نتٌجة لعملٌة التعلم.
ولذا الئى المئدرو ان ٌنعنئى بصئٌاؼة االسئئلة التئً تمكنئ مئن الولئوؾ الئى
المستوم العملً لطلبت والسٌما رً مادل الكٌمٌاء التً تحتوي حمائك ومفايٌم ومباد
ورمئئو والتجئئارب والمعئئادالت الكٌمٌاوٌئئة .رئئإن اجئئاد مدرسئئويا رئئن صئئٌاؼة ا سئئئلة
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ساادتهم رً توجٌ تفكٌئر الطلبئة وتنمٌتئ ولئذا سئٌتناول يئذا البحئث اخضئا ا سئئلة
االمتحانٌة المعدل من مدرسً الكٌمٌاء ومدرساتها رً الصئؾ الخئامو العلمئً للتمئوٌم
رً ضوء تصنٌؾ جاالجر لألسئلة ومعاٌٌر صٌاؼة ا سئلة الجٌدل.
إن البحث يذا ٌكشؾ مئا اذا كانئت اسئئلة امتحانئات الكٌمٌئاء تؽطئً وبتئوا ن
مفئئردات ال كتئئاب ،والئئى الئئرؼم مئئن تؤكٌئئد المئئإتمرات لئئو ارل التربٌئئة أيمٌئئة ا سئئئلة
االمتحانٌة ومنها اسئلة امتحانات الكٌمٌاء .اال اننا نرم للة تطرق الدراسات والبحوث
التً تناولت تموٌم اسئلة االمتحانات ويذا ما وجئ انظاريئا إلئى ضئرورل اجئراء يئذه
الدراسة وذلن من أجل ا يمٌة التطبٌمٌة:
 -0تموٌم ا سئلة الى ورك تصنٌؾ مستوٌات  Gallager & Aschnerلألسئئلة
وبحسب الم الباحثتٌن انها أول دراسة رً العراق تتناول يئذا التصئنٌؾ وبئذلن
رهً اضارة نوا التصانٌؾ ا خرم المستخدمة رً تموٌم ا سئلة.
 -6تحدٌد المعاٌٌر الال مة لتموٌم االسئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء.
 -0العمل الى الكشؾ ان نماط المول او الضعؾ رً االسئلة االمتحانٌة المعدل مئن
مدرسً الكٌمٌاء ومدرساتها للصؾ الخامو العلمً.
أهداف البحث:
ٌسئئعى البحئئث إلئئى ..تمئئوٌم اسئئئلة االمتحانئئات النهائٌئئة لمئئادل الكٌمٌئئاء للصئئؾ
الخامو الثانوي المعدل من مدرسً المادل ومدرساتها رً مدٌنة بؽداد الى ورك:
 -0تصنٌؾ  Gallager & Aschnerبمستوٌات المعررٌة ا ربعة ويً:
أ-اسئلة التفكٌر المعررً.
ب-اسئلة التفكٌر التماربً.
و-اسئلة التفكٌر التباادي .
د -اسئلة التفكٌر التموٌمً.
 -6محكات معاٌٌر) تموٌم االسئلة ويً:
أ.الصدق .ب .الشمول .و .الموضواٌة .د.المطابمة السئلة الكتاب المدرسً.
حدود البحث :
تتمثل محددات البحث باآلتً:
-0ا سئلة االمتحانٌة النهائٌة الدور ا ول) لمادل الكٌمٌاء للصؾ الخامو العلمً.
-6العام الدراسً .6112-6116
-0المدارو الثانوٌة وا ادادٌة التً تمع ضمن مدٌنة بؽداد بمدٌرٌات الستة ويً:
ب .الكرخ الثانٌة.
أ .الكرخ ا ولى
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د .الرصارة ا ولى
و .الرصارة الثالثة

حتديد املصطلحبث:
أوالً :التمويم ـ  Evalutionـ عرفه ك ٌّل من:
-0الشبلي  :2891بؤن "ابارل ان العملٌات المنظمة التً تمود إلى اتخاذ لرار بشؤن
ظايرل تربوٌة او تحدد لٌمة وجدوم برنامج تربوي".
الشبلً ،0996 ،ص)059
-6عبد الرحمن وفالح  :1002بؤن "املٌة تجمٌئع معلومئات حئول بعئض المظئاير
التربوٌة كالطلبة والمدرسٌن والمنهج والتدرٌو ..الخ وإصدار حكم باالستناد إلى يذه
المعلومات" .
ابد الرجمن ورالح ،6112 ،ص)060
التعريففا ا رائففي للتمففويم فهففو :املٌئئة الحكئئم الئئى اسئئئلة الكٌمٌئئاء للصئئؾ
الخئئامو العلمئئً لالمتحانئئات النهائٌئئة وذلئئن رئئً ضئئوء تصئئنٌؾ جئئاالجر واشئئنر
 ، Gallager & Aschnerبهدؾ الولوؾ الى طبٌعتهئا ومئا تتضئمن مئن نئواحً
لول وضعؾ.
ثانياً :االسئلة :Questions :عرفها ك ٌّل من
-2عبيدات  :2898بؤنها ابارل ان "الممٌاو الذي بٌن ٌدي المعلم ٌستطٌع من
معررة مستوم طالب ودرجة التحصٌل التً وصل الٌها كل طالب منهم".
خالل
ابٌدات ،0999 ،ص.)600
-1العفون  " :2882بؤنها الممٌاو الذي ٌسئتخدم لتمئدٌر مئدم تحصئٌل التالمٌئذ
للمعلومات ولدراتهم الى التعبٌر الصحٌ ورهم العاللات بئٌن الحمئائك وتفكٌئريم رئً
ا سباب والنتائج وتطبٌك ما تعلموه رً موالؾ جدٌدل وٌكون ااداد االسئلة الى ورك
اسو ومعاٌٌر خاصة لتكون شاملة وصادلة وموضواٌة ومحممة لأليداؾ التعلٌمٌة".
العفون ،0990 ،ص.)04
ثالثاً :االمتحان : Examinations :عرفه ك ٌل من:
 : 0921Wittruck - 0بؤن "الوسٌلة التً نتعرؾ بها مدم التؽٌرات التً تحئدث
انئئد الطلبئئة نتٌجئئة العملٌئئة التربوٌئئة رئئً المدرسئئة كمئئا ٌمكئئن ااتباريئئا الوسئئاطة التئئً
تمكننا من جمع
ا دلئئة والمعلومئئات وتنسئئٌمها حئئول السئئلون ا نسئئانً رئئً ظئئروؾ معٌنئئة لفهئئم يئئذا
السلون" .)Wittruck, 1970, p.38
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 : 0920Goodبؤنئ "بعئئض العملٌئئات الختبئئار لئئدرل او تحصئئٌل الطلبئئة رئئً
-6
بعض المجاالت" .)Good, 1973, p.222
رابعاً :الكيمياء :عرفها ك ٌّل من :
-0وزارة التربيففة  " : 1005بؤنئ الئئم ٌئئدرو العناصئئر الكٌمٌائٌئئة والمئئواد الكٌمٌائٌئئة
التركٌب ،والخواص ،والبناء) والتحوالت المتبادلة رٌما بٌنهئا التفئااالت الكٌمٌائٌئة".
و ارل التربٌة ،6115 ،ص.)00
-6البفففدرآ وونفففرون  :2891بؤنهئئئا "العلئئئم الئئئذي ٌخئئئتص بدراسئئئة صئئئفات المئئئادل
وتركٌبهئئا وبنٌتهئئا والمتؽٌئئرات التئئً تحئئدث رٌهئئا او الطالئئة المنبعثئئة والممتصئئة التئئً
تحصل رً يذه التؽٌٌرات" البدري وآخرون ،0996 ،ص.)2
تصنٌؾ :Gallager & Aschner
صنؾ  Gallager & Aschnerاالسئلة الئى اربعئة مسئتوٌات يئً اسئئلة
التفكٌئئر المعررئئً) ،وأسئئئلة التفكٌئئر المتمئئارب) ،وأسئئئلة التفكٌئئر المتباائئد) ،وأسئئئلة
التفكٌر التموٌمً) .ولد اررا كل مستوم باآلتً:
-0اسئلة التفكير المعرفي  :ويو إاادل االنتئاو البسئٌط للحمئائك والصئٌػ والفمئرات
ا خئئرم مئئن المحتئئوم المتئئذكر ومئئن خئئالل اسئئتعمال مثئئل يئئذه العملٌئئات كالمعررئئة
الذاكرل الصم ،واالستذكار المختار ولإلجابة ائن يئذا النئو مئن السئإال رئؤن الطالئب
ٌجب الٌ رمط اختٌار االستجابة المالئمة من ذاكرت مباشرل
-6اسففئلة التفكيففر المتمففار  :ويئئو ٌعئئرض التحلٌئئل وتكامئئل البٌانئئات المسئئتذكرل
والمؽطئئال وانهئئا تعئئود إلئئى نتٌجئئة نهاٌئئة متولعئئة اوجئئواب ،وبسئئبب الهٌكئئل التشئئكٌلً
الضٌك إذ من خالل رؤن الفرد الٌ ان ٌستجٌب.
-0اسففئلة التفكيففر المتباعففد  :ويئئو ٌعئئرض لعملٌئئات ركرٌئئة ،وإذ ٌكئئون ا رئئراد
احرارا ً لعمل بٌاناتهم وبصورل مستملة ومن خالل مولؾ للبٌانات او اتخاذ اتجاه جدٌد
او منظور الى الموضو الموجود.

-4اسئلة التفكير التمويميٌ :تعامل مئع لضئاٌا الحكئم ،والمٌمئة ،واالختبئار ،ويئو
اادل ما ٌوصؾ بنواٌة حكم من خالل التفكٌر التموٌمً ،رؤن الطالب ٌبنون آراءيئم
واركاريم لعمل ا حكام حول المٌمة ،والثمن ،االحتمالٌة .
)Klein, 2003, p.11
التعريا اال رائي :التصبٌؾ الذي وضع Gallager & Aschnerوالذي
سوؾ ٌعتمد لتحلٌل االسئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاءللصؾ الخامو العلمً ويً
مصنفة الى اربع مستوٌات يً :
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مستوم اسئلة التئذكر المعررئً  :Cognitive memory questionويئً
أ-
ا سئئلة التئئً تتطلئئب توظٌئئؾ الئئذاكرل السئئترجا المعلومئئات وتئئذكريا وتكئئون معظئئم
ا سئلة من النو الذي سمً با سئلة الضٌمة المحددل).
مسئئتوم اسئئئلة التفكٌئئر التجمٌعئئً او المتمئئارب:Cognitive questions /
ب-
ويً ا سئلة التً تتطلب ممارنة وربط بٌن المعلومات المتوررل للتوصل الئى ا جابئة
الصحٌحة وتختلئؾ ا جابئة ائن مثئل يئذه ا سئئلة بئاختالؾ المخئ ون المعررئً لئدم
الطالب وتتفاوت بتفاوت لدرات الطلبة الى استخدام مهارات التفكٌر.
Divergent
مستوم اسئلة التفكٌر المتبااد أوالمتماٌ والمتشعبة /
و-
 : questionsويً ا سئلة التً تثٌر التفكٌر المتماٌ لدم الطالب وتتٌ ل الفرصة
كً ٌوظؾ لدرات التفكٌرٌة وخبراتئ ومعلوماتئ السئابمة .وٌنضئوي التفكٌئر المتمئاٌ
الى استجابات متنواة لمشكلة ما.
مستوم أسئئلة التمئوٌم وإصئدار الحكئم :Evaluations questions /ويئً
د-
أ سئئئلة تتطلئئب لٌمئئة ا شئئٌاء او ا ركئئار او ا امئئال وٌكئئون ذلئئن ائئن طرٌئئك إصئئدار
ا حكام الٌها  ،وٌتطلب إصدار الحكم ااتماد الى المحكات او المعاٌٌر.
دراسبث سببقت
 -2دراسة العاني وونرين :2899
يدرت الدراسة تحلٌل ا سئلة االمتحانٌة الو ارٌئة لموضئو الكٌمٌئاء للصئؾ
السادو العلمً للسنوات  0990-0929رً العراق ،وتكونت اٌنة الدراسة من 011
ورلة اسئلة امتحان للدورٌن ا ول والثانً ولد تناولت وصئفا ً لكتئاب الكٌمٌئاء الممئرر
للصؾ السادو العلمً وتحلٌل محتواه الدراسً وتحلٌل ا سئلة االمتحانٌة معتمدا ً رئً
التحلٌئئل الئئى المعئئاٌٌر لالشئئمول ،وصئئٌاؼة ا سئئئلة ونئئو االسئئئلة مباشئئرل ،ؼٌئئر
مباشرل) ،استماللٌة لسإال ،مدم تطابك ا سئئلة االمتحانٌئة مئع اسئئلة الكتئاب وجئرم
استخدام النسبة المئوٌة والمتوسط الحسئابً لمعالجئة البٌانئات .واسئفرت الدراسئة ائن
نتائج منها أن نسب شمول ا سئلة االمتحانٌة الو ارٌة للمحتوم الدراسئً كانئت للٌلئة
وتراوحت نسبها بٌن  9.02-4.99ا
وأن نسبة مئوٌة االٌة جدا ً بلػ  95.45من ا سئلة
الممالٌة يً السائدل وؼٌاب االسئلة الموضواٌة .أما االسئلة المباشرل التً ترك الى
المحتوم الدراسً ركانئت بنسئبة مئوٌئة  %69.90رئً حئٌن كانئت اسئئلة الفهئم ؼٌئر
مباشئئرل)  ، %00.02امئئا تطئئابك اسئئئلة االمتحانئئات الو ارٌئئة مئئع اسئئئلة المحتئئوم
الدراسئئً ركانئئت للٌلئئة لٌاسئئا ً با سئئئلة المخالفئئة سئئئلة الكتئئاب .العئئانً وآخئئرون،
 ،0999ص)655 ،090
 -1دراسة الزهيرآ :2880
أجرٌت يذه الدراسة رً العراق واتجهت إلى تحلٌل أسئلة االمتحانئات العامئة
لمئئادل الكٌمٌئئاء للصئئؾ السئئادو العلمئئً رئئً ضئئوء مسئئتوٌات بلئئوم للمجئئال المعررئئً،
والصدق  ،والشمول ،والموضواٌة وشملت الدراسة ا اوام  0999-0990للدورٌن
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ا ول والثانً ولد شملت اٌنة الدراسة  )09ورلة اسئلة امتحانٌة لألاوام المذكورل،
واسئئتخدم الباحئئث المئئنهج الوصئئفً التحلٌلئئً ولٌام ئ بتحلٌئئل محتئئوم كت ئاب الكٌمٌئئاء
ٌجاد الئو ن النسئبً للموضئواات والئو ن النسئبً لمسئتوٌات المجئال المعررئً رئً
تصنٌؾ بلوم ،وتؤكد من ثبات التحلٌل واستخدم الوسئائل ا حصئائٌة لمعالجئة البٌانئات
ومنهئا مربئع كئاي ومعادلئة التوارئك ومعادلئئة سئكوت رضئالً ائن النسئبة المئوٌئة وايئئم
النتائج التً ظهرت يً نتائج التحلٌل اآلتٌة:
-0أؼلب اسئلة االمتحانات تمئٌو المسئتوٌات الئدنٌا رئً تصئنٌؾ  Bloomرمئد احتلئت
اسئلة التذكر المرتبة ا ولى اذ بلؽت نسبتها  %54.04تلتهئا رئئة االسئتٌعاب اذ بلؽئت
نسبتها  %06.20ثم اسئلة التطبٌك بنسبة  %06.52ثئم رئئة التحلٌئل بنسئبة %1.02
ولم تحصل رئتا التركٌب والتموٌم الى أٌة نسبة.
 -6مئئئن حٌئئئث شئئئمول ا يئئئداؾ لمسئئئتوٌات المجئئئال المعررئئئً تراوحئئئت نسئئئبتها بئئئٌن
 %26-69.065رئئً المجئئال المعررئئئً رئئً مسئئئتوم التئئذكر  %69-02.925لبمٌئئئة
المستوٌات .اما من حٌث شمول ا سئلة لمحتوم الكتاب رمئد جئاء ضئعٌفا ً اذ تراوحئت
ما بٌن  %09.510- %9.906رٌما ٌتعلك بتكراريا من الفصئول وبئٌن -%6.256
 %02.000لتكراريا من الكتاب.
-0امئا مئئن حٌئث نئئو ا سئئلة ركانئئت نسئبة ا سئئئلة الموضئواٌة  %50.096ونسئئبة
ال يٌري ،0991 ،صر ،ذ ، ،ح)
ا سئلة الممالٌة .%49.096
 -3دراسة العاني :2899
ذيبئئت الدراسئئة إلئئى تحلٌئئل ا سئئئلة االمتحانٌئئة ـ الو ارٌئئة ـ لمئئادل الحٌئئوان للصئئؾ
السادو العلمً وللسنوات  0990-0929رً العراق ،ولد اشتملت اٌنة الدراسة الى
 01أوراق اسئئئلة امتحانٌئئة للئئدورٌن ا ول والثئئانً ،وجئئرم وصئئؾ كتئئاب الحٌئئوان
وتحلٌئئل محتئئواه الدراسئئً ،وااتمئئدت معئئاٌٌر الشئئمول ،وصئئٌاؼة االسئئئلة ،واالسئئئلة
المباشرل وؼٌئر المباشئرل ،واسئتماللٌة السئإال ،وتطئابك ا سئئلة االمتحانٌئة مئع اسئئلة
الكتاب الممرر) ،واستخدم الباحث النسئب المئوٌئة والوسئط الحاسئبً لمعالجئة بٌانئات
التحلٌل ومن أيم النتائج التً استمرت الٌها الدراسة:
-0كانت نسبة معاٌٌر الشمولٌة للٌلة اذ إن االسئلة االمتحانٌة للٌلة الشمول للمحتوم
الدراسئئً اذ كانئئت بنسئئبة  0.50لسئئنة  29-29و 5.60لسئئنة  91-29و 5.40لسئئنة
 96-90و 6.4لسنة  90-96وكان المتوسط العام  5.60ويً نسبة متدنٌة لٌاسا ً ببمٌة
المطع .%91
-6بلؽت ا سئلة الموضواٌة  %6.95ومن نمط واحد يو امأل الفراغ بكلمة) اما
بمٌة االنماط رلم تكن لها تؤثٌر.
-0بلػ مجمو نسبة االسئلة الممالٌة .%90.14
 -6ظهئئر ان نسئئبة االسئئئلة الصئئرٌحة المباشئئرل أي اسئئئلة المحتئئوم) %96.00
رً حٌن تدنت اسئلة الفهم ؼٌر المباشرل) إلى .%9.06
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-0بلئئػ مجمئئو نسئئئب االسئئئلة المطابمئئة سئئئئلة الكتئئاب  %69.99بٌنمئئا بلؽئئئت
المؽاٌرل سئلة الكتاب .%01.99
العانً ،0999 ،ص)091-064
 -4دراسة العفون :2882
اجرٌت الدراسة رً بؽداد وااتمدت تموٌم ا سئلة االمتحانٌة للصئؾ الخئامو
العلمئئً لمئئادل ا حٌئئاء رئئً ضئئوء تصئئنٌؾ بلئئوم للمجئئال المعررئئً ومعئئاٌٌر الصئئدق
والشمول والموضواٌة ووضوح االسئلة ،ومطابمتها سئلة الكتاب ،ولد شئملت اٌنئة
الدراسة  )26ورلة امتحانٌة لمادل ا حٌاء رً  )26مدرسة اادادٌة وثانوٌئة وبلؽئت
مجمو ا سئلة  )6069سإاالً اسئتخدمت الباحثئة المئنهج الوصئفً التحلٌلئً وللتؤكئد
من ثبات التحلٌل استخدم معادلة سكوت ،وبلػ معامل االتفاق بٌن الباحثئة ونفسئها بعئد
مدل منٌة  )1.95وبٌن الباحثة والمحلل ا ول  )1.94وبٌنهئا وبئٌن المحلئل الثئانً
 ،)1.96وللمعالجة ا حصائٌة استخدمت الباحثة مربع كاي ومعادلة التوارئك وكانئت
النتائج كاآلتً:
-0تركٌ ؼالبٌة ا سئئلة لعٌنئة الدراسئة الئى لٌئاو المسئتوٌات الئدنٌا مئن تصئنٌؾ
بلئئئئوم للمجئئئئال المعررئئئئً اذ بلؽئئئئت نسئئئئبة اسئئئئئلة التئئئئذكر  )%62.29واالسئئئئتٌعاب
 )%02.9والتطبٌئئك  )%00والتحلٌئئل  )%0.09لئئً حئئٌن لئئم تحصئئل كئئل مئئن
التركٌب والتموٌم الى اٌة نسبة.
-6ضعؾ لٌمة صدق المحتوم لألسئلة اذ بلؽت .%1.662
-0بلؽت نسبة شمول ا سئلة لمحتوم الكتاب .%04.49
-4حصلت ا سئلة الموضواٌة نسبة  %69.56وا سئلة الممالٌة .%20.44
-5وجود  )2أسئلة ؼٌر واضحة.
-6نسبة ا سئلة المطابمة للكتاب  %06.4أما ا سئلة المؽاٌرل .%92.6
العفون ،0990 ،ص)96-44
مدي اإلفبدة من الدراسبث السببقت:
ٌمكئئن االشئئارل إلئئى أن البئئاحثتٌن لئئد اسئئتفادتا مئئن ائئرض الدراسئئات السئئابمة
وبٌان مإشراتها وداللتها رٌما ٌؤتً:
-0اختٌئئار المئئنهج المالئئئم رئئً البحئئث ،اذ اسئئتخدمت المئئنهج الوصئئفً التحلٌلئئً
ومنهج تحلٌل المحتوم بوصف أسلوبا ً ومنهجٌة رً بحثها.
- 6اختٌار تصنٌؾ جاالجر رً تحلٌل اوراق االسئلة االمتحانٌة من بٌن التطبٌمات
المعروضة رً يذا المجال ن التصنٌؾ ؼٌر مستخدم رً الدراسات العرالٌئة ولكئً
ٌضاؾ تصنٌؾ آخر لألدب التربوي العرالً والعربً.
-0االطال الى خطوات ا جراءات والوسائل االحصائٌة المسئتخدمة ،ومعالجئة
منهجٌة بحثها.
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-4االرادل من التفسٌرات الممدمة رً يذه الدراسات لنتائجها رً توضٌ نتئائج يئذه
الدراسة وما ٌالئم البحث منها ،واالنتباه إلى المصور والهفوات ان وجدت ومعالجتها.
إجراءاث البحث:

اوال :منهجيت البحث:
ااتمئئدت الباحثتئئان رئئً معالجئئة موضئئو البحئئث المئئنهج الوصئئفً التحلٌلئئً،
رالمنهج يو الطرٌك الذي ٌحدد الباحث وٌحدد رلسفت  ،ويو الطئابع الممٌئ للموضئو
او المشئئئكلة بئئئرا ه المٌئئئا ً باسئئئتخدام التمنٌئئئات والوسئئئائل الفنٌئئئة ،وتعئئئد اٌضئئئا ً ورٌئئئا ً
بالموضو ومعررة رلسفت .
رالبحئئث الوصئئفً يئئو استمصئئاء ٌنصئئب الئئى ظئئايرل مئئن الظئئواير كمئئا يئئً
لائمة رً الوالع بمصد تشخٌصها وكشؾ جوانبها وتحدٌد العاللئات بئٌن اناصئريا او
بٌنهئئا وبئئٌن ظئئواير أخئئرم ابئئد الئئرجمن  ،ائئدنان ،6112 ،ص .)02وٌعئئد مئئنهج
البحث الوصفً
تشخٌص المً لظايرل ما والتبصٌر بها كمٌا ً برمو رٌاضٌة وال تتفك اند
حئدود وصئئؾ الظئئايرل ،وانمئئا ٌتعئئدم ذلئن إلئئى التحلٌئئل والتفسئئٌر والممارنئئة والتمئئوٌم
والوصول إلى التعمٌمات داود و أنور ،0991 ،ص.)605
أ ن وصؾ الحاضئر يئو نتئاو طرٌمئة المٌئة بالبحئث لئائم الئى اسئاو تكمئٌم
الظايرل بعد تنظٌم مفرداتها وتبوٌبها لتفسٌريا بطرٌمة تعبر ان لٌاو موضواً لما
ارر ت تلن الظايرل من نتائج .ورً ضوء تحلٌلها تجري الممارنة والتشخٌص لمكامن
المول والضعؾ.
ً
ثبنيب :جمتمع البحث:
شمل مجتمع البحث جمٌع المدارو ا ادادٌة والثانوٌة لمدٌنة بؽداد والبالػ ادديا
 )006مدرسة مو اة الى مدٌرٌات تربٌة الكرخ والرصئارة بوالئع ثئالث مئدٌرٌات
اامة رً كل منها .وٌتؤلؾ مجتمع البحث من..
-0مج تمع المدارو الثانوٌة وا ادادٌة المنتشرل رً مدٌنة بؽداد المرك البالػ ادديا
 )006مدرسة مو اة الى المدٌرٌات الستة لمدٌنة بؽداد.
-6كتئئاب الكٌمٌئئاء الممئئرر للصئئؾ الخئئامو العلمئئً للعئئام الدراسئئً 6112-6116
بالطبعة التاسعة اشر الذي ٌحتوي الى ثمانٌة رصول ،والمإلؾ من لجنة مئن و ارل
التربٌة.
ً
ثبلثب :عينت البحث:
شئملت اٌنئة البحئث ا سئئلة االمتحانٌئة النهائٌئة التحرٌرٌئة للئدور ا ول لعئام
 6112-6116المعئئدل مئئن المدرسئئٌن والمدرسئئات والمكلفئئٌن بتئئدرٌو مئئادل الكٌمٌئئاء
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للصئئؾ الخئئامو العلمئئً مئئن تلئئن المئئدارو ولئئد جئئرم اختٌئئار العٌنئئة اشئئوائٌا ً )90
مدرسة بنسبة  )%65من اجمالً مدارو مدٌنة بؽداد ،وجئرم تسئلم ورلئة امتحانٌئة
واحدل مئن كئل مدرسئة ،ولئد ااتمئدت الباحثتئان رئً تحدٌئد النسئبة الئى رأي الخبئراء
المختصئئٌن رئئئً طرائئئئك تئئدرٌو الكٌمٌئئئاء ملحئئئك  ،)0ومراائئال شئئئروط اختٌئئئار العٌنئئئة
ولواائئديا باالاتمئئاد الئئى اآلراء الئئواردل رئئً كتئئب االحصئئاء والمٌئئاو وبحسئئب رأي
ااضئئاء لجنئئة السئئمنار .وبهئئذا الممتضئئى جئئرم اختٌئئار  )90ورلئئة اسئئئلة امتحانٌئئة
احتوت الى  )0996رمرل.
ً
رابعب :اداة البحث:
لتحمٌئئك يئئدؾ البحئئث ٌسئئتل م تئئورر أدال لمٌئئاو معطٌات ئ بوصئئفها شئئرطا ً او
خطول البد من تورريا رً جمٌع بٌانات وتصنٌفها الى نحو المً ٌستطٌع التؤكئد مئن
صئئئحة تلئئئن ا دال والتحمئئئك مئئئن صئئئدلها الهٌتئئئً ،0992 ،ص )69وبئئئذلن حئئئددت
الباحثتئئان لتحمٌئئك يئئدؾ بحثهئئا ا سئئئلة االمتحانٌئئة بوصئئفها مئئادل للبحئئث واسئئتخدمت
اسلوب تحلٌلها وسٌلة لتحمٌمها ،اذ ان يذا ا سلوب يو المتبع رً بلوغ يدؾ كهذا.
ران دالٌن ،0995 ،ص)014
أ ذ ان الدراسات السئابمة باؼلبهئا لئد اسئتخدمت ا سئلوب ذاتئ التئً اسئتخدمت
يئئذه الدراسئئة رئئً تحلٌئئل ا سئئئلة الئئى ورئئك تصئئنٌؾ معئئٌن ،وبئئذلن ارتئئؤت الباحثتئئان
اسئئئتخدام احئئئد تصئئئانٌؾ ا سئئئئلة الجئئئاي ل والمتمثلئئئة بتصئئئنٌؾ & Gallager
 Aschnerبمسئئئتوٌات ا ربعئئئة رضئئئالً ائئئن االسئئئتعانة بئئئبعض المحكئئئات او معئئئاٌٌر
ا سئلة الجٌدل .ومن أجل ذلن اتبعت ا جراءات اآلتٌة.
 -1خطىاث البحث:
أ -اعداد المعايير (المحكات):
رً بداٌة مرحلة ااداد خطة البحث واالطئال الئى بعئض الدراسئات السئابمة
والكتب التً تتناول ا سئلة رمد ارضت مجمواة من المعئاٌٌر التئً تشئٌر إلئى جئودل
ا سئئئلة الئئى الخبئئراء ويئئً :لالصئئدق ،والموضئئواٌة ،والشئئمول ،المطابمئئة سئئئلة
الكتاب المدرسً].
إذا لامئئت الباحثتئئان بعئئد اتمئئام الموارمئئة الئئى ممتئئرح البحئئث بئئاالطال الئئى
الم ٌد من الدراسات السابمة والمصادر التً تتناول موضو الدراسة ادت تبصئريا
اما لامت ب الدراسات السابمة من ااداد لائمة بالمحكات لألسئئلة الجٌئدل ثئم ارضئها
الى ادد مئن التدرٌسئٌٌن رئً طرائئك التئدرٌو والتمئوٌم والمٌئاو رئً جئامعتً بؽئداد
والمستنصرٌة بؤلسامها التربوٌة والنفسٌة مع توضٌ وتعرٌؾ شامل لكل محن لبٌئان
رأٌهئئم رٌهئئا ولئئد بلئ ػ ائئدديم اشئئرل وبعئئد جمئئع اسئئتجابات المحكمئئٌن واالطئئال الئئى
آرائهئئم واحكئئامهم رمئئد تئئم اجئئراء بعئئض التعئئدٌالت والؽئئاء بعئئض المعئئاٌٌر ولئئد نالئئت
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المحكات المعاٌٌر) نسبة اتفاق بٌنهم كما موض رً جدول  ) 0ادنئاه المعئاٌٌر التئً
نالت الموارمة الى استخدامها رً البحث.
دول () 2
نسبة اتفاق المحكمين والمنتصين حول معايير ودة األسئلة
النسبة
المعاٌٌر
%011
 -0الصدق
%011
 -6الموضواٌة
%011
 -0الشمولٌة
%011
 -4المطابمة مع اسئلة الكتاب المدرسً
 -5الترتٌب
ولد ااتمدت الباحثتان رً تحدٌديا الموارمة الى المعئاٌٌر نسئبة  %25رئؤكثر
إلى بعض أدبٌات المٌاو اذ ٌشٌر مئادوو وا مئام إلئى ان ااتمئاد نسئبة  %25رئؤكثر
مناسب رً الدراسات الوصفٌة .مادوو وآخرون ،0990 ،ص. )066-065
وفيمب يلي وصف لقبئمت املعبيري:
ً
أوال :الصدق :Validity
يو ان تكون ا سئلة صادلة بمدر ما تستطٌع لٌاو مئا ٌئراد لٌاسئ  .والصئدق
من ا مور التً ٌجب ان ٌتؤكد منها واضئع ا سئئلة االمتحانٌئة ،اذ البئد مئن ان تكئون
لدٌ ظايرل سلوكٌة محددل سواء كانت معررٌة او وجدانٌئة او مهارٌئة لمٌاسئها ،رٌمئوم
بترجمة يذه الظايرل السلوكٌة إلى ابارات او موالؾ تعتمد رمرات لالمتحئان .وبئذلن
ٌعد االمتحان صادلاً ،وان صدق االمتحان ٌعنً ممدرت الى لٌاو ما وضع من اجل
او السمة التً وضع من أجلهئا وان صئالحٌة أي سئإال رئً ورلئة ا سئئلة االمتحانٌئة
تتولؾ الى مدم لٌاس للناحٌة المفروض ان وضع لمٌاسها ،وان نمط السئإال ٌحمئك
ا يئئداؾ المنهجٌئئة بمئئادل الكٌمٌئئاء للصئئؾ الخئئامو العلمئئً وٌناسئئب صئئدق المحتئئوم
االختبئئارات التحصئئٌلٌة نئ محتئئوم المئئادل الدراسئئٌة وايئئدارها يئئو المحئئن رئئً تمئئوٌم
االمام وآخرون ،0991 ،ص)041
صدق االختبار .
أي ان االختٌئئار ٌنبؽئئً ان ٌحتئئوي اٌنئئات تع ئدا كمٌ ئا ً ونواٌ ئا ً اناصئئر المئئادل
الدراسٌة وايدارها او مدم تمثٌل اسئلة االختٌارات لنواحً الجانب المماو .
دٌنٌو ،0990 ،ص)099
وللتحمئئك مئئن صئئدق المحتئئوم البئئد مئئن اائئداد جئئدول مواصئئفات ،وٌتحمئئك
الصدق بالمدر الذي ٌكون رٌ جئدول المواصئفات حصئٌلة تحلٌئل وا ك وذكئً يئداؾ
المادل الدراسٌة وصٌاؼة رمرات االختبار المماثلة لتلن ا يداؾ .
ثورنداٌن ،0999 ،ص)56
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وٌعد الصدق من مواصفات االختبار الجٌئد الئذي البئد مئن ان تراائً رئً مئا
ٌرٌد االختبار لٌاس وبذلن راالختبار باسئلت صئادق بالمئدر الئذي ٌكئون رٌئ دلٌمئا ً رئً
لٌاو ما وضع من اجلئ  )Ebel, 1972, p.435ولئد اشئار البؽئدادي كمئا ورد رئً
ابد الجبار )0990 ،الى ان االختبار ٌكون الى درجة االٌة من الصدق انئد تئورر
ثالثة شروط رئٌسة يً:
تحدٌد كل من ا يداؾ التعلٌمٌة ببعئدٌها السئلوكً والمحتئوم ،واائداد جئدول
المواصئئفات ،ومطابمئئة االختٌئئارات بجئئدول المواصئئفات تورٌئئك ،0990 ،ص)046
وان بناء جدول المواصفات ٌ ٌد االرتباط بٌن اسئلة االختبار والمحتوم التعلٌمئً أي
ٌ ٌد من تمثٌل يذه ا سئلة المحتوم ،وبمدر ما ٌكون االرتباط االٌا ً ودلٌما ً ولوٌا ً بمدر
ما تكون درجة صدق محتوم االختبار مضمونة واالٌة .
حمدان ،0991 ،ص)96
ً
ثبنيب :املىضىعيت :Objectivity
ويً احدم المعاٌٌر التموٌمٌة سئلة االمتحانات ،ولبٌئان معنئى الموضئواٌة
رمن الضروري مالحظتها من اوٌتٌن:
األولى :تتعلك بالطلبة ،وتعنً رهم الطلبة لكل سإال وتفسٌريم للمطلوب تفسٌرا ً واحدا ً
ال اختالؾ الٌ بعد اداء االمتحان ،وٌمكن للطلبة الذٌن ٌعررون ا جابة الصحٌحة ان
ٌفهمئئوا السئئإال بعٌئئدا ً ائئن التؤوٌئئل رئئً ضئئوء مبئئدأ رهئئم السئئإال اذ إن يئئذا سئئٌإثر رئئً
صحة االمتحان ،وأالا ٌكون ينان لبو او التواء او خئد او صئعوبة رئً رهئم السئإال
المطلوب.
والثانية :تتعلك بالتصحٌ  ،وتعنً أنها تتصئل بطرٌمئة التصئحٌ وتمئدٌرات المئدرو
جابات الطلبة ،أي ال ٌختلؾ المصححون بتمدٌر ا جابة بحٌث تكون النتائج مسئتملة
خلٌل ،د.ت ،ص)20
ان الحكم الذاتً للمصح .
ولكن اذا ما احسئن اختٌئار االختبئارات الممالٌئة وصئٌاؼتها وتصئحٌحها رؤنهئا
تسا اد تمدٌر لدرل الطالب الى ترتٌب اركاره وصٌاؼتها بؤسلوب الخاص وكذلن تبئٌن
لدرت الى التحلٌل والتركٌب وتموٌم بعض الممترحات وااطاء رأٌ لمواجهة مشئكلة
مجاور و رتحً ،0922 ،ص)665
ما .
أما االسئلة الموضواٌة رتتمٌ بسهولة التصحٌ وادم تؤثر التصئحٌ بذاتٌئة
المصح ولدراتها الى لٌاو مدم واسئع مئن المعلومئات .وصئنؾ المٌاسئون ا سئئلة
الئئى ورئئك محئئن الموضئئواٌة إلئئى االختٌئئار مئئن متعئئدد ،واسئئئلة المطابمئئة ،واسئئئلة
الصواب والخطؤ ،واسئئلة امئأل الفراؼئات ،واسئئلة التكمٌئل ،واسئئلة المسئائل ،واسئئلة
الرسوم ،واسئلة ا جابات المصٌرل ،واسئلة ااادل الترتٌب .
االمام ،0991 ،ص)090-026
والٌ ئ رئئإن شئئمول ا سئئئلة الموضئئواٌة للمحتئئوم وشئئمول ا سئئئلة الممالٌئئة
لأليداؾ تتطلب الموا نة الدلٌمة رئً بنئاء اسئئلة االمتحانئات التحصئٌلٌة بنواٌهئا تبعئا ً
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لمدم تضمٌنها محتوم المادل وايدارها .الدمرداش ،0991 ،ص.)00مما ٌسئااد رئً
خفض التوتر النفسً الذي ٌعانً الطلبة من رً االمتحانات.
ً
ثبلثب :الشمىليت :Comprechensiveness
وإن الشمول بوصف مفهوما ً ٌعنً مئدم تؽطٌئة ا سئئلة انئاوٌن رصئول مئادل
الكتئئئاب ومحتوايئئئا وايئئئدارها وبئئئذلن رئئئؤن الشئئئمول ٌعنئئئً أن ٌكئئئون محتئئئوم االسئئئئلة
االختبارٌة شامالً أؼلب محتوم الكتاب الممرر وايئداؾ المئادل الدراسئٌة ولكئً ٌكئون
االختبئئار بؤسئئئلت مإدٌ ئا ً الؽئئرض الئئذي وضئئع مئئن أجل ئ ٌجئئب ان ٌكئئون شئئامالً ؼٌئئر
ممتصر الى جانب واحد من المحتوم او نو معٌن من السلون دون سئائر الجوانئب
ٌفترض
المتضمنة برامج التربٌة .ابد النور ،0969 ،ص .)42وان يذا الشمول
التربوٌة .لئالدل ،
ان ٌمٌو املٌات املٌة مختلفة ٌتضمنها مجال ا يداؾ
 ،0921ص.)090
ورئً الئئم المٌئاو التربئئوي ٌجئئب ان ال تمئل ائئن  %91وتئداى بعٌنئئة المطئئع
 cut ofومئئنهم مئئن ٌ ٌئئد رئئً يئئذه النسئئبة إلئئى  %95وإلئئى  %91لٌملئئل مئئن اامئئل
الصدرة وال ٌفس المجال للتالاب بالنتائج بؤكثر من .%01
سعادل ،0990 ،ص)2
وٌمصد بالشمول يو ان تؽطً أسئلة االختبار معظم مفردات المئنهج وايدارئ
أي تكون يذه ا سئلة شاملة لمحتوم المادل الدراسئٌة وايئدرها ،ومئن ثئم ٌحمئك صئدق
اسئلة االختبار وصالحٌتها بحٌث ال ٌمتصر الى لٌاو ايئداؾ الئذاكرل ،وانمئا ٌعئداايا
لمٌاو العملٌات والمهارات العملٌة ا خرم كاالستٌعاب والتطبٌك والتحلٌئل والتركٌئب
والتمئئوٌم مئئن خئئالل شئئمول ا سئئئلة ا يئئداؾ المعررٌئئة .مجئئدي ،0995 ،ص)069
العمور  ،0995 ،ص)01
ً
رابعب :املطببقت مع اسئلت الكتبة املدرسي:
ٌفترض لألسئلة االمتحانٌة ان تبتعد مئا امكئن ائن التطئابك مئع اسئئلة الكتئاب
المدرسً الممرر وذلن ن اسئلة الكتاب لئد اجئاب انهئا الطالئب رئً دراسئت لهئا رئً
الصئئؾ الئئى مئئدار السئئنة الدراسئئٌة ومئئن اجئئل ررئئع الطالئئب إلئئى التفكٌئئر والتجدٌئئد
واالبئئدا  ،ومئئن الضئئروري ان تكئئون ا سئئئلة االمتحانٌئئة ؼٌئئر مكئئررل رضئالً ائئن ان
اسئئئلة الكتئئاب لئئد ؼلبئئت الٌهئئا ا سئئئلة التذكرٌئئة كمئئا ورد ،مئئن خئئالل معررئئة ا سئئئلة
المماثلة او المطابمة لنصوص اسئلة الكتاب المدرسً الممرر وا سئلة المؽاٌرل سئلة
الكتئئاب التئئً توجئئد رئئً نهاٌئئة كئئل رصئئل دراسئئً التئئً ٌجٌئئب الٌهئئا الطلبئئة رئئً داخئئل
الصئئؾ ،وتعنئئً بالمطابمئئة النسئئبة بئئٌن مطابمئئة ا سئئئلة االمتحانٌئئة اٌنئئة البحئئث مئئع
ا سئلة الموجودل رً نهاٌة كل رصل من رصول الكتاب المدرسً.
وجرم تحلٌل ا سئلة االمتحانٌة بتو ٌعها الى االنماط اآلتٌة:
اسئلة مطابمة تماما ً لنصوص اسئلة الكتاب المدرسً.
اسئلة مؽاٌرل سئلة الكتاب المدرسً.
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 /انتيار التصنيا المناس لتمويم األسئلة:
لما كان يدؾ البحئث معررئة مئدم مالءمئة اسئئلة االمتحانئات النهائٌئة المعئدل
من المدرسٌن والمدرسئات لمئادل الكٌمٌئاء لمحتئوم الكتئاب الممئرر وايئداؾ تدرٌسئ ،
استخدمت الباحثتان لتحلٌل يذه ا سئلة ادال اشتملت الى المستوٌات المعررٌة الواجب
تورريا رً اسئلة الكٌمٌاء ولد مر اختبار يذه ا دال بالخطوات اآلتٌة:
 -2انتيار تصنيا :Gallager & Aschner
اتجهئئت الباحثتئئان إلئئى اسئئتخدام تصئئنٌؾ جئئاي مئئن التصئئنٌفات المائمئئة حئئول
موضئئئئو ا سئئئئئلة وتحلٌلهئئئئا ولٌاسئئئئها .وبعئئئئد ان اطلعئئئئت الئئئئى اؼلئئئئب الدراسئئئئات
السابمةالعرالٌة و العربٌة منها وا جنبٌة وبخاصئة رئً مجئال طرائئك تئدرٌو العلئوم
والرٌاضٌات روجئدت ان ينئان مجموائة كبٌئرل مئن يئذه التصئانٌؾ رئً المجئال ذاتئ
ووجدت ان اؼلب الدراسات لد استخدمت التصنٌؾ الشائع اال ويو تصنٌؾ Bloom
للمجال المعررً والسٌما الدراسات االجتمااٌة واللؽوٌئة والعلئوم الطبٌعٌئة وللئة للٌلئة
تناولئئئت تصئئئنٌفات أخئئئرم كتصئئئنٌؾ  Wilsonرئئئً العلئئئوم وتصئئئنٌؾ  Diltsرئئئً
الرٌاضئئٌات ولمئئا كئئان الؽئئرض ا ساسئئً مئئن يئئذه الخطئئول يئئو التوصئئل إلئئى لائمئئة
المستوٌات المعررٌة المناسبة التً ٌجب ان تمٌسها اسئلة االمتحانات النهائٌة للصفوؾ
الثانوٌة ؼٌر المنتهٌة لمادل الكٌمٌاء وبوجود ادد من التصنٌفات للمسئتوٌات المعررٌئة
كمئئا ذكرنئئئا ،وضئئعت الباحثتئئئان بعئئض االاتبئئئارات او الشئئروط الختٌئئئار التصئئئنٌؾ
المناسب لها ويً:
مالءمئئة التصئئنٌؾ رئئً مسئئتوٌات المعررٌئئة لمحتئئوم الكتئئاب الممئئرر وايئئداؾ
-0
تدرٌس .
ان ٌكئئون التصئئنٌؾ رئئً مسئئتوٌات المعررٌئئة مناسئئبة رئئً االسئئتخدام لتحلٌئئل
-6
خطوات االسئلة االمتحانٌة.
مرااال التصنٌؾ بمستوٌات المعررٌئة لتئدرو السئلون المعررئً مئن المسئتوم
-0
ا دنى إلى المستوم ا الى الذي ٌتناسب وطبٌعة مادل الكٌمٌاء.
ان ٌكون التصنٌؾ بمستوٌات المعررٌئة ذات العاللئة بمحتئوم المئنهج المثبئت
-4
رً الكتاب الممرر.
رئً ضئوء يئذه المعئاٌٌر جئرم اختٌئار تصئنٌؾ Gallager & Aschner
بمستوٌات المعررٌة لمدرتئ الئى ان ٌجمئع مئا بئٌن المسئتوٌات العلٌئا للتفكٌئر وسئهولة
استخدامها.
و ن يذا النظام الى ورك ركرل التفكٌر االنتاجً الذي لم تتطرق لئ ا نظمئة
ا خئئرم ،وال توجئئد دراسئئة اربٌئئة او ارالٌئئة اسئئتخدمت يئئذا التصئئنٌؾ بحسئئب الئئم
الباحثتان مما جعلت يذه الدراسة متفردل وانها تورر ادال تصئنٌؾ ائالمً تضئاؾ إلئى
التصنٌفات التً تتناولها.
* وصا تصنيا :Gallager & Aschner
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أا ئدَّ يئئذا التصئئنٌؾ  Gallager & Aschnerلتحلٌئئل ا سئئئلة وتموٌمهئئا
وبٌان مستوٌات المعررٌة ويو ٌتكون من المستوٌات اآلتٌة:
ا -مستوم اسئلة التذكر المعررً Cognitive memory question
ب -مستوم اسئلة التفكٌر التجمٌعً او المتماربCognitive questions /
و -مستوم اسئلة التفكٌر التفرٌعً والتماٌ والمتشعبةDivergent questions /
د -مستوم أسئلة التموٌم وإصدار الحكمEvaluations questions /
* صدق تصنيا  Gallager & Aschnerبوصفه أداة لتحليل األسئلة:
لمعررة صدق تصنٌؾ  Gallager & Aschnerبمستوٌات المعررٌئة التئً
سٌجري تحلٌل ا سئلة رً ضوئها جئرم ائرض لائمئة التصئنٌؾ بصئورتها ا صئلٌة
الى مجمواة من الخبئراء المتخصصئٌن رئً المنئايج وطئرق تئدرٌو المئواد العلمٌئة
لمعررة آرائهم حول مدم مناسبة ا رعئال المعررٌئة والمسئتوٌات ا ربعئة وصئالحٌتها
وتوظٌفها .ولد اتض بعئد تحلٌئل اسئتبٌان الخبئراء المحكمئٌن ان نسئبة  )%91مئنهم
كانوا متفمٌن رً استجاباتهم الى:
مناسبة ا رعال المعررٌة المتضمنة رً المائمة من حٌث استخدامها رً ا سئلة
-0
االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء رً المرحلة الثانوٌة.
تئئدرو المسئئتوٌات المعررٌئئة المتضئئمنة رئئً المائمئئة مئئن المسئئتوم ا دنئئى إلئئى
-6
المستوم ا الى الذي ٌناسب مادل الكٌمٌاء.
شمول المائمئة للسئلون المعررئً المتولئع الحصئول الٌئ مئن الطلبئة رئً يئذه
-0
ا سئلة.
اتفاق ا رعال المعررٌة المتضمنة رً المائمئة مئع طبٌعئة المئواد العلمٌئة اامئة
-4
والكٌمٌاء خاصة.
مناسبة التصنٌؾ بمستوٌات وا رعال المعررٌة لتحلٌل ا سئلة االمتحانٌة لمادل
-5
الكٌمٌاء رً المرحلة الثانوٌة.
نطوات التحليل:
فيما يتعلك بمعيار تصنيا :Gallager & Aschner
ااتمدت الباحثتئان كتئاب الكٌمٌئاء الطبعئة التاسئعة اشئر لعئام  )6116الئى
-0
أسئئاو وحئئدل المسئئاحة  Spaceبوصئئفها وحئئدل مئئن وحئئدات تحلٌئئل المضئئمون ويئئً
ممٌئئاو ٌلجئئؤ إلٌ ئ البئئاحثون وتمئئوم الئئى أسئئاو لٌئئاو مسئئاحة الممئئال او وجئئوده رئئً
الصئئفحات لٌتعررئئوا المسئئاحة التئئً شئئؽلتها المئئادل المكتوبئئة رئئً الكتئئب او الصئئحؾ
اوالمطبوائئئات  .ابئئئد الحمٌئئئد ،0995 ،ص )61الهٌتئئئً ،0992 ،ص ،.)09كمئئئا
موض رً جدول . )6
دول () 1
تحليل محتوى الكتا من حيث تحليل المضمون المتمثل بوحدة المساحة
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مجمو النسبة المئوٌة

جرم استبعاد ك كال مما ٌؤتً من حساب الصفحات:
 -0ممدمة الكتاب وادد صفحاتها  )5ورلات.
 -6الجداول رً ضمن الفصول وادديا  )04ورلة.
 -0المصادر ادديا  )6ورلة.
 -4الفهارو وادديا  )5ورلات.
ومن ثم التحلٌل الى لٌاو نسبة ما ٌشؽل الموضو من اجئل تحدٌئد ا يمٌئة
النسبٌة لمحتوم كل موضو رئٌو من موضواات الكتاب البالؽة ثمانٌة رصول .ولد
ااتمدت وحدل االسطر لمٌاو ادد الصفحات.
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 -0لراءل السإال بدلة والحل المناسب ل لتتكون صئورل واضئحة لئدم الباحثتئان ائن
المستوم المعررً الذي ٌنبؽً لٌاسئ  ،وبئذلن جئرم تحلٌئل ا سئئلة االمتحانٌئة البالؽئة
 )90ورلة اسئلة امتحانٌة ،بوالع  0996رمرل اختبارٌة وبموجب المضمون المعررً
لتصئنٌؾ  Gallager & Aschnerوا يمٌئة النسئبٌة التئً ٌعكسئها محتئوم الفمئرل
مئئن الكتئئاب الم ئا ً ا
أن الباحثتئئان لئئد جعلئئت السئئإال يئئو كئئل رمئئرل اختبارٌئئة تعبئئر ائئن
محتوم واحد وسلون واحد رمط بوصفها وحدل تحلٌل وتسجٌل.
 -6تحدٌئئد السئئإال الئئذي ٌمئئٌو احئئد المسئئتوٌات المعررٌئئة لتصئئنٌؾ & Gallager
 Aschnerبمستوٌات وتسجٌل الى ورمها.
 -0تفرٌػ نتائج التحلٌل رً لائمة تمثل تصئنٌؾ  Gallager & Aschnerرٌحصئل
كل مستوم معررً رً التصنٌؾ المذكور الى ادد من التكرارات.
 -4تصمٌم جدول مواصفات ثنائً ا بعاد كاآلتً:
توظٌؾ الخطوات المذكورل آنفا ً لتصمٌم جدول مواصفات متولع من الخبراء
وآخئر مالحئظ اسئئتنتجت منئ ائئدد ا سئئلة المتولعئئة والمالحظئة لكئئل يئدؾ ومحتئئوم
دراسً.
أوالً :معيار المصدالية:
ومن أجل تحمٌك الصدق البد من ااداد جدول مواصفات وأنئ ٌتطلئب مبئدئٌا ً
ااطاء او ان مجاالت المحتوم وا يداؾ لكل مجال وكل يدؾ معررً بحٌث ٌكئون
مجمئئو النسئئب المئوٌئئة لمجئئاالت المحتئئوم مائئئة بالمائئئة ومجمواهئئا لأليئئداؾ مائئئة
بالمائة اٌضا ً ثورنداٌن ،0999 ،ص.)090
استعٌن بالخبراء التربوٌٌن الستطال آرائهم رً تحدٌد نسب ما ٌتولعون لكل
أ-
يدؾ من ا يداؾ.
تحلٌئئل كتئئاب الكٌمٌئئاء للصئئؾ الخئئامو العلمئئً الئئى اسئئاو وحئئدل المسئئاحة
ب-
بوصفها وحدل من وحدات التحلٌل من اجل تحدٌد الو ن النسبً لكل رصل من رصول
الكتاب وذلن باحتساب المسئاحة المشئؽولة لكئل منها.ولئد تئم اجئراء يئذه الخطئول كمئا
مبٌن رً جدول .)6 ،
ااداد جدول مواصفات لألسئئلة الجٌئدل الئى ورئك مئا ٌتولعئ الخبئراء لجمٌئع
و-
ا سئلة االمتحانٌة.
استخراو تو ٌع ا سئلة االمتحانٌة المالحظة الى المستوٌات المعررٌئة الئى
د-
ورك كل رصل من رصول الكتاب.
من أجل التحمك من صدق تو ٌع ا سئئلة للمسئتوٌات المعررٌئة Gallager
ه-
 & Aschnerجئئرت موا نئئة بئئٌن جئئدول المواصئئفات المتولئئع والمالحئئظ لألسئئئلة
االمتحانٌة اموما ً ولكل ورلة اسئلة امتجانٌة.
مئئن أجئئل التحمئئك مئئن صئئدق تو ٌئئع ا سئئئلة الئئى ورئئك مجئئاالت المحتئئوم
و-
الدراسئ ً أجرٌئئت الممارنئئة بئئٌن الجئئدول المالحئئظ والمتولئئع لألسئئئلة االمتحانٌئئة اامئئة
ولكل ورلة اسئلة امتحانٌة.
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ثانياً :معيار الموضوعية:
أجري تحلٌل اوراق ا سئلة االمتحانٌة اٌنة الدراسة ورما ً لهئذا المعٌئار وذلئن
بااتبار السإال وحدل تكرار ،وثم معاملة رر السإال كسإال مسئتمل وحسئبت النسئبة
المئوٌة للتكرارات لكل رر الى حئدل ولكئل سئإال ائام الئى حئدل ومئن أجئل تحمٌئك
ذلن جرم المٌام با جراءات اآلتٌة لتموٌم ا سئلة ورك يذا المعٌار.
حسئاب النسئبة المئوٌئة لكئل صئنؾ مئن ا صئناؾ التئً ورد ذكريئا ،ومئن ثئم حسئاب
النسبة المئوٌئة لألسئئلة الممالٌئة لكئل ورلئة اسئئلة امتحانٌئة مئن اجئل اسئتخراو النسئبة
المئوٌة االمتحانٌة.
ثالثا ًًً  :معيار الشمولية:
ومن أجل تحمٌك معٌار الشمولٌة ااتمدت الباحثتان شمول ا سئلة االمتحانٌئة
محتئئوم كتئئاب الكٌمٌئئاء الممئئرر للصئئؾ الخئئامو العلمئئً وكئئذلن شئئمولها لأليئئداؾ
المعررٌئئة ،ولئئد جئئرم حسئئاب شئئمول ا سئئئلة االمتحانٌئئة لأليئئداؾ المعررٌئئة مئئن اجئئل
التحمئئك مئئن صئئدلها ،ثئئم الممارنئئة بئئٌن ا سئئئلة المحسئئوبة المحممئئة لأليئئداؾ وا سئئئلة
المتولعة لتحمٌك ا يداؾ ولجمٌع ا سئئلة االمتحانٌئة ،وجئرم حسئاب شئمول ا سئئلة
لأليداؾ من خالل:
الو ن النسبً للسلون × الو ن النسبً للمحتوم × نسئبة ائدد ا سئئلة الكلٌئة ع ائدد
ا سئلة المعررٌة.
اما حساب شمول ا سئلة لمحتئوم الكتئاب رمئد جئرم اسئتخراج مئن حاصئل
جمع العناوٌن الثانوٌة التً كانت من ضمنها ا سئئلة لكئل رصئل مئن رصئول الكتئاب،
ومن ثم استخراو ا يمٌة النسبٌة التً رك ت الٌها ومعئدل الشئمول لكئل رصئل مئن
رصول الكتاب .ومن ثم استخراو نسبها المئوٌة.
رابعاً :المطابمـــة:
و جئئل تحمٌئئك معٌئئار المطابمئئة ااتمئئدت الباحثتئئان رئئً تحلٌئئل اوراق ا سئئئلة
االمتحانٌئئة بحسئئاب ا سئئئلة المطابمئئة والمؽئئاٌرل للكتئئاب المدرسئئً الممئئرر واسئئتخراو
.
النسب المئوٌة لألسئلة االمتحانٌة اموما ً
ومن اجل ا طال الى إجراءات تمئوٌم ا سئئلة ورئك محكئات البحئث اائدت
الباحثتان انموذو لتموٌم احدم اوراق ا سئئلة االمتحانٌئة .وضئعت الباحثتئان برنامجئا ً
لحساب مربع كاي والصدق لكل ورلة اسئئلة امتحانٌئة لدلئة حسئاباتها والرجئو الٌهئا
اند ااداد بحث مماثل للبحث يذا.
ثبات تحليل لائمة تصنيا :Gallager & Aschner
ٌمصئئد بثبئئات التحلٌئئل الوصئئول إلئئى اتفئئاق رئئً النتئئائج بئئٌن المحللئئٌن الئئذٌن
ٌسئئتخدمون ا سئئو وا سئئالٌب نفسئئها الئئى المئئادل المحللئئة نفسئئها الئئى ورئئك الشئئروط
نفسئئئها ابئئئد الحمٌئئئد ،0990 ،ص ،)600االمئئئام وآخئئئرون ،0991 ،ص )091أي
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م.م .كفاح مذسن الطائي

بمعنئئى ان تكئئرار تطبٌئئئك ادال التحلٌئئل ٌئئئ إدي إلئئى الحصئئئول الئئى نتئئئائج لهئئا صئئئفة
االستمرار جابر ،0929 ،ص.)622
رً تحلٌل المحتوم نواان من االتفاق الى ثبات التصحٌ يما:
االتفاق ابر ال من :بمعنى أن الباحث او محللٌن آخرٌن ٌصئلون إلئى النتئائج
-0
نفسها اندما ٌطبمون لوااد التحلٌل الى نفس ورً اولات مختلفة.
)Perlson, 1959, p.514
االتفاق بٌن محللٌن مختلفٌن :وٌعنئً ان ٌصئل محللئون مختلفئون إلئى النتئائج
-6
نفسها اندما ٌطبمون لوااد التحلٌل الى نفس والى انفراد.
االمام وآخرون ،0991 ،ص)29
وجرم رً يذه الدراسة اٌجاد ثبات ادال التحلٌئل واتبعئت الباحثتئان الخطئوات
اآلتٌة لحساب معامل الثبات:
أخئئذ اٌنئئة اشئئوائٌة مئئن اوراق ا سئئئلة االمتحانٌئئة بلؽئئت  )02ورلئئة اسئئئلة
أ-
امتحانٌئة حللتهئا الباحثتئان باسئتخدام تصئنٌؾ  Gallager & Aschnerبمسئتوٌات
المعررٌة مرتٌن وبفارق منئً لئدره ٌ )01ومئا ً ٌجئاد اتفئاق البئاحثتٌن مئع نفسئٌهما
ابر ال من ولد بلػ  )1.925باستخدام معادلة سكوت للباحثة االولى ،وبلػ )1.956
للباحثة الثانٌة.
ثم تم استخراو اتفاق تحلٌل الباحثتان معاولد بلػ .)1.940
دول () 3
معامل الثبات بين المحللين
معامل االتفاق
نو االتفاق
1.925
الباحثة االولى مع نفسهاابرال من
1.956
الباحثة الثانٌةمع نفسها ابر ال من
1.940
الباحثة االولى مع الباحثة الثانٌة
وٌعد يذا المعامل ممبول لضمان الثمة بثبات ا دال لولواها رً ضئمن المئدم
الممبول للثبات الى ورك يذه الطرٌمة ٌتراوح بٌن .)1.99-1.29
)Berlson, 1959, p.514
وأشار  Cooper, 1974و Ober, 1971إلى أن نسبة االتفاق اذا انخفضت
ان  )%21رهذا ٌدل الى انخفاض مستوم الثبات وإذا بلؽت نسبة االتفاق )%95
رؤكثر رهذا ٌدل الى ارتفا مستوم الثبات.
املعبجلبث اإلحصبئيت:
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لتحمٌك أيداؾ البحث جرت معالجة بٌاناتها بالوسائل والمعادالت ا حصئائٌة
اآلتٌة:
ٌجاد ادد ا سئلة المتولعة لكل خلٌة استخدمت المعادلة اآلتٌة:
-0
المحتوم × السلون × ادد ا سئلة الكلٌة ع ادد ا سئلة لكل خلٌة

-6

ٌجاد معامل الصدق استخدمت معامل التوارك

X2
X2 n

C

اودل ،0999 ،ص)696

 X2ع لٌمة مربع كاي المحسوبة.
 nع المجمو الكلً للتكرار.
ولتفادي العاللة المؽاٌرل رمن الضروري ان تطرح المٌمة الكلٌة )0-
-0

و ٌجاد الفرق بٌن ا سئلة المتولعة والمالحظة استخدمت مربع كاي
2

O  E 
E

 Oع التكرار المالحظ
 Eع التكرار المتولع
 rع ادد الخالٌا رً الجدول
-4

r

X 
2

r 1

اودل ،0999 ،ص)94

ٌجاد ثبات التحلٌل استخدمت معادلة سكوت

 Poع مجمو االتفاق الكلً بٌن المالحظٌن.
 Peع مجمو الخطؤ رً ا تفاق.
عرض نتبئج البحث وتفسريهب :
نتائج تموٌم ا سئلة االمتحانٌة الى ورك أيداؾ البحث:
-473-
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أوالً :نتائج تموٌم ا سئلة االمتحانٌة الى ورك مسئتوٌات
:& Aschner
بعد تحلٌل ا سئلة االمتحانٌة البالؽة  )90ورلة امتحانٌة الئى ورئك تصئنٌؾ
 .Gallager & Aschnerوجد ان ادد رمراتها  )0996رمرل اختبارٌئة كمئا مبئٌن
رً جدول  ) 4وشكل  )0اذ ٌوضحان تو ٌع اسئلة الكٌمٌاء للصؾ الخامو العلمئً
بحسب تصنٌؾ .Gallager & Aschner
Gallager

جدول ) 4
تو ٌع أسئلة الكٌمٌاء حسب تصنٌؾ Gallager & Aschner
النسبة المئوٌة
ادد التكرارات
المستوٌات المعررٌة
60.51
0665
التفكٌر المعررً
06.46
646
التفكٌر التماربً
4.19
90
التفكر التباادي
صفر
صفر
التفكٌر التموٌمً
011.11
0996
المجمو
ٌتض من الجدول  )4وشكل  )0ان ا سئلة التً وضئعها مدرسئو الكٌمٌئاء
للصؾ الخامو العلمئً ركئ ت بالدرجئة ا ولئى الئى التفكٌئر المعررئً ٌلٌهئا التفكٌئر
التماربً اما التفكٌر التباادي رنسبت للٌلة جدا ً وانعدام النسبة المئوٌة للتفكٌر التموٌمً.
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70
60
50
40
30
20
10
0
التقويمي  0التباعدي 4.06

32.42
التقاربي

المعرفي 63.5

شكل )0
توزيع األسئلة االمتحانية المالحظة على وفك تصنيا Gallager & Aschner
وٌبئئدو مئئن ائئرض النتئئائج رئئً يئئذا المجئئال أن التركٌ ئ الئئى اسئئئلة التفكٌئئر
المعررئئً او تئئذكر المئئادل الدراسئئٌة ٌمئئع المرتبئئة ا ولئئى إذ كانئئت النسئئبة )%60.51
ٌلٌها ا سئلة التً تمٌو التفكٌر التماربً ونسبتها  )%06.46اما ا سئلة التئً تمئٌو
التفكٌئئر التباائئدي التئئً كانئئت رئئً الدرجئئة الثالثئئة نسئئبتها  )%4.16وانعئئدام النسئئبة
بمستوم التفكٌر التموٌمً أي ان ا سئلة لد ركئ ت الئى المسئتوٌٌن ا ول والثئانً اذ
حا ت الى  )%95.96من ا سئلة بحسب تصنٌؾ ا سئلة لمستوٌات Gallager
 & Aschnerوبهئئذا رك ئ ت الئئى المسئئتوٌٌن ا ول والثئئانً وايملئئت المسئئتوٌٌن
الثئئانٌٌن ويئئذا ٌعطئئً مإشئئرا ً إلئئى ايمئئال المدرسئئٌن لوضئئع اسئئئلة متوا نئئة تمئئٌو
المستوٌات العلٌا للتفكٌر ويذا ٌع م إلى:
 -0ادم معررة المدرسٌن با يداؾ التعلٌمٌة مسبماً.
 -6ادم إلمام المدرسٌن نوا التصنٌفات لألسئلة الموضواة.
 -0وإذا نظرنا إلى كتاب الكٌمٌاء للصئؾ الخئامو العلمئً نلحظئ ٌعنئى رئً تضئمٌن
بؤحئئد مسئئتوٌات الجانئئب المعررئئً ويئئً المعررئئة رئئً حئئٌن ٌمكئئن اسئئتخدام المعلومئئات
بوصفها وسٌلة لتحمٌك ايداؾ اخرم كاستخدام الطالب ا سلوب العلمً رً التفكٌر.

-432-

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتخ  .نيسان لسنة 3122

 -4نلحظ من خالل االسئلة أناها تركئ الئى تلمئٌن الطلبئة المعلومئات لكنئ ولئم تركئ
الى الموالؾ العلمٌة الضرورٌة لتطبٌك ما درسوه رً الحٌال الٌومٌة ولم تحاول تنمٌة
المدرات الخاصة ٌجاد الحلول للمشكالت الوالعٌة.
ثانياً :نتائج تموٌم ا سئلة االمتحانٌة الى ورك محن الصدق وتفسٌريا:
جئئئرم اسئئئتخراو اتفئئئاق ذوي الخبئئئرل واالختصئئئاص التربئئئوٌٌن للمسئئئتوٌات ا ربعئئئة
لتصنٌؾ  Gallager & Ashnerالمتولعة لألسئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء للصؾ
الخامو العلمً كما موض رً جدول .) 5
دول () 5
فئات التصنيا من لبل النبراء ونسبها المئوية
تسلسل
0
6
0
4

النسبة المئوٌة
%40
%00
%09
%9
%011

الفئات
التفكٌر المعررً
التفكٌر التماربً
التفكٌر التباادي
التفكٌر التموٌمً
المجمو

أستخرجت الباحثتئان الئو ن النسئبً لمحتئوم كتئاب الكٌمئاء للصئؾ الخئامو
العلمً الطبعة التاسعة اشر6116 ،م .كما موض رً جدول) 6،
بعد ذلن جرم بناء جدول المواصفات وتحدٌد ادد ا سئلة المتولعئة مئن خئالل اٌجئاد
الئئو ن النسئئبً لأليئئداؾ لمسئئتوٌات  Gallager & Aschnerمحتئئوم الكتئئاب
المدرسئً .ومئئن اجئئل اٌجئئاد الفئئرق بئئٌن التكئئرارات ا سئئئلة المالحظئئة والمتولعئئة مئئن
الخبئئراء جئئرم اٌجئئاد التكئئرارات والنسئئب المئوٌئئة المالحظئئة السئئئلة الكٌمٌئئاء للصئئؾ
الخئئامو العلمئئً ممارنئئة مئئا ٌتولعئ الخبئئراء ٌتولعئ الخبئئراء مئئن او ان لكئئل مسئئتوم
وجدول ٌ ) 6وض ذلن:
دول () 6
التكرارات والنس المالحظة لألسئلة ممارنة ما يتولعه النبراء من اوزان لكل
م ال
ت
0
6

المجاالت
التفكٌر
المعررً
التفكٌر

الخبراء
التكرار النسب

االسئلة المالحظة
النسب
التكرار
0665

%60.51

952

%40

646

%06.46

609

%00
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0
4

التماربً
التفكٌر
التباادي
التفكٌر
التموٌمً
المجمو
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م.م .كفاح مذسن الطائي

90

%4.16

059

%09

صفر

صفر

059

%9

0996

%011

0996

%011

من أجل الممارنة بٌن ا سئلة المالحظة والمتولعة لألسئلة االمتحانٌة.
رمد ل م مسبما ً ااداد جدول مواصفات متولع الى ورئك تصئنٌؾ Gallager
أ-
جدول ٌ ) 2وض ذلن.
دول ( ) 2
دول مواصفات األسئلة المتولعة من النبراء البالغة فمراتها  2881فمرة
ت

المحتوم

 0تطئئور مفهئئوم البنئئاء الئئذري
للمادل
 6االشكال الهندسٌة للج ٌئئات
واآلصرل التسايمٌة
 0الكٌمٌاء النووٌة
4
5
6
2
9

اناصئئئر ال مئئئرتٌن ا ولئئئى
والثانٌة
اناصر ال مرل الثالثة
العناصر االنتمالٌة
اناصر ال مرل الرابعة
العناصئئئئئئر ذات الخاصئئئئئئٌة
الكهروسلبٌة
المجمو

المعررً التماربً
609
952

التباادي التموٌمً المجمو
0996
059
059

22

55

06

04

029

046

015

60

62

009

069

90

54

64

011

069

90

54

64

011

40
96
22
021

00
66
55
064

09
06
06
20

9
06
04
06

011
611
029
092

952

609

059

059

0996

ب ـ جرم ااداد جدول مواصفات سئلة االمتحانٌة لمئادل الكٌمٌئاء المالحظئة والبئالػ
ادد رمراتها  )0996رمرل اختبارٌة جدول ٌ )9وض ذلن.
دول () 9
دول مواصفات األسئلة المالحظة لمادة الكيمياء البالغة فمراتها ( )2881فترة
-434-
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ت
0
6
0
4
5
6
2
9

األهداا
المحتوى
تطئئئئئئور مفهئئئئئئوم البنئئئئئئاء
الذري للمادل
ا شئئئئئئئئئئئكال الهندسئئئئئئئئئئئٌة
للج ٌئٌئئئئئئات وا واصئئئئئئر
التسايمٌة
الكٌمٌاء النووٌة
اناصر ال مرتٌن ا ولئى
والثانٌة
اناصر ال مرل الثالثة
العناصر االنتمالٌة
اناصر ال مرل الرابعة
العناصئئئئر ذات الخاصئئئئٌة
الكهروسلبٌة العالٌة.
المجمو

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

المعرفي

التماربي

التباعدآ

التمويمي الم موع

015

09

0

-

045

640

09

06

-

690

601
029

21
062

65
00

-

015
056

20
041
069
049

65
29
61
062

4
9
02
0

-

041
662
646
629

0665

646

90

صفر

0996

بعد ذلن اجرٌئت موا نئة بئٌن جئدول المواصئفات لألسئئلة المالحظئة وجئدول
المواصفات لألسئلة المتولعة من الخبراء ثئم اٌجئاد مربئع كئاي ومئن ثئم اٌجئاد معامئل
الصدق جدول ٌ ) 9وض ذلن:
دول () 8
دول المواصفات المتولع لألسئلة و دول مواصفات األسئلة المالحظة ليمة مربع
كاآ وليمة معامل الصدق

معررً

تماربً

تباادي

تموٌمً

معررً

تماربً
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تباادي

90

54

64

تموٌمً

90

54

64

21

65

-

06
2

00

-

944.96

 4اناصئئئئئر ال مئئئئئرتٌن
ا ولى والثانٌة

04
6
06
9
06
9

01
5

60

62

09

06

-

45.40

 0تطئئئور مفهئئئوم البنئئئاء
الذري
 6االشئئئئئئكال الهندسئئئئئئٌة
للج ٌئات واآلصرل
 0الكٌمٌاء النووٌة

22

55

06

04

01
5
64
0
60
1
02
9

09

01

-

مربع كاي

ت

الفصل

معامل الهدؾ

جدول مواصفات المتولع

جدول مواصفات المالحظ
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 5اناصئئئئئئئئر ال مئئئئئئئئرل
الثالثة
 6العناصر االنتمالٌة
 2اناصئئئئئئئئر ال مئئئئئئئئرل
الرابعة
 9العناصئئئئئئئئئئئئئئئئر ذرات
الخاصٌة الكهروسلبٌة
العالٌة

40

00

09

9

96

66

06

06

22

55

06

04

02
1

06
4

20

06

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

20
04
1
06
9
04
9

65

4

-

29

9

-

61

02

-

06
2

0

-

ٌتض من لٌمة مربع كاي المذكورل آنفا ً انحرارا ً االٌاً) للمٌمة المالحظة ان
المٌمة المتولعئة انئد موا نتئ بمربئع كئاي المحسئوبة مئع مربئع كئاي النظرٌئة بدرجئة
حرٌة  )0وبمستوم داللة  )1.15اذ إن لٌمة مربع كاي النظرٌة .)9.49
ومن يذه النتائج ٌتض :
ادم لدرل مدرسً الكٌمٌاء الى ااداد اسئلة جٌدل تمٌو المسئتوٌات المعررٌئة
العلٌا وٌعود السبب إلى:
ادم معررتهم بؤيداؾ المنهج مسبما ً اذ من الضروري ان تكون ايداؾ المنهج
-0
واضحة ودلٌمة وتطور من شخصٌة الطالب المتعلم بعد دراست المنهج.
ان كتاب الكٌمٌاء للصؾ الخامو العلمً أكد حفظ الطالئب للمعلومئات بحٌئث
-6
ٌكئئون يئئدؾ الئئتعلم ل ئ ومئئن الضئئروري أن ٌكئئون الئئتعلم لائم ئا ً الئئى تكئئوٌن المفئئايٌم
وتطوٌريا واستخدام التفكٌر المنظم ويذا خئالؾ مئا جئاءت بئ ا سئئلة االمتحانٌئة اذ
كانت ا جابة انها استرجا معلومات وحمائك ولٌو تفسٌر البٌانات ومعررة السبب
والمسبب وتفسٌر ما ٌحدث من ظواير.
ال ٌوجد لدٌهم أدنى ركئرل ائن تصئنٌؾ  Gallager & Aschnerوال بمٌئة
-0
التصئئنٌفات ويئئذا ٌئئإدي إلئئى خلئئل رئئً العملٌئئة التدرٌسئئٌة اذ مئئن الضئئروري ان ٌطلئئع
المدرسون الى ادد من تصنٌفات ا سئلة لٌتسنى لهم وضع أسئلة بحسب المسئتوٌات
وتتالءم مع طبٌعة الصؾ الدراسً والمادل الدراسٌة.
أما صدق تو ٌع ا سلة االمتحانٌة الى رصئول الكتئاب رئإن الجئدول ) 01
بٌن مدم صدلها.
دول () 20
معامل صدق توزيع األسئلة
ت

الفصل

مواصفات
ا سئلة
المتولعة
-436-

مواصفات
ا سئلة
المالحظة

لٌمة
مربع كاي

معامل
الصدق
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0
6
0
4
5
6
2
9

تطور مفهوم البناء الذري
االشئئئئئئئكال الهندسئئئئئئئٌة للج ٌئئئئئئئئات
واآلصرل
الكٌمٌاء النووٌة
اناصر ال مرتٌن ا ولى والثانٌة
اناصر ال مرل الثالثة
العناصر االنتمالٌة
اناصر ال مرل الرابعة
العناصئئئئئئئئئئئئئئر ذرات الخاصئئئئئئئئئئئئئئٌة
الكهروسلبٌة العالٌة
المجمو

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

029

045

009

694

699
699
011
099
029

015
056
041
662
646

099

629

0996

0996

1.222 014.102

تبٌن مئن جئدول  )01انحئراؾ المئٌم المالحظئة ائن المئٌم المتولعئة لألسئئلة
االمتحانٌئة انئئد مسئئتوم داللئئة  )1.15رئئؤن مجمئئو كئئاي تربٌئئع لئئد انحئرؾ انحرارئا ً
االٌا ً ويذا ٌدل إلى مدم انخفاض معامل صدق تو ٌع ا سئلة الى رصول الكتاب.
ثالثئاً :نتئئائج تمئئوٌم ا سئئئلة االمتحانٌئئة الئئى ورئئك محئئن الموضئئواٌة وتفسئئٌريا :مئئن
خالل تحلٌل اسئلة مادل الكٌمٌاء للصئؾ الخئامو العلمئً للمدرسئٌن والمدرسئات تبئٌن
أن ينان نواٌن من ا سئ لة يما الموضواٌة وا سئلة الممالٌة .ولد تبئٌن نتٌجئة تمئوٌم
ا سئلة االمتحانٌة البالؽة  )0996رمئرل ان مجمئو رمراتهئا الممالٌئة  )0099بنسئبة
 )21.60اما مجمو رمراتها الموضواٌة  )590ركانت نسبتها  )69.26ويئذا مئا
ٌوضح جدول .) 00
دول ( )22
عدد االسئلة الموضوعية والممالية ونسبها المئوآ
ص وخطؤ
60

المصطلحات

المعادالت

المسائل

20

064

016

التكرار

45

50

التكمٌل

المطابمة

90

ادد
الفمرات
ونسبها

اختٌار
من
متعدد

مجمو
ا سلة
الموضواٌة

مجمو
ا سلة
الممالٌة

590

0099
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01.66

02.92

62.6
5

05.04

النسبة
المئوٌة

2.95

9.61

06.0
0

أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

69.26

21.6
0

ٌستدل من جدول  )00ان استخدام اسئلة المعادالت والمسائل كان الى نحئو
جٌد بخالؾ اسئلة الصواب والخطؤ واالختبار من متعدد وٌعود السئبب إلئى ذلئن ائدم
ايتمام المدرسٌن با سئلة الموضواٌة نها تؤخئذ ولئت اطئول رئً اائداديا او تحتئاو
صٌاؼتها إلى مهارل واتمان رً إاداديا ،وامومئا ً ارتفعئت نسئبة ا سئئلة الممالٌئة ائن
ا سئلة الموضواٌة وٌعود سبب ذلن إلى ا
أن إاداد ا سئلة الممالٌئة أسئهل إلئى حئد مئا
من ا سئلة الموضواٌة دوران ،0995 ،ص.)09
ولئئئد ٌعئئئود ذلئئئن إلئئئى ائئئدم المئئئام مدرسئئئً الكٌمٌئئئاء بكٌفٌئئئة اائئئداد ا سئئئئلة
الموضواة وتمرٌبا ً اؼلب ا سئلة الموضواة كؤنها نمط واحد مع اختالؾ للٌئل جئداً،
ويذا ٌحتاو إلى دراسة امٌمة لتدرٌب المدرسٌن والمدرسات الى إاداد ا سئلة.
رابعا ً -نتائج تموٌم ا سئلة االمتحانٌة الى ورك محن الشمولٌة وتفسٌريا:
كما بٌنا رً وصئؾ محكئات البحئث ان االختبئار ٌكئون شئامالً إذا احتئوم الئى جمٌئع
اج ئ اء الكتئئاب المدرسئئً والئئى جمٌئئع ا يئئداؾ المعررٌئئة ويئئً التفكٌئئر المعررئئً،
والتفكٌر التماربً،
والتفكٌر التباادي ،والتفكٌر التموٌمً .إبرايٌم  ،0995 ،ص .)000لذا رمد استخرو
معدل الشمول لكل رصل لألسئلة االمتحانٌئة مئع نسئبها المئوٌئة جئدول ٌ ) 06وضئ
ذلن:
دول ( )21
معدل شمول األسئلة االمتحانية للكتا الممرر مع نسبها
معدل شمول لكل

ت

الفصول

0

تطور مفهوم البناء الذري للمادل

رصل

النسبة المئوٌة

045

%9

694

%05

0

الكٌمٌاء النووٌة

015

%05

4

اناصر ال مرتٌن ا ولى والثانٌة

056

%09

اناصر ال مرل الثالثة

041

%2

6

ا شكال الهندسٌة للج ٌئات واآلصرل
التسايمٌة
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6

العناصر االنتمالٌة

662

%00

2

اناصر ال مرل الرابعة

646

%06

629

%04

0996

%011

9

العناصر ذوات الخاصٌة الكهروسلبٌة
العالٌة
المجمو

ٌستدل امما سئبك أن ا سئئلة بصئورل اامئة شئاملة لكئل رصئول الكتئاب ولكئن
بن سب متفاوتة وكانت الل نسبة يً الفصل الخئامو وٌلٌهئا الفصئل ا ول مئن الكتئاب
أي ان شمول ا سئلة االمتحانٌة لمادل الكٌمٌاء جٌئد .يئذا ٌئإدي بالطالئب الئى التركٌئ
الئئئى جمٌئئئع رصئئئول الكتئئئاب ويئئئذا ال ٌعطئئئً ررصئئئة للصئئئدرة او الحئئئظ رئئئً اجتٌئئئا
االمتحئئان .أمئئا مئئن حٌئئث شئئمول ا سئئئلة االمتحانٌئئة لأليئئداؾ المعررٌئئة رمئئد أجرٌئئت
الموا نئة بئئٌن المسئتوٌات المعررٌئئة التئً تولعهئئا الخبئراء وبئئٌن المسئتوٌات المالحظئئة
لألسئلة االمتحانٌة .وجدول ٌ ) 00وض ذلن.

دول () 23
شمول األسئلة االمتحانية لألهداا المعرفية
ت

ا يداؾ

0
6

التذكر
المستوٌات العلٌا
المجمو

مواصفات
ا سئلة
المتولعة
952
0005
0996

مواصفات
ا سئلة
المالحظة
0665
262
0996

مربع
كاي
009.91

معامل
الصدق
الشمول
60.92

ٌتض من جئدول  )00مئدم انخفئاض شئمول ا سئئلة االمتحانٌئة لأليئداؾ
المعررٌة إذ ٌوض مربع كاي مدم الفرق بٌن شبكة ا سئلة المالحظة وشبكة ا سئلة
المتولعة لأليداؾ ويذا ٌتبع انخفاض رئً معامئل الصئدق الئذي بلئػ  )60.92ويئذا
ٌوض ؼٌاب التوارك بٌن شبكتً ا سئلة المتولعة والمالحظة.
وٌمكن ان ٌرجع سبب انخفاض معامل صدق الشمول لأليداؾ المعررٌة إلئى
تركٌئئئ ا سئئئئلة الئئئى مسئئئتوم التفكٌئئئر المعررئئئً إذ بلؽئئئت نسئئئبتها  )%60.5بٌنمئئئا
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أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

المستوٌات العلٌا  )%06.4ويذا ال ٌتفك مع ما تولع الخبراء إذ مئا تولعئوه للتفكٌئر
المعررً  )%40بٌنما المستوٌات المعررٌة العلٌا .)%52
إن يئئذا التبئئاٌن ادم إلئئى ضئئعؾ تمثٌئئل رمئئرات ا سئئئلة لأليئئداؾ والمحتئئوم
للمئئادل الدراسئئٌة ولئئد ٌعئئود سئئبب ذلئئن إلئئى ائئدم إلمئئام مدرسئئً الكٌمٌئئاء ومدرسئئاتها
با يداؾ المعررٌة لتصنٌؾ  Gallager & Ashnerواطالاهم الٌها.
ٌتبٌن من ا خطاء السابمة الذكر ان بعض المدرسئٌن والمدرسئات ال ٌهتمئون
ا يتمئئام الكئئارً بصئئٌاؼة اائئداد ا سئئئلة ومراجعتهئئا بعئئد إا ئداديا .إن ائئدم صئئٌاؼة
ا سئئئلة الئئى نحئئو الصئئحٌ ومسئئتند إلئى لواائئد التصئئانٌؾ المئئذكورل آنفئا ً تئئإدي إلئئى
ؼموض ا سئلة الى الطلبة وجعلها تحتمل اكثر من معنى.
نامساً :نتائج تموٌم ا سئئلة االمتحانٌئة الئى ورئك مطابمتهئا سئئلة الكتئاب المدرسئً
وتفسٌريا:
أن االسئلة الموضواة لمادل رً نهاٌة كل رصل من رصول الكتئاب المدرسئً
ٌفتئئرض ان تكئئون لئئد أجئئاب الٌهئئا الطلبئئة بعئئد نهاٌئئة دراسئئة الفصئئل لئئذا ٌفضئئل ائئدم
تعود الطلبة الى حفظ الحلول الجاي ل وادم تعئوديم
تكراريا رً االمتحانات لكً ال ا
الى التفكٌر.
لذا تم بتحلٌل ا سئلة االمتحانٌة للمدرسٌن والمدرسات لمعررة مدم مطابمتهئا
مع اسئلة الكتاب المدرسً ،ولئد اسئتخرجت تكئرار نسئب االسئئلة المطابمئة والمؽئاٌرل
كما رً جدول .) 04
دول ( )24
نس االسئلة المطابمة والمغايرة ألسئلة الكتا المدرسي
ادد
الفمرات
الكلٌة

ادد الفمرات
المطابمة سئلة
الكتاب

نسبتها

ادد الفمرات
المؽاٌرل ا سئلة
الكتاب

نسبتها

0996

064

660و% 06

0669

2و%90

تشئئٌر النتئئائج الئئى ائئدم ااتمئئاد مدرسئئً الكٌمٌئئاء الئئى اسئئئلة الكتئئاب رٌاائئداد
اسئئئلتهم االمتحانٌئئة ،وٌعئئود السئئبب إلئئى ان يئئذه ا سئئئلة لئئد اجئئاب الٌهئئا الطلبئئة رئئً
رصول السئنة الدراسئٌة تنفٌئذا ً لتوجٌهئات مدٌرٌئة االمتحانئات التئً اكئدت أن ال تكئون
ا سئلة االمتحانٌة منمولة نصئا ً مئن الكتئاب الممئرر بصئورل آلٌئة دون تبئدٌل او تؽٌٌئر
المدٌرٌة العامة للتموٌم واالمتحانات ،0990 ،ص.)09
ً
ثبنيب :االستنتبجبث:
-433-
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أ.م.د .نادية دسين العفون
م.م .كفاح مذسن الطائي

رك ت اسئلة االمتحانات النهائٌة لمادل الكٌمٌاء للصؾ الخئامو العلمئً للعئام
-0
الدراسً  6112-6116الى مستوم التفكٌر المعررً بالدرجة ا ولى الذي ٌسااد
الى الحفظ والتلمٌنٌ ،لٌ التفكٌر التماربً بٌنما أيملت المستوٌات المعررٌة العلٌا التً
تمٌو مستوم التفكٌر التباادي او التشعبً والتفكٌر التموٌمً.
أظهرت الدراسة انخفاض معامل الصدق لتمثٌل ا سئئلة االمتحانٌئة لأليئداؾ
-6
التربوٌة ولمحتوم المادل الدراسٌة.
بٌ نت الدراسة انخفاض شئمول ا سئئلة االمتحانٌئة لأليئداؾ المعررٌئة وكانئت
-0
ا سئلة شاملة لجمٌع محتوم المادل الدراسٌة ولكن بنسب متفاوتة ويكذا.
أظهئئرت الدراسئئة أن ا سئئئلة االمتحانٌئئة كانئئت اؼلبهئئا مؽئئاٌرل سئئئلة الكتئئاب
-4
الممرر ومطابمة الملٌل منها.
تبٌن من الدراسة أن مدرسً مئادل الكٌمٌئاء ومدرسئاتها ؼٌئر ملمئٌن بصئٌاؼة
-5
إاداد اسئلة نموذجٌة ومتوا نة مع ا يداؾ التربوٌة.
التىصيبث :
رً ضوء نتائج يذه الدراسة توصً الباحثتان أتً:
ضئئرورل مراائئال المعئئاٌٌر والمواصئئفات انئئد وضئئع ا سئئئلة مئئن مدرسئئات
-0
ومدرسً الكٌمٌاء ومدرسٌها لؽرض تحسٌنها وتطوٌريا.
ضرورل ااتماد جدول مواصفات اند ااداد ا سئلة وتموٌمها باستمرار.
-6
ان ٌطلع مدرسو الكٌمٌاء للدراسة ا ادادٌة والسٌما الخئامو العلمئً إلئى مئا
-0
توصلت الٌ نتائج يذه الدراسة لالستفادل منها رً ااداد اسئلة نموذجٌة جٌدل.
مرااال شمولٌة ا سئلة لكتاب الكٌمٌاء لكً تتٌ ررصة للطالب ا جابة الٌها
-4
دون التركٌ الى رصل وايمال رصئل آخئر رهئذا ٌئداو الطالئب لإلجابئة ائن ا سئئلة
بحسب ررصة الحظ المتوررل لدٌ .
ان تكون ينان موا نة اند ااداد ا سئلة مئن حٌئث نواٌئة ا سئئلة اذا كانئت
-5
موضواٌة او ممالٌة.
املقرتحبث:
استكماالً لهذا البحث تمترح الباحثتان ما ٌؤتً:
اجئئراء دراسئئة مماثلئئة سئئئلة االمتحانئئات العامئئة والمدرسئئٌة لمئئادل الكٌمٌئئاء
-0
وللصفوؾ الدراسٌة المختلفة.
اجراء دراسة لتدرٌب مدرسً المدارو الثانوٌة ومدرساتها الى كٌفٌة اائداد
-6
اسئلة وبحسب التصانٌؾ العالمٌة منها تصنٌؾ .Gallager & Ashner
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إجراء دراسة سئلة االمتحانات العامة والمدرسٌة لمواد دراسٌة أخرم الئى
-0
ورئئك تصئئانٌؾ االمٌئئة أخئئرم لئئم تجئ لئر دراسئئة مماثلئئة لهئئا لالرتمئئاء بمسئئتوم ا سئئئلة
االمتحانٌة.
املصبدر
المصادر العربية:
 -0ابئئرايٌم ،مجئئدي ا ٌئئ  ،0995 ،لئئراءات رئئً المنئئايج ،ط ،6مكتبئئة النهضئئة
المصرٌة،المايرل.
-6ابو االم  ،رجاء محمود ،6115 ،تموٌم التعلٌم ،ط ،0دار المسٌرل امان.
-0االمام ،مصطفى وآخرون ،0991 ،التمئوٌم والمٌئاو ،جامعئة بؽئداد ،كلٌئة التربٌئة،
مطبعة دار الحكمة ،الموصل.
-4البدري ،جواد سلٌمان ،0996 ،ا ساسٌات النظرٌة الكٌمٌاء التحلٌلٌة الالاضئوٌة،
دار الكتب  ،الموصل.
-5التل ،شادٌة احمد" ،0999 ،دراسة تجرٌبٌة رً تؤثٌر استخدام ا سئلة التً تتطلئب
لدرات املٌة الٌا رً االستٌعاب المرائً" ،بحث ممدم إلى ندول طرائك التئدرٌب التئً
الامتها بجامعة المستنصرٌة من  ،0999/6/66-61بؽداد.
 -6ابئئد الجبئئار تورٌئئك ،بحئئوث ونمئئاذو التمئئوٌم التربئئوي ،محئئاظرات رئئً التمئئوٌم
التربوٌة ،المكتب العربً للبحوث التربوٌة لدول الخلٌج ،الكوٌت.
-2ثورنداٌن ،روبئرت والٌ ابٌئث يئٌجن ،0999 ،المٌئاو والتمئوٌم رئً التربٌئة والئم
النفو ،ترجمة  :ابد هللا ٌد الكٌالنً وابد الئرحمن ائدو ،مركئ الكتئاب ا ردنئً،
امان.
-9جابر  ،جابر ابد الحمٌد  ،احمد خٌئري كئاظم ،0990 ،منئايج البحئث رئً التربٌئة
والم النفو دار ،النهضة العربٌة ،المايرل.
 -9حمدان ،دمحم ٌاد  ،0991 ،تمٌٌم التعلم اسس وتطبٌمات  ،ط ،0دار العلم للمالٌئٌن،
بٌروت .
االللٌمئً
 -01خلٌل ،دمحم الحاو  ،د.ت ،اسئلة التعلٌم وطرائئك اسئتخدامها ،المركئ
لتدرٌو المٌادات التربوٌة رً البالد العربٌة.
-00الدمرداش ،صبري ،0991 ،دراسة تموٌم االسئلة المتضمنة رً كتئب العلئوم رئً
مراحل التعلٌم الثالثة ،المايرل.
 -06دوران ،رودنً ،0995 ،اساسٌات المٌاو رً تدرٌو العلوم ،ترجمة :دمحم سعٌد
صبارٌن وآخرون ،المطبعة الوطنٌة ،اربد.
 - 00داود ،ا ٌ حنا  ،انور حسٌن ابد الرحمن ،0991 ،منايج البحئث التربئوي،
مطبعة دار الحكمة ،الموصل.
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 -04دنٌٌو ،تشٌلد ،0990 ،الم النفو والمعلم ،ترجمة :ابد الحلٌم محمود السٌد
وآخرون ،مإسسة ا يرام ،المايرل.
 -05ال يٌري ،كامل كرٌم" ،0991 ،دراسة تحلٌلٌة سئلة االمتحانات العامة لمادل
الكٌمٌاء للصؾ السادو العلمً للسنوات  ،"0996-0990رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورل ،كلٌة التربٌة ا ولى ،جامعة بؽداد ،بؽداد.
 -06سعادل ،جودت أحمد ،0990 ،تطوٌر منايج وطرق تدرٌو الجؽرارٌة ،جامعة
الٌرمون ،اربد.
 -02سند  ،روبرت وآرثر كارٌن ،0995 ،االستجواب ا بدااً واسالٌب االصؽاء
المتحسو ،ترجمة :رإوؾ ابد الر اق العانً ،ط ،6مطبعة الموصل ،الموصل.
 -09الشئئبلً ،ابئئرايٌم مهئئدي ،0996 ،التمئئوٌم والبحئئث التربئئوي ،محاضئئرات رئئً
البحث التربوي ،المرك العربً للبحوث التربوٌة لدول الخلٌج العربً ،الكوٌت .
 -09الظاير ،كرٌا دمحم وآخرون ،0999 ،مباد المٌاو والتمئوٌم رئً التربٌئة ،دار
الثمارة  ،امان.
 -61العئئانً ،نئ ار دمحم سئئعٌد وآخئئرون" ،0999 ،دراسئئة رئئً تحلٌئئل الكمئئً لألسئئئلة
االمتحانٌئئة الو ارٌئئة لموضئئو الكٌمٌئئاء للصئئؾ السئئادو العلمئئً" ،مرك ئ البحئئوث
التربوٌة ،والنفسٌة جامعة بؽداد ،بؽداد.
 -60ابئئد الؽنئئً ،ابئئد البئئالً و ولٌئئد خضئئر ال نئئد ،6114 ،التمئئوٌم واالاتمئئاد رئئً
التعلٌم العالً المفهوم ا سسً ،النماذو والتجارب ،ط ،6و ارل التعلٌم العالً والبحث
العلمً رً السئودان ،الهٌئئة العلٌئا للتمئوٌم واالاتمئاد  ،سلسئلة اصئدارات الهٌئئة العلٌئا
..)0
 - 66ابئئئد الحمٌئئئد ،دمحم جمئئئال الئئئدٌن" ،0995 ،بعئئئض مئئئداخل تحلٌئئئل المضئئئمون
وتطبٌماتها رً منايج العلوم الطبٌعٌة" ،مجلة حولٌة كلٌة التربٌة ،العدد الرابئع ،السئنة
الرابعة ،لطر.
 -60ابئئد الحلئئٌم ،إبئئرايٌم  ،0995 ،الموجئئ الفنئئً لمدرسئئً اللؽئئة العربٌئئة ،ط،0
مطبعة المعارؾ ،المايرل.
 -64ابد الرحمن  ،انور حسئٌن ،و ائدنان حمئً شئهاب ،6112 ،ا نمئاط المنهجٌئة
وتطبٌماتها رً العلوم ا نسانٌة التطبٌمٌة ،مطابع شركة الولاق ،بؽداد.
-65ابد الرحمن  ،أنور حسٌن  ،و رالح دمحم حسن الصارً ،6112 ،طرائك تئدرٌو
العلوم التربوٌة والنفسٌة ،ط ،0مكتبة نور ال يراء ،جامعة بؽداد ،بؽداد.
 -66ابد النور ،ررنسٌو  ،0969 ،التربٌة والمنايج ،دار النهضة –المايرل.
 -62ابٌدات ،احمد سلٌمان ،0999 ،أساسٌات رً تئدرٌو االجتمااٌئات وتطبٌماتهئا
العملٌة ،ط ،6مطبعة النور النموذجٌة ،امان.
 -69العفون ،نادٌة حسٌن ٌونو" ،0990 ،تموٌم ا سئلة االمتحانٌة للصؾ الخئامو
العلمً لمادل ا حٌئاء" ،رسئالة ماجسئتٌر ؼٌئر منشئورل ،كلٌئة التربٌئة ا ولئى ،جامعئة
بؽداد ،بؽداد.
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 -69العمور ،ابً السر احمد ،0995 ،التمئوٌم التربئوي ،كتئاب ؼٌئر دوري ،مطئابع
العتٌبة ،مسمط.
 -01ائئودل ،احمئئد سئئلٌمان وخلٌئئل ٌوسئئؾ الخلٌلئئً ،0999 ،االحصئئاء للباحئئث رئئً
التربٌة والعلوم ا نسانٌة ،امان ،دار الفكر.
 -00اٌسوي ،ابد الرحمن دمحم ،0995 ،المٌاو والتجرٌب رً الم النفو والتربٌئة،
دار المعررة الجامعة  ،االسكندرٌة.
 -06ران دالٌن ،دٌوبول ،0995 ،منايج البحث رً التربٌة والم النفو ،ترجمة :دمحم
نبٌل نورل وآخرون ،ط ،6مكتبة االنجلو المصرٌة ،المايرل.
 -00لئئئئالدل ،رئئئئإاد سئئئئلٌمان  ،0921 ،اساسئئئئٌات المنئئئئايج ،ط ،6دار المطبوائئئئات
الجدٌدل ،االسكندرٌة.
 -04مئئادوو ،جئئورو وآخئئرون ،0990 ،تمٌئئٌم تعلئئم الطالئئب التجمٌعئئً والتكئئوٌنً،
ترجمئئة :دمحم امئئٌن وآخئئرون ،دار ماكجرويٌئئل للنشئئر بالتعئئاون مئئع مإسسئئة ا يئئرام،
المايرل.
 -05مجاور ،صالح الدٌن  ،رتحً ابد الممصود ،0922 ،المنهج المدرسً اسسئ
وتطبٌمات التربوٌة ،ط ،4دار الملم ،الكوٌت.
 -06المدٌرٌئئة العامئئة للتمئئوٌم واالمتحانئئات ،0990 ،مجموائئة ا نظمئئة والتعلٌمئئات
الخاصة باالمتحانات والشهادات ،مطبعة الو ارل ،بؽداد.
 -02مكتبة التربٌة العربٌة لدول الخلئٌج ،0991 ،ولئائع نئدول الرٌاضئٌات والفٌ ٌئاء
رً التعلٌم العام رً دول الخلٌج العربً.
 -09الهٌتً ،خلؾ نصار ،ابد العال دمحم السلمان ،0992 ،ممدمة رً منهجٌة تحلٌئل
المحتوم ،مرك البحوث التربوٌة والنفسٌة ،بؽداد.
 -09و ارل التربٌة" ،0990 ،تحدٌد الظواير السلبٌة رً االمتحانات العامة" دراسئة
ممدمة إلى المإتمر التربوي النواً ،بؽداد.
 -41و ارل التربٌة  ،6115 ،دور طرائك العلئوم ،جامعئة امئان العربٌئة للدراسئات
العلٌا ،امان.
المصادر األ نبية:
41----Berlson, Bernard; (1959) "content Analysis". Gardner
Lindzey, (Ed), Handbook of psychology, vol.1, New York,
Wesley.
42- Cooper, Joh, O, Charles E. Merril (1974), Measurement and
Analysis of Behavioral Techinques, Abell 8 Howell Co..
43- Ebel, Robert L. (1972), Essentials of Evaluational
Measurement, 2nd Ed, Engleusood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
44- Good, Carter. V. (1973), Dictionary of Education, Third
Edition, Megrow Hill book Co , New York.
-434-

 نادية دسين العفون.د.م.أ
 كفاح مذسن الطائي.م.م

3122  نيسان لسنة.  مجلة الفتخ. العدد السادس واالربعون

45- Bergman, Jerry, (1981) Understanding Educational
Measurement and Evaluation, Houghton, Mifflin, Boston.
46- Ober, Richard, L. and Others, (1971), Systematic
Observation of teaching, Prentice-Hill Inc-New Jersey.
47- Klein, Kathryn, (2003), "How teachers Phrase Discussion
Questions", Studies in Teaching Research Digest Wake fored
University Department of Education Winston- Salem, NC,
December.
48- Wittrock, M.C. & Wiley, D.E. (1970); the Evaluation of
instructions lssues and Problem, Hoit Rinchart and Winston, Inc,
New York.
49- Scott, William & Micheal Wertheimer, (1968),
Introduction to Psychological Rssearch, New York, John Wiley.

-435-

