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يحدث في كثير من ا�حيان أ� يجد الباحث في ا�ختبارات التي يعرفھا أو 
، المطروحة في السوق المحلي اختباراً مناسباً يصلح �داء المھمة المطلوبة 
و يصبح عليه في ھذه الحالة أن يقوم بتصميم و إعداد اختبار جديد تتوافر 

.فيه مواصفات ا�ختبار الجيد 
و من ھنا تأتي أھمية التدريب علي بناء ا�ختبارات خاصة إذا ما ضعنا في 

:ا�عتبار ا�مور التالية 
و إذا ما حصلنا عليھا ، صعوبة الحصول علي اختبارات أجنبية جاھزة  -١

.فسوف يكون علينا إعادة تقنينھا لكي تصلح ل9ستخدام في البيئة المحلية 
غالبية ا�ختبارات العربية المطروحة � تزيد عن كونھا ترجمة أو نقل  -٢

صالحة ل9ستخدام في البيئة  يعدھاغيرلبعض ا�ختبارات ا�جنبية بما 
.العربية 

بالتالي  وأغلب ا�ختبارات المحلية قد تم تقنينھا منذ فترة زمنية طويلة  -٣
تتطلب إعادة مراجعة أو  وأصبحت � تصلح اAن لقياس ما وضعت لقياسه 

.تقنين 



:خطوات تصميم ا�ختبار 

يخضع تصميم ا�ختبار �صول منھجية معينة و خطوات محددة متتابعة 
:نوجزھا فيما يلي 

تحديد الھدف أو ا&ھداف الرئيسية من ا	ختبار: الخطوة ا&ولى 

ينبغي فى البداية تحديد الھدف العلمي من تصميم ا�ختبار تحديداً واضحاً قبل 
و المقصود بالھدف ھو الخدمة المطلوب من ، أن نبدأ في تصميمه 

ھل ھو يھدف إلى قياس الذكاء أم التحصيل الدراسي أم ، ا�ختبارتقديمھا 
أبعاد الشخصية أم الميول المھنية أم ا�تجاه نحو دور المرأة فى المجتمع ؟ 

فإذا ما حدد الھدف ا�ساسي ل9ختبار على أنه قياس أبعاد الشخصية ننطلق 
إلى تحديد ھدف آخر ھو ما ھي الوظائف التي يخدم فيھا ا�ختبار ؟ ھل 

؟ ......... يستخدم فى عمليات ا�ختيار المھني أم التشخيص اJكلينيكي أم 



و عادة ما نحرص على تسجيل الھدف أو ا�ھداف الرئيسية من ا�ختبار 
.تسجي9ً مكتوباً محدداً مع المتخصصين فى المجال العلمي  

و تعد ھذه الخطوة من أھم الخطوات �نھا تحقق صدق ا�ختبار بأنه يقيس 
السمة أو الخاصية المراد قياسھا كما تحدد شكل ا�ختبار و مضمون أسئلته 

كما أن تصميم اختبار بغير ھدف ھو ضرب من العبث و إضاعة الوقت ، 
.و الجھد و المال 



:تقرير محك أو معيار الدرجة : الخطوة الثانية 

�ن ، يحدد ھدف  ا�ختبار نوع اJطار المرجعي الذي تفسر فى ضوئه درجة الفرد 
:الدرجة الخام على ا�ختبار ليس لھا معني إ� إذا نسبت إلى أحد مرجعين 

.المرجع المعياري أو المرجع المحكي 

و يتم فيه مقارنة درجة الفرد بمعيار مستمد من ا�داء الفعلي : المرجع المعياري  -أ
�فراد عينة التقنين بھدف التعرف على الوضع النسبي للفرد بين مجموعة 

.ا�فراد 

و فيه تنسب درجة الفرد إلى حجم معين من ا�داء بوصفه : المرجع المحكي  -ب
و يقارن فيھا درجة الفرد بمحك خارجي يتم تحديده مسبقاً في ، مرجعاً للدرجة 

.ضوء مستوي معين من ا�داء 



:  ترجمة المفاھيم و ا�ھداف إلى خصائص محددة : الخطوة الثالثة 

تقرير محك أو معيار  وبعد أن يتحدد الھدف أو ا�ھداف الرئيسية من ا�ختبار 
ينبغي تحديد الوظائف أو الخصائص الفعلية التي يستھدف ا�ختبار ، للدرجة 
حيث تتم ترجمة المفاھيم العلمية كالذكاء أو ا�كتئاب أو القلق أو الخجل ، قياسھا 

إلى خصائص محددة بصورة تسمح بصياغتھا فى وحدات ............. أو 
و يتم ذلك من خ9ل تحديد عينة مقننة من السلوك تمثل ھذا ، معيارية للقياس 

.المفھوم 

� بد من ا�ستناد إلى التعريف اJجرائي للمفاھيم من خ9ل سلوكيات محددة  وھذا 
فإذا كنا بصدد إعداد اختبار لقياس القلق ف9بد للباحث بداية أن يحدد القلق ، 

تحديداً دقيقاً ما المقصود بالقلق ؟ و ما ھي أعراضه ؟ و ما ھي مظاھره ؟ 

أسئلة ا�ختبار لتكون عينة من ھذا السلوك الذي  يصيغله أن  يتسني حتيو ذلك 
.يقوم به الفرد ليعبر عن القلق 



فھذه الخطوة ھي عبارة عن تحويل الخصائص إلى إجراءات سلوكية محددة يمكن 
:و يتم ذلك من خ9ل خطوات محددة ھي ، قياسھا 

: وصف السلوك المراد قياسه  -١

قد نصف السلوك باعتباره يتضمن القيام بحل عدد ، فإذا كنا نقيس القدرة الحسابية 
من المشك9ت الحسابية البسيطة دون اخطاء كعمليات الجمع و الطرح و الضرب 

.  و القسمة و ذلك باستخدام الورقة و القلم و بعض النظر عن زمن اJجابة 

:تحليل السلوك المراد قياسه  -٢

للتعرف على طبيعته و مكوناته بتحديد ع9قته بالخصائص ا�خري و بالظروف 
مثل ھل قياس القدرة الحسابية مث9ً يتأثر بمشتتات ا�نتباه ؟ و ھل ، المحيطة 

.يتأثر بالتدريب ؟  كل ھذه ا�مور � بد من تحديدھا 

:تقرير خصائص البنود  -٣

فقياس القدرة ، أي وصف نوع البنود التي يمكن أن تؤدي إلى صدق قياس السلوك 
الحسابيه يتطلب أن يتضمن ا�ختبار عدداً كبيراً من المشك9ت الحسابية البسيطة



كما يجب ا� تتضمن ، التي تتضمن عمليات الجمع و الطرح و الضرب و القسمة 
.مشك9ت صعبة أو بھا خدعة يجب معرفتھا للوصول إلى الحل 



:تحديد ا�ساس النظرية التي يستند إليھا ا�ختبار : الخطوة الرابعة 

ينبغي على الباحث بعد أن ينتھي من تحديد الھدف أو ا�ھداف الرئيسية من تصميم 
ا�ختبار و تحويل ھذه ا�ھداف إلى مجموعة من الخصائص المحددة إجرائياً أن 

يحدد بوضوح اJطار النظري الذي سوف يلتزم به في تناوله للخاصية المراد 
.قياسھا 

فالباحث النفسي على سبيل المثال قد يحكم اھتماماته النظريات السلوكية أو المعرفية 
أو نظرية التحليل النفسي بما يؤثر فى إعداده �دوات القياس فإذا كان متأثرا 
بنظرية التحليل النفسي قد يصمم ا�ختبار معتمداً على فكرة التداعي كما فى 

اختبارات تداعي الكلمات أو ا�ختبارات اJسقاطية مثل اختبار تفھم الموضوع أو 
.اختبارات الرسم 



:تحديد طبيعة ا�فراد الذين سيطبق عليھم ا�ختبار : الخطوة الخامسة 

على الباحث أن يحدد طبيعة خصائص ا�فراد ھل ھم من ا�ميين أم المتعلمين ؟ 
...............  الذكور أم اJناث ؟ ا�طفال أم الراشدين ؟ ا�سوياء أم المعاقين ؟ 
.  فمعرفة ھذه الخصائص يساعد فى تحديد الشكل ا�نسب ل9ختبار 



:تصميم فقرات مناسبة تعبر عن الخصائص : الخطوة السادسة 

بعد أن ينتھي الباحث من تحديد النقاط السابقة  يصبح عليه أن يختار الشكل 
.المناسب ل9ختبار و للفقرات التى ينبغي أن يتضمنھا 

:  تحديد شكل ا�ختبار المناسب : أو�

فھناك على سبيل المثال ، يتم تحديد شكل ا�ختبار الذي يناسب تحديد الھدف 
ا�ختبارات الموضوعية التي فيھا يختار المفحوص إحدي اJجابات من بين عدد 

و ھناك ا�ختبارات اJسقاطية التي تتضمن منبھات غامضة تحتمل ، من البدائل 
و ھنالك ا�ختبارات ، و ھنالك ا�ختبارات الجمعية أو الفردية ، تفسيرات مختلفة 

.الخ .......... اللفظية أو العملية و ھنالك اختبارات السرعة أو القوة أو 

:  تحديد شكل الفقرات : ثانياً 

و بعد أن يستقر الباحث على شكل ا�ختبار عليه أن يحدد شكل الفقرات مثل اختيار 
.ا�ستجابة الحرة ، التكملة ، إجابة من إجابتين أو من عدة إجابات 



:تحديد عدد فقرات ا�ختبار : ثالثاً 
يقوم بتحديد  وبعد أن يستقر الباحث على شكل الفقرات عليه أن يبدأ في اختيارھا 

عدد فقرات أو أسئلة ا�ختبار بحيث تسمح بتغطية جميع ا�بعاد التي يقيسھا 
.بما يسمح من عدم تأثر ثبات ا�ختبار الذي يتأثر بطوله  وا�ختبار 

أي أنه ، و ينبغي على الباحث أن يختار ضعف عدد الفقرات المطلوبة على ا�قل 
إذا كان يتصور ا�ختبار فى شكله النھائي يتكون من خمسين فقرة فعليه أن يختار 

و ذلك بسبب استبعاد عدد من ھذه الفقرات لعدم ، عدداً يبلغ المائة تقريباً 
.ص9حيتھا 

:أھمھا  وو مصادر اختيار الفقرات عديدة متنوعة 
قد يلجا الباحث أحياناً إلى اختيار بعض الفقرات التي تتضمنھا اختبارات أخري  -١

. سابقة 
تصميم  وإذا لم تتوفر مثل ھذه ا�ختبارات يصبح على الباحث أن يقوم بصياغة  -٢

و يفضل أن يستعين بخبرة عدد من ا�خصائيين و المشتغلين فى ، فقرات جديدة 
و أن يقوم بالمفاضلة بين الفقرات المختلفة على أساس من المنطق ، نفس المجال 

.و الخبرة 



كما يتم أيضاً فى ھذه المرحلة على نفس ا�ساس المنطقي ترتيب الفقرات بشكل 
.متدرج من ا�سھل إلى ا�صعب مبدئياً 

و يتطلب تصميم أو انتقاء فقرات مناسبة أن يقوم معد ا�ختبار بتحليل الفقرات و 
فحصھا فحصاً دقيقاً باستخدام ا�ساليب الوصفية الكيفية أو ا�ساليب اJحصائية 

:و ھي ما تتضمنه الخطوة التالية ، الكمية 

 



Item Analysis:تحليل الفقرات : الخطوة السابعة 

لذلك  ويتكون ا�ختبار أو المقياس من مجموعة من المفردات أو الفقرات أو ا�سئلة 
.فإن خصائص ا�ختبار تعتمد على خصائص فقراته 

و لھذا يعد تحليل الفقرات خطوة ضرورية فى إعداد أي اختبار �نه يبين صدق 
.و الخصائص اJحصائية لھا  حدةمحتوي كل فقرة على 



تحليل فقرات ا	ختبار

كمياً كيفياً 

مستوي صدق الفقراتمن حيث المضمونمن حيث الشكل
)معامل التمييز (

مستوي صعوبة 
الفقرات

)معامل الصعوبة(

أساليب 
تعتمد على محك 

داخلي

أساليب تعتمد على 
محك خارجي

النسب المئوية 
ل:جابات 
الصحيحة

القيم 
المعيارية

أساليب تعتمد على 
ا	رتباط

أساليب تعتمد على 
مجموع المتطرفين



..و نوضح فيما يلي أساليب تحليل فقرات ا�ختبار

:أو	ً التحليل الكيفي للفقرات 

يتطلب كتابة فقرات مناسبة ل9ختبار إجراء تحليل كيفي للفقرات من حيث شكل 
الفقرة و مضمونھا حتي نتوصل إلى مجموعة من الفقرات الجيدة التي تقيس 

.السلوك المعين بشكل صادق 

و ھناك عدد من القواعد العامة من حيث الشكل و المضمون فى كتابة الفقرات 
:تساعد على الوصول على مستوي صدق جيد ل9ختبار و ھي 

:من حيث الشكل 

:و منھا ، و ھي لتقييم الفقرات من حيث أساليب الكتابة الجيدة 

يجب أن تتسم الفقرات بسھولة القراءة و بساطة التعبير فالتعبيرات الب9غية أو  -١
ا�ساليب الفنية أو ا�صط9حية تؤدي إلى إضافة عناصر جديدة ل9ختبار قد تحد 

.من صدقه أو توفر ميزة لبعض ا�فراد دون اAخرين 



يجب أن تكون الفقرة واضحة و غير غامضة و � تحتمل أكثر من تفسير من  -٢
فينبغي تجنب استعمال الكلمات التي تحمل أكثر من معني ، ا�فراد المختلفين 

.مثل كلمة ثقافة و إذا ما استخدمتھا فحدد ما تقصده بھا 

تجنب التعبيرات الخادعة و المضللة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج متناقضة ف9  -٣
.ينبغي أن يتناول اختبار للمعلومات مث9ً وقائع أو أحداث � وجود لھا 

استخدام فقرات قصيرة نسبياً حتى يستطيع المفحوص قراءتھا بسرعة و فھم  -٤
.المقصود منھا و اJجابة عنھا دون صعوبة 



:من حيث المضمون 

:  من قواعد أو اعتبارات المضمون فى كتابة الفقرات ما يلي 

يجب أن تتعلق الفقرة بجانب ھام من جوانب السلوك المقاس و � تتعلق  -١
.بالجوانب الھامشية غير المميزة 

أن تكون كل فقرة مستقلة عن ا�خرى و أ� يترتب عليھا إجابة محددة  -٢
على فقرة أخري �ن عدم ا�ستق9ل بين الفقرات يؤدي إلي خفض ثبات 

ا�ختبار الناتج عن خفض طوله مادامت اJجابة على عدد من الفقرات معاً 
.تكون بمثابة إجابة عن فقرة واحدة فقط 

أ� تتضمن الفقرة أكثر من فكرة أو معلومة واحدة فقط حتى يتمكن -٣
و كلما ظھر ، المفحوص من اختيار اJجابة الحاسمة إما صواباً أو خطأً 

.فيجب أن تراجع الفقرة من ھذه الناحية ” و ”حرف العطف 



و على ھذا ، ينبغي أن يكون للفقرة الواحدة إجابة واحدة فقط صحيحة أو مقبولة  -٤
.فالجمل التقريرية فى الموضوعات الجدلية � تكون فقرات مناسبة ل9ختبار 

التى تتعلق بالدرجة أو الكمية أو  وحاسمة  وينبغي عدم استخدام تحديدات شاملة  -٥
أبداً و لكن من –إط9قاً –دائماً –الزمان أو المكان ف9 تستخدم تعبيرات مثل كل 

.كثيراً  -أحياناً –ا�فضل استخدام تعبيرات مثل غالباً 

تجنب الجمل المنفية إذ يختلط عادة على الفرد العادي أن ينفي جملة منفية أو  -٦
.يؤكد جملة منفية 



:قواعد عامة 

كما يحاول الباحث فى التحليل الكيفي للفقرات أن يراعي عدداً من القواعد التي 
و التي قد يبدو بعضھا من الصعب ، تتعلق بصميم نظرية القياس بصفة عامة 

:تحقيقه فى حا�ت كثيرة و منھا 

.� بد أن تشكل الفقرات عينة جيدة ممثلة للسلوك المراد قياسه -١

أن تتدرج الفقرات فى مستوي صعوبته من ا�سھل إلى ا�صعب كما فى  -٢
 ٤٣اختبارات القدرة حتى نكون أمام مقياس مسافات فيعبر الفرق بين الدرجتين 

.  ھكذا  و ٥٦ و ٥٥عن فرق مماثل لما بين الدرجتين  ٤٤ و

أن يكون الصفر على أول فقرات المقياس معبراً فع9ً عن كمية صفرية من  -٣
.القدرة المقاسة حيث يمكن معالجة نتائجه بالعمليات الحسابية ا�ربع 



:ثانياً التحليل الكمي للفقرات 

يھتم القائم ببناء ا�ختبار بكتابة أو انتقاء مفردات جيدة و لذلك يراعي الكثير من 
غير أنه مھما بلغت دقة ھذه ا�ساليب فإنھا � ، الشروط فى صياغة ھذه الفقرات 

تغني عن التجريب الميداني ل9ختبار و تحليل فقراته باستخدام ا�ساليب 
:اJحصائية و ذلك لتحديد ما يلي

أي ھل الفقرة صادقة فى قياس الخاصية بحيث تميز بين ، مستوي صدق الفقرة -
.ا�فراد ذوي المقادير المختلفة من الخاصية 

أي ھل الفقرة تميز بين المستويات المختلفة للخاصية و ، مستوي صعوبة الفقرة -
ذلك للتعرف على الفقرات الغامضة أو بالغة السھولة أو الصعوبة و التي � تسھم 

.بأي قدر فى صدق ا�ختبار أو ثبات درجاته 



:استخدام تحليل الفقرات فى انتقاء فقرات ا�ختبار 

إن انتقاء فقرات ا�ختبار يعتمد اعتماداً كبيراً على خصائص الفقرات أي مستوي 
و يتم ذلك عن ، صعوبتھا و درجة تمييزھا بين مستويات الخاصية المقاسة 

.  طريق إجراء مقارنات بينھا 

و تنحصر قيم  ٠.٣فيتم اJبقاء على الفقرات التي تزيد قيمة معامل تمييزھا عن 
فالمفردات التي تقع خارج ھذا المدي ينبغي ،  ٠.٧–٠.٣معامل صعوبتھا بين 

فحصھا جيداً و فحص طريقة صياغتھا و تكوينھا و إجراء التعدي9ت الضرورية 
.عليھا أو حذفھا 

و يمكن استخدام الحاسب اAلي فى تحليل فقرات ا�ختبار باستخدام برامج 
.متخصصة بإجراء التحلي9ت اJحصائية المختلفة 



.إعداد تعليمات تطبيق ا�ختبار : الخطوة الثامنة 

قبل أن ينتقل القائم بإعداد ا�ختبار إلى عملية المعالجة اJحصائية للفقرات المختارة 
.عليه أن يقوم بإعداد تعليمات ا�ختبار

: و تنقسم تعليمات ا�ختبار إلى قسمين 

:تعليمات للفاحص –أ 

 وو ھي تخص القائم بتطبيق ا�ختبار حتى يكون ھناك توحيد فى إلقاء التعليمات 
.و ينبغي على الفاحص ا�لتزام بحرفية التعليمات ، تقديم ا�ختبار 

Jجراءات  وللخاصية التي يقيسھا  وو تتضمن تلك التعليمات شرحاً دقيقاً ل9ختبار 
.التطبيق بالتفصيل 

.ا�لفة بھا وو على الفاحص التدرب على ھذه التعليمات 



:  تعليمات للمفحوصين  -ب

:و تتضمن ما يلي 

.......  البيانات التعريفية الخاصة كا�سم و السن و الجنس و تاريخ التطبيق و  -١
.إلخ 

.فكرة مبسطة عن ا�ختبار و زمنه و المطلوب إنجازه و طريقة اJجابة  -٢

.بعض النماذج المحلولة  -٣

.بعض ا�سئلة التدريبية  -٤

.تعليمات بدء ا�ختبار  -٥



:تجريب ا�ختبار على عينة التقنين ا�ولى : الخطوة التاسعة 

يقوم الباحث بعد ذلك باختيار عينة التقنين ا�ولى التي ينبغي اكتشاف ص9حية 
.  ا�ختبار بناًءا على نتائجھا 

و يراعي فى اختيار ھذه العينة أن تكون ممثلة قدر اJمكان للمفحوصين الذين 
.سوف يطبق عليھم ا�ختبار 

:و الھدف من ذلك ما يلي 

.التأكد من ص9حية صياغة التعليمات للمفحوصين  -١

) .فى ا�ختبار الموقوت ( التوصل إلى تقدير تقريبي لزمن ا�ختبار  -٢

بحيث تبدأ ( ا�ستقرار على ترتيب الفقرات حسب مستوي الصعوبة النسبي  -٣
) .بأرضية ا�ختبار و تنتھي بسقفه 

و السؤال ھو ما ھو العدد ا�مثل �فراد عينة التقنين ا�ولى ؟

لكن الخبرة العملية تشير إلى أنه ينبغي أن يكون فى حدود  وليس ھناك عدد محدد 
.مائة فرد 



و بعد أن ننتھي من معالجة نتائج عينة التقنين ا�ولى نجري تجربة عينة التقنين 
و ھي � تختلف من حيث ا�ھداف عن تجربة التقنين ا�ولى و لكن ، الثانية 

الغرض من إجرائھا ھو التأكد من أن التعدي9ت التي أدخلت على ا�ختبارات 
.جعلتھا أنسب لمستوي المفحوصين

و عادة ما يكون عدد أفراد ھذه العينة على وجه التقريب أربعة أمثال عدد أفراد 
و قد تتكرر تجربة التقنين أكثر من مرة حتي نطمئن من ، عينة التقنين ا�ولى 

تحقيق أھدافنا و ا�ستقرار على الشكل النھائي ل9ختبار و على عدد فقراته و 
.ترتيبھا 



:تجربة التقنين ا�ساسية : الخطوة العاشرة 

يقوم الباحث بعد ذلك بتجربة التقنين ا�ساسية أو النھائية على عينة ممثلة 
لخصائص ا�فراد الذين سيطبق عليھم ا�ختبار يتم على أساسھا حساب ثبات و 

.صدق ا�ختبار و إعداد معايير تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية 

:و على ھذا فإن ھذه الخطوة تستھدف ما يلي 

.حساب صدق ا�ختبار بإحدى الطرق  -١

.حساب ثبات ا�ختبار بإحدى الطرق  -٢

.إعداد المعايير و نماذج التصحيح  -٣

و بذلك نكون قد انتھينا من عرض خطوات تصميم و ، و بھذا يعد ا�ختبار مكتم9ً 
.بناء ا�ختبار 

 


