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 خطوات بناء وتصميم االختبارات التحصلية

 تمر عملية بناء االختبارات التحصيلية بعدد من الخطوات كما
 :تحدثنا عنها من قبل والمتمثلة فيما يلي 

۱-  االختبارتحديد الغرض من. 
۲- تحديد الموضوعات الداخلة في االختبار. 
۳-  بصورة سلوكية  في  صياغة األهداف التعليمية

 المستويات المعرفية المختلفة 
إعداد جدول المواصفات (تحليل المحتوى إلى عناصره  -٤( 
صياغة اسئلة االختبار بعد اختيار الشكل المناسب -٥ 



في ضوء معايير األسئلة الجيدة مراجعة أسئلة االختبار -٦ 
۷- اخراج الصورة األولية لكراسة ( راجهخكتابة االختبار وإ

، التعليمات ، ورقة االجابة ، ورقة االسئلة ( االختبار 
 ) .المالحق 

۸-  التجريب األولي لالختبار على عينة صغيرة نسبيا
وضوح التعليمات و الصياغة و  على مدىبغرض التعرف 

 تحديد زمن االجابة
 ۹-  تحليل الفقرات و يتضمن التحليل ايجاد صعوبة الفقرة و

 . قدرتها التمييزية و فعالية البدائل في االختيار من متعدد 



۱۰-  لالختبار الصدق و الثبات التأكد من، 
۱۱- المعايير  شتقاقا. 
۱۲- عداد دليل االختبار و اعداد الصورة النهائية لالختباروإ

 تجهيزه لألستخدام  أوالنشر



 من خطوات بناء وتصميم االختبار الخطوة الخامسة
التحصيلي هي صياغة اسئلة االختبار بعد اختيار الشكل 

واالختيار ، اسئلة موضوعية مثل صواب وخطأ ( المناسب 
من متعدد  والمزاوجة واالسئلة ذات االختبارات القصيرة 

 واالسئلة الموضوعية 
 



 يعتمد اختيار المعلم للمفردات المالئمة لالختبار على الهدف
. الذي يريده وطبيعة المحتوى ومهارته في صياغة األسئلة

فإذا قرر المعلم استخدام أسئلة المقال الطويلة فإن وقت 
االختبار اليسمح إال بعدد قليل من األسئلة، أما إذا قرر 

استخدام األسئلة ذات اإلجابة القصيرة أو األسئلة الموضوعية 
فإن عدد األسئلة سيكون كبيراً ليمثل جوانب سلوك التلميذ في 

 مجاالت المحتوى بكامل تفصيالته وجزئياته
 ولذلك فمن الضروري أن نوضح أهم األسس  التي يقوم

المعلم بتفضيل نوع من األسئلة على األنواع األخري والتي 
 :تتمثل فيما يلي 

 
 



األسس  التي يجب االعتماد عليها عند اختيار 
 نوع األسئلة في االختبار التحصيلي

۱- ةطبيعه الماده الدراسي  
۲- ةمستوي العباره الهدفي   
۳-  الغرض من التقويم 
ةاو المرحله الدراسي ةأعمار الطلب -٤   
سيطبق عليهم او الذين  ةعدد الطالب في الصف او الشعب-٥

 . االختبار
ةجابالزمن المتوفر لإل -٦   

 



 تابع أسس إختيار نوع األسئلة 

۷-ةجاباإل أوراق االمكانات المتوفره لتصحيح   
۸- ةالحصول علي نتائج االختبار بسرع ةهميأ   
۹- عداد االختبار مقابل زمن التصحيح الزمن المتوفر إل 
۱۰ – ة او في المؤسس ةمكانات المتوفره في المدرساإل

   ةالتعليمي
۱۱- ةثر التوريأب ةثر التخمين علي دقه النتائج وثباتها مقارنأ 

 وذاتيه التصحيح 
 
 
 
 



 ماهي قواعد صياغة أسئلة االختبار 
 وهنا من الضروري اإللتزام بقواعد بناء األسئلة االختبارية

 :والتي من بينها 
 



 هناك قواعد عامة لصياغة الفقرات 

۱-  ينصح بكتابة فقرات بصورة أولية أثناء عملية التخطيط
ملف  من يقوم بالتدريس ج ليكون بين يدييأو التدريس بالتدر

 .للفقرات  كامل
إذا كان مستوى عمومية الهدف يقتضي كتابة أكثر من -۲

فقرة، فإن عملية ترتيب هذه الفقرات حسب درجة قياسها 
للهدف سترفع من فعالية االختبار ألنها ستقلل من الفقرات 

 .التي تقيس نواتج تعلم هامشية 
 



 تابع القواعد العامة لصياغة فقرات االختبار

 السؤال تجعل فال واضحة، سهلة لغة استخدام-۳
 أو شائعة غير مفردات بإستعمال غامضاً 

  . معقدة لغوية مصطلحات
 
 لوضعها المقرر الكتاب من وحرفا نصاً  جمل نقل تحاشي -٤ 

 عنه يختلف قد معين سياق ضمن الجملة معنى ألن فقرة، في
 .واالستظهار الحفظ على يشجع ذلك أن كما مستقلة تكون عندما

 
.  

 
 



جعل نص الفقرة قصيرا ما أمكن ولكن ليس على حساب  -٥
 فال داعي لإلسهاب والتالعب اللفظي . وضوح المعنى

جعل صياغة الفقرة في االتجاه االيجابي ما أمكن إذ  -٦
 يفضل تحاشي النفي المركب 

۷-  أن تكون األسئلة مستقلة عن بعضها فال تجعل إجابة
 سؤال الحق معتمدة على إجابة سؤال سابق له 

 



 سئلة الصواب والخطأضوابط خاصة بصياغة أ

 أن يكون عدد الفقرات الصحيحة مساويا لعدد الفقرات
 الخاطئة 

 تجنب منبهات اإلجابه أي المفاتيح التي تساعد في أو تزيد
 احتمال وصول الطالب لإلجابه الصحيحة

 أن ال تحتمل الفقرة الواحده الصواب و الخطأ بنفس الوقت و
هذا يعني ضرورة احتواء الفقرة الواحدة على فكرة واحده 

 فقط
 



 ضوابط تتعلق بصياغة أسئلة االختيار من متعدد 

 يكون المطلوب واضحاً في المتن أي قبل قراءة البدائل أن 
أن يكون المطلوب في المتن بصورة سؤال 
 أن يكون في الفقرة الواحده جواب واحد صحيح 
 التدقيق  في صياغة الفقرات تحسباً من وجود بدائل خاطئة

 لدى بعض الطلبة  ئألنها تؤدي إلى تعلم خاط
 
 



 ضوابط خاصة بصياغة اسئلة المطابقة

 يجب أن تكون عناصر العمود الواحد متجانسة 
ث تكون الفقرة كاملة في ييجب أن تنظم ورقة  اإلمتحان بح

 الصفحة نفسها أي عدم تجزأة السؤال الواحد في صفحتين
أن تكون العناصر في العمودين قصيرة ماأمكن 
  إذا كانت العناصر في  عمود أطول من العناصر في عمود

 أخر فاعتبر العناصر القصيرة هي اإلجابات
 
 



 تابع ضوابط صياغة اسئلة المطابقة

 ال تكثر من عدد العناصر في العمود الواحد ،وأقترح أن
يتراوح هذا العدد بين خمسة عناصر كحد أدنى في عمود 

 المقدمات ،وعشرة عناصر كحد أقصى في عمود اإلجابات 
رتب العناصر في عمود اإلجابات ترتيباً منطقياً أو ترتيبياً ت

 عشوائياً 
 



 ضوابط خاصة بأسئلة التكميل

 أن تكون الفراغات في نهاية الفقرة أو أقرب إلى نهايتها من
 بدايتها

 



 انواع األختبارات التحصيلية 

   تتعدد تقسيمات االختبارات التحصيلية  تبعا لألساس الذي
 :اعتمد عليه في تصنيفها  ومن بين هذه التصنيفات 

۱-   األختبارات التحصيلية التي يقوم المتعلم بصياغة اإلجابة
ومنها األسئلة المقالية وأسئلة التكميل وأسئلة اإلجابات 

 .القصيرة
 
۲-   األختبارات التحصيلية التي يقوم المتعلم باختيار االجابة

 وهي األسئلة الموضوعية 
 



 األسئلة المقالية

التكميل)Completion ( و اإلجابة القصيرة) -Short
Answer : ( يحدث عادة الكثير من الخلط بين هذين

 أن ولكن يمكن التمييز بينهما من خاللالنوعين من الفقرات، 
من جملة خبرية غير مكتملة المعني، و تتكون  فقرة التكميل 

 .يطلب من الطالب أن يكملها بوضع كلمة مناسبة
 أما بالنسبة لفقرة اإلجابة القصيرة فاإلجابة بشكل عام أطول

من إجابة فقرة التكميل و بالتالي فهي تختلف في درجة 
 .الحرية التي تعطي للطالب في اإلجابة



 تابع األسئلة المقالية 

 ،حيث يعطي الطالب حرية اإلجابة بدرجة ) المقالية(اإلنشائية
 :أعلي من التكميل و اإلجابة القصيرة، و هي نوعين

المحددة  لمقالية ا. 
المقالية المفتوحة . 

 
 



 األسئلة الموضوعية وأنواعها

 حيث يعطي الطالب إجابتين أو أكثر و ما علية إال أن يختار
و تشمل هذه ) أو األصح في بعض األسئلة(اإلجابة الصحيحة

 :الفئة األنواع التالية
۱- الفقرة الواحدة عبارة عن جملة : ختيار من بديليناإل

خبرية و يطلب من الطالب أن يجيب عنها بالصواب إذا 
أو أي رديف .كانت صحيحة أو الخطأ إذا كانت خاطئة

 .مناسب مثل نعم أو ال
 



 انواع األسئلة الموضوعية

۲-تتكون الفقرة في هذا الموضوع من :االختيار من متعدد
أو النص أو الجذر حيث يشرح ) Stem(الفقرات من المتن 

أو أكثر، أحد هذه  فيه المعلم المشكلة ويتبعه ثالث بدائل
، و باقي )أو األصح أحيانا(البدائل هو اإلجابة الصحيحة 
 .البدائل عبارة عن مموهات 

۳-  تتكون الفقرة الواحدة من قائمين، ) المزاوجة(المطابقة
في احدي القائمتين مجموعة من العناصر تسمي المقدمات 

Premises  و يظهر في القائمة الثانية مجموعة أخري من ،
  Responsesالعناصر تسمي اإلجابات 

 
 



 االسئلة الموضوعيةجوانب القوة في 

  وال بسهولة، الطلبة إجابات تصحح أن يمكن - ۱
 إجابات بتصحيح قورنت إذا يذكر زمناً  ستغرقت

   . المقالية األسئلة
 الثبات، من عالية بدرجة الطالب درجات تتمتع -۲

  . المصحح بذاتية تتأثر ال أي
 



 تابع نقاط القوة في االسئلة الموضوعية 

 المعلم تمكن أنها بمعنى الدراسية، للمادة جيدة تغطية توفر -۳
 . الدراسية المادة محتوى تمثل عينة اختيار من
  . ممكن حد أدنى إلى ) التلفيق ( التورية أثر تقلل -٤
 واضح بشكل السؤال في المطلوب تحديد من المعلم تمكن -٥

 
 



 نقاط الضعف في االسئلة الموضوعية 

۱-  تمكن الطالب من الوصول إلي اإلجابة الصحيحة
 . وخاصة اسئلة الصواب  بالتخمين العشوائي 

ال تعطي الفرصة للطالب أن يعبر عن معرفته بلغته -۲
غ اكثر ضومفرداته الخاصة، حيث ال يطلب من الطالب أن ي

 . من إشارة أو كلمة واحدة أو حرف في إجابته 
 



 تابع نقاط الضعف في االسئلة الموضوعية 

تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً في إعدادها، وذلك لكثرة  -۳
عدد األسئلة في االمتحانات الموضوعية إذا قورنت 

 .  المقالية باالمتحانات 
تحتاج إلى مهارة وخبرة لصياغتها وخاصة عندما تهدف  -٤

 . إلى قياس نواتج تعلم بالمستويات العقلية العليا 
تشجيع الطالب على تفتيت المادة الدراسية ودراستها بشكل  -٥

 .صلة دون محاولة الربط بين األفكار نفنقاط م
 
 



 نقاط القوة في األسئلة المقالية 

 مما أقل االختبار فقرات إلعداد الكلي الزمن-۱
   . األخرى للفئة بالنسبة هوعليه

 قد ولكن األدني، الحد إلى التخمين فرصة تقلل-۲
   . تماماً  تهمله ال
 في المعلومات وربط تنظيم على الطالب تشجيع-۳

 الذي الوقت في تفتيتها من بدال الدراسية المادة
  . الترابط مراعاة إلى بحاجة فيه تكون



 تابع نقاط القوة في فقرات األسئلة المقالية 

  . اإلجابة في فرديته وظهور اإلبداع، فرصة للطالب تهيء -٤
 للمجال العليا العقلية المستويات لقياس إعدداها سهولة -٥

  . المعرفي
 
 



 نقاط الضعف في األسئلة المقالية

احتمال تأثر عالمة الطالب بعامل التوريه، أي -۱
محاولة الطالب إعطاء أي إجابة للحصول على أي 

 .  عدد من النقاط 
تحتاج إلى وقت طويل في تصحيح ورقة -۲

 .  الطالب الواحد 
إمكانية تذبذب عالمة الطالب من مصحح إلى -۳

 . آخر 



 نقاط الضعف في األسئلة المقالية 

محدودة القدرة على تغطية األهداف أو اختيار عينة ممثلة  -٤
 . من الفقرات 

 انخفاض درجة تحديد ناتج التعلم المقصود في السؤال الواحد-٥
 



مراجعة الخطوة السادسة في خطوات اعداد االختبار هي  -٦
في ضوء معايير األسئلة الجيدة  وااللتزام  أسئلة االختبار

باالعتبارات التي ينبغي مراعتها في صياغة كل نوع من 
تجميع األسئلة ووضعها في صورة و، انواع فقرات االختبار

اختبار وتهيئتها لالستخدام بإجراء التعديل عليها واختيار 
المناسب منها لقياس أهداف االختبار، بحيث تكون المفردة 

واضحة الصياغة و الترتبط اإلجابة عليها باإلجابة عن 
مفردة أخرى وأن تقيس ناتجاً تعليمياً من النواتج الواردة في 

 جدول المواصفات
 



۷-  كتابة الخطوة السابعة من خطوات اعداد االختبار هي
سئلة تسجيل يراعى عند إعداد ورقة األو جهخراالختبار وإ

.  التعليمات التي يراها المعلم ضرورية لإلجابة عن األسئلة
ويجب التأكد من مالءمة األسئلة لزمن االختبار، وإعداد 

نموذج اإلجابة، وتوزيع العالمات بشكل تفصيلي يسهل عملية 
ترتب أسئلة ،ويجعلها موضوعية قدر االمكان  التصحيح

االختبار بحيث يسهل على الطالب فهمها وتتبعها واإلجابة 
وتكون اإلجابة مرتبة . عليها دون استفسارات أو غموض

 بحيث يسهل على المعلم عملية التصحيح
 



۸-  التجريب األولي لالختبار على عينة صغيرة نسبيا
وضوح التعليمات و الصياغة و  على مدىبغرض التعرف 

 تحديد زمن االجابة



۹-  تحليل الفقرات و يتضمن التحليل ايجاد صعوبة الفقرة و
 . قدرتها التمييزية و فعالية البدائل في االختيار من متعدد 

۱۰- لالختبار الصدق و الثبات التأكد من 



 .المعايير  شتقاقا  -۱۱
۱۲- عداد دليل االختبار و اعداد الصورة النهائية لالختباروإ

 .تجهيزه لألستخدام  أوالنشر
 



ماهي معايير تقويم االختبارات التحصيلية ؟ 
 



عصف ذهني 



المعايير التي يعتمد عليها في تقويم االختبارات 
 التحصيلية 

۱-  معايير تتعلق بشكل االختبار منها عدم وضوح الطباعة
 أو عيوب هجائية أو عيوب لغوية  

 معايير تتعلق بمحتوى االختبار ومنها عدم تمثيل عينة االسئلة
المتضمنة في االختبار لكل المحتوي الذي وضع االختبار 

 لقياسه 
  



عدم تنوع االهداف المقاسة بواسطة االختبار 
 هل تم اعداد االختبار في ضوء جدول المواصفات 
 معايير احصائية مثل الصعوبة والسهولة ومعامالت التخميين

عالية وعدم قدرة االختبار على التميز  زمن االجابة على 
 فقرات االختبار يجب ان يكون مناسب

 معايير تتعلق بترتيب فقرات االختبار 
 



 معايير تتعلق بالعمليات العقلية التي يقيسها االختبار  مثال هل
يركز على قياس القدرات االبتكارية فالبد أن يتم الحكم على 

االختبار في ضوء محكات أو معايير متفق عليها نظرا التفاق 
 المحكمين 

 



 ملخص لخطوات بناء وتصمييم اختبار تحصيلي 

 االختبارتحديد الغرض من. 
۲- تحديد الموضوعات الداخلة في االختبار. 
۳-  بصورة سلوكية  في  صياغة األهداف التعليمية

 المستويات المعرفية المختلفة 
إعداد جدول المواصفات (تحليل المحتوى إلى عناصره  -٤( 
صياغة اسئلة االختبار بعد اختيار الشكل المناسب -٥ 

 



 
 ورقة االسئلة ( اخراج الصورة األولية لكراسة االختبار  ،

 ) .المالحق ، التعليمات ، ورقة االجابة 
التجريب األولي لالختبار على عينة صغيرة نسبيا بغرض  -٦

التعرف الى وضوح التعليمات و الصياغة و تحديد زمن 
 )االجابة 



۷-  تحليل الفقرات و يتضمن التحليل ايجاد صعوبة الفقرة و
 .قدرتها التمييزية و فعالية البدائل في االختيار من متعدد 

۸-  أي دالالت ( التعريف بالخصائص السيكومترية لالختبار
 )الصدق و الثبات 

۹- شتقاق المعايير إ. 
۱۰-  اعداد دليل االختبار و تجهيزه للنشر 

 



 في ضوء االختبارات التحصيلية 
 ما هي  االتجاهات   الحديثة في القياس؟ 

 
 



 عصف ذهني 



االجتاهات املعاصرة يف القياس 
 



 النظرية التقليدية للقياس

التي القياس نظريات إحدى هي التقليدي القياس نظرية 
 وذلك ،الفرد درجة على المؤثرة العوامل بتحديد اهتمت
 وهي الدرجة هذه وصحة دقة وتحديد الدرجة تفسير بهدف
 : وهي  االفتراضات من مجـموعة على ذلك في تعتمد

 
 



 افرتاضات نظرية القياس التقليدي

  درجة الفرد الحقيقية هي درجة ثابتة باعتبار أنها تمثل قدرة الفرد المقاسة  . 
 الدرجة التي يحصل عليها الفرد يمكن أال تمثل درجـته الحقيقية ألنها عرضة

 للتأثر بالظروف والمواقف االختبارية 
 الدرجة المالحظة التي يحصل الفرد هي خليط من درجة الحقيقية وأخرى

 .خاطئة
 الدرجة الخاطئة ليست درجة ثابتة بل تتغير بتغير الظروف والمواقف

 .االختبارية
 هناك عالقة عكسية بين الدرجة الحقيقية والدرجة الخاطئة حيث أن زيادة

 .إحداهما يقابلها إنخفاض في األخرى
 



 تابع افرتاضات نظرية القياس التقليدي

  .  الدرجات  الخطا على اختبار من االختبارات ال ترتبط بالدرجات الخطأ
 .على اختبار آخر ويعود ذلك إلى طبيعة االختالف بين االختبارين

 عدم انتظام الدرجات الخاطئة، أي ال تتكرر هذه الدرجات في كل المواقف
 .التي من خاللها تم تطبيق االختبار

  ال يوجـد ارتباط بين أخطاء القياس على أحدى صور اختبار ما مع الصور
 .المتكافئة األخرى لنفس االختبار

 مجـموع الدرجات الخاطئة الناتجة من تكرار تطبيق االختبار على فرد معين
 .تساوي صفراً 

 



 
 استراتيجيات النظرية التقليدية في تفسير درجات االختبار 

 
 االختبارات جـماعية المرجـع  .  

 االختبارات محكية المرجـع  
 االختبارات المرجـعة ألهداف 

 االختبارات المرجـعة إلى نطاق



 االختبارات جـماعية املرجـع 

   . وتستند هذه النوعية من الدرجات على معايير تستخرج من داخل
مجموعة األفراد المتلقين لالختبار ، وقد تتمثل هذه المعايير في بعض 

 ......)متوسط ، وسيط ( مؤشرات اإلحصلء الوصفي 
 وتستخدم هذه النوعية من االختبارات في التعرف على المركز النسبي للفرد

بالنسبة لمجموعة أقرانه وذلك مقارنة الدرجة التي حصل عليها الفرد بمعايير 
 المجموعة المنتمي إليها

 



 االختبارات حمكية املرجـع

   . على االختبارات من النوعية بهذه الخاصة الدرجات تفسير فلسفة وتعتمد 
 أطر خالل من مسبق بشكل تحديدها يتم  تحديد درجات أو قطع درجات
   االختبار مجال في والمتخصصون الخبراء خالل من أو نظرية

او معينة لمهارة المتقنين األفراد عن الكشف في االختبارت هذه تستخدم 
 من قياسها المستدف القدرة من محدد مستوى عن امتالكهم عن الكشف

 االختبار
 



 االختبارات املرجـعة ألهداف 

وتستخدم هذه االختبارات في قياس مجـموعة من األهداف التعليمية التي  .  
يفترض تحققها في سلوك الفرد ويتطلب هذا االختبار الصياغة اإلجـرائية 

لألهداف والتى تتمثل في مجـموعة من المفردات االختبارية، والتي يفترض 
 .أنها تمثل جـميع المفردات التي تقيس هذه األهداف 



 االختبارات املرجـعة إىل نطاق
 

 يعتمد هذا النوع من االختبارات على التحديد الدقيق والمفصل
للنطاق السلوكي المستهدف قياسه من خالل االختبار كما 

يستلزم أيضاً وضع مواصفات دقيقة لحدود هذا النطاق 
بصورة تمكن من سحب عينة ممثلة من المفردات التي يمثلها 

ذلك النطاق وهذا النوع من االختبارات يستخدم في قياس 
عندما يتم إعدادها في ضوء ( التحصيل للمقررات الدراسية 

 )جدول مواصفات



 أوجـه النقد ألساليب وطرق 
 القياس التقليدي

 
 المشكالت التي تعلقت باالختبارات التي تم بناءها هناك بعض

 :أهمها في ضوء هذه النظرية من 
تقيد الدرجة الكلية لالختبار بمفردات هذا االختبار.   
عدم وجـود خطية للقياس. 
انعدام أحادية للقياس. 
 تعلق إحصاءات المفردات بعينة الممتحنين. 
تغير معنى ومضمون مفردات االختبار بمضي الزمن. 

 
 



تقيد الدرجة الكلية لالختبار بمفردات هذا 
 االختبار

 فالدرجة الكلية على االختبار مقيدة ببنود نفس االختبار فإذا
 تغيرت البنود فالدرجة الكلية يمكن ان تتغير 

كل ( والمثال على ذلك أنه عند تكليف عدد من المتخصصيين 
في إعداد اختبارات لقياس متغير ما ، وعند تطبيق ) بمفرده

هذه االختبارات على فرد واحد نجد ان درجة هذا الفرد قد 
 تختلف باختالف االختبار

 



 عدم وجـود خطية للقياس

اختبار على ) ۱۰ ، ٥  ( الدرجتين بين الفرق ان بمعنى 
 ) ۲۰ ، ۱٥ ( الدرجتين بين الفرق اليساوي مثال تحصيلي

 متساوبة وحدات وجود لعدم نظرا وذلك االختبار نفس من
 على المتتالية المفردات بين المسافات تساوي وعدم ، للقياس

   االختبار



 انعدام أحادية للقياس

 تتسم أدوات القياس المستخدمة في المجال الفيزيقي بأحادية
القياس بمعنى ان الترمومتر اليقيس إال درجة حرارة فقط ، 
والميزان اليقيس إال أوزان فقط ، والمتر يقيس أطوال فقط 

فهل اختبار ما يقيس الذكاء يقيس الذكاء فقط ؟ الغجابة .... 
 .لن تكون بالقطع نعم

 



 تعلق إحصاءات المفردات بعينة الممتحنين

 بمعنى ان الخصائص اإلحصائية لالختبار تتعلق بالعينة التي
قنن عليها االختبار ، وبالتالي فإن الخصائص اإلحصائية 

 لالختبار تتغير بتعير عينة التقنين
 



 تغير معنى ومضمون مفردات االختبار
 .بمضي الزمن 

 إن االختبارات ذات المحتوى الثقافي يمكن ان تتأثر
بالتغيرات الثقافية دائمة التغير للمجتمع المستهدف من 

االختبار ، وبالتالي فإن معنى ومضمون فقرات االختبار 
يمكن ان يتأثر بمثل هذه التغيرات بعد مضي فترة زمنية ، 

فإن المعاني الخاصة بهذه المفردات في فترة زمنية محددة  قد 
 التكون هي نفسها نفس المعاني في فترة زمنية الحقة

 



 االجتاهات احلديثة للقياس
 

نظرية االستجابة للمفردة 
Item response theory 

 



دواعي نظرية االستجابة للمفردة 



 نظراً لنواحي القصور التي تعاني منها أساليب القياس التي
يتم إعدادها وفقاً للنظرية التقليدية للقياس والتي بدت بصورة 

واضحة من خالل االنتقادات التي وجـهت إليها والمشار إليها 
 سابقاً 



 كانت هناك محاوالت مستمرة وجـهود بذلت من قبل المهتمين
بمجـال القياس النفسي والسلوكي أسفرت عن  بعض 

االتجـاهات الحديثة للقياس، والتي تمثلت في ظهور ما يسمى 
 .بنظرية االستجـابة للمفردة 

 النماذج الرياضية المرتبطة وبظهور هذه النظرية ظهرت
بها، والتي حققت إلى حد بعيد الموضوعية المنشودة والتي 
 .تتصف بها أدوات القياس المستخدمة في المجـال الفيزيقي

 
 



 افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة

 تفترض هذه النظرية وجـود سمات أو خصائص يطلق عليها
السمات  أو القدرات تكمن خلف أداء الفرد على االختبار، 

حيث يمكن التنبؤ بقدرة الفرد من خالل هذا األداء على 
االختبار ومن خالل درجـاته على السمات، وحيث أن هذه 
السمات ال يمكن مالحظتها أو قياسها بشكل مباشر فيطلق 
عليها السمات الكامنة، وتستند هذه النظرية على مسلمتين 

 :رئيستين



 
يمكن التنبؤ بأداء الفرد على مفردة اختبارية عن طريق  -۱

 .سمة أو مجـموعة سمات أو قدرات
يمكن وصف العالقة بين أداء الفرد على مفردة اختبارية  -۲   

ومجـموعة السمات التي تكمن خلف هذا األداء باستخدام دالة 
 Monotonically Increasingطردية تزايدية 
Function   تسمى بالمنحنى المميز للمفردة. 

 
 



 مناذج االستجـابة للمفردة

 هناك عدد من النماذج في نظرية االستجـابة للمفردةIRT 
models  ؛ غير أن هناك ثالثة نماذج شائعة االستخدام في

 : البيانات المصححة ثنائيا منها
 يعتمد النموذج ) منوذج راش( النموذج أحادي البارامرت

أحادي البارامتر على تدريج المفردات وفقا لصعوبتها فقط، 
 Equal itemحيث يشترط تساوي تمييزالمفردة

Discrimination ويشترط كذلك أال يوجـد في بيانات ،
 Zero Lowerاالختبار فرصة للتخمين 

Asymptote  . 
  

 



يشترط أن تكون مفردات النموذج ثنائي البارامرت
االختبار متفاوتة في الصعوبة وفي التمييز أيضا؛ لكن ال 

 .يوجـد بها مجـال للتخمين
 
 
 



يفترض أن بيانات االختبار النموذج ثالثي البارامرت
تتفاوت في صعوبتها وفي قوتها التمييزية وكذلك في احتمالية 

 .التخمين إلجـاباتها
 



     واألن نفتح باب المناقشة  و طرح األسئلة واإلستفسارات 
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