السنة األولى ماستر  -تخصص علم النفس التربوي -مادة القياس النفسي
والتربوي -أستاذ المادة :بوسالم عبد العزيز
عنوان المحاضرة:

قياس التحصيل الدراسي

مدخل :
تزايد عدد االختبارات التحصيليل القننن القنويةرا التا اخيتتدال البنةد القة ةعل حتى وصل
إلى القئات ،وتضيقنل االختبارات اادا دراخيل واحدا واراريات توتقل اةاد دراخل اتدددا ،واختبارات
ت وتلصل وتنبؤي  ،كقا أزداد االهتقام ابناء انةد اة ةعل تنلس الفهم واالختنباط والتحيلل ،وغلرها ان
الدقيليات القدريلي الديليا ،وكياليد ا هيدال التديلقلي يا اتياالت اتتيف  ،والييييييهدت ال

لنات ان النرن

القا يا ،يتصيقلم لل تصيحلا االختبارات القة يةعل  ،لتلرير تربلو وتصحلا االختبارات القننن عيى
نراق واخي خاصي ا التضيارل الاا كان ي حي يا تنديرات القديقلن لتحصلل القتديقلن ااختدلييييييقا
طةرت انةدها
االختبليارات القنليالل  ،اقا التلي عيى التة ليى إلى االختبلارات القة ةعل خاص عنداا ب
لتنلس القرتةيات القدريل الديلا ان الندرات الدنيل .
لم ينتصر اختتدام االختبارات القننن عيى ا غراض التراةي  ،وإنقا اختتدال أيضا يا انتناء الداايلن
االقصيييان والقؤخيييريييات اانتا ل القتتيف والنةات القرييييح  .اهدل اختلار ا يراد القناخيييبلن داء اهام
ادلن اناء عيى نتائج تربلو اختبارات تنلس اتتيف ةانب الوتصل .
كقا أن التةخييي يا اخيييتتدام االختبارات واويييارك عيقاء النفس يا اناء االختبارات القننن خييياهم يا
ترةر حرك االختبارات خيييةاء يا عيم النفس أو الترال عيى حد خيييةاءخ .ياالختبارات التحصيييليل القننن
التا تنلس أهدايا تديلقل الااي أو اترد أصبحل توبى اختبارات الاكاء الدام يا التصائص القة ةعل
التا تتةير عيلها.
 -1مفهوم التحصيل الدراسي
يدد التحصيييلل الدراخيييا ان القفاهلم الناعدي يا القلدان التراةا عيى اعتبار أنى يبنى الهدل ا خيييا
لكيل ا نمقي التراةيي ويا قل القتياالت ،وحتى ننترل أك ر ان ادنى التحصييييييليل الدراخييييييا نتناو
تداريف ادض الباح لن لننةم اتحيليها ليةصة إلى ادنى الاال يقكن تبنلى يا هاه الدراخ .
التفةق يا اهارا أو
ب
عرل التحصيييلل يا اةخيييةع عيم النفس  )1994اأنبى خإنتاز عقل اا أو إحراز ب
اتقةع ان القديةااتخ ،وع بريى اأنبى خاتةخيييييي اا يحصيييييل عيلى الرالب أو الرالب ان در ات يا أحد
الةحدات الدراخل  ،أو يا اتقةع ان الةحدات الدراخل والتا تنا

يا هاه الحال االقددب التراكقا.

كقا عرل عيى أنى خ القديةاات والقهارات القكترييييييب ان مبل القتديقلن كنتلت لدراخيييييي اة يييييية ،
أو وحدا دراخل احدداخ
صيى القتديم اررين اباالرا ان احتةى
والتحصلل الدراخا هة تنديم اديةاات وصفل تبلن ادى اا ح ب
القادا الدراخييييل  ،وملد ان خ
لنلا

االختبارات التا يربنها القديم عيى القتديقلن عيى ادار الدام الدراخييييا

ادى اخيتلدااهم ليقدارل والقفاهلم والقهارات التا لها ع م االقادا الدراخل يا ومل ادلن أو يا

نهاي ادا تديلقل ادلن .
ان خ

التداريف الراان ليتحصلل الدراخا نرتنتج أن عقيل التديلم والتديم القنصةدا هديها ا خاخا

هة تحنلو تحصيييلل دراخيييا لقتقةع ان القدارل عند در

انبةل  .يالتحصيييلل الدراخيييا نتلت لدقيل

انصةدا يتقلز الأنى:
 -در

االكترييييال التا يحننها القتديم أو اا يصييييل إللى ان نتاد يا اةاد دراخييييل ادلن  ،هاه الدر

يقكن تنديرها اةاخر اختبارات تحصليل .
 اريييتةى ان اانتاز الفديا يصيييل إللى القتديم يمهر يا اليييكل كفاءات يقكن الكويييف عنها أو ملاخيييهااةاخر اختبارات انلل ان طرل القديم أو اختبارات اننن ان طرل خبراء يا اناء االختبارات.
ويقكن اعتبار أا اختبار أنى انلاخيييا ليتحصيييلل إما كان ينلس نةاتج ارنااج تديلقا أو تدريبا ادلن ،أو
خلييييييبرات تديلقل واخد  ،للييييييالد يقكن النة اأن االختبارات التحصليل تنلس نتائج التديم الاا يتم تحل
الييروط احددا ادر

نرييبل  ،ويا رول يقكن التحكم يلها داخل النرييم ،وأن التركلز يكةن عيى حا يير

القتديم أو اا لى أا اا تديقى يا إطار زاانا ادلن.
ياختبارات التحصيييلل تريييتتدم يا تنةيم أداء الفرد عند انتهائى ان تديم اادا دراخيييل ادلن  ،اة يييةعا
دراخييييلا أو التدرل عيى اهارا ادلن  ،وها تبلن اا يرييييترل الفرد أداأه ،أا أنها تركز عيى الحا يييير أو
تراعد يا التنبؤ اا داء يا القرتنبل يا حال االختبارات التنبؤي ) ،أا اا يقكن ليفرد أداأه ارتنب إما اا
أتلحل لى المرول القناخب .
يند ترييييتتدم در

تحصييييلل القتديم يا اختبار ااحصيييياء ليتنبؤ انتاحى ال حو يا النلا

النفرييييا .أو

تريييييتتدم ا ختبارات التحصيييييلل يا ادض الةحدات ا ل عيم النفس القر يييييا أو الفلزيةلة ا ليتنبؤ اأداء
الرالب يا تتصييص عيم النفس القر ييا ارييتنب  .وهاا اا يتم عند تحديد ادايلر التة لى ليتتصييصيييات
التاادل التا ترييييييبو اتد اوييييييتر  .حل تدتقد نتائج التحصييييييلل يا ادض القةاد ليتنبؤ اةاكانل نتاد
الرالب يا تتصصات ادلن .

الويياء نفرييى يحد يا عقيل التة لى التاادا ادد نتاد القتديم يا الييهادا البكالةريا حل يدتقد عيى
نتائتى يا اتتيف القةاد للة ى نحة تتصييييصييييات اادل ادلن  ،يالاا يتحصييييل عيى ع اات لدا يا
اادتا الريا ييييلات والفلزياء ا

ية ى لدراخيييي الديةم الدملن انر ما ان ادد تنبؤا وأنى يقيد اخييييتددادا

يرقا لى االنتاد يا هاا التتصص.
 -2افتراضات يرتكز عليها قياس التحصيل الدراسي
يدد ملا

التحصييلل الدراخييا كرييق ادريل ايترا ييل تدرل ان خ

اؤالييرات تمهر يا اخييتتاا

القتديم لبنةد االختبار ،يدد اق اا الترةا ا خياخل لتحنلو اة ةعل النرارات التراةي اقتتيف أنةاعها
وارتةياتها ،وملا

التحصلل يرتند إلى ايترا ات أخاخل ها:

 -أن ينلس االختبار القدد لنلا

التحصييييلل نراما و خيييييةكلا و يقكن تحديده ادم  ،اقدنى أن ينريو وا يييي

االختبار ان أهدال تراةي تصاغ يا عبارات إ رائل يقكن ملاخها والتحنو انها ،يبدون هاه اا رائل ال
يقكن ادري هل تحننل ا هدال أم لم تتحنو ،خاصيييي أن احتةى االختبارات القننن اتريييي االقنارن ا
االختبارات القنالل التا يددها القديقةن عادا ،اقا يدي إلى النة اضيييييرورا االعتقاد عيى هاا النة ان
االختبارات.
 -ية ي االختبار يا أخياخى ان أ ل ملا

أهدال تراةي وا ح يا الكل اتر ات يقكن أن ترقى

يا ادض ا حليان كفياييات وميد ييدخيل مااة

الترال افاهلم ديدا ارييييييتنب ولكن يا النهاي ها أهدال

يرييدى النمام التراةا إلى تحنلنها ا ض النمر عن ترييقلتها) ،وهاا يتريب التحديد القرييبو لهاه ا هدال
لقدري ااما ا خييييييترا القتديم تحنلنى يد  .ياالختبار ينلس ا هدال القتدين االقادا الدراخييييييل  ،اقدنى أن
يكةن احتةى انةده عيى در
اهارات عار

عالل ان صييييدق احتةاه ،أا أن ينلس القهارات التا أعد ان أ يها وللس

.

 مبي ل انيياء وتربلو االختبييار الاييد أن تتيياد لتقل القتديقلن يرل تديم القتييا القدريا اليياا ينلريييييييىاالختبار ،خاصيييي عند اخييييتتدام االختبارات القننن  ،صيييي د الدين احقةد ع م  ،2003ل  ،)309ي
يقكن تربلو اختبار عيى اتديم لم تقنا لى يرصيييييي تديم نراق خيييييييةكا أو احتةى تراةا ادلن ،ياختبار
التحصلل ينلس أص اا اخترا القتديم اكترااى ادد القرور ادقيل تديلقل تديقل ادلن .

والهدل ان اناء االختبارات التحصييييليل هة ملا

ادى اخييييتلدال القتديقلن لبدض القدارل والقفاهلم

والقهارات القتدين االقادا الدراخل يا ومل ادلن أو يا نهاي يترا تديلقل ادلن .
يالتحصييلل الدراخييا يوييلر إلى الة ي الراهن داء الفرد أو اا تديقى واكترييبى االفدل ا اخت ل نقي
الرية القتديم أو نة القهارا القكترب ان ادارل واهارات ترتبي ابرنااج تديلقا ادلن ،ويقكن ادري
در

االختبارات التحصليل .

االكترال عند كل اتديم ان خ

 -3اختبارات قياس التحصيل الدراسي
تدد اختبارات التحصييييلل الدراخييييا أك ر االختبارات انتوييييارا واخييييتدقاال اا الن االختبارات التا تنلس
اتتيف ةانب الوييييتصييييل  ،وهاا نمرا لة ةد عدد اتزايد ان القتديقلن يتريب ادري در

تحصييييليهم

تربلو اتتيف االختبارات التا ينةم ابنائها القدرخةن أو خبراء النلا  ،ويقكن النمر إلى هاه االختبارات
وتصييينلفها ويو ادايلر عدا .يلقكن تصييينلفها حريييب طرين التربلو إلى قاعل ويردي  ،وحريييب طبلد
انةدها إلى انالل واة ةعل  ،والتصنلف ا ك ر اختدقاال وأهقل هة تصنلفها حرب طرين تفرلر النتائج
إلى اختبارات ار دل التقاع واختبارات ار دل القحد.
 -1-3مفهوم االختبار كوسيلة للقياس
تويييييلر أدالات النلا

النفريييييا إلى و ةد تداريف اتدددا مدال ل ختبار النفريييييا ،إم ترى أنريييييتازا

 )Anastasiخأن االختبار هة أداا ملا

اة ةعل واننن ليحكم اصةرا كقل عيى علن ان الرية خ.

ويرى اراون  )Brown,1978أن االختبييار هة إ راء انمم لنلييا
كرونبا

علنيي ان الرييييييية ا يراد ،أاييا

 )Cronbach,1970يلرى أن االختبار النفريييا أو التراةا هة أخييييةل انمم لق حم ووصيييف

خاصل أو أك ر ان خصائص الفرد اختنادا إلى الزان عددا أو نمام تصنلفا اتفو عيلى.
يتضييا اقا خييبو أن االختبار التحصييليى هة أحد أدوات النلا

والتا تندم اديةاات عن ادى اكترييال

واخييتلدال الفرد ليتبرات القدريل اقرييتةياتها القتتيف والقهارات التا تم دراخييتها ،ويى

ييةء اا ترييفر

عنى نتائج االختبارات تتم عقيل التنةيم ،وعيلى يةن القوك ت القتدين ااالختبارات التحصليل تصدق عيى
التنةيم التراةا.
 -2-3االختبارات المقالية كوسيلة لقياس التحصيل الدراسي
تدتبر االختبارات التحصييليل القنالل الةخييلي ا ك ر انتوييارا الن القديقلن يا اتتيف ا نمق التراةي
يا الدالم ،كقا تدتبر ا ولى ان حل المهةر التاريتا يند اخييييييتدقيل يا تنةيم القتديقلن مبل أن تبدأ يا
المهةر االختبارات القة يييةعل  ،وعيى الرغم ان االنتنادات التا تة ى لهاا النة ان البنةد االختباري ،
والتا تقنا الفرصيييييي ليقتلب اأن ينوييييييأ إ اا ان إنتا ى ويو أخيييييييةاى التال ،اقا يتديها ال تتصييييييف

االقة ةعل وأالار كل ان ةرندايد وها ن إلى أن االعتقاد عيى البنةد القنالل القفتةح يا الحكم عيى
ارييييييتةى القتديم ان الييييييأنى أن يننص ان ملق النرارات نمرا لكةن هاه االختبارات ال تحنو القرييييييتةى
القريةل ان اددالت الصييييدق وال بات وعدم الييييقةللتها ليقحتةى الدراخييييا ،كقا أنها تفتا القتا لتدخل
ماتل القصييييحا يا انا الدر ات نمرا ل لال ادلار دملو ووا يييييا يقكن االعتقاد عيلى يا تنللم إ ااات
القتديقلن.
واالرغم ان ملد يةن االختبار القنالا يقكن أن ينلس ارييييييتةيات ادريل عيلا مد ال يرييييييترل االختبار
القة ييييةعا الةصيييية إللها ،وعيلى ال يتب أن نتتيى عنها تقااا وتتتفا ان اقارخييييتنا التراةي  ،ولكن
اريةل أن نأخا يا علن االعتبار هاه الريبلات عند اختدقالها يا ملا

اتتيف التصائص والندرات عند

القتديقلن ونحاو تتنبها أو التنيلل انها لتحنلو تنة إيتااا لةخائل النلا

االختبارات).

ولقا كان االختبار القدد لهاه الدراخي هة ان نة االختبارات القة ييةعل  ،واالضييبي ان االختلار ان
اتددد يين نفصل ك لرا يا االختبارات القنالل  ،ونكتفا االتركلز عيى اختبارات االختلار ان اتددد.
 -3-3االختبارات الموضوعية كوسيلة لقياس التحصيل الدراسي
لند هرت االختبارات القنالل كةخيلي ان وخائل تندير ارتةى التحصلل الدراخا كرد يدل أو كنتلت
ل نتنادات التا و هل ل ختبارات القنالل ولددم اة ييةعلتها ،االرغم ان و ةد دعةا تراةي توييلر إلى
أن الهدل ان االختبار هة الاا يحدد طبلد البنةد الن القنالل والقة ةعل .
واالختبارات أو البنةد القة يييةعل تتريب ان القتديم تقللز اا اا الصيييحلح وو ييي ع ا عيلها
دون الحا

إلى الكتاا أو الويرد ،يالقتديم يتتار اا اا الصيحلح اقا يريم لى ،وهاا يضفا عيى عقيل

تصيييحلا االختبار اة يييةعل احل ال تتدخل ماتل القصيييحا يا التأ لر االزيادا أو الننصيييان عيى در
الفرد ،نمرا لكةن اا اا النقةم ل ادروي اريييبنا ،وكل خيييؤا لى إ اا صيييحلح واحدا يني إاا يدريها
القتديم أو ال يدريها.
واالختبارات القة ييةعل أنةا  ،خييةل لن نفصييل يلها قلدا يتم عر ييها ااختصييار ا التركلز نقي
االختلار ان اتددد لكةن اختبار الدراخ الحالل ان هاا النة .
 -1-3-3بنود الصواب و الخطأ (االختيار الثنائي)
يريب يا هاه االختبارات ان نة الصةال والترأ ان الفرد أن يحدد افردا أو افردات ادراا اصةال
أو خرأ ،وهاا النة ان افردات االختبار عادا اا تريبو اتة لهات حة اا إما كانل الدبارا صحلح كقا
ها ادراا ،اكتب الكيق "صيييييةال" يا القكان التالا التالا ليقفردا ،وإما كانل القفردا خرأ ،أو د ادي
ليكيق أو الدبارا التا تحتها خرا والتا تتديها صةااا ،م اكتب البديل يا الفراغ الاا ييا القفردا.

ومن األمثلة على بنود الصح والخطأ ما يلي :حدبد الدبارات الصحلح اقا ييا:
صحلا

خرأ

 -تتقدد ا

رام االحرارا.

 -الا ا هة اؤخس ادرخ التحيلل النفرا .صحلا

خرأ

صحلا

خرأ

 -افهةم االختبار أعم ان افهةم القنلا .

ومد تتريب تة لهات افردات اختبار الصيييييةال والترأ ان القتيدم اخيييييتتاا تفدرى يا

أاليييييكا ،

اخيتتاا اة ي دائرا حة اا اا الصيحلح  ،أو كتاا االخيتتاا  .وإاا تدديل اختتاا الصةال والترأ،
أا تدديل أو تصحلا الترأ.
 -2-3-3بنود المالءمة
تتريب انةد الق ئق ان القتديم أن يزاوج الن كيق واحدا ،أو اليييياء ،أو راز أو خييييية واالخييييتتاا
القرتبر اها والقدراا ليقتديم .وان ا ا ي عيى هاا النة :
إللد اتقةع ان القدرلات الكقل والقريةل راي كل ادرى اقرتةى النلا
 -عدد الت الا يا مرم دراخا.

 -التصنلفا

 -در ات الت الا يا اادا دراخل .

 -الترتلبا

 -مكاء اتقةع ان ا طفا .

 -القرايات

 -أرمام لناعات الدراخ .

 -النربا

القناخب:

يا هاه الحال يتريب ان القتديم أن يصل كل عبارا ان عبارات الدقةد ا و ا الدبارا القناخب يا
الدقةد ال انا ادون أن يأتا اأا ادرلات عيقل ان عنده ال يكتفا يني ااختنتاج التةال الصحلا .
ويقكن أن ن حي أن انةد الق ئق يقكن اعتبارها اتقةع اتتيف ان افردا االختلار ان اتددد؛ أو
اتدبلر لخر ،اتقةع

اور االختلار ان اتددد ارتبر اقتقةع افردا ان االختتااات الققكن .

 -3-3-3بنود التكملة
تتريب افردات اختبار التكقي

قل غلر كااي يتم تكقيتها ان طرل القتديم الاا يربو عيلى االختبار،

وهنا حالتلن ليتكقي  ،يةاا أن تدرى الكيقات التا يرتدقيها القتديم يا التكقي تدرى لى وهة يتتار القناخب
انها لة دها يا الفراغ القناخب وهاا النة هة ال الب) ،وإاا أن يريب ان القتديم اختحضار الكيقات
أو القفاهلم القريةل أن يقأل اها الفراغ ان عنده ،ويرتحرن النة ا و ا تتنب ك را الفراغات حتى ال
تفند الدبارات ادناها االنرب ليقتديم .وان أا ي هاا النة ان البنةد.

-

عنيدايا يربو البياح االختبار ويدلد تربلنى عيى نفس القتقةع  ،يقداال ال بات الاا يتحصييييييل

عيليى يرييييييقى بيات ....................................وهة يصيييييييا ا االختبارات ............................وال
يصيا ا اختبارات ..............................نها تتأ ر االتاكر.
 -4-3-3بنود اإلجابة القصيرة
تتريب انةد اا اا النصييييلرا ان القتديم أن يتلب عيى الرييييؤا اكيق أو عبارا أو عدد ،أو حتى قي
مصيييييلرا ،وهاه البنةد افلدا اة ى خال يا ملا

تاكر القديةاات والقدارل ،ويتريب أن ييتزم ان ينةم

ابناء االختبار يا دل انةده اررين ترقا االحصة عيى إ ااات يكةن ان الرهل تنرير هل ها صةال
أم خرأ .حتى تحايي عيى اة يييةعلتها وال تتر القتا لتدخل ماتل القصيييحا يا تندير ادى صيييح أو
خرأ اا اا  .وإن لم تبا عناي كبلرا لهاه الننر يةننا خنحصل إاا عيى إ ااات غااض أو خلتم اختتدام
افردات غلر اهق  ،ولكنها خهي كتااتها.
وان ا ا ي عيى البنةد التا تتريب اا اا النصلرا.
 -اا هة عدد ارتةيات النلا

يا عيم النفس؟

 كلف يرقى نقةمج التفرلر الاا يدتقد عيى اتةخي التقاع ؟ ااما نرقا النلم الدددي التا نتحصل عيلها ان التداو ااحصائل ؟ -5-3-3بنود االختيار من متعدد
يدتبر هاا النة ان أيضل أنةا االختبارات وأك رها صدما و باتا واختتدااا يا االختبارات التحصليل
يا ومتنا الحا ر ،وانةد االختلار ان اتددد ها انةد يتتار يلها الفرد االختتاا الصحلح أو ا يضل ان
عدا اختلارات ،حل تتكةن ان ار يا الييكل عبارا غلر كااي أو خييؤا أو رخييم تترلرا أو حرييال أو
تديلقات اريةل تنفلاها ،وعدد ان االخيييتتااات اختلارات أو ادائل) ،وإحدى هاه االخييييتتااات القنترح
صييحلح  ،النقا ااما االخييتتااات غلر صييحلح أو اتداخي ا االخييتتاا الصييحلح  ،ويريب ان القتديم
اختلار اا اا الصيحلح  ،ويريتتدم هاا النة ان البنةد لنلا

ادري الحنائو الديقل واختلدااها وتربلو

القدري الديقل يا اةامف ديدا ،ويتصف هاا النة ان ا خئي اتصائص ها:
ت رل أكبر نرب اقكن ان القحتةى الدراخا أو التدريبا عيى اعتباره يوتقل عدد كبلر ان البنةد التا
ان الأنها ت رل اتتيف ةانب القحتةى اقا يحنو لها در

عالل ان صدق القحتةى.

 خييييييهةل التصييييييحلا يها ال تتريب هدا كبلرا وومتا طةي إما اا مارناها ااالختبارات القنالل احليكةن افتاد التصحلا دللل وا ا يتبدى القصحا.

 -صييييييدةا ي ااعييداد والتصييييييقلم ،يقن خ

القراحييل التا يقر اهييا ان ياء هيياا النة ان االختبييارات

والتصييائص التننل التا يتريب تةيرها يا البنةد يةنى يحتاج إلى خبرا وتدريب مصييد إعداد اختبار يتةير
عيى الوروط القة ةعل .
 -تقتدها ادر

عالل ان ال بات ،يالدر ات ال تتأ ر اااتل القصيييييحا ن اا ااات الصيييييحلح احددا

اريبنا واويكل دملو ،يية أعدنا تصيحلا االختبار عدا ارات ان عدد ان القصيححلن يرةل نتحصل عيى
نفس النتلت  ،احل اا اا النقةم ل احددا وواحدا.
ويقكن صلاغ اند ان نة اختلار ان اتددد كقا ييا:
تتدرج ارتةيات النلا

النفرا ان االخقا إلى النربا اناء عيى:

أ -القدالتات ااحصائل القرتدقي يا كل ارتةى.
ل -التصائص الوكيل لكل ارتةى.
ج -الدقيلات الحراال الققكن يا كل ارتةى.
د -عند طبلد القدرلات يا كل ارتةى..
انةد اختبار االختلار ان اتددد ها حاللا ا ك ر اخييتتدااا يا الدان االختبارات التحصييليل القننن أك ر
ان ا نةا ا خرى ان القفردات أو االختبارات ،والصل
تريأ أو تد

القاكةرا لقفردا االختلار ان اتددد ا التار

يقنا عيى خيؤا اباالر وها تة ِّيبر طرين اناخب وحنلنل وطبلدل الختبار تحصلل الفرد،

وهنا الييييييتقةعليييييي ان التصائص أو الوروط الةا ب تةيرها يا انةد اختبار االختلار ان اتددد حتى
يحنو هاا النة ال رض الاا و

ان أ يى ،وأهم هاه الوروط ها:

أ -استخدام جذرا كافيا
يريب كتاا التار اكيقات وا يح واتتصيرا اندر اااكان ،كقا يتب أن يتضقن اديةاات كايل لكا
يكةن انرنلا ا اا اا القريةا  ،احل يدرل الفرد القتديم مبل أن ينرأ االختلارات أا نة ان القوكي
يتيب أن يحيهييا .واتدبلر لخر يتييب عيى التييار أن يكةن مو ادنى حتى وإن مكر اقفرده .وعييادا اييا يكةن
التار أطة واالختلارات أمصييييير كقا هة اة يييييا يا الق ا الريييييااو) ،وعنداا ينرأ القتديم التار ارا
واحدا ،يةنى خلدرل اا اا التا يبح عنها ،اددها ينرأ االختلارات لقرات عديدا.

ب -تجنب التكرار غير الضروري في البدائل
عند النلام اصلاغ التدر يتب أن يراهم يا دل البدائل ال تحتةا عيى تكرار عبارات غلر

روري ،

يفا الق يا التيالا ن حي أن عبيارا خالصييييييدقخ تكررت يا كيل البيدائل يا حلن كان ااااكان تتنب ملد
و ديها اتضقن يا التدر.نة الصدق الاا يناخب ادر
أ -الصدق الت زاا.

أيضل اختبارات التحصلل هة:

 /ل -الصدق التنبؤا.

ج -الصدق الماهرا / .ء -الصدق الداايا
و يقكن تحرييييييلن هياا البنيد اتدل عبارا خالصييييييدقخ التا تتكرر يا البدائل ا راد اة ةدا يا التدر
وحايها ان البدائل للصبا البند االوكل التالا:
نة الصدق الاا يناخب ادر

أيضل اختبارات التحصلل هة الصدق:
أ -الت زاا.

 /ل -التنبؤا.

ج -الماهرا / .ء -الداايا
ج  -الجذر يجب أن يكون صحيحا نحويا في ذاته وفي عالقته مع البدائل
التلييلييار التلد يتب أن ال يترج عن مةاعد النحة ا أا ان االختلارات القنترح يفدل الكلنةن ليقفرد
 -يكليييييلييييييةن -ويدل الكلنةن ليتق  -يكةنةا -يفا حال ورودها يا التدر يتب أن تكةن انفس الصل

يا

البدائل.
د  -الجذر المناسب به فاعل واحد
عند ص يلاغ الدبارات ي نض ي القبادو والنمريات والنةانلن يا التدر واحد يلتوييتل مهن القتديم وال
يفهم احتةى الرؤا

لد ،يفا الق ا :

يا النمام الدويييرا يريييتتدم الددد  10ليدد  ،النقا يريييتتدم النمام اال نا عويييرا وحدا أخييياخيييل اتتيف
وها :لن نكتيب اا ياايات ا رادي ) ،ن اا يهقنا هة التدر والاا احتةى عيى أك ر ان ياعل ،واالتالا
يقكن تحرلنى.
يا النمام الدورا ليدد ،الددد  10هة الةحدا ا خاخل ليدد ،ويا النمليييييليييييليييييليييييام اال نا عورا ،الةحدا
ا خاخل ها :هنا أرا احتقاالت).
هـ -الصيغة اإليجابية للجذر  :كناعدا ،يرتحرن أن تكةن البنةد يا صل

إيتاال  ،وكيقا كان ملد اقكنا

يتب كتاا التار يا عبارا احل ترأ عن ا صا وللس اترد إ اا صحلح افردا واة
الكيق التا تد عيى اا اا "ا صا" ،ن لر انتباه القتديم ا

خي تحل

ويتب التأكد ان أنى تة د إ اا واحدا يني

ها "ا صا" .البدائل ا خرى مد تكةن صحلح ولكنها للرل ا يضل).

والصلاغ التالل تبلن تةير هاه التاصل :
 اا هة التفرلر الرئيسي الخت ل ملق االرتباط ااخت ل النانةن القربو. التدريف األفضل ل ختبار النفرا هة.يفا الق ا ا و يقكن أن ية د أك ر ان تفرلر الخت ل ملق اداال االرتباط ااخت ل النانةن القربو
حرب طبلد القدرلات والهدل ان الدراخ  ،ولكن القريةل هة اختلار التفرلر الرئلس ان

قن التفاخلر

القندا  ،والواء نفرى ينربو عيى التدر ال انا حل يتريب تحديد التدريف ا يضل ل ختبار النفرا ان
قن اتقةع تداريف مد تكةن كيها صحلح يا انب ان ةانبها ولكنها للرل ا القل وا ك ر دم .
و -الصيييغة السييلبية للجذر  :عنداا نر يتتدم القدنى الريييبا يا التدر ،يتريب أن نيفل نمر القتديقلن
إلى الرييييبل االحرول الكبلرا أو اة ييي خي أخيييفيها أو اكيلهقا ادا ،وان أا ي الكيقات الرييييبل  ،أمل ،ال،
يلقا عدا ،للس غلر صحلا وغلرها ،ا الديم أن الدبارات الريبل أصدب يا الفهم ان االيتاال .
يدنداا ننة أا اقا ييا ال يفةصيييييف اصيييييدق االختبار ،أو قل اا ييا ها صيييييفات اق ِّلبزا لينمري
القدريل اا عدا ،يهاه الصييلاغات الريييبل تتدل البند غااضييا االنرييب ليقتديم ويرييتحريين كتاا انةد تكةن
دورها إيتاال الصلاغ .
ز -طول الجدر والبدائل  :يرييتحريين تتنب التار النصييلر عنداا تكةن االخييتتااات طةيي  ،والتيل يا
مليد أن القتديم يحتياج إلى ومل أطة للنرأ أرا أو خقس اخييييييتتااات طةيي ادال ان أن ينرأ ارا واحد
طةي وادائل أمصر وأك ر تركلز ،وان ا ا ي عيى ملد:
أا الدبارات التالل تدد صحلح ؟
 -كيقا كان عدد انةد االختبار كبلر كيقا زاد احتقا أن ترتف در

باتى.

 القدرلات النفرل يا القرتةى االخقا أك ر تدنلدا انها يا القرتةى الترتلبا. اداال االرتباط التتاادا يرتدقل لتندير ملق االرتباط ليقدرلات الترتلبل .هاا الق ا ية ا أن البند يتب أن يدد ان حل الصلاغ احل يصبا التدر أطة ان البدائل ويولر
اة ةد إلى يكرا ادلن تتريب تحديد البديل القناخب لها.
ح -تجنب اإلشارة الضمنية أو التلميح لإلجابة الصحيحة
يتريب عند صلاغ البنةد تتنب التيقلا الضقنا لإل اا الصحلح يدنداا ننة :
 تصنف االختبارات حرب الروط اا راء إلى اختبارات يردي واختبارات: الوتصلقاعل
-

-

الاكاء.
انالل .

يفا هياا الق يا هنيا إالييييييارا وا ييييييحي ان النياحلي الي ةيي إلى أن ايا ينياال االختبارات الفردي ها
االختبارات التقاعل  ،اقا يتدل القتديم يصييل إلى اا اا الصييحلح ان دون أن يكةن يد اتقكن انها،
وعيلى يتب تتنب هاا النة ان الصيييييلاغات التا ال تريييييقا االتحنو هل يد وصيييييل القتديم إلى اا اا
الصحلح افدل تقكنى أم أن التيقلا القتضقن يا الرؤا هة الاا أوصيى إلى اا اا الصحلح .
ط  -االستجابات يجب أن تكون متماثلة مع بعضها و منسـقة نحويا
ال يفضل امتراد اختتااات يتلييييلييييم التدبلر عنها االكيقات التا تدنا اللئا يا الةام وترتتدم يني لزيادا
عدد االخييييتتااات ،ي

أو أرا اخييييتتااات كايل

دا لبناء افردا اختلار ان اتددد لدا ان دون البح

عن ادائل أكبر ولكن أمل يدالل  .كقا يا الق ا :
أا أنةا الصدق يتب اختتدااها ليتحنو ان صدق اختبار تحصليا؟
 -الصدق الداايا

 -صدق القحتةى

 -الصدق الت زاا

 -صدق ا ال

يفا هاه الحال  ،وا ا أن صدق ا ال ،للس نةعا ان أنةا الصدق ،وهاه االختتاا أو البديل اختتدم
ان أ ل الةصيييية إلى أرا ادائل يني وال ع م لى االتدر ،يا حلن أن االخييييتتااات التاطئ  ،القدروي
ااخلم البدائلل أو القولتتات.
يلتيب أن تبيدو انبةلي

اهريا اتديها األةي كاا اا الصييييييحلح  ،وتنتقا إلى نفس القفهةم وانرنل

احل يحتقل أن تكةن ها اا اا الصحلح ولها تنريبا نفس طة البدائل ا خرى.
ك -عدم استعمال العشوائية عندما يكون هناك ترتيب طبيعي
يفضل عند صلاغ اند يتضقن تريرل انرنا ادلن أن نرتب البدائل ويو هاا القنرو ،يفا حال تةاريخ
ادلن يقن ا يضييل كتااتها ويو التريييرييل الزانا وللس اررين عوييةائل  ،يق

إما مينا اا ها الريين التا

مدم يلها انللى اختباره لياكاء:
  .1905 - / 1904 - / 1903 - / 1902وهة تريرل زانا انرنا. تتنب و ييي اا اا الصيييحلح يا ترتلب ادلن ،كأن تكةن ال انل أو الرااد أو اةزع ويو انروادلن يرييييقا ليقتديم ااكتوييييايى ،يتتضييييتم در تى اوييييكل غلر حنلنا أا عن طريو التتقلن ،ا ل تةزي
اا ااات االوييكل أ ،أ ،أ ،ل ،ل ،ل ،ج ،ج ،ج) ،يهاه القنهليييييييتل تزيد ان احتقا وصيية القتديم إلى
اا اا الصييحلح عن طريو التتقلن .وعيلى يقكن و ي االختلارات احل تمهر اا اا الصييحلح يا
اةا

اتنةع ارات أو أخرى ل ،و ل ،ود ،وهكاا) لدللدد اتراوا تنريبا ان القرات.

إن احترام القيدر

أو النائم عيى اناء االختبار ،لهاه الوييييييروط عند انائى الختبار ان نة االختلار ان

اتددد ،يتدل انى أداا خييلق يقكن أن تراهم يد يا الكوف عن التةانب التا تقكن انها القتديم والتا لم
يتقكن انها ،يدنداا يتدل لكل اند هدل تديلقا واحد ينلرييييى ،ويتتنب تكرار تناو القضييييقةن الةاحد يا
أك ر ان ارا يا كيقات وا يح وخيلق ل ةيا ،وارا د البنةد مبل تربلو االختبار تربلنا نهائلا كل هاه
اا راءات ان الييييييأنهيا أن تدرا ملقي عيقل ليبنةد ،وتتدل انها وخييييييلي اة ييييييةعل لينلا

تقكن ان

الحصة عيى اديةاات يقكن تة لفها يا اتتام مرارات تراةي وإداري اتتيف .
ياختبارات االختلار ان اتددد تصييييا لنلا

اهارات التدرل عيى القفاهلم والقصيييريحات الديقل التا

خبو ليقتديم وأن تناولها ،ولكنها غلر ماصرا عيى ملا
تويقلييييييل ملا

ارتةى ادلييييلن ان القدلييييارل أو ا هلييييدال ،ال

قل ارتةيات القتا القدريا ،كالفهم والتربلو والتحيلل والتركلب ،وعيلى تدتبر أيضل

أاليييكا البنةد القة يييةعل إال أنها صيييدب ااعداد حل تتريب ومتا طةي و هدا اضييياعفا واهارا مد ال
تتةير عند الك لر ان القديقلن.
 -4قياس التحصيل الدراسي وفق النظرية الكالسيكية
تنةم النمري الك خييلكل عيى ابدأ أخيياخييا ينةم عيى تندير الفروق الن ا يراد والتقللز النهم يا
ا داء اصيف عاا  ،حل تكترب در

الفرد عيى االختبار ادناها عنداا ترند إلى ادلار ارتةى التقاع

التا ينتقا إللها الفرد ،ويحدد ارييتةى التقاع اقتةخييي در اتها عيى االختبار ،ويت لر هاا القدلار ات لر
ارييييييتةى التقياعي  ،حلي تدتقيد ييرييييييفي النليا

عيى التقللز الن ا يراد اهدل االنتناء واالختلار ،وتدد

االختبارات التلدا ها ا مدر عيى التقللز الن ا يراد.
يياالختبارات يا ل النمري الك خييييييلكل تدتقد عيى الفروق الفردي  ،حل تتةز در ات ا يراد يا
إطارها تةزيدا و اعتداللا ،يتدم ا غراض التالل :
 عنداا يكةن القة يية الدراخييا للس اوييكل اتراكم أو خيييرييي اتراار يدتقد ادضييها عيى البدضا خر ،ويا الحاالت التا ال يريب ان القتديقلن الةصييية إلى اريييتةى احدد ان الكفاءا ،وعنداا تتريب
و ييييييدلي اليداغة ل ادلن اختبار عدد ان ا يراد القتقلزين أو ا وائل ل لتحاق اتتصييييييص ادلن عدد
ا ااكن يلى احدود.
 -عنداا يكةن الهدل هة التنبؤ ادر

نتاد القتديم ،نها تدتقد عيى الفروق الفردي يا التاص يل التا

يفترض أنها ترتبي اأداء القتديقلن يا القرتنبل.
والنمري الك خيييلكل ل ختبارات النفريييل والتراةي ارتكزت عيى اتقةع ان النةاعد اليييكيل ابادو
أخاخل تتناو القدرلات الكقل القتحصل عيلها يا

ةئها.

هلاه النةاعلد يقكن إ قلالها يلقا ييا:
 -التريأ القدليارا لينليا

ينربو عيى قل اليدر ات عنداا نربو االختبار عيى علن احدودا ،أا أن

النمري الك خيييلكل تفترض ترييياوا الترأ القدلارا لينلا

عند قل ا يراد ا ض النمر عن اريييتةى

مدراتهم.
 االختبارات الرةيي تكةن أك ر باتا و ان االختبارات النصيييييلرا ،عدد انةد االختبار لى ع م ابااليييييراادر

باتى ،يليتأ الباح عنداا يريد أن يري ان ملق اداال بات اختباره إلى زيادا عدد انةده اقا يزيد

يا در

صدق احتةاه وانى الزيادا يا ملق باتى.

 تكةن انارن در ات االختبار أيضل عنداا تتةير غدا صةر اتكايئ ل ختبار نفرى ،ويقكن أن تربوعيدا ارات يا رول اوييييييااه عيى نفس ا يراد ،للتم انارن نتائتهم يا التربلنات القتتالل ليحكم عيى
ارتةاهم الفديا.
 التنيديرات غلر القتحلزا لتصييييييائص البنةد تدتقد عيى ادى تق ليها لقتتق البنةد الققكن أن يحتةىعيلها االختبار ،يالبنةد عبارا عن علن اق ي لقتقة البنةد التا يقكن أن يحتةا عيلها االختبار.
 -تكترب در ات االختبار ادلةلها ان خ

انارن و دها اقدلار القتقةع الةاحدا ،أا أن الدر ات

تفرييير اناء عيى اتةخيييي الدلن التا يربو عيلها االختبار يقدلار تفريييلر النتائج يريييتقد ان النتائج الفديل
لأليراد عيى االختبار.
 خصييائص انايلس القريياي تتحنو االحصيية عيى تةزي اعتدالا ليدر ات ،حل هدل االختبار هةالكوييف عن الفروق الفردي يا الريييق القناخييي  ،والهدل هة ري اريييتةى النلا

إلى اريييتةى القريييايات

القترياوي حل يريقا االحصة عيى در ات ان تربلو االختبار عيى أا اتقةع تتةز ويو القنحنى
الربلدا.
 -الصلغ القتتير ليبنةد تؤدا إلى أ ر غلر اتةازن عيى الدر

الكيل ل ختبار.

 التحيلل الداايا ليبنةد ال نائل يؤدا إلى عةاال اصيييييرند وللريييييل عةاال حنلنل  .اقدنى أن تحيللالدر ات التا يحصل عيلها ا يراد عيى كل اند تكوف عن عةاال تؤ ر يا أداء ا يراد ال تدةد إلى تباين
ارتةى الندرا الحنلنا.
و عيى الرغم ان الفةائد التا يقكن أن تنداها االختبارات القبنل ويو أخييييييس النمري الك خييييييلكل  ،لقا
تتقلز اى ان خصيييييائص الصيييييدق ،ال بات ومدرا عيى التقللز إال أن علةاها أو اويييييك تها تحد ان يائدتها
التراةي وتتدل االعتقاد عيى نتائتها اننةل الفائدا نمرا العتبارات ها:

 تنتصيييييير هيياه االختبييارات عيى التقللز الن ا يراد وال يتتيياوز ملييد إلى ادريي اييا تحنو ان أهييدالالدقيلي التديلقلي  ،اقيا يؤدا إلى حيال عنياصيييييير ووحيدات ان االختبار إما كانل غلر اقلزا الن ا يراد
ا ض النمر عن ملقتها الديقل اقا يؤ ر يا اناء االختبار وصدمى.
 االمتصار عيى اتتام التقاعليييييي كقحلييييييد لتفرلر دراةم الفرد و قاعتى االنرب

الفرد عيى االختبار يؤدا إلى عدم التلنن ان

هدال التديم وادى تحنلنها.

 ط لان القنحنى االعتدالا القدلارا ااعتباره النقةمج ا ا ل لتةزي الدر ات وهة الاا يتحنو عنداايكةن ارتةى البنةد يت ء م ا ارتةى ا يراد القربو عيلهم االختبار ،وعنداا تكةن البنةد صدب أو خهي
نحصيييل عيى انحنى ايتة التةا وء خيييالبا و أو اة با ،اقا يدعة إلى التركلز عيى اريييتةيات القتديقلن ادالو ان
ا هدال التديلقل .
وان االختبارات التا ترييييييتتدم ادلار التقاع كنمام ار دا لتفرييييييلر نتائج االختبارات التحصييييييليل
القننني  ،والتا تدتقيد عيى اةازني أداء القتديم اأداء أمرانى وينا ليقتقة الكيا ليدر ات ،والتا تتضيييييي
لتصيييائص علن التننلن ،كقا تتضييي لتصيييائص علن ا خيييئي أو البنةد التا يويييتقل عيلها االختبار ،اقا
يؤ ر يا صدق القةازن واالتالا صدةا تدقلم النتائج القتةصل إللها ،يفى ل النمري الك خلكل يتتيف
تدريلييج صدةال ي البنةد ااخلييت ل ملييدرات ا يراد .كلييقا أن مللييا

ملييدرات ا يراد يتباين اتبليياين صدةا

البنةد.
 -5مشكالت ناتجة عن النظرية الكالسيكية في قياس التحصيل الدراسي
تةا ى أخيياللب النلا

يا اتا المةاهر الريييةكل اصييف عاا ويا اتا التحصييلل الدراخييا اصييف

خاصي ادض القوياكل تؤ ر يا اة يةعلتها واصدامل نتائتها والتفرلرات التا تتب هاه النتائج ،وهنا
ادض القوييياكل التا تةا ى ا خييياللب التنيلدي يا النلا

النفريييا والتراةا ،ويا الةمل نفريييى تدد اق اا

ننائص يا هاه ا خياللب تتدل ان تربلنها يا اتتيف الققارخيات واالختفادا الديقل والدقيل ان نتائتها
احدودا ،كقا أن الداال يا القلدان التراةا يتب أن يكةن اريدا عيى هاه القوييييييك ت حتى يأخاها ادلن
االعتبار وال يفرر نتائج اختباراتى ادلدا عنها ،ولكن يا إطار نربا ارتبي اها ،ويقكن تيتلصها كقا ييا:
 -1-5تقيد الدرجة الكلية لالختبار ببنوده
تتيتص هياه القوييييييكيي يا أن الدر
االختبار ،يةما حصل يرد عيى الدر
يحصييل عيى نفس الدر
در

التا يتحصييييييل عيلها الفرد يا اختبار ادلن تدتقد عيى انةد هاا
 )15يا اختبار تحصليا ادلن يةننا ال نرترل أن نتزم اأنى خةل

إما اا اخييتبد هاا االختبار ااختبار لخر ينلس نفس القت لر التحصييلل) ،أا أن

الفرد يا االختبار تت لر ات لر انةده.

هاه القوكي ال تررد يا اتا النلا
القرييييييتتدا لنلا

ات لر أداا النلا

القة ةعا حل أن الدالل الكقل لرة أا ماع ا

الرة  ،وهاا ينيل ان در

ال تت لر

اة ييييييةعل النتائج القتحصييييييل عيلها.

وتصدب عقيل القنارن الن أداء اتقةع ان ا يراد خضدةا الختبارات اتتيف لنلا

الماهرا نفرها يا

أومات اتتيف .
 -2-5انعدام خطية القياس
و ةد ادد اال لتدرج النلا

ينصد اترل النلا

عيى اتصل القت لر أو الرق اة ة النلا  ،أا

أن الدر ات التا يحصييل عيلها الفرد اختبار ادلن يقكن قدها كقا لة كانل تق ل انلاخييا خرلا ،والقدد
ال اال يتق ل اةحدا ملا

اات  ،وهة اا تترم اى القنايلس يا القتا الفلزيائا ،حل أن تندير الفروق الن

أا ملاخييلن اتتاللن عيى نفس التدريج يكةن ااتا ،وال يت لر هاا الفرق ات لر ا داا القرييتتدا طالقا كانل
أداا اناخب ولها وحدا ملا

اات  .وا ا ملد الفرق الن طةللن لناعتلن دراخلتلن  5اتر و 8اتر هة نفس

الفرق الن الرةللن  10و 13أا
أاا يا اتلييا النللييا

أاتار.

الرلكةاتلييرا ،يلييةن در لييات االختبار ال تدرا ملاخات خرل  ،يديى الرغم ان

مدرا الدر ات عيى تصينلف اريتةيات ا يراد إال أنها غلر مادرا عيى تندير القرايات الن هاه القرتةيات
اصيييةرا اات  ،وملد ن القريييايات الن در ات االختبار غلر اترييياوي وامدلا حتى لة كانل تبدو اهريا
اتراوي .
 -3-5القياس في أكثر من بعد
تتقلز أداا النلا

الفلزينا االدم أك ر ان القنايلس النفريييييل والتراةي  ،كقا أن القنايلس الفلزينل تنلس

الييييييلئيا واحيدا وميل واحيد كالرة ا  ،إال أن اختبارا لياكاء مد ينلس ات لرات أخرى ا ملاخييييييى لياكاء
كال روا الي ةي  ،أو التصيييائص اال تقاعل وغلرها ،واالتالا يةن الدر
هاا االختبار ال توييييييلر إلى در

التا يحصيييل عيلها الفرد عيى

مكاءه يني ،ال هنا ات لرات أخرى تتتيف عن حنلن اا ينلرييييييلييييييييييييى

االختلييبار ،واالتلييالا يصلييدب تليينريليير أحاديليي البدلييد يا هليياا النة ان االختبارات ،أا يصدب تفرلر
النتلت القتةصل إللها ااعتبارها اندكاخا لندرا واحدا ها اة ة النلا  ،والتا ينلرها االختبار .
 -4-5تزايد درجات االختبار مع مستوى المتغير المقاس
يولر النلا

القة ةعا إلى أنى كيقا زادت در

الفرد يا االختبار د ملد عيى زيادا مدرتى يا

الماهرا القناخ  ،ولكن مد يحصل ادض ا يراد ارتفدا الندرا عيى در ات انتفض كقا يحد الدكس
أحلانا لاوا الندرات القنتفض حلن يتحصيةن عيى در ات ارتفد  ،يتفترض االتتاهات التنيلدي لينلا
أن در ات االختبار دال خرل اتزايدا ليرق القناخ  ،أا كيقا زادت در

التحصلل زادت در

ولكن هاا غلر صحلا يا قل الحاالت نمرا لتدخل عةاال ك لرا اؤ را يا عقيل النلا

الندرا،

القبنا عيى

أخس تنيلدي ال تفرر كلفل حدو التفاعل الن ا يراد والبنةد وصةال إلى اختتااات مااي لينلا

وتدبر عن

الرق الكاان .
 -5-5تغير بنية االختبار و معاني بنوده مع الزمن
تدانا أخيييييياللب النلا

التنيلدي ان ت لر ادانا البنةد القرييييييتتدا ا ارور الزان ولالد يةن التكةين

الدياايا ل ختبيار غلر ياايل ،و ير

مليد إلى ت لر المرول البلئل وال نايل وت لر مدرات وخصييييييائص

ا يراد ،االمةاهر النفرييييل ان الزاتها ا خيييياخييييل أنها غلر اات وات لرا يا يترات زانل اتنارا  ،هاه
الدةاال تؤدا إلى ت لر در ات الفرد اصيةرا يصيدب التنبؤ اها اريتنب يا ل ا خاللب التنيلدي لنلا
ا داء اصف عاا والتحصلل اصف خاص .
 -6-5اعتماد خصائص البنود على خصائص األفراد
التصييائص الرييلكةاتري ل ختبارات الك خييلكل تدتقد عيى خصييائص علن ا يراد التا يترى عيلها
االختبار ،وعيى خصييييييائص علن البنةد التى يوييييييتقل عيلها االختبار ،اقا يؤدا إلى نمام ملا

نفرييييييا

وتراةا غلر ارييييتنر ،اقدنى ت لر اداا ت الصييييدق وال بات وصييييدةا البنةد ات لر مدرات ا يراد ،اقا
يتدل تربلو االختبار عيى علنات واخد تقيد خصائص اتتيف غلر اقكن عقيلا.
 -7-5ارتباط توزيع الدرجات بالمنحنى االعتدالي
لقا كانل انةد االختبارات القبنل عيى أخييييييس النمري الك خييييييلكل تدتقد االدر

ا ولى عيى اداال

التقللز ،أا مدرتها عيى التقللز الن القتتبرين اناء عيى القرييييتةيات القتتيف ليندرا أو الرييييق القناخيييي ،
يياالختبيار التليد هة الياا يدرلنيا در يات تتةز طبلدليا ،حلي يتم حيال البنةد التا ال تقلز اهقيا كيانل
در ي صييييييدمهيا وتق ليها لينراق الريييييييةكا أو لألهدال القراد ملاخييييييها ،ا اااناء يني عيى البنةد غلر
القترري يا اداا ت الصييدةا والرييهةل مصييد اااناء عيى خاصييل التقللز ،وهاه الفر ييل ا خيياخييل
لينمري الريييلكةاتري الك خيييلكل  ،حل تةزي الدر ات التا يتحصيييل عيلها ا يراد عيى ادد الندرا التا
ينلرييييها االختبار يتتا الييييكل القنحنى االعتدالا ،يلقكن تندير النرييييب القئةي لأليراد يا كل ارييييتةى ان
اريييتةيات هاه الندرا ااخيييتتدام دال الك اي االحتقالل  ،لالد يهتم ااختلار البنةد التا تتدل تةزي در ات
االختبار تنترل ان التةزي االعتدالا ،وهاا يدتقد عيى خهةل وصدةا البنةد االنرب لدلن ا يراد وعيى
ادى تقللز كل اند انها الن القرتةيات القتتيف ليندرا.
هاا االيتراض يتدل ان عقيل التديلم والتديم خا ييييييد ليصييييييدي  ،حل ان لديى مدرات عنيل ارتفد
يتحصييييل عيى در ات ارتفد وان لديى مدرات انتفضيييي يتحصييييل عيى در ات انتفضيييي  ،ويو ع م
طرديي الن النييدرات والتحصييييييلييل أو ا داء ،ولكن ا

هةر التديم ان أ ييل التقكن والييداغة لي التحكم،

أصيييييبا ان الققكن أن يصيييييل أغيبل القتديقلن إلى تحنلو ا هدال القر ةا ان التديم ،إما انا لهم الةمل

الكايا وكلبفل طرق التدريس وإ راءاتى حرييب مدراتهم وخصييائصييهم ،اقدنى عنداا تراعا عقيل التديلم
والتديم الفروق الفردي يةن نتائج التحصييلل لن تتةز اعتداللا ،وهاا اا يتدل النمري الك خييلكل ماص يرا
عن تفرلر أداء ا يراد يا هاه الحال .
ويقكن إ قا أهم الننائص التا تدانا انها النمري الك خلكل لينلا

يا الوكل التالا:

مشكالت القياس في ظل النظرية الكالسيكية

تقيد درجة
االختبار ببنوده

تغير بنية االختبار مع
الزمن

القياس في أكثر من
بعد

انعدام خطية
القياس

اعتماد خصائص البنود
على خصائص األفراد

تزايد درجات االختبار
مع مستوى المتغير

سيطرة المنحنى االعتدالي
على توزيع الدرجات

أاام هاه القويييييك ت التا تررحها االختبارات ار دل التقاع  ،أو اا اصيييييريا عيى تريييييقلتى
االنمري الك خلكل يا النلا

النفرا ،لم ينف عيقاء النلا

ادون امتراد الحية  ،ال مااةا اتهةد

اتةاصييييييي ليت يب عيى هاه القوييييييك ت والتا تؤ ر يا التصييييييائص الرييييييلكةاتري ل ختبارات
التحصيييليل  ،اقا يؤ ر يا دم وصيييح النتائج ،يند تم التةصيييل إلى نقامج ديدا تتدل عقيل ملا
الرييقات أك ر اة ييةعل  ،اقدنى عدم تأ ر در
االختبار وال اتصائص علن البنةد القكةن

الفرد اتصييائص علن ا يراد الاين يتلبةن عيى

داا النلا .

