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 Empirical validity:الصدق التجريبي أو اإلحصائي : رابعا 

 صدق المحك : خامسا 
 الصدق العاملي : سادسا 
 Construct Validity: بنائي الصدق ال: سلبعا 

 الطرق المختلفة لحساب الصدق 
 العوامل التي تؤثر في صدق اإلختبار

 الثـــبات: الفصل الخامس 
 Reliabilityالثبات 

 تعريف الثبات 
 نظرية الثبات 

 العوامل المؤثرة في ثبات اإلختبار
 أساليب حسابات معامل الثبات 

 Test-Retest: إعادة االختبار: أوال 
 Equivalent formsأسلوب الصور المتكافئة : ثانيا 
  Spilt-halves : أسلوب التجزئة النصفية: ثالثا 

 Variance Analysis: تحليل التباين: رابعا 

  المعايير:الفصل السادس
 الحاجة إلى المعيير 
 المعايير والتقنيين 
 أغراض المعايير 

 أنواع المعايير 
 الدرجة المعيارية

اإلختبارات المحكية و اإلختبارات المعيارية المرجع و: ابع الفصل الس
 اإلختبارات التشخيصية

 مقدمة 
 االختبارات محكية المرجع و االختبارات المعيارية المرجع 

 تصنيفات اإلختبارات محكية المرجع 
  ) الجانب المعرفي (خطوات بناء اإلختبارات محكية المرجع 

  لقياس الجانب الوجدانيبناء اإلختبارات محكية المرجع
 طرق تقدير صدق االختبارات محكية المرجع 

  Definitions of cut off scoreمسميات وتعريف درجة القطع 
  ) اإلختبارات التشخيصية(

 خطوات بناء اإلختبارات التشخيصية

 اإلختبارات التحصيلية: الفصل الثامن 
 االختبارات التحصيلية المدرسية  " أوال

  التحصيلية الموضوعية اتاإلختبار
   ) الخارجية(اإلختبارات المقننة :ثانيا 

 بنك األسئلة

 محتويـــات الكتـــاب 
 مفهوم القياس و اإلختبار و التقويم: الفصل األول

 تاريخية ذة نب
 مفهوم القياس 

 مستويات القياس
 مفهوم اإلختبار
 مفهوم التقويم 

 ا مفهوم التقويم و القياس و العالقة بينهم
 استخدام اإلختبارات 

 العوامل التي تؤثر في القياس 
 مبادىء عامة ينبغي مراعاتها في التقويم

  األهداف التعليمية و السلوآية:الفصل الثاني
 تعريف الهدف السلوكي 
 أهمية تحديد األهداف

 هل الهدف ضرورة ملحة في العملية التربوية ؟ 
 إيجابيات األهداف في العملية التربوية 

 صنيف بلوم لألهداف التعليمية ت
 تصنيف زايس

  تصنيف أنيتا هرو
 صياغة األهداف السلوكية

 ذ باألهداف السلوكية إعتبارات ينبغي مراعاتها عند األخ
 دور األهداف السلوكية في العملية التعليمية

  خطوات بناء اإلختبار و القياس:الفصل الثالث 
 خطوات بناء االختبار و القياس 

 يم اإلختبارخطة تصم
  تحديد الهدف أو األهداف الرئيسية من اإلختبار -
  ترجمة المفاهيم و األهداف إلى خصائص محددة -
 ذه الخصائص  تصميم فقرات مناسبة تعبر عن ه-
  اختبار مستوى الصدق و الصعوبات لفقرات اإلختبار -
 )  المموهات ( عالية المشتتات -
  إعداد اإلختبار لإلستخدام -
 قنين اإلختبار ت-

  الـصـدق:الفصل الرابع 
 الصدق 

 تعريف الصدق 
 أهمية الصدق

 خصائص الصدق
 Content Vagidity  : المحتوى الصدق: أوال

  Face Validity ) السطحي (الصدق الظاهري : ثانيا 
  المفهوم) التكوين الفرضي (صدق : ثالثا 
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 ذآاءختبارات الإ: الفصل التاسع 

 ذكاء ماهية ال
 ذكاء طبيعة اختبارات نسبة ال

 ذكاء ؟ و بم تتنبأ ؟تخبرنا اختبارات الذا عما
 ذكاء وحدات ال
 المقياس ذكاء طبيعة ال

 ذكاء ثبات درجات ال
 الوراثة

 التشابه الوراثي والبيئي 
 ذكاءمن اختبارات الذج نما

 مقاييس االتجاهات: الفصل العاشر
  جاهاتمقاييس االت

 تعريف االتجاه
 أنواع االتجاهات 

 وظائف االتجاهات 
 الفرق بين االتجاه و العاطفة 

 تكوين االتجاهات 
 المجاالت و األغراض التي تستخدم بها مقاييس اإلتجاه

 قياس االتجاهات النفسية 
 طرق قياس االتجاهات النفسية 

 تحليل المحتوى

 قياس الشـخصـية:  الفصل الحادي عشر
 الشخصية قياس 
 self reportذاتي وسائل التقرير ال: أوال 
 المقابلة  .1
  Case historyتاريخ الحالة  .2
 Rating scalesمقياس التقدير  .3

 االختبارات االسقاطية : ثانيا 
 تصفيات أخرى لقياس الشخصية

 قياس الميول: الفصل الثاني عشر
 الميول قياس 

 طبيعة الميول 
 الميل و المفاهيم األخرى 

 امل التي تؤثر في الميول العو
 تقدير الميول و قياسها 

 قائمة سترونك للميول المهنية 
 بيان المفاضلة المهنية لكودر 

 اختبار مسح الميول ليلفورد و زيمون 
 اختبار الميول المهنية ألحمد زكي صالح 

 قائمة المصادر باللغة العربية 
 قائمة المصادر باللغة اإلنكليزية

ة وأن اآلخر أسرعهم فأنه يعرف أن زميله الضخم أقوى من في الجماع
ذه األمور الحياتية وغيرها تحتوي على عمليات القياس  كل ه.في العدو
 .والتقويم

واستخدمت الصين القديمة نظام لالمتحانات التحريرية قبل أكثر من 
 .ثالثة آالف عام كأساس للقبول في الخدمة المدنية

 .ة والعقليةولدى اإلغريق استخدم التقويم للسيطرة على المهارات البدني
بتقويم نتاجاتهم ذ القدم وتمثل ذلك وعرف العرب القدامى معنى التقويم من

الفكرية شعرا ونثرا من خالل عقد الندوات في األسواق كسوق عكاظ وفي 
 ثم يقوم الخبير باصدار أحكامه معتمدا على معايير متفق ،مواسم الحج

تي اعتبرت من ال"  السبعمتعلقاتال" ذا األساس عليها فظهرت على ه
 .القصائد القمم

ذي يعد نظاما تربويا شامال، فأصبح العرب ثم جاء اإلسالم ال
مدى انطباق تعاليم اإلسالم المسلمون يقومون سلوك اإلنسان بناء على 

 وتوجد الكثير من اآليات القرآنية التي تتضمن إشارات .على سلوكه
هل يستوي " الم مثل صريحة إلى عملية القياس والتقويم وفق معايير اإلس

 ."ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" ذين يعلمون والذين ال يعلمون ال

وفي الوقت الحاضر يعنى النظام التربوي والتعليمي بعملية القياس 
ذ أن نتائج التقويم توجه المربين نحو اختيار أهداف معينة والتقويم، إ

 للمتعلم ألنه ضرورية. وتحقيقها فهي عملية ضرورية للمعلم والمتعلم
بتقويم أدائه يستطيع أن يتعرف على مستواه و يقارنه بما بذله من جهد، 

ذل المزيد من المثابرة والتحصيل لتحقيق زه على بـي يحفذاألمر ال
 . طموحه

وضروري للمعلم أن يتمكن من خالله القيام بعملية تقويم تحصيل 
شاف أنفسهم من تاكذته ومستوياتهم العقلية والنفسية ويساعدهم على تالم

 كما إنها ضرورية .ن جهة أخرىجهة وعلى تحقيق أهداف التربية م
للقائمين على أمر التربية والتعليم ألنه يساعدهم على وضع اإلختبارات 

م مع طبيعة البرامج التدريسية والتربوية ءالنفسية والتربوية بما تتال
الل سنوات دراسته وأن طالب الدراسات العليا يحتاج أيضا خ. واإلرشادية

إلى اإلحاطة بصورة معمقة بموضوعات ومفاهيم القياس والتقويم وأساليب 
 . بناء اإلختبارات والمقاييس النفسية والتربوية

فأن الكتاب الحالي يهدف إلى تقديم الخطوات األساسية عن كيفية ذا ل
 دراسته التربوية الستخدامها بعد إنهائهوبناء اإلختبارات والمقاييس النفسية 

ذا الكتاب تنحصر موضوعاته كليا في عملية القياس  إن ه.وتخصصه
سس المعتمدة في بناء اإلختبارات والمقاييس والتقويم في المدرسة واأل

 وان تطرقت إلى موضوعات أخرى خارجه عن ،النفسية والتربوية
 .الموضوع

ولت  وقد تنا. فصال إضافة إلى المقدمة والمراجع )12( يقع الكتاب في 
 ومفهوم ،ذة تاريخية نب، مفهوم القياس واإلختبار والتقويم،في الفصل األول

 مفهوم التقويم ، مفهوم التقويم، مفهوم اإلختبار، مستويات القياس،القياس
 العوامل ، أنواع اإلختبارات، إستخدام اإلختبارات،والقياس والعالقة بينهما
 .عاتها في التقويم مبادىء عامة ينبغي مرا،التي تؤثر في القياس

 ، وتعريف الهدف السلوكي، األهداف التعليمية تناولالفصل الثاني
 وهل الهدف ضرورة ملحة في العملية التربوية ؟ ،وأهمية تحديد األهداف

 ، تصنيف بلوم لألهداف التعليمية،إيجابيات األهداف في العمبلية التربوية
 اعتبارات ،لتعليمية صياغة األهداف ا، تصنيف انيتاهارو،تصنيف زايس

 في  دور األهداف السلوكية ،ذ باألهداف السلوكيةينبغي مراعاتها عند األخ
 . التعليميةالعملية

الفصل الثالث تناول خطوات بناء اإلختبار أو المقاييس، خطة تصميم 
 أو معياراإلختبار، تحديد الهدف أو األهداف الرئيسية لالختبار، تقرير محك

 ةـــالمقدم 
عد عملية القياس والتقويم من العمليات المهمة والقديمة قدم تاريخ ت

فقد إستخدم اإلنسان . ذ أن وجد على وجه الكرة األرضيةاإلنسان نفسه من
فعندما كان . البسيطة في عملية القياس والتقويمالقديم الطرق البدائية الساذجة 

ديد حجم يحاول اصطياد حيوان ما كان عليه أن يقدر المسافات و تح
  إلى جماعته من حولهرنظوعندما كان ي .ذفه بها الصطيادهالصخرة التي يق
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 .الخارجية، بناء اإلختبارات التحصيلية، بنك األسئلة، اختبارات األداء

 كاء، نبذة تاريخية عنذذكاء، ماهية الالفصل التاسع تناول إختبارات ال
ذكاء وبم تخبرنا اختبلرات الذا اكاء، مذال  إختباراتذكاء، طبيعةإختبارات ال

تتنبأ، وحدات الذكاء، طبيعة الذكاء المقاس، ثبات اختبارات الذكاء، 
أو البيئي، ذوي القربى، التشابه الوراثي  اءذكالوراثة، التشابه في نسب 

 .ذكاءج من اختبارات ال الذي نعنيه بالموروث، نماذمفهوم الموروث، ما

تجاهات، مقدمة، تعريف اإلتجاه، الفصل العاشر تناول مقاييس اال
أنواع اإلتجاهات، خصائص اإلتجاه، الفرق بين اإلتجاه والعاطفة، الرأي 
العام، التعصب، القيم، تكوين اإلتجاهات، المجاالت واألغراض التي 

ذج تستخدم فيها مقاييس اإلتجاهات، قياس اإلتجاهات، تحلي المحتوى، نما
 .من مقاييس االتجاهات والقيم

 ذاتي،تناول قياس الشخصية، وسائل التقرير ال صل الحادي عشرالف
المقابلة، تاريخ الحالة، مقاييس التقدير، تقدير السمات عن طريق 
االستبيانات والقوائم، اإلختبارات االسقاطية، تصفيات أخرى لقياس 
الشخصية، تصنيف وكنس، تصنيف وتيال، تصنيف أنستاري، تصنيف 

صنيف الزوبعي، المشكالت التي تواجه كرونباك، تصنيف بيرت، ت
اختبارات الشخصية وقياسها الزوبعي، المشكالت التي تواجه اختبارات 

 .الشخصية وقياسها

الفصل الثاني عشر، قياس الميول، طبيعتها، عالقتها بالمفاهيم 
األخرى، تكوينها، العوامل التي تؤثر في الميول، تقدير الميول و قياسها، 

ميول المهنية وقياسها، بيان المفاضلة المهنية لكودر، قائمة سترونك لل
اختبار مسح الميول لفورد وزيمومن، اختبار الميول المهنية ألحمد زكي 

 .صالح

أسأل اهللا العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه عني وقبول ما أكتبه 
من الجمهور القارىء وخاصة المتخصصين و طلبة الدراسات العليا، 

واهللا ولي ...ذا ال أدعي الكمال فالكمال هللا وحدهي جهدي هوأنني ف
 .التوفيق

الدرجة، ترجمة المفاهيم و األهداف إلى خصائص محددة، تصميم فقرات  
ذه الخصائص، اختبار مستوى الصدق و الصعوبة مناسبة تعبر عن ه

 . اإلختبار لالستخدام تقنين االختبارعداد إللفقرات، فعالية المشتتات،

 الرابع تناول مفهوم الصدق، تعريفه، أهميته، أنواعه، المحتوى، الفصل
، ) التنبؤي، التالزمي (، المفهوم، التجريبي، المحك ) السطحي (الظاهر 

البنائي، العاملي، ومقارنة بين أهم أنواع الصدق، الطرق المختلفة لحساب 
الصدق، تصحيح معامل صدق اإلختبار، العوامل المؤثرة في صدق 

 .باراإلخت

الفصل الخامس تناول مفهوم الثبات، تعريفه، أنواع معامالت الثبات، 
نظرية الثبات، العوامل المؤثرة في ثبات اإلختبار، أساليب حساب معامل 
الثبات، إعادة اإلختبار، الصور المتكافئة، التجزئة النصفية، تحليل التباين، 

 .ثبات المصححين

 إلى المعايير، الخصائص، الفصل السادس تناول المعايير، الحجة
 .المعايير والتقنين، أغراض المعايير، الدرجة المعيارية

الفصل السابع تناول اإلختبارات المحكية المرجع واإلختبارات المعيارية 
المرجع واإلختبارات التشخيصية، أوجه اإلختالف بين اإلختبارات معيارية 

ة المرجع، خطوات المرجع ومحكية المرجع، تصنيفات اإلختبارات محكي
، بناء اإلختبارات محكية ) الجانب المعرفي (بناء اإلختبارات محكية المرجع 

المرجع لقياس الجانب المجداني، طرق تقدير صدق االختبارات محكية 
المرجع، طرق تقدير ثبات االختبارات محكية المرجع، مسميات وتعريف 

ق تحديد درجة درجة القطع، طرق تحديد درجة القطع، أسس تقويم طر
القطع، االختبارات التشخيصية، خطوات بناء االختبارات التشخيصية، أنماط 

 .التعليم ومستوياته

الفصل الثامن تناول االختبارات التحصيلية، اإلختبارات التحصيلية 
المدرسية، اإلختبارات المقالية، اإلختبارات التحصيلية الموضوعية، 

 ملء الفراغات، فقرات االختبار من اإلختبارات قصيرة اإلجابة، فقرات
ارات المقننة ـة، فقرات الخطأ والصواب، االختبـرات المزاوجـمتعدد، فق
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