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 : بشك األسئلة21
 أ . د. ياسر خلف رشيد الذجيري 

 
 األسئلة.اهداف بشهك 

تهتم بشوك االسئمة بالقياا  السوواو و رواحراة القياا  الاثقضر ل اثاات الستامساضد اذ كاالى ذلا  الا    
 تحدضد اسالضب ت ويم التحرضل الثااسو، رياث ذل  هو الهثف االسا  مد فكحة بشوك االسئمة .

تااااث بشاااوك االسااائمة ماااد السسااساااات التحيوياااة رالدااايبومتحية السداااتحثجة فاااو بشاااا  اال ت اااااات  تي اااة  ر
الستخثام  ساذج االسات ابة لمسراحلة رماا تش اوى  ميام ماد مرااايم رم االع ، فزاا  اد ا تذااا الحواساضب فاو 

تحاااثك ا مداااتسحا لاااجل   الس تساااك ببمراااة مشخرزاااة رتوييااال الت شياااات الست ثماااة فاااو الااة هاااج  ال شاااوك رتحاااثك ها
 اص حة بشوك االسئمة اهثافها متداة راستخثاماتها متاثلة فو السضثان التحيوى.

 ان استخدام بشهك االسئلة يعسل على تحقيق االهداف االتية :
تح ضر السوووعية فو ت ويم التحرضل الثااسو لم اب رياث ذلا  الهاثف االساا  ل شاوك االسائمة ،  -1

ف  ماا  فمداارة القيااا  رمااثف الثقااة فااو صااياية االساائمة رتحمضمهااا رتحثكااث رياتسااث تح ضاار هااجا الهااث
 مواصراتها االحرائية رالتحيوية .

اتاحااة الرحصااة لقيااا  الاسميااات الا ميااة الاميااا التااو  السااا ايرمااة فااو ت ااثكح تحرااضل ال اااب رذلاا   -2
حضااات   ظاااحا التدااااى الساااثف الاااجى هسباااد ان ه  يااام بشااا  االسااائمة ماااد حضااات محتاااوف الس اااحا ار ماااد

 السدتويات الساحفية السختمرة . 
لمستامسااضد رذلاا  باسااتخثام ا ت ااااات مدااحوية مااد  مراسااالض  ر ت ااويم التحرااضل الثااسااوائااتحدااضد  ح  -3

بشوك االسائمة تتستاك بسواصارات ر راائي ماضشاة رتتاوافح لهاا مداتويات  الياة ماد الراث  رال  اات 
 ة رالوجثا ية . رالسوووعية ، رتقيد مختمف ال وا ب الساحفية رالسهااي

 السدا ثة فو الت ويح رالتاثكل السدتسح لاسمضتو التاميم رالتامم لتح ضر االهثاف التحيوية السحيوية .  -4
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تااوفح الوقااة رال هااث لمسامسااضد رت مضاال التكمرااة السالهااة السحتراااة باسااتخثام ا ت ااااات متشو ااة مااد حضاات  -5
 رقثاتها  م  التسضضخ بضد االفحال .  حي ة  حض السرحلات رصيايتها رمحتواها رمدتوف صاويتها 

اجشااا  مسااساااتهم التاميسيااة فااو  سميااات الت ااويم رالقيااا  السدااتسحة لكاال رحااثة  فااو مدااا ثة السامسااضد -6
 لااسية ركل موووى فح و مد رحثات رمووو ات السشهج . 

جحا ات صااياية االهاااثاف الدااموكية راساااالضب تحمضاال السحتاااوف ر حي ااة صاااياية إتاحياال السامسااضد بااا -7
 مرحلات اال ت اا مد  ال مواصرات رارزان  د ية ماضشة لكل مد االهثاف رالسحتوف . 

فزااال ا اااواى اال ت اااااات رتااااحيرهم بسحتواهاااا راهاااثافها ر رائراااها القياساااية مساااا أتخرياااث السامساااضد ب -8
 هاااثاف التاميسياااة الساااحالالسراااحلات اال ت ااياااة السشاسااا ة لأكاااثفاهم  مااا  السذاااااكة الراالاااة فاااو ا ت اااا  

 قياسها . 
ر  حوااااها ئااااااا  بااااضد السامسااااضد حااااول االساااائمة را وا هااااا ر ح تذاااا يك جااااو مااااد التوعيااااة رت ااااالل اآ -9

 رصيايتها راك حها فا مية مد حضت الم ة رالسحتوف . 
رذلاااا   ااااد  حياااار ال اااااث  ااااد القيااااا  الااااجاتو رت مضاااال  مراسااااالض  تاااااثكل  ظاااام الت ااااويم راالمتحا ااااات -11

 االهتسامات بم رزيالة االهتسام بالقيا  السووو و الثقضر رالاسميات الا مية الاميا . 
ام زيااالة االت ااا   حااو السووااوعية فااو القيااا  ، باال رالقيااا  الااثقضر لم ااثاات الا ميااة لمتامضااج باسااتخث -11

 الدسات الكامشة . حث  ساذج أاسئمة تم تثاي ها رمااكحتها ب
تا ا   ضشاات ماد اسائمة  اذت مضل اا اة االمتحاان رمذابات االماد رالداحية فاو رواك اال ت اااات ،  -12

لف ذلا  الشاوى ماد االسائمة رال ألثااسو فو الت ويم السداتسح حتا  هااجشا  الاام ا فو االمتحان لمتامضج
حمهاا  اد  حيار اساشال طاحائ   كاجح ذل   م  سحية االمتحان كسا ان مذبات االمد رالدحية هسبد

 رقة الحاجة الضها .  اسالهااالسئمة ال   ثل قمضل مد االفحال ه ومون بحرظها راست
محر اة القياا  حضات هداهل تذابضل اى ا ت ااا فااو اى رقاة بداح ة رساهولة رايساا  سال  اثة صااوا  -13

مختمرااة مااد اال ت اااا الواحااث ، رال كاااجح ذلاا   ماا  مووااوعية القيااا   السااا ان االساائمة تاام تااثاي ها 
رمااكحتهااا ررواااها فاااو بشاا  راحاااث كسااا هسباااد م اا ااة الا  التامضاااج مهسااا ا تمراااة اال ت ااااات رفاااو 

  وام السختمرة . اال
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سااائمة ال شاااوك رماااد السسباااد أاجشاااا  الااااام الثااساااو بداااهولة باالساااتاا ة ب فاااو امبا ياااة الت اااويم السداااتسح -14
 استخثام اسئمة فو الت ويم السدتسح مختمرة  د تم  التو تدتخثم فو الت ويم الشهائو . 

  اهزااا  ماا  امبا يااة هسبااد سااحب اساائمة مااد ال شاا  مشاساا ة لسدااتوف التامضااج ال ت ااااهم رال كاااجح ذلاا -15
 الس اا ة بضشهم . 

 السدا ثة فو ت ويح الاسمية التاميسية رذل  لسا تحظ  بم بشوك االسئمة مد مسضخات مد اهسها :  -16
الدح ة رالدهولة التو هسبد بها استخثام الحاسب فو تكويد ا ت اااات موواوعية جضاثة مداحوية ماد  -أ 

 بش  االسئمة، ريتيح فحصة الت ويم السدتسح . 
 اسالثاج صاوية ال شول رمااكحتها لقياا  قاثاة ال ااب  ما  التحراضل الثااساو تتايح الرحصاة الساتت  -ب 

 صوا مخترحة مد اال ت ااات تزم  ثلا قميا مد ال شول تح ر اهثاف السقيا . 
ثام الحاساب رتراحيحها باساتخ سهولة تكويد اال ت ااات السدحوية مد بش  االسئمة رسهولة   ا تهاا -ج 

 .ةضحة راالماكد ال اضث ثال الك راستخثامها لأااللو، 
 

 خرائص بشهك االسئلة : 
 ( ان بشوك االسئمة تستاز بخرائي )اايك( رهو :  2115كحف  ام )

 االقتراد :  .2
 تخرراااضضدتت ماااب ا ظساااة الت اااويم راالمتحا اااات الت مضثهاااة كتاباااة ا اااثال ك ضاااحة ماااد االسااائمة بوساااا ة ال

لثااساية السختمراة كال  اام رتداتخثم هاج  االسائمة ماحة راحاثة ف ا ، رماد جام تدات اث ر  حا  السشاهج فو الس ااالت ا
ريجل  ال هرال مشها باث ذل   م  الحيم مد ان باض االسئمة تكون جضثة، رهجا هاث مزياة لموقة رال هث رالسال 

لتااو هذااتسل  مضهااا، سااتخثام الستكااحا لمسرااحلات ادااة ل شاا  االساائمة ا اام هسبااد مااد االكاال  ااام، راحااث السضااخات الحئي
فااالرحي السدااتسح لمسرااحلات هزااسد اطااتسال ال شاا   ماا  مرااحلات مااد  وعيااة جضااثة ر شااثما تخااخن فااو ال شاا  مااد 
السسبد ان تظل فا مة لدشوات  ثكثة، رايسا هسبد استخثامها فو ا واى مختمرة ماد اال ت اااات، كساا ان الت حياب 

بومتحية السشاساا ة ت ااثم السامومااات الزااحراية التااو تتحااثل الس ااثئو لمسرااحلات، رتخااخيد السرااحلات ر رائرااها الدااي
ى ا ت اا ك ش  مد م سو ة فحعية مد هج  السراحلات، م ال ال  اات رالراث   مضها السواصرات االحرائية أل بشا   
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فح ك ضااحا مااد الرن الحاجااة الاا  ا ااالة الت حيااب رهااجا بااال  ك كااو  مااد  ريضااح ذلاا ، ركااجل  تاضضااح لاجااات اال ت اااا
 ل هث رالكمرة . الوقة را

 لسرونة : ا .1
 ماااا  مااااثف متدااااك مااااد قااااثاة  ا ت ااااااات تشاسااااب ايحاوااااا ماضشاااة، رتحكااااخ إ ااااثالهداااسح بشاااا  االساااائمة ب
كسمم، ار تحكخ  م  م اال واضر محاثل. راى ا ت ااا ك شا  باساتخثام مراحلات أالسخت حيد، رت  و مشه ا لااسيا ب

حاجف بااض السراحلات مشام، رماك هاجا هسباد التش اا  رأهسباد اواافة مراحلات جثكاثة اليام،  ال ش  التاو تام تاضضحهاا،
بتاااجضح ذلاا   مااا   رااائي هاااجا اال ت اااا. كساااا هسبااد الس اا ااة باااضد لاجااات االفاااحال فااو ا ت اااااات تذااتسل  مااا  

اال ت ااا ل اثاة  هدا ث فو ترحيث  سمية الت اويم ، رمائساة م سو ة مختمرة مد السرحلات السدحوية مد ال ش ، مسا
، را سااا تت مااب  ظامااا لكشاميبيااا ه ااحى محاجاااات مدااتسحة لسخااخرن ح، ف شااوك االساائمة ليدااة اسااتاتيبيةالرااحل السخت اا

ال شااا  رالسراااحلات اال ت ااياااة، رياااتم ت سياااك اال ت اااااات راساااتث ائها، راسااات اال السراااحلات الزااا يرة. فتراااسيم هاااج  
سهااا ق اال ان تراا ح جااخ ا مااد ويالستتاباااة لاسميااة كتابااة االساائمة رت ال شااوك كتزااسد ميبا ضخمااات لا ميااة لمسحاق ااة 

 مخخرن ال ش . رهجا ه ال  سمية بشا  اال ت ااات راستخثاماتها اك ح محر ة رفاالية. 
 االتداق :  .3

، ه ااال الشظااام ال شكااو  ماا    (Common Scale)ان تاضضااح بشاا  االساائمة  ماا  مضااخان مذااتحك 
هرااب الحراول  ميام باساتخثام قاوائم ار ممراات االسائمة ار م سو اة  لاجة  الية مد االتداا  رالتساسا ، مساا

ماا فاو  جحا  ت ضضحإات متوازية ار متكافئة رذل  بمد اال ت ااات الس ششة، اذ ا م هسبد ب حي ة م اطحة بشا  ا ت اا 
امتحات صااوية السراحلات التااو تذاتسل  مضهاا هاج  اال ت ااااات )كاأن   اال احااثف باااا  السايسابااض ال اااامتحات، ر 

ريااجل  تكاااون لااثاجات هاااج  ، صاايا اال ت ااااات اك اااح سااهولة بحضاات تشاساااب ال م ااة مااد ذرى ال اااثاة السشخرزااة(
ات ب ض الشظاح  اد صاي ة اال ت ااا الستام اة بهاا الثاجاة، رذلا  الن الاثاج  ردم  اال ت ااات الستوازية الساش 

كتم تحويمها ررواها  م  مضخان مذتحك، ريجل  هسبد الس اا ة بضد الا  االفاحال الاجكد ت  ار  الخام فو كل مشها
  مضهم ا ت ااات مختمرة . 
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 الدّرية : -4
 تاسل بشوك االسئمة  م  الت مب  م  مذبمة سّحية االمتحا ات، ار الت مضل مشها ب حي تضد : 

ا ااثال ك ضااحة مااد االساائمة رالسرااحلات اال ت اايااة التااو ت  ااو الش ااا  احااثاهسا أن اطااتسال ال شاا   ماا  
لرن فهااام راساااتيااب ماااد الذاااامل لمساااشهج الثااساااو، ه اااال ماااد الرااااب  مااا  ال الاااب تاااجكح اجاباتهاااا جسيااااا 

الرحصاة لكال  الااب لا ااى  ما  محتاوف اساائمة ال شا ، فاأن مذاابمة  رحتاا  اذا اتيحاة، مزاسون هاجا الش اا 
 الدّحية لد تكون ذات اهسية. 

لرن ان كاااجح ماد  -اماا ال حي اة اال احف فتتس ال فاو ا ام هسباد بشااا  صايا بثكماة مختمراة ماد اال ت ااا
ة ماد ال شاا  بحضاات تذاتسل كال مشهااا  ما  اساائمة ار مراحلات مدااحوي –ذلا  فاو امبا يااة الس اا اة بااضد الاثاجات 

رلكاااد كش  اااو الحرااااة  مااا  ساااحية الراااي ة ماااد  ،ترااا ح الداااّحية ذات اهسياااة ك ضاااحة ال الاااجى تااام تاضضاااح ، رياااجل 
اال ت اااا التااو ساات  ر  ماا  فااحل ماااضد الاا  ان هحااضد مو ااث الت  ضاار. ريسبااد ت ااثكل صااي ة اال ت اااا برااي ة 

 . ل  ذل ا حف اذا ل ة الحاجة ا
 

 مسيزات بشهك االسئلة : 
 تو:أتتس ل فيسا ه ان مسضخات بشوك االسئمة(Rudner ,1998 )  1998اا ثا كحف     

 السايسارذلا  باساتخثام  ظحياة االسات ابة لمسراحلة ر  هارتراسيس السضخة االرل  االساسية هو بشا  اال ت اااات -1
ان السرااحلات مااد اال ت ااااات الستاااثلة كااتم رواااها  ماا  مقيااا   ااام، مقيااا   اذ سااوذج اا ، أاسااتخثام 

فالسقيااا  هذااضح الاا  الراااوية بالشداا ة لمسرااحلات. رمااد جاام السرااحلات هسبااد  ،راحااث لكاال مووااوى لااسااو
 .لرن ا ت ااات متشو ة لهامد رواها  م  مقيا  فو بش  االسئمة 

كاااثاى مراااحلات اواااافية هسباااد الداااحب مشهاااا  شاااث الحاجاااة. إ  بالسضاااخة ال ا ياااة ل شاااوك االسااائمة ا هاااا تداااسح لااا -2
ا تسالا  م  ح م اال ت اا، ريوجث مث ان  سميان لمقيام باسمية االكثاى، ريسبش  توسايك  سمياة اكاثا   

كاثاى محاثرل رذلا  إكساا هسبشا  اهزاا ان ت اوم ب األ احف،توسيك احاث السداااات  بوسا ةلا ل هجا ال ش ، 
ريتزاسد االكاثاى الواساك  ،مضال ماد السراحلات التاو كاتم بشايهاا فاو الوقاة السشاسابمد  ال اوافة  اثل ق

 سميااة رصاال مرااحلات ا ت اااا ماااضد مااك السرااحلات الخاصااة با ت اااا م ااح، جاام مااللتهسااا ماااا رقااث ساا ر 
كتزاسد الت  ضار الس اثئو لااثل  يداضحرا تيااا االكاثاى ال ،الحثكت  د  سمية رصل ار لماج ا ت ااايد مااا
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تمرااة رهااجا هسبااد ان كااتم د السرااحلات  ماا  م سو ااة مااد السرحوصااضد فااو مدااتويات صاا ية مخمحااثرل ماا
اوافة صرحة اواافية تحتاوى  ما  مراحلات ت حي ياة رالتاو كاتم ت  ي هاا ماك الكتضاب ماد  وسا ةبدهولة ب

  ال  ظام السثاسة ار الكمية ار ال دم . 
 .ر الت مضثهةائااات بال ح توفح بشوك االسئمة جهثا ررقتا ك ضحيد  د بشا  اال ت  -3

ر الت مضثهااة ل شااا  اال ت ااااات، فااان السرااحلات هسبااد ان توصااف ف اا  بالشداا ة لمسرااحلات اال ااحف حائاافااو ال 
اى ان  رااائي السرااحلة تحااثل  ااجيااا بالشداا ة  ،الخاصااة باال ت ااااات ركااجل  بالشداا ة لاضشااة السرحوصااضد

رلكاااد فااو بشااوك االسااائمة فااان السراااحلات  ، ت اااالخرااائي اال ت اااا راالفاااحال الااجكد ه ااحح  ماااضهم هااجا اال
توصف صاويتها الشد ية السدتويات الرا ية السختمراة رلكاو ك شا  ا ت ااا اساا  ار ا ت ااا فح او فاالرحل 

حاجااة الاا  ان هساااح  ااال  سميااات ما ااثة ل شااا  فئاااة ك ضااحة مااد السرااحلات لمثااسااة االسااات اعية  بااملاايد 
  باالطت ا  ار الدحب مد بش  االسئمة ، ارة  م  ذل  فاالطات ا  ار رالت ويم، فو الس ابل ه وم الرحل ف 

 الدحب مد ال ش  هدسح لمرحل ان ه وم باسل تش اات لقي ة جثا  اصة بخرائي اال ت اا.
رمد السسضخات السهسة اهزا ل شوك االسئمة ا ها تدا ث فو فاتح حاواا رل اة مذاتحكة لسشاقذاة توجهاات  -4

ترف السرحلات السهام التو هسبد لم ااب القياام ار  اثم القياام بهاا. ررواك  اذة راهثاف السشاهج الثااسي
رالاااجى هداااسح لمراااحل بتحثكاااث  Calibrated Scaleالسرااحلة  مااا  السقياااا  الساااوزرن )السقيااا  الاااوز و ( 

ر الس مااا  ائاااالرااااوية الشدااا ية لااا اض السهاااام. رهاااجا هساااث ا ب حي اااة لسشاقذاااة الهحمياااة السسبشاااة لمتامااايم رال ح 
 .ريشائها رت ويسها لت ويح السشاهج الثااسية

  : ز ايزا بسا يأتيتاعالوة على ما سبق فأن بشهك االسئلة تس
 لقة قيا  تحرضل التامضج باستخثام اسئمة جضثة س ر تثاي ها رمااكحتها.  -1
اساااتخثام  اااثل قمضااال ماااد االسااائمة التاااو تااام تاااثاي ها رمااكحتهاااا لقياااا  قاااثاات التامضاااج فاااو التحراااضل  -2

 الثااسو رذل   د  حير استخثام االسئمة ذات التثايج ال حيب مد مدتويات التامضج. 
رجول مدتوف محثل لكل ساال مد االسئمة التو تم تثاي ها رمااكحتها ريجل  فأن رحثات القيا  هو  -3

 ت جابتة بثاجة ك ضحة . رحثا
سااهولة الحرااول  ماا  اال ت ااااات الس مويااة فااو رقااة قرااضح باالسااتاا ة بالحاسااب االلااو راسااتخثام  -4

 بحامج مرسسة الستث ا  االسئمة    ا لسواصرات ماضشة . 
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ه اااوم  اذلرن ماحفاااة اى فاااحل باااجل  ماااد الحراااول  مااا  اسااائمة جضاااثة را ت اااااات م اب اااة لمسواصااارات  -5
  تياا مد ال ش  كسا هسبد ترحيح اال ت ااات رتحمضل  تاجها . الحاسب االلو باال

سااهولة تشرضااج اال ت ااااات فااو السشااا ر الستحاميااة اال ااحاف  ااد  حياار توصااضل رحااثات الكس ضااوتح فااو  -6
   ااا  فضهااا تماا  السشااا ر بالحاسااب االلااو السحكااخى جاام تووااك طااحائ  االساائمة ريااتم ا تياااا السحيااوب

و  اثة امااكد فاو رقاة راحاث  ما  رحاثات الكس ضاوتح السختمراة. حتا  هسبد   ا تم فا اذلمسواصرات 
اذا ا تمرة اسئمة اال ت ااات السدحوية مد ال ش  فو مش  ة  د اال حف فأن ذل  ال كاجح فو ت ثكح 

 مدتوف ال الب رم اا تم بخمائم فو اال وام السختمرة . 
بدا ب ساهولة  سال    اثال الك ضاحةلأ تدتخثم اال ت ااات مد بشوك االسئمة لقيا  التحراضل الثااساو -7

 . اال ت ااات ر  ا تها التو ال تدت ح  رقتا  ويا  
 

 سلبيات بشهك االسئلة : 
  م  الحيم مد اه ابيات بشوك االسئمة اال ان هشاك باض الدم يات رهو : 

فااو حالااة ال شااوك الساّمشااة )التااو تحااترح بدااحية االمتحا ااات( كااتم ت سيااك االراا  باااث الا  االمتحا ااات  -1
 رتكون الشتي ة تكث  ح م ال ش  . 

ت اااال سااااحية  مااااد جاااامتكااااحاا اسااااتخثام االساااائمة اك ااااح مااااد مااااحة كااااالى الاااا  ماحفااااة االساااائمة راجاباتهااااا ر  -2
 االمتحا ات . 

 هشاك ا سال اوافية تتس ل فو :  -3
 سمياااات الحراااح فاااو  فزاااا  ااادسااائمة جثكاااثة  وواااا  اااد االسااائمة التاااو تااام التااااحف  مضهاااا، رواااك ا

 الد ات جم فو الحاس ات، جم الااة االسئمة رف ا ل حامج  اصة . 
 ( سشوات رذل  الن : 3-2محاجاة محتويات ال ش   م  فتحات ) -4

  شث ت ضضح السشهج .  رالسيساباض االسئمة تر ح يضح صالحة لاستخثام فو االمتحا ات،  -أ 
 األسئمة. باض االسئمة تر ث قثاتها لجا ه ب محاجاة محتويات ال ش  لمتأكث مد جولة  -ب 
  -ج 
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 أنهاع بشهك االسئلة : 
  ظام الاسل فو بشوك االسئمة هبون  م   و ضد هسا:   نّ إ

 الشظام االول وهه بشك االسئلة السفتهح :  -2
ساائمة فااو  سميااة الهااثف مشاام هااو اسااتخثام لأ رهدااتخثم هااجا الشظااام فااو الوالهااات الستحااثة االمحيبيااة 

الت ويم التكويشو )ال شائو( رفاو الت اويم التذخيراو، رال شا  هذا ك السامساضد  ما  ا ت اا  مراحلات االسائمة التاو 
اطااحة مااد  ااال طاا بات االترااال، تتشاسااب مااك السواقااف التاميسيااة باسااتخثام الحاسااب االلااو السااحت   بال شاا  م 

 رلجل  فان ال ش  هخثم التامم الرحلى، ركجل  التامم ب حض االت ان . 
 الشظام الثاني هه بشك االسئلة السؤمن )السغلق( :  -1

هبااااون الهااااثف مشاااام هااااو اسااااتخثام االساااائمة  اذ هدااااتخثم هااااجا الشظااااام فااااو ا  متااااحا راسااااتحاليا، رمرااااح 
السوووعية الس ششاة رالسخخر اة بال شا  فاو الت اويم الشهاائو ف ا  ساوا  كاان فاو  هاهاة الررال الثااساو ار  هاهاة 

 .ا  سئمتم سحية تساما ثالاام رلجا تا
 
 مراحل بشاء بشهك االسئلة :  

ف ث قثم  ،رت ويم التحرضل الثااسو هسية ا ذا   ظام بش  اسئمة هدهم فو ت ويح اسالضب قيا  ظحا أل
 ،2112، ر  اااام 1996)أ اااوا الذاااحقارى رم اااحرن :  ح ضد تراااسيسا لسحاحااال بشاااوك االسااائمةالاثكاااث ماااد ال اااا

 :  ر م  الشحو االتو( رصياية هج  السحاحل رالخ وات ب حي ة تكاممية Paul, 2004ر
 مححمة التخ ي  رالتشدضر رتحثكث االهثاف رصياية السرحلات .  -1
 مححمة التثايب راال ثال .  -2
 مححمة ترسيم االسئمة ريشائها .  -3
 مححمة الت حيب رالتاضضح .  -4
 تكويد بش  االسئمة رترشيل االسئمة رتخخيشها .  -5
 . رت ويسممححمة استخثام بش  االسئمة  -6
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 :( مرحلة التخطيط والتشديق2)
فشظااام بشاا  االساائمة كت مااب روااك   ااة متكاممااة رمحبسااة ق اال ال ااث  فااو تشرضااج السذااحرى، كسااا كت مااب 

لضد ر تخ ي ا رتشدي ا لتحثكث السداليات رالسهاام راالساهامات الواج اة فاو السذاحرى. كاجل  كت ماب تهضئاة السداا 
الت اويم راالمتحا اات ماد  اال  االلاايضد رالسحيضد رالستامسضد رال سهاوا بهاج  الش ماة الشوعياة فاو  ظام راساالضب

 . م ا ات رالسذااكاتال
حثكث االرلويات راسم استحاتي ية لماسال رتحثكاث  اثل الساثاا  )ار الكمياات تريت مب فو هج  السححمة 

ر االقدااام( التااو سااي حف  مضهااا الت حيااب، ر ااثل السااثاا  )ار الكميااات راالقدااام( التااو ستدااترضث مااد السذااحرى 
رالررااول ر وعيااات السامسااضد الااجكد سااي ومون بالت حيااب را ااثالهم. رالشوعيااات االلاايااة ركااجل   ااثل ال اااب 

 . الدائثة فو السثاا  ار الكميات راالقدام التو سضتم الت حيب فضها رتحثكث السذحفضد  مضها
 
 ( مرحلة التدريب واالعداد:1)

لياة ماد التخراي رالخ احة  ظحا الن السذحرى هاتسث بثاجة اساسية  م  تاوافح كراهاات  ما  لاجاة  ا
فا م ك ش او رواك   اة تشظيسياة لتاثايب الرشضاضد التاو ساتوكل الاضهم مهاام تحثكاث االهاثاف رالكراهاات التاميسياة 
رصيايتها ب حي اة تداسح بقياا   اواتج التامايم ركتاباة مختماف ا اواى االسائمة رالسراحلات اال ت ااياة التاو تقايد 

كاااث ماااد اماااتاكهم ال اااثاة رالسهاااااة الرائ اااة فاااو صاااياية هاااج  االسااائمة أالتاالهاااثاف التاااو كاااتم تحثكاااثها ، ريش  اااو 
 . اليةميا رالسوووعية مشها ار الستم  التو تقيد السدتويات الساحفية الا السيسارالسرحلات ر 
 

 ( مرحلة ترسيم االسئلة وبشائها:3)
ت ، لااجل  فااان مححمااة سائمة رالسرااحلات اال ت اايااة هاو السااالة الخااام التااو تداتخثم فااو بشااا  اال ت اااااأل

ترااسيم هااج  االساائمة ريشائهااا رمحاجاتهااا محاجاااة متأ يااة هاااث مااد ال  السحاحاال راهسهااا  ماا  اال ااا  ، لااجل  
كش  او ان ه اوم بهاج  السححمااة   احا  متسحساون ر ما  ا ماا  مداتوف ماد الكراهاة فااو بشاا  مختماف ا اواى االساائمة 

 . الاميا سهاايةحفية رالفو السدتويات السا السيسارالسرحلات اال ت ااية ر 
ري ااب فااو هااج  السححمااة اهزااا تحثكااث محتويااات السااالة راهااثاف اال ت اااا رتوواايح االهااثاف التاميسيااة 

التو ساضتم روااها فاو بشا  االسائمة ريت اك ذلا   احض رتحمضال كال مراحلة  ما   ر و ها رتحثكث  ثل السرحلات
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، ريت مااااب بشااااا  اال ت ااااااات مرتاااااح الترااااحيحالسدااااتوف الشظااااحى را ااااثال التاميسااااات رجسااااك السرااااحلات ريشااااا  
 تخرراضضدفح الارصيايتها فو وو  محثلات ماضشة م ل السوال الثااساية رالراروف رالسحاحال الثااساية ، رتاو 

ماااد راوااااو االسااائمة رالسراااحلات اال ت ااياااة رمحاجاتهاااا رتحبيسهاااا رت ويسهاااا رتااااثكمها حتااا  كاااتم روااااها فاااو 
 ح.التاضضت حيب ر الرواة الشهائية لها ق ل مححمة ال

 
 :( مرحلة التجريب والتعيير4)

فااو هاااج  السححماااة ه اااوم فحيااار الاسااال بت  ضااار اال ت ااااا الس اااثئو  مااا   ضشاااة اسااات اعية ماااد ال ااااب 
ان مااد  ااال هااج  السححمااة ساايحثل فحياار  اذري ااب ان تكااون  ضشااة مس مااة لمس تسااك االصاامو السدااتسث مشاام ، 

الاسل اى السرحلات التو ه ب ان تووك فو بش  االسئمة ، حضت تدا ث ال يا ات التو كتم ت سياها فو اجحا  
التحميات االحرائية السشاس ة رذل  مد  ال توييل  ظحية االست ابة، فاهم ماا هسضاخ بشا  االسائمة احتوائام 

راحلات ا ت ااياة ذات  راائي سايبومتحية ماموماة، فاال تهاا  ماد كتاباة هاج   م  اصضث مت ثل مد اسائمة رم
كااثاى ، اذ هاشااو ا هااا اصاا حة صااالحة لإ االساائمة رالسرااحلات فااو وااو  السدااتويات التاميسيااة السحااثلة لهااا ال

ضتهاا يم فا مو كش  و ان تخزك لاسميات احرائية رسيبومتحية لتحمضل ال يا ات الستام ة ببل سااال ار مراحلة لت ا
مد حضت مائستها لمس تسك الجى تس مم  ضشات افحال الت حيب رقثاتها  م  التسضضخ باضد السداتويات التحراضمية 

 .  سوذج اا أ السيسارفر احث  ساذج االست ابة لمسرحلة ، ر  م  ) مدتويات ال ثاة ( الست اكشة ، رذل  
بش  االسئمة  ظاماا ا ت ااياا ار  ظاام قياا  ماا لام هح ار  اصاضتو السحر اة راالتداا  ، كساا هداسح  هاث رال    

بالسواز اة باضد الا  فااحلكد فاو ا ت اااايد مختمراضد فااو لاجاة صاااوية مراحلات كاال مشهساا رلكشهسااا هقيداان   اقااا 
 .  سوذج اا  هسبد ان هح ر ذل  اذا احدد استخثاممأ سموكيا راحثا ، رلال استخثام

ان فكااحة بشااوك االساائمة تتزااسد واام ا ت اااايضد ماااا فااو ا ت اااا  (Paul, 2004)  2114،   لو بااريااحف 
 ز هج  الشظحية بسا هأتو :تاتس اذراحث ريدتاضد ال احت فو ذل  بشظحية االست ابة لمسرحلة اال ت ااية 

 تدا ث باسل الس اا ات  شث اوافة ار حجف مرحلات مد رال  اال ت اا . -1
 تاضضح كل مرحلة مد مرحلات اال ت اا ت اا ل وتها التسضضخية . تدا ث  م  -2
 .  ا  الس ياايةت ثم قيسا اك ح لقة بالشد ة لأ -3
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ن الهااثف مااد لمااج ا ت اااايضد فااو تااثايج راحااث هااو تحوياال التااثاج السداات ل لكاال مااد اال ت اااايد الاا  إ
 .ال شول السبو ة لكل مد اال ت اايدباسمية مواز ة ار مااللة لتتثاج  اج راحث مذتحك ريت مب ذل  القيامتث

رالهثف مد ذل  هو وم اال ت اايد ماا لير حا ا ت ااا راحثا جم ه  ر  ما   ضشاة االفاحال راساتخثام 
 تااائج اال ت اااا كباال فااو الحرااول  ماا  التااثاج السذااتحك ، رلكااد هااج  الاسميااة قااث تكااون يضااح  سميااة اذا كااان 

ك ضح مد السرحلات التو تقايد ساسة كامشاة ار قاثاة ماضشاة ر شاث  الهثف هو بشا  بش  االسئمة هذتسل  م   ثل
ذلاا  هسبااد تكااويد ا ت ااااات مختمرااة مااد هااج  السرااحلات بحضاات هذااتحك كاال ا ت اااايد فضهااا فااو  ااثل ماااضد مااد 

مرحلة جم ت  ر  كا مد هج  اال ت ااات  م   ضشة مختمرة مد االفحال بحضات  (21-11)السرحلات تتحارح بضد 
رياتم لماج ا ت ااايد ،  اد مراحلات ا ت ااا راحاث ف ا   اال طا بة ماد الوصاات باضد السراحلاته ضب كل فحل 

 فو تثايج راحث ب حي تضد اساسضتضد :
 :دمج اختبارين باستخدام مجسهعة مذتركة من االفراد .اوال

اذا رجااااث ا ت ااااااان هزاااام اال ت اااااا االرل م سو ااااة مااااد  السرااااحلات ) االساااائمة ( الراااا  ة الستثاجااااة 
 سوذج اا  بحضت تاحف السدتوف الراب مد مت ضح ماا ، ريزام اال ت ااا ال اا و م سو اة ا احف أباستخثام 

د الست ضاح  ردام ، بحضت تاحف السداتوف الداهل ما  ردها ال حي ةبمد السرحلات ) االسئمة ( الدهمة الستثاجة  
جم  ث ا ال  وم هجكد اال ت اايد فو تثايج راحث مذتحك ، فسد السسبد استخثام  ضشة راحثة مد االفحال لكل 
مد اال ت اايد ، رفو هج  الحالة كتوافح لثكشا ت ثكحان لكل فحل ماد افاحال الاضشاة رالاجكد اسات ا وا االجاباة  ما  

ريش  و ، ر مد اال ت اا الدهل ، راال ح مذتر مد اال ت اا الرابالت ثكحات مذت  هجكد اال ت اايد ، احث 
فاااحال السذااات ة ماااد هااااجكد اال ت ااااايد ، اى ان القياساااات الشات اااة  ااااد افاااا ت اااثكحات ال اااثاة الستشااااايحة لأان تتك

 .استخثام اى مد اال ت اايد تكون متكافئة احرائيا  
توسا  ال شاول لا ت ااا الداهل فاان    اة ان متوس  صاوية ال شول لا ت اا الراب هختمف  اد م اذ

صرح التثايج لكل مد بشول اال ت اايد تختمف فو موقاها  م  مترل الست ضح ريتزاح فاو هاج  الحالاة رجاول 
ا اااتاف جاباااة فاااو ت اااثكح ال اااثاة السذااات ة ماااد كااال ماااد اال ت ااااايد ، رهشاااا ه اااب تااااثكل تاااثايج كااال ماااد بشاااول 

  Vertical Equatingمذتحك ، رهجا ما هدس  بالتاالل الحاسو  اال ت اايد هاضثها  م  تثايج راحث رصرح
لكااال ماااد اال ت ااااايد الداااهل رالرااااب ، ريداااتخثم الراااح  باااضد متوسااا و قاااثاة االفاااحال كساااا ت اااثا ماااد كااال ماااد 
اال ت اااايد فااو ت ااثكح م ااثاا االزاحااة الس مويااة لووااك كاال مااد اال ت اااايد الدااهل رالراااب  ماا  تااثايج راحااث 
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 سوذج اا  فو م ل هج  الحااالت فاو أ، ريت ك ت  ضر متوس  صاوية بشول اال ت اايد ماا  رصرح مذتحك هو 
حجف كل مد االفحال يضح السائسضد ركجا ال شول يضح السائسة ريدت    ف    شث تاثايج اال ت ااايد اسات ابات 

فح صااث  ايااا  رهااجا كااو رااالقة ركااجا ال شااول الرااالقة  شااث تااثايج اال ت اااا رقياساام لم ااثاة مووااوى القالاالفااحال 
هختماااف  فح اهزااا اساات الية القيااا  رتحااحا  مااد فحصااة ال  ااات القياسااو ، حضاات الاالقيااا  لا ت اااا كسااا كااو 

 . القيا  با تاف  ضشة التثايج ار با تاف اال ت اا الرح و السدتخثم
لسذاتحك الشااتج ة التثايج اهري ب ان هبون الرح  بضد الت ثكحات الستشايحة صرحية حت  ه سئد ال  كرا

ال ت اايد ، رياث هجا االسموب ليد االسموب االك ح طضو ا  ظحا ل مة  اثل االفاحال رالاجكد ا د تاثكل تثاي و 
وساا ة سموب ال ا و فو لماج ا ت ااايد بكتسبشون مد الااة كل مد اال ت اايد الدهل رالراب ، لجل  فان اال

 .هو االك ح استاساال   م سو ة مد ال شول السذتحكة
 :دمج اختبارين باستخدام مجسهعة من البشهد السذتركة .ثانيا  

 ساااوذج اا  أ بوسااا ة ئساااة الستثاجااة كااال مشهااا  ماا  حاااثةاذا تااوافح لااثكشا م سو تاااان مااد ال شااول السا
راذا االت واام هااجكد اال ت اااايد فااو  ا  ركا ااة احااثف الس سااو تضد تكااون ا ت ااااا سااها راال ااحف ا ت ااااا صاا  

ى ، أتثايج مذتحك فسد السسبد ان تاتسث  ما  اساتخثام م سو اة مذاتحكة ماد ال شاول باضد كال ماد اال ت ااايد
يد هذاسل كال مشهساا  رتاحض ان لاثكشا ا ت ااا : كوجث  ثل مد السرحلات مذتحكة بضد اال ت اايد، رلتوويح ذلا 

اجاحا  ذلا  هاو ان ت  ار كال  حائارحاثف  أ، فاال ت ااايد متكاافئضد ، راال اا ان   اال هاجكد( مرحلة61 م  )
، جام  حاثل الاثاجات التاو  حدب السئضشاات السشاايحة لكال لاجاة، ر فحل م ا   1211 م   ضشة تتكون مد مشهسا 

تشايح ات ا مئضشية راحثة ريسبد اجحا  ذل  ب حي ة ا حف تاتسث  م  بيا ات اقال ، رذلا  بتكاويد ا ت ااا جالات 
مرحلة مد كل ا ت ااا ( جام    ار كاا ماد هاج   31 وذة مد اال ت اايد االصمضضد )أممرحلة  61ل  م  هذتس

فاحل رياجل   كاون قاث ا ت ح اا كال فاحل ماد افاحال 411اال ت ااات ال اجة  م   ضشة مختمرة تتكاون كال مشهاا ماد 
ج مذااتحك ل سيااك السرااحلات فااحل ( با ت اااا راحااث ، رمااك هااجا هسبااد الحرااول  ماا  تااثاي 1211الاضشااة الكميااة ) 

( التاو تاحت   باضد 31 اثل مراحلات كال مشهساا   )  Two Linksمرحلة( مد  ال رصمتو السرحلات  121)
 سوذج اا  فاو الحراول  ما  ت اثكحيد مشررامضد رمدات مضد لرااوية كال ااال ت ااات ال اجة ريسبد استخثام 

د بس اثاا ضهبو ان متكافئضد احراائيا ، رلكشهساا مختمرامرحلة مذتحكة بضد اال ت اايد االصمضضد ، ركل ت ثكحيد 
 مضهاا كال  هذاتسل، ريباون ل سياك السراحلات التاو  Constant of Translationجاباة هداس  جاباة اال ت اال 
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مااد اال ت اااايد االصاامضضد الس ااثاا ال ابااة  رداام ، رهااجا هسبششااا مااد ت ااثكح جابااة اال ت ااال بدااهولة راوااافتم الاا  
رياجل  كاتم توحضاث تاثايج مضاخان صااوية كال ا ت ااايد  حية لراوية مراحلات احاث اال ت ااايد ،جسيك القيم الت ثك

 . مد  ال السرحلات السذتحكة بضشهسا
،  Goodness of Equating  سااوذج اا  فااو ت ااثكح حدااد تكااافا اال ت اااايدأيسبااد اسااتخثام ر  

اجشا  اجحا  هجا التحمضل تتامر ببي ية ا ت ا  السراحلات السذاتحكة ر اثل هاج   فو ريال  ك تشذأ باض السذبات
السرحلات ركي ية التحمضل اذا لام هباد الراح  باضد القايم الت ثكحياة لرااوية السراحلات السذاتحكة جابتاا رماثف تاأجضح 

اكشاة ماد مراحلات ار السختمرة التو تذسل  م  م سو ات مت  ثاة االفحال باستخثام اال ت اااتذل   م  ت ثكح ق
راااائية متااااثلة رتاااوافح مااااثات اجاااحا  هاااجا التحمضااال ماااد  سمياااات اح كت م ااامسااائمة ال شااا  هاااجا فزاااا  اااد ماااا ا

سااموب تويياال أ، ريحام يااات جاااهخة مدااا ثة لتشظاايم طاا بات بشااوك االساائمة رالااة الاسميااة اال ت اايااة بحاسااوب
 . هج  الذ بات توييرا فا ا  

االسااالضب السشاساا ة لتشرضااج مااللااة لاجااات اال ت اااايد رياااجح قااحاا ا تياااا ر ر ائااريوجااث الاثكااث مااد ال ح 
بال ااا فاو ت اثكح االفاحال رفااو ت اثكح مامساات السرااحلة  جضحا  أاالساموب السشاساب لتشرضاج مااللااة لاجاات اال ت ااايد تا

، فهشاك ما هدس  بترسيم الس سو ات يضح الستكافئة ار ترسيم السرحلات السذتحكة ريوجث  ثل مد دويةالسح
هاتساااث احاااث هاااج  االساااالضب  مااا  ت  ضاااة قااايم مامساااات احاااث  ، اذاالساااالضب التاااو تداااتخثم لتشرضاااج ذلااا  التراااسيم 

 ماا  السرااحلات  ا بشااا   اال ت ااااات رياضااث تااثايج قاايم مامسااات اال ت اااا اال ااح ار الرااواة اال ااحف مااد اال ت ااا
السذتحكة بضشهسا رالتو تاسل  م  تحويل ت ثكحات اال ت اايد  م  مقيا  مذتحك، ريتم تشرضاج ذلا   اد  حيار 
حداب الستوس  الحدابو راال ححاف الس يااى لمسرحلات السذتحكة فو كل مد اال ت اايد جام حدااب قيساة الراا 

 األرل. ت اال ت اا ال ا و مك ت  ضة مامسات اال ت اا ريضتا ر د  حي هسا كتم ا الة تثايج قيم مامسا
ة  سمية الوصل لا ت اايد ماا رذلا  ماد  اال تاثايج صااويات جسياك ال شاول هكث مد كراأريسبد الت

با ت ااها م سو ة راحثة تكون ا ت ااا راحثا رذل   م   ضشة راحثة مد االفحال ريبون هجا التثايج هو التثايج 
اساسم ه اان تاثايج ال شاول الشااتج ماد  سمياة وام اال ت ااايد مااا باساتخثام بشاول مذاتحكة  السحجاو الجى  م 

 سميااااة الزاااام بااااضد  ةهاااااال ت اااااايد الستشااااايحيد صاااارحية لل ذلاااا   ماااا  كرا ااب ااااة ، فاااااذا كا ااااة الرااااحر  بااااضد
 .ايداال ت ا
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 ( تكهين بشك االسئلة وترشيفها وتخزيشها.5)
تتزااسد ايمااب بشااوك االساائمة مئااات مااد االساائمة رال شااول السثاجااة  ماا  االف مااد االفااحال ري ااوم بشاا  

 ساااوذج اا   حي اااة أفح ااالسااائمة  مااا  لماااج الس سو اااات السختمراااة ماااد ال شاااول فاااو تاااثايج راحاااث مذاااتحك ، رياااو 
ماا  مت ضااح راحااث  اصااة راوااحة ل شااا  بشاا  االساائمة ، ري ااثأ االسااموب الااحئيد لتااثايج  ااثل ك ضااح مااد ال شااول  

باسااتخثام م سو ااة مااد ال شااول السذااتحكة بااضد ا ت اااايد مختمرااضد ت ااوم ااب ااة تزااسها فااو تااثايج راحااث مذااتحك 
ريتكحاا الحياط بضد ا ت اايد ار اك ح تت سك ا ثال ك ضحة مد ال شول فو تثايج مذتحك راحث تذبل بشكا لم شاول ، 

ت السختمرة كل اياط كاحي  ا ت ااايد رتذابل هاج  الذا بة ريت وا هجا الحياط حتصيرل ال  ط بة مد االات ا ا
مد االات ا ات  دي ا ماد اال ت اااات السثاجاة جسيااا  ما  تاثايج راحاث ري  او بشا  االسائمة فاو هاج  الحالاة 
مثف راساا مد الست ضح كسا كتزسد اهزا صاواا متكافئاة ماد اال ت اااات التاو ت  او مداتويات الساحفياة ماد 

 .ا الست ضح موووى القي
لرن ماد رتشظيم ال ش  هااث ماد االماوا السهساة ، اذ ماد الرااب ان هح ار ال شا  الرائاثة السحجاوة مشام 

سااالضب االكااثاى رالدااحب مااد اصااضث االساائمة رالسرااحلات اال ت اايااة ، رالت ااويح أتشظاايم لقضاار رالااة محبسااة ، ف
اجاحا ات تشظيسياة لقي اة رمحباات السدتسح لسخخن ال ش  راالطحاف  مضها رالتحبم فو ححكتهاا تت ماب جسياهاا 

 ة  الية .هة االلااية السدارلة  د بش  االسئمة ذات كراأروواب  فشية ، كسا تت مب ان تكون الهي
 

 :يم للبشكه ( مرحلة االستخدام والتق6)
سئمة رالسرحلات اال ت ااياة السول اة و  االستخثام السضثا و الرامو لأتتحثل فا مية بش  االسئمة فو و

يم فا مضتام و رمسا الط  فيم ان  تائج االساتخثام رماا كتحتاب  ميام تكاون بس اباة ت جهاة محتاثة تااضد فاو ت ا فيم ،
 را الة الشظح فو مبو اتم راسموب تشظيسم بررة مدتسحة .

اذ هسبد تذبضل ا ت ااات كاممة بسواصرات محثلة مد اصضث ال ش  هسبد  م  اساسها ت ويم تحرضل 
سائمة ال شا  السضاثا و فاو السحاجااة السداتسحة ألاسية السختمراة ، راالفاالة ماد الت  ضار ال اب فو الس االت الثا 

وااافة ار الحااجف ار ا ااالة الت ضضااح باال رايسااا كااالى الاا  ا ااالة الشظااح فااو السااشهج السثاسااو رمرحلاتاام سااوا  باإ
ان ه ااثمها ال شاا   رف ااا لسااا تداارح  شاام  تااائج االسااتخثام ركااجل  كش  ااو تشظاايم الخااثمات اال ت اايااة التااو هسبااد

رترااحيح اال ت اااااات السوواااوعية  ثااساااواجشاااا  الاااام الفاااو  لمسامسااضد رال ااااب ، م اال اال ت اااااات التثاي يااة 
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مراااحلات اال تيااااا ماااد متااااثل رالراااواب رالخ اااأ ، را اااثال للضااال مت اااثل كااال  اااام كوواااح لمسامساااضد  السااايسار 
رياجل  هداهم هاجا مراحلات ا ت ااياة رم االتهاا ، رالساشضضد بشظام ال ش  مواصارات ماا هذاتسل  ميام ماد اسائمة ر 

سئمة فو ت ويح  سميات قيا  رت ويم التحرضل الثااسو رجامها اك ح محر ة رفا مية رلقة ، الشظام ال شكو لأ
ركاجل  جامهااا اك اح ت شيااة مساا هااو  مياام فاو ا اااا السسااساات الحاليااة ، كسااا هداهم فااو تخرياث السااحيضد بيا ااات 

اساااو لم ااااب فاااو رقاااة قراااضح رياااجل  هباااون ال شااا  مبو اااة ائيداااة ماااد مبو اااات السشظوماااة تتامااار بالت اااثم الثا 
التاميسية ، ريدهم اسهاما فا ا فو ت ويحها كسا تر ح  سمضتا التاميم رالت ويم  سمية راحثة متكاممة ، رهو ما 

 .حلسااصهدا  اليم   حا  القيا  ا
 

 : وتذغيله ( مرحلة ادارة  البشك7)
برا مية هاث مد االموا السهسة ، اذ مد الراب ان هح ر ال ش  الرائاثة  رتذ ضمم االسئمةان الااة بش  

سااااالضب االكااااثاى رالدااااحب مااااد اصااااضث السرااااحلات راالساااائمة ألرن تشظاااايم لقضاااار ، رالااة محبسااااة فالسحجااااوة مشاااام 
ثة ار حااجف اال ت اايااة ، رالت ااويح السدااتسح لسخااخرن ال شاا  را ااالة تاضضااح  باااث  سميااات اوااافة مرااحلات جثكاا
هاااا ، تت ماااب مرااحلات ا اااحف ، راجاااحا ات محاق اااة هاااج  الاسمياااات رمتاباتهااا راالطاااحاف  مضهاااا رالاااتحبم فاااو ححكت

متخاااخيد رالرهحساااة ، راالساااتث ا  فشياااة ر ظاااام ماموماااات حاساااويو ل لقي اااة رواااواب  مجسياهاااا اجاااحا ات تشظيسااا
 . سئمة رالسرحلاتلأ

 في الخطهات االتية : تتلخص االجراءات الفعلية لبشاء بشك اسئلة في اي مادة او محتهى دراسي نّ إ
 تحمضل السشاهج الثااسية رللضل السامم تحميا لقي ا . -1
 ر االجابة  مضها .ائر صيايتها ر ح ائا ثال الر حات اال ت ااية رتحثكث  ح  -2
 محاجاة السرحلات رت ويسها مد ق ل الستخررضد . -3
 السرحلات مد ق ل السامسضد راساتجة السوال . ت ويم -4
 ت ويم السرحلات مد ق ل م سو ة مد السحبسضد . -5
 ت ويم السرحلات مد  ال ت حي ها  م   ضشة است اعية . -6
تااثايج ار مااااكحة السرااحلات باسااتخثام ال ااحامج االحرااائية السشاساا ة ريتزااسد ذلاا  ا تياااا  ضشااة مااد  -7

، رت حياااب ف اااحات ال شااا  ، رتراااحيح السراااحلات رالتح ااار ماااد السراااحلات رماااد السرحوصاااضد لمت حياااب 
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امبا ية تحمضمهاا ، رت اثكح الخراائي الدايبومتحية لمسراحلات رمااكحتهاا باساتخثام ال احامج االحراائية 
لمسرااحلة كااتم الت حيااب ال ااا و لاا اض ف ااحات بشاا  االساائمة جاام  السشاساا ة ، رفااو وااو   ظحيااة االساات ابة 

 .األسئمةائية رحرظم باستخثام ال حامج الخاصة ب شوك الشه ا حاج ال ش  فو صواتم 
 
 خطهات بشاء بشك االسئلة يسر بالخطهات االتية : نّ إ

التخ ااي  رتحثكااث السهااام رالسدااتويات  ااد  حياار ل شااة مااد السختراااضد فااو الس ااال، رتهضئااة  .1
 لضد رالستامسضد رال سهوا . ريتم ذل  مد  ال بحامج تثاي ية رإ امية ار السد

التااثايب رإ ااثال الكااوالا الرشيااة التااو توكاال إلضهااا مهااام تحثكااث األهااثاف ) الشااواتج ( رصاايايها،  .2
ركتابااااة السرااااحلات اال ت اايااااة التااااو تقاااايد الشااااواتج التاميسيااااة . ري ااااب التأكااااث مااااد اكتداااااب 

 الستثايضد لهج  السهااات ق ل قيامهم بالاسل .
ضد فاااو الس اااال الثااساااو رالقياااا  كتاباااة السراااحلات رمحاجاتهاااا بثقاااة ماااد ق ااال   اااحا  مخترااا .3

 رالت ويم.
الت حيب رالتثايج : كتزسد بشا  األسائمة م سو اات ماد السراحلات لهاا  راائي سايبومتحية  .4

مامومة ، ريتم ت ثكح هاج  الخراائي ماد  اال ت حياب السراحلات  ما   ضشاة ماد الستامساضد 
 سااوذج اا  رهااو أ جاام حداااب الخرااائي الداايبومتحية باسااتخثام أحااث الشساااذج المويااتيسيااة )

 ساوذج ( .ريااث أسهل الشساذج رأك حها استخثاما  ، رهشااك الاثكاث ماد باحامج الحاساوب لهاجا اال
ذلاا  كااتم تااثايج ) مااااكحة ( السرااحلات  ماا  متراال راحااث ، رال تاااث م سو ااات السرااحلات بشكااا  

 لاسئمة إال باث إجحا  هجا التثايج .
ثاى رالدااحب مااد اصااضث كاامج حاسااوب ماضشااة لإب ذلاا  رجااول بااحاالتشظاايم رالتخااخيد: ر كت ماا .5

األساائمة ، رالت ااويح السدااتسح لمسخااخرن ، رمحاق ااة هااج  الاسميااات رالااتحبم فضهااا . رياشااو هااجا 
 ة  الية .هة إلااية رفشية ذات كراأرجول اي

االساااتخثام السضاااثا و: رهاااو مححماااة اساااتخحاج ا ت اااااات بسواصااارات محاااثلة ماااد اصاااضث ال شااا   .6
م تحراضل الستامساضد فاو الس ااالت السختمراة . كساا هسباد اساتخثام بشاوك راستخثامها فو ت وي
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االساائمة فااو إ ااثال اال ت ااااات الرتحيااة، ري ااب إ ااثال للضاال كووااح الخااثمات السختمرااة ل شااوك 
 االسئمة .

ضد فاو واو  فمدارة القياا  السداتخثمة )هال تخرراالس بوساا ةإ ثال م سو اة ماد ال احامج  .7
 (    ا لست م ات السوقف اال ت ااى .NRTأم   CRTاال ت اا الس موب مد  وى 

 ة   ضااح امحاجاااة ال شاا  : ه ااب محاجاااة بشاا  األساائمة براارة لرايااة كاال جاااث سااشوات بوساا .8
 : حض التأكث مدلالسالة 
فاو أايااة امتحا اات أر أك اح ررواك سااال باثال  اسالمست اال الداال الاجى تام اساتا -أ 

 . ردم الا مو رفو مدتوف األلا  ردها مشم ريقيد السامومات 
است اال االسئمة يضح السشاس ة  تي ة لمت ضحات فو م ال التخري م ل إوافة أر  -ب 

 حجف مووو ات جثكثة لمس حا الثااسو .
 ست اال األسئمة يضح السدت مة رالتو ت ضب بازها  م  ال اض اآ ح .ا -ج 
الحراااة  ماا   ااثل ماااضد مااد االساائمة فااو كاال  ميااة مااد  اهااا جااثرل مواصاارات  -ل 

  ا بحضاات تتشاسااب ت حي ااا  مااك الشداا ة السدااحوية )الس مويااة( مااد تماا  الخميااةاال ت ااا
 ا.  ردهالسواصرات الرشية ب

 
 السرادر: 

اتجاهااات معاةاارة فااي التقاااهيم التربااهي وبشاااء االختبااارات وبشاااهك , (1999أبااو جالااة ، صاا ح  ) -
 .، الكوية ، مبت ة الراح لمشذحاألسئلة

، سالطشة عساان ي فايالسفردات االختبارية مداار جدداد ترباه مذروع بشهك ، (1993) ى،، فوز إليا  -
 .184-165اسالة التحيية، ص 

، الس مااة السرااحية برمجااة التقااهيم وبشااهك األساائلة، (2111،   ااث الااححيم ر هااكشااثى، هااا م )خضااةب -
 .22-1( ابحيل، ص 31لمثااسات الشردية، الاثل )

، الحياااض، مبتااب التحييااة 2، طللتقااهيم التربااهي اإلطااار السرجعااي ، (2111، إبااحاايم م ااااك )ى الثرساح  -
 .لثرل الخميج الاحيو



 
18 

 

، الس ماة الاحيياة لمتحيياة ، التقهيم التربهي تطهرات واتجاهات مداتقبلية ،(1995اجب ، مرا ر  )  -
 .25- 8( ، ص 2الاثل )

اتجاهاااات ، (1996)، ر  اااث الداااام،  الهاااة ،ركاااايم، أمضشاااة، ، ساااميسانى الخزاااح  ر، ، أ اااواى الذاااحقار  -
 .، ال اهحة، اال  مو السرحيةي والتربه  يالقياس والتقهيم الشفد يمعاةرة ف


