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 )الموائمة( : االختبارات المحبوكة31
 أ . د. ياسر خلف رشيد الذجيري 

 :حبك االختبار 
 :)المفهوم المعاصر لالختبارات المحبوكة )الموائمة 
 Tailoredتذير األدبيات إلى تدسيات متعددة لهذا الشؾع مؽ االختبارات، مثل: االختبارات السفرمة  
Tests واالختباااارات الستفا ماااة ،Interactive Test واالختباااارات السنترباااة ااالتاااتجااات ،Response- 

Contigent Test واالختباارات السررمجاة ،Programmed Tests  واالختباارات السييفاة ،Adaptive 
Tests واالختبارات التفريدية ،Individualized Tests واالختبارات السحؾتبة ،Computerized Tests ،

، واالختباارات التدمدامية Branched Tests، واالختبارات التفريعياة Automated Tests واالختبارات اآللية
Sequential Tests . 

هااذا وتعشاااة )مسااة ماباااػف )سااا  ااااا  ااة مختاااار الرااحاح لماااراز  ابااػ الثاااؾ      اااد  بداااج ، و اااا   
شااةا  و تفيفاا  صااش   Tailoring، )سااا تعشااة )مسااة بيتاا فشااةا  ايستاا   تادااش   سماا   نااد م ات   رابااة )اال  

 احيث يالئؼ غرضًا معيشًا. 
لؾصا   (Weiss, 1970) ن  و  مؽ اتتعسل مرظمح اختبار مفرال ممييا ف )اان ماؽ  رال وا از  

الفنارات ماؽ مداتؾ  الراعؾهة السارتب   طرينة ترشي  الفنرات ا تسادًا  مى مداتؾ  صاعؾهتها وماؽ ناؼ بسذ اة
 ف كثيرًا اسدتؾ   درة السذارك  ة االختبار مالذخص الذ   تؼ اختباره  و امتحاب 

ماؽ خاال  اختباار  (Alferd Binet) *لند )ان  و  اختبار مفرٍل  ارف  يادًا ااتتخادام الفرياد بيشيا  
 (.Stanford- Binet IQ)الذ)اا، واآلن يعرف ااختبار بدبة الذ)اا 

                                                           
الفرد بيشي  مؽ  كرر ر ا  الففر الفربدة، ومؽ  كرر مؽ اشتغل االفمدفة  يها، و د ااز ميابة مرمؾ ة بيؽ  التفة العالؼ اتى  *

 ب  ليعد مؽ )بارهؼ،  زى شظرًا )ريرًا مؽ اياتا   زياد  اؽ نالنايؽ  اماًا  اة دراتاة الفمدافة والتاتلي   يهاا و كثار ماا اشاتهر افارع 
د بيشي  مالترهية السثمى وادهاف، ويؤ)د  ماى صاؾر  عالاة لتناؾيؼ تامؾك التمسياذ، والترهياة السثماى  شاده هاة الترهية، و)ان هدف الفر 

 التة تتجعل مؽ الظفل ر اًل )اماًل  ة  ؾاه العنمية والجدسابية. 
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يذاااسل اختباااار بيشيااا  مجسؾ اااة ماااؽ  نااارات اختباااار مراااسسة لعسااار معااايؽ،  ناااد اختاااار  نااارات اختبارياااة 
%ف مؽ األطفا  الذ ؽ هؼ مؽ مرامة  سرية واادة ااإل ااة  ؽ الفنارة 55مالئسة لفل مرامة  سرية  إذا  ام م

  تؾ اااد مجسؾ اااة ماااؽ الفنااارات الؾااااادة اراااؾرة صاااحيحة  اااإن هاااذه الفنااارة  اااتؼ ترشيهاااا  اااة االختباااار، وهياااذا  إبااا
 ف تاااشة مجسؾ اااة ضاااسؽ مرااارف بيشيااا  لمفنااارات11ف تاااشؾات إلاااى م3االختبارياااة مالئساااة لبطفاااا  بااايؽ  سااار م

 .االختبارية  ة اختبارات التفي 
 ايث  ن اختبار بيشي  يسمػ  سي  الخؾاص العامة لالختبار السفرل وهة: 

 . متغير بنظة الرداية. 1
 . .  ا دة اختيار السفردة2
 .  ا دة التؾاصل. 3

ايااث اتااتخدم بيشياا  ماادخاًل متغياارًا  ااؽ اااا ة االختبااارات  ااالفنرات األولااى التااة تظراا   مااى السفحااؾص       
تعتسد  مى  درة السفحؾص )سا يندرها الفااص  رل بدا االختبار، )ذلػ  إن الترحيح ييؾن مباشرًا وتدتخدم 

 ااؽ اتااتخدام  متغياار الردايااة والشهايااة، ويعشااة  ن السفحؾصاايؽ  بتيجتاا   ااة تحد ااد الفناارات التااة تميهااا، و زااالً 
السختمفيؽ تظر   مايهؼ اختباارات مختمفاة الظاؾ ، وتتؾ ا  العسمياة االختبارياة  شاد الؾصاؾ  إلاى   ماى مداتؾ  

  . لمسفحؾص  شدما ال يدتظي  السفحؾص اإل ااة  ؽ  ية  نرة اختبارية ارؾرة صحيحة
 تامؾ  ييااس وتناؾيؼ تشتناة ايا  السفاردات ماؽ  Adaptive Testsؾائساةف تعد االختبارات السييفة مالس 

 ,Eignor)ف 1993بشاػ  تاةمة احياث تزااهة  ادرة )ال  ارد مخترارًا. ويار   يجشاؾر، وا ، تاتؾ)ش  وتاتفيؽ م

Way, Stroking & Steffen, 1993) ن االختبارات السحرؾ)ة هة اختبارات تشتنى ايا  السفاردات وااادة  ،
ؽ مخااازون )ريااار ماااؽ األتاااةمة، احياااث إن )ااال مفاااردة مشتنااااة تفاااؾن مشاتااابة لسداااتؾ   ااادرة الفااارد تماااؾ األخااار  مااا

السخترر التة  تؼ تند رها  اة ايشهاا،     ن االختباار  تاؾاام ما  الفارد،  ساؽ السعاروف  با  لفاة يياؾن ال يااس 
 اادرة الفاارد السختراار، ديينااًا يجاا   ن ييااؾن مدااتؾ  صااعؾهة االختبااار الداااييؾلؾ ة  و الترهااؾ  مشاتاابًا لسدااتؾ  

 االختبار الذ  ييؾن غاية  ة الرعؾهة االشدبة لفرد معيؽ تؾف ييؾن ل  آنار غيار مرغؾهاة لاد  هاذا الفارد، 
ف   ن االختباارات السحرؾ)اة مالسؾائساةف هاة تماػ التاة تظرا   يهاا Weiss, 1990م 1995و)اذلػ  ار  وا از 

مختمفاايؽ ا تسااادًا  مااى الؾضاا  الااراهؽ لفاال مااشهؼ ايسااا مجسؾ ااات مختمفااة مااؽ السفااردات  و األتااةمة  مااى   ااراد 
 . لندرة  و الدسة تعم  اا
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 االختبار السفرال السشاتا  هاؾ  ااد السجسؾ اات الفرنياة ماؽ السفاردات السداحؾهة ماؽ بشاػ األتاةمة،  
ذه الدر اة وذلػ لتظرينها  مى  رد ما ارفة خاصة،  تختار السفردة نؼ تظر ، وتحدا  الدر اة  ماى  تااس ها

االختباار لفال مؾضاؾع تاؾف يياؾن مشاتابًا لنادرة الفارد، ،  إن تؾ ير  دد )رير مؽ  نارات تار السفردة التاليةتخ
 .ؾمات  ؽ الندرة مالدسة الفامشةفولهذا  إن )ل  نرة تؾف تؾلد مندارًا )ريرًا مؽ السعم

تفاااؾن  كثااار  اااالسخترر إذا   اااا   اااؽ مفاااردة إ اااااة صاااحيحة،  اااإن السفاااردة التالياااة التاااة يخترااار بهاااا  
صاااعؾهة، و ماااى العياااس إذا   اااا   ماااى مفاااردة إ اااااة خظااات  اااإن السفاااردة التالياااة التاااة يخترااار بهاااا تفاااؾن   ااال 
صااعؾهة،  ااإن الظااال   و السخترااريؽ  ؾا هااؾن دائسااًا مفااردات تاازاوج بدر ااة )رياارة ال يسااة التند ريااة لناادرتهؼ، لااذا 

إلااى تنااد ر  كثاار د ااة اندرتاا  الح ي يااة تااؾف   ااإن مجسااؾع السفااردات التااة يختراار بهااا الفاارد مااؽ   اال التااؾ صاال
تذاااتسل  ماااى  ااادد   ااال ماااؽ السفاااردات التاااة يسياااؽ  ن تذاااتسل  ميهاااا مفاااردات االختباااارات العادياااة، وذلاااػ لنماااة 
اتتخدام مفردات غير مؾائسة لمسخترر، و ة بهاية العسمية االختبارية ال ييؾن هشاك ااتسا   ن يجيا  الظالا  

ة إ ااة خظت، ويحرال  ماى الدر اة مصافرف،  الظالا   األ ال )فاااة تاؾف يجاد  و السخترر  ؽ  سي  األتةم
اعض األتةمة التة يسيش  اإل ااة  ميها مسا يجعم  ال يفناد دا عيتا   و اهتساما  االساادة، )ساا  با  ال يحتسال  ن 

 يجي  الظال   مى  سي  األتةمة إ ااة صحيحة مسا  تيح الفرصة لهؼ لسزيد مؽ التحدؽ. 
يزًا زيادة الد ة  ة الس ياس الشغر  الذ  تيتؼ الحرؾ   مي   شدما تفؾن ااتسالية اإل ااة ويسيؽ   

%ف اياث يياؾن التخسايؽ ليدا  ا يناة 55الرحيحة لمظال   ماى الفنارات هاة  اؽ السعاد  الستؾتا  متنريباًا 
 . معتسدة
إلى   مى مدتؾ  مؽ  لذلػ  الهدف مؽ بشاا االختبارات السحرؾ)ة التة تحبػ و    درة الفرد لمؾصؾ  

 الد ة  ة يياس ما  تؾ ر لد  الفرد مؽ الغاهرة الشفدية السراد يياتها. 
لذا تردو الحا ة واضحة إلى ضرورة تعييؽ  و تخريص االختبار الذ   شاتا  الفارد، اتاى ال بجااا   

السذاايالت التااة  ذلااػ السؾ اا  الااذ  تفااؾن اياا  الفناارات غياار مشاتاابة لمفاارد الااذ  يجريهااا، لااذا  نااد )ااان مااؽ  هااؼ
يجابهها الفااص هة )ي  يحادد مداتؾ  الفارد احياث يسياؽ اختياار  و تاح   نارات ماؽ بشاػ األتاةمة تنتار  
صعؾهاتها مؽ  درة هذا الفرد، اتى تفؾن هذه الرشؾد اختبارًا محرؾ)اًا  ماى الفارد  و األ اراد الاذ ؽ تاؾف  اؤدون 

 . د اتتظعشا التؾصل إلى الد ة  ة ال ياسهذا االختبار، و)مسا )ان االختبار محرؾ)ًا  مى الفر 
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 ت زال السفاردات هاة تمااػ التاة يياؾن مناادار ااتساا  إ اااة الفارد  شهااا إ اااة صاحيحة دون  ن  مجاات  
ف،  ماايس مااؽ السعنااؾ  إذن  ن بختراار مجسؾ ااة مااؽ األ ااراد السختمفاايؽ  ااة  اادرتهؼ 5.55إلااى التخساايؽ يداااو  م

هااااؤالا األ ااااراد اسفااااردات مختمفااااة، ومااااؽ هشااااا بذااااتت الحا ااااة إلااااى بااااشفس االختبااااار، ولفااااؽ األ اااادر  ن بختراااار 
 .ات السحرؾ)ةاالختبار 

ومااؽ الفؾائااد السهسااة لعسميااة االختبااارات السحرؾ)ااة هااؾ تنمياال  اادد األتااةمة لالختبااار ماا   اادم اإلخااال  االد ااة 
 سياؽ خفااض طااؾ السظمؾهاة لم ياااس  و  ادم زيااادة الخظاات السعياار  لتنااد ر الناادرة  و الراعؾهة السفااردة، ايااث ي

ف، إن Douglas & Charles، وهاذا ماا  كدتا  دراتاة دو)االس و اارلز م%ف  و  كثار55االختباار بؾاتاظة م
االختبار السحرؾك )ان  كثر مؾنؾيية ألطؾا    رر واالرتباطات بيؽ الدر ات )اب    ماى اذيل مشظنة  اؽ 

 . االرتباطات بيؽ الدر ات لالختبار التنميد
تبارات السنششة تغهار مذايمة  ادم  ائادتها لابعض السفحؾصايؽ ذو  النادرة الستدبياة،  عشد اتتخدام االخ 

ويمجات العد اد ماؽ هااؤالا السفحؾصايؽ إلاى التخساايؽ  اة اإل اااة  ماى العد ااد ماؽ الفنارات، لااذا  اإن هاذه الفناارات 
  .تتزسؽ  خظاا يياس  كثر مؽ السعمؾمات ال يسة  ؽ السفحؾصيؽ

م لفا وهيتاف  صبح اإل راا  كثر شيؾ ًا  ة  الؼ االختبارات هؾ  س  مجسؾ ة  سشذ اتتخدام اختبارات  
مؽ األ راد ليتؼ تظري  االختبار  ميهؼ وييؾن االختبار  ادة  مى شيل الؾر ة والنمؼ و سؾماًا  اإن هاذا اإل اراا 

د تظريا  هاذه هؾ إ راا ذو )فااة  الية لفؽ هشاك  ددًا مؽ السعزالت والرعؾهات التاة  اد تظارح بفداها  شا
 االختباااارات وخرؾصاااًا ايساااا  تعمااا  بد اااة ال يااااس تراااش  هاااذه الراااعؾهات والع باااات مالسذااايالتف إلاااى  رهااا 

 . (Reckase, 1991) 1991كسا صشفها رييس  جامي م
 . الترش   ة بيةة االختبار. 1
 . الشنص  ة تحد د صعؾهات )ل  رد  مى ادة. 2
 . مذاكل تخص إ رااات تظري  االختبار. 3
 . الحنائ  السحيظة اعمسية االختبار. 4

 السذيمة األولى تذير إلى ا ينة  ن بيةة اختبارات السجسؾ اة ال تعياس اراؾرة دييناة عاروف الحيااة  
الؾا عية،     ب  مؽ الشادر  ن بجد شخرًا  ادرًا  مى  ن  تفا ل  رر اختبار  تعامل ما  معاا ير غيار وا عياة 

 الياااة ماااؽ اياااث الزاااغ  الشفداااة، اياااث  ن الريةاااة اليؾمياااة  اااة الحيااااة ومحااادودة  اااة الؾ ااا  ومر)باااة اراااؾرة 
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األكاديسية هة ليد  بيةة مظاانة تسامًا لريةة    اختبار  د  رشى؛ ألن  ؾامل الريةاة ماؽ مضاغ  وشاد وو ا ف 
تفؾن مختمفة تسامًا  ؽ بيةة    اختبار، والسذيمة الثابية تذير  مى  ن  سي  األشخاص  تؼ تظري  االختبار 
 ماايهؼ بااشفس الدر ااة مااؽ الرااعؾهة وهااذا األماار ييااؾن  ااادة ذا  ناار اااالث  مااى بتااائ  االختبااار ايااث  ن هااذه 
االختبارات تفؾن لد ها الندرة العالية  مى يياس الستؾت  باداًل ماؽ الشهائياات اياث ال تعظاة تتكياد )ريار  ماى 

تخاص إ ارااات التظريا  تتعامال هاذه السذايمة الندرات العالياة  ادًا  و االؾاطةاة  ادًا،  ماا السذايمة الثالثاة ايساا 
م  الرعؾهات التة  د تغهر  ة تظري  اختبار السجسؾ ات الثابتة والتة تتزسؽ تظري  االختباار  اة الؾ ا  
والسياااان السشاتااا  وضاااسان  ماااؽ واساياااة االختباااار خاااال  وهعاااد  مداااة االختباااار واكتداااا  الد اااة  اااة التظريااا  

تبار ادر  هذه السعزالت تسيل  سميات االختبار  ادة إلى بشاا  شايا  ااإلضا ة إلى مذاكل الغش  ة االخ
خاصااة مختمفااة مااؽ االختبااارات،  مااا السذاايمة الرااعااة  يتظماا  مااؽ السستحشاايؽ اإل ااااة الرااحيحة  مااى انااؾ  
االختباار دون  مسهااؼ السدار  االسااادة العمسياة التااة  اتؼ يياااس  ادراتهؼ  يهااا    يعتساد السستحشااؾن  ماى ادتااهؼ 

خسيشهؼ،  مى الرغؼ ماؽ السذايالت الدااانة إال  بهاا ال تعياس اراؾرة )ااياة  سيا  الع باات والسذايالت  اة وت
 . التنميدية إال  بها  كثر شيؾ اً االختبارات 
ولسا )اب  االختبارات السر عة إلى السعيار يرع  معها تحد د مؾاطؽ النؾة والزع   اة التحرايل  

بجاااد االختبااارات التااة تظراا  ضااسؽ بغريااة الدااسات الفامشااة تتظمااا  تحد ااد  الدراتااة لب ااراد وتذخيرااها، بيشسااا
مدااتؾيات مداابنة لاابداا مثاال  ن يجياا  الفاارد إ ااااة صااحيحة  ااؽ بداابة محااددة مااؽ السفااردات  ااة االختبااار، 
وهاذلػ تفيااد  اة تحد ااد مداتؾيات إتنااان )ال  اارد ألهااداف معيشاة مرتبظااة اسحتاؾ  دراتااة محادد وهااذلػ يدااتظي  

 ,Popham)ف 1988ل تغذيااة را عااة يدااتفيد مشهااا  ااة معالجااة  داا الظمبااة، هااذا ويذااير بؾ ااام مالسعمااؼ  ساا

دابة لسيادان تامؾ)ية محادد إلى  ن هذه االختبارات هة اختبارات تدتخدم لتند ر مدتؾ   داا الفرد االش (1988
 .بد ة

تفداايرها االشداابة  ف  ن در ااات االختبااارات السر عااة إلااى السعيااار ال يسيااؽ1995وتاار   رااد الدااالم م 
لسحتؾ  مجا  محادد  يادًا اياث  ن السفاردات اختيارت ا تاداليًا لتشات  اختباارات لهاا خاؾاص إاراائية مرغاؾ  
 يهاااا  كثااار ماااؽ  ن تفاااؾن مسثماااة لسحتاااؾ  مجاااا  ماااا، وال تغهااار )ااال ماااؽ السفاااردات الراااعبة والداااهمة  اااة هاااذه 

راد  مى االختباار، ااإلضاا ة إلاى ذلاػ  إبهاا تحاذف االختبارات ألبها  ميمة الفعالية  ة يياس تبا ؽ در ات األ 
السفااردات التااة ال تتداا  ماا  غيرهااا مااؽ مفااردات االختبااار  ااة يياااس بفااس الناادرة،  الخرااائص الدااييؾمترية 
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لفناارات االختبااار مثاال معااامالت الرااعؾهة والتسييااز تااؾف تختماا  ااااختالف  اادرة   ااراد العيشااة السدااتخدمة  ااة 
تراابح االتااتفادة مااؽ هااذه الخرااائص محاادودة اسجتساا  مساناال لمسجتساا  الااذ  ادااا  هااذه السعااامالت وهااذلػ 

اختيرت مش  العيشة، )سا  ن در ات األ راد  ة اختبار ما تختم  ااختالف مدتؾ  صعؾهة  يشاة الفنارات التاة 
 .حؾصيؽ الذ ؽ يظر   ميهؼ االختباريذتسل  ميها االختبار، )سا تفترض تداو   خظاا ال ياس لجسي  السف

 
 طرق عملية حبك االختبار للفرد أو المجموعة: 

،  ن هشاااك طر ااًا  اادة لرشاااا اختبااارات Wright&Stone,1979)م 1979 اار  )اال مااؽ را اا  وتااتؾن  
 محرؾ)ة:
 : State- Tailoringحبك االختبار بناء على حالة الفرد )الدراسية أو العمرية(  -3

العساار السشاتاا  لمفاارد )اايااة لحبااػ اختبااار  ايااث تفااؾن السعمؾمااات اااؾ  الراا  الدراتااة السشاتاا   و 
مدرتااة، و ااة هااذه الحالااة يسيااؽ اتااتخدام تمااػ السعمؾمااات  ااؽ الراا  الدراتااة السشاتاا  لمفاارد  و مجسؾ ااة 
األ راد، و)ذلػ الستغيرات الستعمنة اسعا ير هذا الر  الدراتة  ة تحد د مجسؾ ة ماؽ الفنارات السشاتابة لنادرة 

 ى ذلػ تمع  خررة السدرس دروًا مهسًا  ة تحني  هذا الهدف. هؤالا األ راد، وهاإلضا ة إل
 
 : Performance- Tailoringsحبك االختبار بناًء على األداء  -2

 شدما تفؾن السعمؾمات الستؾ رة  ؽ السدتؾ  الدراتة  و العسر  غيار )ااياة،  ناد تعتساد  سمياة اباػ  
االتتظالنية، ويتفؾن هذا االختبار االتتظال ة  ادة مؽ االختبار لييؾن مشاتبًا لمفرد،  مى  اد االختبارات 

ف  نرات يستد مد  صعؾهتها ارؾرة )ااية، احياث يغظاة  اعاد مداتؾ  متؾ ا  لمفارد، و اة األااؾا  15إلى  5م
التااة يياااؾن  يهاااا االختباااار االتاااتظال ة اختياااارًا ذاتاااة التراااحيح،  ساااؽ السسياااؽ  ن يداااتد  الفااارد بشفدااا   ماااى 

 السشات  لسدتؾ   درت ، وذلػ مؽ در ت  الفمية  مى ذلػ االختبار االتتظال ة. االختبار السحرؾك 
 
 : Self- Tailoringالحبك الذاتي  -1

تتدااؼ هااذه الظرينااة اتبهااا طرينااة  سميااة ايااث يعظااة الفاارد السااراد تنااد ر  درتاا ، )راتااة الفناارات، وهااة  
  السشات  ل ، وتراد   سمياة االختباار  شادما  نرات تتدرج صعؾهتها اابتغام، ويظم  مؽ الفرد  ن يحدد السدتؾ 
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يحدد الفرد بشؾد صاعبة تتحاد  ابتباها ، ولفشهاا  اة الؾ ا  بفدا  تاهمة  اة مداتؾ  التشااو ، ويداتسر الفارد  اة 
 سمية االتتجااة لمفنرات األكثار صاعؾهة، اتاى ينارر الفارد بفدا   ن مداتؾ  الراعؾهة  اد  صابح خاارج بظاا  

  . ار مؽ مجسؾ ة الرشؾد السترمة التة اتتخدمها الفرد درت ، ويتفؾن  شدئذ االختب
تهادف هااذه الظريناة لخفااض  ماا  الفارد السختراار، وتعغايؼ  دائاا ، وذلااػ االداساح لاا  االتادخل  ااة ابتناااا  

السفردات، وتدتشد هذه الظرينة إلى ا تراض  ن ابتناا الفرد لمسفردة التة  ر   ن صعؾهتها مشاتبة لا  ينمال ماؽ 
دا عيت  و دائ ، )سا  زيد مؽ  درت   ماى ترتيا  السفاردات االختبارياة و ناًا لساا  اراه مشاتا ، )اتن   من  ويزيد مؽ

 رد  اسفردات تهمة تحث   مى اتتسرارية األداا  ة السفردات الرعبة التة يختارها اعد ذلػ،  ة ايؽ  ن  اردًا 
  .  يذعر االسملة التة رهسا تجعمآخر رهسا  رد  مباشرة االسفردات األكثر صعؾهة لتجش  السفردات الدهم

 
 : Flexilevel Testingإعداد االختبارات ذات المدتوى المرن  -4

ف طرينااة إل ااداد هااذا الشااؾع مااؽ االختبااارات، 1975م Douglas، ودو ااالس Wrightلنااد ا تاارح را اا   
اريااة لمفاارد  ااة  احيااث  ااتؼ تاادري  صااعؾهة مفرداتهااا ااتااتخدام  بسااؾذج راش، وتعتسااد هااذه الظرينااة  مااى   ظاااا

ابتناااا السفااردات التااة  ااؾد  ن يختراار بهااا، نااؼ يظراا   مياا  اختبااار تتاادرج اياا  السفااردات مااؽ ايااث صااعؾهتها، 
ويشرااح الفاارد اااتن  رااد  اااالسفردات األكثاار صااعؾهة والسفااردات األ اال صااعؾهة، إلااى  ن يناارر بشفداا  السفااردات 

ات التة   ا   شها إ ااة صحيحة، مزاا ًا إلاى ذلاػ السشاتبة ل ، وتندر در ة الفرد  ة االختبار اعدد السفرد
 اادد السفااردات التااة  اارر  بهااا تااهمة  اادًا وال تتحااد   درتاا ، لااذلػ تدااسى هااذه الظرينااة إ ااداد االختبااارات ذات 

 السدتؾ  السرن. 
 
 : ستراتيجيات االختبار المحبوكا

تاتراتيجيات متعاددة ابتيجة التظؾرات التة ادن   ة  فارة االختباارات السحرؾ)اة م السفرامة ف عهارت 
مااؽ ايااث مااد  الدااهؾلة والتعنيااد  ااة ا اارااات تظريناتهااا، تدااتخدم  ااة ابتناااا السفااردة التاليااة التااة يختراار بهااا 

 تتراتيجيات:الفرد. ومؽ هذه اال
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 Dual Strategyستراتيجية ثنائية المرحلة  ا -ا
ف اتاتراتيجية تعتساد  ماى 1973،1974مWeissو واياس  Betzف و بتاز 1971ا ترح )ل ماؽ لاؾرد م

 مى الفرد،  مى اتات  يحدد السدتؾ  الذ   شتنل الي   ة  Locator or routing testا راا اختبار مردئة 
االختباارات التاة تتاؾزع . وهاذه تذاتسل  ماى مجسؾ اة ماؽ Second-stage testالسراماة االختبارياة التالياة 

صعؾهة مفرداتها  مى مترل النادرة. وتنادر  ادرة الفارد ااتاتخدام در اة  اة )ال ماؽ االختباار السرادئة واختباار 
السرامااة التاليااة. وايزااا تفيااد در ااة االختبااار السراادئة  ااة تؾ ياا  الفاارد الااى السدااتؾ  االختبااار  التااالة دون ان 

ان  Lordر  درت   شد اتتخدام در ت   ة االختبار التالة. وو د لاؾرد تتخذ هذه الدر ة  ة اال تبار  شد تند 
اتاااتخدام الااادر تيؽ التاااة يحرااال الفااارد  ميهساااا  اااة االختبااااريؽ السرااادئة والتاااالة، ا زااال ماااؽ اتاااتخدام در اااة 

 .ندرة الستؾتظةاالختبار السردئة  ة تند ر الندرة، وهذا ال  شظر   ة االة اال راد مؽ ذو  ال
ان االختبار السردئة او التسهياد  الاذ  يعظاى  اة السراماة االولاى ماؽ ال يااس  Lordرد هذا وير  لؾ  

يحتااؾ   مااى  اادد  مياال بدااريا مااؽ الفناارات التااة ا اادت لتحد ااد مدااتؾ  الفحااؾص  مااى متراال او مااد  الناادرة 
الفارد ماؽ  السناتة اذيل اولة نؼ اسؾ   هذا التحد د يعظى السفحؾص  ة السرامة الثابية اختبارا  شات   ادرة

باايؽ مجسؾ اااة ماااؽ االختبااارات الفرنياااة ذات السداااتؾيات السختمفاااة و ااد يياااؾن االختباااار السظااؾر هشاااا مرشياااا  اااة 
االصل  مى اتاس الشغرية التنميدية او  ة ضؾا الشغرياة السعاصارة. واال اراا العسماة البداي  ال اداد اختباار 

تادري   نارات السما  االختباار   ماى ماد  النادرة  مردئة هؾ ان بختار  نرات  مؽ مدتؾ  االختباار الثاابة ابعاد
اسؾ اا  مداااتؾيات صااعؾهتها، تحااادد اختبااارات  رنياااة ذات مدااتؾيات مختمفاااة لغاارض اتاااتخدامها  ااة السراماااة 

 .  اسؾ رها االختبار التسهيد الثابية نؼ  ؤخذ مؽ )ل اختبار  ر ة  دد  ميل مؽ الفنرات لتفؾن 
ؾ ان السفحؾص ذا الندرة الؾاطةة يياؾن  داهه ضاعيفًا  اة االختباار والففرة األتاتية لهذه االختبارات ه 

التسهيد . وهالتالة ييؾن تؾ يه  الى اختبار السرامة الثابية اتهل ل يات . وهالسنابال  اان السفحاؾص ذا النادرة 
.  السيزة العالية تفؾن در ت   الية  ة االختبار التسهيد  ويسيؽ تؾ يه  الى اختبار مرامة نابية اكثر صعؾهة

الرئيدية لهذه الظرينة هة ابها تزاوج بيؽ مدتؾ  صعؾهة اختبار السرامة الثابية ومداتؾ   ادرة السفحاؾص )ساا 
 . Lord راها لؾرد 
ف مدتلة ان الفنرات تتداخل ايساا بيشهاا  اة  ادد 1979م Wright & stoneتتؾن و د  رض را   و  

 .Multi-level testبارًا متعدد السدتؾيات مؽ الفنرات والتة تدسى   م الرواا  ف لتفؾن اخت
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 Multi-stage strategyستراتيجية متعددة المراحل: ا -2
اتخاذ  Pyramidal strategyتتراتيجية الهرمية تتظم  الدتراتيجية متعددة السراال او ما تدسى ااال 

 رار  ن  ا ااة الفرد  ؽ )ل مفردة، لتؾ يها  الاى السراماة التالياة. ا  ابهاا تعتساد  ماى تفريعاات  ادة تداسى 
، واالخاار يدااسى  بسااؾذج التفرياا  الستغياار    Fixed branching modelاااادها  بسااؾذج التفرياا  الثاباا 

Variable branching model عناد ؽ الدااادس والدااا  مااؽ ، والتااة عهارت  ااة اواخار العناد الخااامس وال
 ااااة  ااؽ مفااردة متؾتااظة الرااعؾهة، ويشتنمااؾن اعاادها ااااالو  ان  رااد   سياا  اال ااراد ااإلالناارن الساضااة. ينرااد 

الااى السفااردات الستدر ااة  ااة الرااعؾهة. امااا  بسااؾذج التفرياا  الستغياار  يااتؼ اختيااار مفااردة مااؽ باايؽ مجسؾ ااة مااؽ 
)ريارة ماؽ الثناة ماؽ مداتؾ  يسر الفرد بهاا الاى ان بتتكاد بدر اة  ة )ل مرامة اختبارية  Item poolالسفردات 
  درت . 
ان واااادة مااؽ ابساااو االبسااؾذج الهرمااة، مااثال تؾ ااد تاابعة مراااال تحتااؾ  )اال  Ghisilliوياار   يداال  

مرامااة  يهااا  مااى  اادد مااؽ الفناارات يداااو  تدمداال تمااػ السرامااة  سااثال تناادم  ااة السرامااة االولااى  ناارة واااادة 
ف و ة السرامة الثابية تؾ د مرامتاان ، وااادة اتاهل ماؽ السراماة االولاى 5و 55اسدتؾ  صعؾهة متؾت  ا  م

لثابية اصع  مشها و ة السرامة الثالثة تؾ د نالنة  نرات تستاد مداتؾيات صاعؾهتها اساد  واتا  ماؽ السراماة وا
الدااانة وهياذا ا يااة السرااال ويعتسااد اختياار الفناارة التاة تنادم لمسفحااؾص  اة )اال مراماة  مااى طريعاة اتااتجابت  

 ناارة اصاع   ااة السراماة التاليااة وان  اؽ الفنارة  ااة السراماة الداااانة،  ااذا )اباا  اتاتجابت  صاحيحة تعظااى لا  
 كاب  خظت تعظى ل   نرة اتهل وهيذا الى بهاية السرامة. 

 
   Computerized strategy ستراتيجية المحوسبةاال -1

االختبار السفرل هؾ بد ل مهؼ يسيؽ تظرين   ة مجا  ال ياس الختبارات الؾر ة والنمؼ. )سا يسيؽ ان يدتخدم 
م  ليؤد  دورًا مظرا  االختباار، وابتنااا السفاردة، واختياار السفاردة التالياة  ماى اتااس الحات  االلة احيث  رر 

السعمؾمااات الخاصااة اااالسفردة والتااة بحراال  ميهااا مااؽ خااال  االتااتجااة الداااانة  عشاادما  ااتؼ الحيااؼ  ااة هااذه 
 Computerized (CAT)العسميااة مااؽ خااال  الحاتاا  االلااة  عشدئااذ تدااسى االختبااارات السييفااة اؾترياااًا 

adaptive test. 
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بذتت الحا ة الى االختبارات السؾائسة التفريدية بتيجاة اعاض السذايالت التاة تؾا ا  االختباارات التاة  
، وهاذه االختباارات يفارض ابهاا تذاتسل  ماى مفاردات Group-administered testتظرا  اظريناة  سانياة 

بار  سي  اال راد السخترريؽ يياتا  ا ال،  شبغة ت يس مد  واتعا بدريا مؽ الندرة السظمؾهة.  مفة ي يس االخت
  مى مفردات تزاهة صعؾهتها هذا الستد  مؽ الندرة.  -كسا تر  ذ)ره–ان يذتسل 
 Stepإن ابتنااااا مداااتؾ  صاااعؾهة السفاااردة التالياااة  اااة هاااذه االتاااتراتيجية تعتساااد  ماااى دالاااة در ياااة  

function  ف تداااو  صااعؾهة السفااردة التااة ترتيرهااا منف مزااا ا 1اسعشااى ان صااعؾهة السفااردة التااة ترتيرهااا من
ف ، وتؾ د طرينتان مختمفتان لتحد د مد  Step sizeاليها او مظرواا مشها ييسة معيشة تدسى ممد  الخظؾة 
واالخاار   فShrinking-step-size procedureالخظااؾة ااااداهسا تدااسى مطرينااة تنماايص مااد  الخظااؾة 

ف وتراد  االولاى اخظاؾات ماداها متدا  Fixed-step-size procedureتدسى مطريناة ماد  الخظاؾة الثابا  
نؼ ينل مد  الخظؾة )مسا ا تر  مدتؾ  صعؾهة مفردة االختبار مؽ مدتؾ   درة الفرد، ويسيؽ الحراؾ   ماى 

ظمااا  و اااؾد مجسؾ اااة )ريااارة ماااؽ  ااادرات  يااادة لنااادرة الفااارد ااتاااتخدام مجسؾ اااة معيشاااة ماااؽ السفاااردات، وهاااذا  ت
السفاااردات تشتناااى مشهاااا السفاااردات السظمؾهاااة. اماااا الظريناااة الثابياااة  اااان تناااد ر  ااادرة الفااارد  تظمااا  ايجااااد متؾتااا  
صعؾهة السفردات االخيرة التة ابتناها الحات  األلة ولؼ  تسيؽ الفرد مؽ اال ااة  شها، وتندر صاعؾهات هاذه 

  الفامشة وهخاصة ابسؾذج راش. السفردات ااتتخدام ااد بساذج الدسات
 

 مميزات استعمال الحاسوب: 
 اب  يخترر )ل  رد  مى ادة. .3
 اب  يعرض وادات االختبار واادة تمؾ االخر   مى شاشة امام السستحؽ. .2
 .ةدام لؾح السفاتيح الخاصييت  السستحؽ ا ابت   مى )ل وادة مؽ وادات االختبار ااتتخ .1
% ويعظة 55: ان االختبار السؾائؼ ييؾن ا رر  ادة مؽ االختبار التنميد  بشدبة زيادة دقة القياس .4

يياتاااات اكثااار د اااة. ويااار ح ذلاااػ الاااى االبتنااااا االمثااال لمسفاااردات التاااة صاااعؾهتها اسداااتؾ   ااادرة الفااارد 
السخترر، )سا تتسيز هذه االختبارات السفرمة السحؾتبة اندر مؽ نبات الدر ات اكرر ماؽ االختباارات 

ميدياااة التاااة تظرااا  ااتاااتخدام الحاتاااؾ  وذلاااػ ال  طاااؾ  لالختباااار،  ناااد اوضاااح ميررا اااد و ماااارتؽ التن
(McBride & Martin)  مفاردات  زياد  15ان نباات االختباار السفرال اؾتاريا والاذ  يذاتسل  ماى



 

 
11 

 

مفااردة. ولفااة ينتاار   25 ماايال  ااؽ نبااات االختبااار التنميااد  الااذ  ي اايس بفااس الدااسة ويذااتسل  مااى 
مفردات  اان االختباار  5االختبار التنميد  مؽ مندار االختبار السؾائؼ والذ  يذتسل  مى  مندار نبات

مؽ السرات لفة  رمث بفس نبات االختبار الساؾائؼ، و ن الاشنص  2و57التنميد  يحتاج الى زيادة طؾل  
ن در اة ا وضاح البااثاان  ة  دد مفردات االختبارات السؾائسة ال ؤنر تمبا  اة صاد  االختباار.  ناد 

ف ماا  در ااات اختبااار تنميااد  5.85ف مفااردات تاارتب  ارتباطااا مناادارهم15اختبااار مااؾائؼ يذااتسل  مااى م
 مفردة. 55يذتسل  مى 

: هذه االختبارات تتيح لمفارد ان يداتجي  و ناا لدار ت  الذاتياة استجابة الفرد وفقا للمعدل المناسب له .5
م معمؾمااات اضااااية تفيااد  ااة تنااديؼ  درتاا  او السشاتاابة لندرتاا . ولسعر ااة معااد  او تاار ة اتااتجابت  تنااد

 كفاات .
داا الجيااد، ايااث : هااذه االختبااارات تجعاال الفاارد بذااظا، ايااث تدااتثير دا عيتاا  لااباالداء المنتتتل للفتترد .6

يعتساااد تناااديؼ اااااد  السفاااردات  ماااى اتاااتجابت  لمسفاااردة الدااااانة، يسثااال تحاااديا لمفااارد دون التنميااال ماااؽ 
 دا عيت . 

: ان الفارد يياؾن  ماى  ماؼ  اؾر  اراحة او خظات اتاتجااات   ماى السفاردات، ريتةالتغذية الراجعة الفو  .7
 وهذا ماال  تؾا ر  ة االختبارات التنميدية.

:  ن الحاتاؾ  يسياؽ ان  را ا  ااتاتسرار ال ايؼ المراقبة المدتمرة للخرتائ  الدتيمومترية للمفتردات .8
يل زماؽ اتاتجااة الفارد اداهؾلة اذا التند رية لرعؾهة السفردات وتسييزها، )سا يسيؽ الفاااص ماؽ تداج

 كان هذا الزمؽ مؾض  اهتسام. 
: ان اتاتخدام الحاتاؾ   اة االختباارات السحرؾ)اة مالسؾائسااةف تنتو  صتيو وااتوا  المفتردات االختباريتتة .9

 تيح  رصا متعددة لتشؾي  صيث السفردات التة تذتسل  ميها هذه االختبارات، مثل التسثايالت الريابياة، 
ر)ااااة، و  ااااراص الفيااااد ؾ، مسااااا يزاااافة د شاميييااااة  مااااى العسميااااة االختباريااااة  مااااى  يااااس الرتااااؾم الستح

 االختبارات التنميدية التة تعتسد  مى الؾر ة والنمؼ.
: الحاتؾ  يسيؽ ان يرحح السفردات واادة تمؾ االخر  ويدجل التدجيل الفوري للدرجات وتخزينها .31

، وهاذا التداجيل الفاؾر  السباشار لمادر ات يعاد در اتها مباشرة ويحفظ هذه الادر ات  اة  ا ادة بياباات
 مؽ السسيزات السهسة التة تدا د  ة اغراض التذخيص. 
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: ان تخاازيؽ السفااردات  ااة الحاتااؾ  تفااؾن اكثاار امابااا مااؽ التغلتتب علتتى مذتتملة ستترية االمتحااتتات .33
افغهااااا  ااااة ادراج مغمنااااة. )سااااا ان تااااؾ ر  اااادد )رياااار مااااؽ السفااااردات  ااااة بشااااػ االتااااةمة السختزبااااة  ااااة 

لحاتؾ ، ولايس مجارد مفاردات محاددة  ادة يذاتسل  ميهاا اختباار معايؽ يجعال ارتفااع در اة الظالا  ا
 . ارتفا ا مرظشعا بتيجة  مس  الداب  اعدد  ميل مؽ مفردات الرشػ امرا غير محتسل

، وتنمياال ااباااو االختبااار لاابعض السستحشاايؽ. واخترااار و اا  لتتيس انتتاك حاجتتة التتى اوراق االجابتتة .32
  .  السرايبة

 
 : ختبار المحبوكميزات االم

تاازاوج باايؽ صااعؾهة الفناارة و اادرة السفحااؾص مسااا  زيااد مااؽ دا عيااة اال ااراد ذو  الناادرة السشخفزااة وتبعااد  .3
با  ال يحتسال ان يجيا  أل ؛السمل  ؽ اال راد ذو  الندرة السرتفعة وتتيح الفرصة لهؼ لتزياد ماؽ التحداؽ

  ؽ  سي  االتةمة ا ااة صحيحة.

تجساااا  باااايؽ مزايااااا االختبااااار الفاااارد  مااااؽ خااااال  الرربااااام  السحؾتاااا  او مااااؽ خااااال  اعااااض اختبااااارات  .2
 التذخيص ومزايا االختبار الجسعة التة تعتسد  مى الؾر ة والنمؼ. 

 مااى االااة الفاارد العسريااة او الدراتااية او  ااؽ طرياا  الحبااػ الااذاتة او  اً ابااػ االختبااار اعاادة طاار  بشااا .1
  مى االداا. بشااً 

الفؾائد السهسة لهذه االختبارات، هؾ تنميل  دد االتةمة لالختبار م   دم االخال  االد ة السظمؾهاة مؽ  .4
 % او اكثر.55لم ياس، ايث يسيؽ خفض طؾ  االختبار بؾاتظة 

 زيااد  ماايال  ااؽ نبااات االختبااار التنميااد  الااذ  ي اايس بفااس الدااسة وهفناارات تزيااد  ااؽ  ناارات االختبااار  .5
 السحرؾك. 

 ال تؤنر تمبا  ة صد  االختبار.بنص  نرات   .6
تتعامل م  الفنرات السرتفعاة الراعؾهة او السشخفزاة الراعؾهة  هاة تتعامال ما  بهائياات التؾزيا  دون  .7

 ان تتعامل م  الستؾت   ن . 
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تحد ااد مااؾاطؽ النااؾة والزااع  وتذخيرااها، ايااث تحاادد مدااتؾيات اتنااان )اال  اارد الهااداف معيشااة مااؽ  .8
  سل تغذية را عة يدتفيد مشها  ة معالجة اداا الظمبة. السحتؾ ، وهذلػ يدتظي  السعمؼ 

 
 إجراءات االختبارات المحبوكة ) المفرلة ( :

 ا رااات بشاا االختبارات السحرؾ)ة التة تظر  إليها بيشي : (Weiss,2004)لند اوضح وا ز 
 ابها تدتعسل  دد مؽ الفنرات االختبارية ضسؽ مبشػف لمفنرات.  .3
 ااتؼ تظرينهااا مااؽ  راال متخرااص ويااتؼ ترااسيسها ا ياااس مدااتؾيات الرااعؾهة والتااة باادورها تفااؾن  .2

 مالئسة لفل مرامة  سرية او دراتية. 
ابهااا تحتااؾ   مااى خيااارات بدايااة متغياارة م ابمااة لمتغياارف : ا  ان الذااخص السدااؤو   ااؽ التظرياا   .1

يسياؽ ان يياؾن اوطاو او ياة ايج  ان يعرف  ابمية الذخص السساتحؽ و درتا  ا  ان مداتؾ  الرد
 ا مى  ابل لمتغير ا تسادا  مى السعمؾمات السدتحرمة  ؽ السستحشيؽ. 

اباا  يدااتعسل بغريااة اارااائية محااددة، ا  اباا   ااتؼ تظرياا  االختبااار افنراتاا  الستعااددة  مااى مدااتؾ   .4
  سر  وااد. 

 تؼ تظرينها تاليا هشاك  ا دة نابتة  ة اختيار  نرات االختبار والتة تحدد ا   نرة اختبارية تؾف  .5
 ماى االداا السساتحؽ لفال مجسؾ اة ماؽ   مى السستحؽ،  دائسا ما تدمدال الفنارات االختبارياة بشاااً 

الفناارات الداااانة،  اااذا ا ااا  السسااتحؽ  مااى اعااض او  سياا  الفناارات  مااى مدااتؾ  وااااد ارااؾرة 
 ااؽ اغمااا   صااحيحة  اباا   ااادة مااا تفاااؾن الفناارات التااة تميهااا ذات مدااتؾ  ا ماااى، امااا اذا ا ااا 

الفنااارات االختبارياااة اراااؾرة غيااار صاااحيحة  ابااا  غالباااا ماااا تعظاااى لمسساااتحؽ اختباااارات تفاااؾن ا ااال 
 مدتؾ . 

هشاااك  ؾا ااد يياتااية محااددة  ااة هااذه االختبااارات لفاال مسااتحؽ )سااا وصاافها بيشياا  ممدااتؾ  الداان   .6
ومدتؾ  الحجرف وياتؼ تذخيراها  ماى اادة،  سداتؾ  الدان  ي ايس مداتؾ   سار  يجيا  ا اااة 

ر صاااحيحة  اااؽ  سيااا  الفنااارات اماااا مداااتؾ  الحجااار اي ااايس اال اااااات الراااحيحة  اااؽ  سيااا  غيااا
 .الفنرات، ايث ييؾن السد  الفعا  لم ياس لفل  رد مستحؽ وا   بيؽ هذ ؽ السدتؾييؽ
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