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ييدف ىذا المساق الى التعرف عمى بعض القضايا االساسية في مجال القياس والتقويم التربوي من 
حيث مفيوميا واساليب معالجتيا من منظور النظرية الكالسيكية بالقياس و نظرية استجابة الفقرة ، 

حيث يتوقع من خالل دراسة ىذه المادة خمق الوعي بيذه المشكالت التي تواجو ميدان القياس 
حثين في والتقويم والتعرف الى القضايا المرتبطة بيا واجراءات التصدي ليا من قبل المنظرين والبا

مجال القياس و التقويم وتكوين الميارة في التعامل معيا بالمستقبل من قبل الطالب المتخصص في 
 مجال عمم النفس التربوي .

 نتاجات التعمم:
 إظيار درجة عالية من التمكن والمعرفة بـ: الفهم واالستيعاب: -1

الجتيـا مـن منظـور القضايا األساسية في القياس والتقويم، من حيث مفيوميـا وسسـاليب مع 1-1
 النظرية الكالسيكية في القياس.

القضايا األساسية في القياس والتقويم، من حيث مفيوميـا وسسـاليب معالجتيـا مـن منظـور  1-2
 نظرية استجابة الفقرة في القياس.

 

 إظيار القدرة عمى:المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية:  -2

بة الفقــرة منمـــوذج راش سو النمــوذج سحـــادي المقارنــة بــين النمـــاذج المختمفــة لنظريـــة اســتجا 2-1
 المعممة، والنموذج ثنائي المعممة، والنموذج ثالثي المعممة(.

 المقارنة بين طرق الكشف عن التحيز وفق النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة. 2-2
التمييــــز بــــين طــــرق التحقــــق مــــن الخصــــائص الســــيكومترية لالختبــــارات محكيــــة المرجــــع  2-3

 معيارية المرجع. واالختبارات
 المفاضمة بين النظام المئوي والنظام الحرفي في إعطاء العالمات. 2-4
 .المقارنة بين المعادلة األفقية والمعادلة العمودية لالختبارات 2-5

 

 إظيار القدرة عمى:المهارات الخاصة/ التطبيقية:  -3



 تمفة.إجراء تطبيقات عمى تحديد درجة القطع لالختبارات محكية المرجع بالطرق المخ 3-1
 توظيف النظرية الكالسيكية في معادلة االختبارات. 3-2
 توظيف نظرية استجابة الفقرة في معادلة االختبارات. 3-3

 

 إظيار القدرة عمى:المهارات اإلبداعية/ القابمة لمتحول:  -4
 المعالجة العقمية المنطقية لمقضايا المستجدة المتصمة بالقياس والتقويم. 4-1

تصدي لممشكالت المتصمة بالقضايا الحديثة في القياس توظيف ميارات حل المشكالت في ال
 والتقويم.

 
 : تتضمن المادة الوحدات التالية :وصف المادة 

 مدخل لدراسات القضايا االساسية في القياس والتقويم  الوحدة االولى :
 

 مراجعة لمفاهيم النظرية الحديثة في القياس 1.1
 افتراضات النظرية الحديثة بالقياس  1-1
 رية الحديثة في القياسخصائص النظ 1-2

 النماذج المختمفة لمنظرية  1-3

 نموذج راش او احادي المعممة  10301
 نموذج ثنائي المعممة   20301
 نموذج ثالثي المعممة   30301
 نموذج راش لتقدير الجزئ   40301

 البرمجيات الخاصة بالتحميل االحصائي  1-4
 مخرجات التحميل االحصائي ومفاىيميا  1-5
 

  جعة مفاهيم النظرية الكالسيكية بالقياسمرا 2.1
Linn, 1989, ch. 4 

Hambleton,1985,ch:1.2.3 

Lord, 1980, ch:1.2.4 

 
 الوحدة الثانية : معادلة االختبارات وتدريجها 

 مفيوم المعادلة 2-1



 طرق جمع المعمومات الالزمة لعممية المعادلة  2-2

 استخدام النظرية الكالسيكية في عممية المعادلة 2-3

 ام النظرية الحديثة في القياس بعممية المعادلة استخد 2-4

 المعادلة االفقية  2-5

 المعادلة العمودية  2-6

 
Crocker,& Algina,1986 , ch.20 

Allen& Yen, 1986, ch 

Linn,1989,ch.6 

Lord,1980,ch.13 

Hambleton,1985,ch.10 

 الوحدة الثالثة : التحيز في االختبار والفقرة ومصادره وطرق الكشف عنها 
 
 مفيوم التحيز  3-1
 طرق الكشف عن التحيز بالنظرية بالكالسيكية   3-2

 طرق الكشف عن التحيز بالنظرية الحديثة 3-3

 المفاصمة بين طرق الكشف عن التحيز بالفقرات واالختبار  3-4

Hembleton,1985, ch:13(281-296) 

Linn,1989,ch.5 

Lord,1980,ch:14 

Crocker,& Algina,1986,ch.16 

Thorndike 82,ch.8 

 

 الوحدة الرابعة : االختبارات التكيفية تطويرها وتطبيقاتها 
 مفيوم القياس التكيفي 4-1
 طرق تطبيق وتحميل نتائج القياس التكيفي  4-2

 القياس الكيفي المحوسب 4-3

 
Lord,(80,ch:10) 

Hambleton,(85) ch:12& 13 

Linn, 1989,ch.10 

 

 الوحدة الخامسة : الدرجات وأنظمة اعطاء الدرجات 
 لتي تؤدييا الدرجاتالوظائف ا 5-1



 االسس التي بناء عمييا الدرجات 5-2

 انظمة اعطاء الدرجات 5-3

 
 النظام المئوي   10305
 النظام الحرفي  20305

 
Thorndike & Hagen,ch.14 

Ebal& Frisbi, 1986, ch.: 

 

 الوحدة السادسة : بناء االختبارات محكية المرجع 
 مفيوم االختبار محكي المرجع   6-1
 صل لمفقرات وبنائيا طرق التو  2-6
 مفيوم الثبات والصدق في االختبارات محكية المرجع  6-3
 استخدام االختبارات محكية المرجع 6-4

Crocker & algina, 1989,ch,8.9 

Linn (1989) ch: 15 

 

 الوحدة السابعة : بنود االسئمة 
Hambleton , 1985 ch :12 

 



 الوحدة الثامنة : اختبارات االتقان 
 مفيوم االتقان  7-1
 طرق اعطاء الدرجات  7-2

 وضع نقاط القطع  7-3

 تصميم وبناء اختبارات االتقان لفقرات اختبارات االتقان  7-4

 مستوى الصعوبة لفقرات اختبارات االتقان  10407
  طول االختبار  20407

Lord, 1980, ch : 11 

 : تتألف العالمة النهائية لممساق مما يمي  -متطمبات المساق : 
 ل في القراءات المقررةامتحان نصف الفص % 25
بحث تطبيقي يتضمن تطوير اختبارات وتطبيقيا وتحميل نتائجيا . في احد المجاالت  % 20

 المتصمة بالخطة الدراسية ، وعرضو ومناقشتو في الصف .
 االمتحان النيائي في القرائات المقررة ومادة المحاضرات واألوراق . % 40
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