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 من كل أسبوع خالل الفصل الدراسي الثالثاء   1-3: الساعات المكتبية
   ha.omari@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني

 
 

 وصف المادة .61

 ،واالفرتاضات األساسية ذلذه النظرية ،ادلفاىيم النظرية األساسية بالقياس ادلنبثقة عن النظرية الكالسيكية يف القياستتناول ىذه ادلادة 
ة يثوالتطبيقات اليت انبثقت عن ىذه االفرتاضات يف رلال بناء وتطوير االختبارات وادلقاييس، كذلك تقدم ىذه ادلادة مقدمة عن النظرية احلد

 .يف رلال القياس والتطبيقات اليت ترتبت على ىذه النظرية
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 ادلادة إىل تزويد الطالب بادلعرفة وادلهارات الالزمة لعملية بناء وتطوير االختبارات وادلقاييس النفسية والرتبوية الالزمة للمختص يف ىذه هتدف

 زلدد فإن ىذه ادلادة هتدف إىل: وبشكل   ،رلال الرتبية وعلم النفس
 تزويد الطالب بادلعرفة بافرتاضات النظرية الكالسيكية يف القياس. .1
 فاىيم والتطبيقات اخلاةة بالنظرية الكالسيكية للقياس يف رلال بناء وتطوير االختبارات وادلقاييس.بادلالطالب  تعريف .2
 طوات عملية بناء االختبارات وتطويرىا.تعريف الطالب خب .3
 امتالك الطالب دلهارة بناء وتطوير االختبارات وادلقاييس النفسية والرتبوية . .4
 وتطبيقاهتا يف رلال الرتبية وعلم النفس. يف القياسالنظرية احلديثة مقدمة عن إىل  التعرف .5

 على:  ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 التمييز بني مستويات القياس، والتعبري الكمي واللفظي دلقاييس التدريج. .1

 ومصادره.تعريف االختبار؛ واجملال السلوكي؛ وخطوات حتديده  .2

 .تقييم االفرتاضات النظرية الكالسيكية يف القياس واالنتقادات ادلوجهة ذلا .3

 .اعداد وتطوير اختبارات وفق اخلطوات ادلعيارية لتلك العملية .4

 اشتقاق تعريفات الثبات رياضياً وحبث عالقتها باخلطأ ادلعياري يف القياس. .5

 .منو التمييز بني معاين الثبات واستخداماتو وطرق التحقق .6

 .التمييز بني معاين الصدق واستخداماتو وطرق التحقق منو. .7

 التعرف إىل طرق تدريج ادلقاييس : ليكرت؛ ثريستون؛ جتمان. .8

 .التعرف اىل طرق التحويل للدرجات يف ادلقاييس النفسية والرتبوية، واشتقاق ادلعايري واالداء على االختبارات .9

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .18

 المراجع التقييم أساليب نتاجات التعّمم المتحققة المدّرس األسبوع المحتوى

مراجعة لبعض المفاهيم 
األساسية لدراسة نظرية 

 القياس

حسان د. 2-1
 العمري

تعريف القياس وغاياتو ومستوياتو  .1
 وخطواتو

مراجعة للمفاىيم اإلحصائية الالزمة  .2
 لتطوير وبناء االختبارات

 مقاييس النزعة ادلركزية .3

 معامل االرتباط وأشكالو وتفسريه .4

 مفهوم االحندار وتطبيقاتو .5

 التوزيعات واالحتماالت .6

 دور النظرية يف القياس .7

 انظر 
البند 

(11) 
 

Allen & Yen, 

1979. P: 1-52 

Crocker & 

Algina, 1986, P: 

3-42 

 

النظرية الكالسيكية في 
 القياس

 افرتاضات النظرية .1  3-1

 مضمون النظرية .2

 اشتقاقات مبنية على النظرية .3

 تطبيقات عملية النظرية .4

 Allen & Yen, 

1979. P: 56-71 
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عملية وخطوات بناء 
 المقاييس واالختبارات

 حتديد منطقة السلوك ادلراد قياسو .1  2-3

 طرق ةياغة الفقرات .2

 حتليل الفقرات .3

 ةعوبة الفقرة .4

 الداللة التمييزية .5

 وثباهتامؤشرات ةدق الفقرة  .6

حتليل الفقرات باستخدام خصائص  .7
 الفقرة

استخدام التحليل العاملي يف حتليل  .8
 الفقرات وتطوير ادلقاييس

 توزيعات الدرجات على االختبار .9

بعض االعتبارات العامة يف حتليل  .11
 الفقرات

ادلقارنة بني الطرق ادلختلفة لتحليل  .11
 الفقرات

ةياغة التعليمات اخلاةة باإلجابة  .12
 على الفقرات

 Allen & Yen, 

1979. P:118-145 

Crocker & Algina, 

1986, P: 66-81 

 

لخصائص السيكومترية ا
 )الثبات(

 الثبات، مفهومو ومعانيو .1  4-5
 طرق اشتقاق الثبات .2
 طريقة الثبات باإلعادة .3
 طريقة الثبات بالصورة ادلكافئة .4
 طريقة الثبات بالتجزئة النصفية .5
 طريقة الثبات باالتساق الداخلي .6
 –الصيغة العامة دلعادلة سبريمن  .7

 براون
 معادلة كرونباخ ألفا .8
 21معادلة كودرتشارسون  .9

 21معادلة كودرتشارسون  .11
اخلطأ ادلعياري للقياس كمؤشر على  .11

 الثبات
 العوامل ادلؤثرة على الثبات .12
ادلفاضلة بني الطرق ادلختلفة  .13

 للتوةل إىل الثبات

 Allen & Yen, 

1979. P: 72-93 

Crocker & Algina, 

1986, P: 105-189 

 

الخصائص السيكومترية 
 )الصدق(

 الصدق مفهومو ومعانيو .1  6
 طرق التوةل إىل الصدق .2
 ةدق احملتوى .3
 الصدق بداللة زلك .4
 الصدق التنبؤي .5
 الصدق التالزمي .6

ةدق ادلفهوم أو البناء وطرق  .7
 التوةل إليو

8. Multitrait – 

Multimethod 

 الصدق العاملي .9
وطرق ادلشكالت ادلتصلة بالصدق  .11

 حلها

 Allen & Yen, 

1979. P: 95-116 

Crocker & Algina, 

1986, P: 217-284 
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 مقدمة عامة .1  28 تحويل ومكافئة الدرجات
 الدرجات ادلكافئة .2
 الرتب ادلئينو .3
 الدرجات ادلعيارية .4
 Z-Scoresالدرجات الزائية  .5

 T-Scoresالدرجات التائية    .6

 I Qالدرجات الذكائية    .7

8. Stanine 

 فكرة الدرجات ادلعياريةتعميم  .9
 طرق حتويل الدرجات .11
 طريقة التحويل اخلطي .11
 طريقة التحويل غري اخلطي .12
 مبادئ يف استخراج ادلعايري .13

 

 Allen & Yen, 

1979. P: 148-175 

Nunnally, 1978 

Thorndike, 1981, 

P.133-142 

 

مستويات القياس الناجتة عن اختيار  .1  22 تدريج المقاييس
 تدرج ادلقاييس

 تدرج ادلقاييس طرق .2
 

 Allen & Yen, 

1979. P: 178-192 

 

النظرية الحديثة في 
 القياس

21-
23 

 االفرتاضات للنظرية .1 
 النماذج النظرية .2
 النموذج أحادي ادلعلمو .3
 النموذج ثنائي ادلعلمو .4
 النموذج ثالثي ادلعلمو .5
العالقة بني النظرية الكالسيكية  .6

 والنظرية احلديثة بالقياس
 تطبيقات .7
 

 Allen & Yen, 

1979. 1979, P: 

239- 272 

Crocker & Algina, 

1986, P: 339- 371 

 

اعتبارات خاصة 
وتطويرات وانتقادات 

 حديثة في ميدان القياس

 التنبؤ اإلحصائي واإلكلينيكي .1  14-15
التجانس وعدم التجانس  .2

 باالختبارات
االنتقاد ادلوجو أىل االختبارات  .3

 ادلعيارية
4. Criterion- Reference 

Tests 
5. Generalizability 

Theory 
6. Computer- 

Interpreted Testing 
 الدرجات ادلركبة .7
 جتانس اجملموعة .8
 التحيز يف الفقرات .9

 Allen & Yen, 

1979. P: 193-237 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 التدريس المباشر .أ 
 المناقشة والحوار .ب 
 التدريس القائم على حل المشكالت واالستقصاء .ج 
 التدريس القائم على األنشطة .د 
 التفكير الناقد .ه 
 المنحى العملي في اكتساب المعرفة من خالل التطبيق .و 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
أجنيب  مقياس ، أو تعويض العرض برتمجةتقدمي عرض ةفي حول أحد البنود ضمن زلاور ادلادة (1)

)احلصول على االختبارات يكون من خالل مركز االختبارات يف  وتطبيقو على عينة وإستخراج النتائج
 يف كلية الرتبية( 1-برنامج البحث الرتبوي الطابق 

01%    

بعد حتديد ادلوضع من قائمة  ورقة متخصصة وعميقة متعلقة بأحد البنود ضمن زلاور ادلادة  (2)
%01  ادلوضوعات اليت مت توزيعها على الطلبة    

% 5 اللغة االجنليزية )متخصصة يف بنود ادلادة( تلخيص ونقد دراسة ب (3)    
%5 ، وتسلم باليد وليس عرب االمييلتطوير فكرة  )موضوع( حبثية ضمن زلاور ادلادة (4)    
%01  امتحان منتصف الفصل (5)   
%01  النهائيمتحان اال (6)   

 وفي ما يلي وصف لمتطلبات المادة:                                       

، او تطوير مقياس على أن يتم ذلك بالتنسيق مع ادلدرس بادلادةالعمل على اختيار إحدى ادلوضوعات ادلتعلقة  (1)
 .%(11)، وخيصص لو يف اجلامعات أو ادلدارس مسبقاً، وتطبيق ذلك ادلقياس على عينة من ادلفحوةني

إىل عدد من ادلراجع احلديثة، بعدد  يقدم الطالب ورقة متخصصة يف أحد زلاور ادلادة الدراسية من خالل الرجوع  (2)
، وأن تكون الورقة أةيلة وال متثل إعادة لعمل سابق، أو تكرار  14، وخط A4ورقة حجم  15أوراق ال يتجاوز 

دلوضوع أو نسخ دلادة الكرتونية منشورة، وأن يتضح فيها عمق التناول من قبل الطالب، مع مراعادة التوثيق الصحيح 
 .%(11)صص ذلا ، وخي APA styleحسب 

وفق ، على أن يتم إرفاق الدراسة وتلخيصها والنقد ادلوجهة عند التسليم. ادلادةضمن زلاور  دراسةتلخيص ونقد  (3)
 .%(5) ذلاوخيصص  زلكات يتم تزويد الطلبة هبا.

بحثية يطور الطالب فكرة موضوع حبث متعلق بأحد زلاور ادلادة؛ على أن يربر إختياره لذلك ادلوضوع، وادلشكلة ال (4)
 .%(5)، وخيصص ذلاوأىداف وأمهية ذلك ادلوضوع اليت ينطلق منها يف حبثة، 

 %(.31امتحان منتصف الفصل، ويشمل احملاضرات والواجبات واألوراق اليت يتم تقدميها. وخيصص لو ) (5)



 الجامعة األردنٌة                         مخطط المادة الدراسٌة                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

7 
 

واحملاضرات، امتحان هنائي ذو طبيعة تراكمية ليشمل مجيع ما مت عرضو يف ادلادة باإلضافة إىل الواجبات واألوراق  (6)
 .%(41وخيصص لو )

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 7والغياب سياسة الحضور .أ 
 .تشترط المواظبة لجميع طمبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات (1)
  .%( من الساعات المعتمدة لممادة15يسمح لمطالب بالتغيب عن أكثر من )ال  (2)
، يحرم من التقدم عميد الكمية%( من الساعات المقررة لممادة دون عذر مرضي أو قيري يقبميما 15إذا غاب الطالب أكثر من ) (3)

 .)صفًرا(متحان النيائي وتعتبر نتيجتو في تمك المادة لال
ي قيري يقبمو عميد الكمية  ، وكان ىذا الغياب بسبب المرض أو لعذرلممادة المقررة%( من الساعات 15إذا غاب الطالب أكثر من ) (4)

حظة منسحب نسحاب، ويبمغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك، وتثبت مالعتبر منسحًبا من تمك المادة، وتطبق عميو أحكام االي
 كاديمي لمطالب. إزاء تمك المادة في السجل اال

 .من مدرس المادة وبموافقة العميددون عذر بتنسيب  %(15بة )يتم حرمان الطمبة الذين تتجاوز غياباتيم نس (5)
  7الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان .ب 

حظة )غير مكتمل(، ويبمغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة كمية تسجل لو مالالمتحان النيائي المعمن عنو بعذر يقبمو عميد كل من يتغيب عن اال
رسمًيا أو كان اًل كان الفصل التالي مؤجمدة أقصاىا نياية الفصل التالي لمفصل الذي لم يتقدم فيو إل إذا  لجراء امتحان معوض لمطالب في 

 .متحان في الفصل التالي لمفصل المؤجلالطالب منقطًعا عنو بعذر، وفي تمك الحالة يعقد اال

 7والصحة إجراءات السالمة .ج 
متحان أو التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيو أثناء تأدية االذا ثبت نتيجة ا :الغش والخروج عن النظام الصفي .د 

 : توقع عميو العقوبات التالية مجتمعة -أ  -: ختبار في إحدى المواداال
  .اره راسًبا في تمك المادةاعتب (1)
 صل.ذلك الفإلغاء تسجيمو في بقية المواد المسجمة لو في   (2)
 .واحد يمي الفصل الذي ضبط فيوفصمو من الجامعة لمدة فصل دراسي   (3)

 :   خدمات مكتبٌة تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .11

 المقاٌٌس األجنبٌة المتوفرة فً مركز االختبارت فً برنامج البحث التربوي فً الجامعة األردنٌة، أو المقاٌٌس المتوفرة على االنترنت. 

 

 المراجع .22

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
Allen, M. J., & Yen, W. M. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey, CA: 
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Brooks/Cole. 

 
Crocker, L. & Algina, J. (1996). Introduction to Classical and Modern Test Theory. 

Holt, Rinehart and Winston. 

Metsamuuronen, J. (2002). Small Book of Test Theory and Test Construction. 

International Methelp. Helsinki, Finland.  

  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
. )ترمجة زينات دعنا(. عمان مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة(. 2009كروكر، ل.، و اجلينا، ج. )
 األردن، دار الفكر.

. التربوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة القياس والتقويم(. 2000عالم، ةالح الدين. )
 القاىرة، دار الفكر العريب.

 

 معمومات إضافية .13

( مرجعاً باللغة العربية واالجنليزية ، ميكن الدخول إليها من خالل ادلوقع االلكرتوين للجامعة :  20تتضمن مكتبة اجلامعة الرئيسية ) 
www.ju.edu.jo 
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