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(1)العلق ،الآية  
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 كانت الظروفما  هموطلبه العلم وعلمونا قيمة طريق الحياة،  لنا اإلى من شق

 لتربيتنا وتعليمنا  ابما لديهم ياوضح 

 بالصحة والعافية ااهلل في عمرهما ومتعهم اامد الى والداي

 زوجتي وكانت خير الرفيق  يمشقة طريق العلم ودعمتن إلى من تحملت معي

 الى شموع دربي وضيائها ومستقبلي بناتي العزيزات 

 واحتراماخي واخواتي وعائالتهم الكرام تقديرا أالى 

 على الدرب. واالظروف واألعباء وما زال واطريق العلم وتحمللنا  انارواالى من 

 .وكانوا قدوة لنا أساتذتنا االجالء
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رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة الحمد هلل 
  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لهأوعلى للعالمين 

هذا العمل وتقديمه للمناقشة، كما نتقدم بالشكر  إنجازنشكر اهلل أوال على التوفيق على 
ن أ محفزا الىو لى جانبا مؤطر وموجها إوالتقدير واالمتنان الى الدكتور مرنيز عفيف على وقوفه 

 .تم إنجازه

 .مساهمته في اختيار الموضوع والتوجيه والتأطيرحمد الدكتور قماري م وال ننسى شكر األستاذ

العالي  ميفي مسارنا التعلي رافقتناإلى االسرة الجامعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس التي و 
  أ.د قيدوم محمدد الكلية كلية العلوم االجتماعية وعلى رأسها عمي  وبالخصوص

 خص بالذكر المشرفة على المشروع نو وأساتذة ماستر تعليمة العلوم  

 التربوي أثناء المسار. التأطيرعلى أ.د عالق كريمة 

ودات لى المجهأساتذة المعلوماتية عوخاصة  انالى االسرة التربوية بثانويات والية غليز و 
 .هذه الدراسة انجازي المقدمة ف

 .ةمناقشة هذه االطروحقبولهم تفضلهم و الى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على   

 كما أتقد بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل   

 جز اهلل الجميع خير الجزاء
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االختبارات التحصةةةةةوفو  ظفي نارو  االسةةةةةت اب  بناء البحث في الدراسةةةةة  ال  هذه  تهدفالملخص: 

في مادة المعفظماتو  لفسةةةةةةةةةةن   ظل  (، ظلتحقوي هذا الهدف تم بناء اختبار تحصةةةةةةةةةةوفي )نمظذج راش  لفمفردة

ذا تفمو (501)عف  عون  متكظن  من متعددة ذات  اشةةةةةةةةكا  بند ( 15من )  وتكظنثانظي ظفي نمظذج راش 

 8052/8052بالسن   ظل  ثانظو  من مدون  غفوزان لفعام الدراسي 

  و البرم اسةةةةةةةتخدمتالظصةةةةةةةفي، ظمن ا   تحفو  البوانات المنهج المسةةةةةةةتخدم في الدراسةةةةةةة  المنهج 

 (81( النسخ  )spss) اال تماعو  لفعفظم اإلحصائو  الرزم برنامج ظ  ،) winsteps  )  اإلحصائو 

(   52، ظ وضا عدم مالئم  )نمظذج راشالفتراضات فقرة  (55)ااهرت نتائج الدراس  عدم مطابق  

الختبار فقد تم التحقي من صةةةةةةةدي صةةةةةةةدي ظثبات ا( فقرة بواناتهم  لفنمظذج ،  ما بخصةةةةةةةظ  55فردا مع )

 ان )فك التكظون الفرضةةي ظ هذا من خال  مختفف الدل   حسةةص الصةةدي الحدوث، اما بخصةةظ  الثبات 

تبار مرتب  بدق  ظاتسةةةةةاي ظفي صةةةةةعظب  ( ) فقرات االخ8922مع معام  الفصةةةةة  ) بالنسةةةةةب  لففقرات (0928

) االختبار اسةةةةتطات التمووز بون فئتون  (59.8مع معام  فصةةةة  ) لألفرادبالنسةةةةب  (  0988) ظ الفقرات ( 

 هاصةةعظبتظ اختالف بون اشةةكا  الفقرة ظتظصةةفت الدراسةة   وضةةا ال  عدم ظ ظد .من التالموذ ظفي كفاءتهم (

 ظفي نمظذج راش9

 ارات تحصوفو  ، نارو  االست اب  لفمفردة ،نمظذج راش، المعفظماتو : اختبالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at employing Item Response Theory for constructing 
achievement test (Rasch model). 
For achieving this objective, one test were prepared for first secondary grade in 
computer Curriculum, it consisted (51) items for various forms each was 
administered among a sample of (405) male and female students in the first 
secondary grade in Relizane city during the scholastic year 2018/2019.   

The methodology adopted by this study is the descriptive methodology, the 
statistical software (Winsteps) and (SPSS) used to analyze the data. 

The results indicated (14) item misfit the assumptions of the Rasch model, the 
calibration Rasch model indicated misfiting (14) items and (19) person to the 
Rasch model. Furthermore, the Rasch model was determine evidence to the 
construct validity and examine the reliability, the Item-reliability and Item-
separation-index for test are 0.92 and 6.88 respectively (the item difficulty 
hierarchy with precisely located items), while for Person-reliability and Person-
separation-index are 0.66 and 1.23 respectively (the test distinguish between 
high and low performers with enough levels) 

     The study showed that statistically there are no difference in difficulty 
between various forms of items where when using Rasch model. 

. 

Keywords: Test achievement, IRT, Rasch model, computer Curriculum 
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Résumé :  

Cette étude a pour but de recherche la construction des tests d’évaluation 

scolaires suivant la théorie de la réponse à un item (modèle de Rasch,). 

Pour atteindre cet objectif, nous avons construit un test d’évaluation scolaire en 

matière d’informatique pour les classes première année secondaire, ce test est 

composé de (51) différentes formes des items, appliquer sur échantillon 420 

élèves à la commune de  Relizane pour l'année scolaire 2018/2019 

En se basant sur la méthodologie descriptive, nous les avant analysé données à 

travers les outils statistiques suivant : (Spss ) dans  la version (25) et le 

(WINSTEPS) pour l'ajustement du modèle aux données. 

Les Résultats montré que (14) items sont inadaptés aux hypothèses du modèle, 

et (14) items et (19) personnes ne sont pas ajustement au modèle. 

L’estimation de validation du test, a été vérifiée et ce grâce à diverses preuves 

de la validité de construction, En ce qui concerne la fiabilité le test distingue avec 

une excellence fiabilité et des niveaux suffisamment différents les compétences 

des élevés que (Person-Fiabilité-index =0.66 ; Person-séparation-index=1.32) .les 

items aient une hiérarchisation fiable et précise (Item-Fiabilité-Index =092 ; 

(Item-séparation-Index=6.88). 

     Statistiquement l'étude a montré qu’il n'y a pas de différence entre les des 

différentes formes d'items et leurs difficulté suivant le modèle de Rasch. 

  

Mots-clés: tests d’évaluation scolaire , IRT, modèle de Rasch; Informatique 
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 المحتويات  قائمة

 الصفحة الموضوع
 أ قرآنيةاية 

 ب االهداء
 ت والتقدير الشكر

 ث ملخص البحث
 ح المحتويات قائمة
 ذ الجداول قائمة
 ز  االشكال قائمة
 س المالحق قائمة

 2 المقدمة
 الفصل األول مدخل الدراسة

 8 ة الدراسةيلاشكا-1
 11 الدراسةداف أه-2
 12 الدراسة اهمية-3
 12 حدود الدراسة-4
 13 مصطلحات الدراسة-5
 14 الدراسات السابقة-5
 22 التعقيب على الدراسات السابقة-6

 االختبارات التحصيليةالفصل الثاني 
 26 تمهيد

 22 االختبارات التحصيلية بين النشأة والتطوير-1
 31 تعريف االختبار التحصيلي -2
 32 أهمية االختبارات التحصيلية -3
 33 أنواع االختبارات التحصيلية -4
 43 مراحل بناء االختبار-5



 

 
 د

 44   الصدق والثبات   -6
 54 المستقبلية التوجهاتواقع االختبارات التحصيلية و -2
 56 التقويم الموضوعي-8

 52 خالصة
 االستجابة للمفردةالفصل الثالث   نظرية 

 62 تمهيد
 61 مفهوم القياس النفسي-1
 62 أهمية القياس النفسي-2
 63 أنواع القياس النفسي-3
 65 المستوي الفتري في القياس النفسي-4
 62 الدرجة المعيارية في القياس الكالسيكي-5
 64 نظرية االستجابة للمفردة-6
 22 نماذج االستجابة للمفردة-2
 22 راشنموذج -8
 83 القياس النفسي بين النظرية الكالسيكية و االستجابة للمفردة -4

 85 خالصة
 الفصل الرابع  إجراءات المنهجية والدراسة الميدانية  

 82 تمهيد
 82 أوال الدراسة االستطالعية

 82 تعريف وأهداف الدراسة االستطالعية و خصائصها-1
 88 اجرءات الدراسة االستطالعية-2
 42 مكان وزمان الدراسة االستطالعية-3
 41 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها-4
 42 أداة الدراسة-3
 122 نتائج الدراسة االستطالعية-4

 122 ثانيا الدراسة األساسية
 122 منهج الدراسة االساسية-1
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 123 مجتمع الدراسة االساسية-2
 123 األساسية ومواصفاتهاينة الدراسة عي-3
 122 أداة الدراسة في صيغتها النهائية-4
 128 إجراءات تطبيق الدراسة االساسية-5
 112 األساليب اإلحصائية المستخدمة-6
 112 المنهجية المتبعة لإلجابة عن األسئلة -2

 نتائج الدراسة ومناقشتها الخامس عرضالفصل 
 115 تمهيد

 115 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول-1
 128 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني-2
 132 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث-3
 142 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع-4

 145 الخاتمة
 148 التوصيات واالقتراحات

 151 المراجعقائمة 
 163 المالحق
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 الجداول قائمة

 الصفحة العنوان الرقم
 44 فخامس  ابتدائيلمادة الرواضوات لمودان االعداد ل محتظىتحفو   10

 44 االبتدائي  دظ  المظاصفات مادة الرواضوات الخامس  10
 44 الفري بون النارو  الحدوث  ظ نارو  االست اب  لفمفردة 10
تظزوع عدد الفقرات االختبارات التحصةةةةةةوفو  حسةةةةةةص ظحدات المنهاج السةةةةةةن   14

 لفمعفظماتو  ظل  ثانظي 
48 

 81 تظزوع عدد الفقرات االختبارات التحصوفو  حسص  شكا  الفقرات 14
 81 تظزوع افراد عون  الدراس  االستطالعو  حسص ال نس 14
 84  دظ  تفصوفي لمؤشرات الكفاءة المستهدف  ظتقسومها حسص نظعها 10
 80 االظ   دظ  المظاصفات لمادة المعفظماتو  لفسن  اظ  ثانظي الم ا  14
 88 ظحدة ظمستظوات الكفاءة المعرفو  تقسم الفقرات حسص ك  18

 010 الفقرات المحذظف  في االختبار اثناء الدراس  االستطالعو  01
 010 الفقرات المعدل  في االختبار اثناء الدراس  االستطالعو  00
 010 حسص الشعب  ظال نس ظاالعادة م تمع الدراس  بمدون  غفوزانتظزوع  00
 014 حسص التخص  ظ ال نس ظ اإلعادة عون  الدراس  الساسو تظزوع  00
 014 لتخص اظ  اتثانظوحسص الالدراس  الساسو  لعون  تظزوع  04
 004 لفتحقي من كفاو  ح م العون   ظلكون-كاوزر ماورنتائج اختبار   04
 008 التباون المفسر لفعظام  المستخفص تظزوع ال دظر الكامن  ظ نسص  04
 001 نسب  ال ذر الكامن لفعام  االظ  ال  العام  الثاني 00
المتظسط الحسابي ظاالنحراف المعواري لك  تقدور من تقدورات القدرة  04

لألفراد مقدرة بظحدة الفظ وت، ظالخطأ المعواري في قواس هذه القدرة، ظقوم 
 ظالخار و إحصائي المطابق  الداخفو  

 
001 

 ،  المعواري في قواس الصعظب ظالخطأالصعظب  بظحدة الفظ وت لك  فقرة  08
 ظقوم إحصائي المطابق  الداخفو  ظالخار و  لففقرات

000 
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المتظسط الحسابي ظاالنحراف المعواري لك  تقدور من تقدورات القدرة  01
ة، ظقوم هذه القدر لألفراد مقدرة بظحدة الفظ وت، ظالخطأ المعواري في قواس 

 إحصائي المطابق  الداخفو  ظالخار و 

004 

 004 مفخ  الدل  الصدي ظ الثبات المستخدم  ظفي نمظذج راش 00
ظعدد الطبقات  معام  الفص  بون الفقرات ظمعام  الثبات لالختبار 00

 اإلحصائو  المتماوزة لففقرات
040 

ظعدد الطبقات اإلحصائو  الفص  بون الفراد ظمعام  الثبات لألفراد،  00
 فرادالمتماوزة لأل

040 
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 االشكال قائمة

 الصفحة عنوان الشكل رقم الجدول
 00 خط متص  افتراضي الكتساص المعارف اظ المهارات 10
 44 المستظوات الهرمو  لفقواس 10
ظاختبار صعص من خال  محاكاة    نتائج اختبار سه عالق  بون ال 10

 مفردة 0.فرد ظ 000.
44 

 00 (IRTنمظذج السم  الكامن  تحت من خال  نارو  االست اب  لفمفردة )  14
 00 النارو  الكالسوكو  لفقواس النفسينمظذج  14
 00 مخطط لعمفوات النمذ   14
 04 منحنوات ثالث مفردات تتباون في مستظى صعظبتها فقط 10
 04 زهامعامالت تمومنحنوات ثالث فقرات تختفف في معامالت صعظبتها ظ  14
 04 منحن  خصائ  الفقرة لفنمظذج الثالثي المعفم  18
 40 ومث  منحن  االست اب  لفمفردة ظفي نمظذج راش  01
مخطط تظضةةةوحي لتظزوع عون  الدراسةةة  السةةةاسةةةو  حسةةةص ال نس ظالشةةةعب   00

 ظاالعادة
014 

 010 مخطط تظضوحي لتظزوع عون  الدراس  الساسو  حسص الثانظوات 00
مخطةةةةةط تظضةةةةةوحي لتظزوةةةةةع عونةةةةة  الدراسةةةةة  الساسةةةةةو  حسةةةةةص التخصةةةةة   00

 لك  ثانظو 
010 

 000 التمثو  البواني لقوم ال ذظر الكامن  لفعظام  المكظن  لالختبار 04
04    ICCs000 لففقرات االختوار متعدد 
04     ICCs 004 خطأ-صحوح لففقرات 
00    ICCs 004 تكمو  فراغلففقرات 
04    ICCs 004 ترتوصلففقرات 
08    ICCs 000 المطابق لففقرات 
 Item /Person Map 040)خارط  المتغور لففقرات ظ االفراد ) 01
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 المالحق قائمة

 الصفحة العنوان الرقم
 040 االختبار التحصوفي  10
 040 تظزوع م تمع الدراس  10
 048 فياالختبار التحصوقوم صعظب  الفقرات ظ الخطأ المعواري لها في  10
 001 االختبار التحصوفي  في لها المعواري ظالخطأ لفمفحظصون القدرة قوم 14
 044 لمعوارياختبار التحصوفي بالفظغوت ظ الخطا دظ  القواس لدر ات اال 14
 044  دظ  القواس لدر ات االختبار التحصوفي  بالتكرار ظ النسص المئظو  14
 044 فقرة-مخطط فرد 10
 Rudolf Debelak 040و لدكتور   Purya Baghaeiرد الدكتور   08
 044 قائم  المحكمون  09
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 المقدمة 

 المتغورة العم  سةةةةةةةةةظي ظمتطفبات التنافسةةةةةةةةةو ، العظلم ظ  المتسةةةةةةةةةارع ، العصةةةةةةةةةر تحدوات ا  في

 ال ظانص عف  مباشةةةةةةر تأثور من لها لما التعفومو ،تها مناظم تطظور إل   الدظ  تسةةةةةةع ،ظالمتخصةةةةةةصةةةةةة 

 ظ كثرها هذه المناظم  التعفومو  مراح   هم من الطفب  تعفم تقظوم دوع، ظ ردلفف ظالم تمعو  االقتصةةةةةةةةةادو 

 من فعالوتها عف  الحكم من ظالتعفوم التّعفم عمفو  عف  القائمون مكنالذي و التربظي بالتطظور ارتباطا

 9المتعددة ظمهاراتهم ظقدراتهم ظنمظهم الطفب  لمستظوات مالءمتها ظمدى المطفظب ،المخر ات  حوث

ومكن تشةةةةةةةةةةةخو  ظاقع المناظم  التربظو  مما وسةةةةةةةةةةةمح بمعرف   متابع  العمفو  التقظومو   ظمن خال

مختفف  عف وكظن له تداعوات  المناظم تقصةةةةةةةور في هذا فأي ، ظتطظورهاالخف  ظالسةةةةةةةعي نحظ تحسةةةةةةةونها 

سةةةةن  ي فمثال ف، ظلهذا تسةةةةع  الدظ  المتطظرة  اهدة ال  معال   هذه االختالالت ال ظانص المعاوشةةةة  لففرد،

سةةةةةةةم  ام  في ا تقرورا تحت صةةةةةةةدرت الف ن  القظمو  لفتموز في التعفوم لفظالوات المتحدة االمروكو  ( .522)

صةةةةري حوث ب9 ظقد اعتبر هذا التقرور  رس انذار لتقووم الظاقع التربظي ضةةةةرظرة اإلصةةةةالي التربظي   خطر:

ذ بد  المشةةةةةةةةةةةةةةرعظن في تنفوظ ، بةأن الظالوةات المتحةدة قةد تخففةت عن غورهةا من المم من حوث تعفم الطفا 

رو ظ ن وسةةةةةةةتطوع خهدفت هذه البرامج لضةةةةةةةمان اظقد برامج الحد الدن  لفكفاوات عف  مسةةةةةةةتظى الظالوات9 

  9(0..: .805، )عالم  المدارس الحكظمو  تحقوي الحد الدن  من المستظوات المعوارو  االكادومو 9

فوها من المتحص  عالرسمو   االمتحاناتعمفو  التقظوم التربظي التي تستخدم في  االدظاتظمن اهم 

السةةةابي  رالذي سةةةاهم في اعداد التقرو (NAEPوظ د  التقووم القظمي لفتقدم التربظي )فمثال طرف المدارس، 

وطبي منذ   دظقد ب الكادوميالذي وعتبر تقووما شامال لتحصو  الطفب  خال  مسارهم ظ في الظالوات المتحدة 

 كثر وسةةةةةةةةةع  المختصةةةةةةةةةظن في تطظورها لتكظن تحصةةةةةةةةةوفو   اختباراتهي نتو    اتتقوومالهذه ظ 9 (5282)

 9مظضظعو 
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 تندتكظون وسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةخو  اظ  التربظو  من المراح في مختفف تظاوف هذه التقوومات من ا   ظ 

النارو   ختوارحسةةةةةن ا النتائج، فعدمفحصةةةةظ  عف  تبرورات تربظو  لهذه لناروات عفم النفس عف   المربظن

  9دظن معن ب هذه التفسوراتاظ تظاوفها و ع   المناسب 

قرن خاصةةةةةةةة  مع بداوات ال  ظنفسةةةةةةةةو  تطظور تقوومات تربظو في  بحاث عفماء النفس فقد شةةةةةةةة عت 

 Classical Measurement  (لنارو  الكالسةةوكو  في  القواس النفسةةياهظر ا العشةةرون مما سةةاهم في

Theory ) عف  نمظذج الدر   الحقوقو   تستندالتي ظ(True Score)  الذي ون  عف   ن لك  فرد قدر ما

وتم االسةةةةةةةةةةةتدال  عفوه من خال   هفإنمن السةةةةةةةةةةةفظظ غور المالحا ال ومكن  ن وقاس بنحظي مباشةةةةةةةةةةةر ظعفوه 

را  ن هذا القواس وتضةةةةمن قد ها مع التأكود عف قدرة الفرد عف   سةةةةاسةةةةس اقو، ظ ومكننا المالحا اإل ابات 

 (5.21 :8058، ال بظري)9 خطأ  ثناء تقدور الدر   الحقوقو من ال

 من الرغملكن ب لسةةةةةنظات، ظنتائ ها فقراتها ظتحفو  االختبارات بناء النارو  فيهذه  سةةةةةاهمتظقد 

 ع زت  نها إال االختبارات، ظتطظور بناء في الباحثون تظا ه التي المشةةةكالت لبعض قدمتها التي الحفظ 

  . خرى مشكالت ح  عن  خرى نارو  كأي

 لك  بالنسةةةةةةةب  القواس في المعواري الخطأ تسةةةةةةةاظي افتراضعف   تقظم  نها المشةةةةةةةكالت هذه من

  دائه خال  من تتشةةةةك  التي الحقوقو  الدر   خال  من وتم الفرد قدرة عن التعبور  ن كما المفحظصةةةةون،

 مسةةةةةةةةتظى تغور حسةةةةةةةةص الفرد قدرة تغور ال  وؤدي مما الفقرة مسةةةةةةةةتظى عف  ظلوس كك ، االختبار عف 

  ه  من هذا الفراد خصائ  بتغور خصةائصها تتغور ظالفقرات االختبار فإن ذلظ عف  ظزوادة االختبار،

 ظالصةةعظب  السةةهظل  مسةةتظى حوث من االختبار خصةةائ  بتغور الفراد خصةةائ  تتغور  خرى  ه  ظمن

 (518 :8052)عفوفي، 
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الختبار لومكن ان وؤثر عف  اهم الخصةةةائ  السةةةوكظمترو  هذا القصةةةظر في النارو  الكالسةةةوكو  ظ 

( في 8002زة )ذكر توغكما ذكر ف، ابستمظلظ واظمقاربات ففسفو  ففوات الصةدي الذي تأثر مفهظمه بخ ظهظ

دوث  نارو  الصةةةةةدي الح ان  القواسالتطظورو  في  اهاتظمتضةةةةةمننارو  الصةةةةةدي الحدوث   مقا  تحت عنظان 

الصةةةةةةةدي وتمث  في طبوع  الدل  عف  مدى مالءم  عمفو  تأظو  در ات المقواس؛  ي  ن   صةةةةةةبحت تركز

در ات  داء المفحظصةةةةون عف  االختبار  ظ التي تقدم لفدالل  عف  مدى دق  تأظو  (  (Evidenceاتلبنوظا

 طروق  قراءتها9  ظنبذت تصظر الصدي باعتباره صف   ظ خاصو  لفمقواس9

تزاود فمر في م ا  القواس النفسةةةةي ظالتربظي، ك  هذه السةةةةباص دفعت بالباحثون ال  البحث المسةةةةت

داتها ظاالختبارات ظتحفو  مفر اهتمام العفماء في الدظ  المتقدم  بضةةةةةةةةةبط إ راءات ظ سةةةةةةةةةالوص بناء المقاووس 

 فص عف لفتغ هادعت الضةةةةةةرظرة إل  اسةةةةةةتخداممع ظ ظد نماذج رواضةةةةةةو  خاصةةةةةة  ظ  صةةةةةةالحوتها،ظالتأكد من 

  لفمفردة( )االسةةةت اب النارو  الحدوث مما سةةةمح بتطظور نارو  مكتمف  سةةةموت بعوظص النارو  الكالسةةةوكو  

لفقرات التي فالمعوار السةاسي هظ ا عفوها متحصة عن الكالسةوكو  في تفسةورها لفعالمات التختفف  لفقواس

  9وتضمنها االمتحان

 ردةاالسةةةةةةةةةةت اب  لفمفظ الكالسةةةةةةةةةةوكو  بون النارتون الفرظي دراسةةةةةةةةةة  حظ   العدود من البحظث   روت 

ماذج ، الن مختفف انظاتتصةةموم االختبارات ظانتقاء مفرداتها ، ظمقةةةةةةةةةةةةةةةةارن  نتائج اسةةتخدام  خاصةة  من حوث

عبد  (،5228عماد عبد المسةةوح)،(5228)  حمد عظدة، (5221: صةةالي الدون عالم )بحظث ظمن هذه ال

 حةةةةةةةةةةةةةةةالم الشربون  ظ  ،(8005(، إسماعو  الظلوف )5222(، شحت  عبد المظل )5228الرحمن الطةةةةةةةةةةةةةةةرورى)

إعداد  في االسةةةةةةةةةةةةت اب  لفمفردة( ظ اهرت نتائ ها دق  ظمظضةةةةةةةةةةةةظعو  نتائج نماذج 8008)ظرضةةةةةةةةةةةةا ح ازى

  ظ هداف االختبارات المسةةةةةةةتخدم  بالرغم من اختالف نظعو ،مسةةةةةةةتظى  داء الطالص بدق  ات ظقواساالختبار 

 9(. : 8008)ابظ هاشم،
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مظاكب  باإلضةةةةةةةةةةةةاف  ال  هذا فقد سةةةةةةةةةةةةعت عدة دظ  ال  ا راء إصةةةةةةةةةةةةالحات في مناظمتها التربظو  ل

بوداغظ وا  تبنت ظمن بون هذه الدظ  ال زائر التي ، العظلمالتغورات االقتصةةةةةةةةةةةادو  ظالتكنظلظ و  في ضةةةةةةةةةةة  

المقارب  بالكفاءات لمظا ه  التحدوات المختفف  التي اهرت من الممارسةةةةةات المدرسةةةةةو  كما  اء في الظثوق  

مسةةةةةاورة متطفبات المحوط االقتصةةةةةادي  الظاقع ظعدم( ظالتي منها سةةةةةظء التكوف مع .800المرافق  لفمناهج )

 المكتسبات لدى المتخر ون من المدرس 9 البوداغظ و  فوما وخ  نظعو  ظاال تماعي ظ وضا الن اع 

بدظن تقظوم مظضةةةةةةةةةةظعي وقوس الكفاءات فان نتائج هذه اإلصةةةةةةةةةةالحات تبق  بعودة عن الظاقع،  لكن

اهم  نالتقظوم ظبناء االختبارات ظقواس الكفاءة م سةةالوص ظ دا  ن سةةن  من اإلصةةالحات  51 كثر من فبعد 

 8052 كتظبر 55المظ ه  لألسةةةةةاتذة ظخاصةةةةة  المؤرخ  في  التعفوماتظهذا ما وفسةةةةةر ، االعظائي التي تظا ه

ار رف المخزن  في الذاكرة صاان التقظوم الممارس حالوا الذي وركز عف  قواس كمو  المع  :ظالتي  اء فوها

 وشك  ضغطا رهوبا عف  المتعفمون ظعائالتهم 9

ت المتعفق  اإلشةةةةةةةةةةةةةةكالوالفمسةةةةةةةةةةةةةةاهمة  في إو اد حفظ  لبعض هذه ظعفوةه  ةاءت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  الحةالوة  

الباحث في  ظ تنا فصةةظ   ربعشةةمفت قد ظ باالختبارات التحصةةوفو  ظخاصةة  ظفي نارو  االسةةت اب  لفمفردة9 

فوه اإلشةةةكالو  ظ هداف الدراسةةة  مع  هموتها، ظبعض الدراسةةةات  عرضحوث مدخ  الدراسةةة ، الفصةةة  الظ  

تناظ  الثالث ف ظما الفص  الثاني فلتي ساهمت في تحدود المظضظت بدق ،  السابق  التي تناظلت المظضظت ظا

الختبارات ابمظضةةةةةظت  الفصةةةةة  الثاني منه  حوث اهتم فيالناري من الدراسةةةةة  لفحدوث  ال انص فوه الباحث

ال لهموتها ظخاصةةة  في كوفو  إعدادها؛  ما الفصةةة  الثالث فتم تخصةةةوصةةةه لنارو  التحصةةةوفو  بأكثر تفصةةةو

ماذج ظبالخصةةةةةةةةةظ  نمظذج راش الذي تم اختواره لبناء االسةةةةةةةةةت اب  لفمفردة من خال  تظضةةةةةةةةةوح مختفف الن

 االختوار التحصوفي في مادة المادة المعفظماتو  لسن   ظل  ثانظي9

ي ف هما الرابع ظالخامس، بحوث تناظ  الباحثفخصةةة  له فصةةةفون ظ لفدراسةةة  اما ال انص الموداني 

الخامس   الفصةة ما ظ المودانو  بشةةقوها االسةةتطالعي ظالسةةاسةةي لفدراسةة  المنه و  الفصةة  الرابع اإل راءات 
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خص  لعرض نتائج الدراس  من خال  اإل اب  عن مختفف التساؤالت المطرظح  في اإلشكالو  ظاختتمت ف

ود عرض التظصوات ظالمقترحات التي تساهم في المز تفخ  اهم النتائج متحص  عفوها مع الدراس  بخاتم  

 9من البحظث المستقبفو 
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 الدراسة:شكالية إ -0

لقوةةةةةاس مختفةةةةةف القةةةةةدرات المعرفوةةةةة  لفتالموةةةةةذ  الدقةةةةة  ظالمظضةةةةةظعو تحتةةةةةاج االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  

عفةةةةةة  الدر ةةةةةة  العالمةةةةةةات المتحصةةةةةة  عفوهةةةةةةا تفسةةةةةةور  هةةةةةةا فةةةةةةياعتماد لكةةةةةةن ،ظخاصةةةةةة  المهةةةةةةارات العفوةةةةةةا

بصةةةةةةدي عةةةةةةن المسةةةةةةتظى الحقوقةةةةةةي لقةةةةةةدرة المةةةةةةتعفم؛ فهةةةةةةي تةةةةةةرتبط  بمعامةةةةةة  صةةةةةةعظب   وعبةةةةةةرالكفوةةةةةة  ال 

 نفةةةةةسبةةةةةالرغم مةةةةةن  نهةةةةةا تقوةةةةةوس –الفقةةةةةرات، فقةةةةةد لةةةةةظحا  ن الفقةةةةةرات المختففةةةةة  فةةةةةي مسةةةةةتظى الصةةةةةعظب  

المةةةةتعفم، هةةةذا مةةةن  هةةةة  ظ مةةةن  هةةةة   نفةةةستةةةؤدي إلةةةة  مسةةةتظوات مختففةةةة  مةةةن القةةةدرة عنةةةةد  -المحتةةةظى

فةةةةةةردات فةةةةةةي هةةةةةةذه االختبةةةةةةارات وعتمةةةةةةد عفةةةةةة  مسةةةةةةتظى  داء   خةةةةةةرى فةةةةةةإن تقةةةةةةدور معامةةةةةة  صةةةةةةعظب   الم

بةةةةةاختالف مسةةةةةتظى  داء  فةةةةةراد  وختفةةةةةفالمتعفمةةةةةون فةةةةةي  العونةةةةة ، فمعةةةةةامالت صةةةةةعظب  المفةةةةةردة الظاحةةةةةدة 

ظلفحصةةةةةةةةةةظ  عفةةةةةةةةةة  الدقةةةةةةةةةة  ظالمظضةةةةةةةةةةظعو   و ةةةةةةةةةةص ان تتمتةةةةةةةةةةع ، (811: .805)الخةةةةةةةةةةظلي،  العونةةةةةةةةةة 

( حةةةةةظ  5222ام )اكةةةةةدت  كةةةةةااالختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو   بالصةةةةةدي ظ الثبةةةةةات ظ لكةةةةةن مةةةةةن خةةةةةال  مةةةةةا 

 مةةةةةةةةن ظ هةةةةةةةة  ناةةةةةةةةر ال ماعوةةةةةةةة  ت التحصةةةةةةةوفو اصةةةةةةةةدي ظثبةةةةةةةةات االختبةةةةةةةةار  ن ال القوةةةةةةةاس المظضةةةةةةةةظعي 

المر ةةةةةع وتعفقةةةةةان بصةةةةةدي االختبةةةةةار ظثباتةةةةةه فةةةةةي التمووةةةةةز بةةةةةون مسةةةةةتظوات االفةةةةةراد فةةةةةي حةةةةةون انهةةةةةا مةةةةةن 

و  فةةةةةي قوةةةةاس االكتسةةةةةاص ظالتحصةةةةة ظثباتةةةةهظ هةةةة  الناةةةةةر المحكوةةةة  المر ةةةةةع وتعفقةةةةان بصةةةةةدي االختبةةةةةار 

 9  لدى االفراد

العالمةةةة  التةةةةي وحصةةةة  عفوهةةةةا الطالةةةةص نتو ةةةة  تقدمةةةةه فةةةةي اختبةةةةار مةةةةا المعنةةةة  باإلضةةةةاف  الةةةة  ان 

الةةةةةةذي وةةةةةةرتبط ارتباطةةةةةةا ظثوقةةةةةةا بالناروةةةةةة  المسةةةةةةتخدم  فةةةةةةي تفسةةةةةةورها، فالتفسةةةةةةور الةةةةةةذي وعطةةةةةة  لفعالمةةةةةة  

ردة(، )االسةةةةةت اب  لفمفةةةةة ظفةةةةةي الكالسةةةةةوكو  وختفةةةةةف عةةةةةن التفسةةةةةور الةةةةةذي وعطةةةةة  ظفةةةةةي الناروةةةةة  الحدوثةةةةة 

 9(12 :.805)التقي، 
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 ظمةةةةةةن هنةةةةةةا وبةةةةةةدظ مةةةةةةدى الخطةةةةةةر عنةةةةةةدما نسةةةةةةتخدم المقةةةةةةاووس المقننةةةةةة  بمفهةةةةةةظم القوةةةةةةاس ال مةةةةةةاعي

المر ةةةةع لتقةةةةدور النمةةةةظ السةةةةفظكي لففةةةةرد فإنهةةةةا ال تكةةةةظن حساسةةةة  لهةةةةذا الغةةةةرض عفةةةة  الةةةةرغم مةةةةن ظ ةةةةظد 

المر ةةةةةةةع نمةةةةةةةظ ظاكتسةةةةةةةاص، ظبالمثةةةةةةة  عنةةةةةةةدما نسةةةةةةةتخدم المقةةةةةةةاووس المقننةةةةةةة  بمفهةةةةةةةظم القوةةةةةةةاس المحكةةةةةةةي 

لتقةةةةدور الفةةةةرظي الفردوةةةة ، فتهةةةةا  وضةةةةا ال تكةةةةظن حساسةةةة  لهةةةةذا الغةةةةرض عفةةةة  الةةةةرغم مةةةةن ظ ةةةةظد فةةةةرظي 

 (9 52 : 5222 فردو  )امون  كاام،

تقووم نماذج حظ    (Pierre & Romain, 2008) بوار ظ رظمان دراس ما  كدته ظمن خال  

مداخف  في م الت ان فوزو  دظلو  محكم   (885)تحفو  مظاضوع  الكثر منمن خال  ظ  القواس في التربو 

كانت النتائج ان عدد المظاضوع في  8002ال  5222حظ  عن نماذج القواس في التربو  في الفترة من 

ظاغفبو  المظاضوع تناظلت نماذج االست اب  (% 10 )تزاود خال  العشر سنظات الخورة بنسب  اكثر من

 9من م مظت المظاضوع(%2591)ما وعاد  نسب (555)( بعددIRTلفمفردة )

ظمن بون نماذج النارو  الحدوث  لفقواس )نارو  االست اب  لفمفردة( التي ركز عفوها الباحثظن في  

: من هذه البحظثظ  ظالتربظي النفسيفعالوته ف  تحقوي مظضظعو  القواس ظهذا لنمظذج راش التربو  م ا  

 Waugh (2002)،ظاف Waugh(1999)ظاف ، Waugh and Addison (1998)ظاف ظآدوسظن

نطبي عند تطبوقها عف  عونات مختفف  و اتالدراسنتائ ها إل   ن البوانات المستمدة من مقواس  ظ شارت

لمعاوور ضظء ا فيعفوها شرظط نمظذج راش، ظكذلظ تمتع المقواس بدر ات مقبظل  من الصدي ظالثبات 

، قواسضظء النارو  التقفودو  لف فيتفظي ما تم الحصظ  عفوه من مؤشرات  المظضظعيالمحددة لفقواس 

ظ  عف  هذا الحص فيظعدم تغور تدروج مفردات المقواس بتغور مستظى قدرات  فراد العون  المستخدم  

لتقسوم الفةراد عف  م مظعتون ظ نها تحقي القواس  الدراسيالتدروج ظذلظ عند استخدام التحصو  
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تكظن مستقف  عن عون  الفراد الذون و رى عفوهم االختبار ، ظكذلظ مستقف  عن   يسفظظ لف المظضظعي

 (5 :8008)ابظ هاشم،  وشتم  عفوها ذلظ االختبار التيعون  المفردات 

االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  كفاوةةةةةة  وحتا هةةةةةةا السةةةةةةتاذ لوضةةةةةةمن  هةةةةةةذا فةةةةةةان بنةةةةةةاءكةةةةةة  باإلضةةةةةةاف  الةةةةةة  

 (22 :8052)سةةةةةةاعد ظ ظسةةةةةةوف ، تقةةةةةةظوم مظضةةةةةةظعي لفتحصةةةةةةو  الدراسةةةةةةي ظ لكةةةةةةن مةةةةةةن خةةةةةةال  دراسةةةةةة  

حةةةةظ  تقوةةةةوم كفاوةةةة  بنةةةةاء االختبةةةةارات التحصةةةةوفو  لةةةةدى  سةةةةاتذة التعفةةةةوم العةةةةالي ظفةةةةي معةةةةاوور االختبةةةةار 

 تستخدم المعاوور ظهي ضعوف 9فقط من عون  البحث  (%5981.)ال ود ن د ان نسب 

مةةةةادة المعفظماتوةةةة  لفسةةةةن   ظلةةةة  ثةةةةانظي  اتاختبةةةةار  مةةةةن خةةةةال  دراسةةةة  ا راهةةةةا الباحةةةةث عفةةةة ضةةةةا ظ و

ظالوةةةةةة  غفوةةةةةةزان ظ ةةةةةةد ان اكثةةةةةةر االختبةةةةةةارات ال ( ثانظوةةةةةة  مةةةةةةن 88) ص 8052/8052لسةةةةةةن  الدراسةةةةةةو  

فةةةةةةةي ظ تعتمةةةةةةةد ال تحتةةةةةةةرم  ةةةةةةةدظ  المظاصةةةةةةةفات  (%10)عفةةةةةةة  تحتةةةةةةةرم شةةةةةةةرظط االختبةةةةةةةار ال وةةةةةةةد منهةةةةةةةا

 9خطأ(/ذات شك  )صحوح سئف  ابنائها عف  

متخصصةةةةةةة  مةةةةةةةن طةةةةةةةرف البةةةةةةةاحثون فةةةةةةةي كةةةةةةة  الم ةةةةةةةاالت  بحةةةةةةةظثظهةةةةةةذه التسةةةةةةةاؤالت تحةةةةةةةاج الةةةةةةة  

ظتةةةةةةأتي هةةةةةةذه ، المتعفقةةةةةة  بةةةةةةالتقظوم التربةةةةةةظي، لفبحةةةةةةث عةةةةةةن  افضةةةةةة  السةةةةةةب  لقوةةةةةةاس التحصةةةةةةو  الدراسةةةةةةي

 :التساؤ  التاليلإل اب  عن ضمن هذه البحظث  الدراس 

نظريففففة و ففففق  ة المعلوماتيففففة للسففففنة وولفففف   ففففانو اختبففففار تحصففففيل   فففف  مففففادبنففففا  كيففففك يمكففففن 

 ؟ونموذجا( راش االستجابة للمفردة )نموذج

 : بهذا التساؤ  الفرعو  المتعفق  نضع بعض التساؤالتان ظومكننا 

المالئمةةةةة   لفسةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي اختبةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي المعفظماتوةةةةة مةةةةا مالئمةةةةة   شةةةةةكا  فقةةةةةرات  •

 راش؟ نمظذجالفتراضات 
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المالئمةةةةة   لفسةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي اختبةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي المعفظماتوةةةةة مةةةةا مالئمةةةةة   شةةةةةكا  فقةةةةةرات  •

 راش؟ نمظذج لتقدورات

في ظ  لفسن   ظل  ثانظي الختبار التحصوفي في المعفظماتو ا لدر اتثبات الصدي ظ الدالالت ما  •

 نمظذج راش؟

 شظفي نمظذج را المعفظماتو  لفسن   ظل  ثانظيي التحصوفي ف االختبار فقراته  تختفف صعظب   •

 ؟باختالف اشكالها

 الدراسةاهداك -0

فةةةةةةةي مةةةةةةةادة  مظضةةةةةةةظعي بنةةةةةةةاء اختبةةةةةةةار تحصةةةةةةةوفيالرئوسةةةةةةةي لهةةةةةةةذه الدراسةةةةةةة  هةةةةةةةظ ان الهةةةةةةةدف   

، إضةةةةةاف  الةةةةة  م مظعةةةةة  مةةةةةن الهةةةةةداف الثانظوةةةةة  المعفظماتوةةةةة  لفسةةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي ظفةةةةةي نمةةةةةظذج راش

 تتمث  في:

  لبناء االختبارات التحصوفو  ظفي نمظذج راش9اعتماد دلو  منه ي 

 التحقي من الصدي الحدوث ظفي نمظذج راش 

  9 سالوص تقظوم التحصو  الدراسيتحسون طري ظ 

 لتسةةةةةهو  عمفوةةةةة  التقةةةةةظوم التحصةةةةةوفي  المظضةةةةةظعو ذة بم مظعةةةةة  مةةةةةن االختبةةةةةارات تدعةةةةةم االسةةةةةا

 ظالبنائي

  السئف 9التأثر بالمنطق  اظ نظت  حدوث  ظبدظنقواس الكفاءة بطري 

 بالمرظن  من حوت السهظل  ظصعظب  السئف 9 بناء اختبارات تتصف 

   تتبةةةةةةةع نمةةةةةةةظترتوةةةةةةةص قةةةةةةةدراتهم ظفةةةةةةةي خةةةةةةةط متصةةةةةةة  لالتقةةةةةةةظوم المسةةةةةةةتمر لفتالموةةةةةةةذ مةةةةةةةن خةةةةةةةال 

 هم9كفاءات
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  الدراسة وهمية-0

 قوةةةةةاس قةةةةةدراتالمسةةةةةتخدم  فةةةةةي الطةةةةةري ظالسةةةةةالوص   كثةةةةةر مةةةةةن االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو تعتبةةةةةر  

ظوتزاوةةةةةةد االهتمةةةةةةةام لةةةةةةةدى البةةةةةةاحثون فةةةةةةةي م ةةةةةةةا   الكفةةةةةةةاءات مةةةةةةدى اكتسةةةةةةةاصمةةةةةةةن  ظالتحقةةةةةةةيالمتعفمةةةةةةون 

 لمظضظعي9االسب  لفحصظ  عف  القواس   فض التربو  ظالقواس في البحث عن 

 :خال  هذا تاهر  همو  الدراس  فيظمن  

  بنائها9 في مفهظم االختبارات التحصوفو  ظكوفو البحظث العفمو  بدراس  دعم 

 9دعم البحظث العفمو  بدراس  حظ  نارو  االست اب  لفمفردة 

   بطري ظ سالوص الختوار فقرات االختبارات التحصوفو 9دعم المؤسسات التربظو  

   التعفومو  التعفمو 9المساعدة في تطظور العمفو 

  عفةةةةةةة  مقارنةةةةةةة  نتةةةةةةةائج اداء الطفبةةةةةةة  بنتةةةةةةةائج زمالئهةةةةةةةم الةةةةةةةذون سةةةةةةةبقظهم  االسةةةةةةةاتذةمسةةةةةةةاعد

ظوسةةةةةةةاعد عفةةةةةةة  تحدوةةةةةةةد سةةةةةةةبص االرتفةةةةةةةات فةةةةةةةي معةةةةةةةدالت الرسةةةةةةةظص اذ كةةةةةةةان را عةةةةةةةا الةةةةةةة  

 مستظى اداء الطفب  اظ ال  مستظى صعظب  االسئف 9

  الدراسةحدود -4

 :في الدراس حدظد تتثم   •

 سةةةةاتذة متخصصةةةةون لمةةةةادة المعفظماتوةةةةة  التةةةةةي بهةةةةا غفوةةةةزان  بفدوةةةة الحةةةةدظد المكانوةةةة : ثانظوةةةةات  •

لةةةةةةةدوهم خبةةةةةةةرة عفةةةةةةة  القةةةةةةة  سةةةةةةةنتون ظ وضةةةةةةةا مخبةةةةةةةر لف انةةةةةةةص التطبوقةةةةةةةي لوتكمنةةةةةةةظا مةةةةةةةن  ةةةةةةةراء 

 االمتحانات في ارظف متساظو  ظالتقفو  من الخطاء المعوارو  
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ظلهةةةةةةةذا تةةةةةةةم تحدوةةةةةةةد  8052/8052الحةةةةةةةدظد الزمانوةةةةةةة : الفصةةةةةةة  الظ  مةةةةةةةن السةةةةةةةن  الدراسةةةةةةةو   •

 ةةةةةةا  الظ  فقةةةةةةط مةةةةةةن محتةةةةةةظى مةةةةةةادة المعفظماتوةةةةةة  لفسةةةةةةن  اظلةةةةةة  محتةةةةةةظى االختبةةةةةةار عفةةةةةة  الم

 ثانظي

 تقةةةةةةوسالتةةةةةةي الحةةةةةةدظد المظضةةةةةةظعو : االلتةةةةةةزام بنةةةةةةظت السةةةةةةئف  التةةةةةةي تةةةةةةتالءم مةةةةةةع نمةةةةةةظذج راش  •

 ي تتحمةةةة   اإل ابةةةة ثنائوةةةة   بأسةةةةئف ظفةةةةي سةةةةفم بفةةةةظم التةةةةي ومكةةةةن صةةةةوغتها الكفةةةةاءات المعرفوةةةة  

 9ك  فقرة إ اب  ظاحدة صحوح  

، ثانظوةةةةةةةةات بمدونةةةةةةةة  غفوةةةةةةةةزان .( تفموةةةةةةةةذ مةةةةةةةةن 501الدراسةةةةةةةة  عفةةةةةةةة  عونةةةةةةةة  )العونةةةةةةةة :   روةةةةةةةةت  •

 ظلتالموذ السن   ظل  ثانظي في مادة المعفظماتو 9

 :الدراسة مصطلحات -4 

ظ  صةةةةةحوح–االختوةةةةةارتختفةةةةةف فةةةةةي الشةةةةةك  )متعةةةةةدد لفقةةةةةرات عونةةةةة  مةةةةةن اهةةةةةظ : االختبفففففار التحصفففففيل 

تقةةةةةةوس قةةةةةدرات معرفوةةةةةة  فةةةةةةي مةةةةةادة المعفظماتوةةةةةة  لفم ةةةةةةا  الظ   ترتوةةةةةةص(-تكمفةةةةةة  فةةةةةراغ–مقابفةةةةةة  -أخطةةةةة

( عنةةةةةةةةةد اإل ابةةةةةةةةة  5(  عنةةةةةةةةةد الخطةةةةةةةةةأ ظ )0لتالموةةةةةةةةةذ السةةةةةةةةةن   ظلةةةةةةةةة  ثةةةةةةةةةانظي تقةةةةةةةةةدر كةةةةةةةةة  إ ابةةةةةةةةة  ص )

  الصحوح 9

الةةةربط بةةةون صةةةعظب  الفقةةةرة فةةةي القوةةةاس النفسةةةي وةةةتم فوهةةةا حدوثةةة   ناروةةة االسفففتجابة للمففففردة: نظريفففة 

المعفظماتوةةةة (  التةةةةي تقةةةةاس بالفظغوةةةةت ظفةةةةي دالةةةة  رواضةةةةو  محةةةةددة ظ السةةةةم  الكامن )قةةةةدرة معرفوةةةة  فةةةةي 

 ظفي عدد من النماذج )تم اختوار نمظذج راش لفدراس (9

تقةةةةةدور تقوومةةةةةي شةةةةةام  لدر ةةةةة  دعةةةةةم الدلةةةةة  الت روبوةةةةة  ظالمبةةةةةررات الناروةةةةة  لكفاوةةةةة  : صفففففدق االختبفففففار 

 (52219مستوظ )ظفي نارو  ظمالءم  التفسورات ظاإل راءات عف   ساس در ات االختبار 
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 فقرات االختبار ظفي نمظذج راش9 لمدى استقرار ظاتسايتقدور تقومي  :الفقرات بات 

 : تقدور تقوومي لثبات االفراد ظفي نمظذج راش9 بات اال راد

 سابقة:وبحوث دراسات -4

سةةةةةنركز فةةةةةي الدراسةةةةة   هنةةةةةاظ عةةةةةدة دراسةةةةةات عربوةةةةة  ظا نبوةةةةة  تناظلةةةةةت ناروةةةةة  االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة لكةةةةةن

 تتقارص مع دارسنا، ظ ومكن ان نصنفها ال  قسمون ظهما : الحالو  عف  البحظث التي

  9بناء اختبارات تحصوفو  ظفي نمظذج راش 

  9دراسات مقارن  لشكا  الفقرات 

 :الدراسات الت  تناولت بنا  اختبار تحصيل  و ق نموذج راش-و

 اختبةار بنةاء فةي شار  نمةظذج اسةتعما  إلة  الدراسة  هةذه هةدفت (5220) عةالم دراسة 

 ظالنفسةو  التربظوة  البحةظث خطة  إعةداد فةي المعةارف الساسةو  لقوةاس المر ةع محكةي تشخوصةي

 مةن الظلوة  بصةظرته االختبةار تةألف. مصةر فةي التربوة  بكفوةات العفوةا الدراسةات طفبة  لةدى

 ( هةدفا  0.)ظوقةوس االختبةار ،بةدائ  خمسة  فقةرة لكة  متعةدد مةن االختوةار نةظت مةن فقةرة (8.)

 ظقةد تألفةت ، ظالنفسةو  التربظوة  البحةظث خطة  إعةداد فةي الساسةو  بالمعةارف تتعفةي سةفظكوا  

باسةةتعما   راش مةةظذجن ظفةةي البوانةةات تحفوةة  تةةم طالبةةا   ( 52مةةن) اإلحصةةائي التحفوةة  عونةة 

 عةةدم ظ وضةةا نمةةظذجال ( فقةةرات الفتراضةةات 05ظ اهةةرت النتةةائج عةةدم مالئمةة  ) (Prox) طروقةة 

 9لمتطفبات النمظذج العون  من فردون بوانات مالئم 

هةةةةةةدفت الدراسةةةةةة  الةةةةةة  بنةةةةةةاء اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي فةةةةةةي  التةةةةةةي (8058دراسةةةةةة  الربوعةةةةةةي )ظ وضةةةةةةا 

عفةةةة  ظفةةةةي نمةةةةظذج راش، ظتحقوقةةةةا لةةةةذلظ اسةةةةتند الباحةةةةث فةةةةي متظسةةةةط  مةةةةادة اإلحوةةةةاء لةةةةدى طفبةةةة  الظ 
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( ظالتةةةةةةي تقةةةةةةوس فقراتةةةةةةه 8005 )الةةةةةةذي  عدتةةةةةةه عبةةةةةةد اه التحصةةةةةةوفيعةةةةةةداد االختبةةةةةةار عفةةةةةة  االختبةةةةةةار إ

( فقةةةةةرة اختباروةةةةةه 50المسةةةةةتظوات الثالثةةةةة  مةةةةةن تصةةةةةنوف بفةةةةةظم فةةةةةي الم ةةةةةا  المعرفةةةةةي ظالمكةةةةةظن مةةةةةن ) 

( طالةةةةص ظطالبةةةة  800قةةةةام الباحةةةةث بتطبوةةةةي االختبةةةةار عفةةةة  عونةةةة  مكظنةةةة  مةةةةن ) ،مةةةةن اختوةةةةار متعةةةةدد

ثةةةةةم بعةةةةد ذلةةةةظ تةةةةةم  فةةةةةي  موةةةةع الفقةةةةرات،فةةةةأكثر  (09.0حوةةةةث كةةةةان تشةةةةةبع الفقةةةةرات فةةةةي العامةةةةة  العةةةةام)

باسةةةةةةةتخدام برنةةةةةةةامج   اعتمةةةةةةةاد نمةةةةةةةظذج راش لتحفوةةةةةةة  الفقةةةةةةةرات عفةةةةةةة  ظفةةةةةةةي الناروةةةةةةة  محكوةةةةةةة  المر ةةةةةةةع

ظبعةةةةةد االنتهةةةةةاء مةةةةةن إ ةةةةةراءات تحفوةةةةة  فقةةةةةرات االختبةةةةةار ظتةةةةةدرو ها عفةةةةة  ظفةةةةةي نمةةةةةظذج راش  )راسةةةةةكا (

ظوةةةة  تةةةةدروج ظحةةةةدات فقةةةةرة، ظبعةةةةدها تةةةةم تح (5. صةةةةبح االختبةةةةار وتكةةةةظن فةةةةي صةةةةوغته النهائوةةةة  مةةةةن ) 

 )الفظ وت( إل  تدروج ظحدات ) لظاط( المئظو 9

الةةةةةة  بنةةةةةةاء اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي محكةةةةةةي المر ةةةةةةع  ( فقةةةةةةد هةةةةةةدفت8058 مةةةةةةا دراسةةةةةة  السةةةةةةمرائي )

فةةةةي مةةةةادة عفةةةةةم نفةةةةس الخةةةةظا  ظهةةةةةي مةةةةادة دراسةةةةو  مقةةةةةررة لطفبةةةة  الصةةةةف الثالةةةةةث فةةةةي  قسةةةةام العفةةةةةظم 

( فقةةةةةرة  580االختبةةةةةار مةةةةةن )، فقةةةةةد تةةةةةألف وةةةةة راقالتربظوةةةةة  ظالنفسةةةةةو  لكفوةةةةةات التربوةةةةة  فةةةةةي ال امعةةةةةات الع

( فقةةةةرة لفتحقةةةةي مةةةةن افتةةةةراض احةةةةادي البعةةةةد 88تةةةةم  اسةةةةتبعاد )، المتعةةةةدد اختباروةةةة  مةةةةن نةةةةظت االختوةةةةار

( فقةةةةةرة 581مطابقةةةةة  )  اهةةةةةرت النتةةةةةائج9 بطروقةةةةة  المكظنةةةةةات الساسةةةةةو  العةةةةةامفيالتحفوةةةةة  مةةةةةن خةةةةةال  

 ( فقرة5.9من االختبار لمتطفبات نمظذج راش ظهذا بعد استبعاد )

 تحصةةوفي لمةةادة اختبةةار بنةةاء إلةة  تهةةدف دراسةة   (2012)ال بةةظريظقةةد ا ةةرى  وضةةا 

 ظلتحقوةي المعفمةون، إعةداد معاهةد الكامنة  لطفبة  السةمات ناروة  ظفةي التربةظي ظاإلشةراف اإلدارة 

 عفة  متعةدد، ظبنةاء مةن االختوةار نةظت مةن اختباروة  فقةرة(  522) تمةت صةواغ  الدراسة  هةدف

 االختبةار طبةي ثةم فقةرة، (.51) مةن لوتكةظن االختبةار الفقةرات بعةض حةذف تةم المحكمةون اراء

 فةي محافاة  معاهةد تسةع  مةن العشةظائي الطبقةي بالسةفظص اختوةرظا طالبةا ظطالبة  (310) عفة 
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 تهاافتراضة مةن ظالتحقةي االختبةار تحفوة  فقةرات فةي شار  نمةظذج عفة  الباحةث ظاعتمةدبغةداد9 

 لعةدم فقةرة) 52)اسةتبعد  بحوةث اختباروة ؛ فقةرة (111) مةن بصةوغته النهائوة  االختبةار لوتكةظن

 كةاي مربةع قومة  مةن  كبةر قومتهةا كانةت لن فقةرة (14) ظاسةتبعد القوةاس، اسةتقاللو  تحقوقهةا

 العةام كةان بالعامة  الفقةرات تشةبع لن اختباروة ؛ راتفقة (10) حةذف ظتةم ،(0,05)مسةتظى عنةد

 (0,959) فبفغ لففقرات الثبات حساص معام  ظتم رات،الفق تشبع في المعتمد المعوار من  ق 

مةةةةةةن بةةةةةةون الدراسةةةةةةات التةةةةةةي اهتمةةةةةةت بتشةةةةةةخو  القةةةةةةدرات المعرفوةةةةةة  باسةةةةةةتخدام نمةةةةةةظذج راش ظ 

 لطفبةة  الهندسةة  فةةي تحصةةوفي اختبةةار بنةةاء إلةة  هةةدفتالتةةي  (8058راسةة  لموةةاء ظسةةاند )د

 االختوةةار نةةظت مةةن فقةةرة (30) االختبةةار مةةن تكةةظن اش9ر  نمةةظذج باسةةتخدام الخةةامس الصةةف

 ثابةةت، االختبةةار  ن النتةةائج ظ اهةةرت .ظطالبةة  (، طالبةةا858) عفةة  االختبةةارطبةةي  9متعةةددال

 االختبةار فقةرات ظ ن( 0,78) لألفةراد الثبةات ظمعامة  (0,98) تالففقةر  الثبةات معامة  بفةغ حوةث

الة   3,29- مةن ) بةون مةا الفقةرات الصةعظب  قومة  رظحةتفت  وةد، بشةك  الصةعظب  مةدى غطةت

 .شار  لنمةةظذج المالءمةة  إحصةةائوات ضةةمن تقةةع الفقةةرات معاةةم  ن ظاهةةر(لظ وةةت 8982

 9المفاهوم الهندسو  في متنظع   خطاء ظ ظد  وضا النتائج ظ اهرت

هةةةةةدفت إلةةةةة  تظاوةةةةةف نمةةةةةظذج التةةةةةي  (8052عالظنةةةةة  )دراسةةةةة   تظ ةةةةةدالخوةةةةةرة ظفةةةةةي السةةةةةنظات 

راش فةةةةةي بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي منهةةةةةاج التةةةةةاروا، ظمةةةةةن   ةةةةة  تحقوةةةةةي ذلةةةةةظ قةةةةةام الباحةةةةةث ببنةةةةةاء 

( فقةةةةةرة مةةةةةن نةةةةةظت االختوةةةةةار 5.8اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي لمنهةةةةةاج التةةةةةاروا، تكةةةةةظن بصةةةةةظرته الظلوةةةةة  مةةةةةن )

بةةةةة  ( طالبةةةةةا ظطالبةةةةة  مةةةةةن طف82.مةةةةةن متعةةةةةدد بأربعةةةةة  بةةةةةدائ 9 ظتةةةةةم تطبوقةةةةةه عفةةةةة  عونةةةةة  مؤلفةةةةة  مةةةةةن )

ظقةةةةةةةد تةةةةةةةم التحقةةةةةةةي مةةةةةةةن مطابقةةةةةةة  االختبةةةةةةةار  الصةةةةةةةف الثةةةةةةةاني الثةةةةةةةانظي الدبةةةةةةةي فةةةةةةةي مدونةةةةةةة  نةةةةةةةابفس، 

( فةةةةةةةةةةردا ، لعةةةةةةةةةةدم مطةةةةةةةةةةابقتهم الفتراضةةةةةةةةةةةات 81التحصةةةةةةةةةةوفي الفتراضةةةةةةةةةةات  نمةةةةةةةةةةظذج راش، إذ حةةةةةةةةةةةذف )
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( فقةةةةةةرات مةةةةةةن فقةةةةةةرات االختبةةةةةةار، ظقةةةةةةد التحقةةةةةةي مةةةةةةن صةةةةةةدي االختبةةةةةةار 1النمةةةةةةظذج، باإلضةةةةةةاف  إلةةةةةة  )

( فةةةةةةي حةةةةةةون بفةةةةةةغ 0920 َن ثبةةةةةةات الفةةةةةةراد الةةةةةةذون طبةةةةةةي عفةةةةةةوهم االختبةةةةةةار )ظثباتةةةةةةه؛ ظ شةةةةةةارت النتةةةةةةائج 

(، ظبنةةةةاء عفةةةة  النتةةةةائج  ظصةةةةت الدراسةةةة  بةةةةإ راء دراسةةةة  مقارنةةةة  .092معامةةةة  ثبةةةةات فقةةةةرات االختبةةةةار)

 بون نارو  القواس الحدوث ، ظالكالسوكو  في التحقي من خصائ  االختبارات التحصوفو 9

هةةةةةدفت هةةةةةذه الدراسةةةةة  الةةةةة  التحقةةةةةي مةةةةةن التةةةةةي  (8052دراسةةةةة  عفوفةةةةةي )فةةةةةي ال زائةةةةةر تظ ةةةةةد ظ 

الكالسةةةةةوكو  وتةةةةةي مةةةةةادة القوةةةةةاس النفسةةةةةي لنار  المر ةةةةةع فةةةةةيمطابقةةةةة  فقةةةةةرات اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي محكةةةةةي 

قوةةةةام الباحةةةةث ببنةةةةاء االختبةةةةار التحصةةةةوفي مةةةةن نةةةةظت اختوةةةةار مةةةةن متعةةةةدد  راش( بعةةةةدنمةةةةظذج ظالحدوثةةةة  )

ظطالبةةةةةةةةةةة   لفعةةةةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةةةةي  ( طالب ةةةةةةةةةةةا558) تضةةةةةةةةةةةمبأربعةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةدائ  قةةةةةةةةةةةام بتطبوقةةةةةةةةةةةه عفةةةةةةةةةةة  عونةةةةةةةةةةة  

فقةةةةةةةةةرة لفناروةةةةةةةةة   (..)مطابقةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة شةةةةةةةةةارت النتةةةةةةةةةائج  ظ  ال ةةةةةةةةةامعي توبةةةةةةةةةازة9 بةةةةةةةةةالمركز.8058/8052

فقةةةةةةةةةةرة لنمةةةةةةةةةةظذج راش، ظكانةةةةةةةةةةت تقةةةةةةةةةةدورات الخصةةةةةةةةةةائ  السةةةةةةةةةةوكظمترو  )الثبةةةةةةةةةةات  (82)الكالسةةةةةةةةةةوكو  ظ

 9منها ظفي النارو  الحدوث  الكالسوكو   ق ظالصدي( لالختبار ظفي النارو  

 ( التةةةةةةةةةةي8055) Puryaبةةةةةةةةةةظرا  ( ظدراسةةةةةةةةةة 8002) NOORنةةةةةةةةةةظر  دراسةةةةةةةةةة ظهنةةةةةةةةةةاظ  وضةةةةةةةةةةا  

ختبةةةةار تحصةةةةوفي ظفةةةةي ناروةةةة  الصةةةةدي الحدوثةةةة  )موسةةةةتظ( فقةةةةد تةةةةم التحقةةةةي مةةةةن صةةةةدي ا هةةةةدفت الةةةة 

النتةةةةةةةةائج الةةةةةةةة   ظ كةةةةةةةةدت 9( فقةةةةةةةةرة20) لإلن فوزوةةةةةةةة  مةةةةةةةةنبنةةةةةةةةاء اختبةةةةةةةةار تحصةةةةةةةةوفي متعةةةةةةةةدد االختوةةةةةةةةارات 

ظ بالنسةةةةب  تامكانوةةةة  نمةةةةظذج راش لفتحقةةةةي مةةةةن مختفةةةةف ادلةةةة  الصةةةةدي الحدوثةةةة  مةةةةن ظ هةةةة  ناةةةةر موسةةةة

 9لالختبارات التحصوفو 

خصةةةةةةةةةةائ   عةةةةةةةةةةدادافقةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةدفتا الةةةةةةةةةة   (2013)ظاخةةةةةةةةةةرظن   Nuraini رهةةةةةةةةةةانينظ ظدراسةةةةةةةةةة  

المالوزوةةةةة  ظهةةةةةذا  التعفةةةةةوم مؤسسةةةةة  فةةةةةي راش قوةةةةةاس نمةةةةةظذج باسةةةةةتخدام (OSS) المظضةةةةةظعو  المعةةةةةاوور
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هةةةةذه المعةةةةاوور فةةةةي االحكةةةةام الصةةةةادرة عنهةةةةا مةةةةن ترقوةةةة  اظ تسةةةةكون لفطفبةةةة  اظ در ةةةة  امةةةةتالظ  لهموةةةة 

  9الكفاءة

 الدراسات الت  تناولت مقارنة بين اشكال الفقرات-ب

 مةةةةةن االختوةةةةةار)  شةةةةةكا  الفقةةةةةرات مةةةةةن شةةةةةكفون  ثةةةةةر بةةةةةون لفمقارنةةةةة  ( 8002)المصةةةةةري دراسةةةةة هةةةةةدفت 

 تقةةةةةدورها فةةةةةي المعوةةةةةاري ظالخطةةةةةأ (28 )المفحظصةةةةةون قةةةةةدرات تقةةةةةدور مةةةةةن كةةةةة  عفةةةةة ( ظالتكموةةةةة  متعةةةةةدد

 الصةةةةةف لطةةةةةالص الحاسةةةةةظبو  الثقافةةةةة  اختبةةةةةار فةةةةةي بنةةةةةاء تةةةةةم ظقةةةةةد, لففقةةةةةرات السةةةةةوكظمترو  ظالخصةةةةةائ 

 خدام النمةةةةةةظذج الثنةةةةةةائيتظتةةةةةةم اسةةةةةةالثانوةةةةةة 9  لمنطقةةةةةة  اربةةةةةةد ظالتعفةةةةةةوم التربوةةةةةة  مدوروةةةةةة  فةةةةةةي الثةةةةةانظي الظ 

االختبةةةار  فقةةةرات شةةةك  إلةةة  تعةةةزى الفةةةراد قةةةدرات تقةةةدور ظ ةةةظد فةةةرظي فةةةي عةةةدم النتةةةائج  اهةةةرت ظقةةةد

 عنةةةةد إحصةةةةائوا دالةةةة  فةةةةرظي ظ ةةةةظد ظكةةةةذلظ (0901)عنةةةةد مسةةةةتظى داللةةةة   إحصةةةةائو  داللةةةة  ذات فةةةةرظي

 مةةةةةةن االختوةةةةةةار لصةةةةةةالح فقةةةةةةرات الفةةةةةةراد قةةةةةةدرات لتقةةةةةةدور المعوةةةةةةاري فةةةةةةي الخطةةةةةةأ الداللةةةةةة  مسةةةةةةتظى نفةةةةةةس

 الفقةةةةةةةةرات ظتمووةةةةةةةةز الفقةةةةةةةةرات ظالظسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي لدالةةةةةةةة الحسةةةةةةةةابي ظصةةةةةةةةعظب   الظسةةةةةةةةط ظفةةةةةةةةي .متعةةةةةةةةدد

 .التكمو  لصالح فقرات الفقرات ظصعظب  االختبار معفظمات

 فقةرة شةك   ثةر عفة  التعةرف إلة  الدراسة  هةدفتفقةد  (8050دراسة  محمةد العنةزي ) مةا 

 قةرة9 الف اسةت اب  لناروة  ظفق ةا لالختبةار السةوكظمترو  ظالخصةائ  الفقةرة معةالم عفة  االختبةار

 ظالتكموة  تعةةددالم االختوةارظهمةةا  الرواضةوات ختبةةارمةن ا شةةكفون بنةاء تةةم الهةدف هةةذا ظلتحقوةي

 االختبةار شةكفي مةن شةك  كة  تكةظن ،السةعظدو  العربوة  الممفكة  فةي المتظسةط الثالةث لفصةف

، خةةال  نتةةائج بةةاطال (926) عفةة  االختبةةار تطبوةةي تةةم ،فقةةرة (55) مةةن الظلوةة  صةةظرته فةةي

 المعفةم الثالثةي الفظ سةتي النمةظذج وتطفبهةا التةي لالفتراضةات االختبةارون فقةرات طابقة فحة  م
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تةةم حةةذف  , التكموة  الختبةار المعفةم ثنةائي الفظ سةتي النمةظذجدد ظ متعةة مةةن االختوةةار الختبةار

 . شك  لك  فقرة (35) من مكظن ا االختبار فأصبح ( فقرتون08)

 ظتمووزهةا صةعظبتها معامة  فةي الفقةرة لشةك   ثةرفةرظي  ظ ةظد عةدم إلة  الدراسة  نتةائج  شةارت

 الفقةرات صةعظب  لتقةدور المعوةاري الخطةأ مةن كة  فةي الفقةرة لشةك   ثةر ظظ ةظد ،معفظماتهةا ظدالة 

 لشةكفي الثبةات معةامفي بةون فةرظي ظ ةظد عةدم كةذلظ النتةائج ظ اهةرت، التكموة  اختبةار لصةالح

 وسةتخدمظنها التةي االختبةارات بةأنظات التنظوةع إلة  المعفمةون بتظعوة  الدراسة  ظ ظصةت ،االختبةار

 .ظالتكمو  متعدد من االختوار النظعون عف  تحتظي بحوث

 الخصةةةائ  بةةةون المقارنةةة  إلةةة  راسةةة دهةةةدفت ال( 8058 بةةةظ  ةةةراد )دراسةةة  مةةةا  

 الفقةرة، اسةت اب  ناروة  ضةظء فةي التكموة  ظاختبةار متعةدد مةن االختوةار السةوكظمترو  الختبةار

متعةةدد  مةن اختوةار  حةدهما االبتةدائي السةةادس الصةف لطفبة  العفةظم مةادة فةةي ظُ عةد اختبةارون

كةةال  ظُطبةةي راش، نمةةظذج مسةةتخدما ( فقةةرة0.) مكةةظن ظكالهمةةا التكموةة  نةةظت مةةن ظاآلخةةر

( فقةةرات 2حةةذف) إلةة  النتةةائج ظ شةةارت ظطالبةة  ( طالبةةا  20) مةةن مكظنةة  عونة  عفة  االختبةارون

 لفقةةرات الصةةعظب  تقةةدورات  ت ثبةةاتمعةةامال  ن ( فقةةرات اختوةةار متعةةدد ظ08اختوةار التكموةة  ظ )

 متعدد9 االختوار من الختبار منها  عف  التكمو  اختبار في ظ الفراد 

 قةةراتف شةةك   ثةةر عفةة  التعةةرف إلةة  فتهةةدالتةةي  (8052دراسةة  ر ةةاء العنةةزي )ظ 

 لالختبةار السةوكظمترو  ظالخصةائ  الفقةرة معةالم عفة  ظالخطةأ ظالصةظاص متعةدد مةن االختوةار

 الختبةار شةكفون بنةاء تةم الهةدف هةذا ظلتحقوةي الفقةرة، اسةت اب  لناروة  المعفةم ثنةائي نمةظذج ظفةي

 شةكفي مةن شةك  كة  تكةظن ظالخطةأ، ظالصةظاص متعةدد مةن االختوةار :اآللةي الحاسةص مةادة فةي

 بالصةف طالبةا  (21.) عفة  االختبةار تطبوةي ظتةم فقةرة،( .2) مةن النهائوة  صةظرته فةي االختبةار
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 فةي إحصةائو  داللة  ذات فةرظي ظ ةظد عةدم النتةائج  اهةرتظ  .تبةظظ مدونة  فةي ثةانظي الظ 

 إحصةائو  داللة  ذات فةرظي ظ ةظد كشةفت النتةائج  ن إال االختبةار، شةكفي بةون الفقةرة صةعظب 

 ظ ةظد عةدم النتةائج  اهةرت  خةرى ناحوة  مةن ظالخطةأ، الصةظاص اختبةار لصةالح الفقةرة تمووةز فةي

 9االختبار شكفي بون الت روبي الثبات معام  في إحصائو  دالل  ذات فرظي

 تعقيب عل  الدراسات السابقة ال-0

تنظعةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةات حةةةةةةةةظ  االختبةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةوفو  ظفةةةةةةةةي مختفةةةةةةةةف نمةةةةةةةةاذج ناروةةةةةةةة  االسةةةةةةةةت اب  

السةةةةةةةةنظات الخوةةةةةةةةرة ظهةةةةةةةةذا ور ةةةةةةةةع الةةةةةةةة  تطةةةةةةةةظر البةةةةةةةةرامج االحصةةةةةةةةائو   ظخاصةةةةةةةة  فةةةةةةةةي (IRTلفمفةةةةةةةةردة)

المناسةةةةةةب  لمختفةةةةةةف النمةةةةةةاذج ممةةةةةةا وسةةةةةةمح بمعال ةةةةةة  سةةةةةةروع  لالسةةةةةةت ابات ظتقةةةةةةدور معةةةةةةالم النمةةةةةةظذج، 

ضةةةةوع االختبةةةةارات تختفةةةةف حسةةةةص مسةةةةتظوات الةةةةتعفم مةةةةن االبتةةةةدائي الةةةة  المتظسةةةةط اظ وضةةةةا ن ةةةةد ان مظ 

 مكن ان نستخف  منها ما وفي:ظالثانظي ظال امعي، ظ وضا مختفف المظاد9 ظو

 النموذج  ختياربالنسبة ال -و

ن ةةةةةةد تنظعةةةةةةا فةةةةةةي اسةةةةةةتخدام نمةةةةةةاذج االسةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةردة عنةةةةةةد بنةةةةةةاء االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  لكةةةةةةن 

هنةةةةةاظ تركوةةةةةز عفةةةةة  نمةةةةةظذج راش ظهةةةةةذا را ةةةةةع الةةةةة  التظصةةةةةوات فةةةةةي مختفةةةةةف الدراسةةةةةات التةةةةةي تنصةةةةةح 

احصةةةةةائوا لتقةةةةةدور قةةةةةدرة الفةةةةةرد ظعةةةةةدد االفةةةةةراد  بةةةةةه ظ وضةةةةةا الةةةةة  اعتبةةةةةاره الدر ةةةةة  الكفوةةةةة  لالختبةةةةةار كافوةةةةةا

الةةةةةذون ا ةةةةةابظا عفةةةةة  المفةةةةةردة إ ابةةةةة  صةةةةةحوح  كةةةةةاف احصةةةةةائوا لتقةةةةةدور معفمةةةةة  الفةةةةةرد كمةةةةةا ان االفةةةةةراد 

، ظوةةةةرى (8058 )ابةةةةظ  ةةةةرادكمةةةةا ذكةةةةر هةةةةذا  الةةةةذون لهةةةةم نفةةةةس در ةةةةات الخةةةةام سةةةةوكظن لهةةةةم نفةةةةس القةةةةدرة

ظ اسةةةةةةةةةتخداما فةةةةةةةةةي بوقةةةةةةةةةا ان نمةةةةةةةةةظذج راش وتموةةةةةةةةةز بخصةةةةةةةةةائ  ت عفةةةةةةةةةه  كثةةةةةةةةةر تط (.805 )عةةةةةةةةةالم 

 منها : لعدة  سباص  المظاقف العمفو 
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الةةةةةةالزم تظفرهةةةةةةا فةةةةةةي البوانةةةةةةات لكةةةةةةي وعطةةةةةةي القةةةةةة  بالنسةةةةةةب  لبةةةةةةاقي النمةةةةةةاذج  عةةةةةةدد الفةةةةةةرظض -

 تقدورات دقوق 9

تمكةةةةةن عفمةةةةةاء القوةةةةةاس مةةةةةن إو ةةةةةاد حفةةةةةظ  عمفوةةةةة  مناسةةةةةب  لتقةةةةةدور بةةةةةارامتر الصةةةةةعظب  ظالقةةةةةدرة  -

فةةةةةي حةةةةةون انهةةةةةم وظا هةةةةةظن حتةةةةة   Linacreظ  Wright راوةةةةةت ظ لونكةةةةةارت  ظخاصةةةةة  اعمةةةةةا 

حصةةةةةائو  فةةةةةي تقةةةةةدور بةةةةةارامترات النمةةةةةظذ ون الخةةةةةرون ظخاصةةةةة   االن مشةةةةةكالت سةةةةةوكظمترو  ظا 

 ثالثي البارامتر9

القةةةوم التقدوروةةة  لقةةةدرة الفةةةرد حصةةة  عفةةة  نفةةةس الدر ةةة  فةةةي االختبةةةار الةةةذي بنةةةي عفةةة   سةةةاس  -

ذا لةةةةوس ضةةةةرظري ظن متسةةةةاظو  بغةةةةض الناةةةةر عةةةةن عونةةةة  المفةةةةردات ظلكةةةةن هةةةةكةةةةنمةةةةظذج راش ت

 في النماذج الخرى9

 هذه الدراس 9في  االست اب ظلهذا السباص تم اختوار نمظذج راش ثنائي 

 بالنسبة الختيار وشكال الفقرات -ب

المتحصةةةةةةةةةة  المتعفقةةةةةةةةةة  بدراسةةةةةةةةةة  الفةةةةةةةةةةرظي بةةةةةةةةةةون اشةةةةةةةةةةكا  الفقةةةةةةةةةةرات ظمختفةةةةةةةةةةف  النتةةةةةةةةةةائجتعةةةةةةةةةةددت 

ظ ةةةةةةد فةةةةةةرظي اكةةةةةةدت انةةةةةةه ال و( 8050دراسةةةةةة  محمةةةةةةد العنةةةةةةزي )ف الخصةةةةةةائ  السةةةةةةوكظمترو  لالختبةةةةةةار

راسةةةة  نتةةةةائج دظالتمووةةةةز ظدالةةةة  المعفظمةةةةات بةةةةون شةةةةكفي الفقةةةةرات لكةةةةن   العصةةةةظبفةةةةي القةةةةدرة ظفةةةةرظي فةةةةي 

( ظ ةةةةدت فةةةةةرظي 8058 ةةةةراد ) بةةةةةظ دراسةةةة   تظصةةةة  الةةةةة  ظ ةةةةظد هةةةةذه الفةةةةةرظي  مةةةةا( 8002المصةةةةري )

 ( لصالح شك  صظاص ظخطأ80529في صعظب  لصالح التكمو  ظدراس  ر اء العنزي )

ظالتأكةةةةد مةةةةن تقةةةةدورات كةةةة   هةةةةذه الدراسةةةة النتةةةةائج دفعتنةةةةا الةةةة  تنظوةةةةع الفقةةةةرات فةةةةي اختبةةةةار  هةةةةذهف

ن هةةةةةدفنا لةةةةةوس مختفةةةةةف الفقةةةةةرات فةةةةةي اختبةةةةةار ظاحةةةةةد  لشةةةةك  ظمطابقتهةةةةةا لفنمةةةةةظذج ظحاظلنةةةةةا ان ن مةةةةةع 
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دراسةةةةة  مقارنةةةةة  بةةةةةون اشةةةةةكا  الفقةةةةةرات بالتحدوةةةةةد ظلكةةةةةن بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي ظهةةةةةذا بتظ وةةةةةه البحةةةةةظث 

–مطابقةةةةةة  -مةةةةةةزظج بةةةةةةون مختفةةةةةةف اشةةةةةةكا  الفقةةةةةةرات المظضةةةةةةظعو  ) اختوةةةةةةار متعةةةةةةدد  نحةةةةةةظ الشةةةةةةك  الم

خةةةةةال  اختبةةةةةار تحصةةةةوفي  ظاحةةةةةد  ظالتعةةةةرف عفةةةةة  تقدوراتةةةةةه  مةةةةن تكموةةةةة  (   -صةةةةةحوح /خطةةةةا-ترتوةةةةص

المختففةةةةةة  التةةةةةةي وقةةةةةةدمها نمةةةةةةظذج راش  مظضةةةةةةظعي ظنتائ ةةةةةةه لةةةةةةنفس االختبةةةةةةار غوةةةةةةر متعفقةةةةةة  بةةةةةةالبنظد 

 (80509العنزي )ظ هذا ما اظصت به دراس   (.805عالم ) ظافراد العون  كما ظضح 

 و عدد  قرات االختبار التحصيل الدراس  مستوى المحتوى و ال -ج

 تنظعت الدراسات بحسص المستظى التعفومي:

( 8058 ةةةةةةراد ) فقةةةةةةرة ظ بةةةةةةظ( 0.ص) ( لفهندسةةةةةة 8058ظسةةةةةةند ) دراسةةةةةة  لموةةةةةةاءفةةةةةةي  :ابتةةةةةةدائي -

  ( فقرة0.ص )

 ( فقرة11)( ص8050) فقرة ظالعنزي( 58( ص )8058الربوعي ) دراس : متظسط -

( ص 8052) محمةةةةةةةةد العنةةةةةةةةزي( فقةةةةةةةةرة ظ 5.8لمةةةةةةةةادة التةةةةةةةةاروا ص ) (8058عالظنةةةةةةةة  ) ثةةةةةةةةانظي: -

 ( فقرة لمادة الحاسص االلي 5.)

( فقةةةةةةةرة   ظ بةةةةةةةظري 580( فقةةةةةةةرة ظمةةةةةةةادة عفةةةةةةةم الةةةةةةةنفس ص )8.( ص )5220عةةةةةةةالم )  ةةةةةةةامعي: -

القوةةةةةةةةةةاس ( لمةةةةةةةةةةادة 8052) ( فقةةةةةةةةةةرة ظعفوفةةةةةةةةةةي522االشةةةةةةةةةةراف التربةةةةةةةةةةظي ص )مةةةةةةةةةةادة ( 8058)

 ( فقرة50) النفسي ص

ن ةةةةةةد تنةةةةةةظت فةةةةةةي عونةةةةةة  البحةةةةةةث  (8052مةةةةةةا عةةةةةةدى دراسةةةةةة  عفوفةةةةةةي ) مةةةةةةن خةةةةةةال  هةةةةةةذه الدراسةةةةةةات

المعفظماتوةةةةة   ام فةةةةةي الدراسةةةةة  الحالوةةةةة  فنهةةةةةتم بمةةةةةادة ي تةةةةةم دراسةةةةةتها،المةةةةةظاد التةةةةةبةةةةةاختالف المسةةةةةتظوات ظ 

لةةةم تنةةة  القسةةةط الةةةظافر مةةةن االهتمةةةام فةةةي حةةةدظد الباحةةةث مقارنةةة  لفطةةةظر الثةةةانظي ظن ةةةد ان هةةةذه المةةةادة 
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امةةةةةا عةةةةةدد فقةةةةةرات االختبةةةةةار فن ةةةةةد انةةةةةه فةةةةةي ازوةةةةةاد كفمةةةةةا زاد د الدراسةةةةةات، عةةةةةدمةةةةةع بةةةةةاقي المةةةةةظاد فةةةةةي 

 لهذه المفردات9العقفي لفتالموذ ظتمكنهم من االست اب   المستظى الدراسي ظخاص  مع النمظ

فمسةةةةتظى الثةةةةانظي ظمةةةةا وقدمةةةةه السةةةةاتذة فةةةةي مناسةةةةص لظفةةةةي هةةةةذه الدراسةةةة  حاظلنةةةةا ان وكةةةةظن العةةةةدد 

 االختبارات التحصوفو  المعتادة في المادة ظ وضا مراعاة لظقت المادة في تظقوت الدراس 9

 تقييم حسن المطابقةالمستخدم لتقدير البارامتر و البرنامج االحصائ  -د

)عالظنه،  ظ (8058)رفقي ظ ساند، تنظت في استخدام البرامج االحصائي مث  دراس   وظ د

  ظاخرظن  نظرهاني (  ظدراس 8002) نظر دراس ( ظ 8055)  بظرا ظدراس  (8052)العفوفي، ظ  (8052

)الربوعي،  هناظ الدراسات  مث   بالمقاب (     (WINSTEPSالبرنامج االحصائي  ستخدمظا  (2013)

دراس   غور ان  (  راسكالاستخدمظا برنامج )  (8058)السمرائي،  ظ (.522، )عالم ظ  (8058

 (BILOGMG9مج )في دراسته برنا استخدم (8052)محمد، 

دراسات  في الدراس  الحالو  هظ انه تظ د(  WINSTEPS )البرنامج االحصائيما وبرر اختوار 

السنظات  وضا ن د ان دراسات ظ  (Fox ،8051ظ  Bond) بظند ظ فاكس  تظصي باستخدامه منها

 لألكثر صعظب  الق  من هرموا الفقرات ترتوص استخدمت هذا البرنامج لما وقدمه من الخورة الماضو  

ظالشخا  مثفما ظضحت  الفقرات خارط  ظرسم ظالفقرات، لألشخا  معام  الثبات ظحساص صعظب ،

 مختفف الدراسات9

 عدد ا راد العينة  -ه

دراسةةةةةة  عةةةةةةةالم ظ ( طالةةةةةةص  52تنظعةةةةةةت افةةةةةةراد العونةةةةةة  بحسةةةةةةص كةةةةةة  دراسةةةةةةة  ظتراظحةةةةةةت بةةةةةةون ) 

( 8058( طالبةةةةةةةةةا ظدراسةةةةةةةةة  لموةةةةةةةةةاء ظ سةةةةةةةةةند )50.( طالةةةةةةةةةص ظال بةةةةةةةةةظري  )800( ظالربوعةةةةةةةةةي )5220)
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( طالبةةةةةةةةةةةةةةا  558( ص )8052( طفبةةةةةةةةةةةةةةا ظعفوفةةةةةةةةةةةةةةي )82.( ص )8052( تفموةةةةةةةةةةةةةةذ ظعالظنةةةةةةةةةةةةةة  )858ص )

 9( 585ص ) 8052محمد العنزي )ظ 

السةةةةةةابق  ( طالبةةةةةةا ظهةةةةةةظ مناسةةةةةةص مةةةةةةع بةةةةةةاقي لدراسةةةةةةات  501قةةةةةةد تةةةةةةم تحدوةةةةةةد عونةةةةةة  هةةةةةةذه الدراسةةةةةة  ص)ظ 

 ظمتظافي مع نمظذج راش9
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 تمهيد

تسةةةةةتخدم فةةةةةي  بحوةةةةةثتعةةةةةد االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو   كثةةةةةر الدظات شةةةةةوظعا فةةةةةي التقةةةةةظوم التربةةةةةظي، 

لغاوةةةةةةةات مختففةةةةةةة ، كالتشةةةةةةةخو   ظ تسةةةةةةةتخدم  عفةةةةةةة  مةةةةةةةدار العةةةةةةةام الدراسةةةةةةةيظ تظ وةةةةةةةه التالموةةةةةةةذ ظانتقةةةةةةةائهم، 

عفةةةةةةةة   ظ التظ وةةةةةةةةه  ظ التقةةةةةةةةظوم  ظ لتحدوةةةةةةةةد مسةةةةةةةةتظى معةةةةةةةةون )تسةةةةةةةةكون(،  ظ لالنتقةةةةةةةةا  مةةةةةةةةن صةةةةةةةةف الةةةةةةةة   

 حف  معون 9االنتقاء من مر 

فةةةةي كثوةةةةر  تفقةةةةدهاونتةةةةاص هةةةةذه االختبةةةةارات مةةةةن مشةةةةكالت  خطةةةةظرة مةةةةاالنتبةةةةاه الةةةة  و ةةةةص الةةةةذلظ 

الهةةةةةةدف منهةةةةةةا تقةةةةةةدور  وعةةةةةةدالتةةةةةةي ، ظ المظضةةةةةةظعو  مةةةةةةن خةةةةةةال  تفسةةةةةةور العالمةةةةةةات مةةةةةةن الحوةةةةةةان الدقةةةةةة  ظ 

تعروةةةةةةةف االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةةوفو  ظ نظاعهةةةةةةا ظكوفوةةةةةةة  بنائهةةةةةةةا الفصةةةةةة  هةةةةةةةذا ، فسةةةةةةةنحاظ  خةةةةةةال  التحصةةةةةةو 

 المتحص  عفوها ظالمقارن  بونها9 الطري المستخدم  في تقدور العالماتهم  ظ 
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 االختبارات التحصيلية بين النشأة والتطوير -0

التةةةةةةةي قوةةةةةةةاس ال دظات  داة لتقةةةةةةةدور الةةةةةةةتعفم فومكننةةةةةةةا اعتبةةةةةةةار هةةةةةةةظ االختبةةةةةةةار التحصةةةةةةةوفي  بفةةةةةةةرض ان 

 اظ حتةةةةةة  عالقةةةةةةات ا تماعوةةةةةة  مةةةةةةع فةةةةةةي االسةةةةةةرمختفةةةةةةف الدظار الم تمعوةةةةةة   اسةةةةةةتخدمت منةةةةةةذ القةةةةةةدم فةةةةةةي

فةةةةةةي تعفمةةةةةةه  الت ربةةةةةة القةةةةةةدوم اعتمةةةةةةد عفةةةةةة   فاإلنسةةةةةةان ؛نظعةةةةةةا مةةةةةةن االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو   نسةةةةةةهبنةةةةةةي 

 عف  نتائج ذلظ السفظظ9 استناداظاستطات ان وقظم سفظكه 

وقةةةةةةظم بعمفوةةةةةة  التقةةةةةظوم عنةةةةةةدما وقةةةةةةظم  الصةةةةةنع القدومةةةةةة  كةةةةةان معفةةةةةةم الحةةةةةةرف اظ  البدائوةةةةةة الم تمعةةةةةات ظ 

 اداء عم  مهاري ظمدى ن احه في ذلظ العم 9 خال  حكم عف  مدى اتقان المتعفم بإصدار

القوةةةةةاس وقةةةةةةظم اساسةةةةةا عفةةةةة  التسةةةةةةموع ظكةةةةةان بةةةةةةد ت بةةةةةظادر عمفوةةةةة  التعفةةةةةةوم  الكتابةةةةة ظعنةةةةةد اهةةةةةظر        

الشةةةةةفهي حةةةةةي كةةةةةان الهةةةةةدف االسةةةةةاس لفةةةةةتعفم هةةةةةظ تةةةةةدروص المةةةةةتعفم عفةةةةة  حفةةةةةا الحقةةةةةائي اظ المقطظعةةةةةات 

الةةةةةةةذاكرة ظكةةةةةةان مةةةةةةةن الطبوعةةةةةةي ان وقةةةةةةةظم القوةةةةةةاس عفةةةةةةة  هةةةةةةذا النةةةةةةةظت الن المةةةةةةةظاد  ظاعادتهةةةةةةةا مةةةةةةن االدبوةةةةةة 

عفةةةة  االسةةةةئف  الشةةةةفظو   قائمةةةةالةةةةم تكةةةةن متةةةةظفرة كمةةةا فةةةةي هةةةةذا الوةةةةظم ظاةةة  هةةةةذا النةةةةظت مةةةةن القوةةةاس  الكتابوةةة 

 9القدوم في معام الحضارات  سائداظالمالحا  ظالحكم الشخصي 

التقةةةةةةةةظوم ظالقوةةةةةةةةاس عفةةةةةةةة  در ةةةةةةةة   اسةةةةةةةةتخدمت ظسةةةةةةةةائ  مةةةةةةةةن القدومةةةةةةةة اال ان بعةةةةةةةةض الم تمعةةةةةةةةات 

معقظلةةةةةةة  مةةةةةةةن التطةةةةةةةظر فقةةةةةةةد د ص الصةةةةةةةونوظن القةةةةةةةدام  عفةةةةةةة  اسةةةةةةةتعما  القوةةةةةةةاس ظالتقةةةةةةةظوم المظضةةةةةةةظعي 

الحكةةةةةةام ظاالداروةةةةةةون لمختفةةةةةةف مقاطعةةةةةةات ظمةةةةةةدن الصةةةةةةون حوةةةةةةث كانةةةةةةت ت ةةةةةةري لهةةةةةةم اختبةةةةةةارات  الختوةةةةةةار

مةةةةةةةن   كثةةةةةةةرتقةةةةةةةدمون متحروروةةةةةةةه لفمتقةةةةةةةدمون ظتكةةةةةةةظن فوهةةةةةةةا االسةةةةةةةماء سةةةةةةةروه ظوتةةةةةةةظل  تصةةةةةةةحوح ا ابةةةةةةةات ال

  الةةةةةة  المقاطعةةةةةة  الةةةةةة  المدونةةةةةة القروةةةةةة ظكانةةةةةةت االمتحانةةةةةةات ت ةةةةةةري بشةةةةةةك  متتةةةةةةابع مةةةةةةن   9مصةةةةةةحح ظاحةةةةةةد

ظالحسةةةةةةةاص   ف مةةةةةةةن المتقةةةةةةةدمون ظومتحنةةةةةةةظن فةةةةةةةي مظضةةةةةةةظعات شةةةةةةةت  تتضةةةةةةةمن الفغةةةةةةةلةةةةةةةوشةةةةةةةترظ فوهةةةةةةةا اال
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 ظعمفوةةةةةةةةةةه9عفةةةةةةة  نةةةةةةةظعون ناروةةةةةةةه  ت ةةةةةةةرىاالمتحانةةةةةةةات كانةةةةةةةت ظ   ظالرماوةةةةةةة  ظالشةةةةةةةعر ظالتةةةةةةةاروا ظالفرظسةةةةةةةو

 (. :8052، )العزاظي

فةةةةةةةي  المقننةةةةةةة  كةةةةةةةان( ان بداوةةةةةةة  تطبوةةةةةةةي االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةوفو  8058الدظسةةةةةةةري )ظقةةةةةةةد ذكةةةةةةةر  

ظالتةةةةةةي تحتةةةةةةظي ثةةةةةةالث مراحةةةةةة  ظوشةةةةةةترط  كو ةةةةةةظ(ال) مناظمةةةةةة م  مةةةةةةن خةةةةةةال   808سةةةةةةن   الصةةةةةةون كةةةةةةان

لةةةةدخظ  مرحفةةةة  تالوةةةة  ا توةةةةاز سةةةةابقتها، ظ تسةةةةتمر كةةةة  مرحفةةةة  مةةةةدة وةةةةظم كامةةةة  عفةةةة  مسةةةةتظى محافاةةةةات 

 نظعوةةةةةة  ظفةةةةةةي بةةةةةة , فحسةةةةةةص ظتطبوقهةةةةةةا إدارتهةةةةةةا فةةةةةةي لةةةةةةوس صةةةةةةارم ، قظاعةةةةةةد ظضةةةةةةعت حوةةةةةةث ،كةةةةةة  إقفةةةةةةوم

 ظال مةةةةة  الكفمةةةةةات  عةةةةةداد عفةةةةة  ظالقوةةةةةظد إعةةةةةداد اإل ابةةةةةات، ظشةةةةةرظط مقالوةةةةة  كفهةةةةةا كانةةةةةتظ التةةةةةي  السةةةةةئف 

 هةةةةذ شةةةةمفت كمةةةةا9 التفصةةةةوفو  المةةةةظر ذلةةةةظ مةةةةن ظغوةةةةر الكتابةةةة ، فةةةةي المتبةةةةع ظالسةةةةفظص, اختوارهةةةةا ظكوفوةةةة 

 مةةةةن ظغورهةةةةا الغةةةةش  سةةةةالوص ظالحةةةةد مةةةةن السةةةةرو  عفةةةة  ظالحفةةةةاا التصةةةةحوح، نزاهةةةة  لضةةةةمان طرقةةةةا القظاعةةةةد

 كشةةةةةةف عةةةةةةدم ظالحةةةةةةر  عفةةةةةة  التصةةةةةةحوح نزاهةةةةةة  ففضةةةةةةمان9 النتةةةةةةائج سةةةةةةالم  فةةةةةةي تةةةةةةؤثر التةةةةةةي ال ظانةةةةةةص

 9لفمصححون تقدومها قب  إ اب  ك  نسا وتعون كان المثا ، سبو  عف  المفحظ  هظو 

امةةةةةا الم تمةةةةةع الوظنةةةةةاني فقةةةةةد كةةةةةان المعفمةةةةةظن االظائةةةةة  مثةةةةة  سةةةةةقراط ظافالطةةةةةظن وسةةةةةتعمفظن ظسةةةةةائ         

ظفةةةةي نفةةةةس الظقةةةةت وشةةةةور الةةةةبعض الةةةة  ظ ةةةةظد دالئةةةة  عفةةةة  اسةةةةتخدام االختبةةةةارات  تالموةةةةذهتقةةةةظوم شةةةةفظو  

 9التحرورو 

 ظخاصةةةةةه فةةةةةي الم ةةةةةا  تةةةةةاروخهمدظر مهةةةةةم فةةةةةي  لالختبةةةةةاراتفقةةةةةد كةةةةةان  الحضةةةةةارة االسةةةةةالمو امةةةةةا 

عفةةةة  شةةةةك  اختبةةةةارات شةةةةفظوه ظتحروروةةةة  ففةةةةي )الكتاتوةةةةص( ظهةةةةي تقابةةةة  ت اسةةةةتعمففقةةةةد التعفومةةةةي ظالمهنةةةةي 

صةةةةغورة لةةةةتعفم  دراسةةةةو حوةةةةث كةةةةان و تمةةةةع االطفةةةةا  عفةةةة  شةةةةك  حفقةةةةات  ،االبتدائوةةةة  بشةةةةك  عةةةةام المدرسةةةة 

ومةةةةةنح المعفةةةةةم  المةةةةةدةظمتهةةةةةا خمةةةةةس سةةةةةنظات ظعنةةةةةد انتهةةةةةاء هةةةةةذه  النحظوةةةةة القةةةةةرآن الكةةةةةروم ظبعةةةةةض القظاعةةةةةد 

 (8052:5)العزاظي،  9شهادة لمعرف  مدى حفا القرآن الكروم ظكان االختبار و ري بشك  فردي



 االختبارات التحصيلية                                                 ال ان  الفصل 

 
29 

 

 طبقةةت المدنوةة ، الخدمةة  مةةظافي اختوةةار فةةيت ربةة  الصةةون ب الغةةرص إلع ةةاص ظنتو ةة 

 بالهنةد المدنوة  لفخدمة  المتةدربون الختوةار (52.2)سةن  فةي لفتظاوةف تنافسةي اختبةار  ظ بروطانوةا

 التظاوفوةة  االختبةارات ن ةاي ظ دى .المدنوة  لفخدمة  البروطانوةة  الهوةأة نشةأت (5210)سةن  يفوةظ 

 فةي إلدخالهةا الكةظنغرس مةن قةظانون اعتمةدت حوةث المتحةدة، الظالوةات إلة  انتقالهةا فةي بروطانوةا فةي

 تةم ظبمظ بةه المدنوة  الخدمة  م فةس  نشةأ (.522) سةن  ظفةي (،5280) سةن  لفتظاوةف االختوةار

 التقةارور مةن سفسةف   عةدت كمةا .الظاةائف مةن كبوةر لعةدد ظتطبوقهةا االختبةاراتم مظعة  مةن  بنةاء

 اإل ةةراءات مةةن  ي عفوهةا تطبةةيتكةن لةةم  التةةي االختبةةارات لهةةذ العمفوة  الطبوعةة  لشةري المفصةف 

 (8058:58)الدظسري،  حالوا المعرظف  اإلحصائو 

اظائةةةةة  القةةةةةرن العشةةةةةرون شةةةةةهدت اهةةةةةظر حةةةةةدث هةةةةةام هةةةةةظ ادخةةةةةا  اظ  ظسةةةةةوفه مةةةةةن الظسةةةةةائ   ظمةةةةةع

باالشةةةةتراظ مةةةةع زموةةةة   بونوةةةةه(حوةةةةث ظضةةةةع )الفروةةةةد  ظسةةةةومظن(فةةةةي قوةةةةاس الةةةةذكاء عفةةةة  وةةةةد )بونوةةةةه  الشةةةةائع 

لهةةةةةذا الحةةةةدث االثةةةةر الكبوةةةةةر فةةةةي تطةةةةةظر  ( ظكةةةةان5201لةةةةه )سةةةةومظن( بظضةةةةةع اظ  اختبةةةةار لفةةةةذكاء عةةةةةام )

 القواس9القواس ظالتقظوم التربظي حوث فتح الباص امام الباحثون ظالعفماء لبناء العدود من ادظات 

 الشةةائع  الممارسةة  هةظ كةةان العالمةةات، ظلةوس الترتوةص،  ن إلة ( 8058وشةور دظسةةري )

 لفطةالص عالمةات تعةط تكةن لةم  ي عشةر، عالتاسة القةرن مةن الظ  النصةف فةي  ظرظبةا فةي لفتقةظوم

 فةةي االختبةارات  ظراي عفة  عالمةةات عظضةةل حالةة   ظ  سةة فت ظبونمةةا االختبةارات، نهاوةة  فةي

 االختبةارات تقنةون حةظ  ظثوقة   قةدم تعةد ،(52.8)سةن  لفرواضةوات المعرظفة  كمبروةدج مسةابقات

 قبة  مةن (5285) ظفةي ظالمقةاووس، ظال ظبة  بالسةئف  مفةيء كتةاص فةي مظ ةظدة كانةت التةي تفةظ

 9 ظالحساص لفته ئ  مظ ظدة كانت االختبارات هذ ظ ن إن فوزي، مدرس  مدور
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 اسةةتخدام ظانتشةةار ظالصةةفظف، المراحةة  ظتقسةةوم التعفةةوم انتشةةار عظمةة (5220)سةةن  منةةذ

 إلةة  الشةةفهو  مةةن تةةدرو وا االختبةةارات تحظلةةت الدراسةةو ، المةةظاد لتةةدروس المةةدارس فةةي الكتةةص

ن التحرورو ،  .تدروسها و ري التي المظضظعات في المقالو  السئف  عف  معتمدة افت ظا 

رات التحصةةةةةوفو  حسةةةةةص الدظسةةةةةري ظومكننةةةةةا ان نفخةةةةة  اهةةةةةم المحطةةةةةات التةةةةةي مةةةةةرت بةةةةةه االختبةةةةةا

 ال :في بحثه المقدم خال  المؤتمر الدظلي الظ  لفقواس ظالتقظوم  (8058)

 المعفمون ،فعالو  بمعرف  مهتما كان الذي راوسدراسةةةةةةةة  خال  اعما   : منالتأسفففففي مرحلة -و

 دراسةةة   ظ  إ راء في شةةةرت التعفم، عف  النضةةةج ظتأثور التدروس طري عنه التخفي إل  دعا مما ظالمدور،

 عف  طبقت اله اء في مقنن  اختبارات نتائج عف  بناء (5222)عام في الطالص بتحصةةو  مقارن  شةةامف 

 في) 2.00 (ظ ،(5208سةةةةةةن ) الحسةةةةةةاص في باختبار طف ( 8000  )فح ظتظل  .طالص( 11000)

 عم  ظ سةةةهم .الدر ات عف  بناء عالمتظق الصةةةفظف مسةةةتظى تحدد نتائجنشةةةر  (1903سةةةن )  غلف اختبار

  المقنن  االختبارات استخدام حظ  المبكر التفكور في راوس

 مةن ظعةةدد كظلظمبوةا،  امعة  مةةن ثظرنةداوظ، عمةة مةن خةال   مرحلفة التطفوير والتقنففين:-ب

 ت ظوةد طروةي عةن التحصةو  مسةتظوات عفة  لفتعةرف اختباراتةه عفة  تحسةونات إدخةا  عفة  طالبةه

 عةدد تطةظور إلة  إضةاف  التحفوة ، فةي إحصةائو   سةالوص ظاسةتخدام تطبوقهةا ظتقنةون االختبةارات بنةاء

 عةام فةي الخةط حسةن اسوةمق منهةا الدراسةو  المةظاد لةبعض الخةرى التحصةوفو  االختبةارات مةن

 فةي ظالحسةاص لفغة ، مقاسةات الحقةا طةظرت كمةا(9 5255) سةن  فةي القةراءة ظاختبةار (،5250)

 9(1916سن )

 المتعةةدد االختوةةار نةةظت مةةن السةةئف  انتشةةاربةةد   :مرحلففة اختبففارات االختيففار المتعففدد-ج

 التربةظي القوةاس فةي وةدرس مقةرر  ظ  ن ةد الفتةرة هةذ ظخةال   .الةذكاء اختبةارات اسةتخدام ظشةوظت
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 (.528) فةةي ظمنةةرظ ،(5288)لماكةة  ظكتةةابون ،اكظلظمبوةة  امعةة  فةةي ثظرنةةداوظ قبةة  مةةن عةةام

 ظ سةئف  متعةدد مةن االختوةار  سةئف  إعةداد فةي عتتبة التةي القوةاس ظاإل ةراءات فةي السةس وضةعان

  .نتائ ها ظتفسور ظبنائها، االختبارات تصموم ظقظاعد ظالخطأ، الصظاص

  الكالسةةوكو بالناروةة  اآلن وعةةرف فومةةا إسةةهام  ظ   ةةاء :مرحلففة النظريففة الكالسففيكية-د

 حةةظ رظش  ظدراسةة  ،(الفةةردي لداء حوتصةةح(تعفةةوم حةةظ  لمقةةاالت ثرسةةتظن بنشةةر لالختبةةارات

 االختبةارات ظصةدي  ثبةات عةن(52.5)ثرسةتظن ظمقالة  ،حالتصةحو معادلة  فةي لفتخمةون وحالتصةح

9 

اكثةةةةةةةةر اسةةةةةةةةتخداما فةةةةةةةةي ظفةةةةةةةةي الناروةةةةةةةة  الكالسةةةةةةةةوكو   االختبةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةوفو مازالةةةةةةةةت تسةةةةةةةةتخدم 

رغمةةةةا اهةةةةظر ناروةةةة  حدوثةةةة  تسةةةةتمد عفةةةة  مسةةةةفمات تختفةةةةف عةةةةن الكالسةةةةوكو  ظ تسةةةةع  الم ةةةةا  التربةةةةظي 

 9ظ الفقرات االفرادال  المظضظعو  في قواس القدرات 

هةةةةظ اداة القوةةةةاس فةةةةةةالقواس هةةةةظ العمفوةةةة  التةةةةي وةةةةتم بهةةةةا ت دوةةةةد السةةةةم   :تعريففففك االختبففففار التحصففففيل -0

 9 التكموم ظ الخاصو ، ظاالختبار هظ االداة التي تستخدم لفحصظ  ال  هذا ال  هذا التحدود اظ 

تتطفةةةةص  لهةةةةا، ظقةةةةد االسةةةةت اب هةةةةظ م مظعةةةة  مةةةةن االسةةةةئف   ظ المظاقةةةةف التةةةةي وةةةةراد مةةةةن الطالةةةةص  فاالختبةةةةار

ص اعطةةةةةةاء معنةةةةةة  الكفمةةةةةةات اظ رواضةةةةةةو  )حسةةةةةةابو (  ظ التعةةةةةةرف عفةةةةةة    ةةةةةةزاء الطالةةةةةة االسةةةةةةئف  مةةةةةةنهةةةةةةذه 

 متعةةةةةةةددة مةةةةةةةن رسةةةةةةةم  ظ صةةةةةةةظرة معونةةةةةةة  ظتسةةةةةةةم  هةةةةةةةذه االسةةةةةةةئف   ظ المظاقةةةةةةةف فقةةةةةةةرات اظ بنةةةةةةةظد االختوةةةةةةةار

 (55 :8052)العزاظي، 

)عةةةةةةالم ،  هةةةةةةظ اختبةةةةةةار لتقوةةةةةةوم معةةةةةةارف الطفبةةةةةة  فةةةةةةي مهةةةةةةارة اظ نطةةةةةةاي محتةةةةةةظى معةةةةةةون تفقةةةةةةظا فوةةةةةةه تعفومةةةةةةا

805.: .82) 
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 وهمية االختبارات التحصيلية -0

 ظ لكن معامها تستخدم في : استخدامها ظنظعها همو  االختبارات التحصوفو  بحسص تختفف 

 9الضعف االكادومو  لك  فرد مختبرفي تحدود  ظانص القظة ظ  المساعدة -

حدوةةةةةد م ةةةةةا  تسةةةةةاعد المةةةةةربون فةةةةةي تالمنةةةةةاهج التعفوموةةةةة  ظ تقةةةةةظوم فاعفوةةةةة  البةةةةةرامج ظ  المسةةةةةاهم  فةةةةةي -

 9اهتمامهم

 9طفبها العم دم لفظاوف  ومتفظ المعرف  التي وتكان المتق إذاما  التحدود ال ود لفمظاف -

 9تحدود الطفب  ذظي االحتوا ات الخاص  -

، المقننةةةةة  فةةةةةي المةةةةةدارس العامةةةةة نزعةةةةة  نحةةةةةظ زوةةةةةادة االختبةةةةةارات لكةةةةةن فةةةةةي السةةةةةنظات الخوةةةةةرة اهةةةةةرت 

روةةةةة  االمتزاوةةةةةد عفةةةةة  المسةةةةةاءل  التربظوةةةةة  ظالبةةةةةرامج االختبظتر ةةةةةع هةةةةةذه النزعةةةةة  بدر ةةةةة  كبوةةةةةرة الةةةةة  التأكوةةةةةد 

ظالتةةةةي نقصةةةةد بهةةةةا تفةةةةظ التةةةةي تةةةةرتبط نتائ هةةةةا بمسةةةةتقب  التالموةةةةذ فةةةةي التظ وةةةةه اظ حتةةةة   عالوةةةة  المخةةةةاطر

 العم 9

وظاكةةةةةةص  مدارسةةةةةةهاتسةةةةةةع  الةةةةةة  تطةةةةةةظور اقتصةةةةةةاداتها مةةةةةةن خةةةةةةال  تكةةةةةةظون حقوقةةةةةةي فةةةةةةي  الةةةةةةدظ فكةةةةةة  

  الةةةةة  تطةةةةةظور مختفةةةةةف المنهةةةةةاج ظالبةةةةةرامج التدروسةةةةةي متطفبةةةةةات السةةةةةظي العالموةةةةة  ظمةةةةةن ا ةةةةة  هةةةةةذا تسةةةةةع

 لمظاكص هذه التحدوات9

الكن ةةةةةرس المروكةةةةةي مرسةةةةةظم  عةةةةةدم التخفةةةةةي عةةةةةن  ي طفةةةةة    ظهةةةةةذا مةةةةةن   صةةةةةدر (8005)فةةةةةي سةةةةةن ف

ظتنفوةةةةةةذ تقوومةةةةةةات سةةةةةةنظو  لمراقبةةةةةة   داء  مرتفعةةةةةة ،ا ةةةةةة  تحدوةةةةةةد كةةةةةة  ظالوةةةةةة  مسةةةةةةتظوات معواروةةةةةة  اكادوموةةةةةة  

 9(8.. : .805 ،)عالمالظالوات ظالمقاطعات المدارس 
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 ونواع االختبارات التحصيلية -4

 من حيث االجرا  -4-0

 9 ماعو  تطبي عف   كثر من فرد مختبر في ظقت موعن - 

 9فردو  تطبي عف  فرد ظاحد فقط في ظقت ظاحد  -ص

 طريقة البنا  لالختبار التحصيل من حيث -4-0

: المعةةةةةدة مةةةةةن طةةةةةرف اخصةةةةةائي اظ شةةةةةركات خاصةةةةة  اظ حكظموةةةةة  لضةةةةةمان ان الاةةةةةرظف مقننفففففة - 

االختباروةةةة  تكةةةةظن مماثفةةةة  قةةةةدر المسةةةةتطات ل موةةةةع االفةةةةراد الةةةةذون وطبةةةةي عفةةةةوهم االختبةةةةار ظتتموةةةةز 

 وفي:بما 

تحتةةةةةةظي عفةةةةةة  مفةةةةةةردات ذات  ةةةةةةظدة عالوةةةةةة  تةةةةةةم اختوارهةةةةةةا عفةةةةةة   سةةةةةةاس كةةةةةة  مةةةةةةن اإل ةةةةةةراءات  -

 الكمو  ظالنظعو  لتحفو  المفردات 

 تقدم تفسورات مر عو  المعوار ظمر عو  المحظ  -

 تعتمد البوانات المعوارو  عف  عون  كبورة مماثف   -

 تتظفر في اغفص الحوان عف  صوغ متكافئ  اظ متظازو  لالختبار  -

ظكوفوةةةةةة  طةةةةةةظرت بطروقةةةةةة  مهنوةةةةةة  ادلةةةةةة  ظمةةةةةةظاد داعمةةةةةة  تقةةةةةةدم معفظمةةةةةةات ظاسةةةةةةع  عةةةةةةن االختبةةةةةةار  -

 (82. :.805، )عالم خصائ  القواسو  ظ تطبوقه ظتقدور در اته ظتفسوراتها 

ظالتةةةةةي وقةةةةةظم  هةةةةةي االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  الكثةةةةةر شةةةةةوظعا فةةةةةي الظسةةةةةط التربةةةةةظي،و غيفففففر مقننفففففة -ص

المعفظمةةةةةات فةةةةةي الفصةةةةة  ظهةةةةةذا لقوةةةةةاس تحصةةةةةو  التالموةةةةةذ ظاتخةةةةةاد قةةةةةرارات تشخوصةةةةةو   بإعةةةةةدادها

 نهاو  الم ا  اظ الظحدة التعفمو 9 اظ تكظونو  اظ تحصوفو  عند
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 تستند ال  نها إل  الغور مقنن  االختبارات إل  ظ هت التي االنتقادات  هم تفخو  ومكن عام ظبشك 

 قادرة ظغور المقظم، الداء طبوع  عن تعبر ال ظ شكفو  نتائ ها فإن بالتالي ظ محددة، ظ مكتظب  معاوور عف 

 العمفوات ممارس  عف  الطالص قدرة مدى عف  دقوق  بصظرة  تمدنا ظال الوظمي، التدروسي العم  تظ وه عف 

 ث م العقفو  الطالص قدرات ااهار عف  قادرة ظغور ظاالستاهار الحفا مستظى سظى تقوس ظال العفوا، العقفو 

 لعمفواتا تقووم عف  قادرة غور ظ الحواتو ، المظاقف في تطبوقها ظ المعفظمات بون التكام  عف  القدرة

 مستظى تقووم في منها االستفادة ومكن ظال الح ، إل  الظصظ  في المتعفم وستخدمها التي ظاالستراتو وات

 الشخصي نمظال عف  لوس ظ عف  التنافس تركز ظ الغش، عمفو  تفش عف  ظتساعد القفي تسبص ظ المنهج،

 (8.8 :.805)م اهد،  وذ9تفم لك 

 العالمات:من حيث تقدير  4-0

 االختبارات ظهي measurement Norm referenced )المرجعية إل  معيار( مرجعية الجماعة - 

 داء   في ضظء المعاوور التي تستخدمها، ظالتي ترد إلوها هذه الدر ات،  ي مقارن تفسر درا اتهاالتي 

 الفرد بمعوار معون لداء مستمد من الداء الفعفي لفم مظع  التي طبي عفوها االختبار9

ظهةةةةةي االعتمةةةةةاد عفةةةةة  مقارنةةةةة   سةةةةةو  ظاحةةةةةدة9وظتشةةةةةترظ هةةةةةذه االختبةةةةةارات  موعةةةةةا فةةةةةي خاصةةةةةو  رئ

 داء الفةةةةةرد بةةةةةأداء الم مظعةةةةة  التةةةةةي ونتسةةةةةص الوهةةةةةا لفحصةةةةةظ  عفةةةةة  معنةةةةة  لفدر ةةةةة  التةةةةةي وحصةةةةة  عفوهةةةةةا 

 (8050:500، امن ، محمد، ظ نركي، )حصه  في  ي من هذه االختبارات9

ظتعتمةةةةةةةةد هةةةةةةةةذه االختبةةةةةةةةارات عفةةةةةةةة  القوةةةةةةةةاس كمةةةةةةةةا تعتمةةةةةةةةد عفةةةةةةةة  المعال ةةةةةةةة  اإلحصةةةةةةةةائو  لنتةةةةةةةةائج 

 التحصوفي من ا   ت دود دقوي لمستظى الطالص ظبالتالي تصنوفه بالخصائ  التالو :االختبار 

 تستند ال  فرضي التظزوع الطبوعي لفااهرة -

 الطالص فوما بونهم9 ظالنتائج بون الداءبون   المظازن -
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الحكةةةةةم عفةةةةةة  الطالةةةةةص مةةةةةةن خةةةةةةال  المتظسةةةةةط ظذلةةةةةةظ بتحظوةةةةةة  عالمتةةةةةه الةةةةةة  عالمةةةةةة   -

 معوارو 9

التحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفو  بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء عفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  متظسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  ور عالمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصتفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

 (520 : .805،)طعبفيالم مظع 9

في  ظهرها  االختبارات تعتبر Criterion refemced tests (CRT) المرجع محكية-ب 

 دظات الدراس العفمي لففرظي الفردو ، ظهي بدلظ تسع  إل  المقارن  بون االفراد كما وقظ  كرظنباخ في 

الفراد في ضظء معوار وتحدد من خال  الخصائ  الظاقعو  لألداء  تعروفه، ظهذه المقارن  قد تكظن بون

 ،المتظسط الحسابي لدر ات عون  التقنون معوارا لظصف الداء العادي في االختبار 9 ظوستخدمالفعفي لألفراد

 (25 :8050، امن ، محمد، ظ نركي، )حصه  ظبالتالي تتحدد الظضات النسبو  لألفراد9

نتو ةةةةة  لرغبةةةةة  المهتمةةةةةون بالقوةةةةةاس النفسةةةةةي ظالتربةةةةةظي المفحةةةةة  فةةةةةي معرفةةةةة  الختبةةةةةارات المحكوةةةةة  اظ 

تفصةةةةةةةوال ظتحدوةةةةةةةدا عةةةةةةةن مسةةةةةةةتظى  داء   كثةةةةةةةرظسةةةةةةةائ   دوةةةةةةةدة تمكةةةةةةةنهم مةةةةةةةن الحصةةةةةةةظ  عفةةةةةةة  معفظمةةةةةةةات 

المةةةةةةةتعفم كفةةةةةةةرد متموةةةةةةةز بحوةةةةةةةث ومكةةةةةةةن اسةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةي اتخةةةةةةةاد القةةةةةةةرارات التربظوةةةةةةة  المتعفقةةةةةةة  بةةةةةةةالمتعفمون 

عامةةةةة 9 ظقةةةةةد نشةةةةةأ هةةةةةذا االهتمةةةةةام نتو ةةةةة  انتهةةةةةاج كثوةةةةةرا مةةةةةن الةةةةةدظ  ظكةةةةةذلظ فةةةةةي تقةةةةةظوم البةةةةةرامج التربظوةةةةة  ال

المتطةةةةةظرة سواسةةةةة  تعفوموةةةةة  تهةةةةةدف الةةةةة  التعفةةةةةوم القةةةةةائم عفةةةةة  الكفاوةةةةةات ظهةةةةةذه السةةةةةالوص تسةةةةةاعد المةةةةةربون 

فةةةةي اةةةة  هةةةةذا الناةةةةام اتخةةةةاد قةةةةرارات تعفوموةةةة  تمةةةةس حاضةةةةر ظمسةةةةتقب  الطةةةةالص ظوترتةةةةص عفةةةة  تصةةةةنوفهم 

قةةةةةةظا مسةةةةةةتظوات معونةةةةةة  مةةةةةةن الكفاوةةةةةة  الشةةةةةةهادات التةةةةةةي تةةةةةةؤهفهم تصةةةةةةنوفا دقوقةةةةةةا مةةةةةةنح الطةةةةةةالص الةةةةةةذون حق

 لاللتحاي بالمدارس العف  اظ مزاظل   نشط  تخصصو  معون 9

تاهةةةةةةر  هموةةةةةة  اسةةةةةةتخدام االختبةةةةةةارات مر عوةةةةةة  المحةةةةةةظ التةةةةةةي تقةةةةةةوس بصةةةةةةظرة مباشةةةةةةرة الهةةةةةةداف 

  مةةةةةن المرتبطةةةةة  بالمعةةةةةارف ظالمهةةةةةارات المختففةةةةة  المر ةةةةةظ تحقوقهةةةةةا فةةةةةي سةةةةةفظظ الطةةةةةالص فةةةةةي كةةةةة  مرحفةةةةة



 االختبارات التحصيلية                                                 ال ان  الفصل 

 
36 

 

مراحةةةةة  التعفةةةةةوم فةةةةةةي مختفةةةةةف المةةةةةظاد الدراسةةةةةةو ، كمةةةةةا انهةةةةةا تسةةةةةةاعد المعفةةةةةم فةةةةةي التعةةةةةةرف عفةةةةة  الطةةةةةةالص 

الةةةةذون وظا هةةةةظن صةةةةعظبات فةةةةي التحصةةةةو  ظتقةةةةظوم تقةةةةدمهم الدراسةةةةي تقظومةةةةا مظضةةةةظعوا، ظبةةةةذلظ وسةةةةتطوع 

 9المعفم تقدوم برامج اثرائو  تنشوطو  اظ برامج عال و  لهؤالء الطالص

ت المسةةةةةةتمر حةةةةةةدث تطةةةةةةظر كبوةةةةةةر فةةةةةةي التعفةةةةةةوم، ففةةةةةةم وعةةةةةةد الهةةةةةةدف مةةةةةةن مةةةةةةع تطةةةةةةظر الم تمعةةةةةةاو  

التعفةةةةةةوم هةةةةةةظ م ةةةةةةرد تفقةةةةةةون المتعفمةةةةةةون بعةةةةةةض المعفظمةةةةةةات ظالحقةةةةةةائي العفموةةةةةة  ظنسةةةةةةص بةةةةةة  تعةةةةةةدى ذلةةةةةةظ 

فصةةةةةار التعفةةةةةوم وهةةةةةدف الةةةةة  ان وحقةةةةةي المةةةةةتعفم  هةةةةةدافا محةةةةةددة بدقةةةةة  تعونةةةةةه عفةةةةة  مزاظلةةةةة  الحوةةةةةاة بن ةةةةةاي 

ت مشةةةةةةةكف  القوةةةةةةةاس ظالتقةةةةةةةظوم فةةةةةةةي تطةةةةةةةظور العمفوةةةةةةة  فةةةةةةةي م تمةةةةةةةع سةةةةةةةروع التغوةةةةةةةر، ظنتو ةةةةةةة  لةةةةةةةذلظ اهةةةةةةةر 

التعفومةةةةةة  المتطةةةةةةظرة لفمنةةةةةةاهج الدراسةةةةةةو  تسةةةةةةتفزم ادظات قوةةةةةةاس نسةةةةةةتطوع  فالهةةةةةةداف 9التعفوموةةةةةة  ظنظات هةةةةةةا

باسةةةةةةتخدامها تحدوةةةةةةد مةةةةةةا اتقنةةةةةةه المتعفمةةةةةةظن مةةةةةةن هةةةةةةذه الهةةةةةةداف اظ مةةةةةةا لةةةةةةم وتقنةةةةةةظه، ظلعةةةةةة  مةةةةةةن الصةةةةةةعص 

التقةةةةةةةظوم التقفودوةةةةةةة 9 فاالختبةةةةةةةةارات المدرسةةةةةةةو  المعتةةةةةةةادة تقةةةةةةةظم عفةةةةةةة  افتةةةةةةةةراض ان  بأسةةةةةةةالوصذلةةةةةةةظ  إ ةةةةةةةراء

در ةةةةات االختبةةةةةار لهةةةةا معنةةةةة  مطفةةةةةي، ظلةةةةذلظ تفسةةةةةر در ةةةة  المةةةةةتعفم فةةةةةي ضةةةةظء تحقوةةةةةي نسةةةةب  كفوةةةةة  مةةةةةن 

الةةةةةةدر ات التةةةةةةي تقسةةةةةةم اهةةةةةةداف تعفوموةةةةةة  لوسةةةةةةت ظاضةةةةةةح  اظ محةةةةةةددة تحدوةةةةةةدا دقوقةةةةةةا، ظكةةةةةةذلظ االختبةةةةةةارات 

ات المقننةةةةةةةة  عفةةةةةةةة  ابةةةةةةةةراز الفةةةةةةةةرظي الفردوةةةةةةةة  بةةةةةةةةون المتعفمةةةةةةةةون، ظبةةةةةةةةذلظ ال محكوةةةةةةةة  المر ةةةةةةةةع اظ االختبةةةةةةةةار 

تعفقةةةة  بةةةةالمظاد منسةةةةتطوع مةةةةن خاللهةةةةا ان نحةةةةدد مةةةةا اتقنةةةةه المةةةةتعفم ظمةةةةا لةةةةم وتقنةةةةه مةةةةن معةةةةارف ظمهةةةةارات 

 (51 : 8001)حسون،  9الدراسو 

لةةةةم وتقنةةةةه،  ظمةةةةا تصةةةةمم  ساسةةةةا لفتعةةةةرف عفةةةة  مةةةةا اتقنةةةةه المةةةةتعفم  فإنهةةةةاامةةةةا االختبةةةةارات مر عوةةةة  المحةةةةظ 

ظ بةةةةةةذلظ فهةةةةةةي تفوةةةةةةد فةةةةةةي تشةةةةةةخو  مةةةةةةظاطن الضةةةةةةعف ظمةةةةةةظاطن القةةةةةةظة فةةةةةةي تحصةةةةةةو  الطةةةةةةالص ظ تقةةةةةةدم 

الدلةةةةة  عةةةةةن مةةةةةدى تحقوةةةةةي الكفاوةةةةةات التةةةةةي ونبغةةةةةي ان وتقنهةةةةةا المةةةةةتعفم ظ بالتةةةةةالي فهةةةةةي تفوةةةةةد فةةةةةي تظ وةةةةةه 

  الكفاوات9عمفتي التعفوم ظ التعفم ظبخاص  البرامج التعفومو  المبنو  عف  
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 طالةةص كةة  تحصةةو  فةةي تشخوصةةو  قومةة  لةةه االختبةةارات مةةن لنةةظتا فةةإن هةةذا لةةذلظ 

 هةةذه مةةن الُمسةةتَمّدة القةةوم مظازنةة  وةةتم مةةا ظغالبةةا   المعةةارف ظ المهةةارات مةةن محةةددة لم مظعةة 

 تشةور حوةث  وةدا   تحدوةدا   محةدد م ةا  فةي َتحققةه متظقةع  داء بمسةتظى ظالمقةاووس  االختبةارات

 بنقطة  وبةد  تالمهةارا  ظ المعةارف الكتسةاص متصة  ظ ةظد إلة  محكةي المر ةع القوةاس افتراضةات

 فةي  الطالةص عفوهةا وحصة  التةي الدر ة  ظتمثة  ، الكفةاءة التامة  بنقطة  ونتهةي ظ الكفةاءة عةدم

 هةذا عفة  بنقطةة  عنهةا ُوعبةر الكفةةاءة  ظ لمسةةتظى  داء تقدوروة  قومة   المر ةع محكةي اختبةار

 (05كما هظ مظضح في الشك  ) (50 :.805)السامرائي ظ احمد،  االفتراضي  المتص 

 

 (5الشك  )

 فتراضي الكتساص المعارف اظ المهاراتخط متص  ا

  التحصيل   قرات االختبارشكل من حيث  4-4

لألسةةةةةةةئف  دظر مهةةةةةةةم فةةةةةةةي تقةةةةةةةظوم نةةةةةةةظاتج تعفةةةةةةةم المتعفمةةةةةةةون، ظتقةةةةةةةدور مسةةةةةةةتظى تحقةةةةةةةوقهم لألهةةةةةةةداف 

التةةةةةةي ونبغةةةةةةي  ن تكةةةةةةظن ضةةةةةةمن المنشةةةةةةظدة؛ لةةةةةةذا تعةةةةةةد مهةةةةةةارة صةةةةةةواغ  السةةةةةةئف   حةةةةةةد  هةةةةةةم المعةةةةةةاوور 

 المروكوةةةةة  معوةةةةة  البحةةةةةظث التربظوةةةةة  حسةةةةةص  معةةةةةاوور  ةةةةةظدة التقةةةةةظوم، ظتصةةةةةنف المفةةةةةردات االختباروةةةةة 

AERA  ال معوةةةةةةةة  المروكوةةةةةةةة  النفسةةةةةةةةو ،APAظالم فةةةةةةةةس الةةةةةةةةظطني لفقوةةةةةةةةاس فةةةةةةةةي التعفةةةةةةةةوم ،NCME 

 إل  نظعون: 5222من خال  دلو  تقنون االختبارات النفسو  ظ التربظو  لسن  
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 :)المقالية(Constructed-Response Items   وسئلة إنتاج االستجابة -و

المفةةةةردة هةةةةذا النةةةةظت وتطفةةةةص مةةةةن المةةةةتعفم  ن وكتةةةةص إ ابتةةةةه عةةةةن المشةةةةكف  التةةةةي تطةةةةري عفوةةةةه فةةةةي ظ   

  9ظ  سئف  المقا    سئف  اإلكما ظمنها   اكثر لقواس المستظوات المعرفو  العفوا   ظوستخدم

 :)الموضوعية( Selection-Response Itemsاختيار االستجابة اسئلة-ب

فةةةةي هةةةةذا النةةةةظت مةةةةن السةةةةئف  تقةةةةدم لفمةةةةتعفم عةةةةدة إ ابةةةةات لفسةةةةؤا   ظ حفةةةةظ  لفمشةةةةكف ، ظعفوةةةةه  ن  

 ظ الحةةةةة  الصةةةةةحوح مةةةةةن بونهةةةةةا  ظ  فضةةةةة  هةةةةةذه اإل ابةةةةةات ظتسةةةةةم  هةةةةةذه  )وتعةةةةةرف( اإل ابةةةةة وتخوةةةةةر 

السةةةةةئف  بالسةةةةةئف  المظضةةةةةظعو  لنهةةةةةا تتسةةةةةم بمظضةةةةةظعو  التصةةةةةحوح،  ي ال وختفةةةةةف تصةةةةةحوحها مةةةةةن 

 ظ الصظاص /الخطأ ظ المطابق  ظ الترتوص االختوار من متعددخر، ظ منها فرد آل

 .الفقراتإعداد  قواعد-ج

وقةةةةاس عفةةةة   ساسةةةةه  ةةةةظدة السةةةةؤا  فةةةةي تحقوقةةةةه لمةةةةا ونبغةةةةي  ن حوةةةةث وكةةةةظن ذلةةةةظ إطةةةةارا مر عوةةةةا 

 وقوسه من مخر ات التعفوم9

 : )المقالية( إنتاج االستجابة  وسئلة  - ظال  

 ظهةذا بةه، الخاصة  لغتةه باسةتخدام إ ابتةه تناةوم الطالةص مةن فوهةا وطفةص كتابوة   سةئف  هةي 

 الةةذي لفمظضةةظت المنطقةةي ظالعةةرض الفكةةار بةةون ظالةةربط التعبوةةر عفةة  قدرتةةه واهةةر النةةظت

 (528: .805)طعبفي ،  السؤا  وتضمنه

 :اسئلة إنتاج االستجابةمزايا االختبارات -0

 حةة   مهةارات تعفةم مةةن ومكنةةه نحةظ عفة  ظتركوبهةا الفكةةار تحفوةة  فرصة  لفطالةص تتةوح

 .اإلبداعي التفكور عف  ظوش عه المشكف 
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 . عفة  المةادة فهةم مةن الطالةص تمكةن حوةدة، دراسةو  ظمهةارات عةادات اكتسةاص عفة  تسةاعد 

حقةةائي  فةي اسةةتغراقه دظن ظتحةةظ  ظمعفظماتةةه،  فكةةاره تناةةوم عفةة  ظتسةةاعده كفةي، نحةظ

 .مستقف  تفصوفو  ظمعفظمات

 المةةةدرس  انةةةص مةةةن كبوةةرون ظظقت ةةةا  هةةةد ا المقالوةةة  السةةةئف  إعةةداد وتطفةةةص ال. 

 (85: 8002)القدظمي،

 :وسئلة إنتاج االستجابةعيوب االختبارات -0

  ناةةةةةةرا  لطةةةةةةظ  الظقةةةةةةت الةةةةةةذي وسةةةةةةتغرقه الطالةةةةةةص فةةةةةةي اإل ابةةةةةة  عفوهةةةةةةا، فةةةةةةإن ذلةةةةةةظ وتطفةةةةةةص  ن

وكةةةةةةةظن عةةةةةةةددها قفةةةةةةةوال  ظبالتةةةةةةةالي ال تةةةةةةةظفر الشةةةةةةةمظ  المطفةةةةةةةظص فةةةةةةةي االختبةةةةةةةارات، ظال تشةةةةةةةم  

  موع   زاء المحتظى9

  تخضةةةةةةع لفصةةةةةةدف ، فقةةةةةةد وركةةةةةةز الطالةةةةةةص عفةةةةةة   ةةةةةةزء مةةةةةةن المقةةةةةةرر ظوةةةةةةأتي االختبةةةةةةار فوةةةةةةه  ظ

 العكس9

  ظحا تها إل  ظقت طظو  في التصحوح9صعظب  تصحوحها 

  تتةةةةأثر بالذاتوةةةة ، سةةةةظاء  فةةةةي اإلعةةةةداد  ظ التصةةةةحوح، فغالبةةةةا  مةةةةا وظضةةةةع االختبةةةةار فةةةةي ال ةةةةزاء

، ظكةةةةةةةةةةذلظ فةةةةةةةةةةي التصةةةةةةةةةةحوح، فةةةةةةةةةةاختالف -معةةةةةةةةةةد االختبةةةةةةةةةةار -التةةةةةةةةةةي وموةةةةةةةةةة  إلوهةةةةةةةةةةا المعفةةةةةةةةةةم

المصةةةةةةةححون وةةةةةةةؤدي إلةةةةةةة  اخةةةةةةةتالف الةةةةةةةدر ات، بةةةةةةة  إن الدر ةةةةةةة  تختفةةةةةةةف بةةةةةةةاختالف حالةةةةةةة  

 ظالارظف المحوط  بعمفو  التصحوح9 المصحح نفسه

 : )الموضوعية ( وسئلة اختيار االستجابة  - انيا  

 مةن منهةا كة  وتكةظن االختبةارات مةن حةدوث نةظت بأنهةا المظضةظعو  االختبةارات تعةرف 

 متفةي اإل ابةات ظهةذه الصةحوح ، اإل ابةات مةن محةدظد عةدد الكثةر عفة   ظ صةحوح  إ ابة 
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 ظمةن بةذلظ وكففةظن الةذون الشةخا   ظ اآلالت بظاسةط  تصةحوحها ومكةن ظلةذلظ مسةبقا، عفوهةا

 مةن عةدد بةون مةن اإل ابة  نمةظذج  ظ التصةحوح مفتةاي باسةتخدام إ ابة ، الطالةص وختةار بونهةا

 (520:  .805) طبعفي ، .له تقدم التي اإل ابات

 :وسئلة اختيار االستجابةمزايا -0 

 المقالو  االختوارات تتوحه مما  كثر السئف  من  ظسع عون  اختوار  مام الفرص  تظفر. 

 . لفدرس المخص  الظقت في عنها اإل اب  ومكن. 

 االختبار ثبات معام  من وزود السئف  عون  اتسات. 

 الكمبوظتر بظاسط   ظ ودظوا ظبسرع  بسهظل  تصحوحها ومكن. 

 ظالفهم المعرف  من متفاظت  در ات قواس في استخدامها ومكن. 

 لدوهم الذون  ظ الضعوف الكادومي التحصو  ذظ الطفب  وناسص ظهذا سففا ال ظاص تحدود 

 سفوم بشك   نفسهم عن التعبور عن القادرون غور الطفب   ظ تعفومو  صعظبات. 

 إ ةراء  عمفوة  ظمظضةظعو  مصةداقو  مةدى مةن وزوةد ممةا المصةمم  ظ المةدرس ر ي وفغةي

 .ظاالختبارات االمتحانات

 عةةدم  خةةال  مةةن ظذلةةظ االمتحةةان إ ةةراء بكوفوةة  تتعفةةي محةةددة ظاضةةح  تعفومةةات إعطةاء

 (88: 8002)القدظمي،  طظوف  زمنو  فترة إل  االختبار حا  

 :وسئلة اختيار االستجابةعيوب -8

 9ل  مهارة ظخبرة إلعدادها ظصواغتها  صعظب  إعدادها فهي تحتاج إل  ظقت ظ هد ظا 

  ظمفرداته الخاص 9ال تتوح الفرص  لفطالص  ن وعبر عن معرفته بفغته 

 9قد وص  الطالص إل  اإل اب  الصحوح  بالصدف   ظالتخمون العشظائي 
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 تزود فوها نسب  الغش. 

 : األسئلة اختيار االستجابة ونواع-0

 وطفةص خبروة   مفة  عةن عبةارة السةئف  مةن الشةك  هةذا فةي الخطفأ الصفحي  و اسفئلة-و

 ال مفة  كانةت إذا ظالخطةأ صةحوح ، ال مفة  كانةت إذا بالصةظاص عنهةا و وةص  ن الطالةص إلة 

 ،) ،خ  (، )نعم،ال( مث   خرى صوغ   ي  ظ خاطئ ،

 الصةحوح  المعفظمةات بةون التمووةز عفة  الطالةص قةدرة قوةاس إلة  السةئف  مةن الشةك  هةذا وهةدف

 (51:  8052)العنزي ، . الم ا  من الدنوا المستظوات لقواس ظوستخدم الخاطئ ، ظالمعفظمات

 متعةدد مةن االختوةار نةظت مةن المظضةظعو  الفقةرة تتةألف  متعفدد مفن االختيفار اسفئلة-ب

 ( Alternatives )بةدائ  اظ  ظالممظهةات الصةحوح ال ةظاص مةن ظتتةألف مةتن ظ الفقةرة مقدمة  مةن

 المةتن كتابة  ظوفضة ,تكمفة  إلة  بحا ة   ظ تامة  خبروة   مفة   ظ سةؤا  عةن عبةارة المةتن ظوكةظن

 المشةكف  ظضةع فةي ظمسةاعدته كتابتةه سةهظل   همهةا متعةددة لسةباص مباشةر سةؤا  شةك  عفة 

 شةك   ي مةن  كثةر كسةؤا  المةتن شةك  وةألفظن الطفبة   ن إلة  إضةاف  المةتن فةي ظاضةح بشةك 

 ظتتطفةص المةتن مةع قظاعةدو ا تتناسةص التةي اإل ابة  الطالةص وختةار  ن مشةكف  ت نةص ظكةذلظ.آخةر

 (2:  8050)العنزي ،  المشكف  لفهم  ق  القراءة في مهارة

وتكةةةةةظن سةةةةةؤا  المقابفةةةةةة  مةةةةةن قةةةةةائمتون )عمةةةةةظدون( تحتةةةةةةظي وسفففففئلة المقابلففففففة )المزاوجفففففة(: -جفففففف

ظوطفةةةةةص مةةةةةن الطالةةةةةص  الظلةةةةة  عفةةةةة  عةةةةةدد مةةةةةن العبةةةةةارات، ظتحتةةةةةظي القائمةةةةة  الثانوةةةةة  عفةةةةة  االسةةةةةت ابات،

  ن وختار من قائم  الثانو  االست اب  المناسب  لفعبارة المعطاة في القائم  الظل 9

 و ص مراعاتها عند إعداد هذا النظت من االختبارات ما وفي:ظمن المظر التي 
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ال فةةةةةإن  ،وظ ةةةةةد ت ةةةةةانس بةةةةةون عبةةةةةارات السةةةةةؤا   ن-5 بمعنةةةةة   ن تةةةةةدظر العبةةةةةارات حةةةةةظ  محةةةةةظر ظاحةةةةةد، ظا 

 السؤا  سوصبح سهال  ظظاضحا ، ظال وموز بون الطالص9

رات القائمةةةةةةة  وكةةةةةةةظن عةةةةةةةدد العبةةةةةةةارات فةةةةةةةي القائمةةةةةةة  الثانوةةةةةةة  )االسةةةةةةةت ابات(  كبةةةةةةةر مةةةةةةةن عةةةةةةةدد عبةةةةةةةا  ن-8

 الظل 9

ظ ن تكتةةةةةةةةص  موةةةةةةةةع عبةةةةةةةةارات القةةةةةةةةائمتون عفةةةةةةةة  صةةةةةةةةفح   وكةةةةةةةةظن عةةةةةةةةدد عبةةةةةةةةارات السةةةةةةةةؤا  مناسةةةةةةةةبا ،  ن-.

 ظاحدة9

مكانوةةةةةة  التظصةةةةةةةو   ظ  ،تكةةةةةةظن التعفومةةةةةةات ظاضةةةةةةةح   ن-5 فوظضةةةةةةح مكةةةةةةةان ظضةةةةةةع الةةةةةةرقم  ظ الحةةةةةةةرف ظا 

 ابةةةةة   كثةةةةةر )بةةةةةالرغم مةةةةةن  نةةةةةه ال وفضةةةةة  اسةةةةةتخدام اإل إمكانوةةةةة  اسةةةةةتخدام البةةةةةدو  الظاحةةةةةد  كثةةةةةر مةةةةةن مةةةةةرة

 من مرة(9

 ظ العبةةةةةةارات  ظ الحةةةةةةداث  ظ  عبةةةةةةارة عةةةةةةن م مظعةةةةةة  مةةةةةةن الكفمةةةةةةات هةةةةةةي: الترتيففففففبوسففففففئلة -د

هةةةةذا النةةةةظت مةةةةن االختبةةةةارات وركةةةةز ظوسةةةةتخدم  .العةةةةداد ظوطفةةةةص مةةةةن التالموةةةةذ ترتوبهةةةةا ظفةةةةي ناةةةةام معةةةةون

مةةةةةةن ظ .التةةةةةةذكور ترتوةةةةةةص المعفظمةةةةةةات ظترابطهةةةةةةا فةةةةةةي سةةةةةةواقات محةةةةةةددة عفةةةةةة  قوةةةةةةاس قةةةةةةدرة التفموةةةةةةذ عفةةةةةة 

بط بةةةةةون مفةةةةةردات فةةةةةي مظاضةةةةةوع مختففةةةةة  وةةةةة  ظ تةةةةةر ات معرفوةةةةة  عفوةةةةةا كالترتوةةةةةص ظالتحفوس قةةةةةدر مزاواهةةةةةا تقةةةةة

اسةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةي المفةةةةةةةردات  عوظبهةةةةةةةا ونحصةةةةةةةرد، ظ مةةةةةةةن هف  اإلعةةةةةةةداد ظسةةةةةةةنهج بةةةةةةةربط ظاحةةةةةةةلمةةةةةةةا مةةةةةةةن

 . كثرتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي لفحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ  المتماثفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ات التحصيلية مراحل بنا  االختبار -4

وةةةةتم بنةةةةاء االختبةةةةارات التحصةةةةوفو  ظفةةةةي معةةةةاوور تختفةةةةف بحسةةةةص نةةةةظت االختبةةةةار فالمقننةةةة  تحتةةةةاج 

ظبغةةةةرض ام غوةةةةر المقننةةةة  التةةةةي وةةةةتم اعةةةةدادها مةةةةن طةةةةرف السةةةةاتذة  ظ هةةةةد ظعونةةةة  التقنونةةةةونالةةةة  ظقةةةةت 

 ظمنامةةةةةة  فةةةةةةيالتكةةةةةةظوني اظ التشخوصةةةةةةي فتكةةةةةةظن اقةةةةةة  شةةةةةةرظطا لكةةةةةةن هنةةةةةةاظ خطةةةةةةظات  ساسةةةةةةو   التقةةةةةةظوم

  منها:بارات التحصوفو ، نذكر  موع  نظات االخت
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 التةةي التحصةةوفو  االختبةارات مةن كثوةر تعةةاني Tests Planning :لالختبففار التخطفيط-و 

 المرحفة  فةي وةتم  ن وفتةرض ظالةذي كفو ةا، غوابةه حوانةا ل ربمةاظ  التخطةوط، ضةعف مةن محفو ةا تعةد

 الهةداففةي  نفكةر  ن وستحسةن اختبةاري، بنةد  ي بكتابة  البةدء فقبة  .االختبةار لظضةع السةابق 

 مةةاظالمحتةظى ظ نةظات الفقةرات مثف االختبةار وغطوةه الةذي الم ةا  فةي لتحقوقهةا المدرسة  تسةةع  التةي

 (52229ظهو ن ) شار ثظراندوظ 

 فةي البةدء قبة  هةظ التحصةوفي االختبةار إلعةداد لفتخطةوط مالءمة  الظقةات  كثةر ظلعة 

 مةا دوةةتحدظ  االختبةةار تخطةوط فةي مهمةة  االختبةار وغطوهةةا التةةي االعتبةارات نل المةادة تةدروس

 الةذي السةفظظ التحصةوفو  االختباروة  البنةظد تسةتدعي  ن ومكةن ظبةذلظ بدقة ، وقةاس  ن ونبغةي

 (58: 8002)القدظمي،  .المتعفم تعفمه

 لفمةتعفم وةراد الةذي الداء  ظ لإلن ةاز ظصةف السةفظكي الهةدف االختبفارتحديفد الرفرم مفن -ب

 مةن تحقوقةه فةي المرغةظص وصةف ظالهةدف .تعفوموة  بخبةرة المةرظر بعةد إاهةاره عفة  القةدرة ومتفةظ  ن

 .التعفم عمفو  وصف ظال المتعفم

 فوهةا وكةةظن الهةةداف عةن التعبوةةر فةةي المدرسةةظن وسةتخدمها التةةي العبةةارات معاةم إن

 التدروس9  ظ التقظوم عمفو  في بها االسترشاد وصعص در   إل  ظالعمظمو  الغمظض من الكثور

  سئف  االختبار محقق  لفغرض الذي بني لالختبار من ا فه9و ص  ن تكظن 

 عفةةةةة  المةةةةةدرس وسةةةةةاعد المسةةةةةاي، فةةةةةي الةةةةةظاردة التعفوموةةةةة  المةةةةةادة تحفوةةةةة  إن تحليفففففل المحتفففففوى-ج

 ظعمفوةةةة  التعفوموةةةة  التعفموةةةة  العمفوةةةة  تحسةةةةون عفةةةة  ظوعونةةةةه ظمضةةةةمظن ا الكشةةةة المةةةةادة لمحتةةةةظى  عمةةةةي فهةةةةم

 إلعةةةةةةةةداد ضةةةةةةةرظري شةةةةةةةرط بمحتظاهةةةةةةةا ظاإلحاطةةةةةةة  التعفموةةةةةةة  المةةةةةةةادة فتحفوةةةةةةة 9 المتظخةةةةةةةاة الهةةةةةةةداف تقةةةةةةةظوم

 در ةةةةات وقةةةةرر  ن لفمةةةةدرس وتةةةةوح المةةةةادة تحفوةةةة   ن كمةةةةا9 المةةةةادة هةةةةذه  هةةةةداف لتقةةةةظوم المناسةةةةص االختبةةةةار
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 وتضةةةةةةمنه الةةةةةذي الةةةةةظزن لن التفصةةةةةةوفي التحفوةةةةة  فةةةةةي لأل ةةةةةةزاء تعطةةةةة   ن ومكةةةةةن التةةةةةةي النسةةةةةبو  الهموةةةةة 

 مةةةةن لمةةةةدرسا وتظخاهةةةةا التةةةةي النسةةةةبو  الهموةةةة  وعكةةةةس  ن ونبغةةةةي المةةةةادة   ةةةةزاء مةةةةن  ةةةةزء لكةةةة  االختبةةةةار

 (52: 8002)القدظمي،  .ال زء ذلظ تعفم

عفةةةةةة  القوةةةةةةام بهةةةةةةذه  لفمسةةةةةةاعدةصةةةةةةممت م مظعةةةةةة  السةةةةةةالوص ظاإل ةةةةةةراءات الفنوةةةةةة  التةةةةةةي  ظهنةةةةةةاظ

ت زئتهةةةةةةا إلةةةةةة  اهةةةةةةداف قابفةةةةةة   صةةةةةةنوف المةةةةةةادة الدراسةةةةةةو  الةةةةةة  مظضةةةةةةظعات رئوسةةةةةةو ، ثةةةةةةمالغةةةةةةراض مةةةةةةن ت

تحفوةةةة  لمحتةةةةظى موةةةةدان االعةةةةداد لمةةةةادة الرواضةةةةوات لفخامسةةةة  ابتةةةةدائي مةةةةن  (05الشةةةةك )، ظومثةةةة  لفقوةةةةاس

 حوث الكفاءات المستهدف  ظعدد الحص 9

 لخامسة ابتدائ لمادة الرياضيات لميدان االعداد ل محتوىتحليل   (10) جدول

 
 (585 :8058 صباي، المصدر:)

مخطةةةةةةط وةةةةةةربط العناصةةةةةةر الساسةةةةةةو  لفمحتةةةةةةظى  هةةةةةةظ  ةةةةةةدظ  المظاصةةةةةةفات بنففففففا  جففففففدول مواصفففففففات-د

 ظوحدد االظزان النسبو  لك  منها9 ،ظمهاراتها الفرعو بم االت التقووم 
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 كيفية بنائه:

 تحفو  لمحتظى الدراسي لظحدات الكتاص المدرسي المقرر9 -5

 9ظمهارته الفرعو تحدود م االت التقظوم  -8

 عف :تحدود ظزن ك  ظحدة دراسو  اعتمادا  -.

 الدراسو  عدد الهداف-

 عدد الصفحات-

 عدد الحص  التعفومو  -

 (.1 :8005)الثظابو ، ظآخرظن، ظزن ك  م ا  من م االت التقظوم  تحدود-5             

  وائد جدول المواصفات 

 وظزت فقرات االختبار لتشم   نظاعا مختفف  من الم االت ظمهارتها الفرعو 9 -

 االختبار لتشم  المظضظعات كاف 9 وظزت فقرات -

 وظفر صدقا عالوا لالختبار9 -

 و ع  االختبار  داة تشخوصو  عالظة عف  كظنه  داة تحصوفو 9 -

 وظزت الزمن عف  المظضظعات ظ هموتها، فوعط  الظزن الحقوقي لك   زء من   زاء المادة  -
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 االبتدائ  مادة الرياضيات الخامسة ( جدول المواصفات10جدول )

 

 (166 :8058صباي،  :المصدر)

ن االعداد لمادة الرواضوات ( مثا  تظضوحي ل دظ  المظاصفات لمودا08ومث  ال دظ  )

 ظ تظزوع الدرظس ظ نسص تقسومها عف  الهداف المعرفو 9خامس  ابتدائي لفسن  

 طريقة تفسير الدرجات-ه

ان در ةةةةةةات االختبةةةةةةارات تعةةةةةةد تمثةةةةةةوال رواضةةةةةةوا لداء  ظ تقةةةةةةدورات االفةةةةةةراد الةةةةةةذون و وبةةةةةةظن عفةةةةةة  

اختبةةةةةةار معةةةةةةون، ظ ناةةةةةةر الن الةةةةةةدر ات هةةةةةةي مفتةةةةةةاي التفسةةةةةةور ظ فهةةةةةةم الداء فةةةةةةان معناهةةةةةةا ظ تفسةةةةةةورها 

فوظضةةةةةح انةةةةةه لةةةةةوس مةةةةةن الةةةةةدقوي ان  (.805فحسةةةةةص عةةةةةالم )وعةةةةةد مةةةةةن المظضةةةةةظعات المهمةةةةة  لفغاوةةةةة  ، 

نمةةةةةا تفسةةةةةور الداء عفةةةةة  االختبةةةةةارنشةةةةةور الةةةةة  ان االخت  بةةةةةارات مر عةةةةةي المعوةةةةةار اظ مر عوةةةةة  المحةةةةةظ ظا 

هةةةةةةظ الةةةةةةذي وشةةةةةةر الةةةةةة  ذلةةةةةةظ   ففةةةةةةذلظ فاختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفي  ومكةةةةةةن ان تفسةةةةةةر  داء االفةةةةةةراد مر عةةةةةةي 

 اظ تقوةةةةةوم نتةةةةةائج المتعفمةةةةةون ظمكةةةةةانتهم بالنسةةةةةب  لبةةةةةاقي زمالئهةةةةةم  عنةةةةةدما وكةةةةةظن الغةةةةةرض منهةةةةةا  المعوةةةةةار

 9ت الدراسو امدى االستوعاص ظالفهم لفمقرر رود التحقي من محكي المعوار عندما ن
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تأتي هذه الخطظة بناءا عف  ما سبي من خطظات، بحوث وقظم  ل ياختيار  قرات االختبار التحص-و

واس بغرض ق الباحث باقتراي م مظع  كبورة من البنظد  ظ الظحدات التي تتظافي مع  دظ  المظاصفات

 الظزان ظالتظزوع النسبي لفظحدات ظالقدرات المعرفو  المراد قواسها9عند اختوار البنظد أخذ ظو المحتظى

 ظوختار نظت الفقرات حسص القدرات المعرفو  لالختبار التحصوفي ظظقت ا راء االختبار ظنظت االختبار،

 كما ظضحنا هذا سابقا9

  ظالتمووز مثفما ظضحت دراس ظصواغ  فقرات االختبار التحصوفي لها تأثور عف  مؤشرات الصعظب 

 ( مما وظصوا بتنظوع فقرت االختبار التحصوفي .800)نا ي ظعبد اه، 

وعتمةةةةد تحفوةةةة  االختبةةةةار التحصةةةةوفي عفةةةة  ناروةةةة  القوةةةةاس المسةةةةتخدم   االختبففففار التحصففففيل  تحليففففل- 

ممةةةةةةا  عفةةةةةةت معاةةةةةةم الكتةةةةةةص ظالبحةةةةةةاث تعتمةةةةةةد  اسةةةةةةتخدامها لعقةةةةةةظدفالناروةةةةةة  الكالسةةةةةةوكو  هةةةةةةي الشةةةةةةائع 

 السوكظمترو  ظمنها: ظقواس خصائصهاوفي صائصها في تحفو  االختبارات التحصخ

ن عةةةة   ةةةةابظا الةةةةذون الطفبةةةة  عةةةةدد عفةةةة  مؤشةةةةرا الصةةةةعظب  معامةةةة  وعطةةةةي : الصففففعوبة معامففففل -

 اا ةةةةةابظ  الةةةةةذون الطةةةةةالص عةةةةةدد قسةةةةةم  خةةةةةال  مةةةةةن عفوةةةةةه الحصةةةةةظ  ظومكةةةةةن ،صةةةةةحوح  إ ابةةةةة  السةةةةةؤا 

 9لفطالص الكفي العدد عف  مقسظما صحوح  إ اب  السؤا  عن

 

 العقفوةةةةة  لفقةةةةةدرات طبقةةةةةا الطفبةةةةة  بةةةةةون التمووةةةةةز عفةةةةة  السةةةةةؤا  قةةةةةدرة فوةةةةةه ظوقصةةةةةد: التمييفففففز معامفففففل-

 بقةةةةدر وتمتعةةةةظن الةةةةذون الطةةةةالص بةةةةون التمووةةةةز عفةةةة  الفقةةةةرة قةةةةدرة بةةةةه ظنعنةةةةي، ومتفكظهةةةةا التةةةةي ظالمعةةةةارف

 9المعارف من معون م ا  في قدرة الق  ظالطالص المعارف من  كبر
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الم مةةةةةةظعتون  منهةةةةةةا طروقةةةةةة إحصةةةةةةائو  تسةةةةةةتخدم عةةةةةةدة طةةةةةةري  التمووةةةةةةز معامةةةةةة  نسةةةةةةتخرج حتةةةةةة ظ 

 ص: ظالتي ومكن تفسرالطرفوتون 

 

  خةةةةةذ  ظ متطةةةةةرفتون م مةةةةةظعتون الةةةةة  المفحظصةةةةةون  ظراي قسةةةةةم  نحتةةةةةاج الةةةةة  ظإل ةةةةةراء التحالوةةةةة  

 ثةةةةةةةم تنازلوةةةةةةةا ترتوبةةةةةةةا العالمةةةةةةة  حسةةةةةةةص الظراي نرتةةةةةةةص ذلةةةةةةةظ، ظلتحقوةةةةةةةي9 منهةةةةةةةا متطةةةةةةةرفتون م مةةةةةةةظعتون

 ظم مظعةةةةةةةة  العفوةةةةةةةةا العالمةةةةةةةةات ذات الظراي م مظعةةةةةةةة  همةةةةةةةةا متسةةةةةةةةاظوتون م مةةةةةةةةظعتون إلةةةةةةةة  نقسةةةةةةةةمها

لكةةةةةةةة   %82فأفضةةةةةةةة  نسةةةةةةةةب  معبةةةةةةةةرة ظدالةةةةةةةة  هةةةةةةةةي  kelleyظحسةةةةةةةةص  الةةةةةةةةدنوا العالمةةةةةةةةات ذات الظراي

 (8259: 8000عالم، )م مظع  

التةةةةي تسةةةةتخدم بظاسةةةةط  البةةةةرامج اإلحصةةةةائو  مةةةةن  الثنةةةةائيطروقةةةة  معامةةةة  االرتبةةةةاط  ظهنةةةةاظ  وضةةةةا

 ظالعالم  الكفو 9خال  االرتباط بون الفقرات 

بطةةةةةةةةري خاصةةةةةةةة  ظمفةةةةةةةةاهوم لقوةةةةةةةةاس خصةةةةةةةةائ  لفمفةةةةةةةةردة تتمتةةةةةةةةع ناروةةةةةةةة  االسةةةةةةةةت اب  : مالحظففففففففة

الفقةةةةةةرات ظقةةةةةةدرات االفةةةةةةراد ظبظحةةةةةةدة قوةةةةةةاس مظحةةةةةةدة ظخاصةةةةةة  مةةةةةةع نمةةةةةةظذج رش ظالةةةةةةذي سةةةةةةوتم التطةةةةةةري 

 الوه في الفص  الثالث9

  بات الصدق و لا-4

عفمةةةةةاء القوةةةةةاس النفسةةةةةي بالصةةةةةدي ظ الثبةةةةةات ظ قةةةةةد تطةةةةةظر هةةةةةذا المفهةةةةةظم اهةةةةةتم مختفةةةةةف : ووال : الصفففففدق

عبةةةةر مةةةةرظر الةةةةزمن ظ خاصةةةة  مةةةةع اهةةةةظر ناروةةةةات ففسةةةةفو  تنةةةةاقش الصةةةةدي ظ ال سةةةةوما اعمةةةةا  موسةةةةوظ 

 الحدوثةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةدي ناروةةةةةةةةة  ( فةةةةةةةةةي مداخفةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةظان  98002 ظ قةةةةةةةةةد قسةةةةةةةةةمه توغةةةةةةةةةزة ) (5222)

 : ظ قدظ ظضحهما في ما وفي  هذا التطظر ال  ناروتون القواس لظاقع التطظورو  ظمتضمناتها
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 نظرية الصدق الكالسيكية  -و

رة  ظ مازالت تستخدم في بعض الدراسات ظتتسم بكث  بد ت في بداو  القرن العشرون الموالدي

 ،Concurrent Validity التالزمي الصدي ،Predictive Validity التنبؤي الصديالنظات منها 

 االرتباطي الصدي ،Content Validity المحتظى صدي ، Criterion Validity المحظ صدي

Correlational Validity ، التقاربي الصدي  Convergent Validity، التماوزي الصدي  

Discriminant Validity ، العامفي الصدي Factorial Validity  999الا 

سفوم عف  لتالقائم عف  صدي المرتبط بالمحظ ظاظنالحا التركوز عف  ال انص االمبروقي   

ظوظضح ان السبص هظ االعتماد عف  الففسف  الظاقعو   المحظ سففا ظهظ صداقا بالضرظرة، ظ ظد هذا

 عف  حقوق  المغورات المقاس  ظتحدودها ظبالتالي فان الهدف منظالت روبو  القائم  عف  مسفمات 

القواس هظ تقدورها ظبأقص  قدر من الدق  ظصدقه وعكس مدى الدق  في تقدور القوم  الحقوق 9 

 اهظر  وضا صدي المحتظى الذي وتناسص ظاالختبارات التحصوفو 9ظ 

ال معوةةةة  االمروكوةةةة  لعفةةةةم الةةةةنفس التطبوقةةةةي الةةةة  ال معوةةةة  االمروكوةةةة  لعفةةةةم الةةةةنفس  انضةةةةمامظوعةةةةد 

 ي تصةةةةةنوفا رباعوةةةةةاااقتةةةةةر  تةةةةةم 5215ظاهةةةةظر الةةةةةدلو  االرشةةةةةادي ظتقنةةةةةون لفقوةةةةةاس ظاالختبةةةةةارات سةةةةةن 

  لنظات الصدي:

 المضمظن صديValidity  Content 

  الصدي التنبؤيPredictive Content 

 المفهظم  ظ الفرضي التكظون صدي   Construct Validity 

 التالزمي الصديConcurrent Validity9 
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 قفةةة  مةةةا سةةةرعان 5288 سةةةن  اهةةةر الةةةذي لفقوةةةاس المةةةنقح الثةةةاني اإلرشةةةادي الةةةدلو   ن غوةةةر 

 صةةةةةةديظ  المحةةةةةةظ صةةةةةةدي المضةةةةةةمظن، صةةةةةةدي: ثالثةةةةةةي تصةةةةةةنوف إلةةةةةة  الربةةةةةةاعي التصةةةةةةنوف هةةةةةةذا

 .المفهظم

  :للصدق النظرية الحدي ة

  ن بحوةث المعوةار، عفة  المطفةي التركوةز مةن الكالسةوكي التعروفةي المناةظر تطةظر لقةد  

 بحوةث المحتةظي عفة   وضةا ظالتركوةز الصةدي، وكةظن الةذي هةظ ظالمعوةار المقوةاس بةون االرتبةاط

 ممثفة  تكةظن  ن و ةص التةي االختبةار محتةظى عناصةر مةن وتكةظن باعتبةاره الصةدي إلة  وناةر

  ظ الهةدف،  ظ الظاوفة   ن بحوةث المقوةاس ظاوفة  عفة  التركوةز مثة المحتظوةاتمةن   ظسةع لم ةا 

 الداللة  عفة  التركوةز إلة  ثةم .الصةدي وصةنع الةذي هةظ المقوةاس   فةه مةن ظضةع الةذي الغةرض

 (10:  2002تيغزة ،) .االختبار وقوسه الذي المفهظم تظضح  ظ تفسر التي النارو 

  ن  ي المقواس؛ در ات تأظو  عمفو  مالءم  عف  مدى تركز الحدوث  الصةةةةةدي نارو   صةةةةبحت

  داء در ات تأظو  دق  مدى عف  لفدالل  تقدم التي Evidence ظالبونات الدل  طبوع  في وتمث  الصةةةدي

 9لفمقواس خاصو   ظ صف  باعتباره الصدي تصظر ظنبذت .قراءتها طروق   ظ االختبار عف  المفحظصون

  دم ت كفها الصدي فأنظات الصي،  نظات تعدد فكرة ظنبذ لفصدي الظاحدو  بالنارة الخذظ وضا 

  Construct Validityالمفهظم صدي  ظ البنائي  ظ الفرضي التكظون بالصدي سموت ظاحدة ماف  تحت

 9 نظاعها د ح فقط ومث  ظال التقفودو ،  نظاعه بشت  الصدي م ا  ك  ومث  المفهظم صدي مفهظم ظ مس 

 نارو  في المتخصصون تحفوالت من استفاد الذي( 5222) لفقواس الخامس اإلرشادي الدلو 

  :ظهي  ظانص خمس  في الدل   ظ البونات طبوع  كثف Messick موسوظ  عما  ظالسوما) الصدي

  ؛Evidence based on test content المقواس محتظى عف  القائم  البونات ة1
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 Evidence based on response االست اب  سورظرات  ظ عمفوات عف  القائم  البونات ة2

processes9  

 Evidence based on internal القواس لدظات الداخفو  البنو  عف  القائم  البونات ة3

structure9  

 Evidence based on  الخار و  البنو  بون   ظ  خرى بمتغورات العالقات عف  القائم  البونات ة4

relations to other variables or external structure evidence9   

 Evidence based on test تبعاته  ظ ظمترتباته القواس نتائج عف  القائم  البونات ة1

consequences of testing9 

نمةةةةةةا  لةةةةةةم وعةةةةةةد الثبةةةةةةات وناةةةةةةر إلوةةةةةةه كم ةةةةةةا   ظ مظضةةةةةةظت قةةةةةةائم بذاتةةةةةةه ظمسةةةةةةتق  عةةةةةةن الصةةةةةةدي، ظا 

الصةةةةةةدي(،  ظ قرونةةةةةة  مةةةةةةن قةةةةةةرائن الصةةةةةةدي  صةةةةةةبح وناةةةةةةر إلوةةةةةةه كنةةةةةةظت مةةةةةةن البونةةةةةةات )بونةةةةةة  مةةةةةةن بونةةةةةةات 

 ظ كةةةةدلو  غوةةةةر قةةةةائم بذاتةةةةه، بةةةة  وسةةةةتعم  مةةةةن الدلةةةة  الخةةةةرى لخدمةةةة  الصةةةةدي،  ظ  انةةةةص  ظ  الخةةةةرى،

 9ظ ه من  ظ ه الصدي

   ال بات انيا 

وقصةةةةد بةةةةه مةةةةدى خفةةةةظ االختبةةةةار مةةةةن الخطةةةةاء الغوةةةةر منتامةةةة  التةةةةي تشةةةةظص القوةةةةاس،  ي  مفهففففوم ال بففففات

لفمقةةةةةدار الحقوقةةةةةي لفسةةةةةم  التةةةةةي وهةةةةةدف لقواسةةةةةها، فةةةةةدر ات االختبةةةةةار تكةةةةةظن ثابتةةةةة  قوةةةةةاس االختبةةةةةار مةةةةةدى 

إذا كةةةةان االختبةةةةار وقةةةةوس سةةةةم  معونةةةة  قواسةةةةا متسةةةةقا فةةةةي الاةةةةرظف المتباونةةةة  التةةةةي قةةةةد تةةةةؤدي الةةةة   خطةةةةاء 

 (5.5: 5228القواس9 فالثبات بهذا المعن  وعني االتساي اظ الدق  في القواس )عالم، 
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 نفةةةةةةةس فةةةةةةةي الم مظعةةةةةةة  نفةةةةةةةس عفةةةةةةة   عوةةةةةةةد مةةةةةةةا اذ النتةةةةةةةائج نفةةةةةةةس االختبةةةةةةةار وعطةةةةةةةي ان عنةةةةةةةيو 

 االتسةةةةةاي مةةةةةن شةةةةةوئا در ةةةةة  لاهةةةةةرت الظاحةةةةةد الفةةةةةرد قوةةةةةاس عمفوةةةةةات كةةةةةررت لةةةةةظ اخةةةةةر ظبمعنةةةةة  الاةةةةةرظف

 9االختبار ا راء بتكرار  ظهروا تتغور ال در ته ان  ي

ظالكثةةةةةةةر الثبةةةةةةات بحسةةةةةةص الناروةةةةةةة  المسةةةةةةتخدم  تختفةةةةةةةف طةةةةةةري حسةةةةةةةاص  :ال بففففففات حسفففففففاب طففففففرق-0

فسةةةةةوتم ظامةةةةةا الفةةةةةري بونهةةةةةا ظالحدوثةةةةة  التةةةةةي تركةةةةةز عفةةةةة  مفهةةةةةظم خطةةةةةأ القوةةةةةاس اسةةةةةتخداما هةةةةةي الكالسةةةةةوكو  

 9التطري لها في الفص  الثالث

 ظ ومكن ان نرمز له ص لتباون العامالمتعفي بالدر   الحقوق  ال  االتباون الحقوقي نسب  هظ دالل  

                           

  (581: 5222)عبد الرحمن،  

 ظهناظ عدة طري لحساص معام  الثبات نذكر منها:

 وزود ال منيز  بفاري متتالوتون مرتون الم مظع  نفس عف  االختبار نفس إ راء وعني ظهذا :االختبار ادةاع

 ظ فضفها( 5ظ 0) بون ظهظ ثبات معام  هذا ظوسم  النتو تون بون االرتباط معام  نظ د ثم  سبظعون، عن

 (0919) عن زاد ما

 العيوب

 فوها اتالدر  و ع  مما السئف  عن فكرة  خذظا كظنهم من الثانو  المرة في الطالص إ ابات تأثرو 

 . عف 
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  ندع عنها وسألظن لنهم الصحوح  اإل ابات الظل  المرة في فشفظا الذون الطالص عرفو قد 

 .الثاني االختبار نتائج عف  وؤثر مما االمتحان من خرظ هم

  در اتهم تترا ع ظبالتالي الظل  المرة في كتبظه ما الطالص بعض ونس  قد. 

   طظوال   ظقتا   ظتأخذ مادوا   مكفف. 

 السم ، نفس وقوس له مكافئا   آخر اختبار تعموم ثم معون ، سم  لقواس اختبار تعمومف :المكا ئة الصور ف 2

 نحسص مث ومفظا، ال حت  بسوط  استراح  بفاري الظقت نفس في ذاتها الم مظع  عف  االختباران ظوطبي

 .االختبارون بون االرتباط

 ة:العيوب

   ال ظانص  موع في تماما   متكافئون اختبارون تعموم الصعص من. 

  خاص  النفسو  الارظف نفس في االختبارون في الطالص نضع  ن الصعص من. 

   طظو  ظقت ظتأخذ مادو  مكفف. 

 نتائج حسصظت ظفردو  زظ و  فقرات إل  وقسم ثم ظاحد اختبار عف  الطالص و وصف :التصفية التجزئة -0

 .ارتباط ظ هظ افض  الطري بالنسب  لالختبارات التحصوفو  معام  لها ظوظ د قسم ك 

 ة:العيوب

  االختبار ك  ظلوس االختبار نصف ثبات معام  هظ الثبات معام. 

 9العقفي ظالمستظى الصعظب  في ظالزظ و  الفردو  الفقرات تكافأ ال قد 
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 وتوجهات مستقبليةواقع االختبارات التحصيلية -0

( فةةةةةةي مقالةةةةةة  تحةةةةةةت عنةةةةةةظان   نحةةةةةةظ رؤوةةةةةة   دوةةةةةةد إلصةةةةةةالي ناةةةةةةام القوةةةةةةاس .805وةةةةةةذكر الم اهةةةةةةد)

التةةةةةةي  الةةةةةةدظ  العربوةةةةةة  ظاقةةةةةةع الممارسةةةةةةات التقظوموةةةةةة  السةةةةةةائدة فةةةةةةي معاةةةةةةم ظالتقةةةةةةظوم التعفومةةةةةةي فةةةةةةي لوبوةةةةةةا  

تعةةةةاني القصةةةةظر رغةةةةم ان االهتمةةةةام بهةةةةذه المظاضةةةةوع بةةةةدا منةةةةذ زمةةةةن، حوةةةةث انعقةةةةد مةةةةؤتمر الثقةةةةافي العربةةةةي 

( فةةةةةي ال زائةةةةةر ظتنةةةةةاظ  ناةةةةةم االمتحانةةةةةات المدرسةةةةةو  ظدظرهةةةةةا فةةةةةي تقةةةةةظوم الطةةةةةالص 5285السةةةةةادس سةةةةةن  )

س ظتةةةةظ وههم، ظعقةةةةدت العشةةةةرات مةةةةن الفقةةةةاءات ظالمةةةةؤتمرات التةةةةي خر ةةةةت بتظصةةةةوات تطةةةةظور ناةةةةم القوةةةةا

 ظالتقظوم في الظطن العربي9

 وفي: فوماظومكن ان نفخ  اهم الممارسات التي تعاني منها االختبارات التحصوفو  

ال  االمتحانات الحالو  ال تستند عف  معاوور مكتظب  ظمحددة، ظبالتالي فإن نتائ ها شكفو    - 

عف  مدى  ئج لفحكمتعبر عن طبوع  الداء المقظم، ظبذلظ فإنه ال ومكن الظثظي في تفظ النتا

 .تطظر  داء الطالص  ظ المعفم

 ما باقي  ،متفعو  الظاوف  ال زائو  لفتقظو ال تزا  ثقاف  التقظوم، عف  محدظدوتها، تقتصر عف   -ص

خصظصا منها  ظذلظ بفع  ضغط االمتحانات اإلشهادو Examine ertificate. الظاائف،

مشرظعا لم وكتم  بعد  ظالتكظونو ، فإنها تبق المظ ه  لففع  التصحوحي كالظاوف  التشخوصو  

 .ظلم تبفغ الهداف المتظخاة منها

 .نشاء بنظظ لهاا غواص المعاوور الظطنو  لفتعفوم ظمعاوور ال ظدة في بناء  دظات التقظوم ظتقنونها -ت

 غوةةةةةاص  ظ ضةةةةةعف اسةةةةةتثمار نتةةةةةائج التقةةةةةظوم الةةةةةدظلي المقةةةةةارن، خصظصةةةةةا منةةةةةه المتعفةةةةةي -ث

 لفغةةةة  ظالعفةةةةظم، ظالتةةةةي بونةةةةت  ن النتةةةةائج التةةةةي حصةةةة  عفوهةةةةابتشةةةةخو  المكتسةةةةبات فةةةةي ا

 (8.8 :.805)م اهد،  9التالموذ في بعض البفدان العربو  كانت متظاضع 
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تقوةةوم  م ةةرد مةةن  كثةةر  دوةةدة  بعةةادا   أخةةذو التقةةظوم منحةة لكةةن عنةةد بعةةض دظ  العةةالم بةةد   

ظالةةذكاء  العقفوةة  ظاالسةةتعدادات لفموةةظ   صةةبح حوةةث .لفطالةةص المعرفةةي  ظ التحصةةوفي المسةةتظى

 القةدرات ،لدراسة   دوةدة منةاحي اهةظر مةع خاصة  التربةظي ظالتقةظوم القوةاس فةي م ةا  ظالشخصةو 

 خاصة  المظضةظت هةذا  هموة  ظتةزداد الخصةظ  ظ ةه عفة  (الةذكاءات) ظالةذكاء عةام بشةك  العقفوة 

 مةن عدوةدة  نحةاء فةي حالوةا   بةه المعمةظ  فاالت ةاه لفتخصصةات المختففة  التظ وةه ظ سةفظص نمةط فةي

 الدراسةي التحصةةو  بنتةةائج االكتفةاء عةةدم عفةة  وقةظم العفموة  الكثوةةرة، الدراسةات ظتدعمةةه العةالم،

 ظالقةةدرات االسةةتعدادات تفةةظ اعتبةةاره فةةي وأخةةذ بةة  .مقةةدرة الطالةةص عفةة  لفحكةةم ظحوةةد كمعوةةار

 ظبعةض االمروكوة ، متحةدةال الظالوةات القناعة  بهةذه تأخةذ البفةدان التةي ظمةن ظالشخصةو ، المعرفوة 

 وظاكةص  ن ظالبةد  .(السةعظدو ) العربوة  ال امعوة  المؤسسةات إلة  بعةض إضةاف  االظرظبوة ، البفةدان

دارة تناةوم إعةادة ذلةظ كة   النطةاي ظاسةع  مةن االسةتخدامات ذلةظ فةي ظاالسةتفادة االمتحانةات ظا 

 اظ بنةظ" ص وعةرف مةا فاهةر.ظالبةرامج االلكترظنوة  الكمبوةظتر م ةا  فةي خاصة  التكنظلظ وة  لفثةظرة

 لهةا التةي  ي المقننة  السةئف  ظتخةزون لحفةا م ةرد طروقة  فقةط لوسةت ظهةي ."االمتحانةات مصةرف

  موةةع لتطةةظور فعةةاال   مةةدخال   لتصةةبح ذلةةظ بةة  تت ةةاظز ظمظثظقةة  مموةةزة سةةوكظمترو  خصةةائ 

 االت اهةات لهةةذه مختصةر بشةةك  سةنعرض التالوةة  الصةفحات التعفوموة  ظفةةي المناظمةة  عناصةر

 بنةظظ – الشخصةو  ظالقةدرات العقفوة  االسةتعدادات قوةاس فةي التظسةع – التقةظوم البةدو ) الثالثة 

دارة لتناةوم كةنمط بةدو  (السةئف   فةي منهةا االسةتفادة سةب  ظبحةث التقةظوم، عمفوة  ظتطةظور السةئف  ظا 

 (855 :.805)م اهد،  بالدنا في التعفومي ظالتقظوم القواس تطظور تطظور ناام
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   Objective Evaluation  الموضوع  التقويم-4

    ؟ كوةةةةف؟  لمةةةةاذا؟  المظضةةةةظعي مةةةةاذاالقوةةةةاس  تحةةةةت عنةةةةظان   وشةةةةر ظظلوةةةةام فةةةةي مداخفةةةةفتحةةةةدث 

(William &Fisher ،8000 :182) ا الظقةةةةةةت ظعةةةةةةن اهةةةةةةم مشةةةةةةكالته عةةةةةةن القوةةةةةةاس المسةةةةةةخدم فةةةةةةي هةةةةةةذ

 بما وفي

الم ةةةةةاموع فةةةةةي التقةةةةةدور التةةةةةي كانةةةةةت  عفةةةةة  كنةةةةةا نعتمةةةةةد كوةةةةةف القادمةةةةة  ال وةةةةةا  تتسةةةةةاء  سةةةةةظف 

 ظمعنةةةةةة  ح ةةةةةةم فةةةةةةإن ، قوةةةةةةاس  كفمةةةةةة  اسةةةةةةتخدامات معاةةةةةةم مةةةةةةن النقةةةةةةوض ظعفةةةةةة  فةةةةةةي قواسةةةةةةاها9  مخطئةةةةةة 

 عونةةةة  ظفئةةةةات ، فقةةةةرات االختبةةةةار موةةةةع عفةةةة   ثابتةةةة   غوةةةةر معةةةةاوور عفةةةة  وعتمةةةةد  المقةةةةنن االختبةةةةار ظحةةةةدة

م تكةةةةن لةةةةظهةةةةي فةةةةي الصةةةة   نسةةةةبي، مسةةةةتظى قوةةةةاس   نهةةةةا عفةةةة  عةةةةادة تعامةةةة  بةةةة  ،االختبةةةةار المسةةةةتخدم 

    الكمو  مقارنات ظلوس ،الرتص  مقارنات فقط تدعم البوانات  ن وعني ظهذا كذلظ ب  ترتوبو ،

كمةةةةةا ان عمفوةةةةة  إو ةةةةةاد قوةةةةةاس صةةةةةحوح ظمظثةةةةةظي لةةةةةوس مسةةةةةأل  فنوةةةةة  فقةةةةةط بةةةةة  هةةةةةي المشةةةةةكف  الناروةةةةة  

  المركزو  ظ وضا المشك  المنه ي الذي وظا ه العفظم اال تماعو 9

 خةال  العقةظد الخةرى المعرفة  م ةاالت شةأن شةأنه – ظالتربةظي النفسةي القوةاس م ةا  شةهد 

 آثارهةا لهةذه التظ هةات  ن شةظ ظال ظالتحةدوث، التطةظور بهةدف التظ هةات مةن عةددا   الماضةو  القفوفة 

 هةةذه  هةةم مةةن حظلهةةا، ظلعةة  بالدراسةةات لفقوةةام لفبةةاحثون خصةةبا   م ةةاال   تصةةبح حوةةث ظ هموتهةةا

 التقظوم المظضظعي9 ظالتربظي النفسي التقظوم م ا  في مست دات تمث  التي التظ هات

اسةةةتخدام الناروةةة   ظمظضةةةظعو  دقةةة  مةةةن تقفةةة  التةةةي المشةةةكالت بعةةةضظ ومكننةةةا حصةةةر 

 : وف  فوما الكالسوكو 

 9المفحظصون الفراد بقدرة االختبار مفردات خصائ  تأثر -
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 9بمفرداته ما اختبار في لففرد الكفو  الدر   تأثر -

  ثابت  قواس ظحدة تظافر عدم -

 9تحصوفو  مختفف  اختبارات استخدام حال  في الفراد تحصو  بون المقارن  إمكانو  عدم -

 9االختباري بالمظقف االختبار ثبات تأثر -

 9 دودة بمفردات الكالسوكو  النارو  باستخدام المعدة االختبارات إثراء صعظب  -

 (2 :8002)ابظ هاشم، 9 االختبار مظضع العون   فراد ل موع القواس  خطاء تباون تساظى -

 خالصة 

ال  مةةةةةا تةةةةةم ذكةةةةةره فةةةةةي هةةةةةذا الفصةةةةة  فاالختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  تمثةةةةة   داة قوةةةةةاس لتعفمةةةةةةات مةةةةةن خةةةةة

الطفبةةةةةة  عبةةةةةةر مختفةةةةةةف االطةةةةةةظار الدراسةةةةةةو ، ظقةةةةةةد تطةةةةةةظر مفهظمةةةةةةا مةةةةةةع تطةةةةةةظر ناروةةةةةةات الةةةةةةتعفم المتعفةةةةةةي 

التةةةةةةةةةدروس ظ اختالفةةةةةةةةةات ففسةةةةةةةةةفات القوةةةةةةةةةاس المتعفقةةةةةةةةة  بكوفوةةةةةةةةة  تفسةةةةةةةةةور النتةةةةةةةةةائج، لكةةةةةةةةةن تبقةةةةةةةةة   بأهةةةةةةةةةداف

(  ن المظضةةةةةةةةةظعو  3222)المظضةةةةةةةةةظعو  هةةةةةةةةةا س العفمةةةةةةةةةاء ظ البةةةةةةةةةاحثون فمفهظمهةةةةةةةةةا كمةةةةةةةةةا ذكةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةالم 

Objective  ففةةةةةةياالختبةةةةةةار ال و ةةةةةةص  ن تعتمةةةةةةد عفةةةةةة  عونةةةةةة  الفةةةةةةراد،  فةةةةةةيوقصةةةةةةد بهةةةةةةا  ن در ةةةةةة  الفةةةةةةرد 

ننةةةةةة  تشةةةةةةتي الةةةةةةدر ات الخةةةةةةام مةةةةةةن عونةةةةةة  التقنةةةةةةون ثةةةةةةم وةةةةةةظازن  داء الفةةةةةةرد الةةةةةةذى االختبةةةةةةارات النفسةةةةةةو  المق

لعونةةةةة  فقةةةةةدت هةةةةةذه وطبةةةةةي عفوةةةةةه االختبةةةةةار فومةةةةةا بعةةةةةد بمعةةةةةاوور مشةةةةةتق  مةةةةةن هةةةةةذه العونةةةةة ، فةةةةةإذا تغوةةةةةرت ا

وصةةةةةةبح االختبةةةةةةار محكظمةةةةةةا  بالعونةةةةةة  ، كمةةةةةةا  ن الفةةةةةةرد وحصةةةةةة  عفةةةةةة  الدر ةةةةةة   بمعنةةةةةة  ،المعةةةةةةاوور داللتهةةةةةةا

اختبةةةةارون وقوسةةةةان نفةةةةس السةةةةم ، إال  ن در ةةةة  الفةةةةرد تختفةةةةف عةةةةادة بةةةةاختالف االختبةةةةار الةةةةذى  فةةةةينفسةةةةها 

 وختبر بها9 التيدر ته محكظم  بعون  المفردات  مما و ع وطبي عفوه، 
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ناامه المر عي عف  مقارن  نتائج  داء المتعفم بأداء ال ماع ،  ظ  فيظالتقظوم المظضةةةةظعي ال وعتمد 

قةت الحي  ظ في اختبةار  ظ مقوةاس آخر، بة  وعتمةد عف  تقةدور عالقة  احتمةالو  بون ظ  فيبةأداء الفرد ذاتةه 

الداء المالحا لففرد في االختبار  ظ المقواس، ظالسةمات  ظ القدرات التي تكمن ظراء هذا الداء ظتفسره ظقد 

نارو  نه ومن بظالذى  المظضةةةةةةةظعيعما وسةةةةةةةم  بالتقظوم  التربظيم ا  التقظوم  في سةةةةةةةفرت  هظد الباحثون 

 (2 :3222)ابظ هاشم،  (Item Response Theory)االست اب  لفمفردة
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 تمهيد

سةةةةةةةع  البةةةةةةةاحثظن فةةةةةةةي القوةةةةةةةاس النفسةةةةةةةي الةةةةةةة  إو ةةةةةةةاد مختفةةةةةةةف الطةةةةةةةري ظالسةةةةةةةالوص االحصةةةةةةةائو  

لفةةةةةتمكن مةةةةةن الحصةةةةةظ  عفةةةةة  اختبةةةةةارات نفسةةةةةو  ظتربظوةةةةة  تتمتةةةةةع نتائ هةةةةةا المتحصةةةةة  عفوهةةةةةا بمظضةةةةةظعو  

تمكننةةةةةا مةةةةةن االسةةةةةتفادة مةةةةةن الةةةةةدر ات المتحصةةةةة  عفوهةةةةةا، ظمةةةةةا اعمةةةةةا  سةةةةةوبرمان فةةةةةي التحفوةةةةة  العةةةةةامفي 

مةةةةةةةن خةةةةةةةال  االحتكةةةةةةةاظ الطةةةةةةةري، ظلكةةةةةةةن عفةةةةةةةم الةةةةةةةنفس  مةةةةةةةن هةةةةةةةذه انمظذ ةةةةةةة إالإلو ةةةةةةةاد عظامةةةةةةة  الةةةةةةةذكاء 

ظالتفاعةةةة  مةةةةع العفةةةةظم الخةةةةرى، فقةةةةد  خةةةةد عفةةةةم الةةةةنفس الكثوةةةةر عةةةةن هةةةةذه العفةةةةظم مثةةةة  الرواضةةةةوات ظعفةةةةظم 

ع تةةةةةةةظفر مةةةةةةةظخاصةةةةةةة   الحوةةةةةةةاة ظالطبوعوةةةةةةة ، ظذلةةةةةةةظ  ثنةةةةةةةاء االسةةةةةةةتقال  عةةةةةةةن الففسةةةةةةةف  بظصةةةةةةةفها  م العفةةةةةةةظم9

 عمفوات المعقدة التي كانت تحتاج ال   هد في السابي9ال بإ راءالتكنظلظ وا التي تسمح 

لناروةةةةةةة  القوةةةةةةةةاس المظ هةةةةةةة   نتقةةةةةةةةادات فسةةةةةةةاهمت كةةةةةةة  هةةةةةةةذه اإل ةةةةةةةةراءات فةةةةةةةي إو ةةةةةةةاد حفةةةةةةةظ  لال

كفةةةةي لةةةةه مةةةةن و عةةةة     الكفوةةةة  لالختبةةةةار ظتبةةةةاونظخاصةةةة  مةةةةن خةةةةال  اعتمادهةةةةا عفةةةة  العالمةةةة الكالسةةةةوكو 

ككةةةةة ، لهةةةةةذا  ةةةةةاءت ناروةةةةة  االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة  تقةةةةةدورات التبةةةةةاون ظاالخطةةةةةاء المعواروةةةةة  تتعفةةةةةي باالختبةةةةةار

لتركةةةةز عفةةةة  المفةةةةردات ظاعتبةةةةار كةةةة  مفةةةةردة مسةةةةتقف  ومكةةةةن قوةةةةاس  خطائهةةةةا ظتقةةةةدور مختفةةةةف خصائصةةةةها 

السةةةةةوكظمترو  لفحصةةةةةظ  عفةةةةة  القوةةةةةاس المظضةةةةةظعي التةةةةةي وسةةةةةع  الةةةةة  اسةةةةةتقال  مفةةةةةردات االختبةةةةةار عةةةةةن 

لتقةةةةظوم ظالتسةةةةكون ظصةةةةنع القةةةةرار ظهةةةةذا عةةةةون االختبةةةةار لنةةةةتمكن مةةةةن االسةةةةتفادة مةةةةن نتائ ةةةةه فةةةةي عمفوةةةةات ا

  ما سنعرضه خال  هذا الفص 9
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 القيا  النفس  مفهوم -0

عفةةةة  نحةةةةظ دقوةةةةي إال مةةةةن خةةةةال  القوةةةةاس، فالقوةةةةاس هةةةةظ ال وةةةةتم  فهةةةةم الاةةةةاهرة التربظوةةةة  ظالنفسةةةةو  

وةةةةةةتم عمفوةةةةةة  التكمةةةةةةوم اال  التةةةةةةي مةةةةةةن خاللهةةةةةةا ومكننةةةةةةا تكمةةةةةةوم هةةةةةةذه الاةةةةةةظاهر التربظوةةةةةة  ظالنفسةةةةةةي، ظالالداة 

   ن تقةةةةةدم عفةةةةةم مةةةةةن العفةةةةةظم  Guilford    وففةةةةةظردمةةةةةن خةةةةةال   سةةةةةالوص إحصةةةةةائو  ظرواضةةةةةو  فكمةةةةةا وقةةةةةظ  

 9إنما وقاس بقدرة هذا العفم عف  تطظوع ظاستخدام الرواضوات

ان اهتمةةةةةام بالقوةةةةةاس بةةةةةدا بال انةةةةةص التربةةةةةظي ثةةةةةم اسةةةةةتق  عةةةةةن االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  مةةةةةن خةةةةةال  

ظنفسةةةةةو  ظوعةةةةةد  ةةةةةالتظن مؤسةةةةةس هةةةةةذه االختبةةةةةارات مةةةةةن خةةةةةال  مخبةةةةةر دراسةةةةة  مقةةةةةاووس اختبةةةةةارات عقفوةةةةة  

اظ  اختبةةةةةار مقةةةةةنن عقفةةةةةي هةةةةةظ اختبةةةةةار بونةةةةةه ظسةةةةةومظن ومكةةةةةن اعتبةةةةةار (، 5225سةةةةةن  )ال سةةةةةم اإلنسةةةةةاني 

( لفةةةةةذكاء ظكةةةةةان منبةةةةةم لفن ةةةةةاي االكةةةةةادومي، ثةةةةةم تزاوةةةةةدت البحةةةةةاث مةةةةةع اعمةةةةةا  سةةةةةبورمان الةةةةةةذي 5201)

 ف عن العام  الساسي لفذكاء9استخدم التحفو  العامفي لفكش

( القوةةةةةةاس بمفهظمةةةةةةه الظاسةةةةةةع عفةةةةةة  انةةةةةةه العمفوةةةةةة  التةةةةةةي وةةةةةةتم بظاسةةةةةةطتها Stevenوعةةةةةةرف سةةةةةةتوفن )

حسةةةةةةص شةةةةةةرظط ظقظاعةةةةةةد محةةةةةةدد، ظو ةةةةةةص مالحاةةةةةة  هةةةةةةذا  ن  بالعةةةةةةدادالتعبوةةةةةةر عةةةةةةن الشةةةةةةواء ظالحةةةةةةظادث 

القوةةةةةةاس تسةةةةةةتخدم فكةةةةةةرة العةةةةةةد، ظ ن مةةةةةةا وفعفةةةةةةه الشةةةةةةخ  عنةةةةةةد قواسةةةةةةه لي خاصةةةةةةو  هةةةةةةظ عةةةةةةدد الظحةةةةةةدات 

 ماعنةةةةةد سةةةةةم لفداللةةةةة  عفةةةةة  طةةةةةظ  الطالةةةةةص 550نقةةةةةظ  )ظحةةةةةدات القوةةةةةاس( ظالتةةةةةي تمثةةةةة  الخاصةةةةةو ، فمةةةةةثال 

 (1 :8005)حسن،  بره،  اختواره لفروي رواضي9وتم 

حةةةةةةةا ان هةةةةةةةذا التعروةةةةةةةف ال وشةةةةةةةور الةةةةةةة  ضةةةةةةةرظرة ظ ةةةةةةةظد قظاعةةةةةةةد محةةةةةةةددة، ظهةةةةةةةذه إشةةةةةةةارة كمةةةةةةةا تال

كمةةةةا ان تةةةةظفر هةةةةذه القظاعةةةةد وعنةةةةي  ضةةةةمنو  الةةةة  ضةةةةرظرة االهتمةةةةام باختوةةةةار هةةةةذه القظاعةةةةد بشةةةةك  خةةةةا ،

 انفعالو 9 ضمنا إمكانو  قواس  ي سم  من السمات سظاء كانت معرفو  ظحركو  اظ



 (IRT)نظرية االستجابة للمفردة                                            ال الث الفصل 

 
62 

 

ظ ظرفاقةةةةه فهةةةةظ وشةةةةر الةةةة   ن قوةةةةاس اةةةةاهرة اظ روةةةةف ثظرنةةةةدواسةةةةتخداما ظهةةةةظ تع  كثةةةةرلكةةةةن هنةةةةاظ تعروةةةةف 

خاصةةةةو  وةةةةتم مةةةةن خةةةةال  سفسةةةةف  مةةةةن اإل ةةةةراءات ظالعمفوةةةةات التةةةةي نسةةةةتثور بهةةةةا هةةةةذه الخاصةةةةو  اظ نسةةةةتد  

 عفوها مما وؤدي ال  إمكانو  التعبور عن مقدار الخاصو  في صوغ  كمو 9

 القيا  النفس  اهمية-0

 طةةةةةةظ ، سةةةةةةظاء كةةةةةةان ذلةةةةةةظ قوةةةةةةاس در ةةةةةة  الحةةةةةةرارة القصةةةةةةظى،  ظ العفةةةةةةظم الفزوائوةةةةةة  ظالطبوعوةةةةةة فةةةةةةي 

منةةةةةز ، حوةةةةةث تعطةةةةة  الرقةةةةةام لتمثوةةةةة   كموةةةةةات  مةةةةةن نةةةةةظت مةةةةةا، عفةةةةة  بعةةةةةض مةةةةةظازون،  ابعةةةةةادالطفةةةةة ،  ظ 

لنقةةةة  خصةةةةةائ  بعةةةةض الصةةةةةفات التةةةةي تهمنةةةةةا9 عفةةةة  سةةةةةبو  المثةةةةا ، إذا كانةةةةةت در ةةةة  الحةةةةةرارة القصةةةةةظى 

  وةةةةكوفعةةةةن وحصةةةة  عفةةةة  شةةةةعظر  كةةةة  ظاحةةةةدفةةةةان ، ر ةةةة  مئظوةةةة د58 ال زائةةةةر العاصةةةةم  مةةةةثال مةةةةس فةةةةي 

شخصةةةةةةوا لمعرفةةةةةة  الطقةةةةةةس  العاصةةةةةةم (، دظن الحا ةةةةةة  فعةةةةةةال لفةةةةةةذهاص إلةةةةةة  الحةةةةةةرارة ظ  الطقةةةةةةس )البةةةةةةرظدة

 هناظ9 

ظوعةةةةةد القوةةةةةاس  مةةةةةرا عفةةةةة   انةةةةةص كبوةةةةةر مةةةةةن الهموةةةةة  فةةةةةي  ي عفةةةةةم مةةةةةن العفةةةةةظم، ف موةةةةةع العفةةةةةظم 

ظمةةةةن ا ةةةة  فهةةةةم هةةةةذه الاةةةةظاهر تسةةةةع  لتطةةةةظور  سةةةةالوص مظضةةةةظعو  دقوقةةةة  لقوةةةةاس الاةةةةظاهر المتعفقةةةة  بهةةةةا 

ظتفسةةةةةةةورها، ظالتنبةةةةةةةؤ بالعالقةةةةةةةات القائمةةةةةةة  بةةةةةةةون متغورتهةةةةةةةا، ظ محاظلةةةةةةة  ضةةةةةةةبطها ظالةةةةةةةتحكم فوهةةةةةةةا، فالتقةةةةةةةدم 

العفمةةةةةةةي وعتمةةةةةةةد الةةةةةةة  حةةةةةةةد كبوةةةةةةةر عفةةةةةةة  تمثوةةةةةةة  الاةةةةةةةظاهر ظالحةةةةةةةداث ظصةةةةةةةواغتها بأسةةةةةةةالوص مظضةةةةةةةظعو  

م بفغةةةة  مشةةةةترك  متفةةةةي دقوقةةةة ، بحوةةةةث وةةةةتمكن الدارسةةةةون ظالبةةةةاحثون ظالممارسةةةةون مةةةةن التظاصةةةة  فومةةةةا بوةةةةنه

عفوهةةةةةةا، ظبةةةةةةدظن هةةةةةةذه السةةةةةةالوص وصةةةةةةبح تعروةةةةةةف المفةةةةةةاهوم ظالمصةةةةةةطفحات ظالقظاعةةةةةةد المتعفقةةةةةة  بةةةةةةالاظاهر 

ظبةةةةةذلظ ال تكةةةةةظن هنةةةةةةاظ  سةةةةةاس متفةةةةةي عفوهةةةةةا فةةةةةي دراسةةةةة  ظبحةةةةةةث  الذاتوةةةةة ، لألحكةةةةةامالمختففةةةةة  خاضةةةةةعا 

 (.5: 8005هذه الاظاهر9)عالم، 
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الطفبةةةةة  مةةةةةن تفسةةةةةور العالمةةةةةات التةةةةةي وحصةةةةة  عفوهةةةةةا  المعفةةةةةم فهةةةةةذه السةةةةةالوص هةةةةةي التةةةةةي تمكةةةةةن 

 ،لفطةةةةةالص ظ ظلوةةةةةاء المةةةةةظر بعةةةةةض المعفظمةةةةةات عةةةةةن التقةةةةةدم فةةةةةي الةةةةةتعفم ، ظ وضةةةةةا تةةةةةظفرفةةةةةي الرواضةةةةةوات

فةةةي  كتابةةةه اسةةةتخدام نمةةةظذج  (Margaret & Ray, 2007)  فكمةةةا ظضةةةحا راوةةةت  ظمرغاروةةةت  

 تماعوةةةةةةةة  مقاربةةةةةةةة  تطبوقوةةةةةةةة  ان الصةةةةةةةةعظب  فةةةةةةةةي القواسةةةةةةةةات النفسةةةةةةةةو  راش فةةةةةةةةي القواسةةةةةةةةات النفسةةةةةةةةو  ظ اال

ظالتربظوةةةةةة  تكمةةةةةةن فةةةةةةي عةةةةةةدم مالحاةةةةةة  الاةةةةةةاهرة ظ الخاصةةةةةةو  اظ السةةةةةةم  المةةةةةةراد قواسةةةةةةها بخةةةةةةالف العةةةةةةالم 

عفةةةة  سةةةةبو  المثةةةةا ، قةةةةد  ،عفوهةةةةا ؤشةةةةرات لفسةةةةمات التةةةةي ومكةةةةن إ ةةةةراء القواسةةةةاتلهةةةةذا نسةةةةتخدم م المةةةةادي 

 اقبةةةةة   عةةةةةةراض االكتئةةةةةةاصمةةةةةن خةةةةةةال  مر ظ     عةةةةةةراض االكتئةةةةةةاصوكةةةةةظن عةةةةةةدم االرتوةةةةةاي ظاضةةةةةةطرابات الكةةةةة

ظح ةةةةةةم مةةةةةةن مسةةةةةةتظوات االكتئةةةةةةاص ظبالمثةةةةةة  لتةةةةةةظفور القوةةةةةةاس مةةةةةةن التحصةةةةةةو  الدراسةةةةةةي لفطالةةةةةةص وحتةةةةةةاج 

مظضةةةةظت  محتةةةةظى دراسةةةةي اظاختبةةةةار فةةةةي بإلةةةة  معرفةةةة  مةةةةا وعرفةةةةه الطالةةةةص ظومكنةةةةه القوةةةةام  كادوموةةةةا  المعفةةةةم

 مثةةةةةة  الكةةةةةةادوميالتحصةةةةةةو   وةةةةةةرىحةةةةةةظ  التحصةةةةةةو  الدراسةةةةةةي لفطالةةةةةةص ظهةةةةةةذا وعنةةةةةةي ال ومكةةةةةةن لفمةةةةةةرء  ن 

 مؤشةةةةةةراتظ خةةةةةةال  متغوةةةةةةرات  الكةةةةةةادومي مةةةةةةنالتحصةةةةةةو  ومكةةةةةةن لفمةةةةةةرء فقةةةةةةط قوةةةةةةاس بةةةةةة  ،  بعةةةةةةاد المنةةةةةةز 

 9مالحا 

 ونواع القيا  النفس  ومستوياته:-0

لسةةةةةمات المةةةةةراد قواسةةةةةها ظ التةةةةةي ال ومكةةةةةن مالحاتهةةةةةا مباشةةةةةرة ظ نحتةةةةةاج الةةةةة  مؤشةةةةةرات لفداللةةةةة  ا

بهةةةةةةا ظالعمفوةةةةةةات التةةةةةةي ن ربهةةةةةةا  المتغوةةةةةةرات المتعفقةةةةةة عفوهةةةةةةا تحتةةةةةةاج منةةةةةةا الةةةةةة  تعروةةةةةةف دقوةةةةةةي فةةةةةةي ضةةةةةةظء 

 لفحصظ  عف  قوم لهذه المتغورات تكظن قابف  لفتفسور 9

ظتحتةةةةةةاج بفظرتهةةةةةةا  Constructsفةةةةةةالمتغورات النفسةةةةةةو  ظالتربظوةةةةةة  تعةةةةةةد بمثابةةةةةة  تكظونةةةةةةات فرضةةةةةةو  

الةةةةة   دلةةةةة  متعةةةةةددة ظدراسةةةةةات مت ةةةةةددة ظفقةةةةةا لمةةةةةا وطةةةةةر  عفةةةةة  هةةةةةذه التكظونةةةةةات مةةةةةن تغوةةةةةرات نتو ةةةةة  تطةةةةةظر 

التكوةةةةف مةةةةثال مةةةةر بمراحةةةة  تطةةةةظر فةةةةي تعروفةةةةه فقةةةةد كةةةةان وسةةةةتخدم اسةةةةتخدامات متعةةةةددة  فمفهةةةةظمالمعرفةةةة 9 



 (IRT)نظرية االستجابة للمفردة                                            ال الث الفصل 

 
64 

 

عروفةةةةات متباونةةةة ، ممةةةةا  دى الةةةة  اربةةةةاظ مفحةةةةظا لةةةةدى البةةةةاحثون ظالممارسةةةةون، ظقةةةةد نةةةةتج عةةةةن هةةةةذا ظفقةةةةا لت

ضةةةةةم عةةةةةدد مةةةةةن السةةةةةمات اظ المتغوةةةةةرات المنفصةةةةةف  لتشةةةةةك  فةةةةةي م مظعهةةةةةا التكوةةةةةف ممةةةةةا تطفةةةةةص تبروةةةةةرات 

حصةةةةةةائو  لهةةةةةةذا  فالعناوةةةةةة  بةةةةةةالتعروف الةةةةةةدقوي لفسةةةةةةم  وعةةةةةةد  ساسةةةةةةا  اال ةةةةةةراء ففةةةةةةذلظفكروةةةةةة  ظمنطقوةةةةةة  بةةةةةة  ظا 

 ف  من القظاعد ظاإل راءات التي تكشف عن الخاص  اظ السم  المراد قواسها9لتصموم سفس

ظهةةةةةذه المتغوةةةةةرات هةةةةةي نظعةةةةةان كموةةةةة   ظ كوفوةةةةة ، فةةةةةالمتغور الكوفةةةةةي  ظ النةةةةةظعي تناسةةةةةبه عمفوةةةةةات 

،  مةةةةةا المتغوةةةةةر الكمةةةةةي فتناسةةةةةبه عمفوةةةةةات حونئةةةةةذ ظا  ةةةةةراءات التصةةةةةنوف، ظوطفةةةةةي عفوةةةةةه المتغوةةةةةر االسةةةةةمي

وطفةةةةةي عفوةةةةةه المتغوةةةةةر  ظعندئةةةةةذظا  ةةةةةراءات تسةةةةةمح بالحصةةةةةظ  عفةةةةة  ترتوةةةةةص تصةةةةةاعدي اظ تنةةةةةازلي لقومةةةةةه، 

وةةةةةةر الفتةةةةةةري  ظ النسةةةةةةةبي الرتبةةةةةةي،  ظ تسةةةةةةمح بالحصةةةةةةظ  عفةةةةةة  قواسةةةةةةات كموةةةةةة  لةةةةةةه، ظوطفةةةةةةي عفوةةةةةةه المتغ

 (529 :2001)عالم، 

 

 ( ومث  المستظوات الهرمو  لفقواس08الشك  )

 (199 :8005)عالم،  المصدر :
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 : الكالسيكية النظريةالمستوى الفتر     -4

لناروةةةةةةةةة  الكالسةةةةةةةةةوكو  ظفةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةعظب  افةةةةةةةةةي  لألفةةةةةةةةةرادوختفةةةةةةةةةف الفةةةةةةةةةري بةةةةةةةةةون العالمةةةةةةةةةات الخةةةةةةةةةام 

االمتحانةةةةةةةات، فعنةةةةةةةدما وكةةةةةةةظن االمتحةةةةةةةان صةةةةةةةعبا فأنةةةةةةةه ال وموةةةةةةةز بةةةةةةةون الطفبةةةةةةة  الضةةةةةةةعاف الن عالمةةةةةةةتهم 

تكةةةةةةظن متقاربةةةةةة  ال وظ ةةةةةةد تمووةةةةةةز بونهمةةةةةةا، بونمةةةةةةا إذا كةةةةةةان االمتحةةةةةةان سةةةةةةهال فةةةةةةأن الفةةةةةةري بةةةةةةون عالمةةةةةةات 

االمتحانةةةةةةةةات نفسةةةةةةةةه ومكةةةةةةةةن ان اسةةةةةةةةتخدامه فةةةةةةةةي الطفبةةةةةةةة  الضةةةةةةةةعاف تاهةةةةةةةةر بشةةةةةةةةك  ظاضةةةةةةةةح9 ظالمنطةةةةةةةةي 

السةةةةةةهف ، فةةةةةةةال تموةةةةةةز هةةةةةةةذه االمتحانةةةةةةات بةةةةةةةون الطفبةةةةةةة  القظوةةةةةةاء لن عالمةةةةةةةاتهم تكةةةةةةظن  موعهةةةةةةةا مرتفعةةةةةةة  

ظمتقاربةةةةة ، بونمةةةةةا تموةةةةةز هةةةةةذه االمتحانةةةةةات بةةةةةون الطفبةةةةة  الضةةةةةعاف ظمةةةةةن هنةةةةةا فةةةةةان الفةةةةةري بةةةةةون عالمةةةةةات 

 ، تقةةةةةالالطفبةةةةة  هةةةةةظ فةةةةةري لةةةةةوس ثابتةةةةةا ظوعتمةةةةةد بشةةةةةك  كبوةةةةةر عفةةةةة  در ةةةةة  الصةةةةةعظب  هةةةةةذه االمتحانةةةةةات )

805.: 22)9 

فمةةةةثال فةةةةي اختبةةةةار تحصةةةةفي لكةةةةي نحصةةةة  عفةةةة  قوةةةةاس فتةةةةري و ةةةةص ان نفتةةةةرض ان الفةةةةري بةةةةون 

 صكةةةةة  نقطةةةةة  اظ در ةةةةة  ) كةةةةة  مفةةةةةردة ا ةةةةةاف  عفوهةةةةةا هةةةةةي نفسةةةةةها بحوةةةةةث نفتةةةةةرض ان الةةةةةدر ات المتحصةةةةة

عفوهةةةةةةا الطالةةةةةةص إ ابةةةةةة  صةةةةةةحوح  ( تسةةةةةةاظي  ي نقطةةةةةة   ظ در ةةةةةة   خةةةةةةرى وحصةةةةةة  عفوهةةةةةةا فةةةةةةي االختبةةةةةةاّر، 

( فةةةةةةي 80( ظ )51( مكافئةةةةةةا لففةةةةةةري بةةةةةةون الةةةةةةدر تون )50( ظ )1فةةةةةةري بةةةةةةون الةةةةةةدر تون )ظبةةةةةةذلظ نعتبةةةةةةر ال

، ظ هةةةةذا االفتةةةةراض  وعنةةةةي ان التفموةةةةذ مقةةةةدار السةةةةم  المةةةةراد قواسةةةةها ظ التةةةةي تكةةةةظن مةةةةثال القةةةةدرة الحسةةةةابو 

تمووةةةةةز قةةةةةدرات الطفبةةةةة  مةةةةةن  ل ةةةةة االختبةةةةةار بنةةةةةي  لنةةةةةهكفمةةةةةا تةةةةةزداد در اتةةةةةه فهةةةةةظ ال وتغوةةةةةر فةةةةةي قدراتةةةةةه 

 ن   Cronbachالمفةةةةردات التةةةةي تةةةةزداد صةةةةعظبتها بزوةةةةادة قةةةةدرات التالموةةةةذ،  وةةةةرى كرنبةةةةاخ   خةةةةال  هةةةةذه 

ن وعتمةةةةةةد عفةةةةةة  السةةةةةةفظص الةةةةةةذي نتبعةةةةةةه فةةةةةةي تفسةةةةةةور در ةةةةةةات االخةةةةةةتالف بةةةةةةون االفتراضةةةةةةون  ظ التبروةةةةةةرو

االختبةةةةةةةار ظ تبرورنةةةةةةةا لهةةةةةةةذا التفسةةةةةةةور9 فةةةةةةةالتبرور الظ  المتعفةةةةةةةي بتسةةةةةةةاظي الفةةةةةةةرظي بةةةةةةةون الةةةةةةةدر ات ومكةةةةةةةن 

اعتبةةةةاره منطقوةةةةا،  مةةةةا التبروةةةةر الثةةةةاني ظهةةةةظ تبروةةةةر نفسةةةةي حوةةةةث وأخةةةةد االعتبةةةةار السةةةةم  مظضةةةةع القوةةةةاس، 
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اختالف مةةةةةدى الةةةةةدر ات ظفقةةةةا لصةةةةةعظب   ظ سةةةةةهظل  مفةةةةةردات  ي وهةةةةتم بمةةةةةدى تةةةةةأثر التحسةةةةةن فةةةةي الداء بةةةةة

 (85 :8005االختبار، حوث ان الصعظب  ظ السهظل  لها بالطبع  انص نفسي )عالم ، 

 

 (03الشك  )

ظفي النارة  مفردة 0.فرد ظ 000.ظاختبار صعص من خال  محاكاة    نتائج اختبار سه العالق  بون 
 الكالسوكو  

 (Embreston, 1996, p. 344) (55.،   5228امبرستظن، المصدر: )

(  نالحةةةةةا ان االرتبةةةةةاط بةةةةةون فقةةةةةرات اختبةةةةةارون مختففةةةةةون فةةةةةي الصةةةةةعظب  .0مةةةةةن خةةةةةال  الشةةةةةك  )

 هظ ضعوف ظهذا باستخدام النارو  الكالسوكو  9

المتحصةةةةةةة  عفوهةةةةةةةا فةةةةةةةي االختبةةةةةةةار النفسةةةةةةةو   تبروةةةةةةةر العالمةةةةةةةاتلةةةةةةةذلظ ظضةةةةةةةع العفمةةةةةةةاء شةةةةةةةرظط ل

امةةةةةا القوةةةةةةاس النسةةةةةبي ففةةةةةةي العفةةةةةظم اال تماعوةةةةةة  وصةةةةةعص تصةةةةةةظره   تتصةةةةةةف بالقوةةةةةاس الفتةةةةةةريظالتربظوةةةةة   ل

لتعفقةةةةه بانعةةةةدام السةةةةم  فمةةةةثال حصةةةةظ  التفموةةةةذ عفةةةة  العالمةةةة  صةةةةفر ال وعنةةةةي انعةةةةدام التحصةةةةو  المطفةةةةي 

 ره صفر افتراضي9لكن ومكن اعتبا
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 :   النظرية الكالسيكية المعيارية الدرجة -4

القوةةةةةاس مةةةةةع التظزوةةةةةع لفم مظعةةةةة  التةةةةةي تتقةةةةةدم لالختبةةةةةار، ظوةةةةةتم  الكالسةةةةةوكو  فةةةةةيتتعامةةةةة  الناروةةةةة  

فوهةةةةةةا ظصةةةةةةف مةةةةةةثال تحصةةةةةةو  الطالةةةةةةص مةةةةةةن خةةةةةةال  مظقعةةةةةةه فةةةةةةي هةةةةةةذا التظزوةةةةةةع9 ظ لةةةةةةذلظ المعوةةةةةةار الةةةةةةذي 

 ( .805؛ التقي،.805عالم ،(تعتمده هذه النارو  ظ الم مظع  التي ونتمي لها الطالص 

ظان العالمةةةةة  الحقوقوةةةةة   (س)فةةةةةاذا تةةةةةم افتةةةةةراض بةةةةةان العالمةةةةة  التةةةةةي وحصةةةةة  عفوهةةةةةا الطالةةةةةص هةةةةةي 

  9   = ح+ خ        فان العالق  بون المتغورات هي  (ي)هي 

ومثةةةةةةةة  قومةةةةةةةة  ثابتةةةةةةةة  بالنسةةةةةةةةب  ل موةةةةةةةةع العالمةةةةةةةةات المحصةةةةةةةة  عفوهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن طةةةةةةةةرف  (خ)حوةةةةةةةةث  

 الطالص9

الخةةةةةةام التةةةةةةي نحصةةةةةة  عفوهةةةةةةا مةةةةةةن االختبةةةةةةار، تبقةةةةةة  قاصةةةةةةرة فةةةةةةي المقارنةةةةةة  مةةةةةةع  الةةةةةةدر اتلكةةةةةةن 

لةةةةةةم نفتةةةةةرض ان هنةةةةةةاظ  إذافةةةةةةال معنةةةةة  لفمقارنةةةةة  كمةةةةةا تةةةةةةم شةةةةةرحه سةةةةةابقا،  مسةةةةةتظوات مختففةةةةة  فةةةةةةي القةةةةةدرة

  9فرظي متساظو  اظ حاظلنا ان نبحث عن طري إحصائو  لمعال   هذه الفرظي

العالمةةةةةةةات الةةةةةةة  مسةةةةةةةتظى الفتةةةةةةةرى مةةةةةةةن خةةةةةةةال  هنةةةةةةةاظ طةةةةةةةري تسةةةةةةةتخدمها الناروةةةةةةة  الكالسةةةةةةةوكو  لتحظوةةةةةةة  

 المعوارو ، لتتمكن من مقارن  النتائج ظتطبوي عفوها بعض السالوص اإلحصائو 9 الدر ات

فةةةةةي الناروةةةةة  الكالسةةةةةوكو  ال ومكةةةةةن ومكنةةةةةا معرفةةةةة  مةةةةةا تةةةةةد  عفوةةةةةه بةةةةةدظن معرفةةةةة  شةةةةةك  التظزوةةةةةع ف

تةةةةد  عفةةةة  مةةةةدى بعةةةةدها  معواروةةةة  در ةةةة الةةةة   الدر ةةةة  الخةةةةامالةةةةذي  ةةةةاءت منةةةةه هةةةةذه العالمةةةةات، فتحةةةةظ  

 (12 :.805)التقي، سفبا اظ إو ابا عن الظسط الحسابي لفتظزوع الذي ترتبط فوه9 
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ها ط( التةةةةةي ظسةةةةةةzفمختفةةةةةف العالمةةةةةات المعواروةةةةة  المسةةةةةتخدم  فةةةةةي هةةةةةةذا الم ةةةةةا  مثةةةةة  الزائوةةةةة  )   

انحرافهةةةةةةةا   (10)( التةةةةةةةي ظسةةةةةةةطها الحسةةةةةةةابي Tاظ التائوةةةةةةة  ) ( 5 ) ظ انحرافهةةةةةةةا المعوةةةةةةةاري( 0)الحسةةةةةةةابي 

اختبةةةةةار االسةةةةةتعداد   (SAT)ظ حتةةةةة  التةةةةةي تسةةةةةتخدم فةةةةةي االختبةةةةارات المقننةةةةة  مثةةةةة    (50 )المعوةةةةاري

، تةةةةةرتبط بالم مظعةةةةة  التةةةةةي  (500 )ظانحرافهةةةةةا المعوةةةةةاري (100 )التةةةةةي ظسةةةةةطها الحسةةةةةابي الدراسةةةةةي 

 استخرج منها العالمات  بشك  التظزوع 9

ت مطفقةةةة  ظانمةةةةا فتةةةةرة ومكةةةةن لفعالمةةةة  الحقوقوةةةة  ظ وضةةةةا العالمةةةة  المعواروةةةة  تمثةةةة  قومةةةة  لكنهةةةةا لوسةةةة

ان تقةةةةةع ضةةةةةمنها تحةةةةةت احتمةةةةةا  معةةةةةون، وةةةةةرتبط طةةةةةظ  هةةةةةذه الفتةةةةةرة بمقةةةةةدار الخطةةةةةأ الةةةةةذي وضةةةةةمنه عمفوةةةةة  

القوةةةةةاس9 ظلةةةةةةذلظ وةةةةةةتم االعتمةةةةةةاد عفةةةةةة  معامةةةةةة  الثبةةةةةات لتقةةةةةةدور تبةةةةةةاون الخطةةةةةةأ فةةةةةةي العالمةةةةةةات المتحصةةةةةة  

 عفوها9

م العالمةةةةةةةةةةات المعواروةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي الناروةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةرطون السةةةةةةةةةةتخدا ظ ةةةةةةةةةةظد( .805التقةةةةةةةةةة  ) ظرد  ظقةةةةةةةةةةد ذكةةةةةةةةةةر

 هما:الكالسوكو  كمتغورات فئظو  

 ان وتبع تظزوع العالم  الحقوق  التي تكمن ظراء است اب  الطالص التظزوع الطبوعي -

 ان تتبع العالمات المالحا  التظزوع الطبوعي -

ظ ةةةةةدور بالةةةةةذكر ان االفتةةةةةراض الظ  ال ومكةةةةةن فحصةةةةةه، بونمةةةةةا االفتةةةةةراض الثةةةةةاني ومكةةةةةن ان وتحقةةةةةةي 

صةةةةةةعظبتها  تتةةةةةةراظيمةةةةةةن خةةةةةةال  ظضةةةةةةع فقةةةةةةرات مناسةةةةةةب  لفم مظعةةةةةة  التةةةةةةي وتعامةةةةةة  معهةةةةةةا االختبةةةةةةار بةةةةةةان 

الةةةةة   الةةةةةدر اتظكةةةةةذلظ ومكةةةةةن فةةةةةي حةةةةةا  ان المنحنةةةةة  مفتةةةةةظي ان تتحةةةةةظ   ،مةةةةةثال (0980 )ظ (0950)بةةةةةون

ظعفةةةة  خصةةةةائ  التظزوةةةةع  در ةةةة نوةةةة  المقابفةةةة  لكةةةة  وقةةةةوم تتةةةةظزت تظزوعةةةةا طبوعوةةةةا اعتمةةةةاد عفةةةة  الرتةةةةص المئ

الخةةةةةةام وتغوةةةةةةر مةةةةةةن حوةةةةةةث الكةةةةةةم عنةةةةةةد  الةةةةةةدر اتالطبوعةةةةةةي، ظ فةةةةةةي مثةةةةةة  هةةةةةةذه الحالةةةةةة  فةةةةةةان الفةةةةةةري بةةةةةةون 

الحقوقوةةةةة  تظزوعةةةةةا غوةةةةةر طبوعةةةةةي،  ي عنةةةةةدما وكةةةةةظن االفتةةةةةراض  الةةةةةدر اتالتحظوةةةةة ، ظعنةةةةةدما وكةةةةةظن تظزوةةةةةع 



 (IRT)نظرية االستجابة للمفردة                                            ال الث الفصل 

 
69 

 

الخةةةةةام ظفقةةةةةا لفناروةةةةة  الكالسةةةةةوكو   الةةةةةدر ات بةةةةةد المعواروةةةةة   الةةةةةدر اتالظ  خاطئةةةةةا فةةةةةان االعتمةةةةةاد عفةةةةة  

 عف  انها متغورات فئظو  هظ افتراض غور مبرر9

التةةةةةي وحصةةةةة  عفوهةةةةةا الطفبةةةةة  بأنهةةةةةا فةةةةةي االغفةةةةةص عفةةةةة  مقوةةةةةاس  الةةةةةدر اتصةةةةةف ظ ظمةةةةةن هنةةةةةا ومكةةةةةن 

 (.8 :.805)التقي،  فتري ظلوس مقواسترتوبي 

 ( (Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة  -4

 الةدظ  فةي العفمةاء اهتمةام ظتزاوةد ظالتربةظي، النفسةي القوةاس م ةا  فةي المسةتمر لفتقةدم ناةر ا

 مةةن ظالتأكةةد مفرداتهةةا ظتحفوةة  ظاالختبةةارات المقةةاووس بنةةاء ظ سةةالوص إ ةةراءات بضةةبط المتقدمةة 

 الناروةات هةذه اسةتخدام إلة  الضةرظرة دعةت القوةاس؛ فةي الحدوثة  الناروةات باسةتخدام صةالحوتها

 الكالسةوكو  الناروة  عوةظص عفة  لفتغفةص  اهةدة محاظلة  فةي نمةاذج مةن عنهةا ونبثةي ظمةا الحدوثة 

 ظالقواسةات البحةظث  غفةص تةزا  ظمةا الماضةي، القةرن طةظا  القوةاس منه وةات عفة  سةوطرت ظالتةي

 .المقاووس ظتقنون بناء عمفو  في ظقظانونها مبادئها عف  تعتمد العربي العالم في

عشةةرونات القةةرن   وزوةةد مةةا منةةذ كانةةت القوةةاس فةةي الحدوثةة  الناروةة  اهةةظر بداوةة  ظلعةة 

ةةا ظضةةع الةةذي(  Thurstoneالماضةةي مةةن اعمةةا  ثورسةةتظن ) خةةال  بحتةةه مةةن  لهةةذا تصةةظرو ا  ساس 

 A Method of Scaling ،( 5281حةةظ  طةةري تةةدروج االختبةةارات النفسةةو  ظ التربظوةة  سةةن  )

Psychological and Educational tests اختبةةار مفةةردات لتسةةكون تقنوةة  فوةةه قةةدم نحةةو 

 باهةظر التقنوة  هةذه تبعةت ثةم متدر ة ،  عمةار فةي الطفةا  عنةد العقفةي لفتطةظر بونوةه سةومظن

 الفةةراد قةةدرة مسةةتظوات بةةون العالقةة  ظصةف فةةي اسةةتخدم ظالةةذي  التراكمةةي االعتةةدالي النمةظذج

 فةي النمةظذج هةذا تطةظر ظقةد .صةحوح  إ ابة  مختففة  اختباروة  مفةردات عةن إ ةابتهم ظاحتمةاالت

 Logistic  التةةر وح دالةة  نمةةظذج إلةة  وسةةتند العالقةة  هةةذه ظصةةف ظ صةةبح الحةةالي الظقةةت
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Function تفصةوفو ا القوةاس فةي الحدوثة  المنه وة  هةذه عةرض فةي الفضة  ظوعةظد ,الفظغةاروتمي 

 التطةظرات مةن كثوةر عفوةه ترتةص ظالةذي Lord&Novic ,1968 )  ) لةظرد ظ نظفوةظ ن مة كة  إلة 

 Statistical Theories  الناروةةات اإلحصةةائو  فةةي االختبةةارات العقفوةة  كتابهمةةا فةةي  المتسةةارع 

of Mental Test Scores  

 مةةن  ظ  وعةةد الةةذي   (Lazars field, 1950)  الزارسةةفوفد ظاوضةةا الةة  ور ةةع الةة 

لة   ظ المعنة بهةذا الكامنة  السةم  مصةطفح اسةتخدم  الةذيLord, 1952- 1953)  عمةا  لةظرد ) ا 

 ل  اعماله عف  انها الساس الحقوقي لنارو  السمات الكامن 9 ا ُوشار

 التةي الساسةو  السةمات  ظ القةدرات مةن  كثةر  ظ ظاحةدة الناروة  ظ ةظد هةذه تفتةرضظ  

 هةةذه مالحاة  إمكانوة  لعةةدم ظناةرا مةا، اختبةةار لفقةرات المالحاة  الفةةرد اسةت ابات ظراء تكمةن

  فضةة مةةن  االختبةةارات لنتةائج العةةامفي التحفوةة  كةةان قةةدف مباشةةرة مالحاةة  السةةمات  ظ القةدرات

  .عف  هذه السمات االستدال  بظاسطته  مكن التي المعرظف  الطري

 القومة   ن السةمات  ظ القةدرات تفةظ  ن مفادهةا  ساسةو  مسةفم  عفة  الناروة  تقةظم كمةا

 ن  ُوفتةرض التةي سةماته  ظ قدراتةه مةن لكة  دالة  تكةظن مةا اختباروةه لفقةرة الفةرد السةت اب  االحتمالوة 

 تةربط احتمالوة  دالة  هنةاظ  ن  ي عنهةا، اإل ابة  وحةاظ  التةي الفقةرة ظخصةائ  االختبةار وقوسةها

 فقةد بهةا لةذا ُوختبةر التةي بةالفقرة وتعفةي ظاآلخةر بةالفرد وتعفةي  حةدهما البةارامترات مةننةظعون  بةون

 إلة   موعهةا الكامنة  ظترمةي السةم  بنمةاذج تعةرف النمةاذج مةن م مظعة  الناروة  هةذه عةن انبثقةت

  ظ السةةمات ظبةةون المالحاةة (، االختبةةارات )الكموةةات فةةي الفةةرد  داء بةةون العالقةة  تحدوةةد

مةن   نمةظذج لكة  الرواضةو  الدالة  خةال  مةن تظصةف التةي ، (المالحاة  غوةر الكموةات)القةدرات
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 بأدائةه التنبةؤ  ظ  دائةه تفسةور ثةم ظمةن الكامنة ، السةم   ظ البنةاء فةي الفةرد مظقةع لتقةدور النمةاذج هةذه

 (228 : .805)السامرائي ظاحمد، الالحي

 

 (IRT( نمظذج السم  الكامن  تحت من خال  نارو  االست اب  لفمفردة )  05شك  ) 

 (Ray ،8002: 52ظ Margaret)المصدر 

( النمظذج العام لفسم  الكامن  ظ نالحا من خالله ان السم  هي متغور مستق  ال ومكن 05ومث  الشك  )

خطاء  قواسه  ظ نتعرف عفوها من فقرات االختبار  ظ التي ومكن قواسها ظهي متغورات تابع  ظلك  فقرة 

ومكن ان تحسص، فالسم  هي التي تؤثر في الفقرات ظتختفف عن النارو  الكالسوكو  النماذج   القواس 

 (01ظالتي وظضحها الشك  )
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 النارو  الكالسوكو  لفقواس النفسي( نمظذج 01شك  )

 (Ray ،8002:  80ظ  Margaret)المصدر 

التي تمث  السم  ظبالتالي فم مظت ( ان العالم  الكفو  النات   من االختبار هي 01نالحا في الشك  )

 فقرات االختبار وؤثر عف  السم  ظ وضا هناظ خطا معواري مظحد عف  القواس ظوؤثر عف  العالم  الكفو 9

 للمفردة  االستجابةنماذج -0

 ظ  Constructsتخدم النمةةةةةةاذج عةةةةةةادة فةةةةةةي عفةةةةةةم الةةةةةةنفس لةةةةةةربط السةةةةةةفظظ بتكظونةةةةةةات فرضةةةةةةو  تسةةةةةة

معال ةةةةةات ت روبوةةةةة ، ظذلةةةةةظ لن النمةةةةةاذج هةةةةةي ت روةةةةةد لناةةةةةام مةةةةةن العالقةةةةةات الدونامكوةةةةة 9 ظ كثةةةةةر النمةةةةةاذج 

اسةةةةةةتخداما فةةةةةةي القوةةةةةةاس النفسةةةةةةي ظالتربةةةةةةظي هةةةةةةي النمةةةةةةاذج الرواضةةةةةةو ، حوةةةةةةث تضةةةةةةم المتغوةةةةةةرات المسةةةةةةتقف  

 رواضوا لفتنبؤ المث  بالمتغور التابع9

مظذج وحةةةةةدد الموةةةةةزان لفمالحاةةةةةات التةةةةةي تعةةةةةد فةةةةةالنظتتموةةةةةز النمةةةةةاذج الرواضةةةةةو  بموةةةةةزات متعةةةةةددة،  

بمثابةةةةة  المتغوةةةةةر التةةةةةابع9 ظهةةةةةذا المتغوةةةةةر ومكةةةةةن  ن وكةةةةةظن در ةةةةةات  ظ اسةةةةةت ابات لمفةةةةةردات اختباروةةةةة ،  ظ 
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كمةةةةا وحةةةةةدد النمةةةةةظذج الرواضةةةةي المتغوةةةةةرات المسةةةةتقف ، ظتكةةةةةظن ممثفةةةةة   مصةةةةفظف  ارتباطةةةةةات،  ظ غوةةةةر ذلةةةةةظ

التةةةةةةةةابع9 فةةةةةةةةالنمظذج وحةةةةةةةةدد كوفوةةةةةةةة  ضةةةةةةةةم  بةةةةةةةةدر ات،  ظ اسةةةةةةةةت ابات،  ظ مصةةةةةةةةفظفات كمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي المتغوةةةةةةةةر

المتغوةةةةةرات المسةةةةةتقف  عةةةةةددوا لفتنبةةةةةؤ بةةةةةالمتغور التةةةةةابع9 فةةةةةالنمظذج ربمةةةةةا وحةةةةةدد تركوبةةةةة   معوةةةةة  بسةةةةةوط  مةةةةةن 

حفوةةةة  بظاسةةةةطتها التنبةةةةؤ مباشةةةةرة بةةةةالمتغور التةةةةابع كمةةةةا هةةةةظ الحةةةةا  فةةةةي ت المتغوةةةةرات المسةةةةتقف  التةةةةي ومكةةةةن

 (2.: .805االنحدار9)عالم ، 

 

 (08الشك  )

   لعمفوات النمذ مخطط

 (2. : .805المصدر عالم ،)

وها ظومكةةةةةن تقسةةةةةمونةةةةةدرج تحةةةةةت ناروةةةةة  االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة م مظعةةةةة  مةةةةةن النمةةةةةاذج السةةةةةوكظمترو  
 ال : عدد السمات الكامن  التي وتضمنها النمظذجظنقصد بها  االبعادحسص 

 : Unidimensionelحاد  البعد و  0-0

ظاحةةةةةدة فقةةةةةط ممةةةةةا و عةةةةة  فقةةةةةرات االختبةةةةةار ظنقصةةةةةد بةةةةةه ان النمةةةةةظذج وقةةةةةوس سةةةةةم  كامنةةةةة  
 ي  نظعون من النماذج ظهج داخ  هذا القسم ر مت انس  ظتقوس قدرة ظاحدة، ظتند
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ظالتربظي  السوكظلظ ي بالداء:  وهتم هذا النظت بالقواس بمدة زمنو  ، ظ تهتم  النماذج السكونية -2-5-5
كاام، ) ، ظ ومكن ان  نقسمها حسص است اب  المفردات ال  ثنائو  االست اب  ظ متعدد االست اب  ظ حسص 

 تنقسم  النماذج ثنائو  االست اب  ال    (  8005عالم،  ( ،  )5222

ظوطفةةةي عفوةةةه نمةةةظذج راش :  One Parameter Model (1PL)النمفففوذج وحفففادى البفففارامتر -و

Rasch Model  نسةةةةةب  إلةةةةة  العةةةةةالم  ةةةةةظرج راش الةةةةةذى  رسةةةةة  قظاعةةةةةده ظوفتةةةةةرض هةةةةةذا النمةةةةةظذج  ن

 مفردات االختبار تختفف فقط ف  صعظبتها ظتتساظى ف  تمووزها 

 

 (02الشك  )
 منحنوات ثالث مفردات تتباون في مستظى صعظبتها فقط

 (0.،   8050المصدر )عبد الظهاص ، 
ظمةةةن  مثفتهةةةا نمةةةظذج :  Two Parameter Model (2PL)النمفففاذج  نائيفففة البفففارامتر  -د

، ظتفتةةةةرض هةةةةذه النمةةةةاذج  ن المفةةةةردات تختفةةةةف فةةةة  صةةةةعظبتها ظتمووزهةةةةا  Lord Modelلةةةةظرد 

 بون المستظوات مختفف  القدرة
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 (02الشك  )

 منحنوات ثالث فقرات تختفف في معامالت صعظبتها ظمعامالت تموزها

 (5. :8050المصدر )عبد الظهاص ، 

ظمةةةةن  مثفتهةةةةا :  Three Parameter Model (3PL)النمففففاذج  ال يففففة البففففارامتر  -ذ

، ظتفتةةةةةرض هةةةةةذه النمةةةةةاذج  ن المفةةةةةردات تختفةةةةةف فةةةةة   Birnbaum Modelنمةةةةةظذج بورنبةةةةةظم 

بةةةةةارامتر التخمةةةةةون الةةةةةذى ومثةةةةة  احتمةةةةةا  تظصةةةةة  الفةةةةةراد ذظى  فةةةةةيصةةةةةعظبتها ظتمووزهةةةةةا ، ظكةةةةةذلظ 

المفةةةةةةردات مةةةةةةن نةةةةةةظت  فةةةةةةيلمفةةةةةردة ، ظخاصةةةةةة  القةةةةةدرة المنخفضةةةةةة  إلةةةةةة  اإل ابةةةةةة  الصةةةةةةحوح  عةةةةةةن ا

 (2:، 8002)ابظ هاشم، االختوار من متعدد 
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 (02الشك )

 منحن  خصائ  الفقرة لفنمظذج الثالثي المعفم

 (55 : 8052العنزي ، : المصدر )

تهتم هذه النماذج بقواس التغور الذي وحث في السمات عبر الزمن   : كيةيالنماذج الدينام 0-0-0

   ظومكن ان  تستخدم في قواس منحن  التحصو  9 

 Multidimensionl متعددة االبعاد 0-0

عف  مفردات تموز بون مستظوات عدد من القدرات المختفف ،  ظ تركوبات متعددة  عندما وشتم  االختبار

فننا نحتاج ال    ص ترتوص االفراد المختبرون في قدرتون اظ اكثر في الظقت نفسهمختفف  القدرات، فانه وصع

تعروفه في نمظذج متعدد االبعاد ظهذا و ع  مصفظف  االرتباط الداخفي بون مفردات االختبار تحتم  اكثر 

(  ظهما وتشابهان مع  سفظص التحفو  588: .805مشترظ، ظتنقسم ال  قسمون حسص )عالم ، من عام  

 العامفي :
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وهتم بفح  م مظت البوانات من زظاوا عدة ، ظال وقتصر عف  كشف ابعاد الااهرة ب   نماذج كشفية:-ا

  وضا عن تكظونات فرضو  تتطفص مزود من البحث

وستخدم لفتحقي من صدي التظقعات اظ افتراضات معون  في البوانات ظلوس عن  نماذج توكيدية-ب

 بع تقدور بارامترات االبعاد ظالعالق  بون المفردات ظاالبعاد9الكشف عن ابعاد  دودة، ظنقصد 

  Rash Modelراش  نموذج-4

 ةلففقر  االسةةةةةت اب  نماذج  حد ظهظ االحتماالت، نارو   سةةةةةاس عف  الرواضةةةةةي الُنمظذج هذا وقظم

 ظورتبط 9لفسةةةةةفظظ المظضةةةةةظعي القواس تظفور إل   موعها تهدف التي(  االحتمالو  لنماذجا)  البعد ُ حادو 

 G Rashراش   ظرج باسم النمظذج بأهمو  نادى الذي كظبنها ن ب امع  الدنماركي الرواضوات عالم هذا

التي  كظلظ و السةةةةو االختبارات نتائج بون بالربط ظاهتم حوث السةةةةفظكو ، العفظم في مظضةةةةظعي قواس ناامف

ات م مظع االختبارات هذه ظتضمنت آخر إل  عام من ظالضباط ال نظد من مختفف  م مظعات عف  تطبي

   فهظم م تحقوي إل  راش وهدف كان حوث9  عاله الم مظعات عف  تطبي كانت التيرات الفق من مختفف 

 لتي االفراد ا لعون  دال  تكظن  ن و ص ال االختبار في الفرد در    ن ( بمعن   (Objectivity المظضظعو 

 و ص إنه كما ،االختبار عفوها وشةةتم  التي  Item Calibration لففقرات الصةةفي التدروج في اسةةتخدمت

 عمفه شار   بد ظقد،  القدرة  ظ السم  نفس وقوسةان اختبارون من ك  في الدر   نفس عف  الفرد وحصة   ن

 إال الخرى، الفظغاروتمو  النماذج السةةةةاس في وعد الذي لففقرة المموز المنحن  مفهظم عن تختفف بمفاهوم

  حادو  لظغارتمو  دال  في لففقرة المموز المنحن  وكظن كامن  سةةةةةم  نمظذج  نه عف  إلوه النار ومكن  نه

  Benjamin Wright راوت  بن امون المروكي العالم العمفي لفتطبوي نمظذجال هذا طظت ، كما المعفم

 هذا في لفباحثون ظالهام  الظل  المرا ع بمثاب  ظ بحاثه  هظده كانت ظالذي شةةةةةةةةوكاغظ ب امع  السةةةةةةةةتاذ

 االسةةةةةةتخدام)  التطبوقي العمفي ال انص إل  الرواضةةةةةةي الناري ال انص من النمظذج حوث طظر ، الم ا 
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 لعمفو ا م ا  تخدم التي االختبارات بناء في مموزاته من اإلفادة المربون عف  بحوث وسةةةةةةةةةةه (  الفعفي

 التعفومو 9

 ظالتربظوةةةة  النفسةةةةو  الظسةةةةاط بةةةةون الُنمةةةةظذج هةةةةذا فكةةةةرة نشةةةةر عةةةةاتقهم عفةةةة  ظزمةةةةالؤه راوةةةةت بن ةةةةامون ظ خةةةةذ

 الةةةةةذي المةةةةةؤتمر فةةةةةي النمةةةةةظذج هةةةةةذا عةةةةةن دراسةةةةة   ظ  عرضةةةةةت حوةةةةةث ، المروكوةةةةة  المتحةةةةةدة الظالوةةةةةات فةةةةةي

 بظالوةةةةة  ، Educational Testing Servicesالتربظوةةةةة   االختباروةةةةة  لخةةةةةدماتا مؤسسةةةةة  عقدتةةةةةه

 لفقةةةةةةرات الحةةةةةةر التةةةةةةدروج بعنةةةةةةظان) ، االختبةةةةةةارات مشةةةةةةكالت لمناقشةةةةةة   5282 عةةةةةةام المروكوةةةةةة  نوظ رسةةةةةةي

 اسةةةةةم الحوةةةةةان مةةةةةن كثوةةةةةر فةةةةةي النمةةةةةظذج هةةةةةذا عفةةةةة  وطفةةةةةي بةةةةةذلظ فأصةةةةةبحالشةةةةةخا ،  ظقوةةةةةاس االختبةةةةةار

(،  (One-Parameter Logistic Modelالمعفةةةم  حةةةادي لفظغةةةاروتميا نمةةةظذجال  ظراش  نمةةةظذج

 ظ حوانةةا   " (Rash Simple Logistic Model) البسةةوط لفظغةةاروتمي االحتمةةاليا ظ نمةةظذج راش 

 Sample Free Item Analysis Model9)الفقةةرات  )  تحفوةة  فةةي الحةةر المعفةةم نمةةظذج اسةةم

 (222 : .805)السامرائي ظ احمد، 

 ا تراضات نموذج راش -4-0

بغةةةةةةي تحققهةةةةةةةا فةةةةةةةي نتسةةةةةةتند نمةةةةةةةاذج االسةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةردة  حادوةةةةةةة  البعةةةةةةةد الةةةةةة  افتراضةةةةةةةات قظوةةةةةةة  و 

 :اسو البوانات لكي تؤدي ال  نتائج ومكن الظثظي بها، ظفوما وفي تظضوح لهذه االفتراضات الس

 التقنةي المصةطفح ظهةظ ،  موعهةا الكامنة  السةمات نمةاذج فةي  ساسةوا   فرضةا   وعةدوحاديفة البعفد   -ا

 البعةد  حادوة  ظ ظربونةا  نسةتازي ظتفسةر . ظاحةدة كامنة  سةم  تقةوس تاالفقةر   موةع  ن فكةرة لصةواغ 

 الداء كةان إذا مناسةب  بصةظرة وتحقةي الفةرض مفةردة ظ ن سةم  إلة  تعةزى لالختبةار االسةت اب  بةأن

 نفسةي مقوةاس وظ ةد ال التطبوقوة  الناحوة  مةن  مةا ي،ثةانظ  بشةك  الداء عفة  وعتمةد .االختبةار عفة 

 .تماما   البعد  حادي
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 فةي الناروة  هةذه ظتركةز .لففقةرة االسةت اب  فةي تةؤثر متعةددة ثانظوةا    بعةادا   هنالةظ فةإن ظبالمقابة 

 إن إذ ،الناروة  بتطبوةي تسةمح كافوة  لدر ة  البعةد  حادوة  الداة كانةت إذا مةا هةيظ   ساسةو  قضةو 

 البوانةات تحقوةي مةدى مةن التحقةي المهةم فمةن لةذا ،االفتةراض هةذا عفة  وعتمةد الناروة  تطبوةي

 (5505 : 8058)ال بظري،  االفتراض لهذا الفعفو 

( ص   تعةةةةةةرف السةةةةةةم  مظضةةةةةةظت القوةةةةةةاس بظاسةةةةةةط  م مظعةةةةةة  مةةةةةةن 5222ظعرفتهةةةةةةا امونةةةةةة  كةةةةةةاام )

البنةةةةةةةظد ذات صةةةةةةةةعظب   حادوةةةةةةةة  البعةةةةةةةةد،  ي ان بنةةةةةةةةظد االختبةةةةةةةةار ال تختفةةةةةةةةف فومةةةةةةةةا بونهةةةةةةةةا اال مةةةةةةةةن حوةةةةةةةةث 

 مستظى الصعظب  فقط  

 اير ظالثالثي ظ وضا حسص ظهذا الشرط  ساسي في نمظذج راش لوموزه عن باقي النماذج الثنائي 

وسمح لفقواس ان وكظن مظضظعي اي ال وتعفي بالعون  اظ  (Margaret & Ray, 2007)مرقاروت ظ 

 بالمفردات9

  Local Independenceالقيا  )االستقالل الموضع (  استقاللية-ب

ظوقصةةةةةد بهةةةةةذا احتمةةةةةا  اإل ابةةةةة  الصةةةةةحوح  لففةةةةةرد عفةةةةة  مفةةةةةردة اختباروةةةةة  وكةةةةةظن مسةةةةةتقال عةةةةةن نتةةةةةائج 

ظ القومةةةةة   لقدرتةةةةةه،ا ابتةةةةةه لةةةةة   ي مفةةةةةردة  خةةةةةرى فةةةةةي االختبةةةةةار، عنةةةةةد ضةةةةةبط كةةةةة  مةةةةةن القومةةةةة  التقدوروةةةةة  

التقدوروةةةةة  لصةةةةةعظب  المفةةةةةردة لةةةةةذلظ وشةةةةةور االسةةةةةتقال  المظضةةةةةعي الةةةةة  ان مفةةةةةردات االختبةةةةةار تكةةةةةظن غوةةةةةر 

 ( .8 : .805)عالم،   مرتبط 

 ال تةةةةةةةؤثر اسةةةةةةةةت اب  الفةةةةةةةرد إلحةةةةةةةةدى المفةةةةةةةردات عفةةةةةةةة  اسةةةةةةةت اباته لفمفةةةةةةةةردات الخةةةةةةةةرى ظهةةةةةةةذا وعنةةةةةةةةي 

 : ظوتضح هذا ف 
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هةةةةةذا وعنةةةةة  ثبةةةةةات تقةةةةةدور كةةةةة  مةةةةةن قةةةةةدرة الفةةةةةرد ظ  تحةةةةةرر القوةةةةةاس مةةةةةن تظزوةةةةةع العونةةةةة  المسةةةةةتخدم  -

تةةةةةةةةدروج  فةةةةةةةةيظصةةةةةةةةعظب  البنةةةةةةةةد ظاسةةةةةةةةتقرارهما بةةةةةةةةالرغم مةةةةةةةةن اخةةةةةةةةتالف عونةةةةةةةة  الفةةةةةةةةراد المسةةةةةةةةتخدم  

 9المقواس طالما  نها عون  مالئم 

تحةةةةةرر القوةةةةةاس مةةةةةن م مظعةةةةة  المفةةةةةردات المسةةةةةتخدم  ظهةةةةةذا وعنةةةةة  ثبةةةةةات تقةةةةةدور كةةةةة  مةةةةةن قةةةةةدرة   -

 فةةةةةيالفةةةةرد ظصةةةةةعظب  المفةةةةردة ظاسةةةةةتقرارهما بةةةةالرغم مةةةةةن اخةةةةتالف م مظعةةةةة  المفةةةةردات المسةةةةةتخدم  

القوةةةةةاس، طالمةةةةةا  نهةةةةةا مفةةةةةردات مالئمةةةةة ، ظطالمةةةةةا  ن هةةةةةذه الم مظعةةةةةات المختففةةةةة  مةةةةةن المفةةةةةردات 

 (2 : 8002)هاشم ،  نها تعرف متغورا  ظاحدا    يتقع عف  موزان تدرج ظاحد، 

   التحرر من السرعة -ج

وفتةةةةةةرض نمةةةةةةظذج راش ان عامةةةةةة  السةةةةةةرع  ال وفعةةةةةةص دظرا فةةةةةةي اإل ابةةةةةة  عةةةةةةن فقةةةةةةرات االختبةةةةةةار، 

عامةةةةة   تةةةةةأثور الةةةةة بمعنةةةةة  ان اخفةةةةةاي االفةةةةةراد فةةةةةي االختبةةةةةار ور ةةةةةع الةةةةة  انخفةةةةةاض قةةةةةدراتهم ظ لةةةةةوس 

( ثبةةةةةات تقةةةةةدور كةةةةة  مةةةةةن 8002( ظ وضةةةةةا عرفهةةةةةا هاشةةةةةم )8050)العنةةةةةزي،  السةةةةةرع  عفةةةةة  اإل ابةةةةة 

اسةةةةةةتقرارهما بةةةةةةالرغم مةةةةةةن اخةةةةةةتالف م مظعةةةةةة  المفةةةةةةردات المسةةةةةةتخدم  قةةةةةدرة الفةةةةةةرد ظصةةةةةةعظب  المفةةةةةةردة ظ 

القوةةةةةةةةاس ، طالمةةةةةةةةا  نهةةةةةةةةا مفةةةةةةةةردات مالئمةةةةةةةة  ، ظطالمةةةةةةةةا  ن هةةةةةةةةذه الم مظعةةةةةةةةات المختففةةةةةةةة  مةةةةةةةةن  فةةةةةةةةي

 المفردات تقع عف  موزان تدرج ظاحد ،  ى  نها تعرف متغورا  ظاحدا 9

 توازى المنحنيات المميزة للبنود  -د

ظ ةةةةةظد دالةةةةة  مموةةةةةزة خاصةةةةة  بكةةةةة   نمةةةةةظذج راشة ظ مةةةةةن بوةةةةةنهم تفتةةةةةرض نمةةةةةاذج االسةةةةةت اب  لففةةةةةرد 

كةةةةة  منهةةةةةا شةةةةةك  منحنةةةةة  لتةةةةةر وح الفظغةةةةةاروتمي االحتمةةةةةالي الةةةةةذي وسةةةةةم   المنحنةةةةة  المموةةةةةز  وتخةةةةةذمفةةةةةردة 

المنحنةةةة  وظضةةةةح كوفوةةةة  تغوةةةةر مسةةةةتظى السةةةةم  فةةةةي عالقتهةةةةا بةةةةالتغورات فةةةةي ، ظشةةةةك  هةةةةذا ICCلفمفةةةةردة   

 9(12 : .805احتماالت إ اب  معون  )عالم، 
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ظعنةةةةةةةدما تكةةةةةةةظن البنةةةةةةةظد مالئمةةةةةةة  لفنمةةةةةةةظذج، وكةةةةةةةظن هنةةةةةةةاظ شةةةةةةةك   ظ انحنةةةةةةةاء عةةةةةةةام لمنحنوةةةةةةةات  

نفةةةةس القةةةةظة عفةةةة  التمووةةةةز بةةةةون  عندئةةةةذظ وكةةةةظن لهةةةةا  متظازوةةةة 9 ي تكةةةةظن هةةةةذه المنحنوةةةةات  لفبنةةةةظد،المموةةةةزة 

  (50مثفما هظ مظضح في الكش  ) (.8 :5222)كاام، الصف 9مستظوات االفراد عف  متص  

 

 (50الشك  )

 لفمفردة ظفي نمظذج راش موزالم منحن 

 9(85 :5222،  كاامالمصدر: ) 

 :الفقرة معالم تقدير-4-0

عد عف  قدرة الب  حادو  لفمفردة االست اب  نماذج في اختبارو  مفردة عف  فرد است اب  احتما  وعتمد

 بونما فظم ،مع غور تكظنذه البارامترات ظه القوم  هذه ظلكن بالمفردة، المتعفق ( ، ظ البارامترات  θالفرد )

حدود قوم  البارامترات تهدف لتتقدور    سالوص فإن لذلظ ، المفردات عف  دالفرا إ ابات لدونا المعفظم وكظن

 قوم قدورت ُوماث  ظهذا عفوها دار الف إ اباتبارامترات المفردة من  قوم ظكذلظ مختبر،( لك  فرد  θقدرة )

 Regression االنحدار تحفو  عند معون  تالمتغور راد لألف الُمالحا  االست ابات من االنحدار معامالت

Analysis وكظن االنحدار نمظذج  ن في االنحدار نماذج عن تختفف لفمفردة االست اب  نماذج  ن غور 
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  ظ المتغور  ن كما  Nonlinear اخطو غور تكظن لفمفردة االست اب  نماذج بونما ، Linear اخطو عادة

 ك  في در ات عف  وحصفظن داالفر  إن حوث مالحاتها، ومكن االنحدار تحفو  في المستقف  تاالمتغور 

 .ظرمنا غور وكظن لفمفردة االست اب  نماذج في المستق  المتغور  ن حون في ت،االمتغور  هذه من

 كمحظ Least Sum Square الصغر المربعات م مظت تقدور وستخدم الخط  االنحدار تحفو  ظفي

 البوانات ق مطاب  ظدة تقووم في المحظ هذا خصائ  معرف  وصعص بونما لفبوانات، االنحدار خط لتقووم

 حظم باستخدام معون نمظذج ترامترابا تقدور ذلظ من بدال ومكن لذلظ لفمفردة، االست اب  نماذج لحد

 معاونات تظزوعات لن ظذلظ Maximum Likelihood (ML) القصظى الر حو  هظ آخر إحصائي

 9(28: .805)عالم ،  الكبورة العونات في اإحصائو تقدورها  مكن القصظى الر حو  راتتقدو

 :المفحوص قدرة تقدير 4-0

 تقةةةةةةدور فةةةةةةي الحةةةةةةا  هةةةةةةظ كمةةةةةةا المفحةةةةةةظ  قةةةةةةدرة لتقةةةةةةدور القصةةةةةةظى الر حوةةةةةة  ءاتراإ ةةةةةة تسةةةةةةتخدم

 لقةةةةةةةةدرة الظلوةةةةةةةة  بالقومةةةةةةةة  العمفوةةةةةةةة  هةةةةةةةذه ظتبةةةةةةةةد  متكةةةةةةةةررة، عمفوةةةةةةةة  ءااإل ةةةةةةةر  هةةةةةةةةذا ظوعتبةةةةةةةةر المفةةةةةةةةردة معفةةةةةةةم

 لكةةةةةة  الصةةةةةةحوح  االسةةةةةةت اب  احتمالوةةةةةة  لحسةةةةةةاص ظتسةةةةةةتخدم الفقةةةةةةرة، لمعةةةةةةالم المعرظفةةةةةة  ظالقةةةةةةوم المفحةةةةةةظ 

 تحسةةةةةون عفةةةةة  وسةةةةةاعد ظالةةةةةذي القةةةةةدرة لتقةةةةةدور تعةةةةةدو  عفةةةةة  الحصةةةةةظ  وةةةةةتم ثةةةةةم المفحةةةةةظ ، لهةةةةةذا مفةةةةةردة

 ظوةةةةةةتم الفقةةةةةةرة، عفةةةةةة  المفحةةةةةةظ  السةةةةةةت اب  المظ هةةةةةة  القومةةةةة  مةةةةةةع حسةةةةةةابها تةةةةةةم التةةةةةةي االحتمةةةةةةاالت اتفةةةةةاي

 المفحةةةةةةظ ، قةةةةةةدرة فةةةةةةي التغوةةةةةةر إلهمةةةةةةا  كافوةةةةةة  بدر ةةةةةة  راصةةةةةةغو التعةةةةةةدو  وصةةةةةةبح حتةةةةةة  العمفوةةةةةة رار تكةةةةةة

 منفصةةةةف  بطروقةةةة  العمفوةةةة  هةةةةذه ارتكةةةةر  ذلةةةةظ بعةةةةد ظوةةةةتم المفحةةةةظ ، قةةةةدرة معفةةةةم تقةةةةدور ذلةةةةظ نتو ةةةة  ظكانةةةةت

 ( 51:  8052)العنزي ، 9راالختبا وؤدي مفحظ  لك 
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 :و ق نموذج راش الفقرة معالم 4-4

 Item Difficulty الفقرة صعوبة

 عنةةةةةةةدها وكةةةةةةةظن التةةةةةةةي( ) القةةةةةةةدرة بمسةةةةةةةتظى  راش  نمةةةةةةةظذج ضةةةةةةةظء فةةةةةةةي الفقةةةةةةةرة صةةةةةةةعظب  مفهةةةةةةةظم وةةةةةةةد 

 الفةةةةةةرد قةةةةةةدرة فرصةةةةةة  زادت الفقةةةةةةرة صةةةةةةعظب  زادت كفمةةةةةةا  خةةةةةةرى ظبعبةةةةةةارة انحةةةةةةدارا،  كثةةةةةةر لففقةةةةةةرة المموةةةةةةز المنحنةةةةةة 

 )%10) بنسب  الفقرة ا تواز عف 

 Item Discriminationالقوة التميزية للفقرة 

وعةةةةةةةرف مفهةةةةةةةظم القةةةةةةةظة التمووزوةةةةةةة  لففقةةةةةةةرة فةةةةةةةي ضةةةةةةةظء نمةةةةةةةظذج  راش  هةةةةةةةظ معةةةةةةةد  التغوةةةةةةةر فةةةةةةةي احتمةةةةةةةا  

بمعامةةة  التمووةةةةز الةةةةذي  االسةةةت اب  الصةةةةحوح  لألفةةةراد عفةةةة  الفقةةةةرة بالنسةةةب  لمسةةةةتظى القةةةةدرة، ظتقةةةدر هةةةةذه القةةةةظة

 ( 74: 1988 ،المو  النسبي لفمنحن  المموز لففقرة عف  محظر القدرة )كااموقصد به 

 قيا  بين الكالسيكية ونظرية االستجابة للمفردة:ال-8

رتبط ارتباطةةةةةةةا ظثوقةةةةةةةا بالناروةةةةةةة  المسةةةةةةةتخدم  فةةةةةةةي تفسةةةةةةةورها، تةةةةةةةنتةةةةةةةائج  ي اختبةةةةةةةار نفسةةةةةةةي اظ تربةةةةةةةظي 

فالتفسةةةةةور الةةةةةذي وعطةةةةة  لفعالمةةةةة  ظفةةةةةي الكالسةةةةةوكو  وختفةةةةةف عةةةةةن التفسةةةةةور الةةةةةذي وعطةةةةة  ظفةةةةةي الناروةةةةة  

خصةةةةةائ  و ةةةةةص وتشةةةةةابهان فةةةةةي الشةةةةةك  مةةةةةن حوةةةةةث ظضةةةةةع معةةةةةاوور لفمقارنةةةةة  ظظ ةةةةةظد الحدوثةةةةة ، لكنهمةةةةةا 

 (12 :.805)التقي،  و  المقارن تظفرها في العالم  التي وتم االعتماد عفوها في عمف

تختفةةةةةف الناروةةةةة  الحدوثةةةةة  لفقوةةةةةاس عةةةةةن الكالسةةةةةوكو  فةةةةةي تفسةةةةةورها لفعالمةةةةةات المتحصةةةةة  فالمعوةةةةةار ظ 

الفقةةةةةرات التةةةةةي وتضةةةةةمنها االمتحةةةةةان، ظفةةةةةي هةةةةةذه الناروةةةةة  هنةةةةةاظ عةةةةةامفون ورتكةةةةةز عفوهمةةةةةا  الساسةةةةةي هةةةةةظ

الفقةةةةةرة مةةةةةثال در ةةةةة  الصةةةةةعظب  فةةةةةي لمعةةةةةالم التةةةةةي تتحفةةةةة  بهةةةةةا ظ ا القةةةةةدرة ظراء االسةةةةةت اب   ظهمةةةةةا: التفسةةةةةور

 9نمظذج راش
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 الخالصة 

فةةةةةةةي  تةةةةةةةؤثرلمعال ةةةةةةة  مشةةةةةةةاك  الناروةةةةةةة  الكالسةةةةةةةوكو  ظالتةةةةةةةي ناروةةةةةةة  االسةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةردة  تسةةةةةةةع 

بعونةةةةةةة  البحةةةةةةةث ظمفةةةةةةةردات ظمةةةةةةةن اهةةةةةةةم السةةةةةةةباص تعفةةةةةةةي العالمةةةةةةةات صةةةةةةةدي ظثبةةةةةةةات االختبةةةةةةةارات النفسةةةةةةةو  

تعمةةةةوم ظتكووةةةةف االختبةةةةارات فالخصةةةةائ  الثقافوةةةة  لفعونةةةة  تةةةةؤثر عفةةةة  نتةةةةائج  نةةةةؤثر فةةةةياالختبةةةةارات، ممةةةةا 

االختبةةةةةارات ظتعمةةةةةوم النتةةةةةائج ظفةةةةةي االختبةةةةةارات معواروةةةةة  المر ةةةةةع اعتمةةةةةادا عفةةةةة  در ةةةةةات ال تتةةةةةظفر فوهةةةةةا 

ناروةةةةةة  لمسةةةةةةتظى الفتةةةةةةري و عفهةةةةةةا بةةةةةةدظن معنةةةةةة 9 فمةةةةةةن اهةةةةةةم النقةةةةةةاط التةةةةةةي تسةةةةةةع  الةةةةةة  الوهةةةةةةا شةةةةةةرظط ا

، ظمةةةةةن اهةةةةةم المسةةةةةاهمون فةةةةةي هةةةةةذا الم ةةةةةا  اس ظخاصةةةةة  نمةةةةةظذج راشالقوةةةةةاسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة مظضةةةةةظعو  

فةةةةي تعمةةةةوم اسةةةةتخدام هةةةةذه طةةةةظور بةةةةرامج إحصةةةةائو  سةةةةاهمت الفةةةةذان سةةةةمحت اعمالهمةةةةا بترت الوكةةةةظ  راوةةةةت

 البحاث ظالدراسات الحدوث 9  في مختففالنارو  
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 تمهيد

اإل ةةةةةةةراءات المسةةةةةةةتخدم  فةةةةةةةي ال انةةةةةةةص الموةةةةةةةداني مةةةةةةةن الدراسةةةةةةة  الحالوةةةةةةة  وتضةةةةةةةمن هةةةةةةةذا الفصةةةةةةة  

مةةةةةنهج الدراسةةةةة ، ظصةةةةةف م تمةةةةةع الدراسةةةةة ، سةةةةةتطالعي ظاالساسةةةةةي ظقةةةةةد ظضةةةةةحنا مةةةةةن خاللهةةةةةا بشةةةةةقوها اال

االختبةةةةةةار التحصةةةةةةوفي لمةةةةةةادة المعفظماتوةةةةةة  لفسةةةةةةن  تحدوةةةةةةد العونةةةةةة  ظظصةةةةةةفها،  داة الدراسةةةةةة  ظالمتمثفةةةةةة  فةةةةةةي 

  ظل  ثانظي ظ خورا السالوص اإلحصائو  التي استخدمت في معال   البوانات9

 الدراسة االستطالعية -ووال

 وخصائصها الدراسة االستطالعية تعريك ووهداك -5

الدراسةةةةة  االسةةةةةتطالعو  مةةةةةن اهةةةةةم الدظات التةةةةةي تسةةةةةاعد الباحةةةةةث فةةةةةي القةةةةةاء ناةةةةةرة مةةةةةن تمثةةةةة   

خةةةةةةال   نفمةةةةةةظهةةةةةةي تختفةةةةةةف بحسةةةةةةص الهةةةةةةدف مةةةةةةن البحةةةةةةث،   ةةةةةة  اإللمةةةةةةام ب ظانةةةةةةص الدراسةةةةةة  المودانوةةةةةة  

( ظ 8058( ظ )ال بةةةةةةةظري ،8058)ابةةةةةةظ رد، الدراسةةةةةةات السةةةةةةابق  المتعفقةةةةةةة  بناروةةةةةة  االسةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةردة

 تهدف ال :  ان  موعها ن دعفوها  (8058(  ظ)السمرائي، 8058)الربوعي ،

 ظظضظي صواغتها االطمئنان من سالم  مفردات االختبار-

 التحقي من إمكانو  استخدام النمظذج   -

 التحقي من تعفومات االختبار ظمدى فهم التالموذ لها -

 زم لإل اب  عن المفردة الظاحدة حساص الظقت الال-

الكشةةةةةةف عةةةةةةن  ظانةةةةةةص الضةةةةةةعف فةةةةةةي المفةةةةةةردات مةةةةةةن حوةةةةةةث الصةةةةةةواغ  ظالمضةةةةةةمظن ظمةةةةةةدى  -

 مالئم  بدائ  اإل اب 9

 ما وفي :المالحا من خال  هذه الدراسات 
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( فةةةةةي 500(   الةةةةة  )8058( طالبةةةةةا فةةةةةي دراسةةةةة  )ال بةةةةةظري،0.عةةةةةدد افةةةةةراد العونةةةةة  وتةةةةةراظي بةةةةةون ) -

 (8058دراس  )الربوعي ،

عةةةةةةدم حسةةةةةةاص الخصةةةةةةائ  السةةةةةةوكظمترو  لالختبةةةةةةار التحصةةةةةةوفي ظمعةةةةةةامالت الصةةةةةةعظب  ظالتمووةةةةةةز   -

كو  ظ ناروةةةةةةةة  ظهةةةةةةةذا را ةةةةةةةةع الةةةةةةةة  اخةةةةةةةتالف خصةةةةةةةةائ  هةةةةةةةةذه النتةةةةةةةةائج  بةةةةةةةون الناروةةةةةةةة  الكالسةةةةةةةةو

محمةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةات التةةةةةةةةي اهتمةةةةةةةةت بةةةةةةةةالفرظي بةةةةةةةةون الناةةةةةةةةرتون  االسةةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةةردة مةةةةةةةةا عةةةةةةةةدى 

مختفةةةةةةف الخصةةةةةةائ  ( ظ التةةةةةةي تةةةةةةم فوهمةةةةةةا قوةةةةةةاس 8052زي )(   ظ ر ةةةةةةاء العنةةةةةة8050العنةةةةةةزي)

 السوكظمترو  لالختبار بالطروق  الكالسوكو 9

 عونةةةةة التعةةةةةرف االظلةةةةةي عفةةةةة  ظلهةةةةةذا تهةةةةةدف الدراسةةةةة  االسةةةةةتطالعو  فةةةةةي الدراسةةةةة  الحالوةةةةة  الةةةةة   

ظاالطمئنةةةةةةةان عفةةةةةةة  سةةةةةةةالم  المفةةةةةةةردات ظظضةةةةةةةظحها ظمعرفةةةةةةة  الظقةةةةةةةت المسةةةةةةةتغري  البحةةةةةةةث ظاالداة

 ار التحصوفي في المعفظماتو  لفسن   ظل  ببفدو  غفوزان9لإل اب  عن االختب

 إجرا ات الدراسة االستطالعية-0

، ظتحدوةةةةةةةةةد اإل ةةةةةةةةةراءات المناسةةةةةةةةةب  لارظفبةةةةةةةةةاقصةةةةةةةةةد االحتكةةةةةةةةةاظ بموةةةةةةةةةدان الدراسةةةةةةةةة ، ظاإلحاطةةةةةةةةة  

لعونةةةةةة  الدراسةةةةةة ، كوفوةةةةةة  بنةةةةةةاء الداة ظنظعوةةةةةة  السةةةةةةئف  المناسةةةةةةب   الخطةةةةةةظات المناسةةةةةةب  لفدراسةةةةةة  ظخاصةةةةةة ظ 

 الظ  لسةةةةةةن  خةةةةةةال  الفصةةةةةة  الدراسةةةةةةيظالوةةةةةة  غفوةةةةةةزان  ثانظوةةةةةةات الباحةةةةةةث بدراسةةةةةة  مودانوةةةةةة  لةةةةةةبعض قةةةةةةام 

ظهةةةةةذا قصةةةةةد التعةةةةةرف عفةةةةة  ظاقةةةةةع بنةةةةةاء االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  بظالوةةةةة  غفوةةةةةزان  فةةةةةي  ،  8052/8052

تةةةةةةم   االطةةةةةةالت عفةةةةةة  مظاضةةةةةةوع االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  لفسةةةةةةن   ظلةةةةةة  ثةةةةةةانظي، ظبعةةةةةةد  المعفظماتوةةةةةة مةةةةةةادة 

 شةةةةةك  الفقةةةةةراتتحفوفوهةةةةةا  مةةةةةن حوةةةةةث تةةةةةم م الظ  ثةةةةة ( اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي  لففصةةةةة   88) الحصةةةةةظ  عفةةةةة 

مقةةةةةابالت مةةةةةع السةةةةةاتذة بعةةةةةض ال9 ظقةةةةةد تةةةةةم ا ةةةةةراء  وضةةةةةا عفةةةةة  االختبةةةةةار التحصةةةةةوفي ظحةةةةةداتتقسةةةةةوم الظ 

 9في الموداناهم الصعظبات المظ ظدة لفتعرف عف   التالموذظ 
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 :النتائج التالو ظقد تم التظص  ال  

  ةالتحصيلي اتاالختبار    تقسيم الوحدات  حسب- و

السةةةةةن   ظلةةةةة   ( تظزوةةةةةع عةةةةةدد الفقةةةةةرات االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  حسةةةةةص ظحةةةةةدات المنهةةةةةاج5 ةةةةةدظ  )

 ثانظي لفمعفظماتو 

 اسم الوحدة
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 % النسب  الفقرات
 2981. 2. تقنية المعلومات 

 82955 0. تجميع الحاسوب
 .5.92 55 نظام التشريل
 0922 5 لوحة التحكم

 1922 8 حماية الحاسوب
 50922 55 الشبكة المحلية
 0922 5 معالج النصوص
 0922 5 معالج النصوص

 500 508 المجموع
 

الظحةةةةةةدة الظلةةةةةة   ركةةةةةةز عفةةةةةة   تالتحصةةةةةةوفو اتاالختبةةةةةةار معاةةةةةةم نالحةةةةةةا مةةةةةةن خةةةةةةال  ال ةةةةةةدظ  ان 

فتظزوعهةةةةةا  ظحةةةةةدة معةةةةةالج النصةةةةةظ  ظلظحةةةةة  الةةةةةتحكمامةةةةةا  فةةةةةي م مظعهمةةةةةا %66ظالثةةةةةاني بنسةةةةةص تت ةةةةةاظز 

ظهةةةةةذا رغةةةةةم ظ ةةةةةظد عةةةةةدد مةةةةةن الكفةةةةةاءات المسةةةةةتهدف  فةةةةةي هةةةةةذه  %5عةةةةة  االختبةةةةةار التحصةةةةةوفي لةةةةةم وتعةةةةةدى 

   الظحدات9
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 من حيث شكل  قرات االختبار التحصيل  -ب

 ( تظزوع عدد الفقرات االختبارات التحصوفو  حسص  شكا  الفقرات1ال دظ  )

 ترتيب الفقرات شكل
االختبار 
 المتعدد

تفكفملفففففة 
 الفقرة

وضفففعية 
 ص /خطأ إدماجيه

 مقالية
 )تحليل/
 وخرى المطابقة تركيب(

 المجموع

 88 8 2 5 5 13 23 5 2 عدد األسئلة
 500 12.90 3.23 8951 8.06 20.97 37.10 8.06 3.23 % النسبة

 

مةةةةةةةن خةةةةةةةال  ال ةةةةةةةدظ  والحةةةةةةةا تعةةةةةةةدد اسةةةةةةةتخدام مختفةةةةةةةف اشةةةةةةةكا  الفقةةةةةةةرات مةةةةةةةع التركوةةةةةةةز عفةةةةةةة  

فقةةةةةةةرة ، ظ ظضةةةةةةةعو  إدما وةةةةةةةه ظ  نةةةةةةةظات  خةةةةةةةرى مةةةةةةةن الفقةةةةةةةرات الغوةةةةةةةر السةةةةةةةئف  المفتظحةةةةةةة  مةةةةةةةن تكمفةةةةةةة  

مظضةةةةةظعو  ممةةةةةا وةةةةةدفع التفموةةةةةذ الةةةةة  البحةةةةةث عةةةةةن اإل ابةةةةة ، لكةةةةةن مةةةةةن سةةةةةفبواتها انهةةةةةا غوةةةةةر مظضةةةةةظعو  

ممةةةةةةةا تةةةةةةةدفع بالتفموةةةةةةةذ الةةةةةةة   عةةةةةةةدم معرفةةةةةةة  اإل ابةةةةةةة  الصةةةةةةةحوح  ممةةةةةةةا ال تسةةةةةةةاعد عفةةةةةةة  عمفوةةةةةةة  التقةةةةةةةظوم 

شةةةةةك  مةةةةةن السةةةةةئف  الةةةةة  الصةةةةةعظب  فةةةةةي اعةةةةةداد ظ ومكةةةةةن ان تر ةةةةةع  سةةةةةباص اختوةةةةةار هةةةةةذا ال التشخوصةةةةةي

االختبةةةةةةةةةارات المظضةةةةةةةةةظعو  ظ خاصةةةةةةةةة  انتقةةةةةةةةةاء الممظهةةةةةةةةةات بشةةةةةةةةةك  وتظافةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةع صةةةةةةةةةواغ  االختبةةةةةةةةةار 

 .المظضظعي ال ود 

ا ةةةةةةراء الدراسةةةةةة  االسةةةةةةتطالعو  فةةةةةةي بداوةةةةةة  شةةةةةةهر  تةةةةةةم :مكففففففان و زمففففففان الدراسففففففة االسففففففتطالعية-0

مةةةةةةن خةةةةةةال  ظ ، (5  5)  5ادبةةةةةةي رقةةةةةةم بثانظوةةةةةة  احمةةةةةةد مةةةةةةدغري مةةةةةةع قسةةةةةةم السةةةةةةن   ظلةةةةةة   8052نةةةةةةظفمبر 

الباحةةةةةث تةةةةةم تحدوةةةةةد الم ةةةةةا  الظ  فقةةةةةط لالختبةةةةةار التحصةةةةةوفي ظ هةةةةةذا مةةةةةا وتناسةةةةةص  الةةةةةذي ا ةةةةةراه البحةةةةةث

ممةةةةةةا وتةةةةةةوح المحتةةةةةةظى الدراسةةةةةةي  بإنهةةةةةةاءمةةةةةةع التظزوةةةةةةع السةةةةةةنظي لففصةةةةةة  الظ  ظ وتةةةةةةوح ل موةةةةةةع السةةةةةةاتذة 

 لفتالموذ من انهاء المحتظى الدراسي المطفظص قواس تحصوفه9
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تتةةةةةةظفر فوهةةةةةةا الشةةةةةةرظط التةةةةةةي تسةةةةةةمح مةةةةةةن تحقوةةةةةةي  بحوةةةةةةثاحمةةةةةةد مةةةةةةدغري  ثانظوةةةةةة المكةةةةةةان بتةةةةةةم اختوةةةةةةار ظ 

تةةةةةظفر  سةةةةةتاذ تخصةةةةة  لفمعفظماتوةةةةة  وةةةةةدرس المةةةةةادة ظمرسةةةةةم مةةةةةن خاصةةةةة  اهةةةةةداف الدراسةةةةة  االسةةةةةتطالعو  

ت ةةةةةاظص ممةةةةةا وةةةةةؤثر فةةةةةي نتةةةةةائج الدراسةةةةة  ظ وضةةةةةا  الم ةةةةةا بعةةةةةض محةةةةةاظر  تةةةةةدروسلتفةةةةةادي مشةةةةةك  عةةةةةدم 

 9د  داء الدراس  االستطالعو عن التالموذ ال ود معه

 ومواصفاتها  ة الدراسة االستطالعيةعين-4

وتظزعةةةةةظن حسةةةةةص ال ةةةةةنس  5   5قسةةةةةم ة ( تفموةةةةةذ ظتفموةةةةةذ..تكظنةةةةةت عونةةةةة  الدراسةةةةة  االسةةةةةتطالعو  مةةةةةن )

 ( اناث كما هظ مظضح في ال دظ  ادناه 52ظ )  ( ذكظر 51ال  )

 الجن توزيع ا راد عينة الدراسة االستطالعية حسب ( 14جدول)

 %النسبة  العدد  

 51951 51 ذكور

 15915 52 ناثا

 500 .. المجموع

ظ بفغةةةةةت  15915مةةةةةن نسةةةةةب  الةةةةةذكظر حوةةةةةث بفغةةةةةت   كبةةةةةر( نالحةةةةةا ان نسةةةةةب  االنةةةةةاث 08مةةةةةن ال ةةةةةدظ  )

ظ هةةةةةذا النسةةةةةص تتناسةةةةةص مةةةةةع الرقةةةةةام ظ المؤشةةةةةرات تتناسةةةةةص مةةةةةع الظاقةةةةةع الموةةةةةداني  51951نسةةةةةب  الةةةةةذكظر 

 لفتالموذ9
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 (55الشك )

 تظزوع افراد العون  االستطالعو  حسص ال نس

 االستطالعية  الدراسة وداة- 4

قةةةةةةام الباحةةةةةةث ببنةةةةةةاء اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي فةةةةةةي مةةةةةةادة المعفظماتوةةةةةة  لفسةةةةةةن   ظلةةةةةة  ثةةةةةةانظي ) فةةةةةةي الم ةةةةةةا  

 االظ ( بوئ  التعام  مع الحاسظص  ظفي نمظذج راش ظ تم تحدود هذه المادة لعدة  سباص منها :

بالنسةةةةةب  لفتطةةةةةةظر التكنظلةةةةةظ ي العةةةةةالمي ظاحتوةةةةةاج الطفبةةةةةة  لهةةةةةا فةةةةةي كةةةةة  م ةةةةةةاالت  هموةةةةة  المةةةةةادة  -

  9حواتهم

قفةةةةةةةة  االختبةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةوفو  المقننةةةةةةةة  الخاصةةةةةةةة  بهةةةةةةةةذه المةةةةةةةةادة ظفةةةةةةةةي الناروةةةةةةةة  الكالسةةةةةةةةوكو  اظ  -

  9الحدوث 

تةةةةدروس الباحةةةةث لهةةةةذه المةةةةادة ممةةةةا وسةةةةاعده فةةةةي اعةةةةداد االختبةةةةار التحصةةةةوفي ناةةةةرا لتعرفةةةةه عفةةةة   -

  9ظتقسومها حسص سفم الكفاءة المعرفو  المفردات المنهاج ظمحتظى

;  ذكور
;  إنــاث45.45

54.55

توزيع افراد عينة الدراسة
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( ظ  وضةةةةةةةا ظثوقةةةةةةة  التةةةةةةةدر ات السةةةةةةةنظو  لسةةةةةةةن  8051تةةةةةةةم اعتمةةةةةةةاد منهةةةةةةةاج ظزارة التربوةةةةةةة  الظطنوةةةةةةة  )ظ 

(8052 9 ) 

)السةةةةةةةةةةةامرائي ظ  ظ(  .522)عةةةةةةةةةةةالم، ظ (8055)النعومةةةةةةةةةةةي، فمةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةال  الدراسةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةابق    

االختبةةةةةةةةار  بنةةةةةةةةاء  سةةةةةةةةفظصن ةةةةةةةةد تشةةةةةةةةابه فةةةةةةةةي طروقةةةةةةةة  ظ اخةةةةةةةةرظن  (8052)العفوفةةةةةةةةي،  ظ (.805احمةةةةةةةةد، 

 كتةةةةةةةاص  راي ظ مارغاروةةةةةةةت فةةةةةةةي ، لكننةةةةةةةا حظلنةةةةةةةا فةةةةةةةي الدراسةةةةةةة  االعتمةةةةةةةاد عفةةةةةةة   مةةةةةةةا تناظلةةةةةةةه التحصةةةةةةةوفي 

ظ  Margaret) تطبوةةةةةةةةةةي عمفةةةةةةةةةةي -تطبوقةةةةةةةةةةات نمةةةةةةةةةةظذج راش فةةةةةةةةةةي القواسةةةةةةةةةةات النفسةةةةةةةةةةو  ظاال تماعوةةةةةةةةةة   

Ray ،8002) القواسةةةةةةةةةةات باسةةةةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةةةةردة كتةةةةةةةةةةاص بنةةةةةةةةةةاء ظوفسةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةي  ظ(Wilson ،

 :ظ ومكن ان نفخصها في    (8001

التكظون تحدود :Construct تحديد التكوين الفرضففففففف  لالختبار )السفففففففمة الكامنة المراد قياسفففففففها(  -و

( 5222في مراح   بناء الداة  فكما ظضةةةةةةةح موسةةةةةةةتوظ )كثر  همو    هظاالفرضةةةةةةةي لالختبار التحصةةةةةةةوفي 

االدراظ  ظهذا   لألفرادهي  زء من النمظذج الناري االدراظ الشةةخصةةي  Construct  )الفرضةةي ) فالتكظون

دراسةي اظ تصةظر م تمعي حسةص التخصة  المراد قواسه ظهذه البنو  هي   محتظىومكن ان وكظن نفسةي اظ 

 (Wilson, 2005, p. 6) لوست  امدة ب  في تطظر مستمر

واسةةةةةةةها قاكثةةةةةةةر حساسةةةةةةةو  ات ةةةةةةةاه السةةةةةةةم  المةةةةةةةراد ظتحدوةةةةةةةد التكةةةةةةةظون الفرضةةةةةةةي وسةةةةةةةاعدنا فةةةةةةةي  عةةةةةةة  الداة 

فئةةةةةات مختفةةةةف مةةةةن الم تمةةةةع بحسةةةةةص  لةةةةألداة الفصةةةة  بةةةةونظبهةةةةذا تسةةةةةمح  طرافهةةةةا  سه /صةةةةعص  لتحدوةةةةد

 .در   السم 

نمظذج ف الفرضي،عتبر هذه المرحف  من اهم المراح  لعالقتها بالصةدي ظ خاصة  صدي التكظون ظت

راش وعتمد عف  مفهظم التكظون الفرضي لفسم  التي ال ومكن مالحاتها ظ لكن ومكننا االستدال  عفوها من 

مفهظم التكظون   (Margaret & Ray, 2007)خال  الفقرات التي تشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةة  االختبةةةةةةار فكمةةةةةةا ذكر 
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(construct  له معن  خا  في نارو  اسةةةةةةةت اب )ردة المف(Item Response Theory)(IRT9)  فمن

خال  نارو  القواس الكالسوكو ، وتم البحث عن الدر   الحقوقو   لفطالص ظال وظ د تحدود م ا  اظ مستظى 

( تبحث عن السةةةةم   IRT سةةةم    لفطالص9 فتكفي عالم  االختبار الكفو  لالسةةةةتدال  عنها لكن من خال  )

ف  لنها غور قاب كامن  ت هذه  السةةةةةةةةةةم 9 ظهيوادر ات االختبار مسةةةةةةةةةةتظ د بحوث تعكس الكامن  في ك  فر 

 لفمالحا  مباشرة9 

بدقةةةةة  ظهةةةةةي  اظ التكةةةةةظون الفرضةةةةةي د السةةةةةم  الكامنةةةةة وةةةةةحدت هةةةةةذه الدراسةةةةة  سةةةةةنحاظ  ال  خةةةةة ظمةةةةةن

و ففففق ة التعامففففل مففففع الحاسففففوب للسففففنة وولفففف   ففففانو  يئففففالتحصففففيل  فففف  مففففادة المعلوماتيففففة لمجففففال ب

ور صةةةةدي النتةةةةائج المتحصةةةة  عفوهةةةةا ظلكةةةةن هنةةةةاظ ظهةةةةذا لوةةةةتمكن مةةةةن تقةةةةدمنهففففاج وزارة التربيففففة الوطنيففففة 

مالحاةةةة  متعفقةةةة  بالسةةةةم  الكامنةةةة  فهةةةةي تختفةةةةف عةةةةن الطبوعوةةةة  بتركوباتهةةةةا فمةةةةثال لقوةةةةاس حةةةة  المشةةةةكالت 

فةةةةةي الرواضةةةةةوات تحتةةةةةاج الةةةةة  قةةةةةراءة المشةةةةةك  ظهةةةةةي قةةةةةدرة تختفةةةةةف عةةةةةن الرواضةةةةةوات لكنهةةةةةا مهمةةةةة  لةةةةةذلظ 

نةةةةةةةد اعتبةةةةةةةار االختبةةةةةةةارات ذات البعةةةةةةةد الظاحةةةةةةةد ال تعنةةةةةةةي بالضةةةةةةةرظرة  ن وكةةةةةةةظن االختبةةةةةةةار متعفةةةةةةةي بسةةةةةةةم  ع

حادي البعةةةةةد فهةةةةةذا وعتمةةةةةد عفةةةةة  ةأكامنةةةةة  ظاحةةةةةد فقةةةةةط مةةةةةثال  حةةةةة  المشةةةةةكالت 9 ظلكةةةةةن إذا كةةةةةان االختبةةةةةار 

عةةةةن نفةةةةس السةةةةم  الكامنةةةة ، حوةةةةث ومكةةةةن تعروةةةةف السةةةةم  الكامنةةةة  بأنهةةةةا  البنةةةةظدالمةةةةدى الةةةةذي تختبرنةةةةا بةةةةه 

 9 كص من القدراتمر 

الم ةةا   فةةي المعفظماتوةة  لفسةةن   ظلةة  ثةةانظي مةةادة محتةةظى تحفوةة  تةةم: المففادة محتففوىتحليففل  -ص

 وحتظي الم ا   ربع  ظحدات ظهي : ظ  ،)بوئ  التعام  مع الحاسظص( الظ  

 9مفاهوم  ظلو   -

 9تشغو  الحاسظص -

  9ناام التشغو  -
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 9الشبك  -

المعةةارف  ظمسةةتظوات المحتةةظى عناصةةر حسةةص ةلمسةةتهدف  لكةة  ظحةةدصةةواغ  المعةةارف ا تةةم

 الطالةص انتهةاء عنةد تحققهةا وفتةرض ظالتةي كفةاءة معرفوة    )85(صةواغ  تةم حوةث حسةص سةفم بفةظم،

 التاليمن دراس  الم ا  الظ  كما مظضح  في ال دظ  

 (  دظ  تفصوفي لمؤشرات الكفاءة المستهدف  ظتقسومها حسص نظعها02ال دظ  )

الفففففففففففوحفففففففففففدة  األهداك التعليمية/مؤشرات الكفا ة الكفا ة المستهد ة
 التطيق الفهم المعر ة التعليمية

 ن وكتسةةةةةةةةةةةةةةةص المتعفم 
معارف حظ  التقنوات 

 الرقمو 

وةتةعةرف عةفة  مفهظم تكنظلظ وةةةةةةةةا  -
 TICاالتصا اإلعالم ظ 

تةةةقةةةنةةةوةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المعفظمات

1   

   1 وتعرف عف  مفهظم المعفظماتو  -

وتعرف عف  مراحةةةة  تطظر تقنوةةةة   -
 ITالمعفظمات 

1   

 ن وةةةتةةةعةةةفةةةم مةةةراحةةةةةةة  
 تركوص

وتعرف عف  مظاضةةةةع ك  المكظنات -
 ظ كوفو  تظصوفها

تةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةوةةةةةةةةةةع 
   1 الحاسظص

 ن وةةةةةتةةةةةعةةةةةرف عةةةةةفةةةةة  
 مراح  تثبوت الناام

 وتعرف عف  مفهظم ناام التشغو  -

 ناام التشغو 

1   

وتعرف عف  مفهظم تثبوةةةةت ناةةةةام  -
 التشغو 

1   

   1 وتعرف عف  مفهظم تقسوم القر - 

   1 وتعرف عف  مختفف مراح  التثبوت-

 ن وةةةةةتةةةةةعةةةةةرف عةةةةةفةةةةة  
بةةةةةعةةةةةض عةةةةةمةةةةةفةةةةةوةةةةةةةات 
 التحكم في الحاسظص

 وتعرف عف  لظح  التحكم -

 لظح  التحكم

1   

   1 وتعرف عف  العرض ظخصائصه-

   1 وتعرف عف  خصائ  الفأرة-
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 التعفوموة  الهةداف ربةط هةظ المظاصةفات  ةدظ  مةن الغةرض نإ: المواصففات جفدول بنفا -ت

 مةن عنصةر بكة  مرتبطةا   هةدف بكة  الفقةرات الخاصة  ظتحدوةد عةدد ، المحتةظى بعناصةر مباشةرة

 ظزنةةه المةةادة مةةن  ةةزء كةة  ظوعطةةي صةةدي المحتةةظى وةةؤمن بأنةةه المظاصةةفات فةةدظ   المحتةةظى

 ترتوةص ظومكةن ،  هموتةه حسةص ظكةذلظ تدروسةه فةي انفةي الةذي وخة  الةزمن فومةا ذلةظ الحقوقةي،

وةةتةةمةةكةةن مةةن تةةغةةوةةوةةر الةةخةةوةةةةةةةارات  -
 اإلقفومو  ظخوارات الفغ 

  1 

 1   وتمكن من ازال  برنامج -

وتمكن من انشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةات -
 مستخدمون

  1 

تةةثةةبةةوةةةةةةةت - ن وةةتةةعةةفةةم 
مضةةةةةةةةةاد الفورظسةةةةةةةةةات 

 ظاستعماله

 مفهظم الفورظسات -

حةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةاوةةةةةةةةةةةةة  
 الحاسظص

 1  

  1   نظات الفورظسات-

وتعفم كوفوةةةةةةة  تثبوةةةةةةةت مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  -
 الفورظسات ظ استعماله9

 1  

 ن وةةتةةعةةرف طةةروةةقةةةةةةة  
إعداد شةةةةةةةةةةةةةةبك  محفو  

 ظاستغاللها

 وتعرف عف  معن  الشبك  المحفو  -

 الشبك  المحفو 

1   

وةدرس المكظنةات المةادوة  لفشةةةةةةةةةةةةةةبك  -
 المحفو )طبظلظ وا الن م (

 1  

 1   وتمكن من إعداد الشبك -

اسةةةةةةةةةةةةةةةتةةغةةال  الةةمةةظارد وةةتةةمةةكةةن مةةن -
 المشترك  )طابع ، قر  صفص999(

  1 

 5 4 12 الم مظت  

 23.81 19.05 57.14 النسب   
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 مةن ومكةن ممةا معةا   مةا هةدف تقةوس التةي السةئف  بظضةع  موةع ظذلةظ الهةداف حسةص السةئف 

 (5508 :8058)ال بظري،   داة تحصوفو  كظنه عن فضال   تشخوصو   داة االختبار  ع 

 التةي الظحةدة فةي كفةاءة مسةتهدف  لكة  النسةبو  الهموة  بتظزوةع المظاصةفات  ةدظ  بنةاء تةم

فهةةم التطبوةةي( ظ قةةد –الكفةةاءات المعرفوةة  المقسةةم  الةة  )معرفةة   عفةة  عةةدد اعتمةةادا   االختبةةار تةةم فوهةةا

ظقةةةةةةد تةةةةةةم تحدوةةةةةةد مؤشةةةةةةرات الكفةةةةةةاءات المسةةةةةةتهدف  مةةةةةةن خةةةةةةال  التةةةةةةدرج السةةةةةةنظي ظ كفةةةةةةاءة (  85بفغةةةةةةت )

 ( 8052 وضا عدد الساعات المعتمدة  حسص )ظزارة التربو  الظطنو  ،

 (  دظ  المظاصفات لمادة المعفظماتو  لفسن  اظ  ثانظي الم ا  االظ 02ال دظ  )

 %النسبة  التطبيق الفهم المعر ة عدد الكفا ات  

 14.29 0 0 3 3 المعلوماتف تقنية 0

 4.76 0 0 1 1 ف تجميع الحاسوب0

 19.05 0 0 4 4 ف نظام التشريل.

 28.57 0 3 3 6 ف لوحة التحكم4

 14.29 0 3 0 3 ف حماية الحاسوب4

 19.05 2 1 1 4 ف الشبكة المحلية4

 100.00 2 7 12 21 الكفا ات  مجموع

 

  دي مةةن ظ مرا عتهةةا االختبةةار فقةةرات بنةةاء مرحفةة  تعةةد:ت االختبففار التحصففيل   قففرا بنففا  -ث

 االختبةارات بنةاء فةي تسةتخدم التةي الخةام المةادة هةي االختباروة  الفقةرات لن ظذلةظ ظ همهةا المراحة 
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 لففقةرات، لتفةظ الطفبة  اسةت ابات مؤشةرات الكفةاءات المسةتهدف  بحسةص قوةاس وةتم بظاسةطتها ظالتةي

 تالي :ال النحظ عف  الخطظة هذه من الباحث تحقي ظقد

 9راالختبا لفقرات االظلو  الصوغ إعداد  -

 9ال دظ  التفصوفي لمؤشرات الكفاءة في مؤشرات الكفاءة تظزوع طبوع  عف  التعرف -

 فهةةم، الثالثةة  )معرفةة ، بمسةةتظواتها الهةةداف تفةةظ تقةةوس التةةي االختبةةار فقةةراتاختوةةار -

 9تطبوي(

 من الفقرات ظهذا لألسباص التالو : عدة اشكا  عف  الفقرات إل  صواغ  الباحث ل أ

مةةةةةةن خةةةةةةال  الدراسةةةةةةات السةةةةةةابق  تةةةةةةم مقارنةةةةةة  اشةةةةةةكا  مةةةةةةن الفقةةةةةةرات فةةةةةةي اختبةةةةةةارات متظازوةةةةةة  مةةةةةةن  -

 ظ(8050)العنةةةةةزي، خطةةةةةا لفتحقةةةةةي مةةةةةن بعةةةةةض الخصةةةةةائ  مثةةةةة  –متعةةةةةدد االشةةةةةكا  ظ صةةةةةحوح 

 9(8052)محمد،  ظ(8058 )دبظس،

ظ هةةةةذا الفقةةةةرات لكةةةةن هةةةةذه الدراسةةةة  اعتمةةةةدت اختبةةةةار ظاحةةةةد فقةةةةط وحتةةةةظي عفةةةة  مختفةةةةف اشةةةةكا   

الةةةةة  الدراسةةةة  السةةةةةابق  التةةةةي قمنةةةةةا بهةةةةا مةةةةةن خةةةةال  تحفوةةةةة  اشةةةةكا  فقةةةةةرات المسةةةةتخدم  فةةةةةي را ةةةةع 

قوةةةةةةةاس ظ وضةةةةةةةا لفظ ةةةةةةةد انةةةةةةةه  موةةةةةةةع اشةةةةةةةكا  الفقةةةةةةةرات وةةةةةةةتم اسةةةةةةةتخدامها  اختبةةةةةةةارات المعفظماتوةةةةةةة  

 9تطبوي (-فهم–المعرفو  )معرف  مختفف الكفاءات 

اكمةةةةةةا  –مطابقةةةةةة  -ترتوةةةةةةص-صةةةةةةحوح/خطا-اشةةةةةةكا  )اختوةةةةةةار متعةةةةةةددة مةةةةةةن ( فقةةةةةةر .1تحدوةةةةةةد )تةةةةةةم 

مقسةةةةةم  حسةةةةةص الشةةةةةك  التةةةةةالي  مةةةةةع احتةةةةةرام نسةةةةةص  ةةةةةدظ    مشةةةةةكف  لالختبةةةةةار بصةةةةةوغته الظلوةةةةة الفةةةةةراغ( 

 المظاصفات

 5.  فقرة بصوغ  خطا/صظاص 
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 55 بدائ   .بدائ  ظ  5فقرة بصوغ  متعدد ص 

 2   فقرات بصوغ  مقابف 

 50 9فقرة بصوغ  ترتوص 

 2   فقرة بصوغ  تكمف  فراغ 

 ظقد ظزعت حسص ال دظ  التالي :

 ( تقسم الفقرات حسص ك  ظحدة ظمستظوات الكفاءة المعرفو 02ال دظ  )

 األسئلة %النسبة  التطبيق الفهم المعر ة عدد الكفا ات  

 8 14.29 0 0 3 3 ف تقنية المعلومات0

 3 4.76 0 0 1 1 تجميع الحاسوبف 0

 10 19.05 0 0 4 4 ف نظام التشريل.

 15 28.57 0 3 3 6 ف لوحة التحكم4

 8 14.29 0 3 0 3 ف حماية الحاسوب4

 10 19.05 2 1 1 4 ف الشبكة المحلية4

 53 100.00 2 7 12 21 مجموع الكفا ات

  500 50 .. 12 500 %النسب المئوية 

   6 17 30 .1 عدد االسئلة

مةةةةةن خةةةةةال   ةةةةةدظ  المظاصةةةةةفات ن ةةةةةد ان الفقةةةةةرات وةةةةةتم تقسةةةةةومها بحسةةةةةص الظحةةةةةدات وختفةةةةةف مةةةةةن حوةةةةةث  

( 82912النسةةةةةةص بحوةةةةةةث اكبةةةةةةر قةةةةةةدر مةةةةةةن االسةةةةةةئف  وةةةةةةتم التركوةةةةةةز عفةةةةةة  ظحةةةةةةدة لظحةةةةةة  الةةةةةةتحكم  بنسةةةةةةب  )

( فةةةةةي المئةةةةة ، ظ  وضةةةةةا مةةةةةن حوةةةةةث 5928بالمئةةةةة  ظ اخةةةةةر نسةةةةةب  هةةةةةي لظحةةةةةدة ت موةةةةةع الحاسةةةةةظص بنسةةةةةب  )
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( فةةةةي ..( فةةةةي المئةةةة  ثةةةةم الفهةةةةم ص )12نسةةةةب  االسةةةةئف  مةةةةن حوةةةةث المعرفةةةة  تقةةةةدر ص ) الهةةةةداف ن ةةةةد ان

 ( في المئ  ظ هذه النسب  تؤثر في شك  فقرات االختبار التحصوفي19المئ  ثم التطبوي ص)

 عةرض تةم ،صةالحو  االداة مةن ظالتحقةي الداة تحكةوم ظلغةرض :التحقفق مفن صفالحية األداة –ج 

 ظفي االختصاصات التالو  : الخبرة من ذظي محكمون ( 2 ) عف  االختبار

 عفم النفس ظلدوهم خبرة في القواس النفسي ظالمعفظماتو   في متخصصون من (05) -

 9( مفتشي المعفظماتو 05)-

 الخبرة9 ذظي (  ساتذة المعفظماتو  طظر ثانظي من08)-

 الفقةرة هةدف كة  ظ مةام المةادة  هةداف بفقةرات االختبةار ظالتةي تتضةمن محكةم كة  تزظوةد تةم ظقةد

ظتحدوةةد الفقةةرات  التحكةةوم اسةةتمارة مةةن خةةال  الفقةةرات تحكةةوم مةةنهم طفةةص بالهةةدف حوةةث المرتبطةة 

 التي  ظص  بها المحكمظن9 ظا راء التعدوالت الالزم  مناسب  الغور

 :نتائج الدراسة االستطالعية-4

 وفي ومكن تقسوم مالحاات المحكمون في ما

تعفةةةةةة  ظفةةةةةةر االختبةةةةةةار شةةةةةةمظ  المحتةةةةةةظى ظ  بالمئةةةةةة   20اتفةةةةةةي اغفةةةةةةص المحكمةةةةةةظن بنسةةةةةةب   : الفقففففففرات-و

 كما هظ مظضح في ال دظ  التاليالظضظي ظالتنظت  ما عدى فقرتون تم حذفهما ظ هما 
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 اثناء الدراس  االستطالعو  التحصوفي ( الفقرات المحذظف  في االختبار50 دظ  )

 السبب النوع الفقرة الرقم
 عدم الظضظي صحوح/خطأ ومكن تحدود نظت االشتراظ لك  حاسظص في الشبك   58
 هظ  هاز الكترظني وسمح ص : الحاسظص 55

 ارسا  ظ استقبا  النتائج-
 تخزون المعفظمات-
 القوام بالعمفوات الحسابو  -

 ك  ما تم ذكره

اخةةةةةةةةةتةةةةةةةةةوةةةةةةةةةار 
 متعدد

اإل ةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 تتشابه 

 

( فقةةةةةةرة هةةةةةةذا را ةةةةةةع الةةةةةة  عةةةةةةدم .1فقةةةةةةط  مةةةةةةن اصةةةةةة  ) (08نالحةةةةةةا ان عةةةةةةدد الفقةةةةةةرات المحذظفةةةةةة  هةةةةةةظ )

 الظضظي  ضعف الممظهات في االختوار المتعدد 9

ظ هةةةةةةةذه الفقةةةةةةةرات ظ هنةةةةةةةاظ فقةةةةةةةرات تةةةةةةةم االتفةةةةةةةاي عفةةةةةةة  تعةةةةةةةدوفها ظ هةةةةةةةي نةةةةةةةظت مطابقةةةةةةة  لفتمةةةةةةةرون الثالةةةةةةةث 

 : مظضح  في ال دظ  التالي

 ( الفقرات المعدل  في االختبار اثناء الدراس  االستطالعو 55دظ  )

 

 

 الفقرة بعد التعديل  السبب الفقرة قبل التعديل الرقم
88 Linux  هةةةا مع اظزان تنةةةاسةةةةةةةةةةةةةةبعةةةدم

الةةةةةةةةظحةةةةةةةةدات فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةدظ  
 المظاصفات

RAM 

 القر  الصفص الغمظض الظحدة المركزو  82
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 لسةةةةةةباص( ظ هةةةةةةذا را ةةةةةةع 08( نالحةةةةةةا ان الفقةةةةةةرات التةةةةةةي تةةةةةةم تعةةةةةةدوفها فقةةةةةةط )55مةةةةةةن خةةةةةةال  ال ةةةةةةدظ  )

 متعفق  بغمظض في الفقرات ذات شك  مطابق  9

 االختبار:ورقة  شكل

االختبةةةةار فاختبةةةةار ظرقةةةة  ظقفةةةةم وحتةةةةاج اخةةةةراج شةةةةك  ببنةةةةظت المفةةةةردات ظ وضةةةةا  متعفةةةةيثبةةةةات االختبةةةةار 

الةةةة  اخةةةةراج وسةةةةمح بقةةةةراءة االختبةةةةار  وةةةةدا لالبتعةةةةاد عةةةةن الغمةةةةظض فةةةةي اإل ابةةةة  لةةةةذلظ اقتةةةةري المحكمةةةةون 

 ماوفي:

  9سمح بقراءة المفرداتواستخدام خط مناسص  -

 9تظضوح تعفومات السئف   ودا لالبتعاد عن الغمظض -

 تظضوح الرسظمات التظضوحو  في االختبار ظالتأكد منها بعد الطباع 9 -

( 15تحدوةةةةةد ) ظوحتةةةةةظي عفةةةةة الساسةةةةةو  الدراسةةةةة  عتمةةةةةاد الشةةةةةك  النهةةةةةائي لالختبةةةةةار لتطبوقةةةةةه عفةةةةة  اتةةةةةم  

اناةةةةةةر  اكمةةةةةةا  الفةةةةةةراغ(–مطابقةةةةةة  -ترتوةةةةةةص-صةةةةةةحوح/خطا-متعةةةةةةددفقةةةةةةرة مةةةةةةن مختفةةةةةةف االشةةةةةةكا  )اختوةةةةةةار 

 (05المفحي رقم )

  انيا الدراسة األساسية 

لن الدراسةةةةة  الحالوةةةةة  تهةةةةةدف إلةةةةة  بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي لمةةةةةادة  اةةةةةران االساسفففففيةمفففففنهج الدراسفففففة -0

خةةةةةةةةةال  اسةةةةةةةةةتخراج الخصةةةةةةةةةائ   نالمعفظماتوةةةةةةةةة  لفسةةةةةةةةةن   ظلةةةةةةةةة  ثةةةةةةةةةانظي  ظالتحقةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةالحوته مةةةةةةةةة

الحةةةةةةةةةةادي المعفمةةةةةةةةةةة  فسةةةةةةةةةةوكظن المةةةةةةةةةةةنهج الظصةةةةةةةةةةةفي  السةةةةةةةةةةوكظمترو  لةةةةةةةةةةةه ظفةةةةةةةةةةي نمةةةةةةةةةةةظذج راش النمةةةةةةةةةةةظذج

 9لهذه الدراس  استخداماالنسص  اإلحصائي، هظ المنهج
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  االساسية مجتمع الدراسة-8

تكةةةةةةظن م تمةةةةةةع الدراسةةةةةة  مةةةةةةن تالموةةةةةةذ المرحفةةةةةة  الثانظوةةةةةة  )الشةةةةةةعص العفموةةةةةة  ظاالدبوةةةةةة ( المسةةةةةة فون لفسةةةةةةن  

(، مةةةةةةةظزعون بحسةةةةةةةص 5210بمدونةةةةةةة  غفوةةةةةةةزان ظعةةةةةةةددهم ) 8052-8052 ظلةةةةةةة  ثةةةةةةةانظي لفسةةةةةةةن  الدراسةةةةةةةو  

 التاليال نس ظالتخص  )ادبي/عفمي( ظاإلعادة ظفي ال دظ  

 

  نس ظاالعادةالشعب  ظالحسص  غفوزانم تمع الدراس  بمدون  تظزوع ( 58ال دظ  )

 ةالمئوي النسبة عدد التالميذ الفئة المترير 

 الشعبة

 912.. 811 ادبي

 88955 5821 عفمي

 500 5210 الم مظت

 .1598 222 االناث 

 52928 215 الذكظر الجن 

 500 5210 الم مظت 

 58955 88. مكرر 

 2.952 5882 عادي النوع

 500 5210 الم مظت 
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 تهاااألساسية ومواصفينة الدراسة ع-0

تعةةةةةد عونةةةةة  الدراسةةةةة  م مظعةةةةة   زئوةةةةة  مةةةةةن م تمةةةةةع الدراسةةةةة  ظممثفةةةةة  لعناصةةةةةر الم تمةةةةةع  فضةةةةة  

تعمةةةةةةوم نتةةةةةةائج تفةةةةةةظ العونةةةةةة  عفةةةةةةة  الم تمةةةةةةع بأكمفةةةةةةه ظعمةةةةةة  اسةةةةةةتدالالت حةةةةةةظ  معةةةةةةةالم ، تسةةةةةةمح بتمثوةةةةةة 

 الم تمع9

 في التحصةةةةوفو  االختبارات تحفو  بوانات في راش نمظذج اسةةةةتخدمت التي الدراسةةةةات نتائج بونت

 وعد كافوا مفحظ ( 200 ) ن  (Forster, 1978 )فظسةةةةةةةتر دراسةةةةةةة  بونت إذ العون ؛  فراد عدد تحدود

)رفقي ظ سةةةةاند،  راش نمظذج ظفي ظتدرو ها ت إحصةةةةائوااالفقر  تحفو  ظلغرض .لففقرات ثابت تدروج إلنتاج

8058   ،5.12)9 

 راء ال العشةةظائو  بالطروق  اختورظا ظطالب  طالبا (420) تبفغ اظلو  عون  االختبار عف  تطبوي تم 

من الم تمع لتظفور العدد المقبظ  في العون   ظ وضةةةةةةةا شةةةةةةةرظط   (%21.54)الدراسةةةةةةة  السةةةةةةةاسةةةةةةةو  ما وعاد 

ثانظوات  (50ثانظوات من بون ) (.)نمظذج راش في الحصةةةةةةةةةظ  عف  احصةةةةةةةةةائوات مقبظل  لهذا تم اختوار 

 عشظائو  من قائم  الثانظوات ظ  وضا تتظفر فوهم شرظط ا راء االختبار من  ستاذ لمادة المعفظماتو بطروق  

وتظزت  فراد العون  لفدراسةةةةة  السةةةةةاسةةةةةو  حسةةةةةص ال نس ظالتخصةةةةة  ظفي ما هظ مظضةةةةةح في ، ظمخبر لفمادة

 ال دظ  التالي:

 عادةحسص التخص  ظ ال نس ظ اإل عون  الدراس  الساسو تظزوع ( .5ل دظ  )ا

 النسبة المئوية عدد التالميذ الفئة المترير 

 الشعبة

 2918. 588 ادبي

 80952 818 عفمي

 500 580 الم مظت
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 ..1.9 885 االناث 

 58988 528 الذكظر الجن 

 500 580 الم مظت 

 5.912 12 مكرر 

 .2.95 .8. عادي النوع

 500 580 الم مظت 

 

(  اما شعب  اداص 80952( نالحا  ان نسب  تالموذ شعب  عفمي هي ).5)ن خال  ال دظ  م

( بالمئ    اما نسب  ..1.9( ظ  وضا بالنسب  ال  ال نس فنالحا ان نسب  االناث هي )2918.فهي )

( في المئ  ، ظالمالحا  ان النسص تقترص من 5.912، اما نسب  اإلعادة  فكانت ) ( 58988الذكظر )

ع ظ ظد بعض الفرظقات الطفوف  ظ الرا ع  ال  عدد االختالفات المظ ظد بون الثانظوات الم تمع الصفي م

  و االشكا  التالظهذا ما وظضحه  ظالنظت ظ القسام في عدد التالموذ المظزعون عف  الشعص ظ ال نس ظ 

 

ادبي
علمي40%

60%

الشعبة

ادبي

علمي
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 (55) الشك 

 ظاالعادةالشعب  حسص ال نس ظ  الساسو الدراس  عون  لتظزوع مخطط تظضوحي 

فةةةةي بفدوةةةة  غفوةةةةزان تتةةةظفر فوهةةةةا تةةةةدروس مةةةةادة  عفةةةة  ثةةةةالث ثانظوةةةاتالدراسةةة  االساسةةةةو  افةةةةراد عونةةةة   وتةةةظزتظ 

 :ظفي ال دظ  التالي المعفظماتو 

 

14%

86%

النوع

مكرر

عادي

53%47%

الجنس

االناث

الذكور
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 لتخص اظ  اتثانظوحسص الالدراس  الساسو  عون  تظزوع  (55ال دظ  )

مففتففقن عفففففدة  النسبة المجموع 
 النسبة بن عودة

 فففففانففففففويففففففة 
الرائد سففففف  

 طارق
 النسبة

 فففففانويفففففة 
احفففففففمفففففففد 
 مدغر 

 النسبة

 85958 5. 29.1. 81 88985 82 2918. 166  دبي

 219.1 501 88985 502 29.2. 50 80952 815 عفمي

 950.. 5.2 55958 525 81952 502 500 580 م مظت

 

 الرائةةةةد سةةةةي طةةةةاريفمةةةةثال مةةةةتقن  نظوةةةةاتمةةةةن خةةةةال  ال ةةةةدظ  نالحةةةةا فرظقةةةةات فةةةةي تقسةةةةوم التخصةةةة  بالثا

مةةةةةةةةن عةةةةةةةةدد تالموةةةةةةةةذ عونةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةة     % 58958 ظ هةةةةةةةةظ ومثةةةةةةةة   525عةةةةةةةةدد التالموةةةةةةةةذ السةةةةةةةةن   ظلةةةةةةةة  

ظهةةةةةذا  ادبةةةةةي ظ عفمةةةةةي فةةةةةي هةةةةةذه الثانظوةةةةة ، ظهةةةةةذا ور ةةةةةع الةةةةة  عةةةةةدد اقسةةةةةام السةةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي الساسةةةةةو  

الدراسةةةة  الساسةةةةو  مةةةةن حوةةةةث عةةةةدد عونةةةة  مةةةةع تناسةةةةص فقةةةةط لو (.0العةةةةدد ص ) تحدوةةةةد السةةةةبص دفعنةةةةا الةةةة 

 كما هظ مظضظي في الشك  التالي  ال نسظ التخص    تقسومها عف 
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 (58شك  )

 مخطط تظضوحي لتظزوع عون  الدراس  الساسو  حسص الثانظوات

 

 مخطط تظضوحي لتظزوع عون  الدراس  الساسو  حسص التخص  لك  ثانظو  (.5شك  )

ثانوية 
متقن عدة 
بن عودة

26%

ثانوية 
الرائد سي

طارق
41%

ثانوية 
احمد 
مدغري

33%

المجموع ثانوية متقن عدة بن 
عودة

رقثانوية الرائد سي طا ثانوية احمد مدغري

39.52

62.61

37.35

24.46

60.48

37.38

62.64

75.35

أدبي علمي
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    صيرتها النهائيةوداة الدراسة -4

 2مقسةةةةةم  الةةةةة  ( فقةةةةةرة 15فةةةةةي المعفظماتوةةةةة  لفسةةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي مةةةةةن )وتكةةةةةظن االختبةةةةةار التحصةةةةةوفي 

 ظهي: اقسام

( 8رقةةةةم ظاحةةةةدة )فقةةةةرة  عةةةةدى المعرفةةةة  مةةةةامسةةةةتظوات  خطةةةةأ تقةةةةوسفقةةةةرة مةةةةن شةةةةك  صةةةةحوح / (58) 9 

عةةةةةةةاة افةةةةةةةي مختفةةةةةةةف ظحةةةةةةةدات الم ةةةةةةةا  الظ  مةةةةةةةع مر هةةةةةةةي  ظالظحةةةةةةةدات المسةةةةةةةتهدف  فتقةةةةةةةوس الفهةةةةةةةم

 ظالثالث  الثانو الظحدة اظزان ك  ظحدة بحوث تم التركوز عف  

 فقةةةةةرات 50ظممظهةةةةةات  5فقةةةةةرات مةةةةةن  .عفةةةةة   متعةةةةةدد تحتةةةةةظي( فقةةةةةرات مةةةةةن شةةةةةك  اختوةةةةةار .5) 9ص

ظفةةةةةةةةي  ةةةةةةةةدظ  الظحةةةةةةةةدات  ظتظزوةةةةةةةةع حسةةةةةةةةصعةةةةةةةةاة الصةةةةةةةةعظب  ظالكفةةةةةةةةاءات امر  مةةةةةةةةعممظهةةةةةةةةات  .ص 

 ظفهم ظتطبويمستظوات معرفو  من معرف   المظاصفات تقوس

 تقوس مستظى الفهم فقرات بصوغ  مقابف   (02) 9ج

 فقرات من تكمف  فراغ تقوس مستظوات التطبوي ظالفهم( 02) 9د

 تقوس مستظى المعرف  فقرة بصوغ  ترتوص( 50) 9ه

 ( 05من خال  المفحي رقم )عف  فقرات االختبار التحصوفي   كثرظومكن االطالت 

 الدراسة االساسيةاألداة    إجرا ات تطبيق -4

م ظهةذا  8052-8052الدراسةي  العةام مةن الدراسةي الظ  الفصة  فةي االختبةار تطبوةي تةم  

بثانظوةةةةات احمةةةةد  اتفموةةةةذ (580)فةةةةي السةةةةبظت الخوةةةةر مةةةةن شةةةةهر نةةةةظفمبر عفةةةة  عونةةةة   ظلوةةةة  مقةةةةدرة ص

ودرسةةةةةظن مةةةةةادة المعفظماتوةةةةة  مةةةةةن طةةةةةرف  الةةةةةذونعةةةةةظدة مةةةةةدغري ظالرائةةةةةد سةةةةةي طةةةةةاري ظمةةةةةتقن عةةةةةدة بةةةةةن 

فقةةةةةد تةةةةةم  بسةةةةةبص عةةةةةدم دراسةةةةة  بعةةةةةض القسةةةةةام احةةةةةدى الظحةةةةةدات ، لكةةةةةنبالمةةةةةادة سةةةةةتاذ متخصةةةةة  
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المسةةةةةةتهدف  فةةةةةةي االختبةةةةةةار   موةةةةةةع الظحةةةةةةداتقةةةةةةد انهةةةةةةظا محتةةةةةةظى تفموةةةةةةذا ( 501)تقفةةةةةةو  العةةةةةةدد الةةةةةة  

 تم اتبات اال راءات التالو   ظقدالتحصوفي 

  نسخ  من االختبار من النسخ  النهائو 9( 580)طباع 

  تحصوفي9لالتظصوات الخاص  باالختبار ا إلوهمالمشرفون عف  التالموذ ظتقدوم  بالساتذةااللتقاء 

  اسةةةت ابات  تفادوا لتظ وه الظ  دظن ابراز الهدف منه لفتالموذ لففصةةة اعتبار االختبار تشةةةخوصةةةي

 9التالموذ

  مع  سةةةةةةةةةةةةةةاتذة ظال فظس االختبار ظقت لتحدود فوها االختبار تطبوي موت التي المدارس زوةارة 

 كتقظوم نتائ ه ظاعتماد في االختبار ال دو مع التنبوه عف   لالختبار االسةةةةةةةةةةةةةةتعدادظ المعفظمةاتو  

 9مادة المعفظماتو  في تشخوصي

 تناوم عف  لحر ظا لسةةةاتذة المعفظماتو  المشةةةرفون عف  االختبار االختبارا راء  طروق  تظضةةةوح 

 .االختبارحص  االفظاج لوتمكن الساتذة من مراقب  التالموذ اثناء  في التالموذ

 تسفسفو 9ثم ترموز ك  ظرق  بأرقام   مع  ظراي االختبار 

 لذي افي السفم المقدم من طرف الباحث ظ في من طرف السةاتذة ظ وتصةحوح  ظراي االختبار التحصة

 9( لإل اب  الخاطئ 0( لإل اب  الصحوح  ظ )05متطفبات نمظذج راش ظهي ) وراعي

   ظترموز  موع المعفظمات المظ ظدة في االختبار  الكسةة ، برنامجتفروغ العالمات الخام باسةةتخدام

 التحصوفي من المعفظمات الشخصو :

 الرقم التسفسفي-

 .لمةةةةةةةتقن عةةةةةةةدة بةةةةةةةن عةةةةةةةظدة ظ  8المةةةةةةةتقن سةةةةةةةي طةةةةةةةاري  ظ 5ترموزهةةةةةةةا ص  تةةةةةةةمالثانظوةةةةةةة  -

 لثانظو  احمد مدغري
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 ادبي 8عفمي ظ 5التخص  ترموزها ص -

 اناث  8ذكر ظ 5ال نس ترموز ص -

 ناامي 0إعادة  5ترموز ص  اإلعادة تم-

 احرف لك  شك  من الفقرات ظ مرتب  تسفسفوا  إعطاء تمثم فقرات االختبار ظ قد 

 a12ال    a 1 ترموزها من سئف  صحوح ظ خطأ  -

 b8ال     b1ترموزها من  5النظت     سئف  االختوار المتعدد -

 c8  ال       c1 سئف  المطابق  ترموزها من  -

 e8ال     e1 ترموزها من سئف  تكمف  فراغ  -

 f4ال      f1من  ترموزها   5النظت    سئف  ترتوص -

 g4ال    g1ترموزها من  8 سئف  اختوار متعدد نظت  -

 h7 ال  h1ترموزها من  8 سئف  ترتوص نظت  -

 (81) اإلحصائو لبرامج ا إل  البوانات تصدورها SPSS العامفي9لفتمكن من قواس التحفو   ظهذا 

  ( 3.0برنةةةةةةةةامج ) إلةةةةةةةة فةةةةةةةةرد فقرة/ البوانةةةةةةةةات ظهةةةةةةةةي المصةةةةةةةةفظف  تصةةةةةةةةدورهاWINSTEPS  هةةةةةةةةذا ظ

 .نمظذج راشمختفف العمفوات عفوها ظفي ال راء 

 األساليب االحصائية: -4

لطبوعةةةةةة  البوانةةةةةةات التةةةةةةي تةةةةةةم ت موعهةةةةةةا موةةةةةةدانوا،  ظ هةةةةةةدافها ظظفقةةةةةةاضةةةةةةظء تسةةةةةةاؤالت الدراسةةةةةة ، فةةةةةةي 

 التالو :الدراسات السابق  اعتمد الباحث عف  السالوص اإلحصائو   ظباالعتماد عف 

مةةةةةن   كبةةةةةركةةةةةد مةةةةةن كفاوةةةةة  ح ةةةةةم العونةةةةة  بإو ةةةةةاد قومتةةةةةه ألفت kMOاختبفففففار كفففففايز مفففففاير اكلفففففين -و

  ساسي و ص تحقوقه9 ظهذا شرطكافو  ( حت  تكظن العون  091)
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لفتأكةةةةةةد بةةةةةةان مصةةةةةةفظف  التبةةةةةةاون ال تمثةةةةةة  مصةةةةةةفظف  الظحةةةةةةدة، عفةةةةةة   Bartlettاختبففففففار بارتليففففففت -ب

 (09019لهذا المؤشر  ق  من ) وكظن مستظى الدالل   ال

الباحةةةةث هةةةةذا السةةةةفظص لفتحقةةةةي مةةةةن افتةةةةراض  حادوةةةة   اسةةةةتخدم: االستكشففففا  العففففامل   التحليففففل-ج

اسةةةةةةةتخال  العظامةةةةةةة  ظمعرفةةةةةةة  مسةةةةةةةاهم  الفقةةةةةةةرات فةةةةةةةي تشةةةةةةةكو  هةةةةةةةذه العظامةةةةةةة ،  مةةةةةةةن خةةةةةةةال البعةةةةةةةد 

 09.9باإلضاف  ال  إمكانو  التخف  من الفقرات التي وق  تشعبها عن 

  81( النسةةةةةةةةةةخ  Spssالحزمةةةةةةةةةة  اإلحصةةةةةةةةةةائو  لفعفةةةةةةةةةةظم اال تماعوةةةةةةةةةة  ) الباحةةةةةةةةةةث برنةةةةةةةةةةامج اسةةةةةةةةةةتخدام

 9( لمعالج البوانات  (WINSTEPSرنامج  بلمعال   مختفف البوانات  ظ 

امةةةةةةةا مةةةةةةةا وخةةةةةةة  اسةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةظذج راش احةةةةةةةادي المعفمةةةةةةة ، ظ تةةةةةةةدروج الفقةةةةةةةرات ظ تقةةةةةةةدور كةةةةةةة  مةةةةةةةن 

لباحةةةةث عفةةةة  الدراسةةةةات فةةةةي م ةةةة  بحثةةةةه اطةةةةالت ا صةةةةعظب  الفقةةةةرات ظ تقةةةةدور قةةةةدرات االفةةةةراد فمةةةةن خةةةةال 

برنةةةةةةةامج راسةةةةةةةكا   ظاماسةةةةةةتخدظ الةةةةةةةذون  ( 8002( ظ عةةةةةةةالم )8058( ظسةةةةةةمرائي )8058ربوعةةةةةةةي ) منهةةةةةةا 

لكةةةةةن مةةةةةن خةةةةةال  ،ون لفنمةةةةةظذج التعةةةةةرف عفةةةةة  االشةةةةةخا  الغوةةةةةر  مالئمةةةةةفةةةةةي ات صةةةةةعظب ظاظ ةةةةةد همظلكةةةةةن

برنةةةةةةةةةةامج  ااسةةةةةةةةةةتخدمظ  فقةةةةةةةةةةد  (KASSIM ،8002)ظ  (8058)رفقةةةةةةةةةةي ظ سةةةةةةةةةةاند،  كةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن  دراسةةةةةةةةةةات

WINSTEPS)   اسةةةةةتخدامه ب  تنصةةةةةحرت التةةةةةي التظصةةةةةوات بعةةةةةد البحةةةةةاث ظ خاصةةةةة  لوكةةةةة ا( ظهةةةةةذ

وسةةةةةةةةةةمح بقوةةةةةةةةةةاس  WINSTEPS برنةةةةةةةةةةامج (Fox ،8051ظ  Bond)مةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةدي فحسةةةةةةةةةةص لفتحقةةةةةةةةةةي 

ظهةةةةةذا (Messick ،5221)الةةةةةذي تحةةةةةدث عنةةةةةه  Construct Validity)صةةةةةدي التكةةةةةظون الفرضةةةةةي ) 

مخطةةةةةط فرد/فقةةةةةرة لراوةةةةت ظ وضةةةةةا معامةةةةة  الفصةةةةة   دلةةةةة  الصةةةةةدي منهةةةةا  مةةةةن خةةةةةال  التحقةةةةةي مةةةةن مختفةةةةةف 

ممةةةا دفةةةع  (    (WINSTEPSظالتحقةةةي مةةةن  حادوةةة  البعةةةد فكةةة  هةةةذه المزاوةةةا وقةةةدمها برنةةةامج  الثبةةةاتظ 

 9ستخدامه في الدراس  الحالو الباحث ال
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 المنهجية المتبعة لإلجابة عن االسئلة:-0

لإل ابةةةة  عةةةةن  سةةةةئف  الدراسةةةة  الحالوةةةة  ظبعةةةةد االطةةةةالت ظمرا عةةةة  الدراسةةةةات فةةةةي م ةةةةا  البحةةةةث تةةةةم ظضةةةةع  

 برنامج عم  ظهظ ما وف :

 بشةك  رتالفقة  موةع عةن   ةابظا االفةراد الةذون حةذف  ي :ظالصةفرو  التامة  البوانةات حةذف - 

   ةاص عفوهةا التةي راتالفقة حةذف الفقةرات،  موةع حة  فةي  خفقةظا الةذونراد الفة حةذف صةحوح،

 .الطفب   موع حفها  خفي في التي راتالفق حذف صحوح، بشك  الطفب   موع

 )  لففقةرات  الثبةات معامة  خةال  مةن (Person Index)لألشةخا  الثبةات معامة  حسةاص  -ص

Item Index)      ظ معامةة  الفصةة (Item Separation Index)   راتالفقةة مةةن لكةة 

 .ظالشخا 

 .فقرة ك  عف  العون  إ اب  تقدور نسب  طروي عن حسابها ظوتم راتالفق صعظب  حساص  -ج

 ،(.59-092( بون )(MNSQ قوم  تقدور بحوث تم  (Fit Statistic)المالءم  ؛ حصةةائوات حسةةاص - د

 تقوس راتالفق  موع  ن  ي البعد  حادو  فرض من لفتحقي ظذلظ ( 8،+8-بون ) ZSTD قوم  ظتقدور

 .ظاحدا متغورا

 مةةن كةة  مظاقةةع لتحدوةةد( (Item/Person Map ظالفةةراد  لففقةةرات المتغوةةر خارطةة  رسةةم  -ه

 .نفسه التدروج الفقرات ظقدرات االفراد عف  صعظب 

 .المطابق  حدظد تقع خارج التي  ي لفنمظذج، المالئم  غور الفقرات ستبعادا-ظ
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مةن  االسةتفادة تةم ،عالقة  شةك  الفقةرة ظصةعظبتهافهةم  بمةدى المتعفةي الرابةع السةؤا  عةن إل ابة ل-ي

 راتالفقة صةعظب  مةن كة  ظالفةراد مظاقةع لففقةرات المتغوةر خارطة  (Item/Person Map) لتحدوةد

 التدروج نفسه، عف 
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 تمهيد:-0

مةةةةةةن حوةةةةةةث التأكةةةةةةد مةةةةةةن  الدراسةةةةةة  التةةةةةةي تةةةةةةم الحصةةةةةةظ  عفوهةةةةةةانعةةةةةةرض فةةةةةةي هةةةةةةذا الفصةةةةةة  نتةةةةةةائج 

مالئمةةةةةةةة  البوانةةةةةةةةات المسةةةةةةةةحظب  مةةةةةةةةن العونةةةةةةةة  الفتراضةةةةةةةةات نمةةةةةةةةظذج راش ظالمتمثفةةةةةةةة  فةةةةةةةةي  حةةةةةةةةادي البعةةةةةةةةد 

ظاسةةةةةةةتقاللو  القوةةةةةةةاس ظالتحةةةةةةةرر مةةةةةةةن السةةةةةةةرع  ظ وضةةةةةةةا المنحنةةةةةةة  المموةةةةةةةز لففقةةةةةةةرة، بهةةةةةةةدف القوةةةةةةةام بتةةةةةةةدروج 

 اختبار تحصوفي ظفقا لصعظبتها، إضاف  لفتحقي من صدي ظثبات المقواس بعد تدر ه9

 المتعلقة بالسؤال االول الدراسة الميدانية نتائج عرم -0

 لفسةةةةةةن   ظلةةةةةة  ثةةةةةةانظي اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي فةةةةةةي المعفظماتوةةةةةة فقةةةةةةرات   شةةةةةةكا  مالئمةةةةةة  مةةةةةةا نففففففص السففففففؤال:

 راش؟ نمظذجالمالئم  الفتراضات 

 لإل اب  عن هذا التساؤ  و ص التحقي من  موع افتراضات نمظذج راش:

 :احاد  البعد لنموذج راشالتحقق من اال ترام األول -و

االستكشةةةةةةةةةافي ظ هةةةةةةةةةذا  التحفوةةةةةةةة  العةةةةةةةةةامفي مةةةةةةةةن   ةةةةةةةةة  التحقةةةةةةةةةي مةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةةظ، اسةةةةةةةةةتخدم الباحةةةةةةةةةث

فةةةةرض  باسةةةةتخدام طروقةةةة  المكظنةةةةات الساسةةةةو ، التةةةةي تعةةةةد مةةةةن  كثةةةةر الطةةةةري اسةةةةتخداما  فةةةةي التحقةةةةي مةةةةن

)العفوفةةةةةةةي،  ظ (8058)الربوعةةةةةةةي، فدراسةةةةةةةات كةةةةةةة  مةةةةةةةن  ،ناروةةةةةةة  االسةةةةةةةت اب  لففقةةةةةةةرة حةةةةةةةادي البعةةةةةةةد فةةةةةةةي 

اسةةةةةةةةةةتخدمتها لفتحقةةةةةةةةةةي   (8052)محمةةةةةةةةةةد،  ، (8058)رفقةةةةةةةةةةي ظ سةةةةةةةةةةاند،  ،(8050)العنةةةةةةةةةةزي،  ،(8052

( ظ قةةةةةةد نصةةةةةةح توغةةةةةةزة Quartimaxكظارتومةةةةةةاكس )بطروقةةةةةة   مةةةةةةع تةةةةةةدظور المحةةةةةةاظرمةةةةةةن هةةةةةةذا االفتةةةةةةراض 

 9 في حال  االعتقاد بظ ظد عام  ظاحد تتشبع عفوه الفقرات باستخدامه(  8058)

مةةةةةةن ا ةةةةةة  اسةةةةةةتخدام   (8058توغةةةةةةزة ) المحكةةةةةةات االرشةةةةةةادو  التةةةةةةي ذكرهةةةةةةا ظمةةةةةةن خةةةةةةال  اتبةةةةةةات 

 التحفو  العامفي االستكشافي ظ هي:
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 . ظ  كبةةةةر منهةةةةا (09.0)ونبغةةةةي  ن تكةةةةظن  ةةةة  معةةةةامالت االرتبةةةةاط فةةةةي المصةةةةفظف  تحةةةةظم حةةةةظ  ـ      5

فةةةةةةةةةإذا انطةةةةةةةةةظت مصةةةةةةةةةفظف  االرتباطةةةةةةةةةات عفةةةةةةةةة  متغوةةةةةةةةةر ال وةةةةةةةةةرتبط بةةةةةةةةةالمتغورات الخةةةةةةةةةرى،  ظ ال وةةةةةةةةةرتبط 

بمعامهةةةةةةةا )معةةةةةةةامالت ارتباطةةةةةةةه بةةةةةةةالمتغورات الخةةةةةةةرى فةةةةةةةي المصةةةةةةةفظف  منخفضةةةةةةة   ظ ضةةةةةةةعوف (، فةةةةةةةومكن 

 . راء التحفو  العامفيحذفه من المصفظف  قب  إ

 .(0,,,,0,من ) يجب أن تكون القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر -8

 بنبغةةةةةةةي  ن تكةةةةةةةظن معةةةةةةةامالت االرتبةةةةةةةاط فةةةةةةةي المصةةةةةةةفظف  تختفةةةةةةةف عةةةةةةةن الصةةةةةةةفر  ظ دالةةةةةةة  إحصةةةةةةةائوا-.

الةةةذي و ةةةص  ن  Bartlett’s test of Sphericity ظلفتثبةةةت مةةةن ذلةةةظ نسةةةتعم  اختبةةةار برتفوةةةت

داال إحصةةةةةةةةائوا9 ظهةةةةةةةةذا االختبةةةةةةةةار إذا كةةةةةةةةان داال فإنةةةةةةةةه وطمئننةةةةةةةةا مةةةةةةةةن  ن مصةةةةةةةةفظف  البوانةةةةةةةةات  ظ وكةةةةةةةةظن 

االرتباطةةةةةةات لوسةةةةةةت مصةةةةةةفظف  الظحةةةةةةدة9 ظوقصةةةةةةد بمصةةةةةةفظف  الظحةةةةةةدة المصةةةةةةفظف  التةةةةةةي تكةةةةةةظن فوهةةةةةةا قةةةةةةوم 

عناصةةةةر الخالوةةةةا القطروةةةة  الرئوسةةةةو  مسةةةةاظو  لفظاحةةةةد الصةةةةحوح، فةةةةي حةةةةون  ن قةةةةوم الخالوةةةةا غوةةةةر القطروةةةة  

 .فظف  تساظي صفرالكاف  المص

لكاف  المصفظف  ،  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) اختبار كوزرةةةةةةة موورةةةةةةة اظلكونان وكظن  و صةةةةةةة -5

 .ظفقا لمحكات كوزر 0,10 عف  من 

 ( نالحا ما وفي Spss   81برنامج)ظمن خال  معاون  مخر ات 

 محك مصفو ة االرتباط

 الخةةةةةةةرى فةةةةةةةي المصةةةةةةةفظف  منخفضةةةةةةة   ظ ضةةةةةةةعوف  ا بةةةةةةةالفقراتمعةةةةةةةامالت ارتباطهةةةةةةة ظ ةةةةةةةظد فقةةةةةةةرات 

 حذفها ظهي: فقرة ثم( 55ظعددها )

 فقرة ظاحدة من شك  خطا /صظاص ( 05) -     
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 فقرتون من شك  اختوار متعدد( .0) -    

 فقرات من شك  تكمو   ( 05) -    

 فقرات من شك  ترتوص  ( 08) -    

 محك االزدواج الخط  

ظهةةةةةذا (  0900005)( ظ هةةةةةي اكبةةةةةر مةةةةةن القومةةةةة  المحةةةةةدد 0908بفغةةةةةت قومةةةةة  محةةةةةدد مصةةةةةفظف  )

 وعني عدم ظ ظد مشكف  ارتباط خطي  ذاتي بون المتغورات9

( 8058( فقةةةةةرات فةةةةةي دراسةةةةة   بةةةةةظري )50)ظهةةةةةذه النتةةةةةائج تتظافةةةةةي مةةةةةع بعةةةةةض الدراسةةةةةات منهةةةةةا 

 9( عند التحقي من  حادو  البعد 8058( فقرة في دراس  السمرائي )88ظ)

 امةةةةا)ترتوةةةةص ( هةةةةي مةةةةن شةةةةك  ظنالحةةةةا ان الفقةةةةرات التةةةةي لهةةةةا عالقةةةة  ارتبةةةةاط قظوةةةة  مةةةةع بعضةةةةها 

 9اق  مالئم  في تحقي الشرط الظ  فهي  الفقرات التي تحتاج ال  تخمون )تكمو ( 

( اشةةةةةةةارت  وضةةةةةةةا الةةةةةةة  ظ ةةةةةةةظد اثةةةةةةةر 8002( ظالمصةةةةةةةري )8058دراسةةةةةةة  ابةةةةةةةظ راد )  ظمةةةةةةةن خةةةةةةةال

لشةةةةةك  الفقةةةةةرة فةةةةةي االنحةةةةةراف المعوةةةةةاري  لخطةةةةةا تمووةةةةةز الفقةةةةةرات لصةةةةةالح االختبةةةةةار المتعةةةةةدد منهةةةةةا لفقةةةةةرات 

 سبص التخمون الذي وؤثر في التكمو  ظ الترتوص  وضا 9ب حالتكمو  ظ ومكن ان تر 

 محك كفاية حجم العينة 

-كةةةةةةةاوزر مةةةةةةةاوربحسةةةةةةةاص مؤشةةةةةةةرات  اختبةةةةةةةار قةةةةةةةام الباحةةةةةةةث مةةةةةةةن كفاوةةةةةةة  ح ةةةةةةةم العونةةةةةةة  لفتحقةةةةةةةي 

هةةةي مظضةةةح  فةةةي ال ةةةدظ  فكانةةةت النتةةةائج كمةةةا (  KMO) (Kaiser Meyer-Olkin)   ظلكةةةون

 : التالي
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 لفتحقي من كفاو  ح م العون   ظلكون-كاوزر ماور( نتائج اختبار  51) ال دظ 

 09258 لكفاو  ح م العون   ظلكون-كاوزر ماور

 فتواختبار بارت
 .8.2898 8كا

 888 د 9 ي
 09000 الدالل 

 

 سةةةةاظيت  ظلكةةةةون-كةةةةاوزر مةةةةاورمةةةةا وفةةةةي  قومةةةة  مؤشةةةةر   ( 51)ال ةةةةدظ  خةةةةال  وتضةةةةح مةةةةن 

(  ممةةةةةا وةةةةةد  عفةةةةة  ان مسةةةةةتظى االرتبةةةةةاط بةةةةةون كةةةةة  092( ظ )092بةةةةةون ) ي  وةةةةةدة النهةةةةةا ظهةةةةة( 09258)

 االرتباط كاف ال راء التحفو  العامفي 9متغور بالمتغورات الخرى في المصفظف  

ظالمظ ةةةةةةةةةظدة فةةةةةةةةةةي قطةةةةةةةةةةر مصةةةةةةةةةةفظف  معةةةةةةةةةةامالت (   MSA)  تةةةةةةةةةم قوةةةةةةةةةةاس مالءمةةةةةةةةةة  المعاونةةةةةةةةةة  -

، ظالمالحةةةا بالنسةةةب  لنتةةةائج العونةةة  الحالوةةة   ن  (Anti-image Correlation) االرتبةةةاط الصةةةظرو 

 (  Bartlett’s Test) ، كمةةا  ن قومةة  اختبةةةار بارتفةةت(  0.50)  موةةع القةةوم الحر ةة   كبةةةر مةةن

ظدر ةةةة  (  .8.2898) تسةةةةاظي ، ظقومةةةة  كةةةةاي مربةةةةع  (09000) دالةةةة  إحصةةةةائوا  عنةةةةد مسةةةةتظى داللةةةة 

 (9 888 )حرو  

عنةةةةةةةةدما  ظ دقوقةةةةةةةا (  ظهةةةةةةةظ شةةةةةةةرط كةةةةةةةافي0980قةةةةةةةوم الشةةةةةةةوظت بعةةةةةةةد االسةةةةةةةتخراج  متظسةةةةةةةطها )  -

 ( 2.9:  8058حسص )تغوزة، ( 810ح م العون  اكبر من )وكظن 

( ن ةةةةةةةد  ةةةةةةةدظر العظامةةةةةةة  الكامنةةةةةةة  التةةةةةةةي زادت عةةةةةةةن الظاحةةةةةةةد 58دظ  )مةةةةةةةن خةةةةةةةال  ال ةةةةةةة اوضةةةةةةةاظ 

(  ن نسةةةةةةةةب  52ال ةةةةةةةةدظ  )خةةةةةةةةال   مةةةةةةةةن (مةةةةةةةةن تبةةةةةةةةاون اسةةةةةةةةت ابات افةةةةةةةةراد العونةةةةةةةة  9ظ %809.2فسةةةةةةةةرت )

(، ظهةةةةةي  كبةةةةةر مةةةةةن 8908التبةةةةةاون المفسةةةةةر لفعامةةةةة  الظ  إلةةةةة  التبةةةةةاون المفسةةةةةر لفعامةةةةة  الثةةةةةان  تسةةةةةاظى )

 9البعد( ظهذا مما وؤكد تحقي افتراض  حادو  8)
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 تظزوع ال دظر الكامن  ظ نسص التباون المفسر لفعظام  المستخفص ( : 58ال دظ  )

 ال در الكامن  لعام 
نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  التبةةةةةةةةةةةةةةةةةةاون 

 المفسر
النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  التراكموةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 %لفتباون المفسر   

1 4.439 11.997 11.997 

2 2.195 5.932 17.929 

3 1.942 5.249 23.178 

4 1.652 4.464 27.642 

5 1.504 4.065 31.707 

6 1.434 3.876 35.583 

7 1.353 3.658 39.240 

8 1.269 3.431 42.671 

9 1.208 3.264 45.935 

10 1.129 3.051 48.986 

11 1.112 3.006 51.993 

12 1.064 2.877 54.869 

13 1.025 2.771 57.640 

14 1.016 2.745 60.385 
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 لفعام  االظ  ال  العام  الثاني( : نسب  ال ذر الكامن 52ال دظ  )

 ال ذر الكامن العام 
نسةةةةةةةةةةةةةةةةب  التبةةةةةةةةةةةةةةةةاون 

 المفسر

نسةةةةةةةةةةةةةةب  ال ةةةةةةةةةةةةةةذر الكةةةةةةةةةةةةةةامن 
لفعامةةةةةة  االظ  الةةةةةة  العامةةةةةة  

 الثاني

  11.997 4.439 العام  الظ 

 5.932 2.195 العام  الثاني 8908

 

لتحدد عدد العظام    (   Scree plot) ظومكن  وضا االستفادة من نتائج   منحن  المنحدر 

مو  المنح  عند تباطؤ في ( 55الشك  )(، فمن خال  810خاص  عندما وكظن ح م العون  اكبر )

العام  الثاني ظ وبق  المو  متقاربا لبقو  العظام  مما ور ح  وضا ظ ظد عام  سائد ومكن ان وستد  

 عف   حادو  البعد 9
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 (55الشك  )

 ال ذظر الكامن  لفعظام  المكظن  لالختبارالتمثو  البواني لقوم 

 (spss)المصدر : مخر ات 

  (Local Independence) ا ترام االستقالل الموضوع -ب

ناةةةةةةرا لن افتةةةةةةةراض  حادوةةةةةة  البعةةةةةةةد وكةةةةةةافم افتةةةةةةةراض االسةةةةةةتقال  المظضةةةةةةةعي، لةةةةةةذا تةةةةةةةم االكتفةةةةةةةاء 

المظضةةةةةةعي9 ظمةةةةةةن  مةةةةةةن افتةةةةةةراض احادوةةةةةة  البعةةةةةةد لالسةةةةةةتدال  عفةةةةةة  تحقةةةةةةي افتةةةةةةراض االسةةةةةةتقال  بةةةةةةالتحقي

 ن تحقةةةةي افتةةةراض  حادوةةةة  البعةةةةد وكةةةةافم االفتةةةةراض   ظرداظسةةةةظاموناثان قةةةد  هةةةةامبوفتظنذكةةةةره  ن  ال ةةةدور

وتضةةةمن  , ن افتةةةراض  حادوةةة  البعةةةد ظكةةةذلظ وةةةرى ظظرم  ض االسةةةتقال  المظضةةةعيافتةةةرا ظ هةةةظ الثةةةاني 

 (8058)دبظس،  افتراض االستقال  المظضعي ظلوس العكس9
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 (Speededness) ا ترام التحرر من السرعة    األدا  -ج

اسةةةةةتطات  موةةةةةةع الطةةةةةةالص إنهةةةةةاء االختبةةةةةةار ضةةةةةةمن الظقةةةةةةت المحةةةةةدد لإل ابةةةةةة , ظوعةةةةةةزى اإلخفةةةةةةاي  

 9من قب  بعض الطفب  عن اإل اب  عف  فقرات االختبار وعزى إل  عام  القدرة

 (  ICCS )تواز  المنحنيات المميزة للفقرات ا ترام  -

( الذي  وسةةةةةةةةةةمح بمعال     (WINSTEPSبرنامج الباحث  لفتحقي من هذا االفتراض اسةةةةةةةةةتخدام 

ظ قد تم (Bond&Fox,2015: 255) ظ الذي اظصةةةها ك  من بظند ظ فظكس  إحصةةةائو  في نمظذج راش 

 (، 52( ال  )51الحصظ  عف  المنحنوات المموزة لففقرات ظفي نمظج راش المظضح  في االشكا  من )

(  ظ عالقتهةةةةةةةةا  ص  5منحنوةةةةةةةةات احتمةةةةةةةةا  اسةةةةةةةةت اب  الفقةةةةةةةةرة )الحصةةةةةةةةظ  عفةةةةةةةة  العالمةةةةةةةة  ثةةةةةةةة  مظ هةةةةةةةةي ت 

التةةةةي تمثةةةة  تمثةةةة  الفةةةةري بةةةةون قةةةةدرة الفةةةةةرد ظ صةةةةعظب  لفقةةةةرة ظ العالقةةةة  بوةةةةنهم هةةةةي تر وحوةةةةة    

 (509احتمالو  ومكن تصظرها بالمحن  المبون في الشك  رقم )
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 للفقرات االختيار متعددICCs   ( : 04الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

 المموةةةةةزة لففقةةةةةرات اختوةةةةةار متعةةةةةدد  تتظافةةةةةي مةةةةةع محنةةةةة  النمةةةةةظذج العةةةةةام منحنوةةةةةات نالحةةةةةا ان  ةةةةة  

بحوةةةةةةةث وظ ةةةةةةةد متطرفةةةةةةة  عفةةةةةةة   الوسةةةةةةةار  فاسةةةةةةةت ابتهافقةةةةةةةرات  3ماعةةةةةةةدا الةةةةةةةداكن الخةةةةةةةط المتصةةةةةةة  ظ هةةةةةةةظ 

ظ هنةةةةةةةاظ  بالمئةةةةةةة  21ب  تفةةةةةةةظي سةةةةةةةذظي قةةةةةةةدرت منخفضةةةةةةة  اسةةةةةةةتطاعظا اإل ابةةةةةةة  عفةةةةةةة  الفقةةةةةةةرة بنالتالموةةةةةةةذ 

 ور ةةةةع الةةةة   سةةةةباص متعفقةةةة  ومكةةةةن ان  فةةةةي المئةةةة  ظ هةةةةذا 500فقةةةةرتون اسةةةةتطاعظا اإل ابةةةة  عفوهةةةةا بنسةةةةب  

رات ، لكةةةةةةن هةةةةةةذا الشةةةةةةك  مةةةةةةن الفقةةةةةةرات وةةةةةةتالءم اكثةةةةةةر مةةةةةةع نمةةةةةةظذج راش ظ بةةةةةةالتخمون اظ ممظهةةةةةةات الفقةةةةةة
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ن ةةةةةةةةده اكثةةةةةةةةر اسةةةةةةةةتخداما فةةةةةةةةي مختفةةةةةةةةف االختبةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةوفو  التةةةةةةةةي تةةةةةةةةم بناؤهةةةةةةةةا ظفةةةةةةةةي نمةةةةةةةةظذج راش 

 (8058)رفقي ظ ساند،  ،(8050)العنزي،  ،(8052)العفوفي،  ظ (8058)الربوعي، 

 

 خطأ–صحي  للفقرات ICCs   ( : 04) الشكل

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

ال تتظافةةةةةي مةةةةةع منحنةةةةة  النمةةةةةظذج    صةةةةةحوح /خطةةةةةأنالحةةةةةا ان  ةةةةة  منحنوةةةةةات المموةةةةةزة لففقةةةةةرات 

الةةةةةةداكن ظ اسةةةةةةت ابتها متطرفةةةةةة  عفةةةةةة   الوسةةةةةةار  ظ الومةةةةةةون  وضةةةةةةا بحوةةةةةةث الخةةةةةةط المتصةةةةةة  العةةةةةام  ظ هةةةةةةظ 

بالمئةةةة   21ب  تفةةةةظي سةةةةوظ ةةةةد تالموةةةةذ ذظي قةةةةدرت منخفضةةةة  اسةةةةتطاعظا اإل ابةةةة  عفةةةة  بعةةةةض الفقةةةةرات  بن

ظ  وضةةةةةا هنةةةةاظ تالموةةةةةذ ذظي قةةةةةدرات  فةةةةةي المئةةةة  500تطاعظا اإل ابةةةةة  عفوهةةةةا بنسةةةةةب  ظ هنةةةةاظ فقةةةةةرتون اسةةةة
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مةةةةةةع عالوةةةةةة  لةةةةةةم وسةةةةةةتطوعظا اإل ابةةةةةة  عفةةةةةة  فقةةةةةةرتون  ممةةةةةةا و عةةةةةة  هةةةةةةذا الشةةةةةةك  مةةةةةةن الفقةةةةةةرات ال وةةةةةةتالءم 

 9 النمظذج ال سباص متعفق  بالتخمون

  تكميل  راغللفقرات ICCs   ( : 00كل )شال

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

حنةةةة  النمةةةةظذج العةةةةام  نان  ةةةة  منحنوةةةةات المموةةةةزة لففقةةةةرات تكمفةةةة  الفةةةةراغ  تتظافةةةةي مةةةةع المنالحةةةةا 

فقةةةةةةةرتون فاسةةةةةةت ابتها متطرفةةةةةة  عفةةةةةة   الوسةةةةةةار بحوةةةةةةث وظ ةةةةةةةد  8الةةةةةةداكن ماعةةةةةةدا  الخةةةةةةط المتصةةةةةة ظ هةةةةةةظ 

فةةةةةةةي المئةةةةةةة  ظ هةةةةةةةذا  500التالموةةةةةةةذ ذظي قةةةةةةةدرت منخفضةةةةةةة  اسةةةةةةةتطاعظا اإل ابةةةةةةة  اإل ابةةةةةةة  عفوهةةةةةةةا بنسةةةةةةةب  

ظ وضةةةةةا اغفةةةةةص الفقةةةةةرات ذات صةةةةةعظب  متظسةةةةةط  حوةةةةةث ومكةةةةةن ان  ور ةةةةةع الةةةةة   سةةةةةباص متعفقةةةةة  بةةةةةالتخمون 
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ن هةةةةةةا الشةةةةةةك  ال وسةةةةةةتخدم بكثةةةةةةرة فةةةةةةي االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  ن ةةةةةةد ا تتمركةةةةةةز االسةةةةةةت ابات فةةةةةةي الظسةةةةةةط

 ظفي نمظذج راش 9

 

 

 ترتيبللفقرات ICCs   ( : 04الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

نالحةةةةةا ان  ةةةةة  منحنوةةةةةات المموةةةةةزة لففقةةةةةرات الترتوةةةةةص تتظافةةةةةي مةةةةةع محنةةةةة  النمةةةةةظذج العةةةةةام ظهةةةةةظ        

اسةةةةةت ابتها متطرفةةةةة  عفةةةةة  الوسةةةةةار بحوةةةةةث وظ ةةةةةد التالموةةةةةذ  فقةةةةةرة ظاحةةةةةدة الةةةةةداكن ماعةةةةةدا  الخةةةةةط المتصةةةةة 

ظ  وضةةةةةةةةا   فةةةةةةةةي المئةةةةةةةة  10ذظي قةةةةةةةةدرت منخفضةةةةةةةة  اسةةةةةةةةتطاعظا اإل ابةةةةةةةة  عفةةةةةةةة  الفقةةةةةةةةرة بنسةةةةةةةةب  تفةةةةةةةةظي 
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المالحةةةةةا ان هنةةةةةاظ اسةةةةةتقرار فةةةةةي االسةةةةةت اب  لةةةةةدى عونةةةةة  كبوةةةةةرة  مةةةةةن  التفموةةةةةذ ذظي القةةةةةدرات اكبةةةةةر مةةةةةن 

ذا ومكةةةةن ان ور ةةةةع سةةةةهظل  هةةةةذه الفقةةةةرات فةةةةي المئةةةة  فةةةةي عةةةةدد مةةةةن الفقةةةةرات ظ هةةةة 500المتظسةةةةط بنسةةةةب  

9

 

 المطابقةللفقرات ICCs   ( : 08الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

نالحةةةةةةا ظ ةةةةةةظد بعةةةةةةض منحنوةةةةةةات المموةةةةةةزة لففقةةةةةةرات مةةةةةةن شةةةةةةك  مطابقةةةةةة   ال تتظافةةةةةةي مةةةةةةع       

الةةةةداكن ظ اسةةةةت ابتها متطرفةةةة  عفةةةة   الومةةةةون بحوةةةةث وظ ةةةةد  الخةةةةط المتصةةةة منحنةةةة  النمةةةةظذج العةةةةام  هةةةةظ 

تالموةةةةةذ ذظي قةةةةةدرات عالوةةةةة  لةةةةةم وسةةةةةتطوعظا اإل ابةةةةة  عفةةةةة  فقةةةةةرتون  ظ  وضةةةةةا هنةةةةةاظ العدوةةةةةد مةةةةةن الفقةةةةةرات 
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التةةةةةي لةةةةةم وسةةةةةتطع اإل ابةةةةة  عنهةةةةةا ذظ القةةةةةدرة المنخفضةةةةة  ممةةةةةا و عةةةةة  ظ نالحةةةةةا ان اغفبوةةةةة  االسةةةةةت ابات 

 ت صعظب تركز في الوسار مما و ع  هذه الفقرات ذا

هةةةةةي الكثةةةةةر انتهاكةةةةةا  صةةةةةحوح /خطةةةةةأ مةةةةن خةةةةةال  هةةةةةذه المنحنوةةةةةات نةةةةةرى ان الفقةةةةةرات ذات شةةةةةك  

 االسةةةةةةت اباتشةةةةةةك  اختوةةةةةةار متعةةةةةةدد  مةةةةةةن خةةةةةةال  بعةةةةةةض لفرضةةةةةةو  تةةةةةةظازي منحنوةةةةةةات المموةةةةةةزة لففقةةةةةةرة ثةةةةةةم 

امةةةةا الكثةةةةر مالئمةةةة  لهةةةةذا الشةةةةرط فهةةةةي مةةةةن شةةةةك  ترتوةةةةص   ثةةةةم تكموةةةة  فةةةةراغ   ظنظعةةةةا  ،الغوةةةةر المالئمةةةة 

( ظ ابةةةةةةظ  ةةةةةةرد 8002بقةةةةةة   ظهةةةةةةذه النتةةةةةةائج تؤكةةةةةةد  االختالفةةةةةةات المظ ةةةةةةظد بةةةةةةون نتةةةةةةائج العنةةةةةةزي )مةةةةةةا المطا

( ممةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةدفعنا الةةةةةةةةة   البحةةةةةةةةةث اكثةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي تنظوةةةةةةةةةع فقةةةةةةةةةرات االختبةةةةةةةةةارات 8002( ظالمصةةةةةةةةةري )8058)

 التحصوفو  لمظافق  نمظذج راش

 النتائج المتعلقة بالسؤال ال ان  للدراسة  -0

 لفسةةةةةةن   ظلةةةةةة  ثةةةةةةانظي اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي فةةةةةةي المعفظماتوةةةةةة فقةةةةةةرات  مالئمةةةةةة   شةةةةةةكا  مةةةةةةا نففففففص السففففففؤال 

 راش؟ نمظذج تقدوراتالمالئم  ل

امكةةةةةن الحصةةةةةظ  عفوهةةةةةا ظ لدراسةةةةةات السةةةةةابق  التةةةةةي ابمعال ةةةةة  الباحةةةةةث  لإل ابةةةةة  عةةةةةن هةةةةةذا التسةةةةةاؤ   قةةةةةم

ظعالظنةةةةةةة   ( 8058ظهةةةةةةةي  لموةةةةةةةاء ظ سةةةةةةةاند ) (WINSTEPS)اسةةةةةةةتخدمت نفةةةةةةةس البرنةةةةةةةامج التةةةةةةةي 

 معامها تتشابه في الطروق  ظ هي : حوث ظ د الباحث ان ( 8052عفوفي ) ،( 8052)

 : )بند/فرد( الصفو  االست ابات مصفظف  إنشاء -

 المالئمون غور الفراد حذف -

 مالئم   غور البنظد حذف -

 )بند/ رد( األصلية االستجابات مصفو ة إنشا -و
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 مفتةةاي ظفةةي تةةتم )بنةةد/فةةرد( االسةةت ابات مصةةفظف   ن1988) ) الكةةاام  مونةة  تةةرى

 لةذا تحصةوفي، اختبةار مةن هةظ الحالوة ، الدراسة  فةي المسةتخدم ظاالختبةار لكة  مقوةاس، التصةحوح

 الخالوةا ظتمثة  البنةظد االفقةي، ظالمحةظر الفةراد المحةظر العمةظدي وشةك  حوةث ، المصةفظف  سةتبن 

( ظ تةم بناؤهةا 5ظ  0 ( بةون البنةظد عفة  الفةراد اسةت اب  ظتتةراظي بنةد، كة  عفة  فةرد كة  اسةت اب 

 (EXCEL)باستخدام برنامج 

 راش: نموذج.درجة مطابقة استجابات األ راد عن  قرات االختبار لتوقعات 0-0

( المصةةةةةةمم لتحفوةةةةةة  النمةةةةةةظذج WINSTEPتحفوةةةةةة  اسةةةةةةت ابات الطةةةةةةالص باسةةةةةةتخدام برنةةةةةةامج ) تةةةةةةم

حةةةةةادي المعفمةةةةة ، حوةةةةةث وقةةةةةظم البرنةةةةةامج بحةةةةةذف اسةةةةةت ابات الفةةةةةراد الةةةةةذون   ةةةةةابظا إ ابةةةةة  صةةةةةحوح  عفةةةةة   

الةةةةةةذون لةةةةةةم و وبةةةةةةظا عفةةةةةة   ي فقةةةةةةرة إ ابةةةةةة  صةةةةةةحوح ،  الفةةةةةةراد موةةةةةةع فقةةةةةةرات االختبةةةةةةار، ظكةةةةةةذلظ حةةةةةةذف 

ظكةةةةذلظ وقةةةةظم البرنةةةةامج بحةةةةذف الفقةةةةرات التةةةةي ن ةةةةح  موةةةةع الطةةةةالص فةةةةي اإل ابةةةة  عفوهةةةةا إ ابةةةة  صةةةةحوح ، 

م و ةةةةةةةص عفوهةةةةةةةا  ي طالةةةةةةةص إ ابةةةةةةة  صةةةةةةةحوح ، ظلةةةةةةةم تاهةةةةةةةر نتةةةةةةةائج التحفوةةةةةةة   ي حالةةةةةةة  مةةةةةةةن  ظ التةةةةةةةي لةةةةةةة

فةةةةةي المتبقوةةةةة  بعةةةةةد تحقوةةةةةي احةةةةةادي البعةةةةةد ( ةفقةةةةةر  2.الحةةةةةاالت السةةةةةابق ، لةةةةةذلظ ن حةةةةةت الفقةةةةةرات  موعهةةةةةا )

 9( طالبا  405تحفو  است ابات  فراد العون  )

اسةةةةةةةةةةتخراج بعةةةةةةةةةةض المؤشةةةةةةةةةةرات  تةةةةةةةةةةملمطابقةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةت ابات الفةةةةةةةةةةراد عةةةةةةةةةةن فقةةةةةةةةةةرات االختبةةةةةةةةةةار،  

حصةةةةةةائي المطابقةةةةةة  الكفوةةةةةة  لألفراد/الفقةةةةةةرات، إاإلحصةةةةةةائو  الختوةةةةةةار الفةةةةةةراد المطةةةةةةابقون لفنمةةةةةةظذج، ظهةةةةةةي 

(ZSTD(  الةةةةةةذي وعتمةةةةةةد فةةةةةةي حسةةةةةةابه عفةةةةةة  متظسةةةةةةط مربعةةةةةةات البةةةةةةظاقي المعواروةةةةةة ،)MNSQ  ظال ةةةةةةدظ )

ظقةةةةةةةةوم  اللوجيففففففففت بوحففففففففدةالمتظسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي ظاالنحةةةةةةةةراف المعوةةةةةةةةاري لتقةةةةةةةةدورات القةةةةةةةةدرة (، وبةةةةةةةةون 52)

 9إحصائي المطابق  الداخفو  ظالخار و 
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المتظسط الحسابي ظاالنحراف المعواري لك  تقدور من تقدورات القدرة لألفراد مقدرة بظحدة (   04الجدول ) 

 الفظ وت، ظالخطأ المعواري في قواس هذه القدرة، ظقوم إحصائي المطابق  الداخفو  ظالخار و 

 القدرة 
الخطا 
 المعيار 

 إحصائ  المطابقة الخارجية إحصائ  المطابقة الداخلية

متوسط 
المربعات 

(MNSQ) 

إحصائ  
 المالئمة

(ZSTD) 

متوسط 
المربعات 

(MNSQ) 

إحصائ  
 المالئمة

((ZSTD 

 1 1.88 1.0 0 1.08 1.44 المتوسط الحساب 

 1.8 1.01 1.4 1.00 1.14 1.08 االنحراك المعيار 

 

(، ان المتظسةةةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةةةابي لمتظسةةةةةةةةةةةةطات المربعةةةةةةةةةةةةات الداخفوةةةةةةةةةةةة  52ال ةةةةةةةةةةةةدظ )وتضةةةةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةةةةن 

مةةةةةن الظاحةةةةةد، ظكةةةةةذلظ اقتةةةةةراص قةةةةةوم االنحةةةةةراف المعوةةةةةاري لمتظسةةةةةطات المربعةةةةةات  ةةةةةدا ظالخار وةةةةة ، وقتةةةةةرص 

الداخفوةةةةةةة  ظالخار وةةةةةةة ، مةةةةةةةن الصةةةةةةةفر، حوةةةةةةةث وفتةةةةةةةرض النمةةةةةةةظذج  ن القومةةةةةةة  المثالوةةةةةةة  لمتظسةةةةةةةط مربعةةةةةةةات 

(، كمةةةةةا والحةةةةةا  ن متظسةةةةةط قةةةةةوم 0( بةةةةةانحراف معوةةةةةاري مقةةةةةداره )5المطابقةةةةة  الداخفوةةةةة  ظالخار وةةةةة  هةةةةةي )

(، وقتةةةةةةةرص مةةةةةةةن الصةةةةةةةفر، بونمةةةةةةةا وقتةةةةةةةرص االنحةةةةةةةراف المعوةةةةةةةاري مةةةةةةةن الظاحةةةةةةةد، ممةةةةةةةا ZSTDاإلحصةةةةةةةائي )

النمةةةةظذج  دسةةةةتبعظقةةةةد تةةةةم ا  وشةةةةور الةةةة  اقتةةةةراص هةةةةذه القةةةةوم مةةةةن القةةةةوم المثالوةةةة ، التةةةةي وفترضةةةةها النمةةةةظذج،

-882-885-858-805-522-558-22-55-.5)ظ هةةةةةةةةةةةم : مةةةةةةةةةةةن  فةةةةةةةةةةةراد الدراسةةةةةةةةةةة  افةةةةةةةةةةةرد (58)

نهةةةةةةةةةا غوةةةةةةةةر مطابقةةةةةةةةة    شةةةةةةةةارت نتةةةةةةةةةائج التحفوةةةةةةةة  ظالتةةةةةةةةي ( 22-500.-28.-.8.-820-828-822

 9ظقعات النمظذجتل
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بقةةةةةةة  وسةةةةةةةاهم فةةةةةةةي تحدوةةةةةةةد القصةةةةةةةظر فةةةةةةةي بنةةةةةةةاء ا( ان تحفوةةةةةةة  المط.805قةةةةةةةد  ظضةةةةةةةح عةةةةةةةالم )ظ 

اإل ابةةةةةات الصةةةةةحوح   المفةةةةةردات مثةةةةة  : عةةةةةدم فعالوةةةةة  المشةةةةةتتات مفةةةةةردات االختوةةةةةار متعةةةةةدد اظ عةةةةةدم دقةةةةة 

( فهةةةةةذه النتةةةةةاج تةةةةةد  عفةةةةة  النتةةةةةائج الغوةةةةةر متظقعةةةةة  حوةةةةةث تبتعةةةةةد القومةةةةة  .805، ظ وضةةةةةا حسةةةةةص التقةةةةةي )

ا ةةةةةابظا إ ابةةةةةات الةةةةةذون  لألفةةةةةراد (2.0 )بات ةةةةةاه السةةةةةالص  بقومةةةةة  اكبةةةةةر مةةةةةن(  0 )الزائوةةةةة  الفظ وسةةةةةتو  عةةةةةن

  المظ ص9           صعب  ظ لم وستطوعظا اإل اب  عن إ ابات سهف  ظ العكس بالنسب  لالت اه

 :(Calibration)لتقديرات النموذج راش .درجة مطابقة  قرات االختبار  0.0

لمعرفةةةة  مةةةةدى مالئمةةةةة  الفقةةةةرات لفنمةةةةةظذج، فقةةةةد تةةةةةم تقةةةةدور معفمةةةةة  الصةةةةعظب  لكةةةةة  فقةةةةرة باإلضةةةةةاف  

، حصةةةةةائي المطابقةةةةة  الداخفوةةةةة  ظالخار وةةةةة  لففقةةةةةةراتإإلةةةةة  الخطةةةةةأ المعوةةةةةاري فةةةةةي قوةةةةةاس الصةةةةةةعظب ، ظقةةةةةوم 

 ( وبون ذلظ:52ظال دظ  )

المعواري في قواس الصعظب ،  ظقوم إحصائي  ظالخطأ(: الصعظب  بظحدة الفظ وت لك  فقرة  52 دظ )  ال

 المطابق  الداخفو  ظالخار و  لففقرات9

رقفففففففففم 
 الفقرة

 أالفففففخفففففطففففف الصعوبة
 المعيار 

 المطابقة الخارجية المطابقة الداخلية

مفففتفففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات     

(MNSQ ) 

إحصففففففففففائ  
 المالئمة

(ZSTD) 

 متوسط المربعات

(MNSQ ) 

احصفففففففففففففففففائففففففففف  
 المالئمة

(ZSTD) 

1 0958 0955 5952 195 5982 19. 

2 -5952 0955 5905 095 5952 598 

3 -5952 0955 0928 -091 0921 -598 

4 0952 0955 5901 598 5902 591 

5 098. 0955 5905 59. 5908 595 
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رقفففففففففم 
 الفقرة

 أالفففففخفففففطففففف الصعوبة
 المعيار 

 المطابقة الخارجية المطابقة الداخلية

مفففتفففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات     

(MNSQ ) 

إحصففففففففففائ  
 المالئمة

(ZSTD) 

 متوسط المربعات

(MNSQ ) 

احصفففففففففففففففففائففففففففف  
 المالئمة

(ZSTD) 

6 0958 0955 0921 -59. 0920 -592 

7 -09.5 0958 5950 592 5952 895 

8 0915 0955 5955 .95 59.. 892 

9 0925 0955 5952 591 5988 591 

10 -095 0955 5901 598 5901 092 

11 5902 0955 5908 598 5902 592 

12 -5951 0955 0928 -092 0928 -592 

13 -0922 095. 5905 091 5908 091 

14 -0951 0958 0922 -895 0925 -895 

15 0920 0955 0922 -092 0921 -598 

16 09.2 0955 5902 89. 5958 891 

17 -0912 0958 0922 -09. 0922 -598 

18 -09.2 0958 5905 09. 590. 095 

19 5950 0955 0922 -095 0922 -09. 

20 0988 0955 5901 59. 5902 595 

21 0910 0958 0925 -590 0928 -590 

22 0925 0955 0925 092 0922 590 

23 09.8 0955 0922 -091 0922 -098 
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رقفففففففففم 
 الفقرة

 أالفففففخفففففطففففف الصعوبة
 المعيار 

 المطابقة الخارجية المطابقة الداخلية

مفففتفففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات     

(MNSQ ) 

إحصففففففففففائ  
 المالئمة

(ZSTD) 

 متوسط المربعات

(MNSQ ) 

احصفففففففففففففففففائففففففففف  
 المالئمة

(ZSTD) 

24 0955 0955 5908 098 590. 098 

25 -5958 0958 5902 092 59.2 898 

26 -5958 0958 092. -098 092. -592 

27 -0955 0955 0922 -892 0925 -.95 

28 0980 0955 0922 -.98 0921 -.91 

29 -0980 0958 0922 -892 0920 -.90 

30 -0988 0958 0922 -892 0922 -.91 

31 -0951 0958 0922 -890 0922 -892 

32 0952 0955 0925 892 0922 -891 

33 5988 0955 5955 892 5952 .90 

34 -0912 0958 0925 -092 092. -092 

35 -0955 0955 5908 091 5900 0 

36 0922 0955 5922 895 5902 592 

37 5951 0955 0922 -091 0922 -095 

 

اختففت الدراسات ظالبحاث التي تم االطالت عفوها من طرف الباحث في تحدود دقوي لمحكات 

كات المطابق  هي بون  بالنسب   (  اختارا مح8058من خال  دراس  لمواء ظساند )المطابق  مع النمظذج  ف

  (MNSQ) ( ( الداخفو  ظالخار و  اما  )592( ظ) .09بونZSTD )( 8(ظ )+ -8فبون ) 
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 (لفمطابق  التقاربي ظالتعابدي 595( ظ )098(  فاختارت شرط لفمطابق   بون )8052اما عفوفي )

 (9 0980ظ وضا هناظ شرط معام  التمووز اق  )

 بون ) ZSTD ((  اختار محكات المطابق  هي   فقط  8058(  ظابظ راد )8052اما عالظن  )

 (  8( ظ )+8-)

بون  (MNSQ)(  اختار محكات المطابق  هي بون  بالنسةةةةب     8058)ALIYU  عفظي ظدراسةةةة 

 & Bonds) بظند ظ فاكس  حسةةةةص  )8+(ظ )8 (بونف)  ZSTD (الداخفو  ظ الخار و  اما  592ظ .09

Fax, 2001)  ما دراسةةةة  نظرهان ظ اخرظن (Nuraini ،Azrilah ،Azami ظ ،Siti Hanani ،805.) 

 )091(بون) MNSQ)محكات المطابق  هي ان ال تتحقي الشةةةةةةةةةرظط م تمع   بالنسةةةةةةةةةب    فقد  تم اختوار 

9 اما بغاظي   (092(ظ)  095(ظ تمووز)   8+ظ) (2-) فبون (ZSTD)الداخفو  ظ الخار و  اما   )591(ظ

 (Baghaei, 2011) محكات المطابق  هي بون  بالنسةةب     ختارفقد ا(MNSQ ( (592( ظ) .09بون )

 (8(ظ) + -8فبون) ) ZSTD (الداخفو  ظ الخار و  اما 

ن ةةةةةةةد اختالفةةةةةةةات فةةةةةةةي تحدوةةةةةةةد المحكةةةةةةةات المطفظبةةةةةةة  فةةةةةةةي حةةةةةةةذف فمةةةةةةةن خةةةةةةةال  هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةات 

 Rudolf  انةةةص اهتمةةةظا بمظضةةةظت راش  ظ هةةةم بأسةةةاتذة،ظلهةةةذا اتصةةة  الباحةةةث الفقةةةرات الغوةةةر مالئمةةة  

Debelak  رادظف دوبفةةةةةظ   سةةةةةتاذ القوةةةةةاس ظ التقةةةةةظوم بمعهةةةةةد عفةةةةةم الةةةةةنفس ب امعةةةةة  زوةةةةةظروا بالنمسةةةةةا  قةةةةةام

بعةةةةةةدة  بحةةةةةةاث حةةةةةةظ  نمةةةةةةظذج راش ظ ناروةةةةةة   االسةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةردة ظ كةةةةةةان السةةةةةةؤا  مةةةةةةاهي شةةةةةةرظط قبةةةةةةظ  

 ظ كانت اإل اب    المالئم  لنمظذج راش؟ المفردة 
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مالئم   ودة ،ف م  تضةةمن مالءم  نمظذج راش   نا آسةةف، لكنني ال  عرف  ي شةةرظط عا

ومكن  ن وكظن لدوظ تظافي  ود مع نمظذج  بحوث لنمظذج راش دائما وعتمد  وضةةةةةةةةا عف  الم تمع 

  .مع م تمع ، ظلكن ال وكظن الئق ا مع م تمع اخر راش 

 

ب مهظرو   ادمن  امع  از   سةةةةةةتاذ دكتظرظ  Purya Baghaeiببظرا باقهي  وضةةةةةةا  ظاتصةةةةةة  الباحث

 اوران مهتم بنمظذج راش ظ قد تم االطالت عف  احدى ابحاثه ظ كانت اإل اب  هي  

ظ الخار و   infitلكن عادة تستخدم الدالل  اإلحصائو  الداخفو    ،هناظ عالق  بالبرنامج المستخدم 

outfit  ظ قد ظ هنا ال  كتاص  (Bond  ظFox ،8051) 

 (02ومكن االطالت عف  الرسال  بالمفحي رقم )

ظ  Bond)مشةةةةترك  بونهم ظ هي متفق  مع المحكات الفي هذه الدراسةةةة  تحدود  ظلهذا حاظ  الباحث

Fox ،8051) 

( 8 -فبون ) (ZSTD) (الداخفو  ظ الخار و  اما 592( ظ ).09بون) ) MNSQ )ظهي شةةةةةةةةةةرطي

(، تم اسةةةةةتبعاد 52 حصةةةةةائي المطابق  الداخفو  ظالخار و  لففقرات في ال دظ  رقم )إظبناء عف  قوم  ( 2ظ)

،  58،  55،  9،  8،  7،   1ظهي الفقرات )فقرة،  14ظعةةددهةةا الفقرات الظاقعةة  خةةارج حةةدظد المطةةابقةة ، 

82،82  ،29  ،.0  ،.5  ،.8  ،..  ،.8  )9 

 الفقرات المحذظف  هي شك 

 صحوح /خطأ فقرات شك  5

 فقرات شك  اختوار متعدد 5
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 فقرات شك  تكمف  فراغ  8

 فقرات شك  ترتوص  5

 

 قةةةةةةام الباحةةةةةةث بحسةةةةةةاص المتظسةةةةةةط الحسةةةةةةابي ظاالنحةةةةةةراف المعوةةةةةةاري لتقةةةةةةدورات الصةةةةةةعظب  لففقةةةةةةرات

مقةةةةةةةدرة بظحةةةةةةةدة الفظ وةةةةةةةت، ظاالنحةةةةةةةراف المعوةةةةةةةاري، ظقةةةةةةةوم إحصةةةةةةةائي المطابقةةةةةةة  الداخفوةةةةةةة  ظ  بعةةةةةةةد الحةةةةةةةذف

 ( وبون ذلظ :80ظالخار و  لمتظسط مربعات البظاقي المعوارو ، ظال دظ  ) 

( المتظسط الحسابي ظاالنحراف المعواري لك  تقدور من تقدورات الصعظب  لففقرات مقدرة 80ال دظ  )

 اري في قواس هذه الصعظب ، ظقوم احصائي المطابق  الداخفو  ظالخار و بظحدة الفظ وت، ظالخطأ المعو

 فقرة( .8)عدد الفقرات 

 الصعوبة 
الفففففخفففففطفففففأ 
 المعيار 

 احصائ  المطابقة الخارجية احصائ  المطابقة الداخلية

مففففتففففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات 

(MNSQ) 

قفففففففيفففففففمفففففففة 
االحصففففففائ  

(ZSTD) 

مففففتففففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات 

(MNSQ) 

قفففففففيفففففففمفففففففة 
االحصففففففائ  

(ZSTD) 

المتوسفففط 
 1.11 0.1 1.1 1.00 1.00 0.00 الحساب 

االنففحراك 
 0.0 1.01 1.8 1.14 1.10 1.44 المعيار 

 

( 5900)ن المتظسةةةةةةةط الحسةةةةةةةابي لمتظسةةةةةةةطات المربعةةةةةةةات الداخفوةةةةةةة    (80وتضةةةةةةةح مةةةةةةةن ال ةةةةةةةدظ )

، ظ ن (1.0) ، وقتةةةةرص مةةةةن الظاحةةةةد، ظهةةةةظ الظضةةةةع المثةةةةالي الةةةةذي وفترضةةةةه النمةةةةظذج (590) ظالخار وةةةة 
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 تقتةةةةةةةةرص مةةةةةةةةن، (098) ظالخار وةةةةةةةة ( 0908)االنحةةةةةةةةراف المعوةةةةةةةةاري لمتظسةةةةةةةةطات المربعةةةةةةةةات الداخفوةةةةةةةة قةةةةةةةةوم 

ن قةةةةةةةةوم المتظسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي ظاالنحةةةةةةةةراف  الحةةةةةةةةا و(، ظكةةةةةةةةذلظ 0.00القةةةةةةةةوم المثالوةةةةةةةة  لفنمةةةةةةةةظذج ظهةةةةةةةةي )

التةةةةةي وفترضةةةةةها النمةةةةةظذج، ممةةةةةا وؤكةةةةةد  القةةةةةوم المثالوةةةةة  تقتربةةةةةان مةةةةةن (، ZSTDالمعوةةةةةاري لقةةةةةوم إحصةةةةةائي )

 الفقرات لفنمظذج9مطابق  

 النتائج المتعلقة بالسؤال ال الث للدراسة :

 الختبةةةةةةار التحصةةةةةةوفي فةةةةةةي المعفظماتوةةةةةة العالمةةةةةةات  ثبةةةةةةات الصةةةةةةدي ظ الدالالت مةةةةةةاهي نففففففص السففففففؤال  

 ؟ظفي نمظذج راش لفسن   ظل  ثانظي

 : الصدق  : ووال  

التةةةةةةي تناظلةةةةةةت بنةةةةةةاء اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي ظفةةةةةةي المتحصةةةةةة  عفوهةةةةةةا  لعربوةةةةةة امةةةةةةن خةةةةةةال  الدراسةةةةةةات 

مفهةةةةةةةةةظم الصةةةةةةةةةدي  (8052)العفوفةةةةةةةةةي، ظ (.522)عةةةةةةةةةالم ، ظ  (8052)عالظنةةةةةةةةةه، نمةةةةةةةةةظذج راش  مثةةةةةةةةة  

 :هظ صدي المحتظى ظصدي المفهظم ظتم التحقي منه من خال  

فةي الدراسة  االسةتطالعو  ظ وضةا   ذلةظ تظضةوح تةم ظقةد التحصةوفي، لالختبةار المحكمةون صةدي  - 

 ن وشم   موع الظحدات ظ الكفاءات ظفي  دظ  المظصفات ظ مراعاة ا ختبارء االمن خال  بنا

 مظضةظعو  تتحقةي كمةا النهائوة ، بصةوغته راش نمةظذج افتراضةات بتحقةي القوةاس مظضةظعو -ص

 حةذف عمفوة  خةال  مةن ذلةظ مةن التحقةي تةم ظقةد نفسةها، بالطروقة   وضةا االختبةار تفسةور نتةائج

 النمةظذج، مةع المطةابقون غوةر الفةراد حةذف تةم كمةا الفتراضةات النمةظذج، المطابقة  الفقةرات غوةر

 القوةاس مظضةظعو  تحقوةي فةي االختبةار صةدي لمةدى تقظومةا افتراضةات النمةظذج  مةن التحقةي عةدظب

 9(.522، )عالمظ  (8052)عالظنه، 
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المطابقةةةةة  الخار وةةةةة   اد لتظقعةةةةةات انمةةةةةظذج مةةةةةن خةةةةةال   احصةةةةةائيمالئمةةةةة  فقةةةةةرات ظ اسةةةةةت ابات االفةةةةةر  -ج

 ( 8( ظ )+8-( التي تتراظي بون ) ZSTDظ الداخفو  ) 

ن د مفهظم الصةةةةةدي الحدوث التي امكن الحصةةةةةظ  عفوها الدراسةةةةةات ال نبو  بعض لكن من خال  

ظالنارة المظحدة لفصدي من خال   (  constructمفهظم البناء )سةص لنمظذج راش خاصة  مع اسةتخدام امن

 صةةدي تقدور إل نه وهدف   كرظنباخ ظوالحا  Construct Validityالمفهظم  ظ التكظون الفرضةي    صةدي

  سةاسا وعن  الصةدي بأن نتصةظرل الصةدي، تظفر عف  الح   تقوم التي ظالشةظاهد البونات إنتاج  ظ الدل  

 ،ذاته حد في بالدر ات وعن  ظال .المقواس در ات عف  القائم  االسةةتدالالت  ظ التفسةةور  ظ التأظو  بأظ ه

 (8002)توغزة ا9،  ذاته حد في المقواس  ظ

 ,ALIYU)ظنمظذج راش وسةةةةةةةةةةةةةمح من التحقي من بعض الدل  المتعفي باالختبار ظ كما  شةةةةةةةةةةةةةار 

 Messickادل  صةةةةةةةةةةةةةةدي  بناء   Raschال  ان النتائج المتحصةةةةةةةةةةةةةة  عفوها من خال  نمظذج   (2015

(1989، ) 

 عف  بنوات الصةةةةةةةدي الحدوث ومكنه ان وسةةةةةةةاعدنا في الكشةةةةةةةف  (  WINSTEPظ هذا من خال  برنامج) 

التعرف ( وظضح مختفف الدل  المستخدم  في 85ظال دظ  )الداعم  لصةدي محتظى  االختبار التحصةوفي 

 عف  صدي العالمات المتحص  عفوها9
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 ( مفخ  الدل  الصدي ظ الثبات المستخدم  ظفي نمظذج راش85ال دظ  ) 

 اإلحصا   الفهوم االدلة 

 الصدق

التأصو  الناري لبوانات 
 المقواس

 (substantive validity) 

ه  ك  بنظد مقواس 
 تعم  بفاعفو ؟

 تلففقرا احصائي المطابق  الخار و 
(ZSTD) 

 تم التحقق من ان جميع البنود

 >  0  

 صدي المحتظى الداخفي

Internal scale validity: 

(content validity) 

ما مدى تطابي 
است ابات الفقرات  
مع المتظقع ظفي 

 نمظذج راش؟

 لففقرات  مربعاتلمتظسط ا
(MNSQ) 

 .59 <ن  موعها من اتم التحقي 

 صح  است ابات االفراد

Person response 
validity: 

(substantive validity) 

ما مدى تطابي 
است ابات االفراد  مع 
المتظقع ظفي نمظذج 

 راش؟

 لالفراد احصائي المطابق  الخار و 

(ZSTD)  2تم التحقي من انها>  

 صالحو  المقواس الداخفي

Internal scale validity: 

(structural validity) 

ه  المقواس  حادي 
 البعد؟

 من خال  التحفو  العامفي

PCA   في السؤا  تم التحقي منها
 االظ 

 ال بات

 مظثظقو  الفص  بون الشخا 

Person response 
validity: 

(substantive validity) 

ه  ومكن لفمقواس 
التمووز عف  الق  

بون مستظوون 
 متموزون؟

 معام  الفص 

Person-separation index 

 اتحساص الثبسوتم التحقي منها عند 
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 االتساي الداخفي

Internal Consistency: 

(reliability) 

ه  است ابات 
العناصر متسق  مع 

 بعضها البعض؟

 معام  الثبات 

Cronbach’s alpha 
coefficient: 

 التحقي عند قواس الثباثسوتم 

 ظ   (Edmund , Avril, Gavin, Stephanie, & Rachel, 2015)المصدر 

 (Anners, 2014  ،May Solveig ،Tore ،Caryl ظ ،Anders) 

 .ال بات4

شةةةةةةةةور وفي النارو  الحدوث  لفصةةةةةةةةدي وعتبر الثبات احدى الدل  عف  صةةةةةةةةدي عالمات االختبار ظ  

د ار المالسم   عف  متص  الفراد ظ الفقراتمعام  الثبات في نارو  االسةت اب  لففقرة، إل  دق  تقدور مظاقع 

 Item) ( تاهذه الدق  في التقدور بحسةةةةةةةةةةةةةةاص معام  الفصةةةةةةةةةةةةةة  بون الفقر  قوةاسةةةةةةةةةةةةةةهةا، ظومكن تحدود مدى

Separation Index ) الذي وشار له بالرمز Gi))  فوما بفغت قوم  معام  الفص  بون( 8922)قد بفغ ، 

ظهذه القوم   ) 59.8ظ قد بفغ) ( Gp )لذي ورمز له بالرمزا   (Person Separation Index)  داالفر 

ت التقدورو  لقدر ف المعواري لفقوم اار االنح د تعبر عن النسب  بوناظالفر رات الفص  بون الفق بمعام المتعفق  

ُوعّد دلوال  عف   ن عون   (8)ت، ظمتظسةةةةةةةةةةةةةط الخطأ المعواري ظزوادة هذه القوم عن االفقر  د ظصةةةةةةةةةةةةةعظب االفر 

معامالت  السةةةابق ، ومكن الحصةةةظ  عف ت، ظبناء  عف  القوم اد ظالفقر رات الفابون قدر  كافو  لففصةةة راد الف

 ت من خال  استخدام الصوغ  الرواضو  اآلتو اظالفقر راد الثبات لك  من الف

𝑅 =
G

𝐺+1
 (8052)عالظنه،  ص معام  الف (G ) ظتعني معام  الثبات، ( R  ( حوث تعني

ظتشةةةةةةةور هةةةةةةةذه  ( 0988 )، ( 0922 )التةةةةةةةظالي د عفةةةةةةة ات ظالفةةةةةةةر اظقةةةةةةةد بفةةةةةةةغ معامةةةةةةة  ثبةةةةةةةات الفقةةةةةةةر 

السةةةةم  الةةةةذي تقةةةةوس هةةةةذه  ت فةةةةي تعروةةةةف متصةةةة ار قةةةةفةةةةي الفصةةةة  بةةةةون الفراد القةةةةوم الةةةة  كفاوةةةة  عونةةةة  الفةةةة
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بةةةةةون  د فةةةةةي التمووةةةةةزات فةةةةةي الفصةةةةة  بةةةةةون الفةةةةةر ات، ظتةةةةةد  القومةةةةة  الثانوةةةةة  عفةةةةة  كفاوةةةةة  عونةةةةة  الفقةةةةةر االفقةةةةةر 

كانةةةةةت  عفةةةةة  مةةةةةن قومةةةةة   الفقةةةةةراتقومةةةةة  معامةةةةة  ثبةةةةةات  9 ظمةةةةةن المالحةةةةةا  ن  بعةةةةةاد االختبةةةةةار التحصةةةةةوفي

قةةةةام الباحةةةةث بتقةةةةدور قةةةةوم معامةةةة  الفصةةةة  بةةةةون الفقةةةةرات،  ، غوةةةةر  نهةةةةا ُتعةةةةّد مناسةةةةب 9االفةةةةرادمعامةةةة  ثبةةةةات 

التالوةةةةةة  مةةةةةةن خةةةةةةال   المعادلةةةةةة   ،  WINSTEP)ظمعامةةةةةة  الثبةةةةةةات لالختبةةةةةةار، باسةةةةةةتخدام برنةةةةةةامج )

(ومثةةةةةةة  معامةةةةةةة    (Gحوةةةةةةةثظهةةةةةةةذا باسةةةةةةةتخدام ثةةةةةةةالث  خطةةةةةةةاء معواروةةةةةةة  لكةةةةةةة  م مظعةةةةةةة   

 (8058)رفقي ظ ساند،  الفص  ومكننا تقدور عدد الطبقات

 ( هذه القوم: 88ظوظضح ال دظ  ) 

ظعةةةةةدد الطبقةةةةةات اإلحصةةةةةائو   (: معامةةةةة  الفصةةةةة  بةةةةةون الفقةةةةةرات ظمعامةةةةة  الثبةةةةةات لالختبةةةةةار 88 ةةةةةدظ ) ال

 المتماوزة لففقرات

 عدد الطبقات اإلحصائو  معام  الثبات لالختبار معام  الفص  بون الفقرات

(8922) ) 0922) 2 

 

(، 8(، ظهي  كبر من )8922( ان قوم  معام  الفصةةةةةةةةةة  لففقرات بفغت )80  والحا من  دظ  )

 ,Wright & Masterالسةةةةةةةةم  المراد قواسةةةةةةةةها ) مما ود  عف   ن فقرات االختبار كافو  لتعروف متصةةةةةةةة 

ظ هذا ود  عف  ان الفقرات  ظوالحا ارتفات معام  الثبات ( طبقات 2ظ ومكن تقسةةةةةةةةةةةةةةومهم ال )  (،1982

 ظ  وضا لعددها القفو  بسبص حذف الفقرات الغور مالئم  9 اكثر ثبات ظ تمووزا لالختبار

ظمعةةةامةةة  الثبةةةات لألفراد، بةةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام برنةةةامج  قةةةام البةةةاحةةةث بتقةةةدور قوم معةةةامةةة  الفصةةةةةةةةةةةةةةةة  بون الفراد،ظ 

((WINSTEP (  هذه القوم:  85 ، ظوظضح ال دظ ) 
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9 معام  الفص  بون الفراد ظمعام  الثبات لألفراد، ظعدد الطبقات اإلحصائو  المتماوزة  (88)ظ  دال

 فرادلأل

 اإلحصائو عدد الطبقات  معام  الثبات لألفراد         معام  الفص  بون الفراد

      (59.8) ) 098. ) 8 

 

 اقةةةةة  (، ظهةةةةةي 59.8(  ن قومةةةةة  معامةةةةة  الفصةةةةة  بةةةةةون الفةةةةةراد بفغةةةةةت ) 88 والحةةةةةا مةةةةةن  ةةةةةدظ  )

االفةةةةةراد بحوةةةةةث تموةةةةةز طبقتةةةةةون فقةةةةةط  لفصةةةةة  بةةةةةون اقةةةةة  كافوةةةةة  فةةةةةي ا(، ممةةةةةا وةةةةةد   ن عونةةةةة  االفةةةةةراد 8مةةةةةن )

 ظهةةةةةةةي مماثفةةةةةةة  متصةةةةةةة  السةةةةةةةم  الةةةةةةةذي وقوسةةةةةةةه االختبةةةةةةةار (  خطةةةةةةةاء معواروةةةةةةة  عفةةةةةةة  خةةةةةةةط .باسةةةةةةةتخدام )

التحصةةةةةةةو  فةةةةةةةي الهندسةةةةةةة  تحصةةةةةةةفت عفةةةةةةة  معامةةةةةةة  فصةةةةةةة   لقوةةةةةةةاس (8058)رفقةةةةةةةي ظ سةةةةةةةاند، دراسةةةةةةة  ل

 (  ظ قد برر السبص لت انس قدرات الطفب   النها مرتبط  بمعام  الثبات 592.9)

  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ثةةةانظي ي المعفظماتوةةة  لفسةةةن   ظلةةة  التحصةةةوفي فةةة الختبةةةارا صةةةعظب  فقةةةراتهةةة  تختفةةةف  السفففؤالنفففص 

 ؟اشكالها باختالفراش نمظذج  ظفي

 – PERSON - MAP) ظالفقرات الفراد مظاقع تحدودالباحث ب قامالتسةةةةةةةةاؤ  إل اب  عن هذا ل

ITEM)  التأكد من عدم ظ ظد ف ظات بون الفقرات  في اوضا ظ وساعدنا .بظحدة الفظ وت نفسه التدروج عف

 :ي لالختبار، كما هظ مظضح في الشك  التاليصدي استساي الداخف ود  عف مما 

 

 



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
143 

 

 

           PERSON - MAP - ITEM 

               <more>|<rare> 

    4                + 

                     | 

                     | 

                 .#  | 

                     | 

                     | 

                     | 

    3                + 

                     | 

                     | 

               .### T| 

                     | 

                     | 

                     | 

               .###  | 

    2                + 

                     | 

         .######### S|T 

                     |  c2     h2 

        .##########  | 

                     | 

        .##########  |  a12-1 

                     |  b6-1 

    1 .############  + 

                    M|S 

            #######  |  a6-1 

                     |  c8 

        .##########  |  c7 

                     |  a5-1   c3 

            .######  |  a7-1 

            .######  |  a11-1 

    0               S+M g3 

             .#####  | 

                     |  c1 

               ####  |  c5     g2 

               ####  |  b8-1 

                     | 

                  .  |  b2-1   c6 

                    T|S 

   -1             .  +  a3-1   a4-1   b1-1 

                     | 

                  .  |  d1     d3 

                     | 

                  .  | 

                     | 

                  .  |T 

                     | 

   -2                + 

                  .  | 

                     | 

| 

                     | 

                     | 

                     | 

   -3                + 

               <less>|<frequ> 

 

 Item /Person Map)( خارط  المتغور لففقرات ظ االفراد )80الشك  )

 WINSTEP)مخر ات  المصدر:(
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( نالحةةةةةةةا ان الفقةةةةةةةرات الكثةةةةةةةر صةةةةةةةعظب  هةةةةةةةي مةةةةةةةن اشةةةةةةةكا   متعةةةةةةةددة  80مةةةةةةةن خةةةةةةةال  الشةةةةةةةك  )

 اختوةةةةةةةةارظ (a12) خطةةةةةةةةأ-صةةةةةةةةحوح (ثةةةةةةةةم c2شةةةةةةةةك  ترتوةةةةةةةةص ثةةةةةةةةم مطابقةةةةةةةة  ) h2)عفةةةةةةةة  الترتوةةةةةةةةص التةةةةةةةةالي )

   (a6)خطأ -ثم  صحوح  (b6)متعدد

-a3-a4خطأ مع اختوار متعدد )-ظ صةةحوح d3)ظ)  (d1) تكمف  فراغ  اما الفقرات الكثر سةهظل  فن د

b1 (  ثم(c6 مطابق ) (ظb1)  9 اختوار متعدد 

هنةةةةاظ عالقةةةة  بةةةةون شةةةةك  الفقةةةةرة ظ صةةةةعظبتها الن ن ةةةةد نفةةةةس االشةةةةكا  فةةةةي  ان لةةةةوسهةةةةذه النتةةةةائج تؤكةةةةد 

(  8058 ةةةةرد ) بةةةةظ مسةةةةتظوات مختففةةةة  مةةةةن القةةةةدرة ظ هةةةةذه النتةةةةائج تتطةةةةابي مةةةةع مختفةةةةف الدراسةةةةات منهةةةةا 

( فةةةةةةةةةي المقارنةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةون تكموةةةةةةةةة  ظ متعةةةةةةةةةدد لكةةةةةةةةةن لفمسةةةةةةةةةتظى االبتةةةةةةةةةدائي  ظ اسةةةةةةةةةتخدم 8002ظالمصةةةةةةةةةري )

د ان التكموةةةةةةة  اكثةةةةةةةر صةةةةةةةعظب  ظ هةةةةةةةذا باسةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةاذج البةةةةةةةاحثون صةةةةةةةظروتون ن متكةةةةةةةافئون حوةةةةةةةث ظ ةةةةةةة

تسةةةةتخدم اختبةةةةار ظاحةةةةد وحتةةةةظي عفةةةة  اشةةةةكا   لنهةةةةامختفةةةةف مةةةةن اسةةةةت اب  المفةةةةردة لكةةةةن درسةةةةتنا تختفةةةةف 

 متعددة من الفقرات 9
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 الخاتمة

 تعتبةةةةةةر االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  مةةةةةةن  كثةةةةةةر الدظات شةةةةةةوظعا فةةةةةةي التقةةةةةةظوم التربةةةةةةظي، ظفةةةةةةي بالدنةةةةةةا

تظ وةةةةةةةه التالموةةةةةةةذ ظانتقةةةةةةةائهم، ظتسةةةةةةةتخدم عفةةةةةةة  مةةةةةةةدار العةةةةةةةام الدراسةةةةةةةي لغاوةةةةةةةات مختففةةةةةةة ، تسةةةةةةةتخدم فةةةةةةةي 

كالتشةةةةةخو   ظ التظ وةةةةةه  ظ التقةةةةةظوم  ظ لتحدوةةةةةد مسةةةةةتظى معةةةةةون )تسةةةةةكون(،  ظ لالنتقةةةةةا  مةةةةةن صةةةةةف الةةةةة  

 عفةةةةة   ظ االنتقةةةةةاء مةةةةةن مرحفةةةةة  معونةةةةة 9 كمةةةةةا انهةةةةةا تعفةةةةةص دظر  ساسةةةةةي فةةةةةي حوةةةةةاة المةةةةةتعفم، كفمةةةةةا تقةةةةةدم 

االختبةةةةةةارات  هموةةةةة   كبةةةةةةر9 )حصةةةةةه ، امنةةةةةة ، محمةةةةةد، ظ نركةةةةةةي،  الدراسةةةةةة ، تكتسةةةةةصنظات المةةةةةتعفم فةةةةةةي سةةةةة

80509) 

الةةةةةةة  مةةةةةةةا ونتةةةةةةةاص هةةةةةةةذه  لةةةةةةةذا كةةةةةةةان عفةةةةةةة  البةةةةةةةاحثون فةةةةةةةي م ةةةةةةةا  التربوةةةةةةة  ظعفةةةةةةةم الةةةةةةةنفس االنتبةةةةةةةاه  

 ةةةةةاءت ناروةةةةة  ظقةةةةةد االختبةةةةةارات مةةةةةن مشةةةةةكالت  فقةةةةةدتها فةةةةةي كثوةةةةةر مةةةةةن الحوةةةةةان الدقةةةةة  ظالمظضةةةةةظعو ، 

لحصةةةةةظ  عفةةةةة  قوةةةةةاس مظضةةةةةظعي لتفةةةةةادي هةةةةةذه المشةةةةةكالت ظاذج راش االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة ظخاصةةةةة  نمةةةةةظ 

اهةةةةةةم مراحةةةةةة  مةةةةةةن اشةةةةةةكا  الفقةةةةةةرات اختوةةةةةةار ظ  التحصةةةةةةوفي االختبةةةةةةار تبقةةةةةة  عمفوةةةةةة  اعةةةةةةدادلفقةةةةةةدرات، لكةةةةةةن 

القوةةةةةاس، فالنمةةةةةاذج الرواضةةةةةو  ال تبنةةةةةي الفقةةةةةرات بةةةةة  تطةةةةةابي اسةةةةةت ابات االفةةةةةراد لهةةةةةذه الفقةةةةةرات ظتقةةةةةدم لنةةةةةا 

 عف  هذه المالئم ،ارقام إحصائو  نحكم من خاللها 

 ةةةةةاء هةةةةةذا البحةةةةةث ضةةةةةمن هةةةةةذه اإلشةةةةةكالوات لمعال تهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةال  بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي   

 مادة المعفظماتو  لفسن   ظل  ثانظي ظفي نمظذج راش9

اختوةةةةةةةار الفقةةةةةةةرات المناسةةةةةةةب  الفتراضةةةةةةةات ان ظ ةةةةةةةد الباحةةةةةةةث مةةةةةةةن خةةةةةةةال  نتةةةةةةةائج التسةةةةةةةاؤ  الظ  ف  

اكثةةةةةر  هموةةةةة  عنةةةةةد التحقةةةةةي مةةةةةن المطابقةةةةة ، فمةةةةةا ااهرتةةةةةه النمةةةةةظذج وسةةةةةاعدنا فةةةةةي تفةةةةةادي حةةةةةذف فقةةةةةرات 

نتةةةةةةائج هةةةةةةذه الدراسةةةةةة  فةةةةةةي التحقةةةةةةي مةةةةةةن مالئمةةةةةة  بعةةةةةةض اشةةةةةةكا  فقةةةةةةرات اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي الفتراضةةةةةةات 

نمةةةةةةةظذج راش ان هنةةةةةةةاظ اختالفةةةةةةةات بوةةةةةةةنهم حسةةةةةةةص االفتراضةةةةةةةات، فأشةةةةةةةكا  الفقةةةةةةةرات مثةةةةةةة  نةةةةةةةظت اختوةةةةةةةار 
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نةةةةظت ترتوةةةةص اظ تكموةةةة  ظ هةةةةذا وةةةةدعم متعةةةةدد اظ خطةةةةا ظصةةةةظاص تحقةةةةي المالئمةةةة  احةةةةادي البعةةةةد  كثةةةةر مةةةةن 

 (805.9كما ذكرها )عالم،  تفسور بانها اكثر ت انس في قواس سم  ظاحدة

بق  تقدورات نمظذج ( فرد لفحصظ  عف  مطا58( فقرة ظ )55ظمن خال  التساؤ  الثاني ثم حذف )  

ونهم ب التظفويالمحكات حسةةةةةةةةةةةةةص مختفف الدراسةةةةةةةةةةةةةات لكنه حاظ  اختالفات في تبني  راش ظقد ظ د الباحث

ان تكظن االختبارات في البحث الحالي لذلظ نظصةةةةةةةةةةةةةةي  WINSTEP)ظخةاصةةةةةةةةةةةةةة  التي ظفرهةا لنةا برنةامج )

 من الفقرات9  كبرالتحصوفو  ظفي نمظذج راش تحتظي عف  عدد 

تةةةةةم التحقةةةةةي مةةةةةن صةةةةةدي التكةةةةةظون الفرضةةةةةي لالختبةةةةةار التحصةةةةةوفي  الثالةةةةةثظمةةةةةن خةةةةةال  التسةةةةةاؤ    

ثةةةةةةانظي ظفةةةةةةي نمةةةةةةظذج راش ظهةةةةةةذا مةةةةةةا و عةةةةةة  فقةةةةةةرات االختبةةةةةةار المتبقوةةةةةة   ة المعفظماتوةةةةةة  لفسةةةةةةن   ظلةةةةةة دلمةةةةةةا

 BANK ITEMS9)( صالح  لالستخدام في بنظظ المفردات ).8)

ال صةةةةةعظب  الفقةةةةةرات  ن الةةةةة  مةةةةةن خةةةةةال  نتةةةةةائج الدراسةةةةة   ظمةةةةةن خةةةةةال  التسةةةةةاؤ  الرابةةةةةع تظصةةةةة  الباحةةةةةث

تحصةةةةوفو  متنظعةةةة  الفقةةةةرات التةةةةي ممةةةةا وسةةةةمح لنةةةةا ببنةةةةاء اختبةةةةارات تتعفةةةةي بةةةةاختالف اشةةةةكا  الفقةةةةرات فقةةةةط 

 معرفو  العفوا من تحفو  ظتطبوي9تتوح قواس مختفف القدرات ال

مظضةةةةةةةظعي تشخوصةةةةةةةي لفم ةةةةةةةا  الظ  بنةةةةةةةاء اختبةةةةةةةار تحصةةةةةةةوفي الحالوةةةةةةة  فةةةةةةةي  الدراسةةةةةةة  نتةةةةةةةائجسةةةةةةةمحت 

( .8وحتةةةةةظي عفةةةةة  )بوئةةةةة  لتعامةةةةة  مةةةةةع الحاسةةةةةظص ظفةةةةةي نمةةةةةظذج راش، المتمثةةةةة  فةةةةةي لمةةةةةادة المعفظماتوةةةةة  

ظ هةةةةذه الفقةةةةرات  تكمفةةةة (شةةةةكا  مةةةةن الفقةةةةرات )اختوةةةةار متعةةةةدد، صةةةةظاص ظ خطةةةةأ، مطابقةةةة ، فقةةةةرة مةةةةن عةةةةدة ا

 الةةةةةة (  5951-)  مةةةةةةنالصةةةةةةعظب   تتةةةةةةراظي فةةةةةةيتتةةةةةةدرج بنةةةةةةظده بظحةةةةةةدة قوةةةةةةاس مطفقةةةةةة  )لظغوةةةةةةت(، بحوةةةةةةث 

الةةةةة  م مةةةةةظعتون،  تفسةةةةةور اسةةةةةت اب  االفةةةةةراد عفوهةةةةةا ظفةةةةةي قةةةةةدراتهم مةةةةةن ظ هةةةةةذه الفقةةةةةرات تمكةةةةةن (9 5952)

سةةةةةحص منةةةةةه  ومكةةةةةنثابةةةةة  بنةةةةةظ  سةةةةةئف  لمةةةةةادة المعفظماتوةةةةة  السةةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي، ظ تصةةةةةبح هةةةةةذه الفقةةةةةرات بم

مةةةةةةن مشةةةةةةكالت  عفةةةةةة  مشةةةةةةكف  ي عةةةةةةدد بنةةةةةةظد التةةةةةةي تحقةةةةةةي اهةةةةةةداف القوةةةةةةاس، ممةةةةةةا وسةةةةةةمح لنةةةةةةا بالتغفةةةةةةص 
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التقةةةةظوم ظ هةةةةي اخةةةةتالف مسةةةةةتظى التحصةةةةوفي لفتالموةةةةذ بةةةةون القسةةةةةام بسةةةةبص اخةةةةتالف نظعوةةةة  االختبةةةةةارات 

  الشعب  اظ القسم9  صعب  (  اظ حت التحصوفو  المقدم ) سهف  ،
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 واقتراحاتتوصيات 

 التوصيات -0

عفةةةة  النتةةةةائج المتحصةةةة  عفوهةةةةا مةةةةن خةةةةال  هةةةةذه الدراسةةةة  لبنةةةةاء اختبةةةةار تحصةةةةوفي فةةةةي المعفظماتوةةةة  بنةةةةاء 

لفسةةةةةن   ظلةةةةة  ثةةةةةانظي ظفةةةةةي احةةةةةدى نمةةةةةاذج االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة ظهةةةةةظ نمةةةةةظذج راش ومكننةةةةةا ان نقةةةةةدم بعةةةةةض 

 التظصوات:

 ر هموةةةةة  اسةةةةةتخدام نمةةةةةاذج االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة فةةةةةي بنةةةةةاء االختبةةةةةارات التحصةةةةةوفو  لتفسةةةةةو 

 اكثر مظضظعي لفنتائج المتحص  عفوها9

   تنظوةةةةةةةع اشةةةةةةةكا  الفقةةةةةةةرات فةةةةةةةي بنةةةةةةةاء االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةوفو  ظفةةةةةةةي ناروةةةةةةة  االسةةةةةةةت اب

 لفمفردة 

  باسةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةظذج راش لفسةةةةةةةماي لفمعفمةةةةةةةون بتقةةةةةةةظوم مظضةةةةةةةظعي  لألسةةةةةةةئف انشةةةةةةةاء بنةةةةةةةظظ

 فتعفمات التالموذ9ل

  تةةةةةظفور البةةةةةرامج الحاسةةةةةظبو  المتخصصةةةةة  الالزمةةةةة  السةةةةةتخدام نمةةةةةاذج االسةةةةةت اب  لفمفةةةةةردة

 9الرسمو خاص  لتحفو  نتائج االختبارات التحصوفو  مظذج راش نعمظما ظ 

  تكةةةةةةظون المعفمةةةةةةون فةةةةةةي دظرات متخصصةةةةةة  فةةةةةةي بنةةةةةةاء االختبةةةةةةارات التحصةةةةةةوفو  ظتفسةةةةةةور

 النتائج المتحص  عفوها لما لمسناه من حا   مفح  عند مختفف الساتذة9
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  االقتراحات-0

 وفي: ي الدراس  الحالو  نقتري مافي ضظء ما تظصفنا الوه من نتائج ف

 مةةةةةن النتةةةةةائج  لفتأكةةةةةدمقارنةةةةة  باسةةةةةتخدام نمةةةةةظذج راش باسةةةةةتخدام مختفةةةةةف اشةةةةةكا  الفقةةةةةرات راسةةةةة  د

 عفوها9المتحص  

   بنةةةةاء اختبةةةةارات تحصةةةةوفو  ظفةةةةي النمةةةةظذج الثنةةةةائي )نمةةةةظذج لةةةةظرد( لةةةةدى تالموةةةةذ الثةةةةانظي ظخاصةةةة

 لقبظلها فقرات تختفف في معام  التمووز9

  الثالثةةةةةةةي )نمةةةةةةةظذج بورنوةةةةةةةظم( لةةةةةةةدى تالموةةةةةةةذ الثةةةةةةةانظي بنةةةةةةةاء اختبةةةةةةةارات تحصةةةةةةةوفو  ظفةةةةةةةي النمةةةةةةةظذج

 ظخاص  لقبظلها فقرات تختفف في معام  التخموون مث  ح  المشكالت

  راش9بناء بنظ  سئف  لمادة المعفظماتو  لتالموذ السن   ظل  ظفي نمظذج 

   دراسةةةةةةة  صةةةةةةةدي التكةةةةةةةظون الفرضةةةةةةةي الختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةوفو  ظفةةةةةةةي نمةةةةةةةاذج مختففةةةةةةة  مةةةةةةةن ناروةةةةةةة

 دة9االست اب  لفمفر 

  مختفةةةةةةةةةةف  راش ظخاصةةةةةةةةةة  ظفةةةةةةةةةةياالختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةوفو  ظفةةةةةةةةةةي نمةةةةةةةةةةظذج  دراسةةةةةةةةةة  مظضةةةةةةةةةةظعو

االحصائو 9المحكات التي تظفر البرامج 



 

 
150 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 



 قائمة المراجع

 
151 

 

 المراجع باللغة العربية

، من  امع  8052, 8 82تاروا االسترداد  القباس ظ التقظوم9(9 .805ابتسام صاحص الزظوني9 ) 59
 http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_2_1947_399.docxباب : 

المةةةةةؤتمر (9 االختبةةةةةارات النفسةةةةةو  ظالتعفوموةةةةة : نبةةةةةذة تاروخوةةةةة 9 8058ابةةةةةراهوم مبةةةةةارظ الدظسةةةةةري9 ) 89
-58، الصةةةةةةةةفحات 8، لتقظوم معةةةةةةةةاوور القبةةةةةةةةظ  فةةةةةةةةي التعفةةةةةةةةوم العةةةةةةةةالي الةةةةةةةةدظلي الظ  لفقوةةةةةةةةاس ظ ا

 9 الرواض29.

احمةةةةةد الثظابوةةةةة ، سةةةةةعود الرقوةةةةةص، حسةةةةةان العمةةةةةري، زوةةةةةاد الكةةةةةردي، عبةةةةةد الحكةةةةةوم مهوةةةةةدات، احمةةةةةد  9.
 (9 استراتو وات التقظوم ظ ادظاته80059الع ارم ،  موسظم العالم9 )

 عمان، االردن: دار المسورة9 اس9النارو  الحدوث  في القو(9 .805احمد محمد التقي9 ) 59

ثةةةةةةةةر شةةةةةةةةك  فقةةةةةةةرات االختبةةةةةةةةار فةةةةةةةةي دقةةةةةةةة  تقةةةةةةةةدور قةةةةةةةةدرات (9 8002احمةةةةةةةد محمةةةةةةةةظد المصةةةةةةةةري9 ) 19
، 8052, . 8تةةةةةاروا االسةةةةةةترداد  المفحظصةةةةةون ظ معةةةةةالم الفقةةةةةةرات ظفةةةةةي ناروةةةةة  اسةةةةةةت اب  الفقةةةةةرة9

 http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/514من 

االختبةةةةةةارات ظ المقةةةةةةاووس فةةةةةةي (9 8058سةةةةةةفومان امةةةةةةون9 )احمةةةةةةد مةةةةةةرد صةةةةةةالي ، ظ عفةةةةةةي ممةةةةةةد  89
(9 القةةةةةةاهرة: دار .)اإلصةةةةةةدار ط  العفةةةةةةظم النفسةةةةةةو  ظ التربظوةةةةةة  خطةةةةةةظات اعةةةةةةدادها ظ خصائصةةةةةةها

 الكتاص الحدوث9

(9 رعاوةةةةةةة  م تمةةةةةةةع الطفبةةةةةةة  الفةةةةةةةائقون مةةةةةةةن مناةةةةةةةظر الممارسةةةةةةة  8008احمةةةةةةةد ظ ةةةةةةةدي بركةةةةةةةات9 ) 29
 العام  في الخدم  اال تماعو 9  ام  حفظان، مصر9

المةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةدظلي الظ  (9 8058المركةةةةةةةز الةةةةةةةظطني لفتقةةةةةةةظوم ظ القوةةةةةةةاس فةةةةةةةي التعفةةةةةةةوم العةةةةةةةالي9 ) 29
 الرواض9 لفقواس ظالتقظوم  معاوور القبظ  في التعفوم العالي 9

(9 التقوةةةةةوم ظ تطةةةةةظور المناظمةةةةة  التربظوةةةةة  النظعوةةةةة  8058المعهةةةةةد الةةةةةظطني لفبحةةةةةث فةةةةةي التربوةةةةة 9 ) 29
 (9.)بحث ظ تربو ظ الفعالو 9 

ناروةةةةةةة  الصةةةةةةةدي الحدوثةةةةةةة  ظمتضةةةةةةةمناتها التطظوروةةةةةةة  (9 8002زوةةةةةةةان توغةةةةةةةزة9 )امحمةةةةةةةد بظ  509
 الرواض:  امع  المفظ سعظد، كفو  التربو ،9 لظاقع القواس9
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(9 اختبةةةةةةةار صةةةةةةةح  البنوةةةةةةة  العامفوةةةةةةة  لفمتغوةةةةةةةرات الكامنةةةةةةة  فةةةةةةةي 8055امحمةةةةةةةد توغةةةةةةةزة 9 ) 559
 البحظث:منح  التحفو  ظالتحقي9 السعظدو :  امع  المفظ سعظد9

(9 اسةةةةةةتخدام نمةةةةةةظذج راش لبنةةةةةةاء اختبةةةةةةار تحصةةةةةةوفي فةةةةةةي 5222ام9 )امونةةةةةة  محمةةةةةةد كةةةةةةا 589
 عفم النفس ظ تحقوي التفسور المظضظعي لفنتائج9 الكظوت: مطبظعات  امع  الكظوت9

تةةةةةةةم االسةةةةةةةترداد   امعةةةةةةة  القادسةةةةةةةو  العةةةةةةةراي9(9 8052, 8 82 نةةةةةةةان مزهةةةةةةةر ال بةةةةةةةظري9 ) 5.9
 -http://qu.edu.iq: http://qu.edu.iq/dt/wpمن 

(9 اختبةةةةةةةةار افتةةةةةةةةراض  حادوةةةةةةةة  8052رشةةةةةةةةود زوةةةةةةةةاد، ظ منصةةةةةةةةظر بظقصةةةةةةةةاره 9 )نةةةةةةةةظفمبر,  559
-2، الصةةةةةةةفحات م فةةةةةةة  دراسةةةةةةةات نفسةةةةةةو  ظتربظوةةةةةةة البعةةةةةةد باسةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةظذج  راش  ظ التحفوةةةةةة 9 

889 

الطروقةةةةةةةةة  النا حةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةي التقظومةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةفو  ظ تقةةةةةةةةةدور (9 8051رظربةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةارزانظ9 ) 519
 وكان9)عزوزة مصطف  عادي، المتر مظن( العب العالمات9

زكةةةةةةي عبةةةةةةظد وسةةةةةةرى، ناصةةةةةةر الزرعةةةةةة  لوفةةةةةة ، عةةةةةةز السةةةةةةعود عبةةةةةةد الفتةةةةةةاي نوةةةةةةرة ، اومةةةةةةان  589
(9 بنةةةةةةاء ظ تطةةةةةةظور بنةةةةةةةاء بطاروةةةةةة  لفكشةةةةةةف عةةةةةةةن 8055البطةةةةةةراظي، ظ عطوةةةةةة  سةةةةةةمو  الحسةةةةةةةن9 )

م فةةةةةةةة  اتحةةةةةةةةاد المظهةةةةةةةةظبون فةةةةةةةةي مرلةةةةةةةة  روةةةةةةةةاض الطفةةةةةةةةا  ظ تعوورهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي محافاةةةةةةةة  الحسةةةةةةةةاء9 
 5209-515لصفحات (، ا.)ال امعت العربو  لفتربو  ظ عفم النفس

(9 ات اهةةةةةةةةةةةةةات معاصةةةةةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةةةةةي القوةةةةةةةةةةةةةاس .805زوةةةةةةةةةةةةةاد عبةةةةةةةةةةةةةد الحسةةةةةةةةةةةةةوص الخةةةةةةةةةةةةةظلي9 ) 529
 8209-.81(، الصفحات 508)م ف  الداصالظمضظعي9 

(9 نحةةةةةةظ رؤوةةةةةة   دوةةةةةدة الصةةةةةةالي ناةةةةةةام التقةةةةةةوم ظ القوةةةةةةاس .805سةةةةةالم احمةةةةةةد م اهةةةةةةد9 ) 529
 8809-..8، الصفحات الم فد الثاني - 51العدد-الم ف  ال امع التربظي بفوبوا9 

(9 بنةةةةةةةاء اختبةةةةةةةار تحصةةةةةةةوفي لمةةةةةةةادة اإلدارة ظاإلشةةةةةةةراف 8058صةةةةةةةالح رشةةةةةةةود ال بةةةةةةةظري9 ) 529
(، .80)االسةةةةةتاذالتربةةةةةظّي عفةةةةة  ظفةةةةةي ناروةةةةة  السةةةةةمات الكامنةةةةة  لطفبةةةةة  معاهةةةةةد إعةةةةةداد المعفمةةةةةون9 

 55809-5.28الصفحات 

(9 االت اهةةةةةةةةةةات البوئوةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةدى طفبةةةةةةةةةة  ظ طالبةةةةةةةةةةات 8005صةةةةةةةةةةالح عبةةةةةةةةةةد اه  اسةةةةةةةةةةم9 ) 809
 9اسات الخفوج ظ ال امع  العربو م ف  در الكظوت9 
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تقوةةةةةةةةوم كفاوةةةةةةةة  بنةةةةةةةةاء االختبةةةةةةةةارات (9 8052صةةةةةةةةباي سةةةةةةةةاعد، ظ بةةةةةةةةن عةةةةةةةةامر ظسةةةةةةةةوف  9 ) 859
ال زائةةةةةةةر: م فةةةةةةة   التحصةةةةةةوفو  لةةةةةةةدى  سةةةةةةةاتذة التعفةةةةةةوم ال ةةةةةةةامعي ظفةةةةةةةي معةةةةةةةاوور االختبةةةةةةار ال وةةةةةةةد9

 العفظم االنسانو  ظ اال تماعو 9

بحةةةةةةةظث النفسةةةةةةةو  ظ (9 تحفوةةةةةةة  البوانةةةةةةةات فةةةةةةةي ال.522صةةةةةةةالي الةةةةةةةدون محمةةةةةةةظد عةةةةةةةالم9 ) 889
 التربظو 9 )دار الفكر العربي، المحرر( القاهرة، مصر9

القوةةةةةةةةةاس ظ التقظسةةةةةةةةةم التربةةةةةةةةةظي ظ النفسةةةةةةةةةي (9 8000صةةةةةةةةةالي الةةةةةةةةةدون محمةةةةةةةةةظد عةةةةةةةةةالم9 ) 8.9
 (9 القاهرة، مصر: دار الفكر العربي9.)اإلصدار   ساسوته ظ تظ اهته المعاصرة

 

الناروةةةةةة  ظ المنه وةةةةةة  التقةةةةةةظوم البةةةةةةدو   سسةةةةةةه (9 8005صةةةةةةالي الةةةةةةدون محةةةةةةظد عةةةةةةالم9 ) 859
 القاهرة: دار الفكر العربي ظ تطبوقاته المودانو 9

نمةةةةةةةةةاذج االسةةةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةةةردة االختباروةةةةةةةةة  (9 .805صةةةةةةةةةالي الةةةةةةةةةدون محمةةةةةةةةةظد عةةةةةةةةةالم9 ) 819
القةةةةةةاهرة: دار   حادوةةةةةة  البعةةةةةةد ظ متعةةةةةةددة البعةةةةةةاد ظ تطبوقاتهةةةةةةا فةةةةةةي القوةةةةةةاس النفسةةةةةةي ظ التربةةةةةةظي9

 الفكر العربي9

 اتقةةةةةةةان القوةةةةةةةاس النفسةةةةةةةي الناروةةةةةةةات ظ الطةةةةةةةري(805.9صةةةةةةةالي الةةةةةةةدون محةةةةةةةظد عةةةةةةةالم9 ) 889
عمان، االردن: )تر مةةةةةةةةة    سوسةةةةةةةةةفي رونظلةةةةةةةةةد ظ لوفونغسةةةةةةةةةتظن رونظلةةةةةةةةةد((9 5)اإلصةةةةةةةةةدار الطبعةةةةةةةةة  

 دار الفكر9

(9 اثةةةةةةةةر شةةةةةةةةك  الفقةةةةةةةةرة عفةةةةةةةة  معةةةةةةةةالم الفقةةةةةةةةرة ظ ثبةةةةةةةةات 8050طالةةةةةةةةص محمةةةةةةةةد العنةةةةةةةةزي9 ) 829
 االختبار9  امع  مؤت ، االردن:  امع  مؤت 9

 ثةةةةةةر التةةةةةةدروص عفةةةةةة  الةةةةةةذكاء السةةةةةةوا  لتطةةةةةةظور (9 8002) عةةةةةةاد  بتر ةةةةةةي عبةةةةةةد ال فوةةةةةة 9 829
 م ف  شبك  العفظم النفسو  العربو 9 المظهب 9

عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن فخةةةةةةةرظ حصةةةةةةةه ، عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن تركةةةةةةةي امنةةةةةةة ، احمةةةةةةةد عمةةةةةةةر محمةةةةةةةد، ظ  829
 االردن: دار المسورة9 القواس النفسي ظ التربظي9(9 8050السبعي نركي9 )

(9 .)الناروةةةةةةةةةةة  ظ التطبوةةةةةةةةةةةي(9 )(9 القوةةةةةةةةةةةاس النفسةةةةةةةةةةةي 5222عبةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةرحمن سةةةةةةةةةةةعد9 ) 09.
 القاهرة، مصر: العربي, دار الفكر9
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(9 مةةةةةةةةةةؤتمر االصةةةةةةةةةةالي المدرسةةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةةالوص 8002عبةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةرحمن فتحةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةرظان9 ) 59.
الكشةةةةةةف عةةةةةةن المظهةةةةةةظبون ظ رعةةةةةةاوتهم الظاقةةةةةةع ظ ات اهةةةةةةات التطةةةةةةظور9  امعةةةةةة  االمةةةةةةارات العربوةةةةةة  

 المتحدة، االمارات العربو  المتحدة9

تطةةةةةةةةةظور ظ بنةةةةةةةةةاء مقةةةةةةةةةاووس (9 .805م مشةةةةةةةةةاري9 )عبةةةةةةةةةد العزوةةةةةةةةةز بةةةةةةةةةن عوسةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةدها 89.
 الخصةةةةةةائ  السةةةةةةفظكو  لفكشةةةةةةف عةةةةةةن المظهةةةةةةظبوون فةةةةةةي الصةةةةةةفظف االظلوةةةةةة  بالمرحفةةةةةة  االبتدائوةةةةةة 9

 السعظدو : كفو  التربو   امع  المفظ فوص 9

(9 التظافةةةةةةي بةةةةةةون الناةةةةةةروتون الكالسةةةةةةوكو  ظالحدوثةةةةةة  فةةةةةةي 8052عبةةةةةةد الظهةةةةةةاص العفوفةةةةةةي9 ) 9..
، 5م فةةةةة  دراسةةةةةات نفسةةةةةو  ظ تربظوةةةةة ، القوةةةةةاس النفسةةةةةي9  مطابقةةةةة  فقةةةةةرات اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي

 5259-552الصفحات 

مقوةةةةةةةاس سةةةةةةةتانفظرد ونوةةةةةةةه الصةةةةةةةظرة الخامسةةةةةةة  تقنةةةةةةةون المقوةةةةةةةاس (9 8055عبوةةةةةةةر البفعةةةةةةةا9 ) 59.
 دمشي:  امع  دمشي9 في محافا  دمشي9

(9 اثةةةةةةةةر الزوةةةةةةةةادة فةةةةةةةةي عةةةةةةةةدد الفقةةةةةةةةرات المرتبطةةةةةةةة  عفةةةةةةةة  8055عةةةةةةةةز الةةةةةةةةدون النعومةةةةةةةةي9 ) 19.
م فةةةةةةة  اتحةةةةةةةاد ال امعةةةةةةةات العربوةةةةةةة  لفتربوةةةةةةة  ظ عفةةةةةةةم رة االختبةةةةةةةار9 الخصةةةةةةةائ  السةةةةةةةكظمترو  لفقةةةةةةة

 (9.)2النفس، 

(9  ثةةةةةةر شةةةةةةك  فقةةةةةةرة االختوةةةةةةار مةةةةةةن متعةةةةةةدد ظالصةةةةةةظاص 8052عةةةةةةظوض ر ةةةةةةاء محمةةةةةةد9 ) 89.
ظالخطةةةةةأ عفةةةةة  الخصةةةةةائ  السةةةةةوكظمترو  ظفةةةةةي ناروةةةةة  اسةةةةةت اب  الفقةةةةةرة الختبةةةةةار مةةةةةادة الحاسةةةةةص 

 التربو  ظ االداص، السعظدو 9اآللي لفصف الظ  ثانظي في مدون  تبظظ9 تبظظ، كفو  

(9 المظهبةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةراءة 8058فتوحةةةةةةةةةةة  ظادي، ظ محمةةةةةةةةةةةد الساسةةةةةةةةةةةي الشةةةةةةةةةةةاوص9 )دوسةةةةةةةةةةةمبر,  29.
 5229-525(، الصفحات 82)م ف  العفظم االنسانو  ظ اال تماعو مفاهمو 9 

(9 بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي فةةةةةي 8058لموةةةةةاء محمةةةةةظد رفقةةةةةي، ظ احمةةةةةد صةةةةةباي سةةةةةاند9 ) 29.
(، .5).دراسةةةةةةةةةات، ي باسةةةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةةةظذج راش9 الهندسةةةةةةةةة  لطفبةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةف الخةةةةةةةةةامس االساسةةةةةةةةة

 5.829-.5.1الصفحات 

(9 در ةةةةةةةة  مطابقةةةةةةةة  اختبةةةةةةةةار تحصةةةةةةةةوفي ظفةةةةةةةةي 8058ما ةةةةةةةةد محمةةةةةةةةد الخوةةةةةةةةاط9 )ونةةةةةةةةاور,  29.
نمةةةةةةةظذج راش  حةةةةةةةادي المعفمةةةةةةة  فةةةةةةةي الكشةةةةةةةف عةةةةةةةن مسةةةةةةةتظى المعرفةةةةةةة  العفموةةةةةةة  فةةةةةةةي المهةةةةةةةارات 
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فةةةةةةةظم م فةةةةةةة   امعةةةةةةة  القصةةةةةةة  )سفسةةةةةةةف  العالرواضةةةةةةةو  لةةةةةةةدى طفبةةةةةةة  الصةةةةةةةف الثةةةةةةةامن الساسةةةةةةةي9 
 5559-22، الصفحات اإلنسانو (

(9 دراسةةةةةة  مقارنةةةةةة  بةةةةةةون الناروةةةةةة  التقفودوةةةةةة  ظنمةةةةةةظذج 8008محمةةةةةةد السةةةةةةود ابةةةةةةظ هاشةةةةةةم9 ) 509
م فةةةةة  كفوةةةةة  التربوةةةةة  راش فةةةةةي اختوةةةةةار فقةةةةةرات مقوةةةةةاس مةةةةةداخ  الدراسةةةةة  لةةةةةدى طةةةةةالص ال امعةةةةة 9 

 189-5، الصفحات بالزقازوي

(9 التظ هةةةةةةات المسةةةةةةتقبفو  لفتقةةةةةةظوم النفسةةةةةة  ظالتربةةةةةةظى 8002محمةةةةةةد السةةةةةةود ابةةةةةةظ هاشةةةةةةم9 ) 559
9  امعةةةةة  المفةةةةةظ سةةةةةعظد، الم فةةةةة  العربوةةةةة  لفتربوةةةةة  55ظتطبوقاتهةةةةةا فةةةةة  م ةةةةةا  التربوةةةةة  الخاصةةةةة 9 

 الخاص  9

(9 بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةوفي محكةةةةةي المر ةةةةةع فةةةةةي مةةةةةادة 8058محمةةةةةد انةةةةةظر السةةةةةمرائي9 ) 589
-285، الصةةةةةةةفحات السةةةةةةةتاذالعفةةةةةةةظم التربظوةةةةةةة  ظالنفسةةةةةةةو 9 عفةةةةةةةم نفةةةةةةةس الخةةةةةةةظا  لطفبةةةةةةة   قسةةةةةةةام 

50089 

(9 بنةةةةةةةاء .805محمةةةةةةد انةةةةةةظر محمةةةةةةةظد السةةةةةةامرائي، ظ محمةةةةةةةد شةةةةةةاكر الخفةةةةةةةا ي احمةةةةةةد9 ) 5.9
اختبةةةةار تحصةةةةوفي محكةةةةي المر ةةةةع فةةةةي مةةةةادة عفةةةةم نفةةةةس الخةةةةظا  لطفبةةةة  اقسةةةةام العفةةةةظم التربظوةةةة  

 9  امع  بغداد، العراي80.9االستاذ، ظ النفسو 9 

(9 تصةةةةةةةظر مقتةةةةةةةري لتطةةةةةةةظور  دظات 8002بةةةةةةةد الكةةةةةةةروم الزهرانةةةةةةةي9 )محمةةةةةةةد بةةةةةةةن رشةةةةةةةاد ع 559
دراسةةةةة  مقدمةةةةة  قوةةةةةاس تحصةةةةةو  الطةةةةةالص ظفةةةةةي معةةةةةاوور ال ةةةةةظدة الشةةةةةامف  بةةةةةظزارة التربوةةةةة 9 تةةةةةألوف 

 امعةةةةةة  ام القةةةةةرى، الممفكةةةةةة  السةةةةةةعظدو : غوةةةةةةر  لنوةةةةة  شةةةةةةهادة الةةةةةةدكتظرة تخصةةةةة  قوةةةةةةاس ظتقةةةةةةظوم9
 منشظرة9

اسةةةةةةةةةةةالوص التقةةةةةةةةةةةظوم  (9 تطةةةةةةةةةةةظر8001, 05 0.-82محمةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةةون سةةةةةةةةةةةعد حسةةةةةةةةةةون9 ) 519
 ضرظرة حتمو  لضمان  ظدة المؤسسات التعفومو 9 كفو  التربو  بني سظوف، مصر9

(9 اسةةةةةتخدام ناروةةةةة  االسةةةةةت اب  لففقةةةةةرة فةةةةةي بنةةةةةاء فقةةةةةرات اختبةةةةةار 8058محمةةةةةد دبةةةةةظس9 ) 589
محكةةةةي المر ةةةةع فةةةةي الرواضةةةةوات بفقةةةةرات ثنائوةةةة  التةةةةدروج ظ متعةةةةدد التةةةةدروج ظفةةةةي النمةةةةظذج ثنةةةةائي 

 55209-5515(، الصفحات 0.)  الن اي لألبحاثم ف   امعالمعفم9 
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(9 اسةةةةةتخدام ناروةةةةة  االسةةةةةت اب  لففقةةةةةرة فةةةةةي بنةةةةةاء فقةةةةةرات اختبةةةةةار 8058محمةةةةةد دبةةةةةظس9 ) 529
محكةةةةةةةي المر ةةةةةةةع فةةةةةةةي الرواضةةةةةةةوات بفقةةةةةةةرات ثنائوةةةةةةة  التةةةةةةةدروج ظمتعةةةةةةةددة التةةةةةةةدروج ظفةةةةةةةي النمةةةةةةةظذج 

 55209-5515، الصفحات م ف   امع  الن اي لألبحاثالفظ ستي ثنائي المعفم9 

(9 معال ةةةةةةةةةةة  ناروةةةةةةةةةةة  .805محمةةةةةةةةةةةد طةةةةةةةةةةةاهر طبعفةةةةةةةةةةةي، ظ محمةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةظاري9 ) ةةةةةةةةةةةظان,  529
-.52(، الصةةةةةةةةةةفحات 50)دراسةةةةةةةةةةات نفسةةةةةةةةةةو  ظ تربظوةةةةةةةةةة لالختبةةةةةةةةةةارت التحصةةةةةةةةةةوفو  ظ انظاعهةةةةةةةةةةا9 

8089 

اسةةةةةةتخدام نمةةةةةةاذج االسةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةردة (9 8050محمةةةةةةد محمةةةةةةظد محمةةةةةةد عبةةةةةةد الظهةةةةةةاص9 ) 529
المنوةةةةةةا: مةةةةةةذكرة دكتةةةةةةظراه قوةةةةةةاس  االختباروةةةةةة  فةةةةةةي تةةةةةةدروج مفةةةةةةردات بعةةةةةةض االختبةةةةةةارات المعرفوةةةةةة 9

 نفسي ، غور منشظر9

(9 تظاوةةةةةف نمةةةةةظذج راش فةةةةةي بنةةةةةاء اختبةةةةةار تحصةةةةةةوفي 8052معةةةةةزظز  ةةةةةابر عالظنةةةةةه9 ) 109
م فةةةةةةة   امعةةةةةةة  االسةةةةةةةتقال  فةةةةةةةي منهةةةةةةةاج التةةةةةةةاروا لفصةةةةةةةف الثةةةةةةةاني الثةةةةةةةانظي الدبةةةةةةةي بففسةةةةةةةطون9 

 8.89-.52، الصفحات لالبحاث

تةةةةةةاروا  لقوةةةةةةاس ظ التقةةةةةةظوم9محاضةةةةةةرات فةةةةةةي ا(9 8052نضةةةةةةا  مةةةةةةزاحم رشةةةةةةود العةةةةةةزاظي9 ) 159
   لفعفظم االنسانو   امع  تكروت:، من كفو  التربو8052, 8 82االسترداد 

نشةةةةةةةةرة تربظوةةةةةةةة  (9 8052, 8 82ظزاة العفةةةةةةةةوم االدارة العامةةةةةةةة  لفتعفةةةةةةةةوم بمدونةةةةةةةة  المدونةةةةةةةة 9 ) 189
 :http://www.madinaedu.gov.saتةةةةةةةم االسةةةةةةةترداد مةةةةةةةن  االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةوفو 9

http://www.madinaedu.gov.sa/data.php?sp=d&p=6890&RnoS=y 

(9 بنةةةةةةةاء اختبةةةةةةةار تحصةةةةةةةوفي عفةةةةةةة  ظفةةةةةةةي  نمةةةةةةةظذج راش 8058واسةةةةةةةون حمةةةةةةةد الربوعةةةةةةةي9 ) 1.9
(، الصةةةةةةةفحات 8)8م فةةةةةةة  الباحةةةةةةةث، فةةةةةةةي مةةةةةةةادة الحوةةةةةةةاء لةةةةةةةدى طفبةةةةةةة  الصةةةةةةةف الظ  متظسةةةةةةةط9 

855-8189 

(9 الخصةةةةةةةةةةةةةةائ  السةةةةةةةةةةةةةةكظمترو  الختبةةةةةةةةةةةةةةارات 8058, 2وةةةةةةةةةةةةةةظنس ابةةةةةةةةةةةةةةظ رد حموةةةةةةةةةةةةةةدي9 ) 159
االختوةةةةةةةةةار مةةةةةةةةةن متعةةةةةةةةةدد ظ التكموةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةة  مقارنةةةةةةةةة  باسةةةةةةةةةتخدام ناروةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةت اب  لفمفةةةةةةةةةردة9 
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 ( 10ملحق )

 لمادة المعلوماتية للسنة وول   انو   االختبار التحصيل 

 سا 1:  المدة الزمنية                                    مادة المعلوماتيةج م أ         امتحان تشخيصي  1/ ج م ع ت1:  المستوى

النقطة : ......................                  اإلسم :  ................................اللقب :   

8112/8112: اإلعادة : نعم/ال                    السنة الدراسية      ..........القسم:   

 

   ((Xيلي  )بوضع عالمة ) افيم خطأ اختر  صحيح/-1

 خطأ صحيح  

   التكنولوجيا هي علم المهارات الفنية 

   االعالم هو تفاعل بين مرسل و مستقبل مع وجود رسالة 

   يمكننا ادماج تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في التعليم 

   وحدات اإلخراج هي الوحدات التي يتم فيها تخزين المعلومات 

Bios هو احد انظمة شركة ميكروسوفت ظهر قبل ظهور الـwindows   

   1او  2حيث تحمل اما  octetأو الـ  Byteاصغر وحدة لتخزين المعلومات هي الـ 

   حسب البرامج المفتوحة في الجهاز RAM يتغير محتوى الذاكرة الحية 

   هو أحد البرامج التي تحمي الحاسوب من االختراقاتchevale de troisحصان طروادة 

   التهيئة المنطقية هي تقسيم القرص إلى مسارات و قطاعات 

   تسمح الشبكة بالمشاركة في القرص الصلب 

   شبكة تتكون من حواسيب بنفس المواصفاتالند للند هي 

   المحول من سرعة و تطورا أكثر الموزع يعتبر

   ((X)بوضع عالمة )واحدة فقط  إجابة صحيحة اختر -8

 تأثير لها التالية العوامل من أي  الشبكة الواسعة تربط بين  تعني :  TICالـ 
  الكمبيوتر أداء على

 

   صلب قرص اضافة  المؤسسات  اإلعالم اآللي 

   المعالج سرعة  البلديات  المعلوماتية 

   الشاشة حجم زيادة  الجامعات  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

   تغيير الفارة  الدول  نظام من أنظمة التشغيل 

      

 التهيئة المنطقية هي  :لـ  الويب كاميرا تستعمل :به نقصد العتاد

  إعادة نظام التشغيل   الرسومات و الصور إدخال   الملحقات و البرامج

للكمبيوتر المكونة األجهزة   حذف المعلومات   الفورية الصور لنقل   

 الواجهة في النقر و للتأشير   الكمبيوتر تحمي التي البرامج
  الرسومية

وضع نظام الملفات على  
 القرص

 

 

IOS  هو التشغيل نظام :  

Input output system  مكوناته جميع و الحاسوب في بالتحكم يقوم برنامج   

Internet opering system  الحاسوب بحماية يقوم برنامج   

Iphone  operting system  افتراضية تجزئات إلى الصلب القرص لتقسيم برنامج (C:// و D://)  

 

 

مالحظة : اإلجابة على نفس ورقة  

 اإلمتحان
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 واحدة  قط     الخانة المناسبة لكل سطر  (x )ضع عالمة-3

 ظحدات إخراج ظحدات إدخا  ظحدات معال   ظحدات تخزون ناام تشغو  برامج  
Avast       

RAM       

       الموكرظفظن

       قرض صفص

       الطابع 

WINDOWS       

IOS       
 

4- 

 سمي مكونات الحاسوب التالية: -

                                      
1          ..............................3             .......................................2.......................................... 

 

 امأل الفرغات بكلمة واحدة فقط-  

 

 الصورة في الشكل تمثل :....................... و يمثل ........................

رف على :.................................. و يمتاز ب ..................... التي تقاس .و يش

 بـ..............................

 

  1TB=1000 GBو   1GB=1000 MBو   1MB= 1000 KBو    1KB=1000 Byte: علما انه-

   ((Xيلي  )بوضع عالمة ) افيم  خطأ/ اختر  صحيح 

 خاطئ صحيح الترتيب

2TB / 76 GB / 1,5 GB     / KB1222/2000 MB     

  / 76 GB / 1,5 GB  1222 KB/2000 MB/2TB   

2TB/76GB/2.6GB/2000MB/1000KB   

 أي من الخطوات التالية نتبعها لتغيير خصائص العرض:  -5

 Démarrer          Panneau de configuration            Programmes et fonctionnalités. 
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 Démarrer          Tous les programmes          Personnalisation. 

Démarrer          Panneau de configuration             Personnalisation. 

 الشبكة المحلية  تسمح بمشاركة  .1

 اسالك                                 كل العتاد                                            طابعة

 : اهم استخدامات الشبكة هي .2

  مشاركة المعلومات                      برامج تثبيت                           تسريع الحاسوب

 :الشبكة المحلية  تستخدم لربط حواسيب .3

 بين دولتين                      في والية واحدة                               داخل مكتب 

 تحتاج طبولوجيا نجمة الى : .4

 ينحواسيب متصلة بخط توصيل          وحدة توصيل مركزية           ربط حاسب بحاسب

 

 م بيناألرقا بوضع رتبها . الحاسوب لتركيب مرتبة غير مراحل بعض لديك :. السابع  التمرين

 

 

    المركزية للوحدة الرئيسي الصندوق غلق

  )    (المركزية للوحدة الرئيسي الصندوق داخل األم وحةلال تثبيت

 )   ( .الفأرة و المفاتيح لوحة و الشاشة ربط

 )    ( .المعالج مبرد تركيب

  )    (الصلب القرص تركيب

 )    ( .الداخلية األسالك توصيل

 )    ( . تثبيته و المعالج تركيب
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 ( 10الملحق رقم  )  

 مجتمع الدراسة بلدية غليزان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البلدية المسجلون  المعيدون  الجدول 5 المسجلون  المعيدون  المجموع

السنة 1 السنة 1 الشعب  السنة 1 السنة 1

مجموع إنــاث مجموع إنــاث مجموع إنــاث مجموع إنــاث

غليزان 74 32 14 5 174 67 19 2 248

غليزان 51 25 15 4 ج. م. علوم 84 39 14 2 135

غليزان 62 40 9 6 ج. م. علوم 85 48 8 0 147

غليزان 63 35 18 10 ج. م. علوم 90 36 20 1 153

غليزان 60 34 10 4 ج. م. علوم 145 72 11 0 205

غليزان 80 61 30 23 ج. م. علوم 157 88 40 21 237

غليزان 39 31 6 3 ج. م. علوم 82 36 18 2 121

غليزان 67 47 10 6 ج. م. علوم 170 66 28 6 237

غليزان 79 53 8 3 161 73 36 9 240

غليزان 80 53 8 3 ج. م. علوم 147 63 227

655 411 128 67 0 1 295 588 194 43 1 950
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 و الخطأ المعيار  لها    االختبار التحصيل صعوبة الفقرات ( قيم 10الملحق )
 

 
INPUT: 389 PERSON  37 ITEM  REPORTED: 389 PERSON  37 ITEM  2 CATS WINSTEPS 3.72.3 

--------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 1.71  REL.: .75 ... ITEM: REAL SEP.: 6.34  REL.: .98 

         ITEM STATISTICS:  ENTRY ORDER 

  

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|      

| 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM 

| 

|------------------------------------+---------+---------+----------+----------+-----| 

|     1    217    389     .42     .11|1.19   5.1|1.27   5.3|  .10   .34| 55.0  65.3| a2-1 

| 

|     2    327    389   -1.17     .14|1.01    .1|1.17   1.2|  .22   .26| 84.8  84.2| a3-1 

| 

|     3    327    389   -1.17     .14| .96   -.5| .85  -1.2|  .33   .26| 84.3  84.2| a4-1 

| 

|     4    238    389     .17     .11|1.05   1.2|1.08   1.5|  .28   .34| 62.5  66.8| a5-1 

| 

|     5    199    389     .63     .11|1.04   1.3|1.06   1.4|  .29   .35| 62.5  64.8| a6-1 

| 

|     6    242    389     .12     .11| .95  -1.3| .90  -1.8|  .41   .34| 67.1  67.2| a7-1 

| 

|     7    277    389    -.34     .12|1.10   1.9|1.17   2.1|  .18   .32| 71.7  72.7| a8-1 

| 

|     8    209    389     .51     .11|1.11   3.1|1.13   2.8|  .21   .35| 57.3  65.0| a9-1 

| 

|     9    175    389     .91     .11|1.17   4.5|1.22   4.5|  .14   .35| 58.1  65.2| a10-

1| 

|    10    252    389    -.01     .11|1.05   1.2|1.05    .9|  .27   .33| 67.1  68.4| a11-

1| 

|    11    160    389    1.09     .11|1.06   1.6|1.09   1.7|  .27   .34| 62.5  66.0| a12-

1| 

|    12    326    389   -1.15     .14| .92   -.9| .76  -1.9|  .39   .26| 84.1  83.9| b1-1 

| 

|    13    311    389    -.87     .13|1.04    .5|1.06    .5|  .24   .29| 79.4  80.3| b2-1 

| 

|    14    285    389    -.45     .12| .88  -2.1| .81  -2.4|  .46   .31| 76.6  74.3| b3-2 

| 

|    15    176    389     .90     .11| .97   -.9| .95  -1.2|  .39   .35| 68.1  65.2| b6-1 

| 

|    16    220    389     .38     .11|1.08   2.3|1.12   2.5|  .24   .34| 59.9  65.4| b7-2 

| 

|    17    294    389    -.59     .12| .98   -.3| .89  -1.2|  .35   .30| 76.6  76.3| b8-1 

| 

|    18    280    389    -.38     .12|1.01    .3|1.03    .4|  .29   .32| 73.0  73.3| c1   

| 

|    19    135    389    1.40     .11| .99   -.1| .98   -.3|  .34   .33| 68.4  68.7| c2   

| 

|    20    234    389     .22     .11|1.05   1.3|1.07   1.4|  .27   .34| 65.8  66.4| c3   

| 

|    21    288    389    -.50     .12| .94  -1.0| .92  -1.0|  .38   .31| 74.8  75.0| c5   

| 

|    22    315    389    -.94     .14| .94   -.7| .88  -1.0|  .36   .28| 82.5  81.3| c6   

| 

|    23    222    389     .36     .11| .98   -.5| .99   -.2|  .36   .34| 63.5  65.6| c7   

| 

|    24    218    389     .41     .11|1.02    .6|1.03    .6|  .32   .34| 65.6  65.3| c8   

| 

|    25    338    389   -1.42     .16|1.09    .9|1.38   2.2|  .08   .25| 86.6  87.0| d1   

| 
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|    26    338    389   -1.42     .16| .93   -.6| .73  -1.9|  .36   .25| 86.6  87.0| d3   

| 

|    27    260    389    -.11     .11| .88  -2.8| .81  -3.1|  .49   .33| 72.8  69.6| e1   

| 

|    28    202    389     .60     .11| .88  -3.6| .85  -3.5|  .50   .35| 71.5  64.9| e4   

| 

|    29    267    389    -.20     .12| .88  -2.7| .80  -3.0|  .49   .32| 71.7  70.8| f1   

| 

|    30    271    389    -.26     .12| .87  -2.8| .77  -3.5|  .50   .32| 73.3  71.5| f2   

| 

|    31    285    389    -.45     .12| .89  -2.0| .78  -2.9|  .47   .31| 75.1  74.3| f3   

| 

|    32    212    389     .48     .11| .91  -2.7| .89  -2.5|  .46   .35| 71.0  65.1| f4   

| 

|    33    149    389    1.22     .11|1.11   2.7|1.17   3.0|  .20   .34| 61.4  67.1| g1   

| 

|    34    293    389    -.57     .12| .94   -.9| .93   -.8|  .37   .30| 77.4  76.1| g2   

| 

|    35    262    389    -.14     .11|1.02    .5|1.00    .0|  .31   .33| 69.7  69.9| g3   

| 

|    36    178    389     .88     .11|1.08   2.1|1.08   1.8|  .26   .35| 60.4  65.1| g4   

| 

|    37    131    389    1.45     .11| .98   -.5| .98   -.4|  .36   .33| 70.2  69.3| h2   

| 

|------------------------------------+---------+---------+----------+----------+-----| 

| MEAN   246.3  389.0     .00     .12|1.00    .1| .99    .0|           | 70.8  71.6|      

| 

| S.D.    58.1     .0     .78     .01| .08   2.0| .15   2.2|           |  8.5   7.0|      

| 
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 ( قيم قدرة المفحوصين و الخطأ المعيار  لها    االختبار التحصيل 14الملحق )
INPUT: 405 PERSON  37 ITEM  REPORTED: 405 PERSON  37 ITEM  2 CATS WINSTEPS 3.72.3 

--------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 1.75  REL.: .75 ... ITEM: REAL SEP.: 6.37  REL.: .98 

  

         PERSON STATISTICS:  ENTRY ORDER 

  

------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|       

| 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| 

PERSON| 

|------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----

--| 

|     1     31     37    1.83     .46|1.10    .4|1.64   1.4|  .02   .26| 83.8  83.8|   

1   | 

|     2     30     37    1.63     .44| .88   -.4| .64  -1.0|  .48   .27| 81.1  81.1|   

2   | 

|     3     27     37    1.12     .39|1.02    .2|1.15    .7|  .26   .31| 70.3  73.8|   

3   | 

|     4     28     37    1.28     .40| .97   -.1| .81   -.6|  .38   .30| 75.7  76.0|   

4   | 

|     5     27     37    1.12     .39|1.17   1.0|1.17    .7|  .10   .31| 70.3  73.8|   

5   | 

|     6     22     37     .44     .36| .75  -2.1| .71  -2.0|  .65   .34| 78.4  66.1|   

6   | 

|     7     19     37     .06     .35|1.05    .5|1.08    .6|  .27   .35| 62.2  64.9|   

7   | 

|     8     20     37     .19     .35| .87  -1.1| .92   -.5|  .48   .35| 78.4  65.1|   

8   | 

|     9     22     37     .44     .36| .93   -.6| .91   -.6|  .43   .34| 73.0  66.1|   

9   | 

|    10     18     37    -.06     .35|1.14   1.2|1.17   1.2|  .17   .35| 51.4  64.9|  

10   | 

|    11     18     37    -.06     .35|1.19   1.6|1.28   2.0|  .09   .35| 56.8  64.9|  

11   | 

|    12     17     37    -.18     .35| .97   -.2| .94   -.4|  .39   .35| 67.6  65.0|  

12   | 

|    13     18     37    -.06     .35|1.32   2.6|1.38   2.6| -.06   .35| 45.9  64.9|  

13   | 

|    14     15     37    -.43     .36|1.09    .8|1.17   1.1|  .21   .34| 67.6  66.3|  

14   | 

|    15     16     37    -.31     .35|1.09    .8|1.09    .6|  .24   .34| 67.6  65.5|  

15   | 

|    16     13     37    -.69     .37| .87   -.9| .85   -.8|  .49   .33| 78.4  68.9|  

16   | 

|    17     30     37    1.63     .44| .99    .1|1.29    .8|  .22   .27| 81.1  81.1|  

17   | 

|    18     27     37    1.12     .39| .94   -.3|1.05    .3|  .36   .31| 70.3  73.8|  

18   | 

|    19     29     37    1.44     .42| .95   -.1| .79   -.6|  .39   .29| 81.1  78.4|  

19   | 

|    20     25     37     .83     .37| .87   -.9| .79  -1.0|  .51   .33| 75.7  70.1|  

20   | 



المالحققائمة   

 
170 

 

|    21     27     37    1.12     .39| .96   -.2| .85   -.5|  .39   .31| 70.3  73.8|  

21   | 

|    22     28     37    1.28     .40| .95   -.2|1.02    .2|  .34   .30| 81.1  76.0|  

22   | 

|    23     26     37     .97     .38| .99    .0|1.07    .4|  .30   .32| 75.7  71.8|  

23   | 

|    24     28     37    1.28     .40|1.08    .5|1.11    .5|  .19   .30| 75.7  76.0|  

24   | 

|    25     29     37    1.44     .42| .82   -.8| .67  -1.1|  .53   .29| 81.1  78.4|  

25   | 

|    26     25     37     .83     .37|1.04    .3|1.07    .4|  .26   .33| 75.7  70.1|  

26   | 

|    27     24     37     .70     .37| .79  -1.6| .71  -1.6|  .60   .33| 73.0  68.7|  

27   | 

|    28     25     37     .83     .37|1.10    .7|1.22   1.1|  .18   .33| 64.9  70.1|  

28   | 

|    29     25     37     .83     .37|1.14   1.0|1.20   1.0|  .14   .33| 64.9  70.1|  

29   | 

|    30     23     37     .56     .36| .87  -1.0| .80  -1.2|  .52   .34| 70.3  67.2|  

30   | 

|    31     24     37     .70     .37|1.15   1.1|1.20   1.1|  .14   .33| 67.6  68.7|  

31   | 

|    32     21     37     .31     .35|1.18   1.5|1.28   1.8|  .10   .34| 59.5  65.5|  

32   | 

|    33     26     37     .97     .38|1.13    .8|1.27   1.2|  .13   .32| 64.9  71.8|  

33   | 

|    34     20     37     .19     .35| .99   -.1|1.00    .0|  .36   .35| 67.6  65.1|  

34   | 

|    35     24     37     .70     .37|1.05    .4|1.03    .2|  .28   .33| 73.0  68.7|  

35   | 

|    36     21     37     .31     .35| .92   -.7| .90   -.7|  .45   .34| 70.3  65.5|  

36   | 

|    37     19     37     .06     .35|1.10    .9|1.10    .7|  .23   .35| 56.8  64.9|  

37   | 

|    38     21     37     .31     .35| .89   -.9| .88   -.8|  .48   .34| 70.3  65.5|  

38   | 

|    39     19     37     .06     .35|1.03    .3|1.04    .4|  .31   .35| 62.2  64.9|  

39   | 

|    40     18     37    -.06     .35|1.21   1.8|1.21   1.5|  .10   .35| 45.9  64.9|  

40   | 

|    41     21     37     .31     .35| .78  -2.0| .74  -1.9|  .62   .34| 81.1  65.5|  

41   | 

|    42     21     37     .31     .35|1.21   1.7|1.18   1.2|  .10   .34| 43.2  65.5|  

42   | 

|    43     14     37    -.56     .36| .91   -.7| .87   -.7|  .46   .34| 73.0  67.4|  

43   | 

|    44     10     37   -1.12     .39|1.11    .6|1.16    .7|  .17   .31| 70.3  73.8|  

44   | 

|    45     14     37    -.56     .36|1.11    .8|1.14    .8|  .20   .34| 67.6  67.4|  

45   | 

|    46     13     37    -.69     .37|1.10    .8|1.11    .6|  .21   .33| 67.6  68.9|  

46   | 

|    47     24     37     .70     .37|1.06    .5|1.05    .3|  .26   .33| 67.6  68.7|  

47   | 

|    48     15     37    -.43     .36|1.23   1.8|1.28   1.7|  .05   .34| 56.8  66.3|  

48   | 

|    49     13     37    -.69     .37|1.00    .1| .93   -.3|  .35   .33| 67.6  68.9|  

49   | 
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|    50     16     37    -.31     .35|1.04    .4|1.04    .3|  .30   .34| 62.2  65.5|  

50   | 

|    51     15     37    -.43     .36|1.18   1.4|1.17   1.1|  .13   .34| 56.8  66.3|  

51   | 

|    52     16     37    -.31     .35|1.07    .6|1.08    .6|  .26   .34| 56.8  65.5|  

52   | 

|    53     18     37    -.06     .35|1.06    .6|1.06    .5|  .27   .35| 62.2  64.9|  

53   | 

|    54     20     37     .19     .35|1.07    .7|1.07    .6|  .26   .35| 56.8  65.1|  

54   | 

|    55     18     37    -.06     .35|1.02    .2|1.01    .1|  .33   .35| 62.2  64.9|  

55   | 

|    56     20     37     .19     .35| .97   -.3| .93   -.5|  .40   .35| 62.2  65.1|  

56   | 

|    57     20     37     .19     .35|1.08    .7|1.06    .5|  .25   .35| 56.8  65.1|  

57   | 

|    58     20     37     .19     .35| .88  -1.0| .89   -.8|  .49   .35| 78.4  65.1|  

58   | 

|    59     19     37     .06     .35|1.19   1.6|1.21   1.5|  .12   .35| 51.4  64.9|  

59   | 

|    60     18     37    -.06     .35| .90   -.8| .90   -.7|  .47   .35| 78.4  64.9|  

60   | 

|    61     26     37     .97     .38| .99    .0| .96   -.1|  .33   .32| 70.3  71.8|  

61   | 

|    62     22     37     .44     .36|1.02    .2|1.01    .1|  .32   .34| 67.6  66.1|  

62   | 

|    63     24     37     .70     .37|1.07    .6|1.07    .4|  .24   .33| 62.2  68.7|  

63   | 

|    64     23     37     .56     .36|1.00    .0|1.02    .2|  .34   .34| 64.9  67.2|  

64   | 

|    65     26     37     .97     .38| .90   -.6| .81   -.8|  .47   .32| 75.7  71.8|  

65   | 

|    66     26     37     .97     .38| .92   -.5| .80   -.8|  .45   .32| 70.3  71.8|  

66   | 

|    67     27     37    1.12     .39| .88   -.6| .87   -.4|  .45   .31| 75.7  73.8|  

67   | 

|    68     27     37    1.12     .39| .84   -.9| .77   -.9|  .51   .31| 81.1  73.8|  

68   | 

|    69     28     37    1.28     .40| .97   -.1| .94   -.1|  .34   .30| 81.1  76.0|  

69   | 

|    70     24     37     .70     .37|1.23   1.6|1.37   1.8|  .01   .33| 62.2  68.7|  

70   | 

|    71     25     37     .83     .37| .80  -1.4| .71  -1.5|  .59   .33| 75.7  70.1|  

71   | 

|    72     22     37     .44     .36|1.00    .0| .98   -.1|  .35   .34| 67.6  66.1|  

72   | 

|    73     24     37     .70     .37|1.13    .9|1.20   1.0|  .16   .33| 67.6  68.7|  

73   | 

|    74     26     37     .97     .38|1.12    .8|1.28   1.2|  .12   .32| 70.3  71.8|  

74   | 

|    75     23     37     .56     .36|1.11    .8|1.08    .5|  .22   .34| 64.9  67.2|  

75   | 

|    76     23     37     .56     .36| .93   -.5| .87   -.7|  .44   .34| 70.3  67.2|  

76   | 

|    77     23     37     .56     .36| .97   -.1| .94   -.3|  .38   .34| 64.9  67.2|  

77   | 

|    78     23     37     .56     .36|1.13   1.0|1.21   1.2|  .15   .34| 64.9  67.2|  

78   | 
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|    79     22     37     .44     .36| .94   -.4| .91   -.6|  .42   .34| 67.6  66.1|  

79   | 

|    80     22     37     .44     .36|1.01    .1| .98   -.1|  .34   .34| 62.2  66.1|  

80   | 

|    81     20     37     .19     .35| .85  -1.3| .83  -1.3|  .53   .35| 73.0  65.1|  

81   | 

|    82     22     37     .44     .36|1.00    .0| .98   -.1|  .35   .34| 67.6  66.1|  

82   | 

|    83     21     37     .31     .35|1.07    .6|1.05    .4|  .27   .34| 59.5  65.5|  

83   | 

|    84     22     37     .44     .36| .99    .0| .96   -.2|  .36   .34| 56.8  66.1|  

84   | 

|    85     19     37     .06     .35| .99   -.1| .98   -.1|  .37   .35| 67.6  64.9|  

85   | 

|    86     22     37     .44     .36| .91   -.7| .86   -.9|  .47   .34| 67.6  66.1|  

86   | 

|    87     20     37     .19     .35| .91   -.7| .87  -1.0|  .47   .35| 56.8  65.1|  

87   | 

|    88     15     37    -.43     .36| .92   -.6| .89   -.7|  .45   .34| 67.6  66.3|  

88   | 

|    89     19     37     .06     .35| .97   -.2| .97   -.2|  .38   .35| 67.6  64.9|  

89   | 

|    90     17     37    -.18     .35|1.16   1.3|1.16   1.1|  .16   .35| 51.4  65.0|  

90   | 

|    91     17     37    -.18     .35| .99   -.1| .96   -.2|  .37   .35| 62.2  65.0|  

91   | 

|    92     16     37    -.31     .35|1.01    .1|1.00    .0|  .34   .34| 67.6  65.5|  

92   | 

|    93     22     37     .44     .36|1.09    .8|1.11    .8|  .22   .34| 56.8  66.1|  

93   | 

|    94     32     37    2.06     .50|1.04    .2| .86   -.1|  .23   .24| 86.5  86.5|  

94   | 

|    95     27     37    1.12     .39|1.03    .2|1.06    .3|  .26   .31| 75.7  73.8|  

95   | 

|    96     27     37    1.12     .39| .97   -.1| .93   -.2|  .35   .31| 75.7  73.8|  

96   | 

|    97     20     37     .19     .35| .96   -.3| .98   -.1|  .38   .35| 73.0  65.1|  

97   | 

|    98     20     37     .19     .35|1.05    .5|1.11    .9|  .27   .35| 67.6  65.1|  

98   | 

|    99     19     37     .06     .35|1.24   2.0|1.27   1.9|  .05   .35| 45.9  64.9|  

99   | 

|   100     20     37     .19     .35|1.08    .7|1.12    .9|  .24   .35| 56.8  65.1| 

100   | 

|   101     15     37    -.43     .36|1.15   1.2|1.12    .8|  .17   .34| 51.4  66.3| 

101   | 

|   102     27     37    1.12     .39| .96   -.2|1.04    .2|  .35   .31| 75.7  73.8| 

102   | 

|   103     19     37     .06     .35| .91   -.7| .89   -.8|  .46   .35| 73.0  64.9| 

103   | 

|   104     24     37     .70     .37| .91   -.6| .86   -.7|  .45   .33| 73.0  68.7| 

104   | 

|   105     13     37    -.69     .37|1.12    .9|1.16    .9|  .17   .33| 67.6  68.9| 

105   | 

|   106     16     37    -.31     .35|1.07    .6|1.06    .5|  .27   .34| 56.8  65.5| 

106   | 

|   107     18     37    -.06     .35|1.13   1.1|1.15   1.1|  .19   .35| 56.8  64.9| 

107   | 
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|   108     24     37     .70     .37| .99   -.1|1.01    .1|  .35   .33| 62.2  68.7| 

108   | 

|   109     25     37     .83     .37|1.02    .2| .96   -.1|  .32   .33| 70.3  70.1| 

109   | 

|   110     19     37     .06     .35|1.17   1.5|1.25   1.8|  .11   .35| 62.2  64.9| 

110   | 

|   111     21     37     .31     .35| .97   -.2| .93   -.5|  .40   .34| 59.5  65.5| 

111   | 

|   112     20     37     .19     .35| .74  -2.4| .70  -2.4|  .67   .35| 78.4  65.1| 

112   | 

|   113     20     37     .19     .35| .88  -1.0| .86  -1.0|  .49   .35| 67.6  65.1| 

113   | 

|   114     20     37     .19     .35|1.01    .2|1.00    .0|  .33   .35| 67.6  65.1| 

114   | 

|   115     18     37    -.06     .35| .92   -.6| .90   -.7|  .45   .35| 62.2  64.9| 

115   | 

|   116     23     37     .56     .36| .92   -.6| .86   -.8|  .45   .34| 70.3  67.2| 

116   | 

|   117     23     37     .56     .36| .93   -.5| .87   -.8|  .44   .34| 70.3  67.2| 

117   | 

|   118     20     37     .19     .35| .86  -1.2| .84  -1.2|  .52   .35| 67.6  65.1| 

118   | 

|   119     19     37     .06     .35| .97   -.2| .97   -.2|  .39   .35| 62.2  64.9| 

119   | 

|   120     30     37    1.63     .44| .90   -.3| .75   -.6|  .42   .27| 81.1  81.1| 

120   | 

|   121     21     37     .31     .35|1.02    .2|1.02    .2|  .32   .34| 59.5  65.5| 

121   | 

|   122     21     37     .31     .35|1.10    .9|1.13    .9|  .22   .34| 54.1  65.5| 

122   | 

|   123     30     37    1.63     .44| .88   -.4| .95    .0|  .39   .27| 81.1  81.1| 

123   | 

|   124     15     37    -.43     .36|1.01    .1| .97   -.2|  .34   .34| 62.2  66.3| 

124   | 

|   125     17     37    -.18     .35|1.17   1.5|1.19   1.4|  .13   .35| 51.4  65.0| 

125   | 

|   126     18     37    -.06     .35|1.14   1.2|1.16   1.2|  .17   .35| 56.8  64.9| 

126   | 

|   127     24     37     .70     .37| .95   -.3| .85   -.8|  .43   .33| 62.2  68.7| 

127   | 

|   128     26     37     .97     .38|1.07    .4| .99    .0|  .26   .32| 70.3  71.8| 

128   | 

|   129     29     37    1.44     .42| .89   -.4| .93   -.1|  .41   .29| 75.7  78.4| 

129   | 

|   130     14     37    -.56     .36|1.00    .0|1.07    .5|  .32   .34| 62.2  67.4| 

130   | 

|   131     28     37    1.28     .40| .85   -.7| .73   -.9|  .51   .30| 75.7  76.0| 

131   | 

|   132     19     37     .06     .35|1.07    .6|1.06    .5|  .27   .35| 62.2  64.9| 

132   | 

|   133     25     37     .83     .37| .82  -1.2| .81   -.9|  .54   .33| 75.7  70.1| 

133   | 

|   134     22     37     .44     .36| .99    .0| .99    .0|  .35   .34| 67.6  66.1| 

134   | 

|   135     26     37     .97     .38|1.00    .1| .96   -.1|  .33   .32| 75.7  71.8| 

135   | 

|   136     27     37    1.12     .39|1.07    .4|1.28   1.1|  .18   .31| 70.3  73.8| 

136   | 
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|   137     31     37    1.83     .46| .79   -.7| .58  -1.1|  .55   .26| 83.8  83.8| 

137   | 

|   138     27     37    1.12     .39|1.00    .1| .93   -.2|  .32   .31| 70.3  73.8| 

138   | 

|   139     30     37    1.63     .44| .78   -.9| .56  -1.3|  .59   .27| 81.1  81.1| 

139   | 

|   140     22     37     .44     .36|1.12   1.0|1.14    .9|  .19   .34| 56.8  66.1| 

140   | 

|   141     14     37    -.56     .36| .89   -.8| .89   -.6|  .47   .34| 73.0  67.4| 

141   | 

|   142     16     37    -.31     .35|1.03    .3|1.09    .7|  .29   .34| 67.6  65.5| 

142   | 

|   143     17     37    -.18     .35| .92   -.7| .90   -.7|  .45   .35| 78.4  65.0| 

143   | 

|   144     19     37     .06     .35| .90   -.9| .86  -1.1|  .48   .35| 67.6  64.9| 

144   | 

|   145     16     37    -.31     .35| .93   -.6| .96   -.2|  .42   .34| 73.0  65.5| 

145   | 

|   146     19     37     .06     .35| .84  -1.4| .83  -1.3|  .54   .35| 78.4  64.9| 

146   | 

|   147     18     37    -.06     .35|1.06    .6|1.10    .8|  .26   .35| 62.2  64.9| 

147   | 

|   148     17     37    -.18     .35|1.14   1.2|1.19   1.3|  .17   .35| 62.2  65.0| 

148   | 

|   149     18     37    -.06     .35|1.07    .6|1.07    .5|  .27   .35| 51.4  64.9| 

149   | 

|   150     25     37     .83     .37|1.04    .3| .97   -.1|  .30   .33| 64.9  70.1| 

150   | 

|   151     21     37     .31     .35| .82  -1.6| .77  -1.7|  .58   .34| 70.3  65.5| 

151   | 

|   152     27     37    1.12     .39| .91   -.4| .80   -.8|  .45   .31| 75.7  73.8| 

152   | 

|   153     20     37     .19     .35| .91   -.7| .88   -.8|  .46   .35| 67.6  65.1| 

153   | 

|   154     24     37     .70     .37| .90   -.7| .83   -.9|  .47   .33| 67.6  68.7| 

154   | 

|   155     23     37     .56     .36| .81  -1.5| .75  -1.6|  .59   .34| 75.7  67.2| 

155   | 

|   156     26     37     .97     .38| .93   -.4| .83   -.7|  .43   .32| 70.3  71.8| 

156   | 

|   157     29     37    1.44     .42|1.02    .1|1.03    .2|  .26   .29| 75.7  78.4| 

157   | 

|   158     27     37    1.12     .39| .92   -.4| .90   -.3|  .41   .31| 70.3  73.8| 

158   | 

|   159     31     37    1.83     .46| .94   -.1| .81   -.3|  .35   .26| 83.8  83.8| 

159   | 

|   160     25     37     .83     .37| .98   -.1|1.06    .4|  .33   .33| 75.7  70.1| 

160   | 

|   161     27     37    1.12     .39|1.26   1.4|1.39   1.4| -.02   .31| 64.9  73.8| 

161   | 

|   162     28     37    1.28     .40|1.03    .2|1.21    .8|  .22   .30| 75.7  76.0| 

162   | 

|   163     24     37     .70     .37|1.01    .1| .99    .0|  .33   .33| 62.2  68.7| 

163   | 

|   164     27     37    1.12     .39| .91   -.5| .83   -.6|  .44   .31| 81.1  73.8| 

164   | 

|   165     27     37    1.12     .39| .98    .0|1.06    .3|  .32   .31| 75.7  73.8| 

165   | 
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|   166     28     37    1.28     .40| .91   -.4| .76   -.8|  .45   .30| 75.7  76.0| 

166   | 

|   167     28     37    1.28     .40| .99    .0|1.14    .6|  .28   .30| 75.7  76.0| 

167   | 

|   168     28     37    1.28     .40| .92   -.3| .81   -.6|  .42   .30| 75.7  76.0| 

168   | 

|   169     29     37    1.44     .42|1.04    .2|1.28    .9|  .19   .29| 75.7  78.4| 

169   | 

|   170     25     37     .83     .37| .90   -.6| .84   -.7|  .46   .33| 75.7  70.1| 

170   | 

|   171     28     37    1.28     .40| .99    .0|1.14    .6|  .28   .30| 75.7  76.0| 

171   | 

|   172     22     37     .44     .36|1.17   1.4|1.23   1.4|  .12   .34| 56.8  66.1| 

172   | 

|   173     29     37    1.44     .42| .94   -.2|1.07    .3|  .34   .29| 75.7  78.4| 

173   | 

|   174     30     37    1.63     .44|1.13    .6|1.32    .9|  .08   .27| 81.1  81.1| 

174   | 

|   175     29     37    1.44     .42| .88   -.5| .74   -.8|  .46   .29| 75.7  78.4| 

175   | 

|   176     29     37    1.44     .42| .97   -.1| .88   -.3|  .35   .29| 75.7  78.4| 

176   | 

|   177     23     37     .56     .36|1.06    .5|1.08    .5|  .26   .34| 70.3  67.2| 

177   | 

|   178     26     37     .97     .38| .97   -.1| .86   -.5|  .38   .32| 70.3  71.8| 

178   | 

|   179     29     37    1.44     .42|1.03    .2|1.29    .9|  .20   .29| 81.1  78.4| 

179   | 

|   180     27     37    1.12     .39| .94   -.3| .83   -.6|  .41   .31| 75.7  73.8| 

180   | 

|   181     27     37    1.12     .39|1.03    .2|1.01    .1|  .28   .31| 75.7  73.8| 

181   | 

|   182     30     37    1.63     .44|1.03    .2|1.28    .8|  .20   .27| 81.1  81.1| 

182   | 

|   183     29     37    1.44     .42| .94   -.2|1.01    .1|  .34   .29| 81.1  78.4| 

183   | 

|   184     29     37    1.44     .42|1.08    .4|1.34   1.1|  .14   .29| 75.7  78.4| 

184   | 

|   185     31     37    1.83     .46|1.07    .3|1.43   1.0|  .12   .26| 83.8  83.8| 

185   | 

|   186     30     37    1.63     .44|1.17    .7|1.50   1.3|  .01   .27| 81.1  81.1| 

186   | 

|   187     29     37    1.44     .42|1.08    .4|1.20    .7|  .17   .29| 75.7  78.4| 

187   | 

|   188     29     37    1.44     .42|1.10    .5|1.34   1.1|  .11   .29| 75.7  78.4| 

188   | 

|   189     30     37    1.63     .44|1.10    .5|1.56   1.4|  .06   .27| 81.1  81.1| 

189   | 

|   190     31     37    1.83     .46| .99    .0| .87   -.2|  .30   .26| 83.8  83.8| 

190   | 

|   191     31     37    1.83     .46| .98    .0| .85   -.2|  .31   .26| 83.8  83.8| 

191   | 

|   192     24     37     .70     .37| .98   -.1| .99    .0|  .35   .33| 73.0  68.7| 

192   | 

|   193     26     37     .97     .38|1.05    .4|1.09    .5|  .25   .32| 70.3  71.8| 

193   | 

|   194     27     37    1.12     .39| .99    .0| .87   -.4|  .35   .31| 75.7  73.8| 

194   | 
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|   195     30     37    1.63     .44|1.20    .8|1.55   1.4| -.03   .27| 81.1  81.1| 

195   | 

|   196     28     37    1.28     .40| .83   -.8| .71  -1.0|  .53   .30| 81.1  76.0| 

196   | 

|   197     22     37     .44     .36| .76  -2.0| .72  -1.9|  .64   .34| 78.4  66.1| 

197   | 

|   198     20     37     .19     .35|1.19   1.6|1.19   1.4|  .12   .35| 51.4  65.1| 

198   | 

|   199     22     37     .44     .36| .87  -1.1| .85   -.9|  .51   .34| 73.0  66.1| 

199   | 

|   200     20     37     .19     .35| .85  -1.3| .82  -1.4|  .53   .35| 73.0  65.1| 

200   | 

|   201     22     37     .44     .36| .76  -2.1| .71  -2.0|  .64   .34| 78.4  66.1| 

201   | 

|   202     22     37     .44     .36|1.04    .4|1.02    .2|  .30   .34| 62.2  66.1| 

202   | 

|   203     23     37     .56     .36|1.09    .7|1.14    .8|  .22   .34| 59.5  67.2| 

203   | 

|   204     22     37     .44     .36| .95   -.3| .94   -.3|  .40   .34| 67.6  66.1| 

204   | 

|   205     15     37    -.43     .36| .93   -.5| .93   -.4|  .42   .34| 73.0  66.3| 

205   | 

|   206     28     37    1.28     .40| .87   -.6| .71  -1.0|  .50   .30| 75.7  76.0| 

206   | 

|   207     35     37    3.11     .74| .94    .1| .50   -.4|  .31   .16| 94.6  94.6| 

207   | 

|   208     27     37    1.12     .39| .88   -.6| .80   -.8|  .47   .31| 75.7  73.8| 

208   | 

|   209     21     37     .31     .35|1.07    .6|1.08    .6|  .26   .34| 59.5  65.5| 

209   | 

|   210     25     37     .83     .37|1.18   1.2|1.23   1.1|  .10   .33| 59.5  70.1| 

210   | 

|   211     25     37     .83     .37| .96   -.2| .87   -.6|  .40   .33| 64.9  70.1| 

211   | 

|   212     23     37     .56     .36| .72  -2.4| .66  -2.2|  .69   .34| 81.1  67.2| 

212   | 

|   213     26     37     .97     .38|1.11    .7|1.18    .8|  .16   .32| 70.3  71.8| 

213   | 

|   214     24     37     .70     .37|1.00    .0| .93   -.3|  .35   .33| 67.6  68.7| 

214   | 

|   215     26     37     .97     .38| .98   -.1| .88   -.4|  .37   .32| 75.7  71.8| 

215   | 

|   216     27     37    1.12     .39| .78  -1.3| .66  -1.4|  .60   .31| 75.7  73.8| 

216   | 

|   217     28     37    1.28     .40|1.14    .7|1.24    .9|  .13   .30| 70.3  76.0| 

217   | 

|   218     30     37    1.63     .44| .89   -.4| .72   -.7|  .44   .27| 81.1  81.1| 

218   | 

|   219     25     37     .83     .37| .75  -1.7| .66  -1.7|  .64   .33| 81.1  70.1| 

219   | 

|   220     22     37     .44     .36| .99    .0|1.01    .1|  .34   .34| 62.2  66.1| 

220   | 

|   221     37     37    5.08    1.84|      MAXIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 

221   | 

|   222     23     37     .56     .36| .99    .0| .93   -.3|  .36   .34| 70.3  67.2| 

222   | 

|   223     32     37    2.06     .50| .98    .1| .93    .0|  .27   .24| 86.5  86.5| 

223   | 



المالحققائمة   

 
177 

 

|   224     27     37    1.12     .39| .81  -1.1| .71  -1.2|  .56   .31| 81.1  73.8| 

224   | 

|   225     30     37    1.63     .44| .92   -.2| .76   -.6|  .40   .27| 81.1  81.1| 

225   | 

|   226     35     37    3.11     .74| .96    .1| .73   -.1|  .24   .16| 94.6  94.6| 

226   | 

|   227     17     37    -.18     .35|1.31   2.5|1.37   2.5| -.05   .35| 51.4  65.0| 

227   | 

|   228     17     37    -.18     .35| .84  -1.4| .82  -1.3|  .54   .35| 78.4  65.0| 

228   | 

|   229     22     37     .44     .36|1.05    .5|1.05    .4|  .28   .34| 62.2  66.1| 

229   | 

|   230     16     37    -.31     .35|1.09    .8|1.08    .6|  .24   .34| 62.2  65.5| 

230   | 

|   231     26     37     .97     .38| .80  -1.2| .72  -1.3|  .58   .32| 81.1  71.8| 

231   | 

|   232     18     37    -.06     .35|1.13   1.1|1.13   1.0|  .19   .35| 56.8  64.9| 

232   | 

|   233     30     37    1.63     .44| .91   -.3|1.03    .2|  .35   .27| 81.1  81.1| 

233   | 

|   234     33     37    2.33     .54|1.04    .2| .84   -.1|  .21   .22| 89.2  89.2| 

234   | 

|   235     31     37    1.83     .46|1.09    .4| .99    .1|  .17   .26| 83.8  83.8| 

235   | 

|   236     30     37    1.63     .44|1.05    .3| .89   -.2|  .25   .27| 81.1  81.1| 

236   | 

|   237     29     37    1.44     .42| .92   -.3| .76   -.7|  .43   .29| 75.7  78.4| 

237   | 

|   238     27     37    1.12     .39| .91   -.4| .81   -.7|  .44   .31| 75.7  73.8| 

238   | 

|   239     28     37    1.28     .40| .87   -.6| .74   -.9|  .49   .30| 75.7  76.0| 

239   | 

|   240     26     37     .97     .38| .97   -.2|1.05    .3|  .33   .32| 75.7  71.8| 

240   | 

|   241     29     37    1.44     .42|1.03    .2| .98    .1|  .27   .29| 75.7  78.4| 

241   | 

|   242     30     37    1.63     .44|1.04    .3|1.02    .2|  .24   .27| 81.1  81.1| 

242   | 

|   243     29     37    1.44     .42|1.01    .1| .84   -.4|  .32   .29| 75.7  78.4| 

243   | 

|   244     30     37    1.63     .44|1.00    .1| .88   -.2|  .31   .27| 81.1  81.1| 

244   | 

|   245     29     37    1.44     .42| .89   -.4| .91   -.2|  .41   .29| 75.7  78.4| 

245   | 

|   246     29     37    1.44     .42| .87   -.5| .73   -.8|  .48   .29| 75.7  78.4| 

246   | 

|   247     28     37    1.28     .40| .92   -.3| .80   -.6|  .42   .30| 75.7  76.0| 

247   | 

|   248     27     37    1.12     .39| .92   -.4| .81   -.7|  .43   .31| 70.3  73.8| 

248   | 

|   249     32     37    2.06     .50| .97    .0| .83   -.2|  .30   .24| 86.5  86.5| 

249   | 

|   250     29     37    1.44     .42|1.06    .3| .92   -.1|  .26   .29| 75.7  78.4| 

250   | 

|   251     32     37    2.06     .50|1.04    .2| .87   -.1|  .23   .24| 86.5  86.5| 

251   | 

|   252     27     37    1.12     .39| .96   -.2| .83   -.6|  .40   .31| 70.3  73.8| 

252   | 
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|   253     28     37    1.28     .40|1.01    .1| .86   -.4|  .33   .30| 70.3  76.0| 

253   | 

|   254     31     37    1.83     .46| .89   -.3| .67   -.7|  .43   .26| 83.8  83.8| 

254   | 

|   255     32     37    2.06     .50| .97    .0| .74   -.4|  .33   .24| 86.5  86.5| 

255   | 

|   256     32     37    2.06     .50|1.04    .2| .98    .1|  .21   .24| 86.5  86.5| 

256   | 

|   257     29     37    1.44     .42|1.06    .4|1.44   1.3|  .14   .29| 81.1  78.4| 

257   | 

|   258     30     37    1.63     .44|1.01    .1| .79   -.5|  .32   .27| 81.1  81.1| 

258   | 

|   259     33     37    2.33     .54|1.12    .4|1.57   1.1|  .00   .22| 89.2  89.2| 

259   | 

|   260     28     37    1.28     .40| .99    .0|1.05    .3|  .30   .30| 75.7  76.0| 

260   | 

|   261     34     37    2.66     .61| .98    .1| .78   -.1|  .24   .19| 91.9  91.9| 

261   | 

|   262     35     37    3.11     .74| .97    .2| .59   -.3|  .26   .16| 94.6  94.6| 

262   | 

|   263     33     37    2.33     .54| .93    .0|1.07    .3|  .27   .22| 89.2  89.2| 

263   | 

|   264     34     37    2.66     .61|1.06    .3| .87    .0|  .15   .19| 91.9  91.9| 

264   | 

|   265     31     37    1.83     .46| .87   -.4|1.01    .2|  .39   .26| 83.8  83.8| 

265   | 

|   266     29     37    1.44     .42|1.05    .3| .87   -.3|  .28   .29| 75.7  78.4| 

266   | 

|   267      7     37   -1.63     .44|1.38   1.4|1.97   2.2| -.31   .28| 81.1  81.1| 

267   | 

|   268      9     37   -1.28     .40|1.12    .6|1.31   1.1|  .10   .30| 81.1  76.0| 

268   | 

|   269     20     37     .19     .35|1.11    .9|1.12    .9|  .22   .35| 67.6  65.1| 

269   | 

|   270      9     37   -1.28     .40|1.11    .6|1.27   1.0|  .14   .30| 70.3  76.0| 

270   | 

|   271     23     37     .56     .36|1.05    .4|1.14    .8|  .25   .34| 64.9  67.2| 

271   | 

|   272     33     37    2.33     .54| .86   -.3| .54   -.8|  .45   .22| 89.2  89.2| 

272   | 

|   273     28     37    1.28     .40| .98   -.1| .95   -.1|  .33   .30| 75.7  76.0| 

273   | 

|   274     22     37     .44     .36| .98   -.1| .94   -.3|  .37   .34| 62.2  66.1| 

274   | 

|   275     23     37     .56     .36|1.08    .6|1.05    .4|  .25   .34| 59.5  67.2| 

275   | 

|   276     16     37    -.31     .35|1.02    .2|1.02    .2|  .32   .34| 62.2  65.5| 

276   | 

|   277     18     37    -.06     .35|1.09    .8|1.12    .9|  .23   .35| 56.8  64.9| 

277   | 

|   278     18     37    -.06     .35|1.21   1.8|1.24   1.7|  .08   .35| 51.4  64.9| 

278   | 

|   279     19     37     .06     .35|1.09    .8|1.08    .6|  .24   .35| 56.8  64.9| 

279   | 

|   280     17     37    -.18     .35| .78  -2.0| .76  -1.9|  .62   .35| 73.0  65.0| 

280   | 

|   281     16     37    -.31     .35| .92   -.7| .89   -.7|  .45   .34| 73.0  65.5| 

281   | 
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|   282     16     37    -.31     .35|1.25   2.0|1.25   1.7|  .04   .34| 51.4  65.5| 

282   | 

|   283     17     37    -.18     .35| .99   -.1|1.02    .2|  .35   .35| 67.6  65.0| 

283   | 

|   284     23     37     .56     .36|1.04    .4|1.00    .1|  .30   .34| 59.5  67.2| 

284   | 

|   285     30     37    1.63     .44| .98    .0| .86   -.3|  .33   .27| 81.1  81.1| 

285   | 

|   286     17     37    -.18     .35|1.15   1.3|1.13   1.0|  .17   .35| 51.4  65.0| 

286   | 

|   287     19     37     .06     .35|1.29   2.4|1.32   2.2| -.01   .35| 40.5  64.9| 

287   | 

|   288     33     37    2.33     .54|1.06    .3|1.07    .3|  .14   .22| 89.2  89.2| 

288   | 

|   289     10     37   -1.12     .39|1.08    .5|1.06    .3|  .22   .31| 70.3  73.8| 

289   | 

|   290     23     37     .56     .36| .91   -.7| .85   -.9|  .47   .34| 64.9  67.2| 

290   | 

|   291     17     37    -.18     .35| .96   -.3| .98   -.1|  .39   .35| 73.0  65.0| 

291   | 

|   292     21     37     .31     .35|1.10    .9|1.12    .9|  .22   .34| 59.5  65.5| 

292   | 

|   293     21     37     .31     .35| .79  -1.8| .75  -1.9|  .61   .34| 70.3  65.5| 

293   | 

|   294     16     37    -.31     .35|1.10    .9|1.17   1.2|  .20   .34| 56.8  65.5| 

294   | 

|   295     24     37     .70     .37|1.14   1.0|1.11    .6|  .17   .33| 56.8  68.7| 

295   | 

|   296     22     37     .44     .36| .94   -.4| .92   -.5|  .42   .34| 67.6  66.1| 

296   | 

|   297     17     37    -.18     .35| .89   -.9| .86  -1.0|  .49   .35| 67.6  65.0| 

297   | 

|   298     16     37    -.31     .35|1.15   1.3|1.26   1.7|  .13   .34| 62.2  65.5| 

298   | 

|   299     22     37     .44     .36|1.05    .4|1.05    .4|  .28   .34| 67.6  66.1| 

299   | 

|   300     20     37     .19     .35|1.09    .8|1.11    .9|  .23   .35| 62.2  65.1| 

300   | 

|   301     22     37     .44     .36| .87  -1.1| .87   -.8|  .50   .34| 73.0  66.1| 

301   | 

|   302     21     37     .31     .35|1.17   1.4|1.18   1.2|  .14   .34| 59.5  65.5| 

302   | 

|   303     19     37     .06     .35|1.18   1.5|1.17   1.3|  .14   .35| 51.4  64.9| 

303   | 

|   304     24     37     .70     .37| .96   -.2| .89   -.5|  .40   .33| 67.6  68.7| 

304   | 

|   305     16     37    -.31     .35|1.11    .9|1.13    .9|  .21   .34| 56.8  65.5| 

305   | 

|   306     18     37    -.06     .35|1.16   1.3|1.14   1.0|  .17   .35| 51.4  64.9| 

306   | 

|   307     17     37    -.18     .35|1.20   1.7|1.27   1.9|  .08   .35| 62.2  65.0| 

307   | 

|   308     21     37     .31     .35| .92   -.6| .95   -.3|  .43   .34| 70.3  65.5| 

308   | 

|   309     14     37    -.56     .36|1.06    .5|1.06    .4|  .27   .34| 56.8  67.4| 

309   | 

|   310     19     37     .06     .35| .98   -.2| .94   -.4|  .39   .35| 62.2  64.9| 

310   | 
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|   311     11     37    -.97     .38| .89   -.6| .83   -.7|  .46   .32| 78.4  72.0| 

311   | 

|   312     11     37    -.97     .38| .83  -1.0| .74  -1.2|  .55   .32| 83.8  72.0| 

312   | 

|   313     23     37     .56     .36| .81  -1.5| .79  -1.3|  .57   .34| 81.1  67.2| 

313   | 

|   314     18     37    -.06     .35|1.09    .8|1.12    .9|  .23   .35| 62.2  64.9| 

314   | 

|   315     25     37     .83     .37| .80  -1.4| .73  -1.4|  .58   .33| 81.1  70.1| 

315   | 

|   316     19     37     .06     .35|1.04    .4|1.04    .4|  .30   .35| 62.2  64.9| 

316   | 

|   317     21     37     .31     .35| .93   -.6| .92   -.5|  .43   .34| 70.3  65.5| 

317   | 

|   318     19     37     .06     .35|1.01    .1|1.03    .3|  .33   .35| 67.6  64.9| 

318   | 

|   319     23     37     .56     .36|1.07    .6|1.03    .2|  .27   .34| 59.5  67.2| 

319   | 

|   320     18     37    -.06     .35|1.03    .3|1.01    .1|  .32   .35| 62.2  64.9| 

320   | 

|   321     19     37     .06     .35|1.04    .4|1.01    .1|  .31   .35| 56.8  64.9| 

321   | 

|   322     18     37    -.06     .35| .87  -1.1| .85  -1.1|  .51   .35| 78.4  64.9| 

322   | 

|   323     16     37    -.31     .35|1.27   2.1|1.33   2.1|  .01   .34| 51.4  65.5| 

323   | 

|   324     27     37    1.12     .39| .85   -.8| .79   -.8|  .51   .31| 75.7  73.8| 

324   | 

|   325     19     37     .06     .35|1.21   1.8|1.23   1.6|  .09   .35| 51.4  64.9| 

325   | 

|   326     17     37    -.18     .35|1.00    .1| .98   -.1|  .35   .35| 56.8  65.0| 

326   | 

|   327     24     37     .70     .37| .81  -1.4| .88   -.6|  .54   .33| 83.8  68.7| 

327   | 

|   328     24     37     .70     .37| .98   -.1| .91   -.4|  .38   .33| 67.6  68.7| 

328   | 

|   329     22     37     .44     .36|1.01    .1|1.01    .1|  .33   .34| 67.6  66.1| 

329   | 

|   330     25     37     .83     .37| .76  -1.7| .69  -1.6|  .63   .33| 86.5  70.1| 

330   | 

|   331     10     37   -1.12     .39|1.23   1.3|1.37   1.4|  .00   .31| 70.3  73.8| 

331   | 

|   332     22     37     .44     .36| .95   -.4| .94   -.4|  .41   .34| 67.6  66.1| 

332   | 

|   333     32     37    2.06     .50|1.14    .5|1.66   1.3| -.02   .24| 86.5  86.5| 

333   | 

|   334     16     37    -.31     .35| .95   -.3|1.02    .2|  .38   .34| 73.0  65.5| 

334   | 

|   335     13     37    -.69     .37|1.21   1.5|1.28   1.4|  .06   .33| 56.8  68.9| 

335   | 

|   336     17     37    -.18     .35|1.11   1.0|1.15   1.1|  .20   .35| 62.2  65.0| 

336   | 

|   337     13     37    -.69     .37|1.12    .8|1.24   1.2|  .16   .33| 67.6  68.9| 

337   | 

|   338     29     37    1.44     .42| .98    .0| .92   -.1|  .32   .29| 81.1  78.4| 

338   | 

|   339     17     37    -.18     .35|1.09    .8|1.16   1.1|  .21   .35| 62.2  65.0| 

339   | 
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|   340     25     37     .83     .37|1.06    .4|1.08    .4|  .25   .33| 70.3  70.1| 

340   | 

|   341     16     37    -.31     .35| .99    .0| .98   -.1|  .35   .34| 67.6  65.5| 

341   | 

|   342     21     37     .31     .35| .94   -.5| .90   -.6|  .43   .34| 70.3  65.5| 

342   | 

|   343     27     37    1.12     .39| .93   -.3| .81   -.7|  .42   .31| 70.3  73.8| 

343   | 

|   344     29     37    1.44     .42|1.01    .1| .93   -.1|  .30   .29| 81.1  78.4| 

344   | 

|   345     16     37    -.31     .35|1.04    .4|1.07    .5|  .29   .34| 56.8  65.5| 

345   | 

|   346     26     37     .97     .38| .91   -.5| .93   -.2|  .41   .32| 75.7  71.8| 

346   | 

|   347     18     37    -.06     .35| .83  -1.6| .78  -1.7|  .57   .35| 67.6  64.9| 

347   | 

|   348     28     37    1.28     .40| .97   -.1| .90   -.3|  .35   .30| 75.7  76.0| 

348   | 

|   349     29     37    1.44     .42| .92   -.3|1.04    .2|  .34   .29| 81.1  78.4| 

349   | 

|   350     31     37    1.83     .46| .99    .1| .90   -.1|  .29   .26| 83.8  83.8| 

350   | 

|   351     30     37    1.63     .44|1.03    .2|1.00    .1|  .23   .27| 81.1  81.1| 

351   | 

|   352     25     37     .83     .37| .97   -.2| .93   -.3|  .37   .33| 75.7  70.1| 

352   | 

|   353     30     37    1.63     .44| .77   -.9| .57  -1.3|  .59   .27| 81.1  81.1| 

353   | 

|   354     28     37    1.28     .40|1.06    .4| .98    .0|  .25   .30| 70.3  76.0| 

354   | 

|   355     24     37     .70     .37| .97   -.2| .89   -.5|  .40   .33| 67.6  68.7| 

355   | 

|   356     26     37     .97     .38| .92   -.5| .92   -.3|  .42   .32| 75.7  71.8| 

356   | 

|   357     27     37    1.12     .39|1.08    .5|1.09    .4|  .22   .31| 64.9  73.8| 

357   | 

|   358     24     37     .70     .37|1.01    .1|1.03    .2|  .31   .33| 73.0  68.7| 

358   | 

|   359     26     37     .97     .38| .94   -.3|1.05    .3|  .36   .32| 75.7  71.8| 

359   | 

|   360     27     37    1.12     .39| .85   -.8| .74  -1.0|  .52   .31| 75.7  73.8| 

360   | 

|   361     28     37    1.28     .40| .88   -.5| .77   -.7|  .46   .30| 81.1  76.0| 

361   | 

|   362     30     37    1.63     .44| .84   -.6| .63  -1.0|  .52   .27| 81.1  81.1| 

362   | 

|   363     29     37    1.44     .42| .91   -.3| .88   -.3|  .39   .29| 81.1  78.4| 

363   | 

|   364     30     37    1.63     .44| .87   -.5| .77   -.6|  .45   .27| 81.1  81.1| 

364   | 

|   365     31     37    1.83     .46| .89   -.3| .78   -.4|  .41   .26| 83.8  83.8| 

365   | 

|   366     26     37     .97     .38| .72  -1.8| .64  -1.7|  .66   .32| 81.1  71.8| 

366   | 

|   367     29     37    1.44     .42| .82   -.8| .72   -.8|  .52   .29| 81.1  78.4| 

367   | 

|   368     26     37     .97     .38| .88   -.7| .78   -.9|  .49   .32| 70.3  71.8| 

368   | 
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|   369     29     37    1.44     .42| .77  -1.1| .59  -1.4|  .61   .29| 81.1  78.4| 

369   | 

|   370     25     37     .83     .37| .84  -1.0| .77  -1.1|  .53   .33| 75.7  70.1| 

370   | 

|   371     26     37     .97     .38| .87   -.8| .78  -1.0|  .50   .32| 75.7  71.8| 

371   | 

|   372     25     37     .83     .37| .96   -.2|1.06    .4|  .34   .33| 81.1  70.1| 

372   | 

|   373     29     37    1.44     .42|1.00    .1| .90   -.2|  .31   .29| 81.1  78.4| 

373   | 

|   374     29     37    1.44     .42| .86   -.6| .69  -1.0|  .50   .29| 81.1  78.4| 

374   | 

|   375     30     37    1.63     .44| .89   -.4| .71   -.8|  .44   .27| 81.1  81.1| 

375   | 

|   376     29     37    1.44     .42|1.03    .2|1.37   1.1|  .17   .29| 81.1  78.4| 

376   | 

|   377     29     37    1.44     .42| .84   -.7| .71   -.9|  .50   .29| 81.1  78.4| 

377   | 

|   378     25     37     .83     .37| .97   -.2| .93   -.3|  .37   .33| 70.3  70.1| 

378   | 

|   379     24     37     .70     .37|1.08    .6|1.15    .8|  .21   .33| 67.6  68.7| 

379   | 

|   380     21     37     .31     .35| .85  -1.3| .83  -1.2|  .53   .34| 75.7  65.5| 

380   | 

|   381     21     37     .31     .35|1.05    .4|1.04    .3|  .29   .34| 64.9  65.5| 

381   | 

|   382     12     37    -.83     .37|1.06    .4|1.06    .3|  .26   .33| 62.2  70.4| 

382   | 

|   383     29     37    1.44     .42|1.02    .2|1.04    .2|  .25   .29| 81.1  78.4| 

383   | 

|   384     25     37     .83     .37| .91   -.6| .88   -.5|  .44   .33| 75.7  70.1| 

384   | 

|   385     13     37    -.69     .37| .92   -.5| .94   -.3|  .42   .33| 78.4  68.9| 

385   | 

|   386     19     37     .06     .35|1.28   2.3|1.32   2.2|  .00   .35| 45.9  64.9| 

386   | 

|   387     19     37     .06     .35| .98   -.2| .97   -.2|  .38   .35| 67.6  64.9| 

387   | 

|   388     20     37     .19     .35|1.25   2.0|1.27   1.9|  .04   .35| 51.4  65.1| 

388   | 

|   389     26     37     .97     .38|1.05    .4|1.01    .1|  .27   .32| 70.3  71.8| 

389   | 

|   390     27     37    1.12     .39|1.20   1.1|1.14    .6|  .09   .31| 64.9  73.8| 

390   | 

|   391     18     37    -.06     .35|1.12   1.1|1.13   1.0|  .20   .35| 62.2  64.9| 

391   | 

|   392     24     37     .70     .37| .94   -.4| .98    .0|  .39   .33| 73.0  68.7| 

392   | 

|   393     20     37     .19     .35| .92   -.7| .89   -.8|  .45   .35| 67.6  65.1| 

393   | 

|   394     21     37     .31     .35| .93   -.6| .90   -.7|  .44   .34| 70.3  65.5| 

394   | 

|   395      5     37   -2.06     .50| .95   -.1| .98    .1|  .28   .24| 86.5  86.5| 

395   | 

|   396     25     37     .83     .37|1.12    .8|1.18    .9|  .16   .33| 70.3  70.1| 

396   | 

|   397     25     37     .83     .37|1.05    .4|1.03    .2|  .27   .33| 70.3  70.1| 

397   | 
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|   398     29     37    1.44     .42|1.01    .1| .98    .1|  .28   .29| 81.1  78.4| 

398   | 

|   399     22     37     .44     .36|1.22   1.7|1.24   1.5|  .07   .34| 51.4  66.1| 

399   | 

|   400     17     37    -.18     .35|1.31   2.5|1.37   2.5| -.05   .35| 51.4  65.0| 

400   | 

|   401     24     37     .70     .37|1.06    .5|1.04    .3|  .26   .33| 62.2  68.7| 

401   | 

|   402     27     37    1.12     .39|1.11    .7|1.03    .2|  .20   .31| 64.9  73.8| 

402   | 

|   403     21     37     .31     .35|1.21   1.7|1.24   1.6|  .08   .34| 59.5  65.5| 

403   | 

|   404     17     37    -.18     .35|1.06    .5|1.04    .3|  .29   .35| 56.8  65.0| 

404   | 

|   405     20     37     .19     .35|1.12   1.0|1.16   1.2|  .19   .35| 62.2  65.1| 

405   | 

|------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----

--| 

| MEAN    23.3   37.0     .67     .39|1.00    .1| .99    .0|           | 70.5  71.3|       

| 

| S.D.     5.6     .0     .82     .09| .12    .8| .20    .9|           |  9.9   6.8|       

| 

-----------------------------------------------------------------------------

--------------- 
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 (14الملحق)

 الختبار التحصيل  باللوغيت و الخطا المعيار لدرجات اجدول القيا  
 

TABLE OF MEASURES ON TEST OF 23 ITEM 

---------------------------------------------------------------------------- 

| SCORE  MEASURE    S.E. | SCORE  MEASURE    S.E. | SCORE  MEASURE    S.E. | 

|------------------------+------------------------+------------------------| 

|     0    -4.66E   1.84 |     8     -.75     .47 |    16      .96     .49 | 

|     1    -3.41    1.04 |     9     -.53     .46 |    17     1.21     .51 | 

|     2    -2.64     .76 |    10     -.32     .46 |    18     1.49     .54 | 

|     3    -2.16     .64 |    11     -.12     .45 |    19     1.80     .58 | 

|     4    -1.79     .57 |    12      .09     .45 |    20     2.18     .65 | 

|     5    -1.49     .53 |    13      .30     .46 |    21     2.67     .76 | 

|     6    -1.22     .50 |    14      .51     .46 |    22     3.44    1.04 | 

|     7     -.98     .48 |    15      .73     .47 |    23     4.71E   1.85 | 

---------------------------------------------------------------------------- 

CURRENT VALUES, UMEAN=.0000 USCALE=1.0000 

TO SET MEASURE RANGE AS 0-100, UMEAN=49.7538 USCALE=10.6755 

TO SET MEASURE RANGE TO MATCH RAW SCORE RANGE, UMEAN=11.4434 USCALE=2.4554 

Predicting Score from Measure: Score = Measure * 3.1745 + 11.4971 

Predicting Measure from Score: Measure = Score * .2993 + -3.4410 

 

RAW SCORE-MEASURE OGIVE FOR COMPLETE TEST 

-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+- 

23 +                                                          E  + 

22 +                                                   *         + 

21 +                                              *              + 

20 +                                           *                 + 

19 +                                         *                   + 

E   18 +                                       *                     + 

X   17 +                                     *                       + 

P   16 +                                    *                        + 

E   15 +                                  *                          + 

C   14 +                                 *                           + 

T   13 +                                *                            + 

E   12 +                               *                             + 

D   11 +                             *                               + 

10 +                            *                                + 

S    9 +                           *                                 + 

C    8 +                          *                                  + 

O    7 +                        *                                    + 

R    6 +                       *                                     + 

E    5 +                     *                                       + 

4 +                   *                                         + 

3 +                 *                                           + 

2 +              *                                              + 

1 +          *                                                  + 

0 +  E                                                          + 

-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+- 

-5    -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 

MEASURE 
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 (14الملحق)
 المئويةالتكرار و النسب ب حصيل  لدرجات االختبار التجدول القيا  

 

 

INPUT: 389 PERSON  23 ITEM  REPORTED: 389 PERSON  23 ITEM  2 CATS WINSTEPS 

3.72.3 

-----------------------------------------------------------------------------

---- 

  

TABLE OF SAMPLE NORMS (500/100) AND FREQUENCIES CORRESPONDING TO COMPLETE 

TEST 

----------------------------------------------------------------------------- 

| SCORE   MEASURE    S.E.|NORMED S.E.  FREQUENCY %   CUM.FREQ. %  PERCENTILE| 

|------------------------+--------------------------------------------------| 

|     0    -4.66E    1.84| -118  206       0    .0       0    .0        0   | 

|     1    -3.41     1.04|   22  116       0    .0       0    .0        0   | 

|     2    -2.64      .76|  108   85       0    .0       0    .0        0   | 

|     3    -2.16      .64|  162   72       1    .3       1    .3        1   | 

|     4    -1.79      .57|  203   64       1    .3       2    .5        1   | 

|     5    -1.49      .53|  237   60       3    .8       5   1.3        1   | 

|     6    -1.22      .50|  267   56       1    .3       6   1.5        1   | 

|     7     -.98      .48|  294   54       1    .3       7   1.8        2   | 

|     8     -.75      .47|  320   53       2    .5       9   2.3        2   | 

|     9     -.53      .46|  344   52      16   4.1      25   6.4        4   | 

|    10     -.32      .46|  368   51      16   4.1      41  10.5        8   | 

|    11     -.12      .45|  391   51      23   5.9      64  16.5       13   | 

|    12      .09      .45|  414   51      27   6.9      91  23.4       20   | 

|    13      .30      .46|  437   51      25   6.4     116  29.8       27   | 

|    14      .51      .46|  461   52      42  10.8     158  40.6       35   | 

|    15      .73      .47|  485   53      28   7.2     186  47.8       44   | 

|    16      .96      .49|  511   55      50  12.9     236  60.7       54   | 

|    17     1.21      .51|  539   57      41  10.5     277  71.2       66   | 

|    18     1.49      .54|  570   60      42  10.8     319  82.0       77   | 

|    19     1.80      .58|  605   65      37   9.5     356  91.5       87   | 

|    20     2.18      .65|  647   72      14   3.6     370  95.1       93   | 

|    21     2.67      .76|  702   86      13   3.3     383  98.5       97   | 

|    22     3.44     1.04|  789  116       6   1.5     389 100.0       99   | 

|    23     4.71E    1.85|  930  207       0    .0     389 100.0      100   | 

----------------------------------------------------------------------------- 

THE NORMED SCALE IS EQUIVALENT TO UIMEAN= 403.4756 USCALE= 111.8367 
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(10الملحق )  
  رد–مخطط  قرة 
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(14)الملحق   
 Rudolf Debelakو  Purya Baghaeiرد الدكتور  

 

 

 

Purya Baghaei  
 

23 août 2019 11:58 (il y a 10 jours) 

 
 

 

À moi  

 
 

Hi Adda 

it dependes on the programme you use. but usually 'infit' and 'outfit' statistics are used. 

You should read alot about the Rasch model. you can start with Bond And Fox (2015, 3rd ed.). 

also there are lot of good papers in the following sites. 

 

http://www.rasch.org/rmt/index.htm 

 

http://www.rasch.org/rasch.htm 

 

you can also ask questions on the Rasch forum. 

http://raschforum.boards.net/ 

 

Regards 

Purya 

 

 
 

Rudolf Debelak  
 

jeu. 22 août 10:45 (il y a 11 jours) 

 
 

 

À moi  

 
 

 

Dear Bachir Adda, 

  

I am sorry, but I do not know any general conditions that guarantee a fit to the Rasch model. A good fit to the 
Rasch model is always also dependent on the population; you can have a good fit to the Rasch model with 
one population, but a bad fit with a different one. 

  

Kind regards 

http://www.rasch.org/rmt/index.htm
http://www.rasch.org/rasch.htm
http://raschforum.boards.net/
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 (02المفحي )

 قائم  الساتذة المحكمون

 الصف   التخص  المحكم
  ستاذ  امعي عفم النفس د9عمار الموفظد
  ستاذ  امعي القواس النفسي ظ تحفو  المعطاوات د9بفكرد محمد

  ستاذ  امعي   عفم النفس د9 ناد عبد الظهاص
  ستاذ  امعي   عفم النفس بفحاج  فظ  عبد القادر 
 مفتش تربو  ظطنو   مهندس معفظماتو    عامر عامر  الموفظد
  ستاذ تعفوم ثانظي مهندس معفظماتو    حمودي الهظاري
  ستاذ تعفوم ثانظي  ستاذ مدرس  عفوا لالساتذة وظسف عزري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


