
  

 
  

pالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 كلية العلوم االجتماعية 

 شعبة عـلــم النفــس

 

 

 في علم النفس (ل.م.د )مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  أطروحة

 تخصص القياس النفس ي وتحليل املعطيات  

  

 التحصيلية وفق نظرية االستجابة للمفردة  االختبارات
 في مادة املعلوماتية للسنة أولى ثانوي بمدينة غليزان وفق نموذج راشدراسة ميدانية 

 

 مقدمة ومناقشة علنا 

 تحت اشراف                       الطالب :                                                       إعداد 

 الدكتور مرنيز عفيف                عدة بشير     

 املناقشة لجنة

 الصفة الجامعة الرتبة االسم و اللقب 
 رئيسا جامعة مستغانم أستاذ التعليم العالي أ.د هني حاج احمد

 مشرفا و مقررا جامعة مستغانم -أ–أستاذ محاضر  د.مرنيز عفيف
 مناقشا جامعة مستغانم أستاذ التعليم العالي أ.د طاجين علي
 مناقشا جامعة مستغانم أستاذ التعليم العالي أ.د.قيدوم محمد
 مناقشا 2 جامعة وهران أستاذ التعليم العالي أ.د هامل منصور 

 مناقشا 2 جامعة وهران التعليم العاليأستاذ  أ.د بلقوميدي عباس
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(1)العلق ،الآية  
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يهم وضحوا بما لدطلب العلم مما كانت الظروف  وشجعاني علىلي طريق الحياة،  اإلى من شق
 لتربيتنا وتعليمنا 

 امد اهلل في عمرهما وأمتعهم بالصحة والعافية الى والداي

 زوجتي إلى من تحملت معنا مشقة طريق العلم ودعمتنا وكانت خير الرفيق 

 الى شموع دربي وضيائها ومستقبلي بناتي العزيزات 

 الكرام تقديرا واحتراماالى اخي واخواتي وعائالتهم 

 الى من شق طريق العلم وتحمل الظروف واألعباء وما زال على الدرب.

 إلى من اناروا لنا طريق العلم والمعرفة 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 

نشكر اهلل أوال على التوفيق على انهاء هذا العمل وتقديمه للمناقشة، كما نتقدم بالشكر 
والتقدير واالمتنان الى األستاذ الفاضل الدكتور مرنيز عفيف على وقوفه الى جانبا مؤطر وموجها 

 هذا اإلنجاز. أنهينان أ ومحفزا الى

هذا التخصص وسمح لنا بإكمال وال ننسى الشكر الى األستاذ قماري محمد الذي فتح لنا 
 هذا المسار ومساهمته في اختيار الموضوع والتوجيه والتأطير.

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

 وأساتذة ماستر تعليمة العلوم وعلى رأسهم أ.د عالق كريمة 

 التربوي أثناء المسار. التأطيرعلى 

 يوخاصة األستاذ عزري يوسف على المجهودات الت انالى االسرة التربوية بثانويات والية غليز 
 .البحث في اكمالساهمت 

قبولهم مناقشة هذه االطروحة تفضلهم و الى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على 
  .األعباءوتحملهم 

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

 جز اهلل الجميع خير الجزاء
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الدراسة الى بناء اختبار تحصيلي في المادة المعلوماتية للسنة أولى ثانوي هذه  تهدفالملخص: 

ذ من تلمي (504عينة من )لدى  ثبات(و  )صدق لألداةوفق نموذج راش واستخراج الخصائص السيكومترية 

   .8002/8002نة الدراسية للسثانويات بلدية غليزان 

ية للسنة ادة المعلوماتمفي اختبار تحصيلي أداة البحث المتمثلة في  باستخدام المنهج الوصفي و

، او خط ، صحيحاالختيارات ( فقرة تختلف في الشكل )متعدد40أولى ثانوي وفق نموذج راش مكون من )

صائية للعلوم اإلحوباالستعانة بالحزمة األساليب اإلحصائية، عداد الباحث و إمن  ترتيب(، تكملة فراغ،مقابلة 

البيانات وفق  ة( لمعالج  (WINSTEPSللتحليل العاملي  و برنامج   ( 84 )( النسخةSpssاالجتماعية )

 تم معالجة النتائج المتحصل عليها. نموذج راش

من التحقق و تم  نموذج راشالفتراضات عدم مطابقتها فقرة ل (05) الى حذفخلصت الدراسة 

التي تسمح (  (WINSTEPSبرنامج  وفرهاصدق البناء الفرضي )المفهوم( وهذا من خالل األدلة التي 

( فقرة 05)هذا بعد استبعاد و  من خالل االختبار التحصيلي المتحصل عليها الدرجاتبالحكم على صدق 

ثبات بالنسبة الى  أما، (ZSTD)لم يحقق الشروط إحصائي المطابقة  ا( فرد02)و  لعدم مطابقتها النموذج

 .و هي نسب مقبولة لألفرادبالنسبة (  0.00) بالنسبة للفقرات و  (0.28 فكان ) االختبار التحصيلي

 ش.وفق نموذج را صعوبتهاو ل الفقرة اشكااختالف بين الدراسة الى عدم وجود وصلت وأيضا ت

 اختبارات تحصيلية ، نظرية االستجابة للمفردة ،راش، المعلوماتية :المفتاحيةكلمات ال
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Abstract 

The purpose of this research is o study of the achievement tests using 
Item Response Theory (IRT).  

To achieve this goal, we build Informatics test achievement for the first 
secondary school year, consisting of 51 items from various forms. It 
was verified that in knowledge field the item structure measures 
students' achievement are understanding and application. The sample 
was consisted of 405 students for the academic year 2018/2019 .  

By using the Statistical Package for Social Sciences (Spss) version (25) 
for global analysis and WINSTEPS) for data processor according to the 
Rasch model. the study concluded that (14) items were deleted to 
comply with the Rasch model's assumptions. The calibration Rasch 
result is 28 items and 19 persons were tossed out of the test. The 
construction's validity was verified. the achievement reability test was 
(0.92) for the items and (0.66) for the individuals which are acceptable. 
The study showed that statistically there are no difference in difficulty 
between various forms of items. 

As a result of this study, we made a suggestion that to cover the whole 
syllabus items should be increased. An effort should be made to take 
a greater number of items for the study, so that item analysis through 
Rasch Model can show its probability and items response models 
diversification 
. 

Keywords: Test achievement ,IRT, Rasch ;Informatics 
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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
 44   الصدق والثبات   -6



 

 
 خ

 54 المستقبلية التوجهاتواقع االختبارات التحصيلية و -2
 56 التقويم الموضوعي-8

 52 خالصة
 الفصل الثالث   نظرية االستجابة للمفردة

 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 االستجابة للمفردةنظرية -6
 22 نماذج االستجابة للمفردة-2
 22 نموذج راش-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 االستطالعية و خصائصها تعريف وأهداف الدراسة-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
 123 الدراسة االساسيةمجتمع -2
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 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 لخامسة ابتدائيلمادة الرياضيات لميدان االعداد ل محتوىتحليل  10

 44 االبتدائي جدول المواصفات مادة الرياضيات الخامسة 10
 44 الفرق بين النظرية الحديثة و نظرية االستجابة للمفردة 10
توزيع عدد الفقرات االختبارات التحصيييييييلية حسييييييب وحدات المنهاج السيييييينة  14

 أولى ثانوي للمعلوماتية
48 

 81 توزيع عدد الفقرات االختبارات التحصيلية حسب أشكال الفقرات 14
 81 توزيع افراد عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس ح
 84 وتقسيمها حسب نوعهاجدول تفصيلي لمؤشرات الكفاءة المستهدفة  10
 80 جدول المواصفات لمادة المعلوماتية للسنة اول ثانوي المجال االول 14
 88 وحدة ومستويات الكفاءة المعرفية تقسم الفقرات حسب كل 18

 010 الفقرات المحذوفة في االختبار اثناء الدراسة االستطالعية 01
 010 الدراسة االستطالعيةالفقرات المعدلة في االختبار اثناء  00
 010 حسب الشعبة والجنس واالعادة مجتمع الدراسة بمدينة غليزانتوزيع  00
 014 حسب التخصص و الجنس و اإلعادة عينة الدراسة األساسيةتوزيع  00
 014 لتخصصاو  اتثانويحسب الالدراسة األساسية لعينة توزيع  04
 004 للتحقق من كفاية حجم العينة أولكين-كايزر مايرنتائج اختبار   04
 008 توزيع الجدور الكامنة و نسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة 04
 001 نسبة الجذر الكامن للعامل االول الى العامل الثاني 00
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات القدرة  04

خطأ المعياري في قياس هذه القدرة، وقيم لألفراد مقدرة بوحدة اللوجيت، وال
 إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية

 
001 

ة،  المعياري في قياس الصعوب والخطأالصعوبة بوحدة اللوجيت لكل فقرة  08
 وقيم إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات

000 



 

 
 ر

ة تقديرات القدر المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من  01
لألفراد مقدرة بوحدة اللوجيت، والخطأ المعياري في قياس هذه القدرة، وقيم 

 إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية

004 

 004 ملخص الدلة الصدق و الثبات المستخدمة وفق نموذج راش 00
وعدد الطبقات  معامل الفصل بين الفقرات ومعامل الثبات لالختبار 00

 اإلحصائية المتمايزة للفقرات
040 

الفصل بين األفراد ومعامل الثبات لألفراد، وعدد الطبقات اإلحصائية  00
 فرادالمتمايزة لأل

040 
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 االشكال قائمة

 الصفحة عنوان الشكل رقم الجدول
 00 خط متصل افتراضي الكتساب المعارف او المهارات 10
 44 للقياس المستويات الهرمية 10
واختبار صعب من خالل محاكاة ل  نتائج اختبار سهلعالقة بين ال 10

 مفردة 00فرد و 0000
44 

 00 (IRTنموذج السمة الكامنة تحت من خالل نظرية االستجابة للمفردة )  14
 00 النظرية الكالسيكية للقياس النفسينموذج  14
 00 مخطط لعمليات النمذجة 14
 04 مفردات تتباين في مستوى صعوبتها فقطمنحنيات ثالث  10
 04 منحنيات ثالث فقرات تختلف في معامالت صعوبتها و معامالت تميزها 14
 04 منحنى خصائص الفقرة للنموذج الثالثي المعلم  18
 40 يمثل منحنى االستجابة للمفردة وفق نموذج راش  01
ة الجنس والشيييعبمخطط توضييييحي لتوزيع عينة الدراسييية األسييياسيييية حسيييب  00

 واالعادة
014 

 010 مخطط توضيحي لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الثانويات 00
مخطيييييط توضييييييحي لتوزييييييع عينييييية الدراسييييية األساسيييييية حسيييييب التخصيييييص  00

 لكل ثانوية
010 

 000 التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار 04
04    ICCs 000 االختيار متعددللفقرات 
04     ICCs 004 خطأ-صحيح للفقرات 
00    ICCs 004 تكميل فراغللفقرات 
04    ICCs 004 ترتيبللفقرات 
08    ICCs 000 المطابقةللفقرات 
 Item /Person Map 040)خارطة المتغير للفقرات و االفراد ) 01
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 المالحق قائمة

 الصفحة العنوان الرقم
 040 االختبار التحصيلي  10
 040 توزيع مجتمع الدراسة 10
 048 قيم صعوبة الفقرات و الخطأ المعياري لها في االختبار التحصيلي 10
 001 االختبار التحصيلي  في لها المعياري والخطأ للمفحوصين القدرة قيم 14
 044 لمعيارياختبار التحصيلي باللوغيت و الخطاجدول القياس لدرجات اال 14
 044 جدول القياس لدرجات االختبار التحصيلي  بالتكرار و النسب المئوية 14
 044 فقرة-مخطط فرد 10
 Rudolf Debelak 040و لدكتور   Purya Baghaeiرد الدكتور   08
 044 قائمة المحكمين  09
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 المقدمة 

 المتغيرة العمل سيييييييييوق ومتطلبات التنافسيييييييييية، العولمةو  المتسيييييييييارعة، العصييييييييير تحديات ظل في

 الجوانب على مباشيييييير تأثير من لها لما التعليمية،تها منظوم تطوير إلىى الدول تسييييييع ،والمتخصييييييصيييييية

 وأكثرها هذه المنظومة التعليمية مراحل أهم من الطلبة تعلم تقويم ديع، و ردللف والمجتمعية االقتصيييييييييادية

 من فعاليتها على الحكم من والتعليم التّعلم عملية على القائمين مكنالذي ي التربوي بالتطوير ارتباطا

 .المتعددة ومهاراتهم وقدراتهم ونموهم الطلبة لمستويات مالءمتها ومدى المطلوبة،المخرجات  حيث

يمكن تشيييييييييييخيص واقع المنظومة التربوية مما يسيييييييييييمح بمعرفة  العملية التقويميةمتابعة ل ومن خال

مختلف  علىيكون له تداعيات  المنظومةتقصيييييييير في هذا فأي ، وتطويرهاالخلل والسيييييييعي نحو تحسيييييييينها 

سيييينة ي فمثال ف، ولهذا تسييييعى الدول المتطورة جاهدة الى معالجة هذه االختالالت الجوانب المعايشيييية للفرد،

سيييييييم  امة في ا تقريرا تحتأصيييييييدرت اللجنة القومية للتميز في التعليم للواليات المتحدة االمريكية ( 0220)

صييييري حيث ب. وقد اعتبر هذا التقرير جرس انذار لتقييم الواقع التربوي ضييييرورة اإلصييييالي التربوي   خطر:

ذ بدأ المشييييييييييييييرعون في تنفيو  ،بيأن الوالييات المتحيدة قيد تخلفت عن غيرها من األمم من حيث تعلم األطفال

هدفت هذه البرامج لضيييييييمان ان يسيييييييتطيع خريجو وقد برامج الحد األدنى للكفايات على مسيييييييتوى الواليات. 

  .(000: 8000، )عالم  المدارس الحكومية تحقيق الحد األدنى من المستويات المعيارية االكاديمية.

لمتحصييييييل االرسييييييمية  مختلف التقييماتعملية التقويم التربوي التي تسييييييتخدم في  االدواتومن اهم 

( الييذي سييييييييييييييياهم في اعييداد NAEPيوجييد  التقييم القومي للتقييدم التربوي )فمثال عليهييا من طرف المييدارس، 

 ألكاديمياالذي يعتبر تقييما شييييامال لتحصيييييل الطلبة خالل مسييييارهم و في الواليات المتحدة السييييابق  رالتقري

ويرها يسعى المختصون في تطتحصيلية  اختباراتهي نتيجة  اتتقييمالهذه و . (0202يطبق منذ ) أوقد بد

 .موضوعية أكثرلتكون 
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 تندتكوين يسييييييييييييييتشييييييييييييييخيص او  التربوية من المراحلفي مختلف توظيف هذه التقييمات من اجل و 

النظرية  ختيارحسييييين ا النتائج، فعدملحصييييول على تبريرات تربوية لهذه لنظريات علم النفس على  المربون

  .دون معنى هذه التفسيراتاو توظيفها في غير محلها، يجعل  المناسبة

الفروق بين  زابراتشييييييييجع و تربوية تؤكد  نظريةسييييييييتند الى ي التحصيييييييييلية لالختبارات الحالي فالواقع

محاولة  ق بين اقرانه دونفو مركز نسبي مت ذوالطلبة، وتحث على التعلم التنافسي من أجل حصول طالب 

 وأإيجابية بناءة  وسيييييييلوكياتأداءات  وأما يمتلكه من مهارات وظيفية أسييييييياسيييييييية متنوعة،  معرفةتحديد أو 

 وأتشيييخيص جوانب قوته وضيييعفه لكي يسيييتطيع المعلم مواجهتها، ويعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية 

 .(50 :8005 م ،)عالالتعليم التعاوني  إطارالعمل كفريق متآلف في 

وقد  النفسيةو  وظهرت في بديات القرن العشرين أبحاث من علماء النفس لتطوير التقييمات التربوية

(  (Classical Measurement Theoryلنظرية الكالسيييييكية في  القياس النفسيييي سييياهمت في ظهور ا

والييذي ينص على أن لكييل فرد قييدر مييا من  (True Score)على نموذج الييدرجيية الحقيقييية  تسييييييييييييييتنييدالتي و 

 يتم االسيييييتدالل عليه من خالل فإنالسيييييلو  غير المالحظ ، والذي ال يمكن أن يقاس بنحوش مباشييييير وعليه 

ا من أن هذا القياس يتضييمن قدر  ها مع التأكيد علىقدرة الفرد على أسياسييو التي تقيس  المالحظةاإلجابات 

 (0024 :8008، الجبوري). خطأ أثناء تقدير الدرجة الحقيقيةال

 من الرغملكن ب لسييييينوات، ونتائجها فقراتها وتحليل االختبارات بناء النظرية فيهذه  سييييياهمتوقد 

 عجزت أنها إال االختبارات، وتطوير بناء في الباحثين تواجه التي المشيييكالت لبعض قدمتها التي الحلول

 الدقة الى يفتقر افتراض على تقوم أنها المشييكالت هذه ومن .أخرى مشييكالت حل عن أخرى نظرية كأي

 من يتم الفرد قدرة عن التعبير أن كما المفحوصييين، لكل بالنسييبة القياس في المعياري الخطأ تسيياوي مفاده

 مما الفقرة مسيييييتوى على وليس ككل، االختبار على أدائه خالل من تتشيييييكل التي الحقيقية الدرجة خالل
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 تتغير والفقرات االختبار فإن ذل  على وزيادة االختبار، مسييييتوى تغير حسييييب الفرد قدرة تغير الى يؤدي

 بتغير األفراد خصيييييييائص تتغير أخرى جهة ومن جهة من هذا األفراد خصيييييييائص بتغير خصيييييييائصيييييييها

 (048 :8002)عليلي،  والصعوبة السهولة مستوى حيث من االختبار خصائص

الختبار ليمكن ان يؤثر على اهم الخصيييائص السييييكومترية هذا القصيييور في النظرية الكالسييييكية و 

( 8002يغزة )ذكر تكما ذكر ف، األبسييتمولوجياوالمقاربات فلسييفية لفيات الصييدق الذي تأثر مفهومه بخ وهو

دق نظرية الصييييييييييي ان  القياسالتطويرية في  اهاتومتضيييييييييييمننظرية الصيييييييييييدق الحديثة  في مقال تحت عنوان 

 الصيييدق يتمثل في طبيعةعلى مدى مالءمة عملية تأويل درجات المقياس؛ أي أن  أصيييبحت تركزالحديثة 

التي تقييدم للييدالليية على مييدى دقية تييأوييل درجييات أداء المفحوصييييييييييييييين على (  (Evidenceاتلبنييياألدلية وا

 االختبار أو طريقة قراءتها.  ونبذت تصور الصدق باعتباره صفة أو خاصية للمقياس.

تزايد فمر في مجال القياس النفسييييي والتربوي، بالباحثين الى البحث المسييييتكل هذه األسييييباب دفعت 

اهتمام العلماء في الدول المتقدمة بضيييييييييبط إجراءات وأسييييييييياليب بناء المقاييس واالختبارات وتحليل مفرداتها 

لب على عيوب للتغ هادعت الضيييييييرورة إلى اسيييييييتخدامومع وجود نماذج رياضيييييييية  صيييييييالحيتها،والتأكد من 

 دة( للقياس)االسيييتجابة للمفر  النظرية الحديثةمما سيييمح بتطوير نظرية مكتملة سيييميت بالكالسييييكية النظرية 

ي فالمعيار األسيييييييياسييييييييي هو الفقرات الت عليها عن الكالسيييييييييكية في تفسيييييييييرها للعالمات المتحصييييييييلتختلف 

  .يتضمنها االمتحان

فاعلية كل من النماذج الكالسيكية ونميييييييياذج  الفروق و مدىالعديد من البحوث بدراسة ت وقد اهتم

النماذج ،  نواعمختلف ااالستجابة للمفردة فى تصميم االختبارات وانتقاء مفرداتها ، ومقيارنة نتائج استخدام 

عبد  (،0228عماد عبد المسيييح)،(0228) أحمد عودة، (0224بحوث : صييالي الدين عالم )ومن هذه ال

أحيييييييييييييييالم الشربينى و  ،(8000(، إسماعيل الوليلى)0222عبد المولى)(، شحتة 0220الرحمن الطيييييييييييييييريرى)
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إعداد  في االسييييييييييييتجابة للمفردة( وأظهرت نتائجها دقة وموضييييييييييييوعية نتائج نماذج 8008)ورضييييييييييييا حجازى

ة وأهداف االختبارات المسيييييييتخدمة بالرغم من اختالف نوعي ،ات وقياس مسيييييييتوى أداء الطالب بدقةاالختبار 

 .(0 : 8000)ابو هاشم،

فباإلضييييييييافة الى الخلفية النظرية التي تسييييييييمح بتفسييييييييير النتائج المتحصييييييييل عليها تبقى عملية بناء 

االختبيارات التحصيييييييييييييييليية تحتياج الى وقيت وجهد ومال للحصييييييييييييييول على اختبارات تتميز بدرجة عالية من 

 منالصيييييييدق و الثبات، مما جعل بعض  الدول تلجأ الى مؤسيييييييسيييييييات خاصييييييية  توفر لها اختبارات مقننة، 

تخدام باسييي أقرواالمدارس والمؤسيييسيييات الجامعية في بعض دول العالم وخاصييية أمريكا وبريطانيا و الجامعات 

يا ورنمثل اختبارات كاليف كأسييييوب قياس التحصيييييل الدراسييييي، Standardized Testsاالختبارات المقننة 

ة  تنقيح وهذه المؤسييسييات في حاجة الى إعاد التحصيييلية بطبعاتها المختلفة و اختبار سييتانفورد التحصيييلي

 وقتلنفس اهذه االختبارات عاما بعد عام،  ولكن كما هو معروف إعادة بناء اختبار مقنن جديد يسييييتغرق 

 .د كتابة المفردات  واألسئلة فقطال يتوقف عند ح ألنه، جهدالو 

ات الى االهتمام باالختبار  في مجال القياس النفسيييييييييييي والتربوي  نالباحثو لهذه األسييييييييييباب سيييييييييييعى و 

ظمة وخاصيييية بعد التغيرات التي تطال عدة أن القطاع التربوي للمسيييياهمة في تطوير وتطويرها التحصيييييلية 

من بين هذه و ة، العولمتربوية تسييييييعى من خاللها الى مواكبة التغيرات االقتصييييييادية والتكنولوجية في ضييييييل 

لكفييياءات لمواجهييية التحيييدييييات المختلفييية التي ظهرت من تبنيييت بييييداغوجييييا المقييياربييية بيييا اليييدول الجزائر التي

الواقع ( والتي منها سيييييييوء التكيف مع 8000الممارسيييييييات المدرسيييييييية كما جاء في الوثيقة المرافقة للمناهج )

البيداغوجية فيما يخص نوعية  واالجتماعي وأيضييييييييا النجاعةمسييييييييايرة متطلبات المحيط االقتصييييييييادي  وعدم

 المدرسة. المكتسبات لدى المتخرجين من
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بدون تقويم موضييييييييييوعي يقيس الكفاءات فان نتائج هذه اإلصييييييييييالحات تبقى بعيدة عن الواقع،  لكن

اهم  نالتقويم وبناء االختبارات وقياس الكفاءة مأسيياليب وجدا أن سيينة من اإلصييالحات  04أكثر من فبعد 

 8002أكتوبر 00المؤرخة في التعليمات الموجهة لألسييييياتذة وخاصييييية وهذا ما يفسييييير ، االعوائق التي تواجه

ار رف المخزنة في الذاكرة صاان التقويم الممارس حاليا الذي يركز على قياس كمية المع  :والتي جاء فيها

 يشكل ضغطا رهيبا على المتعلمين وعائالتهم .

اإلشييييييييييييييكاليات المتعلقة للمسيييييييييييييياهمية في إيجاد حلول لبعض هذه وعلييه جياءت اليدراسيييييييييييييية الحياليية 

الباحث في  ولتنا فصييول أربعشييملت قد و لتحصيييلية وخاصيية وفق نظرية االسييتجابة للمفردة. باالختبارات ا

فيه اإلشيييكالية وأهداف الدراسييية مع أهميتها، وبعض الدراسيييات  عرضحيث مدخل الدراسييية، الفصيييل األول 

تناول الثالث ف وما الفصل الثاني فلتي ساهمت في تحديد الموضوع بدقة، أالسابقة التي تناولت الموضوع وا

الختبارات ابموضيييييوع  الفصيييييل الثاني منه  حيث اهتم فيالنظري من الدراسييييية للحديث  الجانب فيه الباحث

ال ألهميتها وخاصييية في كيفية إعدادها؛ أما الفصيييل الثالث فتم تخصييييصيييه لنظرية التحصييييلية بأكثر تفصيييي

راش الذي تم اختياره لبناء  االسيييييييييتجابة للمفردة من خالل توضييييييييييح مختلف النماذج وبالخصيييييييييوص نموذج

 االختيار التحصيلي في مادة المادة المعلوماتية لسنة أولى ثانوي.

ي ف هما الرابع والخامس، بحيث تناول الباحثفخصيييص له فصيييلين و للدراسييية اما الجانب الميداني 

الخامس  لالفصييأما و الميدانية بشييقيها االسييتطالعي واألسيياسييي للدراسيية المنهجية الفصييل الرابع اإلجراءات 

خصص لعرض نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن مختلف التساؤالت المطروحة في اإلشكالية واختتمت ف

يد عرض التوصيات والمقترحات التي تساهم في المز تلخص اهم النتائج متحصل عليها مع الدراسة بخاتمة 

 من البحوث المستقبلية.
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 الدراسة:شكالية إ -0

لقيييييياس مختليييييف القيييييدرات المعرفيييييية للتالمييييييذ  الدقييييية والموضيييييوعيةتحتييييياج االختبيييييارات التحصييييييلية 

علييييييى الدرجيييييية العالمييييييات المتحصييييييل عليهييييييا تفسييييييير اعتميييييياد  لكيييييين ،وخاصيييييية فييييييي المهييييييارات العليييييييا

بصييييييدق عيييييين المسييييييتوى الحقيقييييييي لقييييييدرة المييييييتعلم؛ فهييييييي تييييييرتبط  بمعامييييييل صييييييعوبة  يعبييييييرالكلييييييية ال 

 نفيييييسبيييييالرغم مييييين أنهيييييا تقيييييييس –ن الفقيييييرات المختلفييييية فيييييي مسيييييتوى الصيييييعوبة الفقيييييرات، فقيييييد ليييييوحظ أ

المييييتعلم، هيييذا مييين جهيييية و مييين جهيييية  نفيييستيييؤدي إلييييى مسيييتويات مختلفيييية مييين القيييدرة عنييييد  -المحتيييوى

أخييييييرى فييييييإن تقييييييدير معامييييييل صييييييعوبة  المفييييييردات فييييييي هييييييذه االختبييييييارات يعتمييييييد علييييييى مسييييييتوى أداء  

بييييياختالف مسيييييتوى أداء أفيييييراد  يختليييييفالمفيييييردة الواحيييييدة المتعلميييييين فيييييي  العينييييية، فمعيييييامالت صيييييعوبة 

وللحصييييييييييول علييييييييييى الدقيييييييييية والموضييييييييييوعية  يجييييييييييب ان تتمتييييييييييع ، (044: 8000)الخييييييييييولي،  العينيييييييييية

( حيييييول 0222ظم )االختبيييييارات التحصييييييلية  بالصيييييدق و الثبيييييات و لكييييين مييييين خيييييالل ميييييا اكيييييدت  كيييييا

 نظيييييييير الجماعيييييييييةميييييييين وجهيييييييية  ت التحصييييييييليةاصييييييييدق وثبييييييييات االختبييييييييار أن ال القيييييييياس الموضييييييييوعي 

المرجيييييع يتعلقيييييان بصيييييدق االختبيييييار وثباتيييييه فيييييي التميييييييز بيييييين مسيييييتويات االفيييييراد فيييييي حيييييين انهيييييا مييييين 

فيييييي قييييياس االكتسييييياب والتحصييييييل  وثباتييييهوجهيييية النظييييير المحكييييية المرجيييييع يتعلقييييان بصيييييدق االختبيييييار 

 .  لدى االفراد

ار مييييا المعنييييى العالميييية التييييي يحصييييل عليهييييا الطالييييب نتيجيييية تقدمييييه فييييي اختبييييباإلضييييافة الييييى ان 

الييييييذي يييييييرتبط ارتباطييييييا وثيقييييييا بالنظرييييييية المسييييييتخدمة فييييييي تفسيييييييرها، فالتفسييييييير الييييييذي يعطييييييى للعالميييييية 

)االسيييييتجابة للمفيييييردة(،  وفيييييق الكالسييييييكية يختليييييف عييييين التفسيييييير اليييييذي يعطيييييى وفيييييق النظريييييية الحديثييييية

 .(42 :8000)التقي، 
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 بمفهييييييوم القييييييياس الجميييييياعيوميييييين هنييييييا يبييييييدو مييييييدى الخطيييييير عنييييييدما نسييييييتخدم المقيييييياييس المقننيييييية 

المرجييييع لتقييييدير النمييييو السييييلوكي للفييييرد فإنهييييا ال تكييييون حساسيييية لهييييذا الغييييرض علييييى الييييرغم ميييين وجييييود 

نميييييييو واكتسييييييياب، وبالمثيييييييل عنيييييييدما نسيييييييتخدم المقييييييياييس المقننييييييية بمفهيييييييوم القيييييييياس المحكيييييييي المرجيييييييع 

جييييود فييييروق لتقييييدير الفييييروق الفردييييية، فتهييييا أيضييييا ال تكييييون حساسيييية لهييييذا الغييييرض علييييى الييييرغم ميييين و 

 (. 02 : 0222 فردية )امينة كاظم،

تقييم نماذج حول   (Pierre & Romain, 2008) بيار و رومان دراسةما أكدته ومن خالل 

مداخلة في مجالت انجليزية دولية محكمة  (080)تحليل مواضيع  الكثر منمن خالل و  القياس في التربية

كانت النتائج ان عدد المواضيع في  8002الى 0222القياس في التربية في الفترة من حول عن نماذج 

واغلبية المواضيع تناولت نماذج االستجابة (% 40 )تزايد خالل العشر سنوات األخيرة بنسبة اكثر من

 .من مجموع المواضيع(%20.4)ما يعادل نسبة(555)( بعددIRTللمفردة )

ومن بين نماذج النظرية الحديثة للقياس )نظرية االستجابة للمفردة( التي ركز عليها الباحثون في  

: من هذه البحوثو  والتربوي النفسيفعاليته فى تحقيق موضوعية القياس وهذا لنموذج راش التربية مجال 

 Waugh (2002)،واف Waugh(1999)واف ، Waugh and Addison (1998)واف وآديسون

نطبق عند تطبيقها على عينات مختلفة ي اتالدراسنتائجها إلى أن البيانات المستمدة من مقياس  وأشارت

لمعايير ضوء ا فيعليها شروط نموذج راش، وكذل  تمتع المقياس بدرجات مقبولة من الصدق والثبات 

، ية للقياستقليدضوء النظرية ال فيتفوق ما تم الحصول عليه من مؤشرات  الموضوعيالمحددة للقياس 

ول على هذا الحص فيوعدم تغير تدريج مفردات المقياس بتغير مستوى قدرات أفراد العينة المستخدمة 

لتقسيم األفيراد على مجموعتين وأنها تحقق القياس  الدراسيالتدريج وذل  عند استخدام التحصيل 
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قلة عن م االختبار ، وكذل  مستتكون مستقلة عن عينة األفراد الذين يجرى عليه أيللسلو   الموضوعي

 (5 :8000)ابو هاشم،  يشتمل عليها ذل  االختبار التيعينة المفردات 

االختبييييييارات التحصيييييييلية كفاييييييية يحتاجهييييييا األسييييييتاذ ليضييييييمن  هييييييذا فييييييان بنيييييياءكييييييل باإلضييييييافة الييييييى 

 (22 :8002)سيييييياعد و وسيييييييلة، تقييييييويم موضييييييوعي للتحصيييييييل الدراسييييييي و لكيييييين ميييييين خييييييالل دراسيييييية 

حييييول تقييييييم كفاييييية بنيييياء االختبييييارات التحصيييييلية لييييدى أسيييياتذة التعليييييم العييييالي وفييييق معييييايير االختبييييار 

 فقط من عينة البحث تستخدم المعايير وهي ضعيفة. (%05.84)الجيد نجد ان نسبة

مييييادة المعلوماتييييية للسيييينة أولييييى ثييييانوي  اتاختبييييار  ميييين خييييالل دراسيييية اجراهييييا الباحييييث علييييىضييييا وأي

والييييييية غليييييييزان وجييييييد ان اكثيييييير االختبييييييارات ال ( ثانوييييييية ميييييين 80) ب 8002/8002لسيييييينة الدراسييييييية 

فيييييييي و تعتميييييييد ال تحتيييييييرم جيييييييدول المواصيييييييفات  (%40)عليييييييى تحتيييييييرم شيييييييروط االختبيييييييار الجييييييييد منهيييييييا

 .خطأ(/ذات شكل )صحيح سئلة ابنائها على 

متخصصييييييية مييييييين طيييييييرف البييييييياحثين فيييييييي كيييييييل المجييييييياالت  بحيييييييوثوهييييييذه التسييييييياؤالت تحييييييياج اليييييييى 

وتييييييأتي هييييييذه ، المتعلقيييييية بييييييالتقويم التربييييييوي، للبحييييييث عيييييين  افضييييييل السييييييبل لقييييييياس التحصيييييييل الدراسييييييي

 :التساؤل التاليلإلجابة عن ضمن هذه البحوث  الدراسة

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

 ؟ونموذجا( راش للمفردة )نموذجاالستجابة 

 : بهذا التساؤل الفرعية المتعلقة نضع بعض التساؤالتان ويمكننا 

المالئمييييية  للسيييينة أوليييييى ثيييييانوي اختبييييار تحصييييييلي فيييييي المعلوماتييييييةمييييا مالئمييييية أشيييييكال فقيييييرات  •

 راش؟ نموذجالفتراضات 
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المالئمييييية  للسيييينة أوليييييى ثيييييانوي اختبييييار تحصييييييلي فيييييي المعلوماتييييييةمييييا مالئمييييية أشيييييكال فقيييييرات  •

 راش؟ نموذج لتقديرات

فق و  للسنة أولى ثانوي الختبار التحصيلي في المعلوماتيةا لدرجاتثبات الصدق و الدالالت ما  •

 نموذج راش؟

 شوفق نموذج را ي المعلوماتية للسنة أولى ثانويالتحصيلي ف االختبار فقراتهل تختلف صعوبة  •

 ؟باختالف اشكالها

 الدراسةاهداف -0

فيييييييي ميييييييادة  موضيييييييوعي بنييييييياء اختبيييييييار تحصييييييييليالرئيسيييييييي لهيييييييذه الدراسييييييية هيييييييو ان الهيييييييدف   

، إضيييييافة اليييييى مجموعييييية مييييين األهيييييداف الثانويييييية المعلوماتيييييية للسييييينة أوليييييى ثيييييانوي وفيييييق نميييييوذج راش

 تتمثل في:

 .اعتماد دليل منهجي لبناء االختبارات التحصيلية وفق نموذج راش 

 التحقق من الصدق الحديث وفق نموذج راش 

  أساليب تقويم التحصيل الدراسيو تحسين طرق. 

 لتسيييييهيل عمليييييية التقيييييويم التحصييييييلي  الموضيييييوعيةذة بمجموعييييية مييييين االختبيييييارات تدعيييييم االسيييييا

 والبنائي

  األسئلة.التأثر بالمنطقة او نوع  حديثة وبدونقياس الكفاءة بطرق 

 بالمرونة من حيت السهولة وصعوبة األسئلة. بناء اختبارات تتصف 

  تتبيييييييع نميييييييوترتييييييييب قيييييييدراتهم وفيييييييق خيييييييط متصيييييييل لالتقيييييييويم المسيييييييتمر للتالمييييييييذ مييييييين خيييييييالل 

 هم.كفاءات
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  الدراسة وهمية-0

 قيييييياس قيييييدراتالمسيييييتخدمة فيييييي الطيييييرق واألسييييياليب  أكثييييير مييييين االختبيييييارات التحصييييييليةتعتبييييير  

ويتزايييييييد االهتميييييييام ليييييييدى البيييييياحثين فيييييييي مجيييييييال  الكفييييييياءات مييييييدى اكتسيييييييابمييييييين  والتحقيييييييقالمتعلمييييييين 

 لموضوعي.االسبل للحصول على القياس  أفضلالتربية والقياس في البحث عن 

 :خالل هذا تظهر أهمية الدراسة فيومن  

  في مفهوم االختبارات التحصيلية وكيفية بنائها.البحوث العلمية بدراسة دعم 

  االستجابة للمفردة.دعم البحوث العلمية بدراسة حول نظرية 

  بطرق وأساليب الختيار فقرات االختبارات التحصيلية.دعم المؤسسات التربوية  

  التعليمية التعلمية.المساعدة في تطوير العملية 

  عليييييييى مقارنييييييية نتيييييييائج اداء الطلبييييييية بنتيييييييائج زمالئهيييييييم اليييييييذين سيييييييبقوهم  االسييييييياتذةمسييييييياعد

ويسييييييياعد عليييييييى تحدييييييييد سيييييييبب االرتفييييييياع فيييييييي معيييييييدالت الرسيييييييوب اذ كيييييييان راجعيييييييا اليييييييى 

 مستوى اداء الطلبة او الى مستوى صعوبة االسئلة.

  الدراسةحدود -4

 :في الدراسةحدود تتثمل  •

أسيييياتذة متخصصييييين لمييييادة المعلوماتيييييية التيييييي بهييييا غليييييزان  بلديييييةالحييييدود المكانييييية: ثانويييييات  •

ليييييييديهم خبيييييييرة عليييييييى األقيييييييل سييييييينتين وأيضيييييييا مخبييييييير للجانيييييييب التطبيقيييييييي ليتكمنيييييييوا مييييييين جيييييييراء 

 االمتحانات في ظروف متساوية والتقليل من األخطاء المعيارية 
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ولهيييييييذا تيييييييم تحدييييييييد  8002/8002الحيييييييدود الزمانيييييييية: الفصيييييييل األول مييييييين السييييييينة الدراسيييييييية  •

جييييييال األول فقييييييط ميييييين محتييييييوى مييييييادة المعلوماتييييييية للسيييييينة اولييييييى محتييييييوى االختبييييييار علييييييى الم

 ثانوي

 تقيييييييسالتييييييي الحييييييدود الموضييييييوعية: االلتييييييزام بنييييييوع األسييييييئلة التييييييي تييييييتالءم مييييييع نمييييييوذج راش  •

أي تتحمييييل  اإلجابييييةثنائييييية  بأسييييئلةوفييييق سييييلم بلييييوم التييييي يمكيييين صيييييغتها الكفيييياءات المعرفييييية 

 .كل فقرة إجابة واحدة صحيحة 

، ثانويييييييييات بمدينيييييييية غليييييييييزان 0( تلميييييييييذ ميييييييين 504الدراسيييييييية علييييييييى عينيييييييية )العينيييييييية: أجريييييييييت  •

 ولتالميذ السنة أولى ثانوي في مادة المعلوماتية.

 :الدراسة مصطلحات -4 

و  صيييييحيح–االختييييييارتختليييييف فيييييي الشيييييكل )متعيييييدد لفقيييييرات عينييييية مييييين اهيييييو : االختبفففففار التحصفففففيل 

تقيييييييس قيييييدرات معرفييييييية فييييييي ميييييادة المعلوماتييييييية للمجييييييال األول  ترتيييييييب(-تكمليييييية فيييييراغ–مقابليييييية -أخطييييي

( عنيييييييييد اإلجابييييييييية 0(  عنيييييييييد الخطيييييييييأ و )0لتالمييييييييييذ السييييييييينة أوليييييييييى ثيييييييييانوي تقيييييييييدر كيييييييييل إجابييييييييية ب )

  الصحيحة.

اليييربط بيييين صيييعوبة الفقيييرة فيييي القيييياس النفسيييي ييييتم فيهيييا حديثييية  نظرييييةاالسفففتجابة للمففففردة: نظريفففة 

المعلوماتييييية(  التييييي تقيييياس باللوغيييييت وفييييق داليييية رياضييييية محييييددة و السييييمة الكامنة)قييييدرة معرفييييية فييييي 

 وفق عدد من النماذج )تم اختيار نموذج راش للدراسة(.

تقيييييدير تقييميييييي شيييييامل لدرجييييية دعيييييم األدلييييية التجريبيييييية والمبيييييررات النظريييييية لكفايييييية : صفففففدق االختبفففففار 

 (.0224مستي  )وفق نظرية ومالءمة التفسيرات واإلجراءات على أساس درجات االختبار 
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 فقرات االختبار وفق نموذج راش. لمدى استقرار واتساقتقدير تقيمي  :الفقرات بات 

 : تقدير تقييمي لثبات االفراد وفق نموذج راش. بات اال راد

 سابقة:وبحوث دراسات -4

سييييينركز فيييييي الدراسييييية  هنيييييا  عيييييدة دراسيييييات عربيييييية واجنبيييييية تناوليييييت نظريييييية االسيييييتجابة للمفيييييردة لكييييين

 تتقارب مع دارسنا، و يمكن ان نصنفها الى قسمين وهما : الحالية على البحوث التي

  .بناء اختبارات تحصيلية وفق نموذج راش 

  .دراسات مقارنة ألشكال الفقرات 

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

 اختبيار بنياء فيي شار  نميوذج اسيتعمال إليى الدراسية هيذه هيدفت (0220) عيالم دراسية

 والنفسيية التربويية البحيوث خطية إعيداد فيي المعيارف األساسيية لقيياس المرجيع محكيي تشخيصيي

 مين األوليية بصيورته االختبيار تيألف. مصير فيي التربيية بكلييات العلييا الدراسيات طلبية ليدى

 ( هيدفا  00)ويقييس االختبيار ،بيدائل خمسية فقيرة لكيل متعيدد مين االختييار نيوع مين فقيرة (08)

 وقيد تألفيت ، والنفسيية التربويية البحيوث خطية إعيداد فيي األساسيية بالمعيارف تتعليق سيلوكيا  

باسييتعمال  راش مييوذجن وفييق البيانييات تحليييل تييم طالبييا   ( 52ميين) اإلحصييائي التحليييل عينيية

 عييدم وأيضييا نمييوذجال ( فقييرات الفتراضييات 05وأظهييرت النتييائج عييدم مالئميية ) (Prox) طريقيية

 .لمتطلبات النموذج العينة من فردين بيانات مالئمة

هييييييدفت الدراسيييييية الييييييى بنيييييياء اختبييييييار تحصيييييييلي فييييييي  التييييييي (8008دراسيييييية الربيعييييييي )وأيضييييييا 

علييييى وفييييق نمييييوذج راش، وتحقيقييييا لييييذل  اسييييتند الباحييييث فييييي متوسييييط  مييييادة اإلحييييياء لييييدى طلبيييية األول



مدخل الدراسة                                                          الفصل األول    
 

 
15 

 

( والتييييييي تقيييييييس فقراتييييييه 8005 )الييييييذي أعدتييييييه عبييييييد اه التحصيييييييليأعييييييداد االختبييييييار علييييييى االختبييييييار 

( فقيييييرة اختبارييييييه 50المسيييييتويات الثالثييييية مييييين تصييييينيف بليييييوم فيييييي المجيييييال المعرفيييييي والمكيييييون مييييين ) 

( طالييييب وطالبيييية 800قييييام الباحييييث بتطبيييييق االختبييييار علييييى عينيييية مكونيييية ميييين ) ،ميييين اختيييييار متعييييدد

ثيييييم بعييييد ذليييي  تيييييم  فيييييي جميييييع الفقييييرات،فييييأكثر  (0.00حيييييث كييييان تشيييييبع الفقييييرات فييييي العاميييييل العييييام)

باسيييييييتخدام برنيييييييامج   اعتمييييييياد نميييييييوذج راش لتحلييييييييل الفقيييييييرات عليييييييى وفيييييييق النظريييييييية محكيييييييية المرجيييييييع

وبعيييييد االنتهييييياء مييييين إجيييييراءات تحلييييييل فقيييييرات االختبيييييار وتيييييدريجها عليييييى وفيييييق نميييييوذج راش  )راسيييييكال(

ويييييل تييييدريج وحييييدات فقييييرة، وبعييييدها تييييم تح (05أصييييبح االختبييييار يتكييييون فييييي صيييييغته النهائييييية ميييين ) 

 )اللوجيت( إلى تدريج وحدات )ألواط( المئوية.

الييييييى بنيييييياء اختبييييييار تحصيييييييلي محكييييييي المرجييييييع  ( فقييييييد هييييييدفت8008أمييييييا دراسيييييية السييييييمرائي )

فييييي مييييادة عليييييم نفييييس الخييييواص وهيييييي مييييادة دراسييييية مقيييييررة لطلبيييية الصييييف الثاليييييث فييييي أقسييييام العليييييوم 

( فقيييييرة  000االختبيييييار مييييين )، فقيييييد تيييييألف ييييييةراقالتربويييييية والنفسيييييية لكلييييييات التربيييييية فيييييي الجامعيييييات الع

( فقييييرة للتحقييييق ميييين افتييييراض احييييادي البعييييد 88تييييم  اسييييتبعاد )، المتعييييدد اختبارييييية ميييين نييييوع االختيييييار

( فقيييييرة 084مطابقييييية ) أظهيييييرت النتيييييائج. بطريقييييية المكونيييييات األساسيييييية العيييييامليالتحلييييييل مييييين خيييييالل 

 ( فقرة.00من االختبار لمتطلبات نموذج راش وهذا بعد استبعاد )

 تحصيييلي لمييادة اختبييار بنيياء إلييى تهييدف دراسيية  (2012)الجبييوريوقييد اجييرى أيضييا 

 ولتحقييق المعلميين، إعيداد معاهيد الكامنية لطلبية السيمات نظريية وفيق التربيوي واإلشيراف اإلدارة 

 عليى متعيدد، وبنياء مين االختييار نيوع مين اختباريية فقيرة(  022) تميت صيياغة الدراسية هيدف

 االختبيار طبيق ثيم فقيرة، (040) مين ليتكيون االختبيار الفقيرات بعيض حيذف تيم المحكميين اراء

 فيي محافظية معاهيد تسيعة مين العشيوائي الطبقيي باألسيلوب اختييروا طالبيا وطالبية (310) عليى
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 تهاافتراضي مين والتحقيق االختبيار تحلييل فقيرات فيي شار  نميوذج عليى الباحيث واعتميدبغيداد. 

 لعيدم فقيرة) 02)اسيتبعد  بحييث اختباريية؛ فقيرة (111) مين بصييغته النهائيية االختبيار ليتكيون

 كياي مربيع قيمية مين أكبير قيمتهيا كانيت ألن فقيرة (14) واسيتبعد القيياس، اسيتقاللية تحقيقهيا

 العيام كيان بالعاميل الفقيرات تشيبع ألن اختباريية؛ راتفقي (10) حيذف وتيم ،(0,05)مسيتوى عنيد

 (.0,95) فبلغ للفقرات الثبات حساب معامل وتم رات،الفق تشبع في المعتمد المعيار من أقل

ميييييين بييييييين الدراسييييييات التييييييي اهتمييييييت بتشييييييخيص القييييييدرات المعرفييييييية باسييييييتخدام نمييييييوذج راش و 

 لطلبيية الهندسيية فييي تحصيييلي اختبييار بنيياء إلييى هييدفتالتييي  (8000راسيية لمييياء وسيياند )د

 االختيييار نييوع ميين فقييرة (30) االختبييار ميين تكييون اش.ر  نمييوذج باسييتخدام الخييامس الصييف

 ثابييت، االختبييار أن النتييائج وأظهييرت .وطالبيية (، طالبييا800) علييى االختبييارطبييق  .متعييددال

 االختبيار فقيرات وأن( 0,78) لألفيراد الثبيات ومعاميل (0,98) تاللفقير  الثبيات معاميل بليغ حييث

اليى  3,29- مين ) بيين ميا الفقيرات الصيعوبة قيمية روحيتفت جييد، بشيكل الصيعوبة ميدى غطيت

 .شار  لنمييوذج المالءميية إحصييائيات ضييمن تقييع الفقييرات معظييم أن وظهيير(لوجيييت 8.02

 .المفاهيم الهندسية في متنوعة أخطاء وجود أيضا النتائج وأظهرت

هيييييدفت إليييييى توظييييييف نميييييوذج التيييييي  (8002عالونييييية )دراسييييية  توجيييييداألخييييييرة وفيييييي السييييينوات 

راش فيييييي بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي فيييييي منهييييياج التييييياريا، ومييييين أجيييييل تحقييييييق ذلييييي  قيييييام الباحيييييث ببنييييياء 

( فقيييييرة مييييين نيييييوع االختييييييار 000اختبيييييار تحصييييييلي لمنهييييياج التييييياريا، تكيييييون بصيييييورته األوليييييية مييييين )

بييييية ( طالبيييييا وطالبييييية مييييين طل082مييييين متعيييييدد بأربعييييية بيييييدائل. وتيييييم تطبيقيييييه عليييييى عينييييية مؤلفييييية مييييين )

وقيييييييد تيييييييم التحقيييييييق مييييييين مطابقييييييية االختبيييييييار  الصيييييييف الثييييييياني الثيييييييانوي األدبيييييييي فيييييييي مدينييييييية نيييييييابلس، 

( فييييييييييردا ، لعييييييييييدم مطييييييييييابقتهم الفتراضيييييييييييات 84التحصيييييييييييلي الفتراضييييييييييات أنمييييييييييوذج راش، إذ حيييييييييييذف )
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( فقييييييرات ميييييين فقييييييرات االختبييييييار، وقييييييد التحقييييييق ميييييين صييييييدق االختبييييييار 4األنمييييييوذج، باإلضييييييافة إلييييييى )

( فييييييي حييييييين بلييييييغ 0.20أَن ثبييييييات األفييييييراد الييييييذين طبييييييق عليييييييهم االختبييييييار )وثباتييييييه؛ وأشييييييارت النتييييييائج 

(، وبنيييياء علييييى النتييييائج أوصييييت الدراسيييية بييييإجراء دراسيييية مقارنيييية 0.20معامييييل ثبييييات فقييييرات االختبييييار)

 بين نظرية القياس الحديثة، والكالسيكية في التحقق من خصائص االختبارات التحصيلية.

هيييييدفت هيييييذه الدراسييييية اليييييى التحقيييييق مييييين التيييييي  (8002دراسييييية عليليييييي )فيييييي الجزائييييير توجيييييد و 

الكالسييييييكية يتيييييي ميييييادة القيييييياس النفسيييييي لنظر  المرجيييييع فييييييمطابقييييية فقيييييرات اختبيييييار تحصييييييلي محكيييييي 

قيييييام الباحييييث ببنيييياء االختبييييار التحصيييييلي ميييين نييييوع اختيييييار ميييين متعييييدد  راش( بعييييدنمييييوذج والحديثيييية )

وطالبييييييييييية  للعيييييييييييام الدراسيييييييييييي  ( طالب يييييييييييا050) تضيييييييييييمبأربعييييييييييية بيييييييييييدائل قيييييييييييام بتطبيقيييييييييييه عليييييييييييى عينييييييييييية 

فقيييييييييرة للنظريييييييييية  (00)مطابقييييييييية اليييييييييىشيييييييييارت النتيييييييييائج أو  الجيييييييييامعي تيبيييييييييازة. بيييييييييالمركز.8000/8002

فقييييييييييرة لنمييييييييييوذج راش، وكانييييييييييت تقييييييييييديرات الخصييييييييييائص السيييييييييييكومترية )الثبييييييييييات  (82)الكالسيييييييييييكية و

 .منها وفق النظرية الحديثة الكالسيكية أقلوالصدق( لالختبار وفق النظرية 

بيييييورا  ( ودراسييييية8002) NOORنيييييور  ودراسيييييةوفيييييي ميييييا يخيييييص الدراسيييييات األجنبيييييية توجيييييد  

Purya (8000التييييييي ) ختبييييييار تحصيييييييلي وفييييييق نظرييييييية الصييييييدق التحقييييييق ميييييين صييييييدق ا هييييييدفت الييييييى

 .( فقيييييرة20) لإلنجليزيييييية مييييينالحديثييييية )ميسيييييت ( فقيييييد تيييييم بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي متعيييييدد االختييييييارات 

النتيييييائج اليييييى امكانيييييية نميييييوذج راش للتحقيييييق مييييين مختليييييف ادلييييية الصيييييدق الحديثييييية مييييين وجهييييية  وأكيييييدت

 .  بالنسبة لالختبارات التحصيليةتنظر ميس

خصيييييييييييائص  عيييييييييييدادافقيييييييييييد هيييييييييييدفتا اليييييييييييى  (2013)واخيييييييييييرون   Nuraini ورهيييييييييييانيودراسييييييييييية 

الماليزيييييية وهيييييذا  التعلييييييم مؤسسييييية فيييييي راش قيييييياس نميييييوذج باسيييييتخدام (OSS) الموضيييييوعية المعيييييايير
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هييييذه المعييييايير فييييي االحكييييام الصييييادرة عنهييييا ميييين ترقييييية او تسييييكين للطلبيييية او درجيييية امييييتال   ألهمييييية

  .الكفاءة

 الدراسات الت  تناولت مقارنة بين اشكال الفقرات-ب

 مييييين االختييييييار) أشيييييكال الفقيييييرات مييييين شيييييكلين أثييييير بيييييين للمقارنييييية ( 8002)المصيييييري دراسيييييةهيييييدفت 

 تقيييييديرها فيييييي المعيييييياري والخطيييييأ (28 )المفحوصيييييين قيييييدرات تقيييييدير مييييين كيييييل عليييييى( والتكمييييييل متعيييييدد

 الصيييييف لطيييييالب الحاسيييييوبية الثقافييييية اختبيييييار فيييييي بنييييياء تيييييم وقيييييد, للفقيييييرات السييييييكومترية والخصيييييائص

 خدام النمييييييوذج الثنييييييائيتوتييييييم اسييييييالثانييييييية.  لمنطقيييييية اربييييييد والتعليييييييم التربييييييية مديرييييييية فييييييي الثيييييانوي األول

االختبيييار  فقيييرات شيييكل إليييى تعيييزى األفيييراد قيييدرات تقيييدير وجيييود فيييروق فيييي عيييدم النتيييائج أظهيييرت وقيييد

 عنييييد إحصييييائيا داليييية فييييروق وجييييود وكييييذل  (0.04)عنييييد مسييييتوى دالليييية  إحصييييائية دالليييية ذات فييييروق

 ميييييين االختيييييييار لصييييييالح فقييييييرات األفييييييراد قييييييدرات لتقييييييدير المعييييييياري فييييييي الخطييييييأ الدالليييييية مسييييييتوى نفييييييس

 الفقييييييييرات وتمييييييييييز الفقييييييييرات والوسييييييييط الحسييييييييابي لدالييييييييةالحسييييييييابي وصييييييييعوبة  الوسييييييييط وفييييييييي .متعييييييييدد

 .التكميل لصالح فقرات الفقرات وصعوبة االختبار معلومات

 فقيرة شيكل أثير عليى التعيرف إليى الدراسية هيدفتفقيد  (8000دراسية محميد العنيزي )أميا 

 قيرة. الف اسيتجابة لنظريية وفق يا لالختبيار السييكومترية والخصيائص الفقيرة معيالم عليى االختبيار

 والتكمييل تعييددالم االختيياروهمييا  الرياضييات ختبييارمين ا شييكلين بنياء تييم الهيدف هييذا ولتحقييق

 االختبيار شيكلي مين شيكل كيل تكيون ،السيعودية العربيية المملكية فيي المتوسيط الثاليث للصيف

، خييالل نتييائج بيياطال (926) علييى االختبييار تطبيييق تييم ،فقييرة (55) ميين األولييية صييورته فييي

 المعليم الثالثيي اللوجسيتي النميوذج يتطلبهيا التيي لالفتراضيات االختبيارين فقيرات طابقيةفحيص م
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تييم حييذف  , التكمييل الختبيار المعليم ثنيائي اللوجسيتي النميوذجدد و متعيي ميين االختيييار الختبيار

 . شكل لكل فقرة (35) من مكون ا االختبار فأصبح ( فقرتين08)

 وتمييزهيا صيعوبتها معاميل فيي الفقيرة لشيكل أثيرفيروق  وجيود عيدم إليى الدراسية نتيائج أشيارت

 الفقيرات صيعوبة لتقيدير المعيياري الخطيأ مين كيل فيي الفقيرة لشيكل أثير ووجيود ،معلوماتهيا ودالية

 لشيكلي الثبيات معياملي بيين فيروق وجيود عيدم كيذل  النتيائج وأظهيرت، التكمييل اختبيار لصيالح

 يسيتخدمونها التيي االختبيارات بيأنواع التنوييع إليى المعلميين بتوعيية الدراسية وأوصيت ،االختبيار

 .والتكميل متعدد من االختيار النوعين على تحتوي بحيث

 الخصيييائص بيييين المقارنييية إليييى راسيييةدهيييدفت ال( 8008أبيييو جيييراد )دراسييية ميييا أ

 الفقيرة، اسيتجابة نظريية ضيوء فيي التكمييل واختبيار متعيدد مين االختييار السييكومترية الختبيار

متعييدد  مين اختييار أحيدهما االبتيدائي السييادس الصيف لطلبية العليوم ميادة فييي وُأعيد اختبيارين

كييال  وُطبييق راش، نمييوذج مسييتخدما ( فقييرة00) مكييون وكالهمييا التكميييل نييوع ميين واآلخيير

( فقييرات 2حييذف) إلييى النتييائج وأشييارت وطالبيية ( طالبييا  20) ميين مكونيية عينية عليى االختبيارين

 للقييرات الصييعوبة تقييديرات  ت ثبيياتمعييامال أن ( فقييرات اختيييار متعييدد و00اختييار التكميييل و )

 متعدد. االختيار من الختبار منها أعلى التكميل اختبار في و األفراد 

 قييراتف شييكل أثيير علييى التعييرف إلييى فتهييدالتييي  (8002دراسيية رجيياء العنييزي )و 

 لالختبيار السييكومترية والخصيائص الفقيرة معيالم عليى والخطيأ والصيواب متعيدد مين االختييار

 الختبيار شيكلين بنياء تيم الهيدف هيذا ولتحقييق الفقيرة، اسيتجابة لنظريية المعليم ثنيائي نميوذج وفيق

 شيكلي مين شيكل كيل تكيون والخطيأ، والصيواب متعيدد مين االختييار :اآلليي الحاسيب ميادة فيي

 بالصيف طالبيا  (024) عليى االختبيار تطبييق وتيم فقيرة،( 20) مين النهائيية صيورته فيي االختبيار
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 فيي إحصيائية داللية ذات فيروق وجيود عيدم النتيائج أظهيرتو  .تبيو  مدينية فيي ثيانوي األول

 إحصيائية داللية ذات فيروق وجيود كشيفت النتيائج أن إال االختبيار، شيكلي بيين الفقيرة صيعوبة

 وجيود عيدم النتيائج أظهيرت أخيرى ناحيية مين والخطيأ، الصيواب اختبيار لصيالح الفقيرة تميييز فيي

 .االختبار شكلي بين التجريبي الثبات معامل في إحصائية داللة ذات فروق

 تعقيب عل  الدراسات السابقة ال-0

تنوعييييييييت الدراسييييييييات حييييييييول االختبييييييييارات التحصيييييييييلية وفييييييييق مختلييييييييف نميييييييياذج نظرييييييييية االسييييييييتجابة 

السيييييييينوات األخيييييييييرة وهييييييييذا يرجييييييييع الييييييييى تطييييييييور البييييييييرامج االحصييييييييائية  وخاصيييييييية فييييييييي (IRTللمفييييييييردة)

المناسييييييبة لمختلييييييف النميييييياذج ممييييييا يسييييييمح بمعالجيييييية سييييييريعة لالسييييييتجابات وتقييييييدير معييييييالم النمييييييوذج، 

ضيييييع االختبييييارات تختلييييف حسييييب مسييييتويات الييييتعلم ميييين االبتييييدائي الييييى المتوسييييط اوأيضييييا نجييييد ان مو 

 مكن ان نستخلص منها ما يلي:والثانوي والجامعي، وأيضا مختلف المواد. وي

 النموذج  ختياربالنسبة ال -و

نجييييييد تنوعييييييا فييييييي اسييييييتخدام نميييييياذج االسييييييتجابة للمفييييييردة عنييييييد بنيييييياء االختبييييييارات التحصيييييييلية لكيييييين 

هنيييييا  تركييييييز عليييييى نميييييوذج راش وهيييييذا راجيييييع اليييييى التوصييييييات فيييييي مختليييييف الدراسيييييات التيييييي تنصيييييح 

احصيييييائيا لتقيييييدير قيييييدرة الفيييييرد وعيييييدد االفيييييراد  بيييييه وأيضيييييا اليييييى اعتبييييياره الدرجييييية الكليييييية لالختبيييييار كافييييييا

اليييييذين اجيييييابوا عليييييى المفيييييردة إجابييييية صيييييحيحة كييييياف احصيييييائيا لتقيييييدير معلمييييية الفيييييرد كميييييا ان االفيييييراد 

، ويييييرى (8008 )ابييييو جييييرادكمييييا ذكيييير هييييذا  الييييذين لهييييم نفييييس درجييييات الخييييام سيييييكون لهييييم نفييييس القييييدرة

و اسيييييييييتخداما فيييييييييي بيقيييييييييا ان نميييييييييوذج راش يتمييييييييييز بخصيييييييييائص تجعليييييييييه أكثييييييييير تط (8000 )عيييييييييالم 

 منها : لعدة أسباب  المواقف العملية
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الييييييالزم توفرهييييييا فييييييي البيانييييييات لكييييييي يعطييييييي األقييييييل بالنسييييييبة لبيييييياقي النميييييياذج  عييييييدد الفييييييروض -

 تقديرات دقيقة.

تمكييييين علمييييياء القيييييياس مييييين إيجييييياد حليييييول عمليييييية مناسيييييبة لتقيييييدير بيييييارامتر الصيييييعوبة والقيييييدرة  -

فيييييي حيييييين انهيييييم يواجهيييييون حتيييييى  Linacreو  Wright راييييييت و لينكيييييارت  وخاصييييية اعميييييال

حصيييييائية فيييييي تقيييييدير بيييييارامترات النميييييوذجين األخيييييرين وخاصييييية  االن مشيييييكالت سييييييكومترية وا 

 ثالثي البارامتر.

القييييم التقديريييية لقيييدرة الفيييرد حصيييل عليييى نفيييس الدرجييية فيييي االختبيييار اليييذي بنيييي عليييى أسييياس  -

ذا ليييييس ضييييروري ون متسيييياوية بغييييض النظيييير عيييين عينيييية المفييييردات ولكيييين هييييكيييينمييييوذج راش ت

 في النماذج األخرى.

 هذه الدراسة.في  االستجابةولهذا األسباب تم اختيار نموذج راش ثنائي 

 بالنسبة الختيار وشكال الفقرات -ب

المتحصييييييييييل المتعلقيييييييييية بدراسيييييييييية الفييييييييييروق بييييييييييين اشييييييييييكال الفقييييييييييرات ومختلييييييييييف  النتييييييييييائجتعييييييييييددت 

وجييييييد فييييييروق اكييييييدت انييييييه ال ي( 8000دراسيييييية محمييييييد العنييييييزي )ف الخصييييييائص السيييييييكومترية لالختبييييييار

راسيييية نتييييائج دوالتمييييييز وداليييية المعلومييييات بييييين شييييكلي الفقييييرات لكيييين  ةالعصييييوبفييييي القييييدرة وفييييروق فييييي 

( وجييييدت فيييييروق 8008جييييراد )أبيييييو دراسيييية  توصييييل اليييييى وجييييود هييييذه الفيييييروق أمييييا( 8002المصييييري )

 ( لصالح شكل صواب وخطأ.8002في صعوبة لصالح التكميل ودراسة رجاء العنزي )

والتأكييييد ميييين تقييييديرات كييييل  هييييذه الدراسييييةالنتييييائج دفعتنييييا الييييى تنويييييع الفقييييرات فييييي اختبييييار  هييييذهف

ن هيييييدفنا لييييييس مختليييييف الفقيييييرات فيييييي اختبيييييار واحيييييد  ألشييييكل ومطابقتهيييييا للنميييييوذج وحاولنيييييا ان نجميييييع 
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دراسييييية مقارنييييية بيييييين اشيييييكال الفقيييييرات بالتحدييييييد ولكييييين بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي وهيييييذا بتوجييييييه البحيييييوث 

–مطابقيييييية -مييييييزوج بييييييين مختلييييييف اشييييييكال الفقييييييرات الموضييييييوعية ) اختيييييييار متعييييييدد  نحييييييو الشييييييكل الم

خيييييالل اختبيييييار تحصيييييلي  واحيييييد  والتعييييرف عليييييى تقديراتيييييه  ميييين تكمييييييل (   -صيييييحيح /خطييييا-ترتيييييب

المختلفيييييية التييييييي يقييييييدمها نمييييييوذج راش  موضييييييوعي ونتائجييييييه ليييييينفس االختبييييييار غييييييير متعلقيييييية بييييييالبنود 

 (.8000العنزي )و هذا ما اوصت به دراسة  (8000عالم ) وافراد العينة كما وضح 

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

 تنوعت الدراسات بحسب المستوى التعليمي:

( 8008جييييييراد ) فقييييييرة وأبييييييو( 00ب) ( للهندسيييييية8000وسييييييند ) دراسيييييية لمييييييياءفييييييي  :ابتييييييدائي -

  ( فقرة00ب )

 ( فقرة44)( ب8000) فقرة والعنزي( 58( ب )8008الربيعي ) دراسة: متوسط -

( ب 8002) محمييييييييد العنييييييييزي( فقييييييييرة و 000لمييييييييادة التيييييييياريا ب ) (8000عالونيييييييية ) ثييييييييانوي: -

 ( فقرة لمادة الحاسب االلي 05)

( فقيييييييرة   وجبيييييييوري 000( فقيييييييرة وميييييييادة عليييييييم الييييييينفس ب )08( ب )0220عيييييييالم ) جيييييييامعي: -

القييييييييييياس ( لمييييييييييادة 8002) ( فقييييييييييرة وعليلييييييييييي022االشييييييييييراف التربييييييييييوي ب )مييييييييييادة ( 8008)

 ( فقرة50) النفسي ب

نجييييييد تنييييييوع فييييييي عينيييييية البحييييييث  (8002مييييييا عييييييدى دراسيييييية عليلييييييي ) ميييييين خييييييالل هييييييذه الدراسييييييات

المعلوماتيييييية  ام فيييييي الدراسييييية الحاليييييية فنهيييييتم بميييييادة ي تيييييم دراسيييييتها،الميييييواد التيييييبييييياختالف المسيييييتويات و 

الهتميييام فيييي حيييدود الباحيييث مقارنييية ليييم تنيييل القسيييط اليييوافر مييين اللطيييور الثيييانوي ونجيييد ان هيييذه الميييادة 
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اميييييا عيييييدد فقيييييرات االختبيييييار فنجيييييد انيييييه فيييييي ازيييييياد كلميييييا زاد د الدراسيييييات، عيييييدميييييع بييييياقي الميييييواد فيييييي 

 لهذه المفردات.العقلي للتالميذ وتمكنهم من االستجابة  المستوى الدراسي وخاصة مع النمو

ومييييا يقدمييييه األسيييياتذة فييييي لمسييييتوى الثييييانوي وفييييي هييييذه الدراسيييية حاولنييييا ان يكييييون العييييدد مناسييييب ل

 االختبارات التحصيلية المعتادة في المادة وأيضا مراعاة لوقت المادة في توقيت الدراسة.

 تقييم حسن المطابقةالمستخدم لتقدير البارامتر و البرنامج االحصائ  -د

)عالونه،  و (8000)رفقي و ساند، تنوع في استخدام البرامج االحصائي مثل دراسة  يوجد

  واخرون  نورهاني (  ودراسة8002) نور دراسة( و 8000)  بورا ودراسة (8002)العليلي، و  (8002

)الربيعي،  هنا  الدراسات  مثل  بالمقابل(     (WINSTEPSالبرنامج االحصائي  ستخدموا  (2013)

دراسة  غير ان  (  راسكالاستخدموا برنامج )  (8008)السمرائي،  و (0220، )عالم و  (8008

 (.BILOGMGمج )في دراسته برنا استخدم (8002)محمد، 

دراسات  في الدراسة الحالية هو انه توجد(  WINSTEPS )البرنامج االحصائيما يبرر اختيار 

السنوات أيضا نجد ان دراسات و  (Fox ،8004و  Bond) بوند و فاكس  توصي باستخدامه منها

 لألكثر صعوبة األقل من هرميا الفقرات ترتيب استخدمت هذا البرنامج لما يقدمه من األخيرة الماضية 

واألشخاص مثلما وضحت  الفقرات خارطة ورسم والفقرات، لألشخاص معامل الثبات وحساب صعوبة،

 مختلف الدراسات.

 عدد ا راد العينة  -ه

دراسيييييية عيييييييالم و ( طالييييييب  52تنوعييييييت افييييييراد العينيييييية بحسييييييب كييييييل دراسييييييية وتراوحييييييت بييييييين ) 

( 8000( طالبيييييييييا ودراسييييييييية لميييييييييياء و سيييييييييند )000( طاليييييييييب والجبيييييييييوري  )800( والربيعيييييييييي )0220)
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( طالبييييييييييييييا  050( ب )8002( طلبييييييييييييييا وعليلييييييييييييييي )082( ب )8002( تلميييييييييييييييذ وعالونيييييييييييييية )800ب )

 .( 580ب ) 8002محمد العنزي )و 

( طالبييييييا وهييييييو مناسييييييب مييييييع بيييييياقي لدراسييييييات السييييييابقة  504قييييييد تييييييم تحديييييييد عينيييييية هييييييذه الدراسيييييية ب)و 

 ومتوافق مع نموذج راش.
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 تمهيد

تعيييييد االختبيييييارات التحصييييييلية أكثييييير األدوات شييييييوعا فيييييي التقيييييويم التربيييييوي، وفيييييي بالدنيييييا الوسييييييلة 

الوحييييييدة التيييييي تسيييييتخدم فيييييي توجييييييه التالمييييييذ وانتقيييييائهم، وتسيييييتخدم عليييييى ميييييدار العيييييام الدراسيييييي لغاييييييات 

مختلفيييييية، كالتشيييييييخيص أو التوجييييييييه أو التقييييييويم أو لتحدييييييييد مسيييييييتوى معييييييين )تسيييييييكين(، أو لالنتقيييييييال مييييييين 

اليييييى أعليييييى أو االنتقييييياء مييييين مرحلييييية معينييييية. كميييييا انهيييييا تعليييييب دور أساسيييييي فيييييي حيييييياة الميييييتعلم،  صيييييف

، امنييييية، محميييييد، )حصيييييهكلميييييا تقيييييدم الميييييتعلم فيييييي سييييينوات الدراسييييية، اكتسيييييبت االختبيييييارات أهميييييية أكبييييير. 

 (22 :8000ونركي، 

ينتيييييييياب هييييييييذه  خطييييييييورة مييييييييااالنتبيييييييياه الييييييييى ن علييييييييى المهتمييييييييين بييييييييتعلم وتكييييييييوين المتعلميييييييييلييييييييذل  

الموضييييييوعية ميييييين خييييييالل تفسييييييير االختبييييييارات ميييييين مشييييييكالت أفقييييييدتها فييييييي كثييييييير ميييييين األحيييييييان الدقيييييية و 

العالميييييييات التيييييييي تعيييييييد الهيييييييدف منهيييييييا تقيييييييدير التحصييييييييل واليييييييذي يقييييييياس مييييييين خيييييييالل الفقيييييييرات المكونييييييية 

تعرييييييف االختبيييييارات خيييييالل  مييييينالفصيييييل هيييييذا سييييييعرض فيييييي  لالختبيييييار واسيييييتجابة االفيييييراد لهيييييا، هيييييذا ميييييا

المتحصيييييل عليهيييييا  هيييييم الطيييييرق المسيييييتخدمة فيييييي تقيييييدير العالمييييياتأالتحصييييييلية وأنواعهيييييا وكيفيييييية بنائهيييييا و 

 والمقارنة بينها.
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 االختبارات التحصيلية بين النشأة والتطوير -0

التيييييييييي قيييييييييياس الأدوات أداة لتقيييييييييدير اليييييييييتعلم فيمكننيييييييييا اعتبيييييييييار االختبيييييييييار التحصييييييييييلي  إذا اعتبرنيييييييييا 

 او حتييييييى عالقييييييات اجتماعييييييية مييييييع فييييييي االسييييييرلييييييف األدوار المجتمعييييييية مخت اسييييييتخدمت منييييييذ القييييييدم فييييييي

فييييييي تعلمييييييه  التجربييييييةالقييييييديم اعتمييييييد علييييييى  فاإلنسييييييان ؛نوعييييييا ميييييين االختبييييييارات التحصيييييييلية جنسييييييهبنييييييي 

 على نتائج ذل  السلو . استناداواستطاع ان يقوم سلوكه 

يقييييييوم بعملييييييية التقيييييويم عنييييييدما يقييييييوم  الصييييينعةالقديميييييية كيييييان معلييييييم الحييييييرف او  البدائيييييييةالمجتمعيييييات و 

 اداء عمل مهاري ومدى نجاحه في ذل  العمل. خالل حكم على مدى اتقان المتعلم بإصدار

القيييييياس يقييييييوم اساسيييييا عليييييى التسييييييميع وكيييييان بييييييدأت بيييييوادر عمليييييية التعليييييييم  الكتابيييييةوعنيييييد ظهيييييور        

حقيييييائق او المقطوعيييييات الشيييييفهي حيييييي كيييييان الهيييييدف االسييييياس لليييييتعلم هيييييو تيييييدريب الميييييتعلم عليييييى حفيييييظ ال

اليييييييذاكرة وكييييييان مييييييين الطبيعييييييي ان يقيييييييوم القييييييياس عليييييييى هييييييذا النيييييييوع الن الميييييييواد  واعادتهيييييييا ميييييين االدبييييييية

علييييى االسييييئلة الشييييفوية  قائمييييالييييم تكيييين متييييوفرة كميييا فييييي هييييذا اليييييوم وظيييل هييييذا النييييوع ميييين القيييياس  الكتابيييية

 .القديمةفي معظم الحضارات  سائداوالمالحظة والحكم الشخصي 

اسييييييييتخدمت وسييييييييائل ميييييييين التقييييييييويم والقييييييييياس علييييييييى درجيييييييية  القديمييييييييةبعييييييييض المجتمعييييييييات اال ان 

معقولييييييية مييييييين التطيييييييور فقيييييييد دأب الصيييييييينيون القيييييييدامى عليييييييى اسيييييييتعمال القيييييييياس والتقيييييييويم الموضيييييييوعي 

الحكييييييام واالداريييييييين لمختلييييييف مقاطعييييييات ومييييييدن الصييييييين حيييييييث كانييييييت تجييييييري لهييييييم اختبييييييارات  الختيييييييار

مييييييين  أكثيييييييرتقيييييييدمين متحريرييييييييه للمتقيييييييدمين وتكيييييييون فيهيييييييا االسيييييييماء سيييييييريه ويتيييييييولى تصيييييييحيح اجابيييييييات ال

ة الييييييى المقاطعيييييي ةالييييييى المدينيييييي القريييييييةوكانييييييت االمتحانييييييات تجييييييري بشييييييكل متتييييييابع ميييييين   .مصييييييحح واحييييييد

والحسييييييياب  ةتقيييييييدمين ويمتحنيييييييون فيييييييي موضيييييييوعات شيييييييتى تتضيييييييمن اللغيييييييف مييييييين الملييييييييشيييييييتر  فيهيييييييا اال
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 وعمليييييييييييه.عليييييييى نيييييييوعين نظرييييييييه  تجيييييييرىاالمتحانيييييييات كانيييييييت و  ةوالرمايييييييي ةوالشيييييييعر والتييييييياريا والفروسيييييييي

 (0 :8002)العزاوي، 

فيييييييي  المقننييييييية كيييييييان( ان بدايييييييية تطبييييييييق االختبيييييييارات التحصييييييييلية 8008الدوسيييييييري )وقيييييييد ذكييييييير  

والتييييييي تحتييييييوي ثييييييالث مراحييييييل ويشييييييترط  كيجييييييو(ال) منظومييييييةم  ميييييين خييييييالل  000سيييييينة  الصييييييين كييييييان

لييييدخول مرحليييية تالييييية اجتييييياز سييييابقتها، و تسييييتمر كييييل مرحليييية مييييدة يييييوم كامييييل علييييى مسييييتوى محافظييييات 

 نوعييييييية وفييييييي بييييييل, فحسييييييب وتطبيقهييييييا إدارتهييييييا فييييييي ليييييييس صييييييارمة، قواعييييييد وضييييييعت حيييييييث ،كييييييل إقليييييييم

 والجميييييل الكلميييييات أعيييييداد عليييييى والقييييييود إعيييييداد اإلجابيييييات، وشيييييروط مقاليييييية كلهيييييا كانيييييتو التيييييي  األسيييييئلة

 هييييذ شييييملت كمييييا. التفصيييييلية األمييييور ذليييي  ميييين وغييييير الكتابيييية، فييييي المتبييييع واألسييييلوب, اختيارهييييا وكيفييييية

 ميييين وغيرهييييا الغييييش أسيييياليب والحييييد ميييين السييييرية علييييى والحفيييياظ التصييييحيح، نزاهيييية لضييييمان طرقييييا القواعييييد

 كشييييييف عييييييدم والحييييييرص علييييييى التصييييييحيح نزاهيييييية فلضييييييمان. النتييييييائج سييييييالمة فييييييي تييييييؤثر التييييييي الجوانييييييب

 .للمصححين تقديمها قبل إجابة كل نسا يتعين كان المثال، سبيل على المفحوص هوية

اميييييا المجتميييييع اليونييييياني فقيييييد كيييييان المعلميييييون االوائيييييل مثيييييل سيييييقراط وافالطيييييون يسيييييتعملون وسيييييائل        

وفييييي نفييييس الوقييييت يشييييير الييييبعض الييييى وجييييود دالئييييل علييييى اسييييتخدام االختبييييارات  تالميييييذهتقييييويم شييييفوية 

 .التحريرية

كييييان لهييييا الييييدور المهييييم فييييي التيييياريا العربييييي واالسييييالمي  لالختبيييياراتامييييا العييييرب المسييييلمون فييييأن 

وخاصييييييييه فييييييييي المجييييييييال التعليمييييييييي والمهنييييييييي واسييييييييتعمل العييييييييرب المسييييييييلمون االختبييييييييارات علييييييييى شييييييييكل 

حييييييث كيييييان  ،االبتدائييييية بشيييييكل عيييييام المدرسيييييةفيييييي )الكتاتيييييب( وهيييييي تقابيييييل اختبييييارات شيييييفويه وتحريريييييية ف

 النحويييييييةصييييييغيرة لييييييتعلم القييييييرآن الكييييييريم وبعييييييض القواعييييييد  دراسيييييييةيجتمييييييع االطفييييييال علييييييى شييييييكل حلقييييييات 
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يميييينح المعلييييم شييييهادة لمعرفيييية مييييدى حفييييظ القييييرآن الكييييريم  المييييدةومتهييييا خمييييس سيييينوات وعنييييد انتهيييياء هييييذه 

 (5 :8002)العزاوي،  .وكان االختبار يجري بشكل فردي

 طبقييت المدنييية، الخدميية مييوظفي اختيييار فيييتجربيية الصييين ب الغييرب إلعجيياب ونتيجيية

 بالهنيد المدنيية للخدمية المتيدربين الختييار (0202)سينة فيي للتوظييف تنافسيي اختبيار أو بريطانييا

 التوظيفييية االختبيارات نجياي وأدى .المدنيية للخدمية البريطانييية الهييأة نشيأت (0240)سينة يفييو 

 فيي إلدخالهيا الكيونغرس مين قيوانين اعتميدت حييث المتحيدة، الوالييات إليى انتقالهيا فيي بريطانييا فيي

 تيم وبموجبيه المدنيية الخدمية مجليس أنشيأ (0220) سينة وفيي (،0200) سينة للتوظييف االختييار

 التقيارير مين سلسيلة أعيدت كميا .الوظيائف مين كبيير لعيدد وتطبيقهيا االختبياراتمجموعية مين  بنياء

 اإلجييراءات ميين أي عليهيا تطبييقتكين لييم  التييي االختبييارات لهييذ العمليية الطبيعيية لشيري المفصيلة

 (8008:00)الدوسري،  حاليا المعروفة اإلحصائية

ففيييييي اوائيييييل القيييييرن العشيييييرين شيييييهدت ظهيييييور حيييييدث هيييييام هيييييو ادخيييييال اول وسييييييله مييييين الوسيييييائل 

باالشييييترا  مييييع زميييييل  بينيييييه(حيييييث وضييييع )الفريييييد  وسيييييمون(فييييي قييييياس الييييذكاء علييييى يييييد )بينيييييه  الشييييائعة

لهيييييذا الحييييدث االثيييير الكبيييييير فييييي تطيييييور  ( وكييييان0204لييييه )سيييييمون( بوضيييييع اول اختبييييار للييييذكاء عيييييام )

 القياس.القياس والتقويم التربوي حيث فتح الباب امام الباحثين والعلماء لبناء العديد من ادوات 

 الشييائعة الممارسيية هيو كييان عالمييات،ال ولييس الترتييب، أن إليى( 8008يشيير دوسييري )

 للطيالب عالميات تعيط تكين ليم أي عشير، عالتاسي القيرن مين األول النصيف فيي أوروبيا فيي للتقيويم

 فييي االختبيارات أوراق عليى عالمييات عوضييل حاليية أول سييجلت وبينمييا االختبيارات، نهاييية فيي

 االختبيارات تقنيين حيول وثيقية أقيدم تعيد ،(0200)سينة للرياضييات المعروفية كمبرييدج مسيابقات
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 قبيل مين (0205) وفيي والمقياييس، واألجوبية باألسيئلة ملييء كتياب فيي موجيودة كانيت التيي تلي 

 . والحساب للتهجئة موجودة كانت االختبارات هذ وأن إنجليزي، مدرسة مدير

 اسييتخدام وانتشييار والصييفوف، المراحييل وتقسيييم التعليييم انتشييار عوميي (0220)سيينة منييذ

 إلييى الشييفهية ميين تييدريجيا االختبييارات تحولييت الدراسييية، المييواد لتييدريس المييدارس فييي الكتييب

ن التحريرية،  .تدريسها يجري التي الموضوعات في المقالية األسئلة على معتمدة ظلت وا 

رات التحصييييييلية حسيييييب الدوسيييييري ويمكننيييييا ان نلخيييييص اهيييييم المحطيييييات التيييييي ميييييرت بيييييه االختبيييييا

 الى:في بحثه المقدم خالل المؤتمر الدولي األول للقياس والتقويم  (8008)

 المعلمين ،فعالية بمعرفة مهتما كان الذي رايسدراسيييييييية خالل اعمال  : منالتأسفففففي مرحلة -و

 دراسييية أول إجراء في شيييرع التعلم، على النضيييج وتأثير التدريس طرق عنه التخلي إلى دعا مما والمدير،

 على طبقت الهجاء في مقننة اختبارات نتائج على بناء (0222)عام في الطالب بتحصيييل مقارنة شيياملة

 في) 2000 (و ،(0208سيييييينة) الحسيييييياب في باختبار طفل( 0000ص )فح وتولى .طالب( 11000)

 عمل وأسيييهم .الدرجات على بناء عالمتوق الصيييفوف مسيييتوى تحدد نتائجنشييير  (1903سييينة) ةغلل اختبار

  المقننة االختبارات استخدام حول المبكر التفكير في رايس

 مين وعييدد كولومبييا، جامعية ميين ثورنيداي ، عمييلمين خيالل  مرحلفة التطفوير والتقنففين:-ب

 تجوييد طرييق عين التحصييل مسيتويات عليى للتعيرف اختباراتيه عليى تحسيينات إدخيال عليى طالبيه

 عيدد تطيوير إليى إضيافة التحلييل، فيي إحصيائية أسياليب واسيتخدام تطبيقهيا وتقنيين االختبيارات بنياء

 عيام فيي الخيط حسين اسييمق منهيا الدراسيية الميواد ليبعض األخيرى التحصييلية االختبيارات مين

 فيي والحسياب للغية، مقاسيات الحقيا طيورت كميا(. 0205) سينة فيي القيراءة واختبيار (،0200)

 .(1916سنة)
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 المتعييدد االختيييار نييوع ميين األسييئلة انتشيياربييدأ  :مرحلففة اختبففارات االختيففار المتعففدد-ج

 التربيوي القيياس فيي ييدرس مقيرر أول نجيد الفتيرة هيذ وخيالل  .اليذكاء اختبيارات اسيتخدام وشييوع

 فييي (1923)ومنييرو ،(0288)لماكييل وكتييابين ،اكولومبييي جامعيية فييي ثورنييداي  قبييل ميين عييام

 متعيدد مين االختييار أسيئلة إعيداد فيي عتتبي التيي القيياس واإلجيراءات فيي األسيس يضيعان (0280)

  .نتائجها وتفسير وبنائها، االختبارات تصميم وقواعد والخطأ، الصواب وأسئلة

 ةالكالسيييكي بالنظرييية اآلن يعييرف فيمييا إسييهام أول جيياء :مرحلففة النظريففة الكالسففيكية-د

 حييولروش  ودراسيية ،(الفييردي ألداء حيتصييح(تعليييم حييول لمقيياالت ثرسييتون بنشيير لالختبييارات

 االختبيارات وصيدق  ثبيات عين(0200)ثرسيتون ومقالية ،حالتصيحي معادلية فيي للتخميين يحالتصيح

. 

اكثيييييييير اسييييييييتخداما فييييييييي وفييييييييق النظرييييييييية الكالسيييييييييكية  االختبييييييييارات التحصيييييييييليةمازالييييييييت تسييييييييتخدم 

رغمييييا ظهييييور نظرييييية حديثيييية تسييييتمد علييييى مسييييلمات تختلييييف عيييين الكالسيييييكية و تسييييعى المجييييال التربييييوي 

 .و الفقرات االفرادالى الموضوعية في قياس القدرات 

هييييو اداة القييييياس فييييييالقياس هييييو العملييييية التييييي يييييتم بهييييا تجديييييد السييييمة  :تعريففففف االختبففففار التحصففففيل -0

 . التكميمأو الخاصية، واالختبار هو االداة التي تستخدم للحصول الى هذا الى هذا التحديد او 

تتطلييييب  لهييييا، وقييييد االسييييتجابةهييييو مجموعيييية ميييين االسييييئلة أو المواقييييف التييييي يييييراد ميييين الطالييييب  فاالختبييييار

الطالييييييب اعطيييييياء معنييييييى الكلمييييييات او رياضييييييية )حسييييييابية( أو التعييييييرف علييييييى أجييييييزاء  االسييييييئلة ميييييينهييييييذه 

 متعيييييييددة مييييييين رسيييييييم أو صيييييييورة معينييييييية وتسيييييييمى هيييييييذه االسيييييييئلة أو المواقيييييييف فقيييييييرات او بنيييييييود االختييييييييار

 (00 :8002)العزاوي، 
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)عييييييالم ،  محتييييييوى معييييييين تلقييييييوا فيييييييه تعليميييييياهييييييو اختبييييييار لتقييييييييم معييييييارف الطلبيييييية فييييييي مهييييييارة او نطيييييياق 

8000: 082) 

 وهمية االختبارات التحصيلية -0

 و لكن معظمها تستخدم في : استخدامها ونوعهاأهمية االختبارات التحصيلية بحسب تختلف 

 .الضعف االكاديمية لكل فرد مختبرفي تحديد جوانب القوة و  المساعدة -

حدييييييد مجيييييال تسييييياعد الميييييربين فيييييي تالمنييييياهج التعليميييييية و تقيييييويم فاعليييييية البيييييرامج و  المسييييياهمة فيييييي -

 .اهتمامهم

 .طلبها العملدم للوظيفة يمتل  المعرفة التي يتكان المتق إذاما  التحديد الجيد للموظف -

 .تحديد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة -

، المقننييييية فيييييي الميييييدارس العاميييييةنزعييييية نحيييييو زييييييادة االختبيييييارات لكييييين فيييييي السييييينوات األخييييييرة ظهيييييرت 

ريييييية اوترجيييييع هيييييذه النزعييييية بدرجييييية كبييييييرة اليييييى التأكييييييد المتزاييييييد عليييييى المسييييياءلة التربويييييية والبيييييرامج االختب

والتييييي نقصييييد بهييييا تليييي  التييييي تييييرتبط نتائجهييييا بمسييييتقبل التالميييييذ فييييي التوجيييييه او حتييييى  عالييييية المخيييياطر

 العمل.

كييييييب يوا مدارسييييييهاتسييييييعى الييييييى تطييييييوير اقتصيييييياداتها ميييييين خييييييالل تكييييييوين حقيقييييييي فييييييي  الييييييدولفكييييييل 

متطلبيييييات السيييييوق العالميييييية ومييييين اجيييييل هيييييذا تسيييييعى اليييييى تطيييييوير مختليييييف المنهييييياج والبيييييرامج التدريسيييييي 

 لمواكب هذه التحديات.
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الكنجيييييرس األمريكيييييي مرسيييييوم  عيييييدم التخليييييي عييييين أي طفيييييل   وهيييييذا مييييين  أصيييييدر (8000)فيييييي سييييينةف

وتنفيييييييذ تقييمييييييات سيييييينوية لمراقبيييييية أداء  مرتفعيييييية،اجييييييل تحديييييييد كييييييل والييييييية مسييييييتويات معيارييييييية اكاديمييييييية 

 .(008 : 8000 ،)عالمالواليات والمقاطعات المدارس 

 ونواع االختبارات التحصيلية -4

 من حيث االجرا  -4-0

 .جماعية تطبق على أكثر من فرد مختبر في وقت ميعن -أ

 .فردية تطبق على فرد واحد فقط في وقت واحد  -ب

 التحصيل طريقة البنا  لالختبار من حيث -4-0

: المعيييييدة مييييين طيييييرف اخصيييييائي او شيييييركات خاصييييية او حكوميييييية لضيييييمان ان الظيييييروف مقننفففففة -أ

االختبارييييية تكييييون مماثليييية قييييدر المسييييتطاع لجميييييع االفييييراد الييييذين يطبييييق عليييييهم االختبييييار وتتميييييز 

 يلي:بما 

تحتييييييوي علييييييى مفييييييردات ذات جييييييودة عالييييييية تييييييم اختيارهييييييا علييييييى أسيييييياس كييييييل ميييييين اإلجييييييراءات  -

 حليل المفردات الكمية والنوعية لت

 تقدم تفسيرات مرجعية المعيار ومرجعية المح   -

 تعتمد البيانات المعيارية على عينة كبيرة مماثلة  -

 تتوفر في اغلب األحيان على صيغ متكافئة او متوازية لالختبار  -

وكيفييييييية طييييييورت بطريقيييييية مهنييييييية ادليييييية ومييييييواد داعميييييية تقييييييدم معلومييييييات واسييييييعة عيييييين االختبييييييار  -

 (082 :8000، )عالم خصائص القياسية درجاته وتفسيراتها و تطبيقه وتقدير 
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والتيييييي يقيييييوم  هيييييي االختبيييييارات التحصييييييلية األكثييييير شييييييوعا فيييييي الوسيييييط التربيييييوي،و غيفففففر مقننفففففة -ب

المعلوميييييات فيييييي الفصيييييل وهيييييذا لقيييييياس تحصييييييل التالمييييييذ واتخييييياد قيييييرارات تشخيصيييييية  بإعيييييدادها

 التعلمية.نهاية المجال او الوحدة  او تكوينية او تحصيلية عند

 تستند ال أنها إلى الغير مقننة االختبارات إلى وجهت التي االنتقادات أهم تلخيص يمكن عام وبشكل

 قادرة وغير المقوم، األداء طبيعة عن تعبر ال و شكلية نتائجها فإن بالتالي و محددة، و مكتوبة معايير على

 العمليات ممارسة على الطالب قدرة مدى على دقيقة بصورة  تمدنا وال اليومي، التدريسي العمل توجيه على

 ثلم العقلية الطالب قدرات اظهار على قادرة وغير واالستظهار الحفظ مستوى سوى تقيس وال العليا، العقلية

 لعملياتا تقييم على قادرة غير و الحياتية، المواقف في تطبيقها و المعلومات بين التكامل على القدرة

 مستوى تقييم في منها االستفادة يمكن وال الحل، إلى الوصول في المتعلم يستخدمها التي واالستراتيجيات

 الشخصي نموال على ليس و على التنافس تركز و الغش، عملية تفش على وتساعد القلق تسبب و المنهج،

 (800 :8000)مجاهد،  يذ.تلم لكل

 العالمات:من حيث تقدير  4-0

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

أداء  ةفي ضوء المعايير التي تستخدمها، والتي ترد إليها هذه الدرجات، أي مقارن تفسر دراجاتهاالتي 

 الفرد بمعيار معين ألداء مستمد من األداء الفعلي للمجموعة التي طبق عليها االختبار.

سيييييية واحيييييدة. وهيييييي االعتمييييياد عليييييى مقارنييييية ياالختبيييييارات جميعيييييا فيييييي خاصيييييية رئوتشيييييتر  هيييييذه 

أداء الفيييييرد بيييييأداء المجموعييييية التيييييي ينتسيييييب اليهيييييا للحصيييييول عليييييى معنيييييى للدرجييييية التيييييي يحصيييييل عليهيييييا 

 (8000:000، امنة، محمد، و نركي، )حصه  في أي من هذه االختبارات.
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المعالجيييييييية اإلحصييييييييائية لنتييييييييائج وتعتمييييييييد هييييييييذه االختبييييييييارات علييييييييى القييييييييياس كمييييييييا تعتمييييييييد علييييييييى 

 االختبار التحصيلي من اجل تجديد دقيق لمستوى الطالب وبالتالي تصنيفه بالخصائص التالية:

 تستند الى فرضي التوزيع الطبيعي للظاهرة -

 الطالب فيما بينهم. والنتائج بين األداءبين  ةالموازن -

عالميييييية  الحكيييييم علييييييى الطاليييييب ميييييين خييييييالل المتوسيييييط وذليييييي  بتحويييييييل عالمتيييييه الييييييى -

 معيارية.

ير عالميييييييييييييييييييييات الطاليييييييييييييييييييييب التحصييييييييييييييييييييييلية بنييييييييييييييييييييياء عليييييييييييييييييييييى متوسيييييييييييييييييييييط تفسييييييييييييييييييييي -

 (020 : 8000،)طعبليالمجموعة.

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

ي فأدوات الدراس العلمي للفروق الفردية، وهي بدل  تسعى إلى المقارنة بين االفراد كما يقول كرونباخ 

تعريفه، وهذه المقارنة قد تكون بين األفراد في ضوء معيار يتحدد من خالل الخصائص الواقعية لألداء 

 ،المتوسط الحسابي لدرجات عينة التقنين معيارا لوصف األداء العادي في االختبار . ويستخدمالفعلي لألفراد

 (25 :8000نركي، ، امنة، محمد، و )حصه  وبالتالي تتحدد األوضاع النسبية لألفراد.

نتيجييييية لرغبييييية المهتميييييين بالقيييييياس النفسيييييي والتربيييييوي الملحييييية فيييييي معرفييييية الختبيييييارات المحكيييييية او 

تفصييييييييال وتحدييييييييدا عييييييين مسيييييييتوى أداء  أكثيييييييروسيييييييائل جدييييييييدة تمكييييييينهم مييييييين الحصيييييييول عليييييييى معلوميييييييات 

الميييييييتعلم كفيييييييرد متمييييييييز بحييييييييث يمكييييييين اسيييييييتخدامها فيييييييي اتخييييييياد القيييييييرارات التربويييييييية المتعلقييييييية بيييييييالمتعلمين 

وكيييييذل  فيييييي تقيييييويم البيييييرامج التربويييييية العامييييية. وقيييييد نشيييييأ هيييييذا االهتميييييام نتيجييييية انتهييييياج كثييييييرا مييييين اليييييدول 

الكفاييييييات وهيييييذه األسييييياليب تسييييياعد الميييييربين المتطيييييورة سياسييييية تعليميييييية تهيييييدف اليييييى التعلييييييم القيييييائم عليييييى 

فييييي ظييييل هييييذا النظييييام اتخيييياد قييييرارات تعليمييييية تمييييس حاضيييير ومسييييتقبل الطييييالب ويترتييييب علييييى تصيييينيفهم 
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تصيييييينيفا دقيقييييييا ميييييينح الطييييييالب الييييييذين حققييييييوا مسييييييتويات معينيييييية ميييييين الكفاييييييية الشييييييهادات التييييييي تييييييؤهلهم 

 لاللتحاق بالمدارس األعلى او مزاولة أنشطة تخصصية معينة.

ظهيييييير أهمييييييية اسييييييتخدام االختبييييييارات مرجعييييييية المحيييييي  التييييييي تقيييييييس بصييييييورة مباشييييييرة األهييييييداف ت

المرتبطييييية بالمعيييييارف والمهيييييارات المختلفييييية المرجيييييو تحقيقهيييييا فيييييي سيييييلو  الطيييييالب فيييييي كيييييل مرحلييييية مييييين 

مراحيييييل التعلييييييم فييييييي مختليييييف الميييييواد الدراسييييييية، كميييييا انهيييييا تسيييييياعد المعليييييم فيييييي التعييييييرف عليييييى الطييييييالب 

ات فييييي التحصيييييل وتقييييويم تقييييدمهم الدراسييييي تقويمييييا موضييييوعيا، وبييييذل  يسييييتطيع الييييذين يواجهييييون صييييعوب

 .المعلم تقديم برامج اثرائية تنشيطية او برامج عالجية لهؤالء الطالب

مييييييع تطييييييور المجتمعييييييات المسييييييتمر حييييييدث تطييييييور كبييييييير فييييييي التعليييييييم، فلييييييم يعييييييد الهييييييدف ميييييين و  

ق العلمييييييية ونسييييييب بييييييل تعييييييدى ذليييييي  التعليييييييم هييييييو مجييييييرد تلقييييييين المتعلمييييييين بعييييييض المعلومييييييات والحقييييييائ

فصيييييار التعلييييييم يهيييييدف اليييييى ان يحقيييييق الميييييتعلم أهيييييدافا محيييييددة بدقييييية تعينيييييه عليييييى مزاولييييية الحيييييياة بنجييييياي 

فيييييييي مجتميييييييع سيييييييريع التغيييييييير، ونتيجييييييية ليييييييذل  ظهيييييييرت مشيييييييكلة القيييييييياس والتقيييييييويم فيييييييي تطيييييييوير العمليييييييية 

التعليميييييية المتطييييييورة للمنيييييياهج الدراسييييييية تسييييييتلزم ادوات قييييييياس نسييييييتطيع  فاألهييييييداف .التعليمييييييية ونواتجهييييييا

باسييييييتخدامها تحديييييييد مييييييا اتقنييييييه المتعلمييييييون ميييييين هييييييذه األهييييييداف او مييييييا لييييييم يتقنييييييوه، ولعييييييل ميييييين الصييييييعب 

التقيييييييويم التقليديييييييية. فاالختبييييييييارات المدرسيييييييية المعتيييييييادة تقيييييييوم عليييييييى افتييييييييراض ان  بأسييييييياليبذلييييييي   إجيييييييراء

ق، ولييييذل  تفسييييير درجيييية الميييييتعلم فيييييي ضييييوء تحقييييييق نسييييبة كليييييية مييييين درجييييات االختبيييييار لهييييا معنيييييى مطلييييي

الييييييدرجات التييييييي تقسييييييم اهييييييداف تعليمييييييية ليسييييييت واضييييييحة او محييييييددة تحديييييييدا دقيقييييييا، وكييييييذل  االختبييييييارات 

محكييييييييية المرجييييييييع او االختبييييييييارات المقننيييييييية علييييييييى ابييييييييراز الفييييييييروق الفردييييييييية بييييييييين المتعلمييييييييين، وبييييييييذل  ال 

تعلقيييية بييييالمواد ممييييتعلم ومييييا لييييم يتقنييييه ميييين معييييارف ومهييييارات نسييييتطيع ميييين خاللهييييا ان نحييييدد مييييا اتقنييييه ال

 (04 : 8004)حسين،  .الدراسية
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لييييم يتقنييييه،  ومييييا تصييييمم أساسييييا للتعييييرف علييييى مييييا اتقنييييه المييييتعلم  فإنهيييياامييييا االختبييييارات مرجعييييية المحيييي  

و بييييييذل  فهييييييي تفيييييييد فييييييي تشييييييخيص مييييييواطن الضييييييعف ومييييييواطن القييييييوة فييييييي تحصيييييييل الطييييييالب و تقييييييدم 

األدلييييية عييييين ميييييدى تحقييييييق الكفاييييييات التيييييي ينبغيييييي ان يتقنهيييييا الميييييتعلم و بالتيييييالي فهيييييي تفييييييد فيييييي توجييييييه 

  الكفايات.عملتي التعليم و التعلم وبخاصة البرامج التعليمية المبنية على 

 طالييب كييل تحصيييل فييي تشخيصييية قيميية لييه االختبييارات ميين لنييوعا فييإن هييذا لييذل  

 هييذه ميين الُمسييتَمّدة القيييم موازنيية يييتم مييا وغالبييا   المعييارف و المهييارات ميين محييددة لمجموعيية

 تشيير حييث جييدا   تحدييدا   محيدد مجيال فيي َتحققيه متوقيع أداء بمسيتوى والمقياييس  االختبيارات

 بنقطية يبيدأ تالمهيارا أو المعيارف الكتسياب متصيل وجيود إليى محكيي المرجيع القيياس افتراضيات

 فيي  الطاليب عليهيا يحصيل التيي الدرجية وتمثيل ، الكفياءة التامية بنقطية ينتهيي و الكفياءة عيدم

 هيذا عليى بنقطيية عنهيا ُيعبير الكفيياءة أو لمسييتوى أداء تقديريية قيمية  المرجيع محكيي اختبيار

 (00 :8000)السامرائي و احمد، االفتراضي  المتصل

 

 

 (0الشكل )

 فتراضي الكتساب المعارف او المهاراتخط متصل ا
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  التحصيل   قرات االختبارشكل من حيث  4-4

لألسيييييييئلة دور مهيييييييم فيييييييي تقيييييييويم نيييييييواتج تعليييييييم المتعلميييييييين، وتقيييييييدير مسيييييييتوى تحقييييييييقهم لألهيييييييداف 

المنشييييييودة؛ لييييييذا تعييييييد مهييييييارة صييييييياغة األسييييييئلة أحييييييد أهييييييم المعييييييايير التييييييي ينبغييييييي أن تكييييييون ضييييييمن 

 األمريكييييييةجمعيييييية البحيييييوث التربويييييية حسيييييب  معيييييايير جيييييودة التقيييييويم، وتصييييينف المفيييييردات االختباريييييية

AERA الجمعييييييييية األمريكييييييييية النفسييييييييية ،APAوالمجلييييييييس الييييييييوطني للقييييييييياس فييييييييي التعليييييييييم ،NCME 

 إلى نوعين: 0222من خالل دليل تقنين االختبارات النفسية و التربوية لسنة 

 :)المقالية(Constructed-Response Items   وسئلة إنتاج االستجابة -و

المفييييردة هييييذا النييييوع يتطلييييب ميييين المييييتعلم أن يكتييييب إجابتييييه عيييين المشييييكلة التييييي تطييييري عليييييه فييييي و   

  .و أسئلة المقال  أسئلة اإلكمالومنها   اكثر لقياس المستويات المعرفية العليا   ويستخدم

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

فييييي هييييذا النييييوع ميييين األسييييئلة تقييييدم للمييييتعلم عييييدة إجابييييات للسييييؤال أو حلييييول للمشييييكلة، وعليييييه أن  

أو الحيييييل الصيييييحيح مييييين بينهيييييا أو أفضيييييل هيييييذه اإلجابيييييات وتسيييييمى هيييييذه  )يتعيييييرف( اإلجابيييييةيتخيييييير 

األسيييييئلة باألسيييييئلة الموضيييييوعية ألنهيييييا تتسيييييم بموضيييييوعية التصيييييحيح، أي ال يختليييييف تصيييييحيحها مييييين 

 و الصواب /الخطأ و المطابقة و الترتيب االختيار من متعددخر، و منها فرد آل

 .الفقراتإعداد  قواعد-ج

يقيييياس علييييى أساسييييه جييييودة السييييؤال فييييي تحقيقييييه لمييييا ينبغييييي أن حيييييث يكييييون ذليييي  إطييييارا مرجعيييييا 

 يقيسه من مخرجات التعليم.
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 : )المقالية( إنتاج االستجابة  وسئلة  -أوال  

 وهيذا بيه، الخاصية لغتيه باسيتخدام إجابتيه تنظييم الطاليب مين فيهيا يطليب كتابيية أسيئلة هيي 

 الييذي للموضييوع المنطقييي والعييرض األفكييار بييين والييربط التعبييير علييى قدرتييه يظهيير النييوع

 (028: 8000)طعبلي ،  السؤال يتضمنه

 :اسئلة إنتاج االستجابةمزايا االختبارات -0

 حييل  مهيارات تعليم ميين يمكنييه نحيو عليى وتركيبهيا األفكييار تحليييل فرصية للطاليب تتييح

 .اإلبداعي التفكير على ويشجعه المشكلة

 . عليى الميادة فهيم مين الطاليب تمكين حييدة، دراسيية ومهيارات عيادات اكتسياب عليى تسياعد 

حقييائق  فيي اسييتغراقه دون وتحييول ومعلوماتييه، أفكيياره تنظيييم علييى وتسيياعده كليي، نحيو

 .مستقلة تفصيلية ومعلومات

 الميييدرس جانيييب مييين كبيييرين ووقت يييا جهيييد ا المقاليييية األسيييئلة إعييداد يتطليييب ال. 

 (80: 8002)القدومي،

 :وسئلة إنتاج االستجابةعيوب االختبارات -0

  نظييييييرا  لطييييييول الوقييييييت الييييييذي يسييييييتغرقه الطالييييييب فييييييي اإلجابيييييية عليهييييييا، فييييييإن ذليييييي  يتطلييييييب أن

يكيييييييون عيييييييددها قلييييييييال  وبالتيييييييالي ال تيييييييوفر الشيييييييمول المطليييييييوب فيييييييي االختبيييييييارات، وال تشيييييييمل 

 جميع أجزاء المحتوى.

  تخضييييييع للصييييييدفة، فقييييييد يركييييييز الطالييييييب علييييييى جييييييزء ميييييين المقييييييرر ويييييييأتي االختبييييييار فيييييييه أو

 العكس.

  وحاجتها إلى وقت طويل في التصحيح.صعوبة تصحيحها 
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  تتييييأثر بالذاتييييية، سييييواء  فييييي اإلعييييداد أو التصييييحيح، فغالبييييا  مييييا يوضييييع االختبييييار فييييي األجييييزاء

، وكييييييييييذل  فييييييييييي التصييييييييييحيح، فيييييييييياختالف -معييييييييييد االختبييييييييييار -التييييييييييي يميييييييييييل إليهييييييييييا المعلييييييييييم

المصيييييييححين ييييييييؤدي إليييييييى اخيييييييتالف اليييييييدرجات، بيييييييل إن الدرجييييييية تختليييييييف بييييييياختالف حالييييييية 

 والظروف المحيطة بعملية التصحيح. المصحح نفسه

 : )الموضوعية ( وسئلة اختيار االستجابة  - انيا  

 مين منهيا كيل يتكيون االختبيارات مين حيديث نيوع بأنهيا الموضيوعية االختبيارات تعيرف 

 متفيق اإلجابيات وهيذه الصيحيحة، اإلجابيات مين محيدود عيدد األكثير عليى أو صيحيحة إجابية

 ومين بيذل  يكلفيون اليذين األشيخاص أو اآلالت بواسيطة تصيحيحها يمكين وليذل  مسيبقا، عليهيا

 مين عيدد بيين مين اإلجابية نميوذج أو التصيحيح مفتياي باسيتخدام إجابية، الطاليب يختيار بينهيا

 (020:  8000) طبعلي ، .له تقدم التي اإلجابات

 :وسئلة اختيار االستجابةمزايا -0 

 المقالية االختيارات تتيحه مما أكثر األسئلة من أوسع عينة اختيار أمام الفرصة توفر. 

 . للدرس المخصص الوقت في عنها اإلجابة يمكن. 

 االختبار ثبات معامل من يزيد األسئلة عينة اتساع. 

 الكمبيوتر بواسطة أو يدويا وبسرعة بسهولة تصحيحها يمكن. 

 والفهم المعرفة من متفاوتة درجات قياس في استخدامها يمكن. 

 لديهم الذين أو الضعيف األكاديمي التحصيل ذو الطلبة يناسب وهذا سلفا الجواب تحديد 

 سليم بشكل أنفسهم عن التعبير عن القادرين غير الطلبة أو تعليمية صعوبات. 
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 إجيراء  عمليية وموضيوعية مصيداقية ميدى مين يزييد مميا المصيمم أو الميدرس رأي يلغيي

 .واالختبارات االمتحانات

 عييدم  خييالل ميين وذليي  االمتحييان إجييراء بكيفييية تتعلييق محييددة واضييحة تعليمييات إعطياء

 (88: 8002)القدومي،  طويلة زمنية فترة إلى االختبار حاجة

 :وسئلة اختيار االستجابةعيوب -8

 .لى مهارة وخبرة إلعدادها وصياغتها  صعوبة إعدادها فهي تحتاج إلى وقت وجهد وا 

  ومفرداته الخاصة.ال تتيح الفرصة للطالب أن يعبر عن معرفته بلغته 

 .قد يصل الطالب إلى اإلجابة الصحيحة بالصدفة  والتخمين العشوائي 

 تزيد فيها نسبة الغش. 

 : األسئلة اختيار االستجابة ونواع-0

 يطليب خبريية جملية عين عبيارة األسيئلة مين الشيكل هيذا فيي الخطفأ الصفحي  و اسفئلة-و

 الجملية كانيت إذا والخطيأ صيحيحة، الجملية كانيت إذا بالصيواب عنهيا يجييب أن الطاليب إليى

 ،)ص،خ  (، )نعم،ال( مثل أخرى صيغة أي أو خاطئة،

 الصيحيحة المعلوميات بيين التميييز عليى الطاليب قيدرة قيياس إليى األسيئلة مين الشيكل هيذا يهيدف

 (04:  8002)العنزي ، . المجال من الدنيا المستويات لقياس ويستخدم الخاطئة، والمعلومات

 متعيدد مين االختييار نيوع مين الموضيوعية الفقيرة تتيألف  متعفدد مفن االختيفار اسفئلة-ب

 ( Alternatives )بيدائل او  والمموهيات الصيحيح الجيواب مين وتتيألف ميتن و الفقيرة مقدمية مين

 الميتن كتابية ويفضيل,تكملية إليى بحاجية أو تامية خبريية جملية أو سيؤال عين عبيارة الميتن ويكيون
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 المشيكلة وضيع فيي ومسياعدته كتابتيه سيهولة أهمهيا متعيددة ألسيباب مباشير سيؤال شيكل عليى

 شيكل أي مين أكثير كسيؤال الميتن شيكل ييألفون الطلبية أن إليى إضيافة الميتن فيي واضيح بشيكل

 وتتطليب الميتن ميع قواعيدي ا تتناسيب التيي اإلجابية الطاليب يختيار أن مشيكلة تجنيب وكيذل .آخير

 (2:  8000)العنزي ،  المشكلة لفهم أقل القراءة في مهارة

يتكيييييون سيييييؤال المقابليييييية مييييين قيييييائمتين )عميييييودين( تحتييييييوي وسفففففئلة المقابلففففففة )المزاوجفففففة(: -جفففففف

ويطليييييب مييييين الطاليييييب  األوليييييى عليييييى عيييييدد مييييين العبيييييارات، وتحتيييييوي القائمييييية الثانيييييية عليييييى االسيييييتجابات،

 أن يختار من قائمة الثانية االستجابة المناسبة للعبارة المعطاة في القائمة األولى.

 يجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما يلي:ومن األمور التي 

ال فيييييإن  ،يوجيييييد تجيييييانس بيييييين عبيييييارات السيييييؤال أن-0 بمعنيييييى أن تيييييدور العبيييييارات حيييييول محيييييور واحيييييد، وا 

 السؤال سيصبح سهال  وواضحا ، وال يميز بين الطالب.

يكيييييييون عيييييييدد العبيييييييارات فيييييييي القائمييييييية الثانيييييييية )االسيييييييتجابات( أكبييييييير مييييييين عيييييييدد عبيييييييارات القائمييييييية  أن-8

 األولى.

وأن تكتييييييييب جميييييييييع عبييييييييارات القييييييييائمتين علييييييييى صييييييييفحة  يكييييييييون عييييييييدد عبييييييييارات السييييييييؤال مناسييييييييبا ، أن-0

 واحدة.

مكانييييييية التوصييييييييل أو  ،تكييييييون التعليمييييييات واضيييييييحة أن-5 فيوضييييييح مكيييييييان وضييييييع الييييييرقم أو الحيييييييرف وا 

)بيييييالرغم مييييين أنيييييه ال يفضيييييل اسيييييتخدام اإلجابييييية أكثييييير  سيييييتخدام البيييييديل الواحيييييد أكثييييير مييييين ميييييرةإمكانيييييية ا

 من مرة(.

أو العبييييييارات أو األحييييييداث أو  عبييييييارة عيييييين مجموعيييييية ميييييين الكلمييييييات : هفففففف الترتيففففففبوسففففففئلة -د

هييييذا النييييوع ميييين االختبييييارات يركييييز ويسييييتخدم  .األعييييداد ويطلييييب ميييين التالميييييذ ترتيبهييييا وفييييق نظييييام معييييين
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و ميييييين .التييييييذكير ترتيييييييب المعلومييييييات وترابطهييييييا فييييييي سييييييياقات محييييييددة قييييييدرة التلميييييييذ علييييييىعلييييييى قييييييياس 

بط بيييييين مفيييييردات فيييييي مواضييييييع مختلفييييية ييييييل و تييييير ات معرفيييييية علييييييا كالترتييييييب والتحليس قيييييدر مزاياهيييييا تقييييي

اسيييييييتخدامها فيييييييي المفيييييييردات  عيوبهيييييييا ينحصيييييييرد، و مييييييين هلة اإلعيييييييداد وسييييييينهج بيييييييربط واحيييييييلميييييييا مييييييين

 . فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظكثرتهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤدي للحو  المتماثليييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 ات التحصيلية مراحل بنا  االختبار -4

يييييتم بنيييياء االختبييييارات التحصيييييلية وفييييق معييييايير تختلييييف بحسييييب نييييوع االختبييييار فالمقننيييية تحتيييياج 

وبغييييرض ام غييييير المقننيييية التييييي يييييتم اعييييدادها ميييين طييييرف األسيييياتذة  وجهييييد وعينيييية التقنينييييينالييييى وقييييت 

 ومنظميييييية فيييييييالتكييييييويني او التشخيصييييييي فتكييييييون اقييييييل شييييييروطا لكيييييين هنييييييا  خطييييييوات أساسييييييية  التقييييييويم

  منها:جميع أنواع االختبارات التحصيلية، نذكر 

 التييي التحصيييلية االختبيارات مين كثيير تعيياني Tests Planning :لالختبففار التخطفيط-و 

 المرحلية فيي ييتم أن يفتيرض واليذي كلي يا، غيابيهأحيانيا ل ربمياو  التخطييط، ضيعف مين محلي يا تعيد

 األهيداففيي  نفكير أن يستحسين اختبياري، بنيد أي بكتابية البيدء فقبيل .االختبيار لوضيع السيابقة

 ميياوالمحتيوى وأنيواع الفقيرات مثل االختبيار يغطييه اليذي المجيال فيي لتحقيقهيا المدرسية تسييعى التيي

 (.0222وهيجن )أشار ثوراندي  

 فيي البيدء قبيل هيو التحصييلي االختبيار إلعيداد للتخطييط مالءمية األوقيات أكثير ولعيل

 ميا ديييتحدو  االختبييار تخطييط فيي مهميية االختبيار يغطيهييا التييي االعتبيارات نأل الميادة تيدريس

 اليذي السيلو  التحصييلية االختباريية البنيود تسيتدعي أن يمكين وبيذل  بدقية، يقياس أن ينبغيي

 (00: 8002)القدومي،  .المتعلم تعلمه
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 للميتعلم ييراد اليذي األداء أو لإلنجياز وصيف السيلوكي الهيدف االختبفارتحديفد الرفرم مفن -ب

 مين تحقيقيه فيي المرغيوب يصيف والهيدف .تعليميية بخبيرة الميرور بعيد إظهياره عليى القيدرة يمتلي  أن

 .التعلم عملية يصف وال المتعلم

 فيهيا يكييون األهييداف عين التعبييير فييي المدرسييون يسيتخدمها التييي العبييارات معظيم إن

 التدريس. أو التقويم عملية في بها االسترشاد يصعب درجة إلى والعمومية الغموض من الكثير

 يجب أن تكون أسئلة االختبار محققة للغرض الذي بني لالختبار من اجله.

 عليييييى الميييييدرس يسييييياعد المسييييياق، فيييييي اليييييواردة التعليميييييية الميييييادة تحلييييييل إن تحليفففففل المحتفففففوى-ج

 التعليمييييييية التعلمييييييية العملييييييية تحسييييييين علييييييى ويعينييييييه ومضييييييمون ا الً   شيييييي  المييييييادة لمحتييييييوى أعمييييييق فهييييييم

 ضيييييييروري شيييييييرط بمحتواهيييييييا واإلحاطييييييية التعلميييييييية الميييييييادة فتحلييييييييل. المتوخييييييياة األهيييييييداف تقيييييييويم وعمليييييييية

 يقييييرر أن للمييييدرس يتيييييح المييييادة تحليييييل أن كمييييا. المييييادة هييييذه أهييييداف لتقييييويم المناسييييب االختبييييار إلعييييداد

 الييييييذي الييييييوزن ألن التفصيييييييلي التحليييييييل فييييييي لألجييييييزاء تعطييييييى أن يمكيييييين التييييييي النسييييييبية األهمييييييية درجييييييات

 يتوخاهييييييا التييييييي النسييييييبية األهمييييييية يعكييييييس أن ينبغييييييي المييييييادة أجييييييزاء ميييييين جييييييزء لكييييييل االختبييييييار يتضييييييمنه

 (02: 8002)القدومي،  .الجزء ذل  تعلم من لمدرسا

علييييييى القيييييييام بهييييييذه  للمسيييييياعدةصييييييممت مجموعيييييية األسيييييياليب واإلجييييييراءات الفنييييييية التييييييي  وهنييييييا 

تجزئتهييييييا إلييييييى اهييييييداف قابليييييية  صيييييينيف المييييييادة الدراسييييييية الييييييى موضييييييوعات رئيسييييييية، ثييييييماألغييييييراض ميييييين ت

تحليييييل لمحتييييوى ميييييدان االعييييداد لمييييادة الرياضيييييات للخامسيييية ابتييييدائي ميييين  (00الشييييكل)، ويمثييييل للقييييياس

 حيث الكفاءات المستهدفة وعدد الحصص.
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 لخامسة ابتدائ لمادة الرياضيات لميدان االعداد ل محتوىتحليل   (10) جدول

 
 (000 :8008 صباي، المصدر:)

مخطييييييط يييييييربط العناصيييييير األساسييييييية للمحتييييييوى  هييييييو جييييييدول المواصييييييفات بنففففففا  جففففففدول مواصفففففففات-د

 ويحدد االوزان النسبية لكل منها. ،ومهاراتها الفرعيةبمجاالت التقييم 

 كيفية بنائه:

 الكتاب المدرسي المقرر. تحليل لمحتوى الدراسي لوحدات -0

 .ومهارته الفرعيةتحديد مجاالت التقويم  -8

 على:تحديد وزن كل وحدة دراسية اعتمادا  -0

 عدد األهداف الدراسية-

 عدد الصفحات-

 عدد الحصص التعليمية -

 (40 :8005)الثوابية، وآخرون، وزن كل مجال من مجاالت التقويم  تحديد-5             
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  وائد جدول المواصفات 

 يوزع فقرات االختبار لتشمل أنواعا مختلفة من المجاالت ومهارتها الفرعية. -

 االختبار لتشمل الموضوعات كافة. يوزع فقرات -

 يوفر صدقا عاليا لالختبار. -

 يجعل االختبار أداة تشخيصية عالوة على كونه أداة تحصيلية. -

يييييوزع اليييييزمن علييييى الموضيييييوعات وأهميتهييييا، فيعطيييييى الييييوزن الحقيقيييييي لكييييل جيييييزء ميييين أجيييييزاء  -

 المادة 

 االبتدائ  مادة الرياضيات الخامسة ( جدول المواصفات10جدول )

 

 (166 :8008صباي،  :المصدر)

ن االعداد لمادة الرياضيات ( مثال توضيحي لجدول المواصفات لميدا08يمثل الجدول )

 و توزيع الدروس و نسب تقسيمها على األهداف المعرفية.خامسة ابتدائي للسنة 

 طريقة تفسير الدرجات-ه

ان درجييييييات االختبييييييارات تعييييييد تمثيييييييال رياضيييييييا ألداء أو تقييييييديرات االفييييييراد الييييييذين يجيبييييييون علييييييى 

اختبييييييار معييييييين، و نظيييييير الن الييييييدرجات هييييييي مفتيييييياي التفسييييييير و فهييييييم األداء فييييييان معناهييييييا و تفسيييييييرها 

فيوضيييييح انيييييه لييييييس مييييين اليييييدقيق ان  (8000فحسيييييب عيييييالم )الموضيييييوعات المهمييييية للغايييييية ، يعيييييد مييييين 
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نميييييا تفسيييييير األداء عليييييى االختبيييييار  نشيييييير اليييييى ان االختبيييييارات مرجعيييييي المعييييييار او مرجعيييييية المحييييي  وا 

هييييييو الييييييذي يشيييييير الييييييى ذليييييي    فلييييييذل  فاختبييييييارات التحصيييييييلي  يمكيييييين ان تفسيييييير أداء االفييييييراد مرجعييييييي 

 او تقيييييييم نتيييييائج المتعلميييييين ومكيييييانتهم بالنسيييييبة لبييييياقي زمالئهيييييم  عنيييييدما يكيييييون الغيييييرض منهيييييا  المعييييييار

 .ت الدراسيةامدى االستيعاب والفهم للمقرر محكي المعيار عندما نريد التحقق من 

تأتي هذه الخطوة بناءا على ما سبق من خطوات، بحيث يقوم  ل ياختيار  قرات االختبار التحص-و

ياس بغرض ق مجموعة كبيرة من البنود أو الوحدات التي تتوافق مع جدول المواصفاتالباحث باقتراي 

 األوزان والتوزيع النسبي للوحدات والقدرات المعرفية المراد قياسها.عند اختيار البنود أخذ وي المحتوى

 ختبار،ويختار نوع الفقرات حسب القدرات المعرفية لالختبار التحصيلي ووقت اجراء االختبار ونوع اال

 كما وضحنا هذا سابقا.

وصياغة فقرات االختبار التحصيلي لها تأثير على مؤشرات الصعوبة والتمييز مثلما وضحت دراسة 

 ( مما يوصيا بتنويع فقرت االختبار التحصيلي 8000)ناجي وعبد اه، 

تخدمة يعتمييييد تحليييييل االختبييييار التحصيييييلي علييييى نظرييييية القييييياس المسيييي االختبففففار التحصففففيل  تحليففففل- 

ممييييييا جعلييييييت معظييييييم الكتييييييب واألبحيييييياث تعتمييييييد  اسييييييتخدامها لعقييييييودفالنظرييييييية الكالسيييييييكية هييييييي الشييييييائع 

 السيكومترية ومنها: وقياس خصائصهايلي خصائصها في تحليل االختبارات التحص

ن عيييي أجييييابوا الييييذين الطلبيييية عييييدد علييييى مؤشييييرا الصييييعوبة معامييييل يعطييييي : الصففففعوبة معامففففل -

 ااجيييييابو  اليييييذين الطيييييالب عيييييدد قسيييييمة خيييييالل مييييين علييييييه الحصيييييول ويمكييييين ،صيييييحيحة إجابييييية السيييييؤال

 .للطالب الكلي العدد على مقسوما صحيحة إجابة السؤال عن
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 العقليييييية للقيييييدرات طبقيييييا الطلبييييية بيييييين التميييييييز عليييييى السيييييؤال قيييييدرة فييييييه ويقصيييييد: التمييفففففز معامفففففل-

 بقييييدر يتمتعييييون الييييذين الطييييالب بييييين التمييييييز علييييى الفقييييرة قييييدرة بييييه ونعنييييي، يمتلكوهييييا التييييي والمعييييارف

 .المعارف من معين مجال في قدرة األقل والطالب المعارف من أكبر

المجمييييييوعتين  منهييييييا طريقييييييةإحصييييييائية تسييييييتخدم عييييييدة طييييييرق  التمييييييييز معامييييييل نسييييييتخرج حتييييييىو 

 ب: والتي يمكن تفسرالطرفيتين 

 

 أخيييييذ أو متطيييييرفتين مجميييييوعتين اليييييى المفحوصيييييين أوراق قسيييييمة نحتييييياج اليييييى وإلجيييييراء التحالييييييل 

 ثيييييييم تنازلييييييييا ترتيبيييييييا العالمييييييية حسيييييييب األوراق نرتيييييييب ذلييييييي ، ولتحقييييييييق. منهيييييييا متطيييييييرفتين مجميييييييوعتين

 ومجموعيييييييية العليييييييييا العالمييييييييات ذات األوراق مجموعيييييييية همييييييييا متسيييييييياويتين مجمييييييييوعتين إلييييييييى نقسييييييييمها

لكييييييييل  %82فأفضييييييييل نسييييييييبة معبييييييييرة وداليييييييية هييييييييي  kelleyوحسييييييييب  الييييييييدنيا العالمييييييييات ذات األوراق

 (.825: 8000عالم، )مجموعة 

التييييي تسييييتخدم بواسييييطة البييييرامج اإلحصييييائية ميييين  الثنييييائيطريقيييية معامييييل االرتبيييياط  وهنييييا  أيضييييا

 والعالمة الكلية.خالل االرتباط بين الفقرات 

بطييييييييرق خاصيييييييية ومفيييييييياهيم لقييييييييياس خصييييييييائص للمفييييييييردة تتمتييييييييع نظرييييييييية االسييييييييتجابة : مالحظففففففففة

والييييييذي سيييييييتم التطييييييرق الفقييييييرات وقييييييدرات االفييييييراد وبوحييييييدة قييييييياس موحييييييدة وخاصيييييية مييييييع نمييييييوذج رش 

 اليه في الفصل الثالث.
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  بات الصدق و لا-4

علمييييياء القيييييياس النفسيييييي بالصيييييدق و الثبيييييات و قيييييد تطيييييور هيييييذا المفهيييييوم اهيييييتم مختليييييف : ووال : الصفففففدق

عبيييير مييييرور الييييزمن و خاصيييية مييييع ظهييييور نظريييييات فلسييييفية تنيييياقش الصييييدق و ال سيييييما اعمييييال ميسييييي  

 الحديثييييييييية الصيييييييييدق نظريييييييييية ( فيييييييييي مداخلييييييييية تحيييييييييت عنيييييييييوان  8002. و قيييييييييد قسيييييييييمه تيغيييييييييزة ) (0222)

 : و قدو وضحهما في ما يلي  هذا التطور الى نظريتين القياس لواقع التطويرية ومتضمناتها

 نظرية الصدق الكالسيكية  -و

رة  و مازالت تستخدم في بعض الدراسات وتتسم بكث  بدأت في بداية القرن العشرين الميالدي

 ،Concurrent Validity التالزمي الصدق ،Predictive Validity التنبؤي الصدقاألنواع منها 

 االرتباطي الصدق ،Content Validity المحتوى صدق ، Criterion Validity المح  صدق

Correlational Validity ، التقاربي الصدق  Convergent Validity، التمايزي الصدق  

Discriminant Validity ، العاملي الصدق Factorial Validity  ...الا 

سليم على لتالقائم على صدق المرتبط بالمح  واونالحظ التركيز على الجانب االمبريقي   

ة الواقعية فلسفويوضح ان السبب هو االعتماد على ال المح  سلفا وهو صداقا بالضرورة، وجود هذا

على حقيقة المغيرات المقاسة وتحديدها وبالتالي فان الهدف من والتجريبية القائمة على مسلمات 

القياس هو تقديرها وبأقصى قدر من الدقة وصدقه يعكس مدى الدقة في تقدير القيمة الحقيقة. 

 ظهور أيضا صدق المحتوى الذي يتناسب واالختبارات التحصيلية.و 

الجمعييييية االمريكييييية لعلييييم اليييينفس التطبيقييييي الييييى الجمعييييية االمريكييييية لعلييييم اليييينفس  انضييييمامويعييييد 

 ي تصييييينيفا رباعيييييياااقتييييير  تيييييم 0245وظهييييور اليييييدليل االرشيييييادي وتقنيييييين للقيييييياس واالختبيييييارات سييييينة

  ألنواع الصدق:



 االختبارات التحصيلية                                                 ال ان  الفصل 

 
50 

 

 المضمون صدقValidity  Content 

  الصدق التنبؤيPredictive Content 

 المفهوم أو الفرضي التكوين صدق   Construct Validity 

 التالزمي الصدقConcurrent Validity. 

 قليييص ميييا سيييرعان 0200 سييينة ظهييير اليييذي للقيييياس المييينقح الثييياني اإلرشيييادي اليييدليل أن غيييير 

 صييييييدقو  المحيييييي  صييييييدق المضييييييمون، صييييييدق: ثالثييييييي تصيييييينيف إلييييييى الربيييييياعي التصيييييينيف هييييييذا

 .المفهوم

  :للصدق النظرية الحدي ة

 أن بحييث المعييار، عليى المطليق التركييز مين الكالسييكي التعريفيي المنظيور تطيور لقيد  

 بحييث المحتيوي عليى أيضيا والتركييز الصيدق، يكيون اليذي هيو والمعييار المقيياس بيين االرتبياط

 ممثلية تكيون أن يجيب التيي االختبيار محتيوى عناصير مين يتكيون باعتبياره الصيدق إليى ينظير

 أو الهيدف، أو الوظيفية أن بحييث المقيياس وظيفية عليى التركييز مثي المحتويياتمين  أوسيع لمجيال

 الداللية عليى التركييز إليى ثيم .الصيدق يصينع اليذي هيو المقيياس أجليه مين وضيع اليذي الغيرض

 (10:  2002تيغزة ،) .االختبار يقيسه الذي المفهوم توضح أو تفسر التي النظرية

 أن أي المقياس؛ درجات تأويل عملية مالءمة على مدى تركز الحديثة الصيييييدق نظرية أصييييبحت

 أداء درجات تأويل دقة مدى على للداللة تقدم التي Evidence والبينات األدلة طبيعة في يتمثل الصيييدق

 .للمقياس خاصية أو صفة باعتباره الصدق تصور ونبذت .قراءتها طريقة أو االختبار على المفحوصين
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 أدمجت كلها الصدق فأنواع الصق، أنواع تعدد فكرة ونبذ للصدق الواحدية بالنظرة األخذوأيضا 

  Construct Validityالمفهوم صدق أو البنائي أو الفرضي التكوين بالصدق سميت واحدة مظلة تحت

 .أنواعها دأح فقط يمثل وال التقليدية، أنواعه بشتى الصدق مجال كل يمثل المفهوم صدق مفهوم وأمسى

 نظرية في المتخصصين تحليالت من استفاد الذي( 0222) للقياس الخامس اإلرشادي الدليل

  :وهي جوانب خمسة في األدلة أو البينات طبيعة كثف Messick ميسي  أعمال والسيما) الصدق

  ؛Evidence based on test content المقياس محتوى على القائمة البينات ي1

 Evidence based on response االستجابة سيرورات أو عمليات على القائمة البينات ي2

processes.  

 Evidence based on internal القياس ألدوات الداخلية البنية على القائمة البينات ي3

structure.  

 Evidence based on  الخارجية البنية بينة أو أخرى بمتغيرات العالقات على القائمة البينات ي4

relations to other variables or external structure evidence.   

 Evidence based on test تبعاته أو ومترتباته القياس نتائج على القائمة البينات ي4

consequences of testing. 

نمييييييا  لييييييم يعييييييد الثبييييييات ينظيييييير إليييييييه كمجييييييال أو موضييييييوع قييييييائم بذاتييييييه ومسييييييتقل عيييييين الصييييييدق، وا 

الصييييييدق(، أو قرينيييييية ميييييين قييييييرائن الصييييييدق أصييييييبح ينظيييييير إليييييييه كنييييييوع ميييييين البينييييييات )بينيييييية ميييييين بينييييييات 

أو كييييدليل غييييير قييييائم بذاتييييه، بييييل يسييييتعمل ميييين األدليييية األخييييرى لخدميييية الصييييدق، أو جانييييب أو  األخييييرى،

 .وجه من أوجه الصدق



 االختبارات التحصيلية                                                 ال ان  الفصل 

 
52 

 

   ال بات انيا 

يقصييييد بييييه مييييدى خلييييو االختبييييار ميييين األخطيييياء الغييييير منتظميييية التييييي تشييييوب القييييياس، أي  مفهففففوم ال بففففات

للمقيييييدار الحقيقيييييي للسيييييمة التيييييي يهيييييدف لقياسيييييها، فيييييدرجات االختبيييييار تكيييييون ثابتييييية قيييييياس االختبيييييار ميييييدى 

إذا كييييان االختبييييار يقيييييس سييييمة معينيييية قياسييييا متسييييقا فييييي الظييييروف المتباينيييية التييييي قييييد تييييؤدي الييييى أخطيييياء 

 (000: 0228القياس. فالثبات بهذا المعنى يعني االتساق او الدقة في القياس )عالم، 

 نفيييييييس فيييييييي المجموعييييييية نفيييييييس عليييييييى أعييييييييد ميييييييا اذ النتيييييييائج نفيييييييس االختبيييييييار يعطيييييييي ان عنييييييييي 

 االتسييييياق مييييين شييييييئا درجييييية ألظهيييييرت الواحيييييد الفيييييرد قيييييياس عملييييييات كيييييررت ليييييو اخييييير وبمعنيييييى الظيييييروف

 .االختبار اجراء بتكرار جوهريا تتغير ال درجته ان أي

واألكثييييييير الثبييييييات بحسييييييب النظريييييييية المسييييييتخدمة تختليييييييف طييييييرق حسييييييياب  :ال بففففففات حسفففففففاب طففففففرق-0

فسييييييتم واميييييا الفيييييرق بينهيييييا والحديثييييية التيييييي تركيييييز عليييييى مفهيييييوم خطيييييأ القيييييياس اسيييييتخداما هيييييي الكالسييييييكية 

 .التطرق لها في الفصل الثالث

 و يمكن ان نرمز له ب لتباين العامالمتعلق بالدرجة الحقيقة الى االتباين الحقيقي نسبة هو داللة 

                           

  (004: 0222)عبد الرحمن،  

 وهنا  عدة طرق لحساب معامل الثبات نذكر منها:

 يزيد ال منيز  بفارق متتاليتين مرتين المجموعة نفس على االختبار نفس إجراء يعني وهذا :االختبار ادةاع

 وأفضلها( 0و 0) بين وهو ثبات معامل هذا ويسمى النتيجتين بين االرتباط معامل نوجد ثم أسبوعين، عن

 (.0.4) عن زاد ما
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 العيوب

 فيها اتالدرج يجعل مما األسئلة عن فكرة أخذوا كونهم من الثانية المرة في الطالب إجابات تأثري 

 .أعلى

  ندع عنها يسألون ألنهم الصحيحة اإلجابات األولى المرة في فشلوا الذين الطالب عرفي قد 

 .الثاني االختبار نتائج على يؤثر مما االمتحان من خروجهم

  درجاتهم تتراجع وبالتالي األولى المرة في كتبوه ما الطالب بعض ينسى قد. 

  طويال   وقتا   وتأخذ ماديا   مكلفة. 

 السمة، نفس يقيس له مكافئا   آخر اختبار تعميم ثم معينة، سمة لقياس اختبار تعميمف :المكا ئة الصور ف 2

 نحسب مث يملوا، ال حتى بسيطة استراحة بفارق الوقت نفس في ذاتها المجموعة على االختباران ويطبق

 .االختبارين بين االرتباط

 ي:العيوب

   الجوانب جميع في تماما   متكافئين اختبارين تعميم الصعب من. 

  خاصة النفسية الظروف نفس في االختبارين في الطالب نضع أن الصعب من. 

  طويل وقت وتأخذ مادية مكلفة. 

 نتائج حسبوت وفردية زوجية فقرات إلى يقسم ثم واحد اختبار على الطالب يجيبف :التصفية التجزئة -0

 .ارتباط و هو افضل الطرق بالنسبة لالختبارات التحصيلية معامل لها ويوجد قسم كل

 ي:العيوب

 االختبار كل وليس االختبار نصف ثبات معامل هو الثبات معامل. 
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 العقلي والمستوى الصعوبة في والزوجية الفردية الفقرات تكافأ ال قد. 

 وتوجهات مستقبليةواقع االختبارات التحصيلية -0

( فييييييي مقاليييييية تحييييييت عنييييييوان   نحييييييو رؤييييييية جديييييييد إلصييييييالي نظييييييام القييييييياس 8000يييييييذكر المجاهييييييد)

التييييييي  الييييييدول العربييييييية واقييييييع الممارسييييييات التقويمييييييية السييييييائدة فييييييي معظييييييم والتقييييييويم التعليمييييييي فييييييي ليبيييييييا  

تعيييياني القصييييور رغييييم ان االهتمييييام بهييييذه المواضيييييع بييييدا منييييذ زميييين، حيييييث انعقييييد مييييؤتمر الثقييييافي العربييييي 

( فيييييي الجزائييييير وتنييييياول نظيييييم االمتحانيييييات المدرسيييييية ودورهيييييا فيييييي تقيييييويم الطيييييالب 0205السيييييادس سييييينة )

س وتييييوجيههم، وعقييييدت العشييييرات ميييين اللقيييياءات والمييييؤتمرات التييييي خرجييييت بتوصيييييات تطييييوير نظييييم القيييييا

 والتقويم في الوطن العربي.

 يلي: فيماويمكن ان نلخص اهم الممارسات التي تعاني منها االختبارات التحصيلية 

ال  االمتحانات الحالية ال تستند على معايير مكتوبة ومحددة، وبالتالي فإن نتائجها شكلية   -أ

على مدى  ئج للحكمتعبر عن طبيعة األداء المقوم، وبذل  فإنه ال يمكن الوثوق في تل  النتا

 .تطور أداء الطالب أو المعلم

أما باقي  ،متفعيل الوظيفة الجزائية للتقوي ال تزال ثقافة التقويم، على محدوديتها، تقتصر على  -ب

خصوصا منها  وذل  بفعل ضغط االمتحانات اإلشهاديةExamine ertificate. الوظائف،

مشروعا لم يكتمل بعد  والتكوينية، فإنها تبقىالموجهة للفعل التصحيحي كالوظيفة التشخيصية 

 .ولم تبلغ األهداف المتوخاة منها

 .نشاء بنو  لهاا غياب المعايير الوطنية للتعليم ومعايير الجودة في بناء أدوات التقويم وتقنينها -ت
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 غيييييياب أو ضيييييعف اسيييييتثمار نتيييييائج التقيييييويم اليييييدولي المقيييييارن، خصوصيييييا منيييييه المتعليييييق -ث

 للغيييية والعلييييوم، والتييييي بينييييت أن النتييييائج التييييي حصييييل عليهييييابتشييييخيص المكتسييييبات فييييي ا

 (800 :8000)مجاهد،  .التالميذ في بعض البلدان العربية كانت متواضعة

تقييييم  مجييرد ميين أكثيير جديييدة أبعييادا   أخييذي التقييويم منحييىلكيين عنييد بعييض ادول العييالم بييدأ  

والييذكاء  العقلييية واالسييتعدادات للميييول أصييبح حيييث .للطالييب المعرفييي أو التحصيييلي المسييتوى

 القيدرات ،لدراسية جدييدة منياحي ظهيور ميع خاصية التربيوي والتقيويم القيياس فيي مجيال والشخصيية

 خاصية الموضيوع هيذا أهميية وتيزداد الخصيوص وجيه عليى (اليذكاءات) واليذكاء عيام بشيكل العقليية

 مين عدييدة أنحياء فيي حالييا   بيه المعميول فاالتجياه للتخصصيات المختلفية التوجييه وأسيلوب نميط فيي

 الدراسيي التحصيييل بنتييائج االكتفياء عييدم علييى يقيوم العلميية الكثيييرة، الدراسيات وتدعمييه العيالم،

 والقييدرات االسييتعدادات تليي  اعتبيياره فييي يأخييذ بييل .مقييدرة الطالييب علييى للحكييم وحيييد كمعيييار

 وبعيض االمريكيية، متحيدةال الوالييات القناعية بهيذه تأخيذ البليدان التيي ومين والشخصيية، المعرفيية

 يواكيب أن والبيد  .(السيعودية) العربيية الجامعيية المؤسسيات إليى بعيض إضيافة االوروبيية، البليدان

دارة تنظييم إعيادة ذلي  كيل  النطياق واسيعة مين االسيتخدامات ذلي  فيي واالسيتفادة االمتحانيات وا 

 او بني " ب يعيرف ميا فظهير.والبيرامج االلكترونيية الكمبييوتر مجيال فيي خاصية التكنولوجيية للثيورة

 لهيا التيي أي المقننية األسيئلة وتخيزين لحفيظ مجيرد طريقية فقيط ليسيت وهيي ."االمتحانيات مصيرف

 جميييع لتطييوير فعيياال   مييدخال   لتصييبح ذليي  بييل تتجيياوز وموثوقيية مميييزة سيييكومترية خصييائص

 االتجاهيات لهييذه مختصير بشييكل سينعرض التالييية الصيفحات التعليميية وفييي المنظوميية عناصير

 بنيو  – الشخصيية والقيدرات العقليية االسيتعدادات قيياس فيي التوسيع – التقيويم البيديل) الثالثية

دارة لتنظييم كينمط بيديل (األسيئلة  فيي منهيا االسيتفادة سيبل وبحيث التقيويم، عمليية وتطيوير األسيئلة وا 

 (855 :8000)مجاهد،  بالدنا في التعليمي والتقويم القياس تطوير تطوير نظام
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   Objective Evaluation  الموضوع  التقويم-4

    ؟ كيييييف؟  لميييياذا؟  الموضييييوعي ميييياذاالقييييياس  تحييييت عنييييوان  ةيشيييير ووليييييام فييييي مداخلييييفتحييييدث 

(William &Fisher ،8000 :482) ا الوقييييييت وعيييييين اهييييييم مشييييييكالته عيييييين القييييييياس المسييييييخدم فييييييي هييييييذ

 بما يلي

فييييييي التقييييييدير التييييييي كانييييييت المجيييييياميع  علييييييىن فييييييي كيييييي كيييييييف القادميييييية األجيييييييال تتسيييييياءل سييييييوف 

 ومعنييييييى حجييييييم فييييييإن ، قييييييياس  كلميييييية اسييييييتخدامات معظييييييم ميييييين النقيييييييض وعلييييييى فييييييي قياسيييييياها.  مخطئيييييية

وعبيييييارات محيييييددة  المعينيييييين، األشيييييخاص عليييييى معروفييييية غيييييير حيييييدود عليييييى يعتميييييد  المقييييينن التقيييييييم وحيييييدة

 تييييييدابير أنهييييييا علييييييى عييييييادة تعامييييييل بييييييل المسييييييتخدمة، المعينيييييية التقييييييييم مقييييييياس وفئييييييات فييييييي االختبييييييارات،

 مقارنيييييات فقيييييط تيييييدعم البيانيييييات أن يعنيييييي وهيييييذا م تكييييين كيييييذل  بيييييل ترتيبيييييية،ليييييوهيييييي فيييييي األصيييييل  نسيييييبية،

    الكمية مقارنات وليس الرتبة، ترتيب

كميييييا ان عمليييييية إيجييييياد قيييييياس صيييييحيح وموثيييييوق لييييييس مسيييييألة فنيييييية فقيييييط بيييييل هيييييي المشيييييكلة النظريييييية 

  االجتماعية.المركزية وأيضا المشكل المنهجي الذي يواجه العلوم 

 خيالل العقيود األخيرى المعرفية مجياالت شيأن شيأنه – والتربيوي النفسيي القيياس مجيال شيهد 

 آثارهيا لهيذه التوجهيات أن شي  وال والتحيديث، التطيوير بهيدف التوجهيات مين عيددا   الماضيية القليلية

 هييذه أهييم ميين حولهييا، ولعييل بالدراسييات للقيييام للبيياحثين خصييبا   مجيياال   تصييبح حيييث وأهميتهييا

 التقويم الموضوعي. والتربوي النفسي التقويم مجال في مستجدات تمثل التي التوجهات

 وتحلييل وتفسيير االختبيارات تصيميم فيي الكالسييكية النظريية اسيتخدام شييوع مين اليرغم عليى

 ويمكين هيذا االسيتخدام، وموضيوعية دقية مين تقليل التيي المشيكالت بعيض هنيا  أن إال نتائجهيا،

 : يلى فيما المشكالت تل  حصر
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 .المفحوصين األفراد بقدرة االختبار مفردات خصائص تأثر -

 .بمفرداته ما اختبار في للفرد الكلية الدرجة تأثر -

  ثابتة قياس وحدة توافر عدم -

 .تحصيلية مختلفة اختبارات استخدام حالة في األفراد تحصيل بين المقارنة إمكانية عدم -

 .االختباري بالموقف االختبار ثبات تأثر -

 .جديدة بمفردات الكالسيكية النظرية باستخدام المعدة االختبارات إثراء صعوبة -

 (2 :8002)ابو هاشم، . االختبار موضع العينة أفراد لجميع القياس أخطاء تباين تساوى -

 خالصة 

الل ميييييا تيييييم ذكيييييره فيييييي هيييييذا الفصيييييل فاالختبيييييارات التحصييييييلية تمثيييييل أداة قيييييياس لتعلمييييييات مييييين خييييي

الطلبيييييية عبيييييير مختلييييييف االطييييييوار الدراسييييييية، وقييييييد تطييييييور مفهومييييييا مييييييع تطييييييور نظريييييييات الييييييتعلم المتعلييييييق 

التيييييييييدريس و اختالفيييييييييات فلسيييييييييفات القيييييييييياس المتعلقييييييييية بكيفيييييييييية تفسيييييييييير النتيييييييييائج، لكييييييييين تبقيييييييييى  بأهيييييييييداف

( أن الموضيييييييييوعية 0222)و البييييييييياحثين فمفهومهيييييييييا كميييييييييا ذكييييييييير عيييييييييالم  الموضيييييييييوعية هييييييييياجس العلمييييييييياء

Objective  ففييييييياالختبييييييار ال يجييييييب أن تعتمييييييد علييييييى عينيييييية األفييييييراد،  فييييييييقصييييييد بهييييييا أن درجيييييية الفييييييرد 

االختبييييييارات النفسييييييية المقننيييييية تشييييييتق الييييييدرجات الخييييييام ميييييين عينيييييية التقنييييييين ثييييييم يييييييوازن أداء الفييييييرد الييييييذى 

لعينييييية فقيييييدت هيييييذه يطبيييييق علييييييه االختبيييييار فيميييييا بعيييييد بمعيييييايير مشيييييتقة مييييين هيييييذه العينييييية، فيييييإذا تغييييييرت ا

 يصييييييبح االختبييييييار محكومييييييا  بالعينيييييية ، كمييييييا أن الفييييييرد يحصييييييل علييييييى الدرجيييييية بمعنييييييى ،المعييييييايير داللتهييييييا

اختبييييارين يقيسييييان نفييييس السييييمة، إال أن درجيييية الفييييرد تختلييييف عييييادة بيييياختالف االختبييييار الييييذى  فييييينفسييييها 

 يختبر بها. التيدرجته محكومة بعينة المفردات  مما يجعليطبق عليه، 
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نظامه المرجعي على مقارنة نتائج أداء المتعلم بأداء الجماعة، أو  فيوالتقويم الموضييييوعي ال يعتمد 

وقيت الحق أو في اختبيار أو مقيياس آخر، بيل يعتميد على تقيدير عالقية احتميالية بين  فيذاتيه بيأداء الفرد 

األداء المالحظ للفرد في االختبار أو المقياس، والسيمات أو القدرات التي تكمن وراء هذا األداء وتفسره وقد 

نظرية ينه من بلذى وا الموضيييييييوعيعما يسيييييييمى بالتقويم  التربويمجال التقويم  فيأسيييييييفرت جهود الباحثين 

 (2 :0222)ابو هاشم،  (Item Response Theory)االستجابة للمفردة
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 تمهيد

سيييييييعى البييييييياحثون فيييييييي القيييييييياس النفسيييييييي اليييييييى إيجييييييياد مختليييييييف الطيييييييرق واألسييييييياليب االحصيييييييائية 

لليييييتمكن مييييين الحصيييييول عليييييى اختبيييييارات نفسيييييية وتربويييييية تتمتيييييع نتائجهيييييا المتحصيييييل عليهيييييا بموضيييييوعية 

تمكننيييييا مييييين االسيييييتفادة مييييين اليييييدرجات المتحصيييييل عليهيييييا، وميييييا اعميييييال سييييييبرمان فيييييي التحلييييييل العييييياملي 

مييييييين خيييييييالل االحتكيييييييا  الطيييييييرق، ولكييييييين عليييييييم الييييييينفس  مييييييين هيييييييذه انموذجييييييي إالإليجييييييياد عواميييييييل اليييييييذكاء 

والتفاعييييل مييييع العلييييوم األخييييرى، فقييييد أخييييد علييييم اليييينفس الكثييييير عيييين هييييذه العلييييوم مثييييل الرياضيييييات وعلييييوم 

ع تيييييييوفر ميييييييوخاصييييييية  الحيييييييياة والطبيعيييييييية، وذلييييييي  أثنييييييياء االسيييييييتقالل عييييييين الفلسيييييييفة بوصيييييييفها أم العليييييييوم.

 عمليات المعقدة التي كانت تحتاج الى جهد في السابق.ال بإجراءالتكنولوجيا التي تسمح 

وخاصييييييية مييييييين خيييييييالل اعتمادهيييييييا عليييييييى  الكالسييييييييكيةوجهيييييييت عيييييييدة انتقيييييييادات لنظريييييييية القيييييييياس 

العييييييالم الكلييييييية لالختبييييييار وتبيييييييان كلييييييي لييييييه ميييييين يجعييييييل تقييييييديرات التبيييييياين واالخطيييييياء المعيارييييييية تتعلييييييق 

تركيييييز عليييييى المفيييييردات واعتبيييييار كيييييل مفيييييردة باالختبيييييار ككيييييل، لهيييييذا جييييياءت نظريييييية االسيييييتجابة للمفيييييردة ل

مسيييييييتقلة يمكييييييين قيييييييياس أخطائهيييييييا وتقيييييييدير مختليييييييف خصائصيييييييها السييييييييكومترية للحصيييييييول عليييييييى القيييييييياس 

الموضييييوعي التييييي يسييييعى الييييى اسييييتقالل مفييييردات االختبييييار عيييين عييييين االختبييييار لنييييتمكن ميييين االسيييييتفادة 

  ه خالل هذا الفصل.من نتائجه في عمليات التقويم والتسكين وصنع القرار وهذا ما سنعرض
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 القيا  النفس  مفهوم -0

علييييى نحييييو دقيييييق إال ميييين خييييالل القييييياس، فالقييييياس هييييو ال يييييتم  فهييييم الظيييياهرة التربوييييية والنفسييييية 

يييييييتم عملييييييية التكميييييييم اال  التييييييي ميييييين خاللهييييييا يمكننييييييا تكميييييييم هييييييذه الظييييييواهر التربوييييييية والنفسييييييي، والاألداة 

  أن تقيييييدم عليييييم مييييين العليييييوم  Guilford   جيلفيييييوردمييييين خيييييالل أسييييياليب إحصيييييائية ورياضيييييية فكميييييا يقيييييول 

 .إنما يقاس بقدرة هذا العلم على تطويع واستخدام الرياضيات

ان اهتميييييام بالقيييييياس بيييييدا بالجانيييييب التربيييييوي ثيييييم اسيييييتقل عييييين االختبيييييارات التحصييييييلية مييييين خيييييالل 

ونفسيييييية ويعيييييد جيييييالتون مؤسيييييس هيييييذه االختبيييييارات مييييين خيييييالل مخبييييير دراسييييية مقييييياييس اختبيييييارات عقليييييية 

(، لكيييييين يعتبيييييير اول اختبييييييار مقيييييينن عقلييييييي هييييييو اختبييييييار بينييييييه وسيييييييمون 0225سيييييينة )الجسييييييم اإلنسيييييياني 

( لليييييذكاء وكيييييان منبيييييم للنجييييياي االكييييياديمي، ثيييييم تزاييييييدت األبحييييياث ميييييع اعميييييال سيييييبيرمان الييييييذي 0204)

 عن العامل األساسي للذكاء.استخدم التحليل العاملي للكشف 

( القييييييياس بمفهومييييييه الواسييييييع علييييييى انييييييه العملييييييية التييييييي يييييييتم بواسييييييطتها Stevenيعييييييرف سييييييتيفن )

حسييييييب شييييييروط وقواعييييييد محييييييدد، ويجييييييب مالحظيييييية هييييييذا أن  باألعييييييدادالتعبييييييير عيييييين األشييييييياء والحييييييوادث 

ات القييييييياس تسييييييتخدم فكييييييرة العييييييد، وأن مييييييا يفعلييييييه الشييييييخص عنييييييد قياسييييييه ألي خاصييييييية هييييييو عييييييدد الوحييييييد

 ماعنيييييد سيييييم للداللييييية عليييييى طيييييول الطاليييييب 050نقيييييول )وحيييييدات القيييييياس( والتيييييي تمثيييييل الخاصيييييية، فميييييثال 

 (4 :8005)حسن، جبره،  اختياره لفريق رياضي.يتم 

كميييييييا تالحيييييييظ ان هيييييييذا التعرييييييييف ال يشيييييييير اليييييييى ضيييييييرورة وجيييييييود قواعيييييييد محيييييييددة، وهيييييييذه إشيييييييارة 

كمييييا ان تييييوفر هييييذه القواعييييد يعنييييي  خيييياص،ضييييمنية الييييى ضييييرورة االهتمييييام باختيييييار هييييذه القواعييييد بشييييكل 

 انفعالية. ضمنا إمكانية قياس أي سمة من السمات سواء كانت معرفية وحركية او
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  ورفاقييييه فهييييو يشيييير الييييى أن قييييياس ظيييياهرة او اسييييتخداما وهييييو تعريييييف ثورنييييدي أكثييييرلكيييين هنييييا  تعريييييف 

الخاصييييية او نسييييتدل خاصييييية يييييتم ميييين خييييالل سلسييييلة ميييين اإلجييييراءات والعمليييييات التييييي نسييييتثير بهييييا هييييذه 

 عليها مما يؤدي الى إمكانية التعبير عن مقدار الخاصية في صيغة كمية.

 القيا  النفس  اهمية-0

 طييييييول، سييييييواء كييييييان ذليييييي  قييييييياس درجيييييية الحييييييرارة القصييييييوى، أو العلييييييوم الفزيائييييييية والطبيعيييييييةفييييييي 

منيييييزل، حييييييث تعطيييييى األرقيييييام لتمثييييييل  كمييييييات  مييييين نيييييوع ميييييا، عليييييى بعيييييض ميييييوازين،  ابعيييييادالطفيييييل، أو 

لنقييييل خصيييييائص بعييييض الصيييييفات التييييي تهمنيييييا. علييييى سيييييبيل المثييييال، إذا كانيييييت درجيييية الحيييييرارة القصيييييوى 

 ةيييييكيفعيييين يحصييييل علييييى شييييعور  فييييان كييييل واحييييد، رجيييية مئويييييةد08 الجزائيييير العاصييييمة مييييثالأمييييس فييييي 

شخصيييييييا لمعرفيييييية الطقييييييس  العاصييييييمة(، دون الحاجيييييية فعييييييال للييييييذهاب إلييييييى الحييييييرارةأو  الطقييييييس )البييييييرودة

 هنا . 

ويعيييييد القيييييياس أميييييرا عليييييى جانيييييب كبيييييير مييييين األهميييييية فيييييي أي عليييييم مييييين العليييييوم، فجمييييييع العليييييوم 

تسييييعى لتطييييوير أسيييياليب موضييييوعية دقيقيييية لقييييياس الظييييواهر المتعلقيييية بهييييا وميييين اجييييل فهييييم هييييذه الظييييواهر 

ئمييييييية بيييييييين متغيرتهيييييييا، و محاولييييييية ضيييييييبطها واليييييييتحكم فيهيييييييا، فالتقيييييييدم وتفسييييييييرها، والتنبيييييييؤ بالعالقيييييييات القا

العلميييييييي يعتميييييييد اليييييييى حيييييييد كبيييييييير عليييييييى تمثييييييييل الظيييييييواهر واألحيييييييداث وصيييييييياغتها بأسييييييياليب موضيييييييوعية 

دقيقيييية، بحيييييث يييييتمكن الدارسييييين والبيييياحثين والممارسييييين ميييين التواصييييل فيمييييا بييييينهم بلغيييية مشييييتركة متفييييق 

المفيييييياهيم والمصييييييطلحات والقواعييييييد المتعلقيييييية بييييييالظواهر عليهييييييا، وبييييييدون هييييييذه األسيييييياليب يصييييييبح تعريييييييف 

وبيييييذل  ال تكيييييون هنييييييا  أسييييياس متفيييييق عليهيييييا فيييييي دراسييييية وبحييييييث  الذاتيييييية، لألحكيييييامالمختلفييييية خاضيييييعا 

 (00: 8000هذه الظواهر.)عالم، 



 (IRT)نظرية االستجابة للمفردة                                            ال الث الفصل 

 
63 

 

الطلبييييية مييييين تفسيييييير العالميييييات التيييييي يحصيييييل عليهيييييا  المعليييييم فهيييييذه األسييييياليب هيييييي التيييييي تمكييييين 

 ،للطيييييالب وأوليييييياء األميييييور بعيييييض المعلوميييييات عييييين التقيييييدم فيييييي اليييييتعلم ر، وأيضيييييا تيييييوففيييييي الرياضييييييات

فيييي  كتابيييه اسيييتخدام نميييوذج  (Margaret & Ray, 2007)  فكميييا وضيييحا راييييت  ومرغارييييت  

راش فييييييييي القياسييييييييات النفسييييييييية و االجتماعييييييييية مقاربيييييييية تطبيقييييييييية ان الصييييييييعوبة فييييييييي القياسييييييييات النفسييييييييية 

والتربوييييييية تكميييييين فييييييي عييييييدم مالحظيييييية الظيييييياهرة و الخاصييييييية او السييييييمة المييييييراد قياسييييييها بخييييييالف العييييييالم 

علييييى سييييبيل المثييييال، قييييد  ،عليهييييا ؤشييييرات للسييييمات التييييي يمكيييين إجييييراء القياسيييياتلهييييذا نسييييتخدم م المييييادي 

 اقبييييية أعييييييراض االكتئييييييابمييييين خييييييالل مر و  يكيييييون عييييييدم االرتيييييياي واضييييييطرابات األكيييييل أعييييييراض االكتئيييييياب

وحجييييييم ميييييين مسييييييتويات االكتئيييييياب وبالمثييييييل لتييييييوفير القييييييياس ميييييين التحصيييييييل الدراسييييييي للطالييييييب يحتيييييياج 

موضييييوع  دراسييييي اومحتييييوى اختبييييار فييييي بإلييييى معرفيييية مييييا يعرفييييه الطالييييب ويمكنييييه القيييييام أكاديميييييا  المعلييييم

 مثييييييل األكيييييياديميالتحصيييييييل  يييييييرىحييييييول التحصيييييييل الدراسييييييي للطالييييييب وهييييييذا يعنييييييي ال يمكيييييين للمييييييرء أن 

 مؤشييييييراتو خييييييالل متغيييييييرات  األكيييييياديمي ميييييينالتحصيييييييل يمكيييييين للمييييييرء فقييييييط قييييييياس بييييييل ، أبعيييييياد المنييييييزل

 .مالحظة

 ونواع القيا  النفس  ومستوياته:-0

لسيييييمات الميييييراد قياسيييييها و التيييييي ال يمكييييين مالحظتهيييييا مباشيييييرة و نحتييييياج اليييييى مؤشيييييرات للداللييييية ا

بهييييييا والعمليييييييات التييييييي نجربهييييييا  المتغيييييييرات المتعلقييييييةعليهييييييا تحتيييييياج منييييييا الييييييى تعريييييييف دقيييييييق فييييييي ضييييييوء 

 للحصول على قيم لهذه المتغيرات تكون قابلة للتفسير .

وتحتيييييياج بلورتهييييييا  Constructsنييييييات فرضييييييية فييييييالمتغيرات النفسييييييية والتربوييييييية تعييييييد بمثابيييييية تكوي

اليييييى أدلييييية متعيييييددة ودراسيييييات متجيييييددة وفقيييييا لميييييا يطيييييرأ عليييييى هيييييذه التكوينيييييات مييييين تغييييييرات نتيجييييية تطيييييور 

التكيييييف مييييثال ميييير بمراحييييل تطييييور فييييي تعريفييييه فقييييد كييييان يسييييتخدم اسييييتخدامات متعييييددة  فمفهييييومالمعرفيييية. 
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البيييياحثين والممارسييييين، وقييييد نييييتج عيييين هييييذا وفقييييا لتعريفييييات متباينيييية، ممييييا أدى الييييى اربييييا  ملحييييوظ لييييدى 

ضيييييم عيييييدد مييييين السيييييمات او المتغييييييرات المنفصيييييلة لتشيييييكل فيييييي مجموعهيييييا التكييييييف مميييييا تطليييييب تبرييييييرات 

حصييييييائية لهييييييذا  فالعناييييييية بييييييالتعريف الييييييدقيق للسييييييمة يعييييييد أساسييييييا  االجييييييراء فلييييييذل فكرييييييية ومنطقييييييية بييييييل وا 

 او السمة المراد قياسها. لتصميم سلسلة من القواعد واإلجراءات التي تكشف عن الخاصة

وهيييييذه المتغييييييرات هيييييي نوعيييييان كميييييية أو كيفيييييية، فيييييالمتغير الكيفيييييي أو النيييييوعي تناسيييييبه عملييييييات 

جيييييراءات التصييييينيف، ويطليييييق علييييييه المتغيييييير االسيييييمي ، أميييييا المتغيييييير الكميييييي فتناسيييييبه عملييييييات حينئيييييذ وا 

جيييييراءات تسيييييمح بالحصيييييول عليييييى ترتييييييب تصييييياعدي او تنيييييازلي لقيميييييه،  علييييييه المتغيييييير يطليييييق  وعندئيييييذوا 

ييييييير الفتييييييري أو النسيييييييبي الرتبييييييي، أو تسييييييمح بالحصييييييول علييييييى قياسييييييات كمييييييية لييييييه، ويطلييييييق عليييييييه المتغ

 (.02 :2001)عالم، 

 

 ( يمثل المستويات الهرمية للقياس08الشكل )

 (.19 :8000)عالم،  المصدر :
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 : الكالسيكية النظريةالمستوى الفتر     -4

لنظريييييييييية الكالسييييييييييكية وفيييييييييق صيييييييييعوبة افيييييييييي  لألفيييييييييراديختليييييييييف الفيييييييييرق بيييييييييين العالميييييييييات الخيييييييييام 

االمتحانيييييييات، فعنيييييييدما يكيييييييون االمتحيييييييان صيييييييعبا فأنيييييييه ال يمييييييييز بيييييييين الطلبييييييية الضيييييييعاف الن عالميييييييتهم 

تكييييييون متقاربيييييية ال يوجييييييد تمييييييييز بينهمييييييا، بينمييييييا إذا كييييييان االمتحييييييان سييييييهال فييييييأن الفييييييرق بييييييين عالمييييييات 

اسييييييييتخدامه فييييييييي االمتحانييييييييات نفسييييييييه يمكيييييييين ان الطلبيييييييية الضييييييييعاف تظهيييييييير بشييييييييكل واضييييييييح. والمنطييييييييق 

السييييييهلة، فيييييييال تميييييييز هيييييييذه االمتحانييييييات بيييييييين الطلبييييييية األقوييييييياء ألن عالمييييييياتهم تكييييييون جميعهيييييييا مرتفعييييييية 

ومتقاربييييية، بينميييييا تمييييييز هيييييذه االمتحانيييييات بيييييين الطلبييييية الضيييييعاف ومييييين هنيييييا فيييييان الفيييييرق بيييييين عالميييييات 

تقيييييى، التحانيييييات )الطلبييييية هيييييو فيييييرق لييييييس ثابتيييييا ويعتميييييد بشيييييكل كبيييييير عليييييى درجييييية الصيييييعوبة هيييييذه االم

8000: 22). 

فمييييثال فييييي اختبييييار تحصييييلي لكييييي نحصييييل علييييى قييييياس فتييييري يجييييب ان نفتييييرض ان الفييييرق بييييين 

الييييييدرجات المتحصييييييلة عليهييييييا هييييييي نفسييييييها بحيييييييث نفتييييييرض ان اكييييييل نقطيييييية او درجيييييية ) كييييييل مفييييييردة اجييييييا 

عليهيييييا الطاليييييب إجابييييية صيييييحيحة ( تسييييياوي أي نقطييييية أو درجييييية أخيييييرى يحصيييييل عليهيييييا فيييييي االختبييييياّر، و 

( فيييييييي 80( و )04( مكافئيييييييا للفيييييييرق بيييييييين اليييييييدرجتين )00( و )4بيييييييذل  نعتبييييييير الفيييييييرق بيييييييين اليييييييدرجتين )

، و هييييذا االفتييييراض  يعنييييي ان التلميييييذ مقييييدار السييييمة المييييراد قياسييييها و التييييي تكييييون مييييثال القييييدرة الحسييييابية

مييييين  االختبيييييار بنيييييي الجيييييل تميييييييز قيييييدرات الطلبييييية ألنيييييهكلميييييا تيييييزداد درجاتيييييه فهيييييو ال يتغيييييير فيييييي قدراتيييييه 

أن   Cronbachخييييالل هييييذه المفييييردات التييييي تييييزداد صييييعوبتها بزيييييادة قييييدرات التالميييييذ،  يييييرى كرنبيييياخ   

ن يعتمييييييد علييييييى األسييييييلوب الييييييذي نتبعييييييه فييييييي تفسييييييير درجييييييات االخييييييتالف بييييييين االفتراضييييييين أو التبريييييييري

ن االختبيييييييار و تبريرنيييييييا لهيييييييذا التفسيييييييير. فيييييييالتبرير األول المتعليييييييق بتسييييييياوي الفيييييييروق بيييييييين اليييييييدرجات يمكييييييي

اعتبيييياره منطقيييييا، أمييييا التبرييييير الثيييياني وهييييو تبرييييير نفسييييي حيييييث يأخييييد االعتبييييار السييييمة موضييييع القييييياس، 
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أي يهييييتم بميييييدى تيييييأثر التحسييييين فييييي األداء بييييياختالف ميييييدى اليييييدرجات وفقييييا لصيييييعوبة أو سيييييهولة مفيييييردات 

 (85 :8000االختبار، حيث ان الصعوبة و السهولة لها بالطبع جانب نفسي )عالم ، 

 

 

 (03الشكل )

 مفردة 00فرد و 0000واختبار صعب من خالل محاكاة ل  نتائج اختبار سهلالعالقة بين 

 (Embreston, 1996, p. 344) (055، ص 0220امبرستون، المصدر: )

 

المتحصيييييييل عليهيييييييا فيييييييي االختبيييييييار النفسيييييييية  تبريييييييير العالمييييييياتليييييييذل  وضيييييييع العلمييييييياء شيييييييروط ل

اميييييا القييييييياس النسيييييبي ففييييييي العليييييوم االجتماعييييييية يصيييييعب تصييييييوره   تتصييييييف بالقيييييياس الفتييييييريوالتربويييييية  ل

لتعلقييييه بانعييييدام السييييمة فمييييثال حصييييول التلميييييذ علييييى العالميييية صييييفر ال يعنييييي انعييييدام التحصيييييل المطلييييق 

 ره صفر افتراضي.لكن يمكن اعتبا
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 :المعيارية    النظرية الكالسيكية الدرجة -4

القيييييياس ميييييع التوزييييييع للمجموعييييية التيييييي تتقيييييدم لالختبيييييار، وييييييتم  الكالسييييييكية فييييييتتعاميييييل النظريييييية 

فيهييييييا وصييييييف مييييييثال تحصيييييييل الطالييييييب ميييييين خييييييالل موقعييييييه فييييييي هييييييذا التوزيييييييع. و لييييييذل  المعيييييييار الييييييذي 

 ( 8000؛ التقي،8000عالم ،(تعتمده هذه النظرية و المجموعة التي ينتمي لها الطالب 

وان العالمييييية الحقيقيييييية  (س)فييييياذا تيييييم افتيييييراض بيييييان العالمييييية التيييييي يحصيييييل عليهيييييا الطاليييييب هيييييي 

  .   = ح+ خ        فان العالقة بين المتغيرات هي  (ي)هي 

يمثييييييييل قيميييييييية ثابتيييييييية بالنسييييييييبة لجميييييييييع العالمييييييييات المحصييييييييل عليهييييييييا ميييييييين طييييييييرف  (خ)حيييييييييث  

 الطالب.

الخييييييام التييييييي نحصييييييل عليهييييييا ميييييين االختبييييييار، تبقييييييى قاصييييييرة فييييييي المقارنيييييية مييييييع  الييييييدرجاتلكيييييين 

لييييييم نفتيييييرض ان هنييييييا   إذافييييييال معنيييييى للمقارنييييية كميييييا تييييييم شيييييرحه سيييييابقا،  مسيييييتويات مختلفييييية فييييييي القيييييدرة

  .فروق متساوية او حاولنا ان نبحث عن طرق إحصائية لمعالجة هذه الفروق

العالميييييييات اليييييييى مسيييييييتوى الفتيييييييرى مييييييين خيييييييالل هنيييييييا  طيييييييرق تسيييييييتخدمها النظريييييييية الكالسييييييييكية لتحوييييييييل 

 المعيارية، لتتمكن من مقارنة النتائج وتطبيق عليها بعض األساليب اإلحصائية. الدرجات

فيييييي النظريييييية الكالسييييييكية ال يمكييييين يمكنيييييا معرفييييية ميييييا تيييييدل علييييييه بيييييدون معرفييييية شيييييكل التوزييييييع ف

معيارييييية تييييدل علييييى مييييدى بعييييدها  درجييييةالييييى  الدرجيييية الخييييامالييييذي جيييياءت منييييه هييييذه العالمييييات، فتحييييول 

 (42 :8000)التقي، سلبا او إيجابا عن الوسط الحسابي للتوزيع الذي ترتبط فيه. 

ها ط( التيييييي وسييييييzفمختليييييف العالميييييات المعياريييييية المسيييييتخدمة فيييييي هييييييذا المجيييييال مثيييييل الزائيييييية )   

انحرافهيييييييا   (40)( التيييييييي وسيييييييطها الحسيييييييابي Tاو التائيييييييية ) ( 0 ) و انحرافهيييييييا المعيييييييياري( 0)الحسيييييييابي 
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اختبيييييار االسيييييتعداد   (SAT)و حتيييييى التيييييي تسيييييتخدم فيييييي االختبييييارات المقننييييية مثيييييل   (00 )المعييييياري

، تيييييرتبط بالمجموعييييية التيييييي  (000 )وانحرافهيييييا المعيييييياري (400 )التيييييي وسيييييطها الحسيييييابي الدراسيييييي 

 استخرج منها العالمات  بشكل التوزيع .

ت مطلقيييية وانمييييا فتييييرة يمكيييين للعالميييية الحقيقييييية وأيضييييا العالميييية المعيارييييية تمثييييل قيميييية لكنهييييا ليسيييي

ان تقيييييع ضيييييمنها تحيييييت احتميييييال معيييييين، ييييييرتبط طيييييول هيييييذه الفتيييييرة بمقيييييدار الخطيييييأ اليييييذي يضيييييمنه عمليييييية 

القيييييياس. ولييييييذل  يييييييتم االعتميييييياد علييييييى معامييييييل الثبيييييات لتقييييييدير تبيييييياين الخطييييييأ فييييييي العالمييييييات المتحصييييييل 

 عليها.

شييييييييييرطين السييييييييييتخدام العالمييييييييييات المعيارييييييييييية فييييييييييي النظرييييييييييية  وجييييييييييود( 8000التقييييييييييى )أورد  وقييييييييييد ذكيييييييييير

 هما:الكالسيكية كمتغيرات فئوية 

 ان يتبع توزيع العالمة الحقيقة التي تكمن وراء استجابة الطالب التوزيع الطبيعي -

 ان تتبع العالمات المالحظة التوزيع الطبيعي -

لثييييياني يمكييييين ان يتحقييييييق وجيييييدير باليييييذكر ان االفتيييييراض األول ال يمكييييين فحصيييييه، بينميييييا االفتيييييراض ا

 )صييييعوبتها بييييين تتييييراويميييين خييييالل وضييييع فقييييرات مناسييييبة للمجموعيييية التييييي يتعامييييل معهييييا االختبييييار بييييان 

اليييييى قييييييم  اليييييدرجاتوكيييييذل  يمكييييين فيييييي حيييييال ان المنحنيييييى ملتيييييوي ان تتحيييييول  ،ميييييثال (0.00 )و (0.50

ائص التوزيييييييع وعلييييييى خصيييييي درجييييييةنييييييية المقابليييييية لكييييييل يتتييييييوزع توزيعييييييا طبيعيييييييا اعتميييييياد علييييييى الرتييييييب المئ

الخييييييام يتغييييييير ميييييين حيييييييث الكييييييم عنييييييد  الييييييدرجاتالطبيعييييييي، و فييييييي مثييييييل هييييييذه الحاليييييية فييييييان الفييييييرق بييييييين 

الحقيقيييييية توزيعيييييا غيييييير طبيعيييييي، أي عنيييييدما يكيييييون االفتيييييراض  اليييييدرجاتالتحوييييييل، وعنيييييدما يكيييييون توزييييييع 

الخيييييام وفقيييييا للنظريييييية الكالسييييييكية  اليييييدرجات بيييييدلالمعياريييييية  اليييييدرجاتاألول خاطئيييييا فيييييان االعتمييييياد عليييييى 

 على انها متغيرات فئوية هو افتراض غير مبرر.
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التيييييي يحصيييييل عليهيييييا الطلبييييية بأنهيييييا فيييييي االغليييييب عليييييى مقيييييياس  اليييييدرجاتصيييييف و ومييييين هنيييييا يمكييييين 

 (00 :8000)التقي،  فتري وليس مقياسترتيبي 

 ( (Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة  -4

 اليدول فيي العلمياء اهتميام وتزاييد والتربيوي، النفسيي القيياس مجيال فيي المسيتمر للتقيدم نظير ا

 ميين والتأكييد مفرداتهييا وتحليييل واالختبييارات المقيياييس بنيياء وأسيياليب إجييراءات بضييبط المتقدميية

 النظرييات هيذه اسيتخدام إليى الضيرورة دعيت القيياس؛ فيي الحديثية النظرييات باسيتخدام صيالحيتها

 الكالسييكية النظريية عييوب عليى للتغليب جاهيدة محاولية فيي نمياذج مين عنهيا ينبثيق وميا الحديثية

 والقياسيات البحيوث أغليب تيزال وميا الماضيي، القيرن طيوال القيياس منهجييات عليى سييطرت والتيي

 .المقاييس وتقنين بناء عملية في وقوانينها مبادئها على تعتمد العربي العالم في

عشييرينات القييرن   يزيييد مييا منييذ كانييت القييياس فييي الحديثيية النظرييية ظهييور بداييية ولعييل

 بحيث فيي االتجياه لهيذا تصيوري ا أساس يا وضيع اليذي(  Thurstoneالماضيي مين اعميال ثيرسيتون )

خيييييييالل بحتيييييييه حيييييييول طيييييييرق تيييييييدريج االختبيييييييارات النفسيييييييية و  طيييييييرق تيييييييدرييج النفسيييييييي و التربيييييييوي بعنييييييوان

 A Method of Scaling Psychological and Educational ،( 0284التربوييية سيينة )

tests فيي األطفيال عنيد العقليي للتطيور بينييه سييمون اختبيار مفيردات لتسيكين تقنيية فييه قيدم نحيي 

 فيي اسيتخدم واليذي  التراكميي االعتيدالي النميوذج بظهيور التقنيية هيذه تبعيت ثيم متدرجية، أعميار

 إجابية مختلفية اختباريية مفيردات عين إجيابتهم واحتمياالت األفيراد قيدرة مسيتويات بيين العالقية وصيف

 إليى يسيتند العالقية هيذه وصيف وأصيبح الحيالي الوقيت فيي النميوذج هيذا تطيور وقيد .صيحيحة

 هييذه عييرض فييي الفضييل ويعييود ,اللوغيياريتمي Logistic Function  التييرجيح داليية نمييوذج

 Lord&Novic ,1968 )  ) ليورد و نوفيي  ن مي كيل إليى تفصييلي ا القيياس فيي الحديثية المنهجيية
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النظريييات اإلحصييائية فييي  كتابهمييا فييي  المتسييارعة التطييورات ميين كثييير عليييه ترتييب والييذي

  Statistical Theories of Mental Test Scores  االختبارات العقلية

 ميين أول يعييد الييذي   (Lazars field, 1950)  الزارسييفيلد وايضييا الييى يرجييع الييى

ليىى و المعني بهيذا الكامنية السيمة مصيطلح اسيتخدم  اليذيLord, 1952- 1953) أعميال ليورد ) ا 

 لى اعماله على انها األساس الحقيقي لنظرية السمات الكامنة. ا ُيشار

 التيي األساسيية السيمات أو القيدرات مين أكثير أو واحيدة النظريية وجيود هيذه تفتيرضو  

 هييذه مالحظية إمكانيية لعييدم ونظيرا ميا، اختبييار لفقيرات المالحظية الفييرد اسيتجابات وراء تكمين

 أفضييلميين  االختبييارات لنتيائج العيياملي التحليييل كييان قييدف مباشييرة مالحظيية السييمات أو القيدرات

  .على هذه السمات االستدالل بواسطته أمكن التي المعروفة الطرق

 القيمية أن السيمات أو القيدرات تلي  أن مفادهيا أساسيية مسيلمة عليى النظريية تقيوم كميا

أن  ُيفتيرض التيي سيماته أو قدراتيه مين لكيل دالية تكيون ميا اختبارييه لفقيرة الفيرد السيتجابة االحتماليية

 تيربط احتماليية دالية هنيا  أن أي عنهيا، اإلجابية يحياول التيي الفقيرة وخصيائص االختبيار يقيسيها

 فقيد بهيا ليذا ُيختبير التيي بيالفقرة يتعليق واآلخير بيالفرد يتعليق أحيدهما البيارامترات ميننيوعين  بيين

 إليى جميعهيا الكامنية وترميي السيمة بنمياذج تعيرف النمياذج مين مجموعية النظريية هيذه عين انبثقيت

 أو السييمات وبييين المالحظيية(، االختبييارات )الكميييات فييي الفييرد أداء بييين العالقيية تحديييد

مين  أنميوذج لكيل الرياضيية الدالية خيالل مين توصيف التيي ، (المالحظية غيير الكمييات)القيدرات

 بأدائيه التنبيؤ أو أدائيه تفسيير ثيم ومين الكامنية، السيمة أو البنياء فيي الفيرد موقيع لتقيدير النمياذج هيذه

 (220 : 8000)السامرائي واحمد، الالحق

 



 (IRT)نظرية االستجابة للمفردة                                            ال الث الفصل 

 
71 

 

 

 

 (IRT( نموذج السمة الكامنة تحت من خالل نظرية االستجابة للمفردة )  05شكل ) 

 (Ray ،8002: 02و Margaret)المصدر 

( النموذج العام للسمة الكامنة و نالحظ من خالله ان السمة هي متغير مستقل ال يمكن 05يمثل الشكل )

خطاء أقياسه  و نتعرف عليها من فقرات االختبار  و التي يمكن قياسها وهي متغيرات تابعة ولكل فقرة 

ة النماذج  و الكالسيكي يمكن ان تحسب، فالسمة هي التي تؤثر في الفقرات وتختلف عن النظرية القياس 

 (04التي يوضحها الشكل )
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 النظرية الكالسيكية للقياس النفسي( نموذج 04شكل )

 (Ray ،8002:  80و  Margaret)المصدر 

( ان العالمة الكلية الناتجة من االختبار هي التي تمثل السمة وبالتالي فمجموع 04نالحظ في الشكل )

 وأيضا هنا  خطا معياري موحد على القياس ويؤثر على العالمة الكلية.فقرات االختبار يؤثر على السمة 

 للمفردة  االستجابةنماذج -0

أو  Constructsتخدم النميييييياذج عييييييادة فييييييي علييييييم اليييييينفس لييييييربط السييييييلو  بتكوينييييييات فرضييييييية تسيييييي

معالجيييييات تجريبيييييية، وذلييييي  ألن النمييييياذج هيييييي تجرييييييد لنظيييييام مييييين العالقيييييات الدينامكيييييية. وأكثييييير النمييييياذج 

اسييييييتخداما فييييييي القييييييياس النفسييييييي والتربييييييوي هييييييي النميييييياذج الرياضييييييية، حيييييييث تضييييييم المتغيييييييرات المسييييييتقلة 

 رياضيا للتنبؤ األمثل بالمتغير التابع.
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فيييييالنموذج يحيييييدد المييييييزان للمالحظيييييات التيييييي تعيييييد وتتمييييييز النمييييياذج الرياضيييييية بمييييييزات متعيييييددة،  

بمثابييييية المتغيييييير التيييييابع. وهيييييذا المتغيييييير يمكييييين أن يكيييييون درجيييييات أو اسيييييتجابات لمفيييييردات اختباريييييية، أو 

كمييييا يحيييييدد النميييييوذج الرياضييييي المتغييييييرات المسييييتقلة، وتكيييييون ممثلييييية  مصييييفوفة ارتباطيييييات، أو غييييير ذلييييي 

تغييييييييير التييييييييابع. فييييييييالنموذج يحييييييييدد كيفييييييييية ضييييييييم بييييييييدرجات، أو اسييييييييتجابات، أو مصييييييييفوفات كمييييييييا فييييييييي الم

المتغييييييرات المسيييييتقلة عيييييدديا للتنبيييييؤ بيييييالمتغير التيييييابع. فيييييالنموذج ربميييييا يحيييييدد تركيبييييية جمعيييييية بسييييييطة مييييين 

حليييييل بواسييييطتها التنبييييؤ مباشييييرة بييييالمتغير التييييابع كمييييا هييييو الحييييال فييييي ت المتغيييييرات المسييييتقلة التييييي يمكيييين

 (02: 8000االنحدار.)عالم ، 

 

 (00الشكل )

 جةمخطط لعمليات النمذ

 (02 : 8000المصدر عالم ،)

يها ويمكييييين تقسيييييمينيييييدرج تحيييييت نظريييييية االسيييييتجابة للمفيييييردة مجموعييييية مييييين النمييييياذج السييييييكومترية 
 الى: عدد السمات الكامنة التي يتضمنها النموذجونقصد بها  االبعادحسب 

 : Unidimensionelحاد  البعد و  0-0

كامنييييية واحيييييدة فقيييييط مميييييا يجعيييييل فقيييييرات االختبيييييار ونقصيييييد بيييييه ان النميييييوذج يقييييييس سيييييمة 
 ي  نوعين من النماذج وهج داخل هذا القسم ر متجانسة وتقيس قدرة واحدة، وتند
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والتربوي  السيكولوجي باألداء:  يهتم هذا النوع بالقياس بمدة زمنية ، و تهتم  النماذج السكونية -2-0-0
كاظم، ) ، و يمكن ان  نقسمها حسب استجابة المفردات الى ثنائية االستجابة و متعدد االستجابة و حسب 

 تنقسم  النماذج ثنائية االستجابة الى   (  8000عالم،  ( ،  )0222

ويطليييق علييييه نميييوذج راش :  One Parameter Model (1PL)النمفففوذج وحفففادى البفففارامتر -و

Rasch Model الم جيييييورج راش اليييييذى أرسيييييى قواعيييييده ويفتيييييرض هيييييذا النميييييوذج أن نسيييييبة إليييييى العييييي

 مفردات االختبار تختلف فقط فى صعوبتها وتتساوى فى تمييزها 

 

 (02الشكل )
 منحنيات ثالث مفردات تتباين في مستوى صعوبتها فقط

 (00، ص 8000المصدر )عبد الوهاب ، 
ومييين أمثلتهيييا نميييوذج :  Two Parameter Model (2PL)النمفففاذج  نائيفففة البفففارامتر  -د

، وتفتييييرض هييييذه النميييياذج أن المفييييردات تختلييييف فييييى صييييعوبتها وتمييزهييييا  Lord Modelلييييورد 

 بين المستويات مختلفة القدرة
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 (02الشكل )

 منحنيات ثالث فقرات تختلف في معامالت صعوبتها ومعامالت تميزها

 (00 :8000المصدر )عبد الوهاب ، 

وميييين أمثلتهييييا :  Three Parameter Model (3PL)النمففففاذج  ال يففففة البففففارامتر  -ذ

، وتفتيييييرض هيييييذه النمييييياذج أن المفيييييردات تختليييييف فيييييى  Birnbaum Modelنميييييوذج بيرنبيييييوم 

بيييييارامتر التخميييييين اليييييذى يمثيييييل احتميييييال توصيييييل األفيييييراد ذوى  فييييييصيييييعوبتها وتمييزهيييييا ، وكيييييذل  

المفييييييردات ميييييين نييييييوع  فيييييييالقيييييدرة المنخفضيييييية إلييييييى اإلجابيييييية الصييييييحيحة عيييييين المفيييييردة ، وخاصيييييية 

 (2:، 8002)ابو هاشم، االختيار من متعدد 
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 (02الشكل)

 منحنى خصائص الفقرة للنموذج الثالثي المعلم

 (55 : 8002العنزي ، : المصدر )

تهتم هذه النماذج بقياس التغير الذي يحث في السمات عبر الزمن   : كيةيالنماذج الدينام 0-0-0

   ويمكن ان  تستخدم في قياس منحنى التحصيل . 

 Multidimensionl متعددة االبعاد 0-0

على مفردات تميز بين مستويات عدد من القدرات المختلفة، أو تركيبات متعددة  عندما يشتمل االختبار

فننا نحتاج الى   مختلفة القدرات، فانه يصعب ترتيب االفراد المختبرين في قدرتين او اكثر في الوقت نفسه

مل اكثر تتعريفه في نموذج متعدد االبعاد وهذا يجعل مصفوفة االرتباط الداخلي بين مفردات االختبار تح

(  وهما يتشابهان مع أسلوب التحليل 008: 8000مشتر ، وتنقسم الى قسمين حسب )عالم ، من عامل 

 العاملي :
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يهتم بفحص مجموع البيانات من زوايا عدة ، وال يقتصر على كشف ابعاد الظاهرة بل  نماذج كشفية:-ا

 أيضا عن تكوينات فرضية تتطلب مزيد من البحث

يستخدم للتحقق من صدق التوقعات او افتراضات معينة في البيانات وليس عن  نماذج توكيدية-ب

 الكشف عن ابعاد جديدة، ونقصد بع تقدير بارامترات االبعاد والعالقة بين المفردات واالبعاد.

  Rash Modelراش  نموذج-4

 ةللفقر  االسيييييتجابة نماذج أحد وهو االحتماالت، نظرية أسييييياس على الرياضيييييي األُنموذج هذا يقوم

 ويرتبط .للسيييييلو  الموضيييييوعي القياس توفير إلى جميعها تهدف التي(  االحتمالية لنماذجا)  البعد ُأحادية

 G Rashراش  جورج باسم النموذج بأهمية نادى الذي كوبنهاجن بجامعة الدنماركي الرياضيات عالم هذا

التي  كولوجيةالسييييي االختبارات نتائج بين بالربط واهتم حيث السييييلوكية، العلوم في موضييييوعي قياس نظامف

ات مجموع االختبارات هذه وتضمنت آخر إلى عام من والضباط الجنود من مختلفة مجموعات على تطبق

   فهوم م تحقيق إلى راش يهدف كان حيث. أعاله المجموعات على تطبق كانت التيرات الفق من مختلفة

 لتي االفراد ا لعينة دالة تكون أن يجب ال االختبار في الفرد درجة أن ( بمعنى  (Objectivity الموضوعية

 يجب إنه كما ،االختبار عليها يشييتمل التي  Item Calibration للفقرات األصييلي التدريج في اسييتخدمت

 عمله شار  أبد وقد،  القدرة أو السمة نفس يقيسيان اختبارين من كل في الدرجة نفس على الفرد يحصيل أن

 إال األخرى، اللوغاريتمية النماذج األسيييياس في يعد الذي للفقرة المميز المنحنى مفهوم عن تختلف بمفاهيم

 أحادية لوغارتمية دالة في للفقرة المميز المنحنى يكون كامنة سيييييمة نموذج أنه على إليه النظر يمكن أنه

  Benjamin Wright رايت  بنجامين األمريكي العالم العملي للتطبيق نموذجال هذا طوع ، كما المعلم

 هذا في للباحثين والهامة األولى المراجع بمثابة وأبحاثه جهوده كانت والذي شيييييييييكاغو بجامعة األسييييييييتاذ

 االسييييييتخدام)  التطبيقي العملي الجانب إلى الرياضييييييي النظري الجانب من النموذج حيث طور ، المجال
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 لعمليةا مجال تخدم التي االختبارات بناء في مميزاته من اإلفادة المربين على بحيث يسييييييييييهل(  الفعلي

 التعليمية.

 والتربوييييية النفسييييية األوسيييياط بييييين األُنمييييوذج هييييذا فكييييرة نشيييير عيييياتقهم علييييى وزمييييالؤه رايييييت بنجييييامين وأخييييذ

 اليييييذي الميييييؤتمر فيييييي النميييييوذج هيييييذا عييييين دراسييييية أول عرضيييييت حييييييث ، األمريكيييييية المتحيييييدة الوالييييييات فيييييي

 بواليييييية ، Educational Testing Servicesالتربويييييية  االختباريييييية لخيييييدماتا مؤسسييييية عقدتيييييه

 لفقييييييرات الحيييييير التييييييدريج بعنييييييوان) ، االختبييييييارات مشييييييكالت لمناقشيييييية  0202 عييييييام األمريكييييييية نيوجرسييييييي

 اسيييييم األحييييييان مييييين كثيييييير فيييييي النميييييوذج هيييييذا عليييييى يطليييييق بيييييذل  فأصيييييبحاألشيييييخاص،  وقيييييياس االختبيييييار

(،  (One-Parameter Logistic Modelالمعليييم أحيييادي للوغييياريتميا نميييوذجال أوراش  نميييوذج

 وأحيانييا   " (Rash Simple Logistic Model) البسيييط للوغيياريتمي االحتمييالياأو نمييوذج راش 

 .Sample Free Item Analysis Model)الفقييرات  )  تحليييل فييي الحيير المعلييم نمييوذج اسييم

 (222 : 8000)السامرائي و احمد، 

 ا تراضات نموذج راش -4-0

بغييييييي تحققهيييييييا فيييييييي ننمييييييياذج االسيييييييتجابة للمفييييييردة أحاديييييييية البعيييييييد الييييييى افتراضيييييييات قويييييييية يتسييييييتند  

 :اسيةالبيانات لكي تؤدي الى نتائج يمكن الوثوق بها، وفيما يلي توضيح لهذه االفتراضات األس

 التقنيي المصيطلح وهيو ، جميعهيا الكامنية السيمات نمياذج فيي أساسييا   فرضيا   يعيدوحاديفة البعفد   -ا

 البعيد أحاديية وأوربينيا أنسيتازي وتفسير . واحيدة كامنية سيمة تقييس تاالفقير  جمييع أن فكيرة لصيياغة

 األداء كيان إذا مناسيبة بصيورة يتحقيق الفيرض مفيردة وأن سيمة إليى تعيزى لالختبيار االسيتجابة بيأن

 نفسيي مقيياس يوجيد ال التطبيقيية الناحيية مين أميا ي،ثيانو  بشيكل األداء عليى يعتميد .االختبيار عليى

 .تماما   البعد أحادي
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 فيي النظريية هيذه وتركيز .للفقيرة االسيتجابة فيي تيؤثر متعيددة ثانوييا   أبعيادا   هنالي  فيإن وبالمقابيل

 إن إذ ،النظريية بتطبييق تسيمح كافيية لدرجية البعيد أحاديية األداة كانيت إذا ميا هييو  أساسيية قضيية

 البيانيات تحقييق ميدى مين التحقيق المهيم فمين ليذا ،االفتيراض هيذا عليى يعتميد النظريية تطبييق

 (0500 : 8008)الجبوري،  االفتراض لهذا الفعلية

( ب   تعييييييرف السييييييمة موضييييييوع القييييييياس بواسييييييطة مجموعيييييية ميييييين 0222وعرفتهييييييا امينيييييية كيييييياظم )

البنيييييييود ذات صييييييييعوبة أحادييييييييية البعييييييييد، أي ان بنييييييييود االختبييييييييار ال تختلييييييييف فيمييييييييا بينهييييييييا اال ميييييييين حيييييييييث 

 مستوى الصعوبة فقط  

اي ر والثالثي وأيضا حسب وهذا الشرط أساسي في نموذج راش ليميزه عن باقي النماذج الثنائي 

يسمح للقياس ان يكون موضوعي اي ال يتعلق بالعينة او  (Margaret & Ray, 2007)مرقاريت و 

 بالمفردات.

  Local Independenceالقيا  )االستقالل الموضع (  استقاللية-ب

ويقصيييييد بهيييييذا احتميييييال اإلجابييييية الصيييييحيحة للفيييييرد عليييييى مفيييييردة اختباريييييية يكيييييون مسيييييتقال عييييين نتيييييائج 

و القيمييييية  لقدرتيييييه،اجابتيييييه ليييييى أي مفيييييردة أخيييييرى فيييييي االختبيييييار، عنيييييد ضيييييبط كيييييل مييييين القيمييييية التقديريييييية 

التقديريييييية لصيييييعوبة المفيييييردة ليييييذل  يشيييييير االسيييييتقالل الموضيييييعي اليييييى ان مفيييييردات االختبيييييار تكيييييون غيييييير 

 ( 00 : 8000)عالم،   مرتبطة

أال تيييييييؤثر اسييييييييتجابة الفيييييييرد إلحييييييييدى المفيييييييردات علييييييييى اسيييييييتجاباته للمفييييييييردات األخييييييييرى وهيييييييذا يعنييييييييي 

 : ويتضح هذا فى
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وهييييذا يعنييييى ثبييييات تقييييدير كييييل ميييين قييييدرة الفييييرد  تحييييرر القييييياس ميييين توزيييييع العينيييية المسييييتخدمة -

تييييييييدريج  فيييييييييوصييييييييعوبة البنييييييييد واسييييييييتقرارهما بييييييييالرغم ميييييييين اخييييييييتالف عينيييييييية األفييييييييراد المسييييييييتخدمة 

 .المقياس طالما أنها عينة مالئمة

تحيييييرر القيييييياس مييييين مجموعييييية المفيييييردات المسيييييتخدمة وهيييييذا يعنيييييى ثبيييييات تقيييييدير كيييييل مييييين قيييييدرة   -

 فييييييالفييييرد وصيييييعوبة المفييييردة واسيييييتقرارهما بييييالرغم مييييين اخييييتالف مجموعييييية المفييييردات المسيييييتخدمة 

تلفييييية مييييين المفيييييردات القيييييياس، طالميييييا أنهيييييا مفيييييردات مالئمييييية، وطالميييييا أن هيييييذه المجموعيييييات المخ

 (2 : 8002)هاشم ، أنها تعرف متغيرا  واحدا   أيتقع على ميزان تدرج واحد، 

   التحرر من السرعة -ج

يفتييييييرض نمييييييوذج راش ان عامييييييل السييييييرعة ال يلعييييييب دورا فييييييي اإلجابيييييية عيييييين فقييييييرات االختبييييييار، 

عاميييييل  تيييييأثير اليييييىبمعنيييييى ان اخفييييياق االفيييييراد فيييييي االختبيييييار يرجيييييع اليييييى انخفييييياض قيييييدراتهم و لييييييس 

( ثبيييييات تقيييييدير كيييييل مييييين 8002( وأيضيييييا عرفهيييييا هاشيييييم )8000)العنيييييزي،  السيييييرعة عليييييى اإلجابييييية

قيييييدرة الفييييييرد وصييييييعوبة المفييييييردة واسييييييتقرارهما بييييييالرغم ميييييين اخييييييتالف مجموعيييييية المفييييييردات المسييييييتخدمة 

القييييييييياس ، طالمييييييييا أنهييييييييا مفييييييييردات مالئميييييييية ، وطالمييييييييا أن هييييييييذه المجموعييييييييات المختلفيييييييية ميييييييين  فييييييييي

 زان تدرج واحد ، أى أنها تعرف متغيرا  واحدا .المفردات تقع على مي

 توازى المنحنيات المميزة للبنود  -د

وجيييييود دالييييية ممييييييزة خاصييييية بكيييييل  نميييييوذج راشتفتيييييرض نمييييياذج االسيييييتجابة للفيييييردة و مييييين بيييييينهم  

كيييييل منهيييييا شيييييكل منحنيييييى لتيييييرجيح اللوغييييياريتمي االحتميييييالي اليييييذي يسيييييمى  المنحنيييييى الممييييييز  يتخيييييذمفيييييردة 

المنحنييييى يوضييييح كيفييييية تغييييير مسييييتوى السييييمة فييييي عالقتهييييا بييييالتغيرات فييييي ، وشييييكل هييييذا ICCللمفييييردة   

 .(42 : 8000احتماالت إجابة معينة )عالم، 
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وعنيييييييدما تكيييييييون البنيييييييود مالئمييييييية للنميييييييوذج، يكيييييييون هنيييييييا  شيييييييكل أو انحنييييييياء عيييييييام لمنحنييييييييات  

نفييييس القييييوة علييييى التمييييييز بييييين  عندئييييذو يكييييون لهييييا  متوازييييية.أي تكييييون هييييذه المنحنيييييات  للبنييييود،المميييييزة 

 ( 80 :0222)كاظم، الصفة.مستويات االفراد على متصل 

 

 (00الشكل )

 للمفردة وفق نموذج راش ميزالم منحنى

 .(85 :0222،  كاظمالمصدر: ) 

 :الفقرة معالم تقدير-4-0

عد على قدرة الب أحادية للمفردة االستجابة نماذج في اختبارية مفردة على فرد استجابة احتمال يعتمد

 بينما لومة،مع غير تكونذه البارامترات وه القيمة هذه ولكن بالمفردة، المتعلقة( ، و البارامترات  θالفرد )

حديد قيمة البارامترات تهدف لتتقدير   أساليب فإن لذل  ، المفردات على داألفرا إجابات لدينا المعلوم يكون

 قيم قديرت ُيماثل وهذا عليها دار األف إجاباتبارامترات المفردة من  قيم وكذل  مختبر،( لكل فرد  θقدرة )

 Regression االنحدار تحليل عند معينة تالمتغير راد لألف الُمالحظة االستجابات من االنحدار معامالت

Analysis يكون االنحدار نموذج أن في االنحدار نماذج عن تختلف للمفردة االستجابة نماذج أن غير 
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 أو المتغير أن كما  Nonlinear اخطي غير تكون للمفردة االستجابة نماذج بينما ، Linear اخطي عادة

 كل في درجات على يحصلون دااألفر  إن حيث مالحظتها، يمكن االنحدار تحليل في المستقلة تاالمتغير 

 .ورمنظ غير يكون للمفردة االستجابة نماذج في المستقل المتغير أن حين في ت،االمتغير  هذه من

 كمح  Least Sum Square األصغر المربعات مجموع تقدير يستخدم الخطى االنحدار تحليل وفي

 البيانات قةمطاب جودة تقييم في المح  هذا خصائص معرفة يصعب بينما للبيانات، االنحدار خط لتقييم

 ح م باستخدام معين نموذج ترامترابا تقدير ذل  من بدال يمكن لذل  للمفردة، االستجابة نماذج ألحد

 معاينات توزيعات ألن وذل  Maximum Likelihood (ML) القصوى األرجحية هو آخر إحصائي

 .(28: 8000)عالم ،  الكبيرة العينات في اإحصائي تقديرها أمكن القصوى األرجحية راتتقدي

 :المفحوص قدرة تقدير 4-0

 تقييييييدير فييييييي الحييييييال هييييييو كمييييييا المفحييييييوص قييييييدرة لتقييييييدير القصييييييوى األرجحييييييية ءاتراإجيييييي تسييييييتخدم

 لقييييييييدرة األولييييييييية بالقيميييييييية العملييييييييية هيييييييذه وتبييييييييدأ متكييييييييررة، عملييييييييية ءااإلجييييييير  هييييييييذا ويعتبيييييييير المفييييييييردة معليييييييم

 لكييييييل الصييييييحيحة االسييييييتجابة احتمالييييييية لحسيييييياب وتسييييييتخدم الفقييييييرة، لمعييييييالم المعروفيييييية والقيييييييم المفحييييييوص

 تحسيييييين عليييييى يسييييياعد واليييييذي القيييييدرة لتقيييييدير تعيييييديل عليييييى الحصيييييول ييييييتم ثيييييم المفحيييييوص، لهيييييذا مفيييييردة

 ويييييييتم الفقييييييرة، علييييييى المفحييييييوص السييييييتجابة الموجهيييييية القيمييييية مييييييع حسييييييابها تييييييم التييييييي االحتميييييياالت اتفييييياق

 المفحييييييوص، قييييييدرة فييييييي التغييييييير إلهمييييييال كافييييييية بدرجيييييية راصييييييغي التعييييييديل يصييييييبح حتييييييى العمليييييييةرار تكيييييي

 منفصييييلة بطريقيييية العملييييية هييييذه ارتكيييير  ذليييي  بعييييد ويييييتم المفحييييوص، قييييدرة معلييييم تقييييدير ذليييي  نتيجيييية وكانييييت

 ( 54:  8002)العنزي ، .راالختبا يؤدي مفحوص لكل
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 :و ق نموذج راش الفقرة معالم 4-4

 Item Difficulty الفقرة صعوبة

 يكددد   ال ددد ( ) القددد     مسددد   "  اش" نمددد    ضددد   فددد  الفقددد   صدددة    مفهددد   يددد  

  ا ت الفقددد   صدددة     ا ت كلمددد  أخددد     ة ددد    انحددد ا ا  أكثددد  للفقددد   المميددد  المنحنددد  عنددد   

 )%05)  نس   الفق   اج ي   عل  الف   ق    ف ص 

 Item Discriminationالقوة التميزية للفقرة 

يةددد ف مفهددد   القددد   ال ميي يددد  للفقددد   فددد  ضددد   نمددد    " اش"  ددد  مةددد   ال  يددد  فددد  اح مددد   

 مة مدد  ال مييدد    دد ا القدد  االسدد ج    الصددحيح  لدفدد ا  علدد  الفقدد     لنسدد   لمسدد    القدد       قدد   

 ( 74: 1988  ال ي يقص   ه المي  النس   للمنحن  الممي  للفق   عل  مح   الق    )ك ظ 

 قيا  بين الكالسيكية ونظرية االستجابة للمفردة:ال-8

رتبط ارتباطيييييييا وثيقيييييييا بالنظريييييييية المسيييييييتخدمة فيييييييي تفسييييييييرها، تييييييينتيييييييائج أي اختبيييييييار نفسيييييييي او تربيييييييوي 

فالتفسيييييير اليييييذي يعطيييييى للعالمييييية وفيييييق الكالسييييييكية يختليييييف عييييين التفسيييييير اليييييذي يعطيييييى وفيييييق النظريييييية 

خصيييييائص يجيييييب يتشيييييابهان فيييييي الشيييييكل مييييين حييييييث وضيييييع معيييييايير للمقارنييييية ووجيييييود الحديثييييية، لكنهميييييا 

 (42 :8000)التقي،  ية المقارنةتوفرها في العالمة التي يتم االعتماد عليها في عمل

تختليييييف النظريييييية الحديثييييية للقيييييياس عييييين الكالسييييييكية فيييييي تفسييييييرها للعالميييييات المتحصيييييل فالمعييييييار و 

الفقيييييرات التيييييي يتضيييييمنها االمتحيييييان، وفيييييي هيييييذه النظريييييية هنيييييا  عييييياملين يرتكيييييز عليهميييييا  األساسيييييي هيييييو

الفقيييييرة ميييييثال درجييييية الصيييييعوبة فيييييي لمعيييييالم التيييييي تتحليييييى بهيييييا و ا القيييييدرة وراء االسيييييتجابة  وهميييييا: التفسيييييير

 .نموذج راش

ذكيييييييير صييييييييالي الييييييييدين محمييييييييود عييييييييالم  النظييييييييريتين كميييييييياويمكيييييييين ان نوضييييييييح وجييييييييه المقارنيييييييية بييييييييين 

 ( في كتابه   نماذج االستجابة للمفردة االختبارية  8000)
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 ( الفرق بين النظرية الحديثة و نظرية االستجابة للمفردة00جدول رقم)

 (IRT)االستجابة للمفردة النظرية  النظرية الكالسيكية 
وسفففففففففففففالفيفففففب تقييم 
 خصائص المفردات

نة التمييز  ترتبط بالعي–معامل الصييعوبة 
 التي اشتقت منها 

معامل الصييعوبة  التمييز و التخميين  
و   اال ترتبط العينية التي اشييييييييييييييتقت من

 يترط مجتمع كبير من االفراد
مقارنة مستويات قدرة االفرادو صعوبة  مرجعية الجماعة تفسير الدرجات

 المفردات على ميان مشتر  
تحقق خصففففففففففففائص 

 الميزان الفتر 
 

شرط التوزيع االعتدالي للمجتمع وأيضا -
للدرجات الحقيقة، يمكن اسيييييتدام أسييييياليب 
إحصائية لتحويل التوزيعات المختلفة الى 
توزيعات اعتدالية لكن تجعل خصييييييييائص 

 .الميزان ترتبط بمجتمع محدد

تحقق المسييييييييييييييتوى الفتري دن الحيياجيية 
الى تيع القدرة في المجتمع المستهدف 

 اعتداليا مثل راش 

 الخطفففأخصففففففففففائص 
 المعيار  للقيا 

ثابت بالنسيييييييييييبة لمجتمع معين من االفراد 
 المختبرين  

تقييديم تقييديرات منفصييييييييييييييليية من الخطييأ 
المعياري لكل فرد ، و لكل مسييييييييييييييتوى 
معين من القدرة ، مما يسييييييييمح بتعميم 
على مجتمعييييييات من االفراد مختلفي 
القدرة ومتوسط االخطاء المعيارية يعد 
مؤشيييييييييييييير األخطييياء في مجتمع هؤالء 

 األفراد
الييدرجييات المتطرفيية خطؤهييا المعييياري 

 أكبر
ال بفففففات و عالقتفففففه 

 بالمفردات
كلميييييييا زاد عيييييييدد المفردات ارتفع ثبيييييييات 
درجتييه،  بمكن التنبؤ بييالثبييات من خالل 

 صيغ رياضية 

 الثبات متعلق بالمفردة 
يمكن ان نحصييييييييييييييل على ثبات مرتفع 

ة تشييييييييييمل نوعية من اختبارات قصييييييييييير 
 جيدة من المفردات .

المقارنة بين الصففي  
الفففففمفففففتفففففعفففففددة مفففففن 

 االختبار

يشييييييييترط تسيييييييياوي درجاتها في المتوسييييييييط 
واالنحراف المعييياري التغيياير مع متغيرات 

يمن دال  بل ين افضييل عندما تتباين 
مسييييييييييييييتويييات الصييييييييييييييعوبيية بين االفراد 
اليييميييخيييبيييريييين كيييميييييييا هيييو اليييحيييييييال ميييع 
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خارجية  يصيييييعب التحقق ألن لتكافؤ في 
 بصعوبة المفردة الدرجات مرتبط

 Adaptiveالمفصييييييييلة   االختبارات 
test  

المقارنة بين درجات 
 التحسن

الفروق بين االختبيييار القبلي و البعيييدي    
و هذا يتأثر بدرجات التحسييييييييييييين للقبلي و 

ذي يمكن ان يكون معييييامييييل االرتبيييياط اليييي
سالب و أيضا صعوبة توفر ميزان قياس 

 فتري كما وضحنا سابقا

بسييييييييييييييبييب توفر ميزان فتري يمكن من 
التوصييييل الى معنى متسييييق األداء في 
حيالية قيياسييييييييييييييه من مسييييييييييييييتويات قبلية 

 مختلفة

مراعففاة خصفففففففففائص 
الم يرات الت  تشمل 

 عليها المفردات 

تهتم بخصيييييييييائص سييييييييييكومترية للمفردات 
 تمامها بخصائص المثيرات، اكثر من اه

تؤكيييييد على الربط بين خصييييييييييييييييييائص 
السيييكومترية للفقرات و مسييتوى السييمة 
المقياسيييييييييييييية ، بحيييث يمكننييا من كتييابيية 
صيييييييغ رياضييييييية تعبر  عن ديناميكية 
التفاعل بين االفراد  مفردات االختبار 

 راش مثال
 تهتم بكل مفردة على حدة،  الدرجة الكلية  درجة االختبار 

 

 الخالصة 

فيييييييي  تيييييييؤثرلمعالجييييييية مشييييييياكل النظريييييييية الكالسييييييييكية والتيييييييي نظريييييييية االسيييييييتجابة للمفيييييييردة  تسيييييييعى

بعينييييييية البحيييييييث ومفيييييييردات ومييييييين اهيييييييم األسيييييييباب تعليييييييق العالميييييييات صيييييييدق وثبيييييييات االختبيييييييارات النفسيييييييية 

تعميييييم وتكييييييف االختبييييارات فالخصييييائص الثقافييييية للعينيييية تييييؤثر علييييى نتييييائج  نييييؤثر فييييياالختبييييارات، ممييييا 

االختبيييييارات وتعمييييييم النتيييييائج وفيييييق االختبيييييارات معياريييييية المرجيييييع اعتميييييادا عليييييى درجيييييات ال تتيييييوفر فيهيييييا 

نظرييييييية لمسييييييتوى الفتييييييري يجعلهييييييا بييييييدون معنييييييى. فميييييين اهييييييم النقيييييياط التييييييي تسييييييعى الييييييى اليهييييييا شييييييروط ا

، ومييييين اهيييييم المسييييياهمين فيييييي هيييييذا المجيييييال اس وخاصييييية نميييييوذج راشالقيييييياسيييييتجابة للمفيييييردة موضيييييوعية 

فييييي تعميييييم اسييييتخدام هييييذه طييييوير بييييرامج إحصييييائية سيييياهمت اللييييذان سييييمحت اعمالهمييييا بترت اليكييييو  رايييييت

 األبحاث والدراسات الحديثة.  في مختلفالنظرية 
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 تمهيد

اإلجيييييييراءات المسيييييييتخدمة فيييييييي الجانيييييييب المييييييييداني مييييييين الدراسييييييية الحاليييييييية يتضيييييييمن هيييييييذا الفصيييييييل 

مييييينهج الدراسييييية، وصيييييف مجتميييييع الدراسييييية، سيييييتطالعي واالساسيييييي وقيييييد وضيييييحنا مييييين خاللهيييييا بشيييييقيها اال

االختبييييييار التحصيييييييلي لمييييييادة المعلوماتييييييية للسيييييينة تحديييييييد العينيييييية ووصييييييفها، أداة الدراسيييييية والمتمثليييييية فييييييي 

 أولى ثانوي وأخيرا األساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات.

 الدراسة االستطالعية -ووال

 وخصائصها الدراسة االستطالعية تعريف ووهداف -0

الدراسييييية االسيييييتطالعية مييييين اهيييييم األدوات التيييييي تسييييياعد الباحيييييث فيييييي القييييياء نظيييييرة مييييين تمثيييييل  

خييييييالل  نفمييييييوهييييييي تختلييييييف بحسييييييب الهييييييدف ميييييين البحييييييث، أجييييييل اإللمييييييام بجوانييييييب الدراسيييييية الميدانييييييية 

( و 8008( و )الجبيييييييوري ،8008)ابييييييوجرد، الدراسييييييات السييييييابقة المتعلقييييييية بنظرييييييية االسييييييتجابة للمفيييييييردة

 تهدف الى:  ان جميعها نجدعليها  (8008(  و)السمرائي، 8008)الربيعي ،

 ووضوي صياغتها االطمئنان من سالمة مفردات االختبار-

 التحقق من إمكانية استخدام النموذج   -

 التحقق من تعليمات االختبار ومدى فهم التالميذ لها -

 زم لإلجابة عن المفردة الواحدة حساب الوقت الال-

الكشييييييف عيييييين جوانييييييب الضييييييعف فييييييي المفييييييردات ميييييين حيييييييث الصييييييياغة والمضييييييمون ومييييييدى  -

 مالئمة بدائل اإلجابة.

 ما يلي :المالحظ من خالل هذه الدراسات 
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( فيييييي 000(   اليييييى )8008( طالبيييييا فيييييي دراسييييية )الجبيييييوري،00عيييييدد افيييييراد العينييييية يتيييييراوي بيييييين ) -

 (8008دراسة )الربيعي ،

دم حسيييييياب الخصييييييائص السيييييييكومترية لالختبييييييار التحصيييييييلي ومعييييييامالت الصييييييعوبة والتمييييييييز  عيييييي -

كية و نظرييييييييية وهيييييييذا راجييييييييع الييييييييى اخيييييييتالف خصييييييييائص هييييييييذه النتييييييييائج  بيييييييين النظرييييييييية الكالسييييييييي

محمييييييييد الدراسييييييييات التييييييييي اهتمييييييييت بييييييييالفروق بييييييييين النظييييييييرتين  االسييييييييتجابة للمفييييييييردة مييييييييا عييييييييدى 

مختلييييييف الخصييييييائص ( و التييييييي تييييييم فيهمييييييا قييييييياس 8002زي )(   و رجيييييياء العنيييييي8000العنييييييزي)

 السيكومترية لالختبار بالطريقة الكالسيكية.

 عينيييييةالتعيييييرف االوليييييي عليييييى ولهيييييذا تهيييييدف الدراسييييية االسيييييتطالعية فيييييي الدراسييييية الحاليييييية اليييييى  

واالطمئنيييييييان عليييييييى سيييييييالمة المفيييييييردات ووضيييييييوحها ومعرفييييييية الوقيييييييت المسيييييييتغرق  البحيييييييث واالداة

 ار التحصيلي في المعلوماتية للسنة أولى ببلدية غليزان.لإلجابة عن االختب

 إجرا ات الدراسة االستطالعية-0

، وتحدييييييييييد اإلجيييييييييراءات المناسيييييييييبة لظروفبييييييييياقصيييييييييد االحتكيييييييييا  بمييييييييييدان الدراسييييييييية، واإلحاطييييييييية 

لعينيييييية الدراسيييييية، كيفييييييية بنيييييياء األداة ونوعييييييية األسييييييئلة المناسييييييبة  الخطييييييوات المناسييييييبة للدراسيييييية وخاصييييييةو 

 األول لسيييييينة خييييييالل الفصييييييل الدراسيييييييوالييييييية غليييييييزان  ثانويييييييات الباحييييييث بدراسيييييية ميدانييييييية لييييييبعض قييييييام 

وهيييييذا قصيييييد التعيييييرف عليييييى واقيييييع بنييييياء االختبيييييارات التحصييييييلية بواليييييية غلييييييزان  فيييييي  ،  8002/8002

تييييييم   االطييييييالع علييييييى مواضيييييييع االختبييييييارات التحصيييييييلية للسيييييينة أولييييييى ثييييييانوي، وبعييييييد  المعلوماتيييييييةمييييييادة 

 شيييييكل الفقيييييراتتحليليهيييييا  مييييين حييييييث تيييييم م األول ثييييي ( اختبيييييار تحصييييييلي  للفصيييييل  80) الحصيييييول عليييييى

مقيييييابالت ميييييع األسييييياتذة بعيييييض ال. وقيييييد تيييييم اجيييييراء أيضيييييا عليييييى االختبيييييار التحصييييييلي وحيييييداتتقسييييييم الو 

 .في الميداناهم الصعوبات الموجودة للتعرف على  التالميذو 
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 :النتائج التاليةوقد تم التوصل الى 

  ةالتحصيلي اتاالختبار    تقسيم الوحدات  حسب- و

السييييينة أوليييييى  ( توزييييييع عيييييدد الفقيييييرات االختبيييييارات التحصييييييلية حسيييييب وحيييييدات المنهييييياج5جيييييدول )

 ثانوي للمعلوماتية

 اسم الوحدة
عيييييييييييييييييييييييييييدد 

 النسبة الفقرات
 02.84 02 تقنية المعلومات 

 82.50 00 تجميع الحاسوب
 00.20 05 نظام التشريل
 0 0 لوحة التحكم

 4.22 0 حماية الحاسوب
 00.22 00 الشبكة المحلية
 0 0 معالج النصوص
 0 0 معالج النصوص

 

الوحييييييدة األولييييييى  ركييييييز علييييييىة تالتحصيييييييلي اتاالختبييييييار معظييييييم نالحييييييظ ميييييين خييييييالل الجييييييدول ان 

 وحيييييدة معيييييالج النصيييييوص ولوحييييية اليييييتحكماميييييا وخاصييييية الوحيييييدة األوليييييى  %00والثييييياني بنسيييييب تتجييييياوز 

وهيييييذا رغيييييم وجيييييود عيييييدد مييييين الكفييييياءات المسيييييتهدفة  %0فتوزيعهيييييا عيييييل االختبيييييار التحصييييييلي ليييييم يتعيييييدى 

بييييين عيييييامر، و  منهيييييا دراسييييية )سييييياعدوهيييييذه النتيييييائج تتوافيييييق ميييييع الدراسيييييات السيييييابقة   فيييييي هيييييذه الوحيييييدات.

العييييالي والتييييي اوصييييت األسيييياتذة باسييييتخدام المعييييايير فييييي بنيييياء لييييدى أسيييياتذة التعليييييم  ت( التييييي تميييي8002

 .ختبارات التحصيليةاال
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 من حيث شكل  قرات االختبار التحصيل  -ب

 ( توزيع عدد الفقرات االختبارات التحصيلية حسب أشكال الفقرات4الجدول )

 شفففففففففكفففففل
 ترتيب الفقرات

االختبار 
 المتعدد

تففكففمففلفففففة 
 الفقرة

وضففعية 
 ص /خطأ إدماجيه

 مفففففففقفففففففالفففففففيفففففففة
 وخرى المطابقة )تحليل/تركيب(

عفففففففففففففففدد 
 8 2 5 5 13 23 5 2 األسئلة

 12.90 3.23 0.54 8.06 20.97 37.10 8.06 3.23 النسبة
 

مييييييين خيييييييالل الجيييييييدول يالحيييييييظ تعيييييييدد اسيييييييتخدام مختليييييييف اشيييييييكال الفقيييييييرات ميييييييع التركييييييييز عليييييييى 

األسيييييييئلة المفتوحييييييية مييييييين تكملييييييية فقيييييييرة ، و وضيييييييعية إدماجييييييييه و أنيييييييواع أخيييييييرى مييييييين الفقيييييييرات الغيييييييير 

لكييييين مييييين سيييييلبياتها انهيييييا غيييييير موضيييييوعية موضيييييوعية مميييييا ييييييدفع التلمييييييذ اليييييى البحيييييث عييييين اإلجابييييية، 

مميييييييا تيييييييدفع بالتلمييييييييذ اليييييييى  عيييييييدم معرفييييييية اإلجابييييييية الصيييييييحيحة مميييييييا ال تسييييييياعد عليييييييى عمليييييييية التقيييييييويم 

و يمكييييين ان ترجيييييع أسيييييباب اختييييييار هيييييذا الشيييييكل مييييين األسيييييئلة اليييييى الصيييييعوبة فيييييي اعيييييداد  التشخيصيييييي

االختبيييييييييار  االختبيييييييييارات الموضيييييييييوعية و خاصييييييييية انتقييييييييياء المموهيييييييييات بشيييييييييكل يتوافيييييييييق ميييييييييع صيييييييييياغة

( smith,2001)و دراسيييييييية   horm,2003 )الموضيييييييوعي الجيييييييييد هيييييييذه النتييييييييائج تتفييييييييق ميييييييع دراسيييييييية )

 .واللتان توصلتا الى  تركيز المعلمين على األسئلة المقالية 

اجييييييراء الدراسيييييية االسييييييتطالعية فييييييي بداييييييية شييييييهر  تييييييم :مكففففففان و زمففففففان الدراسففففففة االسففففففتطالعية-0

الباحيييييث  رفيييييع الواقيييييع اليييييذي اجيييييراهمييييين خيييييالل و ، 0أ 0بثانويييييية احميييييد ميييييدغري ميييييع قسيييييم  8002نيييييوفمبر 

تيييييم تحدييييييد المجيييييال األول فقيييييط لالختبيييييار التحصييييييلي و هيييييذا ميييييا يتناسيييييب ميييييع التوزييييييع السييييينوي للفصيييييل 

ممييييييا يتيييييييح للتالميييييييذ ميييييين انهيييييياء المحتييييييوى المحتييييييوى الدراسييييييي  بإنهيييييياءاألول و يتيييييييح لجميييييييع األسيييييياتذة 

 الدراسي المطلوب قياس تحصيله.
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تتييييييوفر فيهييييييا الشييييييروط التييييييي تسييييييمح ميييييين تحقيييييييق  بحيييييييثاحمييييييد مييييييدغري  ثانويييييييةالمكييييييان بتييييييم اختيييييييار و 

تيييييوفر أسيييييتاذ تخصيييييص للمعلوماتيييييية ييييييدرس الميييييادة ومرسيييييم مييييين خاصييييية اهيييييداف الدراسييييية االسيييييتطالعية 

تجييييياوب مميييييا ييييييؤثر فيييييي نتيييييائج الدراسييييية وأيضيييييا  المجيييييالبعيييييض محييييياور  تيييييدريسلتفيييييادي مشيييييكل عيييييدم 

 .عند أداء الدراسة االستطالعية التالميذ الجيد معه

 ومواصفاتها  ة الدراسة االستطالعيةعين-4

يتوزعيييييون حسيييييب الجييييينس  0 أ 0قسيييييم ة ( تلمييييييذ وتلمييييييذ00تكونيييييت عينييييية الدراسييييية االسيييييتطالعية مييييين )

 ( اناث كما هو موضح في الجدول ادناه 02و )  ( ذكور 04الى )

 توزيع افراد عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس( 00جدول)

 %النسبة  العدد  

 54.54 04 ذكور

 45.45 02 ناثا

 000 00 المجموع

و بلغيييييت  45.45مييييين نسيييييبة اليييييذكور حييييييث بلغيييييت  أكبييييير( نالحيييييظ ان نسيييييبة االنييييياث 05مييييين الجيييييدول )

و هيييييذا النسيييييب تتناسيييييب ميييييع األرقيييييام و المؤشيييييرات تتناسيييييب ميييييع الواقيييييع المييييييداني  54.54نسيييييبة اليييييذكور 

 للتالميذ.
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 (00الشكل)

 توزيع افراد العينة االستطالعية حسب الجنس

 االستطالعية  الدراسة وداة- 4

المعلوماتييييييية للسيييييينة أولييييييى ثييييييانوي ) فييييييي المجييييييال قييييييام الباحييييييث ببنيييييياء اختبييييييار تحصيييييييلي فييييييي مييييييادة 

 االول( بيئة التعامل مع الحاسوب  وفق نموذج راش و تم تحديد هذه المادة لعدة أسباب منها :

أهميييييية الميييييادة بالنسيييييبة للتطييييييور التكنوليييييوجي العيييييالمي واحتيييييياج الطلبيييييية لهيييييا فيييييي كيييييل مجيييييياالت  -

  .حياتهم

هييييييييذه المييييييييادة وفييييييييق النظرييييييييية الكالسيييييييييكية او قليييييييية االختبييييييييارات التحصيييييييييلية المقننيييييييية الخاصيييييييية ب -

  .الحديثة

تييييدريس الباحييييث لهييييذه المييييادة ممييييا يسيييياعده فييييي اعييييداد االختبييييار التحصيييييلي نظييييرا لتعرفييييه علييييى  -

  .وتقسيمها حسب سلم الكفاءة المعرفية المفرداتالمنهاج ومحتوى 

;  ك  
45.45

;  إنــ ث
54.55
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سييييييينوية لسييييييينة ( و أيضيييييييا وثيقييييييية التيييييييدرجات ال8004تيييييييم اعتمييييييياد منهييييييياج وزارة التربيييييييية الوطنيييييييية )و 

(8002 . ) 

)السيييييييييييامرائي و  و(  0220)عيييييييييييالم، و (8000)النعيميييييييييييي، فميييييييييين خيييييييييييالل الدراسيييييييييييات السييييييييييابقة ل 

االختبييييييييار  بنيييييييياء أسييييييييلوبنجييييييييد تشييييييييابه فييييييييي طريقيييييييية و اخييييييييرون  (8002)العليلييييييييي،  و (8000احمييييييييد، 

 كتييييييياب  راي و مارغارييييييييت فيييييييي ، لكننيييييييا حولنيييييييا فيييييييي الدراسييييييية االعتمييييييياد عليييييييى  ميييييييا تناوليييييييه التحصييييييييلي 

و  Margaret) تطبيييييييييييق عملييييييييييي -تطبيقييييييييييات نمييييييييييوذج راش فييييييييييي القياسييييييييييات النفسييييييييييية واالجتماعييييييييييية  

Ray ،8002) القياسييييييييييات باسييييييييييتخدام االسييييييييييتجابة للمفييييييييييردة كتيييييييييياب بنيييييييييياء ويلسيييييييييين فييييييييييي  و(Wilson ،

 :و يمكن ان نلخصها في    (8004

التكوين تحديد :Construct تحديد التكوين الفرضففففففف  لالختبار )السفففففففمة الكامنة المراد قياسفففففففها(  -و

( 0222فكما وضيييييييح ميسيييييييتي  )في مراحل  بناء األداة  كثر أهمية   هواالفرضيييييييي لالختبار التحصييييييييلي 

وهذا االدرا     لألفرادهي جزء من النموذج النظري االدرا  الشييخصييي  Construct  )الفرضييي ) فالتكوين

دراسيي او تصيور مجتمعي حسيب التخصيص المراد قياسه وهذه البنية هي   محتوىيمكن ان يكون نفسيي او 

 (Wilson, 2005, p. 6) ليست جامدة بل في تطور مستمر

ياسيييييييها قاكثييييييير حساسيييييييية اتجييييييياه السيييييييمة الميييييييراد وتحدييييييييد التكيييييييوين الفرضيييييييي يسييييييياعدنا فيييييييي جعيييييييل األداة 

فئيييييات مختلييييف ميييين المجتمييييع بحسيييييب  لييييألداة الفصييييل بييييينوبهييييذا تسيييييمح أطرافهييييا  سهل/صييييعب  لتحديييييد

 .درجة السمة

نموذج ف الفرضي،عتبر هذه المرحلة من اهم المراحل لعالقتها بالصيدق و خاصية صدق التكوين وت

راش يعتمد على مفهوم التكوين الفرضي للسمة التي ال يمكن مالحظتها و لكن يمكننا االستدالل عليها من 

مفهوم التكوين   (Margaret & Ray, 2007)خالل الفقرات التي تشييييييييييييييكييييييل االختبييييييار فكمييييييا ذكر 
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(construct له معنى خاص في نظرية اسيييييييتجابة ) المفردة(Item Response Theory)(IRT.)  فمن

خالل نظرية القياس الكالسيكية، يتم البحث عن الدرجة الحقيقية  للطالب وال يوجد تحديد مجال او مستوى 

( تبحث عن السييييمة  IRT سيييمة   للطالب. فتكفي عالمة االختبار الكلية لالسييييتدالل عنها لكن من خالل )

لة ألنها غير قاب كامنة هيت هذه  السييييييييييمة. و ياد بحيث تعكس درجات االختبار مسييييييييييتو الكامنة في كل فر 

 للمالحظة مباشرة. 

بدقييييية وهيييييي  او التكيييييوين الفرضيييييي د السيييييمة الكامنيييييةييييييحدت هيييييذه الدراسييييية سييييينحاول الل خييييي ومييييين

و ففففق ة التعامففففل مففففع الحاسففففوب للسففففنة وولفففف   ففففانو  يئففففالتحصففففيل  فففف  مففففادة المعلوماتيففففة لمجففففال ب

ير صييييدق النتييييائج المتحصييييل عليهييييا ولكيييين هنييييا  وهييييذا ليييييتمكن ميييين تقييييدمنهففففاج وزارة التربيففففة الوطنيففففة 

مالحظيييية متعلقيييية بالسييييمة الكامنيييية فهييييي تختلييييف عيييين الطبيعييييية بتركيباتهييييا فمييييثال لقييييياس حييييل المشييييكالت 

فيييييي الرياضييييييات تحتييييياج اليييييى قيييييراءة المشيييييكل وهيييييي قيييييدرة تختليييييف عييييين الرياضييييييات لكنهيييييا مهمييييية ليييييذل  

رورة أن يكيييييييون االختبيييييييار متعليييييييق بسيييييييمة عنيييييييد اعتبيييييييار االختبيييييييارات ذات البعيييييييد الواحيييييييد ال تعنيييييييي بالضييييييي

حادي البعيييييد فهيييييذا يعتميييييد عليييييى يأكامنييييية واحيييييد فقيييييط ميييييثال  حيييييل المشيييييكالت . ولكييييين إذا كيييييان االختبيييييار 

عيييين نفييييس السييييمة الكامنيييية، حيييييث يمكيييين تعريييييف السييييمة الكامنيييية بأنهييييا  البنييييودالمييييدى الييييذي تختبرنييييا بييييه 

 . مركب من القدرات

المجييال  فييي المعلوماتييية للسيينة أولييى ثييانوي مييادة محتييوى تحليييل تييم: المففادة محتففوىتحليففل  -ب

 يحتوي المجال أربعة وحدات وهي : و  ،)بيئة التعامل مع الحاسوب( األول 

 .مفاهيم أولية  -

 .تشغيل الحاسوب -

  .نظام التشغيل -
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 .الشبكة -

المعييارف  ومسييتويات المحتييوى عناصيير حسييب ةلمسييتهدفة لكييل وحييدصييياغة المعييارف ا تييم

 الطاليب انتهياء عنيد تحققهيا يفتيرض والتيي كفياءة معرفيية   )80(صيياغة تيم حييث حسيب سيلم بليوم،

 التاليمن دراسة المجال األول كما موضحة في الجدول 

 ( جدول تفصيلي لمؤشرات الكفاءة المستهدفة وتقسيمها حسب نوعها02الجدول )

الفففففففففففوحفففففففففففدة  األهداف التعليمية/مؤشرات الكفا ة الكفا ة المستهد ة
 التطيق الفهم المعر ة التعليمية

أن يكتسيييييييييييييييب المتعلم 
معارف حول التقنيات 

 الرقمية

ييتيعيرف عيليى مفهوم تكنولوجيييييييييا  -
 TICاالتصالاإلعالم و 

تيييقييينييييييييييية ييييييييييييييييييييييييييييي
 المعلومات

1   

   1 يتعرف على مفهوم المعلوماتية -

يتعرف على مراحييييل تطور تقنييييية  -
 ITالمعلومات 

1   

أن ييييتيييعيييليييم ميييراحيييييييل 
 تركيب

مواضييييع كل المكونات يتعرف على -
 و كيفية توصيلها

تيييييييييجييييييييييمييييييييييييييييييييع 
   1 الحاسوب

أن ييييييتيييييعيييييرف عيييييليييييى 
 مراحل تثبيت النظام

 يتعرف على مفهوم نظام التشغيل -

 نظام التشغيل

1   

يتعرف على مفهوم تثبيييييت نظييييام  -
 التشغيل

1   

   1 يتعرف على مفهوم تقسيم القرص- 

   1 يتعرف على مختلف مراحل التثبيت-

ييييييتيييييعيييييرف عيييييليييييى أن 
بيييييعيييييض عيييييميييييليييييييييييييات 
 التحكم في الحاسوب

 يتعرف على لوحة التحكم -

 لوحة التحكم

1   

   1 يتعرف على العرض وخصائصه-

   1 يتعرف على خصائص الفأرة-
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 التعليميية األهيداف ربيط هيو المواصيفات جيدول مين الغيرض نإ: المواصففات جفدول بنفا -ت

 مين عنصير بكيل مرتبطيا   هيدف بكيل الفقيرات الخاصية وتحدييد عيدد ، المحتيوى بعناصير مباشيرة

 وزنييه المييادة ميين جييزء كييل ويعطييي صييدق المحتييوى يييؤمن بأنييه المواصييفات فييدول  المحتييوى

 ترتييب ويمكين ، أهميتيه حسيب وكيذل  تدريسيه فيي انفيق اليذي يخيص اليزمن فيميا ذلي  الحقيقيي،

يييتييمييكيين ميين تييغيييييييير الييخييييييييييارات  -
 اإلقليمية وخيارات اللغة

  1 

 1   يتمكن من ازالة برنامج -

يتمكن من انشيييييييييييييييييياء حسييييييييييييييييييابييييات -
 مستخدمين

  1 

تييثييبييييييييييت -أن يييتييعييلييم 
مضييييييييياد الفيروسيييييييييات 

 واستعماله

 مفهوم الفيروسات -

حيييييييييييييميييييييييييييايييييييييييييية 
 الحاسوب

 1  

  1  أنواع الفيروسات-

يتعلم كيفيييييييية تثبييييييييت مضييييييييييييييييييييياد  -
 الفيروسات و استعماله.

 1  

أن يييتييعييرف طييريييقييييييية 
إعداد شييييييييييييييبكة محلية 

 واستغاللها

 يتعرف على معنى الشبكة المحلية -

 ةالمحليالشبكة 

1   

ييدرس المكونيات المياديية للشييييييييييييييبكة -
 المحلية)طبولوجيا النجمة(

 1  

 1   يتمكن من إعداد الشبكة-

يييتييمييكيين ميين اسيييييييييييييييتييغييالل الييمييوارد -
 المشتركة )طابعة، قرص صلب...(

  1 

 5 4 12 المجموع  

 23.81 19.05 57.14 النسبة  



الميدانية لدراسةالمنهجية ل جرا اتاإل                                     الرابعالفصل   

 
97 

 

 مين يمكين مميا معيا   ميا هيدف تقييس التيي األسيئلة بوضيع جمييع وذلي  األهيداف حسيب األسيئلة

 (0500 :8008)الجبوري،  أداة تحصيلية كونه عن فضال   تشخيصية أداة االختبار جعل

 التيي الوحيدة فيي كفياءة مسيتهدفة لكيل النسيبية األهميية بتوزييع المواصيفات جيدول بنياء تيم

فهييم التطبيييق( و قييد –الكفيياءات المعرفييية المقسييمة الييى )معرفيية  علييى عييدد اعتمييادا   االختبييار تييم فيهييا

وقييييييد تييييييم تحديييييييد مؤشييييييرات الكفيييييياءات المسييييييتهدفة ميييييين خييييييالل التييييييدرج السيييييينوي و كفيييييياءة (  80بلغييييييت )

 ( 8002أيضا عدد الساعات المعتمدة  حسب )وزارة التربية الوطنية ،

 المعلوماتية للسنة اول ثانوي المجال االول ( جدول المواصفات لمادة02الجدول )

 %النسبة  التطبيق الفهم المعر ة عدد الكفا ات  

 14.29 0 0 3 3 ف تقنية المعلومات0

 4.76 0 0 1 1 ف تجميع الحاسوب0

 19.05 0 0 4 4 ف نظام التشريل0

 28.57 0 3 3 6 ف لوحة التحكم4

 14.29 0 3 0 3 ف حماية الحاسوب4

 19.05 2 1 1 4 المحلية ف الشبكة4

 100.00 2 7 12 21 الكفا ات  مجموع

 

 أدق ميين و مراجعتهييا االختبييار فقييرات بنيياء مرحليية تعييد:ت االختبففار التحصففيل   قففرا بنففا  -ث

 االختبيارات بنياء فيي تسيتخدم التيي الخيام الميادة هيي االختباريية الفقيرات ألن وذلي  وأهمهيا المراحيل
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 للفقيرات، لتلي  الطلبية اسيتجابات مؤشيرات الكفياءات المسيتهدفة بحسيب قيياس ييتم بواسيطتها والتيي

 تالي :ال النحو على الخطوة هذه من الباحث تحقق وقد

 .راالختبا لفقرات االولية الصيغةإعداد  -

 .الجدول التفصيلي لمؤشرات الكفاءة في مؤشرات الكفاءة توزيع طبيعة على التعرف -

 فهييم، الثالثيية )معرفيية، بمسييتوياتها األهييداف تليي  تقيييس التييي االختبييار فقييراتاختيييار -

 .تطبيق(

 عدة اشكال من الفقرات وهذا لألسباب التالية: على الفقرات إلى صياغة الباحث لجأ

ميييييين خييييييالل الدراسييييييات السييييييابقة تييييييم مقارنيييييية اشييييييكال ميييييين الفقييييييرات فييييييي اختبييييييارات متوازييييييية ميييييين  -

 و(8000)العنيييييزي، خطيييييا للتحقيييييق مييييين بعيييييض الخصيييييائص مثيييييل –متعيييييدد االشيييييكال و صيييييحيح 

)دبييييييوس، اسييييييتخدام نظرييييييية االسييييييتجابة للفقييييييرة فييييييي بنيييييياء فقييييييرات اختبييييييار محكييييييي المرجييييييع فييييييي 

 و(8000الرياضييييييات بفقيييييرات ثنائيييييية التيييييدريج و متعيييييدد التيييييدريج وفيييييق النميييييوذج ثنيييييائي المعليييييم، 

، لكييييييين هيييييييذه الدراسييييييية اعتميييييييدت اختبيييييييار واحيييييييد فقيييييييط يحتيييييييوي عليييييييى مختليييييييف (8002 )محميييييييد،

اختبيييييار تحصييييييلي فوجيييييد انيييييه جمييييييع  20االشيييييكال و هيييييذا راجيييييع مييييين خيييييالل تحلييييييل عينييييية مييييين 

اشييييييكال الفقييييييرات يييييييتم اسييييييتخدامها ، لهييييييذا فاالختبييييييار يحتييييييوي علييييييى مختلييييييف الفقييييييرات لالختبييييييار 

 التحصيلية.

–يسيييييياهم فييييييي قييييييياس مختلييييييف الكفيييييياءات المعرفييييييية )معرفيييييية  اسييييييتخدام مختلييييييف أنييييييواع الفقييييييرات -

 تطبيق (-فهم
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–مطابقيييييية -ترتيييييييب-صييييييحيح/خطا-( فقييييييرة ميييييين مختلييييييف االشييييييكال )اختيييييييار متعييييييدد40تحديييييييد )تييييييم و 

مقسيييييمة حسيييييب الشيييييكل التيييييالي  ميييييع احتيييييرام نسيييييب   مشيييييكلة لالختبيييييار بصييييييغته األولييييييةاكميييييال الفيييييراغ( 

 جدول المواصفات

 00  فقرة بصيغة خطا/صواب 

 05 بدائل  0بدائل و  5فقرة بصيغة متعدد ب 

 2  فقرات بصيغة مقابلة 

 00 فقرة بصيغة ترتيب. 

 2   فقرة بصيغة تكملة فراغ 

 وقد وزعت حسب الجدول التالي :

 ( تقسم الفقرات حسب كل وحدة ومستويات الكفاءة المعرفية02الجدول )

 األسئلة %النسبة  التطبيق الفهم المعر ة عدد الكفا ات  

 7 14.29 0 0 3 3 ف تقنية المعلومات0

 2 4.76 0 0 1 1 ف تجميع الحاسوب0

 10 19.05 0 0 4 4 ف نظام التشريل0

 15 28.57 0 3 3 6 ف لوحة التحكم4

 7 14.29 0 3 0 3 ف حماية الحاسوب4

 10 19.05 2 1 1 4 ف الشبكة المحلية4

 51 100.00 2 7 12 21 مجموع الكفا ات
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  000 00 00 42 000 النسب المئوية 

   4 02 82 40 عدد االسئلة

مييييين خيييييالل جيييييدول المواصيييييفات نجيييييد ان الفقيييييرات ييييييتم تقسييييييمها بحسيييييب الوحيييييدات يختليييييف مييييين حييييييث  

( 82.42النسييييييب بحيييييييث اكبيييييير قييييييدر ميييييين االسييييييئلة يييييييتم التركيييييييز علييييييى وحييييييدة لوحيييييية الييييييتحكم  بنسييييييبة )

( فيييييي المئييييية، و أيضيييييا مييييين حييييييث 5.20بالمئييييية و اخييييير نسيييييبة هيييييي لوحيييييدة تجمييييييع الحاسيييييوب بنسيييييبة )

( فييييي 00( فييييي المئيييية ثييييم الفهييييم ب )42سييييئلة ميييين حيييييث المعرفيييية تقييييدر ب )األهييييداف نجييييد ان نسييييبة اال

 ( في المئة و هذه النسبة تؤثر في شكل فقرات االختبار التحصيلي.4المئة ثم التطبيق ب)

 عيرض تيم ،صيالحية االداة مين والتحقيق األداة تحكييم ولغيرض :التحقفق مفن صفالحية األداة –ج 

 وفق االختصاصات التالية : الخبرة من ذوي محكمين ( 2 ) على االختبار

 علم النفس ولديهم خبرة في القياس النفسي والمعلوماتية  في متخصصين من (05) -

 .( مفتشي المعلوماتية00)-

 الخبرة. ذوي ( أساتذة المعلوماتية طور ثانوي من08)-

 الفقيرة هيدف كيل وأميام الميادة أهيداف بفقيرات االختبيار والتيي تتضيمن محكيم كيل تزوييد تيم وقيد

وتحديييد الفقييرات  التحكيييم اسييتمارة ميين خييالل الفقييرات تحكيييم ميينهم طلييب بالهييدف حيييث المرتبطيية

 التي أوصى بها المحكمون. واجراء التعديالت الالزمة مناسبة الغير

 :نتائج الدراسة االستطالعية-4

 يلي يمكن تقسيم مالحظات المحكمين في ما
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تعلييييييى وفيييييير االختبييييييار شييييييمول المحتييييييوى و  بالمئيييييية  20اتفييييييق اغلييييييب المحكمييييييون بنسييييييبة  : الفقففففففرات-و

 كما هو موضح في الجدول التاليالوضوي والتنوع  ما عدى فقرتين تم حذفهما و هما 

 اثناء الدراسة االستطالعية التحصيلي ( الفقرات المحذوفة في االختبار00جدول )

 السبب النوع الفقرة الرقم
 عدم الوضوي صحيح/خطأ يمكن تحديد نوع االشترا  لكل حاسوب في الشبكة  08
 هو جهاز الكتروني يسمح ب : الحاسوب 05

 ارسال و استقبال النتائج-
 تخزين المعلومات-
 القيام بالعمليات الحسابية -

 كل ما تم ذكره

اخيييييييييتيييييييييييييييييييار 
 متعدد

اإلجييييييييييييييييابييييييييييييييييات 
 تتشابه 

 

( فقييييييرة هييييييذا راجييييييع الييييييى عييييييدم 40فقييييييط  ميييييين اصييييييل ) (08نالحييييييظ ان عييييييدد الفقييييييرات المحذوفيييييية هييييييو )

 الوضوي  ضعف المموهات في االختيار المتعدد .

و هيييييييذه الفقيييييييرات و هنيييييييا  فقيييييييرات تيييييييم االتفييييييياق عليييييييى تعيييييييديلها و هيييييييي نيييييييوع مطابقييييييية للتميييييييرين الثاليييييييث 

 : موضحة في الجدول التالي

 ( الفقرات المعدلة في االختبار اثناء الدراسة االستطالعية00جدول )

 

 

 الفقرة بعد التعديل  السبب الفقرة قبل التعديل الرقم
88 Linux  هيييا مع اوزان تنييياسييييييييييييييبعيييدم

الييييييييوحييييييييدات فييييييييي جييييييييدول 
 المواصفات

RAM 

 القرص الصلب الغموض الوحدة المركزية 82
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 ألسييييييباب( و هييييييذا راجييييييع 08( نالحييييييظ ان الفقييييييرات التييييييي تييييييم تعييييييديلها فقييييييط )00ميييييين خييييييالل الجييييييدول )

 متعلقة بغموض في الفقرات ذات شكل مطابقة .

 االختبار:ورقة  شكل

االختبييييار فاختبييييار ورقيييية وقلييييم يحتيييياج اخييييراج شييييكل ببنييييوع المفييييردات وأيضييييا  متعلييييقثبييييات االختبييييار 

الييييى اخييييراج يسييييمح بقييييراءة االختبييييار جيييييدا لالبتعيييياد عيييين الغمييييوض فييييي اإلجابيييية لييييذل  اقتييييري المحكمييييين 

 مايلي:

  .سمح بقراءة المفرداتياستخدام خط مناسب  -

 .توضيح تعليمات األسئلة جيدا لالبتعاد عن الغموض -

 توضيح الرسومات التوضيحية في االختبار والتأكد منها بعد الطباعة. -

( 40تحدييييييد ) ويحتيييييوي عليييييىاألساسيييييية الدراسييييية عتمييييياد الشيييييكل النهيييييائي لالختبيييييار لتطبيقيييييه عليييييى اتيييييم  

انظيييييير  اكمييييييال الفييييييراغ(–مطابقيييييية -ترتيييييييب-صييييييحيح/خطا-متعييييييددفقييييييرة ميييييين مختلييييييف االشييييييكال )اختيييييييار 

 (00الملحق رقم )

  انيا الدراسة األساسية 

ألن الدراسييييية الحاليييييية تهيييييدف إليييييى بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي لميييييادة  ظيييييران االساسفففففيةمفففففنهج الدراسفففففة -0

خيييييييييالل اسيييييييييتخراج الخصيييييييييائص  نالمعلوماتيييييييييية للسييييييييينة أوليييييييييى ثيييييييييانوي  والتحقيييييييييق مييييييييين صيييييييييالحيته مييييييييي

األحييييييييييادي المعلمييييييييييية فسيييييييييييكون المييييييييييينهج الوصيييييييييييفي  السيييييييييييكومترية ليييييييييييه وفييييييييييق نميييييييييييوذج راش النميييييييييييوذج

 .لهذه الدراسة استخدامااألنسب  اإلحصائي، هو المنهج
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  االساسية مجتمع الدراسة-8

تكييييييون مجتمييييييع الدراسيييييية ميييييين تالميييييييذ المرحليييييية الثانوييييييية )الشييييييعب العلمييييييية واالدبييييييية( المسييييييجلين للسيييييينة 

(، ميييييييوزعين بحسيييييييب 0240بمدينييييييية غلييييييييزان وعيييييييددهم ) 8002-8002أوليييييييى ثيييييييانوي للسييييييينة الدراسيييييييية 

 التاليالجنس والتخصص )ادبي/علمي( واإلعادة وفق الجدول 

 جنس واالعادةالشعبة والحسب  غليزانمجتمع الدراسة بمدينة توزيع ( 08الجدول )

 ةالمئوي النسبة عدد التالميذ الفئة المترير 

 الشعبة

 00.42 044 ادبي

 00.50 0824 علمي

 000 0240 المجموع

 40.80 222 االناث 

 52.20 240 الذكور الجن 

 000 0240 المجموع 

 00.50 088 اإلعادة 

 20.52 0082 النظامي االعادة

 000 0240 المجموع 

 

 تهاااألساسية ومواصفينة الدراسة ع-0

تعيييييد عينييييية الدراسييييية مجموعييييية جزئيييييية مييييين مجتميييييع الدراسييييية وممثلييييية لعناصييييير المجتميييييع أفضيييييل 

تعميييييييم نتييييييائج تليييييي  العينيييييية عليييييييى المجتمييييييع بأكملييييييه وعمييييييل اسييييييتدالالت حييييييول معيييييييالم ، تسييييييمح بتمثيييييييل

 المجتمع.
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 في التحصيييييلية االختبارات تحليل بيانات في راش نموذج اسييييتخدمت التي الدراسييييات نتائج بينت

 يعد كافيا مفحوص( 200 )أن  (Forster, 1978 )فوسيييييييتر دراسييييييية بينت إذ العينة؛ أفراد عدد تحديد

)رفقي و سيييياند،  راش نموذج وفق وتدريجها ت إحصييييائيااالفقر  تحليل ولغرض .للفقرات ثابت تدريج إلنتاج

 .(0042، ص 8000

جراء ال العشييييييييييوائية بالطريقة اختيروا وطالبة طالبا (420) تبلغ عينة االختبار على تطبيق تم 

من المجتمع لتوفير العدد المقبول في العينة  وأيضيييييييا شيييييييروط   (%21.54)الدراسييييييية األسييييييياسيييييييية ما يعادل

ثانويات  (00ثانويات من بين ) (0)نموذج راش في الحصيييييييييول على احصيييييييييائيات مقبولة لهذا تم اختيار 

 قائمة الثانويات و أيضا تتوفر فيهم شروط اجراء االختبار من أستاذ لمادة المعلوماتية بطريقة عشوائية من

يتوزع أفراد العينة للدراسييييية األسييييياسيييييية حسيييييب الجنس والتخصيييييص وفق ما هو موضيييييح في ، ومخبر للمادة

 الجدول التالي:

 حسب التخصص و الجنس و اإلعادة عينة الدراسة األساسيةتوزيع ( 00لجدول )ا

 النسبة المئوية عدد التالميذ الفئة المترير 

 الشعبة

 02.48 000 ادبي

 00.52 848 علمي

 000 580 المجموع

 40.00 885 االناث 

 50.00 020 الذكور الجن 

 000 580 المجموع 

 00.42 42 اإلعادة 

 20.50 000 النظامي االعادة
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 000 580 المجموع 

 

(  امييييييييا 00.52( نالحيييييييظ  ان نسييييييييبة تالميييييييييذ شيييييييعبة علمييييييييي هييييييييي )00)ن خييييييييالل الجييييييييدول مييييييي

( و أيضييييييييييا بالنسييييييييييبة الييييييييييى الجيييييييييينس فيييييييييينالحظ ان نسييييييييييبة االنيييييييييياث هييييييييييي 02.48شييييييييييعبة اداب فهييييييييييي )

( فييييييييي 00.42، امييييييييا نسييييييييبة اإلعييييييييادة  فكانييييييييت ) ( 50.00( بالمئيييييييية   امييييييييا نسييييييييبة الييييييييذكور )40.00)

ع وجيييييود بعيييييض الفروقيييييات الطفيفييييية و المئييييية ، والمالحيييييظ  ان النسيييييب تقتيييييرب مييييين المجتميييييع األصيييييلي مييييي

الراجعيييية الييييى عييييدد االختالفيييييات الموجييييود بييييين الثانوييييييات و األقسييييام فييييي عيييييدد التالميييييذ المييييوزعين عليييييى 

 الشعب و الجنس و اإلعادة وهذا ما يوضحه الرسم البياني 

 

 (00) الشكل

 واالعادةالشعبة حسب الجنس و  األساسيةالدراسة عينة لتوزيع مخطط توضيحي 

ادبي
علمي40%

60%

الشعبة

ا   

علم 

53%47%

الجنس

االن ث

ال ك  

14%

86%

االعادة

اإلع   

النظ م 
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فييييي بلدييييية غليييييزان تتيييوفر فيهييييا تييييدريس مييييادة  علييييى ثييييالث ثانويييياتالدراسييية االساسييييية افييييراد عينيييية  يتيييوزعو 

 :وفق الجدول التالي المعلوماتية

 لتخصصاو  اتثانويحسب الالدراسة األساسية عينة توزيع  (05الجدول )

مففتففقن عفففففدة  النسبة المجموع 
 النسبة بن عودة

 فففففانففففففويففففففة 
الرائد سففففف  

 طارق
 النسبة

 فففففانويفففففة 
احفففففففمفففففففد 
 مدغر 

 النسبة

 85.50 05 02.04 04 08.00 02 02.48 166 أدبي

 24.04 004 08.05 002 02.02 50 00.52 845 علمي

 00.00 002 50.58 025 84.52 002 000 580 مجموع

 فميييييثال ميييييتقن عيييييدة بييييين عيييييودة نويييييياتمييييين خيييييالل الجيييييدول نالحيييييظ فروقيييييات فيييييي تقسييييييم التخصيييييص بالثا

ميييييييين عييييييييدد تالميييييييييذ عينيييييييية الدراسيييييييية    % 58.58 و هييييييييو يمثييييييييل  025عييييييييدد التالميييييييييذ السيييييييينة أولييييييييى 

وهيييييذا  ادبيييييي و علميييييي فيييييي هيييييذه الثانويييييية، وهيييييذا يرجيييييع اليييييى عيييييدد اقسيييييام السييييينة أوليييييى ثيييييانوي األساسيييييية 

الدراسيييية األساسييييية ميييين حيييييث عييييدد عينيييية مييييع تناسييييب فقييييط لي (00العييييدد ب ) تحديييييد السييييبب دفعنييييا الييييى

 كما هو موضوي في الشكل التالي  الجنسو التخصص   تقسيمها على
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 (08شكل )

 مخطط توضيحي لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الثانويات

 

 (00شكل )

 مخطط توضيحي لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص لكل ثانوية

 

 

26%

41%

33%
 ث ن ي  م ق  ع      ع  

ث ن ي  ال ائ  س  ط  ق

ث ن ي  احم  م غ ي

المجم ع ث ن ي  ال ائ  س  ط  ق ث ن ي  م ق  ع      ع   ث ن ي  احم  م غ ي

39.52

62.61

37.35

24.46

60.48

37.38

62.64

75.35

أ    علم 
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    صيرتها النهائيةوداة الدراسة -4

 2مقسيييييمة اليييييى ( فقيييييرة 40فيييييي المعلوماتيييييية للسييييينة أوليييييى ثيييييانوي مييييين )يتكيييييون االختبيييييار التحصييييييلي 

 وهي: اقسام

( 0رقييييم واحييييدة )فقييييرة  عييييدى المعرفيييية مييييامسييييتويات  خطييييأ تقيييييسفقييييرة ميييين شييييكل صييييحيح / (08) .أ

عييييييياة افيييييييي مختليييييييف وحيييييييدات المجيييييييال األول ميييييييع مر هيييييييي  والوحيييييييدات المسيييييييتهدفة فتقييييييييس الفهيييييييم

 والثالثة لثانيةالوحدة ااوزان كل وحدة بحيث تم التركيز على 

 فقيييييرات 00ومموهيييييات  5فقيييييرات مييييين  0عليييييى  متعيييييدد تحتيييييوي( فقيييييرات مييييين شيييييكل اختييييييار 00) .ب

وفييييييييق جييييييييدول الوحييييييييدات  وتوزيييييييييع حسييييييييبعيييييييياة الصييييييييعوبة والكفيييييييياءات امر  مييييييييعمموهييييييييات  0ب 

 وفهم وتطبيقمستويات معرفية من معرفة  المواصفات تقيس

 تقيس مستوى الفهم فقرات بصيغة مقابلة  (02) .ج

 فقرات من تكملة فراغ تقيس مستويات التطبيق والفهم( 02) .د

 تقيس مستوى المعرفة فقرة بصيغة ترتيب( 00) .ه

 ( 00من خالل الملحق رقم )على فقرات االختبار التحصيلي  أكثرويمكن االطالع 

 الدراسة االساسيةاألداة    إجرا ات تطبيق -4

م وهيذا  8002-8002الدراسيي  العيام مين الدراسيي األول الفصيل فيي االختبيار تطبييق تيم  

بثانويييييات احمييييد  اتلميييييذ (580)فييييي األسييييبوع األخييييير ميييين شييييهر نييييوفمبر علييييى عينيييية أولييييية مقييييدرة ب

يدرسيييييون ميييييادة المعلوماتيييييية مييييين طيييييرف  اليييييذينعيييييودة ميييييدغري والرائيييييد سيييييي طيييييارق وميييييتقن عيييييدة بييييين 

فقيييييد تيييييم  بسيييييبب عيييييدم دراسييييية بعيييييض األقسيييييام احيييييدى الوحيييييدات ، لكييييينبالميييييادةأسيييييتاذ متخصيييييص 
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المسييييييتهدفة فييييييي االختبييييييار  جميييييييع الوحييييييداتقييييييد انهييييييوا محتييييييوى تلميييييييذا ( 504)تقليييييييص العييييييدد الييييييى 

 تم اتباع االجراءات التالية  وقدالتحصيلي 

 نسخة من االختبار من النسخة النهائية.( 580)طباعة 

  صيليالتوصيات الخاصة باالختبار التح إليهمالمشرفين على التالميذ وتقديم  باألساتذةااللتقاء. 

  اسيييتجابات  تفاديا لتوجيه األول دون ابراز الهدف منه للتالميذ للفصيييلاعتبار االختبار تشيييخيصيييي

 .التالميذ

  مع أسيييييييييييييياتذة والجلوس االختبار وقت لتحديد فيها االختبار تطبيق ميت التي المدارس زييارة 

 كتقويم نتائجه واعتماد في االختبار الجديةمع التنبيه على  لالختبار االسييييييييييييييتعدادو المعلومياتية 

 .مادة المعلوماتية في تشخيصي

 تنظيم على لحرصوا ألسييياتذة المعلوماتية المشيييرفين على االختبار االختباراجراء  طريقة توضييييح 

 .االختبارحصة االفواج ليتمكن األساتذة من مراقبة التالميذ اثناء  في التالميذ

 ثم ترميز كل ورقة بأرقام تسلسلية. جمع أوراق االختبار 

 لذي افق السلم المقدم من طرف الباحث و لي من طرف األسياتذة و يتصيحيح أوراق االختبار التحصي

 .( لإلجابة الخاطئة0( لإلجابة الصحيحة و )00متطلبات نموذج راش وهي ) يراعي

   وترميز جميع المعلومات الموجودة في االختبار  األكسييل، برنامجتفريغ العالمات الخام باسييتخدام

 المعلومات الشخصية:التحصيلي من 

 الرقم التسلسلي-

 0لميييييييتقن عيييييييدة بييييييين عيييييييودة و  8الميييييييتقن سيييييييي طيييييييارق  و 0ترميزهيييييييا ب  تيييييييمالثانويييييييية -

 لثانوية احمد مدغري
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 ادبي 8علمي و 0التخصص ترميزها ب -

 اناث  8ذكر و 0الجنس ترميز ب -

 نظامي 0إعادة  0ترميز ب  اإلعادة تم-

 لكل شكل من الفقرات و مرتبة تسلسليا احرف  تم إعطاءثم فقرات االختبار و قد 

 a12الى   a 1 ترميزها منأسئلة صحيح و خطأ  -

 b8الى    b1ترميزها من  0النوع    أسئلة االختيار المتعدد -

 c8  الى      c1أسئلة المطابقة ترميزها من  -

 e8الى    e1 ترميزها منأسئلة تكملة فراغ  -

 f4الى     f1من  ترميزها   0النوع   أسئلة ترتيب -

 g4الى   g1ترميزها من  8أسئلة اختيار متعدد نوع  -

 h7 الى h1ترميزها من  8أسئلة ترتيب نوع  -

 (84) اإلحصائيةلبرامج ا إلى البيانات تصديرها SPSS العاملي.للتمكن من قياس التحليل  وهذا 

  ( 3.0برنييييييييامج ) إلييييييييىفييييييييرد فقرة/ البيانييييييييات وهييييييييي المصييييييييفوفة تصييييييييديرهاWINSTEPS  هييييييييذا و

 .نموذج راشمختلف العمليات عليها وفق الجراء 

 األساليب االحصائية: -4

لطبيعيييييية البيانييييييات التييييييي تييييييم تجميعهييييييا ميييييييدانيا،  وأهييييييدافها ووفقيييييياضييييييوء تسيييييياؤالت الدراسيييييية، فييييييي 

 التالية:الدراسات السابقة اعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية  وباالعتماد على

مييييين  أكبيييييركيييييد مييييين كفايييييية حجيييييم العينييييية بإيجييييياد قيمتيييييه أللت kMOاختبفففففار كفففففايز مفففففاير اكلفففففين -و

 أساسي يجب تحقيقه. وهذا شرطكافية ( حتى تكون العينة 0.4)
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للتأكييييييد بييييييان مصييييييفوفة التبيييييياين ال تمثييييييل مصييييييفوفة الوحييييييدة، علييييييى  Bartlettاختبففففففار بارتليففففففت -ب

 (.0.04لهذا المؤشر أقل من ) يكون مستوى الداللة أال

الباحييييث هييييذا األسييييلوب للتحقييييق ميييين افتييييراض أحادييييية  اسييييتخدم: االستكشففففا  العففففامل   التحليففففل-ج

اسيييييييتخالص العواميييييييل ومعرفييييييية مسييييييياهمة الفقيييييييرات فيييييييي تشيييييييكيل هيييييييذه العواميييييييل،  مييييييين خييييييياللالبعيييييييد 

 .0.0باإلضافة الى إمكانية التخلص من الفقرات التي يقل تشعبها عن 

  84( النسييييييييييخة Spss)الحزميييييييييية اإلحصييييييييييائية للعلييييييييييوم االجتماعييييييييييية  الباحييييييييييث برنييييييييييامج اسييييييييييتخدام

 .( لمعالج البيانات  (WINSTEPSرنامج  بلمعالجة مختلف البيانات  و 

اميييييييا ميييييييا يخيييييييص اسيييييييتخدام نميييييييوذج راش احيييييييادي المعلمييييييية، و تيييييييدريج الفقيييييييرات و تقيييييييدير كيييييييل مييييييين 

اطييييالع الباحييييث علييييى الدراسييييات فييييي مجييييل بحثييييه  صييييعوبة الفقييييرات و تقييييدير قييييدرات االفييييراد فميييين خييييالل

برنيييييييامج راسيييييييكال  واماسييييييتخدو اليييييييذين  ( 8002( و عيييييييالم )8008وسييييييمرائي ) (8008ربيعيييييييي ) منهييييييا 

لكييييين مييييين خيييييالل ،ين للنميييييوذج التعيييييرف عليييييى االشيييييخاص الغيييييير  مالئميييييفيييييي ات صيييييعوب واوجيييييد همولكييييين

برنييييييييييامج  ااسييييييييييتخدمو  فقييييييييييد  (KASSIM ،8002)و  (8000)رفقييييييييييي و سيييييييييياند،  كييييييييييل ميييييييييين  دراسييييييييييات

WINSTEPS)   اسيييييتخدامه ب  تنصيييييحرت التيييييي التوصييييييات بعيييييد األبحييييياث و خاصييييية ليكييييي ا( وهيييييذ

يسييييييييييمح بقييييييييييياس  WINSTEPS برنييييييييييامج (Fox ،8004و  Bond)ميييييييييين الصييييييييييدق فحسييييييييييب للتحقييييييييييق 

وهيييييذا (Messick ،0224)اليييييذي تحيييييدث عنيييييه  Construct Validity)صيييييدق التكيييييوين الفرضيييييي ) 

مخطيييييط فرد/فقيييييرة لرايييييت وأيضيييييا معاميييييل الفصيييييل أدلييييية الصيييييدق منهييييا  ميييين خيييييالل التحقيييييق ميييين مختليييييف 

مميييا دفيييع  (    (WINSTEPSوالتحقيييق مييين أحاديييية البعيييد فكيييل هيييذه المزاييييا يقيييدمها برنيييامج  الثبييياتو 

 .الباحث الستخدامه في الدراسة الحالية
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 لإلجابة عن االسئلة:المنهجية المتبعة -0

لإلجابيييية عيييين أسييييئلة الدراسيييية الحالييييية وبعييييد االطييييالع ومراجعيييية الدراسييييات فييييي مجييييال البحييييث تييييم وضييييع  

 برنامج عمل وهو ما يلى:

 بشيكل رتالفقي جمييع عين أجيابوا االفيراد اليذين حيذف أي :والصيفرية التامية البيانيات حيذف -أ

 أجياب عليهيا التيي راتالفقي حيذف الفقيرات، جمييع حيل فيي أخفقيوا اليذينراد األفي حيذف صيحيح،

 .الطلبة جميع حلها أخفق في التي راتالفق حذف صحيح، بشكل الطلبة جميع

 )  للفقيرات  الثبيات معاميل خيالل مين (Person Index)لألشيخاص الثبيات معاميل حسياب  -ب

Item Index)     و معامييل الفصييل (Item Separation Index)  راتالفقيي ميين لكييل 

 .واألشخاص

 .فقرة كل على العينة إجابة تقدير نسبة طريق عن حسابها ويتم راتالفق صعوبة حساب  -ج

 ،(0.0-0.2( بين )(MNSQ قيمة تقدير بحيث تم  (Fit Statistic)المالءمة ؛ حصييائيات حسيياب - د

 تقيس راتالفق جميع أن أي البعد أحادية فرض من للتحقق وذل  ( 8،+8-بين ) ZSTD قيمة وتقدير

 .واحدا متغيرا

 ميين كييل مواقييع لتحديييد( (Item/Person Map واألفييراد  للفقييرات المتغييير خارطيية رسييم  -ه

 .نفسه التدريج الفقرات وقدرات االفراد على صعوبة

 .المطابقة حدود تقع خارج التي أي للنموذج، المالئمة غير الفقرات ستبعادا-و
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مين  االسيتفادة تيم ،عالقية شيكل الفقيرة وصيعوبتهافهيم  بميدى المتعليق الرابيع السيؤال عين إلجابيةل-ي

 راتالفقي صيعوبة مين كيل واألفيراد مواقيع للفقيرات المتغيير خارطية (Item/Person Map) لتحدييد

 التدريج نفسه، على
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 تمهيد:-0

ميييييين حيييييييث التأكييييييد ميييييين  الدراسيييييية التييييييي تييييييم الحصييييييول عليهييييييانعييييييرض فييييييي هييييييذا الفصييييييل نتييييييائج 

مالئميييييييية البيانييييييييات المسييييييييحوبة ميييييييين العينيييييييية الفتراضييييييييات نمييييييييوذج راش والمتمثليييييييية فييييييييي أحييييييييادي البعييييييييد 

واسيييييييتقاللية القيييييييياس والتحيييييييرر مييييييين السيييييييرعة وأيضيييييييا المنحنيييييييى الممييييييييز للفقيييييييرة، بهيييييييدف القييييييييام بتيييييييدريج 

 اختبار تحصيلي وفقا لصعوبتها، إضافة للتحقق من صدق وثبات المقياس بعد تدرجه.

 المتعلقة بالسؤال االول الدراسة الميدانية نتائج عرم -0

 للسيييييينة أولييييييى ثييييييانوي اختبييييييار تحصيييييييلي فييييييي المعلوماتيييييييةفقييييييرات  أشييييييكال مالئميييييية مييييييا نففففففص السففففففؤال:

 راش؟ نموذجالمالئمة الفتراضات 

 لإلجابة عن هذا التساؤل يجب التحقق من جميع افتراضات نموذج راش:

 :احاد  البعد لنموذج راشالتحقق من اال ترام األول -و

االستكشيييييييييافي و هيييييييييذا  التحليييييييييل العييييييييياملي ميييييييين أجيييييييييل التحقيييييييييق ميييييييين ذلييييييييي ، اسيييييييييتخدم الباحيييييييييث

فييييرض  باسييييتخدام طريقيييية المكونييييات األساسييييية، التييييي تعييييد ميييين أكثيييير الطييييرق اسييييتخداما  فييييي التحقييييق ميييين

)العليليييييييي،  و (8008)الربيعيييييييي، فدراسيييييييات كيييييييل مييييييين  ،نظريييييييية االسيييييييتجابة للفقيييييييرةأحيييييييادي البعيييييييد فيييييييي 

اسييييييييييتخدمتها للتحقييييييييييق   (8002)محمييييييييييد،  ، (8000)رفقييييييييييي و سيييييييييياند،  ،(8000)العنييييييييييزي،  ،(8002

( و قييييييد نصييييييح تيغييييييزة Quartimaxكوارتيميييييياكس )بطريقيييييية  مييييييع تييييييدوير المحيييييياورميييييين هييييييذا االفتييييييراض 

 . في حالة االعتقاد بوجود عامل واحد تتشبع عليه الفقرات باستخدامه(  8008)

ميييييين اجييييييل اسييييييتخدام   (8008تيغييييييزة ) المحكييييييات االرشييييييادية التييييييي ذكرهييييييا وميييييين خييييييالل اتبيييييياع 

 التحليل العاملي االستكشافي و هي:
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 .أو أكبيييير منهييييا (0.00)ينبغييييي أن تكييييون جييييل معييييامالت االرتبيييياط فييييي المصييييفوفة تحييييوم حييييول ـ      0

فيييييييييإذا انطيييييييييوت مصيييييييييفوفة االرتباطيييييييييات عليييييييييى متغيييييييييير ال ييييييييييرتبط بيييييييييالمتغيرات األخيييييييييرى، أو ال ييييييييييرتبط 

بمعظمهيييييييا )معيييييييامالت ارتباطيييييييه بيييييييالمتغيرات األخيييييييرى فيييييييي المصيييييييفوفة منخفضييييييية أو ضيييييييعيفة(، فييييييييمكن 

 .جراء التحليل العامليحذفه من المصفوفة قبل إ

 .(0,,,,0,من ) يجب أن تكون القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر -8

 بنبغيييييييي أن تكيييييييون معيييييييامالت االرتبييييييياط فيييييييي المصيييييييفوفة تختليييييييف عييييييين الصيييييييفر أو دالييييييية إحصيييييييائيا-0

اليييذي يجيييب أن  Bartlett’s test of Sphericity وللتثبيييت مييين ذلييي  نسيييتعمل اختبيييار برتلييييت

داال إحصييييييييائيا. وهييييييييذا االختبييييييييار إذا كييييييييان داال فإنييييييييه يطمئننييييييييا ميييييييين أن مصييييييييفوفة البيانييييييييات أو يكييييييييون 

االرتباطييييييات ليسييييييت مصييييييفوفة الوحييييييدة. ويقصييييييد بمصييييييفوفة الوحييييييدة المصييييييفوفة التييييييي تكييييييون فيهييييييا قيييييييم 

عناصيييير الخاليييييا القطرييييية الرئيسييييية مسيييياوية للواحييييد الصييييحيح، فييييي حييييين أن قيييييم الخاليييييا غييييير القطرييييية 

 .فوفة تساوي صفرالكافة المص

لكافة المصفوفة ،  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) اختبار كيزرييييييي مييرييييييي اولكينان يكون  يجبييييييي -5

 .وفقا لمحكات كيزر 0,40أعلى من 

 ( نالحظ ما يلي Spss   84برنامج)ومن خالل معاينة مخرجات 

 محك مصفو ة االرتباط

 األخيييييييرى فيييييييي المصيييييييفوفة منخفضييييييية أو ضيييييييعيفة ا بيييييييالفقراتمعيييييييامالت ارتباطهييييييي وجيييييييود فقيييييييرات 

 حذفها وهي: فقرة ثم( 05وعددها )

 فقرة واحدة من شكل خطا /صواب ( 00) -     
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 فقرتين من شكل اختيار متعدد( 00) -    

 فقرات من شكل تكميل  ( 05) -    

 فقرات من شكل ترتيب  ( 00) -    

 محك االزدواج الخط  

وهيييييذا (  0.00000)( و هيييييي اكبييييير مييييين القيمييييية المحيييييدد 0.08بلغيييييت قيمييييية محيييييدد مصيييييفوفة )

 يعني عدم وجود مشكلة ارتباط خطي  ذاتي بين المتغيرات.

( 8008( فقيييييرات فيييييي دراسييييية جبيييييوري )00)وهيييييذه النتيييييائج تتوافيييييق ميييييع بعيييييض الدراسيييييات منهيييييا 

 .( عند التحقق من أحادية البعد 8008( فقرة في دراسة السمرائي )88و)

 امييييا)ترتيييييب ( هييييي ميييين شييييكل ونالحييييظ ان الفقييييرات التييييي لهييييا عالقيييية ارتبيييياط قوييييية مييييع بعضييييها 

 .اقل مالئمة في تحقق الشرط األول فهي  الفقرات التي تحتاج الى تخمين )تكميل( 

( اشيييييييارت أيضيييييييا اليييييييى وجيييييييود اثييييييير 8002( والمصيييييييري )8008دراسييييييية ابيييييييوجراد )ل ومييييييين خيييييييال

لشيييييكل الفقيييييرة فيييييي االنحيييييراف المعيييييياري  لخطيييييا تميييييييز الفقيييييرات لصيييييالح االختبيييييار المتعيييييدد منهيييييا لفقيييييرات 

 سبب التخمين الذي يؤثر في التكميل و الترتيب أيضا .ب حالتكميل و يمكن ان ترج

 محك كفاية حجم العينة 

-كيييييييايزر ميييييييايربحسييييييياب مؤشيييييييرات  اختبيييييييار قيييييييام الباحيييييييث مييييييين كفايييييييية حجيييييييم العينييييييية للتحقيييييييق 

هيييي موضيييحة فيييي الجيييدول فكانيييت النتيييائج كميييا (  KMO) (Kaiser Meyer-Olkin)  أولكيييين

 : التالي
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 للتحقق من كفاية حجم العينة أولكين-كايزر ماير( نتائج اختبار  04) الجدول

 0.200 لكفاية حجم العينة أولكين-كايزر ماير

 لتياختبار بارت
 8028.80 8كا

 000 د . ي
 0.000 الداللة

 

 سيييياويت أولكييييين-كييييايزر مييييايرمييييا يلييييي  قيميييية مؤشيييير   ( 04)الجييييدول خييييالل يتضييييح ميييين 

(  مميييييا ييييييدل عليييييى ان مسيييييتوى االرتبييييياط بيييييين كيييييل 0.2( و )0.2بيييييين ) ي جييييييدة النهيييييا وهييييي( 0.200)

 االرتباط كاف الجراء التحليل العاملي .متغير بالمتغيرات األخرى في المصفوفة 

والموجيييييييييودة فييييييييييي قطيييييييييير مصييييييييييفوفة معييييييييييامالت (   MSA)  تيييييييييم قييييييييييياس مالءميييييييييية المعاينيييييييييية -

، والمالحيييظ بالنسيييبة لنتيييائج العينييية الحاليييية أن  (Anti-image Correlation) االرتبييياط الصيييورية

 (  Bartlett’s Test) ، كمييا أن قيميية اختبيييار بارتلييت(  0.50) جميييع القيييم الحرجيية أكبييير ميين

ودرجيييية (  8028.80) تسيييياوي ، وقيميييية كيييياي مربييييع  (0.000) داليييية إحصييييائيا  عنييييد مسييييتوى دالليييية

 (. 000 )حرية 

عنييييييييدما  و دقيقيييييييا (  وهيييييييو شيييييييرط كيييييييافي0.00قييييييييم الشييييييييوع بعيييييييد االسيييييييتخراج  متوسيييييييطها )  -

 ( .20:  8008حسب )تغيزة، ( 840حجم العينة اكبر من )يكون 

( نجيييييييد جيييييييدور العواميييييييل الكامنييييييية التيييييييي زادت عييييييين الواحيييييييد 05دول )مييييييين خيييييييالل الجييييييي ايضييييييياو 

( أن نسييييييييبة 00الجييييييييدول )خييييييييالل  ميييييييين (ميييييييين تبيييييييياين اسييييييييتجابات افييييييييراد العينيييييييية .و %00.02فسييييييييرت )

(، وهيييييي أكبييييير مييييين 8.08التبييييياين المفسييييير للعاميييييل األول إليييييى التبييييياين المفسييييير للعاميييييل الثيييييانى تسييييياوى )

 .البعد( وهذا مما يؤكد تحقق افتراض أحادية 8)



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
119 

 

 توزيع الجدور الكامنة و نسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة( : 00الجدول )

 الجدر الكامن ألعامل
نسييييييييييييييييييبة التبيييييييييييييييييياين 

 المفسر
النسييييييييييييييييييبة التراكمييييييييييييييييييية   

 %للتباين 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 

 

 

 

 



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
120 

 

 للعامل االول الى العامل الثاني( : نسبة الجذر الكامن 02الجدول )

 الجذر الكامن العامل
نسييييييييييييييييبة التبيييييييييييييييياين 

 المفسر

نسييييييييييييييبة الجييييييييييييييذر الكييييييييييييييامن 
للعامييييييل االول الييييييى العامييييييل 

 الثاني

  11.997 4.439 العامل األول

 5.932 2.195 العامل الثاني 8.08

 

لتحدد عدد العوامل   (   Scree plot) ويمكن أيضا االستفادة من نتائج   منحنى المنحدر 

ميل المنحى عند تباطؤ في ( 05الشكل )(، فمن خالل 840خاصة عندما يكون حجم العينة اكبر )

العامل الثاني و يبقى الميل متقاربا لبقية العوامل مما يرجح أيضا وجود عامل سائد يمكن ان يستدل 

 على أحادية البعد .
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 (05الشكل )

 الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبارالتمثيل البياني لقيم 

 (spss)المصدر : مخرجات 

  (Local Independence) ا ترام االستقالل الموضوع -ب

نظييييييرا ألن افتيييييييراض أحادييييييية البعيييييييد يكييييييافم افتيييييييراض االسييييييتقالل الموضيييييييعي، لييييييذا تيييييييم االكتفييييييياء 

الموضييييييعي. وميييييين  ميييييين افتييييييراض احادييييييية البعييييييد لالسييييييتدالل علييييييى تحقييييييق افتييييييراض االسييييييتقالل بييييييالتحقق

أن تحقييييق افتيييراض أحادييييية البعييييد يكييييافم االفتييييراض  أورداوسييييواميناثان قيييد  هييييامبيلتونذكييييره أن  الجيييدير

يتضيييمن  ,أن افتيييراض أحاديييية البعيييد وكيييذل  ييييرى وورم  ض االسيييتقالل الموضيييعيافتيييرا و هيييو الثييياني 

 (8000)دبوس،  افتراض االستقالل الموضعي وليس العكس.
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 (Speededness) ا ترام التحرر من السرعة    األدا  -ج

اسيييييتطاع جميييييييع الطييييييالب إنهييييياء االختبييييييار ضييييييمن الوقييييييت المحيييييدد لإلجابيييييية, ويعييييييزى اإلخفيييييياق  

 .من قبل بعض الطلبة عن اإلجابة على فقرات االختبار يعزى إلى عامل القدرة

 (  ICCS )تواز  المنحنيات المميزة للفقرات ا ترام  -

( الذي  يسييييييييييمح بمعالجة   (WINSTEPSبرنامج الباحث  للتحقق من هذا االفتراض اسيييييييييتخدام 

و قد تم (Bond&Fox,2015: 255) و الذي اوصيييها كل من بوند و فوكس  إحصيييائية فق نموذج راش 

 (، 02( الى )04الحصول على المنحنيات المميزة للفقرات وفق نموج راش الموضحة في االشكال من )

(  و عالقتهييييييييا  ب  0منحنيييييييييات احتمييييييييال اسييييييييتجابة الفقييييييييرة )الحصييييييييول علييييييييى العالميييييييية ثييييييييل مو هييييييييي ت 

التييييي تمثييييل تمثييييل الفييييرق بييييين قييييدرة الفيييييرد و صييييعوبة لفقييييرة و العالقيييية بييييينهم هييييي ترجيحيييييية   

 (.02احتمالية يمكن تصورها بالمحنى المبين في الشكل رقم )
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 للفقرات االختيار متعددICCs   ( : 04الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

 الممييييييزة للفقيييييرات اختييييييار متعيييييدد  تتوافيييييق ميييييع محنيييييى النميييييوذج العيييييام منحنييييييات نالحيييييظ ان جيييييل 

بحييييييييث يوجيييييييد متطرفييييييية عليييييييى  اليسيييييييار  فاسيييييييتجابتهافقيييييييرات  3ماعيييييييدا و هيييييييو بييييييياللون األزرق اليييييييداكن 

بالمئييييييية و هنيييييييا   24بة تفيييييييوق سيييييييذوي قيييييييدرت منخفضييييييية اسيييييييتطاعوا اإلجابييييييية عليييييييى الفقيييييييرة بنالتالمييييييييذ 

 يرجييييع الييييى أسييييباب متعلقيييية يمكيييين ان  فييييي المئيييية و هييييذا 000فقييييرتين اسييييتطاعوا اإلجابيييية عليهييييا بنسييييبة 

رات ، لكيييييين هييييييذا الشييييييكل ميييييين الفقييييييرات يييييييتالءم اكثيييييير مييييييع نمييييييوذج راش و بييييييالتخمين او مموهييييييات الفقيييييي

اش نجييييييييده اكثيييييييير اسييييييييتخداما فييييييييي مختلييييييييف االختبييييييييارات التحصيييييييييلية التييييييييي تييييييييم بناؤهييييييييا وفييييييييق نمييييييييوذج ر 

 (8000)رفقي و ساند،  ،(8000)العنزي،  ،(8002)العليلي،  و (8008)الربيعي، 



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
124 

 

 

 خطأ–صحي  للفقرات ICCs   ( : 04) الشكل

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

ال تتوافيييييق ميييييع منحنيييييى النميييييوذج    صيييييحيح /خطيييييأنالحيييييظ ان جيييييل منحنييييييات الممييييييزة للفقيييييرات 

العييييييام  و هييييييو بيييييياللون األزرق الييييييداكن و اسييييييتجابتها متطرفيييييية علييييييى  اليسييييييار  و اليمييييييين أيضييييييا بحيييييييث 

بالمئيييية  24بة تفييييوق سيييييوجييييد تالميييييذ ذوي قييييدرت منخفضيييية اسييييتطاعوا اإلجابيييية علييييى بعييييض الفقييييرات  بن

و أيضيييييا هنييييا  تالمييييييذ ذوي قيييييدرات  فيييييي المئيييية 000اسييييتطاعوا اإلجابييييية عليهييييا بنسيييييبة و هنييييا  فقيييييرتين 

مييييييع عالييييييية لييييييم يسييييييتطيعوا اإلجابيييييية علييييييى فقييييييرتين  ممييييييا يجعييييييل هييييييذا الشييييييكل ميييييين الفقييييييرات ال يييييييتالءم 

 . النموذج ال سباب متعلقة بالتخمين
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  تكميل  راغللفقرات ICCs   ( : 00كل )شال

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

حنييييى النمييييوذج العييييام  ننالحييييظ ان جييييل منحنيييييات المميييييزة للفقييييرات تكمليييية الفييييراغ  تتوافييييق مييييع الم

فقيييييييرتين فاسيييييييتجابتها متطرفييييييية عليييييييى  اليسيييييييار بحييييييييث يوجيييييييد  8و هيييييييو بييييييياللون األزرق اليييييييداكن ماعيييييييدا 

فيييييييي المئييييييية و هيييييييذا  000التالمييييييييذ ذوي قيييييييدرت منخفضييييييية اسيييييييتطاعوا اإلجابييييييية اإلجابييييييية عليهيييييييا بنسيييييييبة 

حييييييث  وأيضيييييا اغليييييب الفقيييييرات ذات صيييييعوبة متوسيييييطةيمكييييين ان  يرجيييييع اليييييى أسيييييباب متعلقييييية بيييييالتخمين 

نجييييييد ان هييييييا الشييييييكل ال يسييييييتخدم بكثييييييرة فييييييي االختبييييييارات التحصيييييييلية  تتمركييييييز االسييييييتجابات فييييييي الوسييييييط

 وفق نموذج راش .
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 ترتيبللفقرات ICCs   ( : 04الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

نالحيييييظ ان جيييييل منحنييييييات الممييييييزة للفقيييييرات الترتييييييب تتوافيييييق ميييييع محنيييييى النميييييوذج العيييييام وهيييييو        

اسيييييتجابتها متطرفييييية عليييييى اليسيييييار بحييييييث يوجيييييد التالمييييييذ  فقيييييرة واحيييييدة بييييياللون األزرق اليييييداكن ماعيييييدا 

و أيضييييييييا   فييييييييي المئيييييييية 40ذوي قييييييييدرت منخفضيييييييية اسييييييييتطاعوا اإلجابيييييييية علييييييييى الفقييييييييرة بنسييييييييبة تفييييييييوق 

هنيييييا  اسيييييتقرار فيييييي االسيييييتجابة ليييييدى عينييييية كبييييييرة  مييييين  التلمييييييذ ذوي القيييييدرات اكبييييير مييييين المالحيييييظ ان 
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فييييي المئيييية فييييي عييييدد ميييين الفقييييرات و هييييذا يمكيييين ان يرجييييع سييييهولة هييييذه الفقييييرات  000المتوسييييط بنسييييبة 

. 

 المطابقةللفقرات ICCs   ( : 08الشكل )

 (WINSTEP)المصدر :برنامج 

المميييييييزة للفقييييييرات ميييييين شييييييكل مطابقيييييية  ال تتوافييييييق مييييييع نالحييييييظ وجييييييود بعييييييض منحنيييييييات       

منحنيييييى النميييييوذج العيييييام  هيييييو بييييياللون األزرق اليييييداكن و اسيييييتجابتها متطرفييييية عليييييى  اليميييييين بحييييييث يوجيييييد 

تالمييييييذ ذوي قيييييدرات عاليييييية ليييييم يسيييييتطيعوا اإلجابييييية عليييييى فقيييييرتين  و أيضيييييا هنيييييا  العدييييييد مييييين الفقيييييرات 

خفضييييية مميييييا يجعيييييل و نالحيييييظ ان اغلبيييييية االسيييييتجابات التيييييي ليييييم يسيييييتطع اإلجابييييية عنهيييييا ذو القيييييدرة المن

 تركز في اليسار مما يجعل هذه الفقرات ذات صعوبة



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
128 

 

هيييييي األكثييييير انتهاكيييييا  صيييييحيح /خطيييييأ ميييين خيييييالل هيييييذه المنحنييييييات نيييييرى ان الفقيييييرات ذات شيييييكل 

 االسييييييتجاباتشييييييكل اختيييييييار متعييييييدد  ميييييين خييييييالل بعييييييض لفرضييييييية تييييييوازي منحنيييييييات المميييييييزة للفقييييييرة ثييييييم 

امييييا األكثيييير مالئميييية لهييييذا الشييييرط فهييييي ميييين شييييكل ترتيييييب   ثييييم تكميييييل فييييراغ   ونوعييييا  ،الغييييير المالئميييية

( و ابييييييو جييييييرد 8002مييييييا المطابقيييييية  وهييييييذه النتييييييائج تؤكييييييد  االختالفييييييات الموجييييييود بييييييين نتييييييائج العنييييييزي )

( مميييييييييا تيييييييييدفعنا اليييييييييى  البحيييييييييث اكثييييييييير فيييييييييي تنوييييييييييع فقيييييييييرات االختبيييييييييارات 8002( والمصيييييييييري )8008)

 لموافقة نموذج راش التحصيلية

 النتائج المتعلقة بالسؤال ال ان  للدراسة  -0

 للسيييييينة أولييييييى ثييييييانوي اختبييييييار تحصيييييييلي فييييييي المعلوماتيييييييةفقييييييرات  مالئميييييية أشييييييكال مييييييا نففففففص السففففففؤال 

 راش؟ نموذج تقديراتالمالئمة ل

امكييييين الحصيييييول عليهيييييا و لدراسيييييات السيييييابقة التيييييي ابمعالجييييية الباحيييييث  لإلجابييييية عييييين هيييييذا التسييييياؤل  قيييييم

وعالونييييييية  ( 8000وهيييييييي  لميييييييياء و سييييييياند ) (WINSTEPS)اسيييييييتخدمت نفيييييييس البرنيييييييامج التيييييييي 

 معظمها تتشابه في الطريقة و هي : حيث وجد الباحث ان ( 8002عليلي ) ،( 8002)

 : )بند/فرد( األصلية االستجابات مصفوفة إنشاء -

 المالئمين غير األفراد حذف -

 مالئمة  غير البنود حذف -

 )بند/ رد( األصلية االستجابات مصفو ة إنشا -و

 مفتيياي وفييق تييتم )بنييد/فييرد( االسييتجابات مصييفوفة أن1988) ) الكيياظم أمينيية تييرى

 ليذا تحصييلي، اختبيار مين هيو الحاليية، الدراسية فيي المسيتخدم واالختبيار لكيل مقيياس، التصيحيح
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 الخالييا وتمثيل البنيود االفقيي، والمحيور األفيراد المحيور العميودي يشيكل حييث ، المصيفوفة سيتبنى

( و تيم بناؤهيا 0و  0 ( بيين البنيود عليى األفيراد اسيتجابة وتتيراوي بنيد، كيل عليى فيرد كيل اسيتجابة

 (EXCEL)باستخدام برنامج 

 راش: نموذج.درجة مطابقة استجابات األ راد عن  قرات االختبار لتوقعات 0-0

( المصييييييمم لتحليييييييل النمييييييوذج WINSTEPتحليييييييل اسييييييتجابات الطييييييالب باسييييييتخدام برنييييييامج ) تييييييم

حيييييادي المعلمييييية، حييييييث يقيييييوم البرنيييييامج بحيييييذف اسيييييتجابات األفيييييراد اليييييذين أجيييييابوا إجابييييية صيييييحيحة عليييييى أ

الييييييذين لييييييم يجيبييييييوا علييييييى أي فقييييييرة إجابيييييية صييييييحيحة،  األفييييييرادجميييييييع فقييييييرات االختبييييييار، وكييييييذل  حييييييذف 

ابيييية عليهييييا إجابيييية صييييحيحة، وكييييذل  يقييييوم البرنييييامج بحييييذف الفقييييرات التييييي نجييييح جميييييع الطييييالب فييييي اإلج

أو التيييييييي ليييييييم يجيييييييب عليهيييييييا أي طاليييييييب إجابييييييية صيييييييحيحة، وليييييييم تظهييييييير نتيييييييائج التحلييييييييل أي حالييييييية مييييييين 

فيييييي المتبقيييييية بعيييييد تحقييييييق احيييييادي البعيييييد ( ةفقييييير  02الحييييياالت السيييييابقة، ليييييذل  نجحيييييت الفقيييييرات جميعهيييييا )

 .( طالبا  405تحليل استجابات أفراد العينة )

اسييييييييييتخراج بعييييييييييض المؤشييييييييييرات  تييييييييييملمطابقيييييييييية اسييييييييييتجابات األفييييييييييراد عيييييييييين فقييييييييييرات االختبييييييييييار،  

حصييييييائي المطابقيييييية الكلييييييية لألفراد/الفقييييييرات، إاإلحصييييييائية الختيييييييار األفييييييراد المطييييييابقين للنمييييييوذج، وهييييييي 

(ZSTD( الييييييذي يعتمييييييد فييييييي حسييييييابه علييييييى متوسييييييط مربعييييييات البييييييواقي المعيارييييييية ،)MNSQ والجييييييدول )

وقيييييييييم  بوحففففففففدة اللوجيففففففففتلحسييييييييابي واالنحييييييييراف المعييييييييياري لتقييييييييديرات القييييييييدرة المتوسييييييييط ا(، يبييييييييين 00)

 .إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات القدرة لألفراد مقدرة بوحدة (   04الجدول ) 

 المطابقة الداخلية والخارجيةاللوجيت، والخطأ المعياري في قياس هذه القدرة، وقيم إحصائي 

 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 االنحراف المعيار 

 

(، ان المتوسييييييييييييط الحسييييييييييييابي لمتوسييييييييييييطات المربعييييييييييييات الداخلييييييييييييية 02يتضييييييييييييح ميييييييييييين الجييييييييييييدول)

مييييين الواحيييييد، وكيييييذل  اقتيييييراب قييييييم االنحيييييراف المعيييييياري لمتوسيييييطات المربعيييييات جيييييدا والخارجيييييية، يقتيييييرب 

مربعيييييييات الداخليييييييية والخارجيييييييية، مييييييين الصيييييييفر، حييييييييث يفتيييييييرض النميييييييوذج أن القيمييييييية المثاليييييييية لمتوسيييييييط 

(، كميييييا يالحيييييظ أن متوسيييييط قييييييم 0( بيييييانحراف معيييييياري مقيييييداره )0المطابقييييية الداخليييييية والخارجيييييية هيييييي )

(، يقتيييييييرب مييييييين الصيييييييفر، بينميييييييا يقتيييييييرب االنحيييييييراف المعيييييييياري مييييييين الواحيييييييد، مميييييييا ZSTDاإلحصيييييييائي )

وذج النميييي دسييييتبعوقييييد تييييم ا  يشييييير الييييى اقتييييراب هييييذه القيييييم ميييين القيييييم المثالييييية، التييييي يفترضييييها النمييييوذج،

-802-880-808-800-022-008-22-50-00)و هيييييييييييم : مييييييييييين أفيييييييييييراد الدراسييييييييييية افيييييييييييرد (00)

نهيييييييييا غييييييييير مطابقييييييييية أ شييييييييارت نتيييييييييائج التحليييييييييلأوالتييييييييي ( 820-828-822-080-020-022-500

 .وقعات النموذجتل

بقييييييية يسييييييياهم فيييييييي تحدييييييييد القصيييييييور فيييييييي بنييييييياء ا( ان تحلييييييييل المط8000قيييييييد أوضيييييييح عيييييييالم )و 

المفيييييردات مثيييييل : عيييييدم فعاليييييية المشيييييتتات مفيييييردات االختييييييار متعيييييدد او عيييييدم دقييييية اإلجابيييييات الصيييييحيحة 
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( فهيييييذه النتييييياج تيييييدل عليييييى النتيييييائج الغيييييير متوقعييييية حييييييث تبتعيييييد القيمييييية 8000، وأيضيييييا حسيييييب التقيييييي )

اجيييييابوا إجابيييييات اليييييذين  لألفيييييراد (2.0 )نباتجييييياه السيييييالب  بقيمييييية اكبييييير مييييي(  0 )الزائيييييية اللوجيسيييييتية عييييين

  صعبة و لم يستطيعوا اإلجابة عن إجابات سهلة و العكس بالنسبة لالتجاه الموجب.          

 :(Calibration)لتقديرات النموذج راش .درجة مطابقة  قرات االختبار  0.0

لمعرفيييية مييييدى مالئمييييية الفقييييرات للنميييييوذج، فقييييد تيييييم تقييييدير معلمييييية الصييييعوبة لكيييييل فقييييرة باإلضيييييافة 

، حصيييييائي المطابقييييية الداخليييييية والخارجيييييية للفقييييييراتإإليييييى الخطيييييأ المعيييييياري فيييييي قيييييياس الصييييييعوبة، وقييييييم 

 ( يبين ذل :02والجدول )

المعياري في قياس الصعوبة،  وقيم إحصائي  والخطأ(: الصعوبة بوحدة اللوجيت لكل فقرة  02جدول)  ال

 المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات.

رقفففففففففم 
 الفقرة

 أالفففففخفففففطففففف الصعوبة
 المعيار 

 المطابقة الخارجية المطابقة الداخلية

مفففتفففوسففففففففففففط 
الفففمفففربفففعفففففات     

(MNSQ ) 

إحصففففففففففائ  
 المالئمة

(ZSTD) 

 متوسط المربعات

(MNSQ ) 

احصفففففففففففففففففائففففففففف  
 المالئمة

(ZSTD) 

1 0.58 0.00 0.02 4.0 0.82 4.0 

2 -0.02 0.05 0.00 0.0 0.02 0.8 

3 -0.02 0.05 0.20 -0.4 0.24 -0.8 

4 0.02 0.00 0.04 0.8 0.02 0.4 

5 0.00 0.00 0.05 0.0 0.00 0.5 

6 0.08 0.00 0.24 -0.0 0.20 -0.2 

7 -0.05 0.08 0.00 0.2 0.02 8.0 
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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) 

8 0.40 0.00 0.00 0.0 0.00 8.2 

9 0.20 0.00 0.02 5.4 0.88 5.4 

10 -0.0 0.00 0.04 0.8 0.04 0.2 

11 0.02 0.00 0.00 0.0 0.02 0.2 

12 -0.04 0.05 0.28 -0.2 0.20 -0.2 

13 -0.22 0.00 0.05 0.4 0.00 0.4 

14 -0.54 0.08 0.22 -8.0 0.20 -8.5 

15 0.20 0.00 0.22 -0.2 0.24 -0.8 

16 0.02 0.00 0.02 8.0 0.08 8.4 

17 -0.42 0.08 0.22 -0.0 0.22 -0.8 

18 -0.02 0.08 0.00 0.0 0.00 0.5 

19 0.50 0.00 0.22 -0.0 0.22 -0.0 

20 0.88 0.00 0.04 0.0 0.02 0.5 

21 0.40 0.08 0.25 -0.0 0.28 -0.0 

22 0.25 0.05 0.25 0.2 0.22 0.0 

23 0.00 0.00 0.22 -0.4 0.22 -0.8 

24 0.50 0.00 0.08 0.0 0.00 0.0 

25 -0.58 0.00 0.02 0.2 0.02 8.8 
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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) 

26 -0.58 0.00 0.20 -0.0 0.20 -0.2 

27 -0.00 0.00 0.22 -8.2 0.20 -0.0 

28 0.00 0.00 0.22 -0.0 0.24 -0.4 

29 -0.80 0.08 0.22 -8.2 0.20 -0.0 

30 -0.80 0.08 0.22 -8.2 0.22 -0.4 

31 -0.54 0.08 0.22 -8.0 0.22 -8.2 

32 0.52 0.00 0.20 8.2 0.22 -8.4 

33 0.88 0.00 0.00 8.2 0.02 0.0 

34 -0.42 0.08 0.25 -0.2 0.20 -0.2 

35 -0.05 0.00 0.08 0.4 0.00 0 

36 0.22 0.00 0.22 8.0 0.02 0.2 

37 0.54 0.00 0.22 -0.4 0.22 -0.5 

 

في تحديد دقيق لمحكات اختلفت الدراسات واألبحاث التي تم االطالع عليها من طرف الباحث 

كات المطابقة هي بين  بالنسبة  (  اختارا مح8008من خالل دراسة لمياء وساند )المطابقة مع النموذج  ف

 ( 8(و )+ -8( فبين )ZSTD( الداخلية والخارجية اما  )0.2( و) 0.0بين ) (MNSQ) ل

 (للمطابقة التقاربي والتعابدي 0.5( و )0.0(  فاختارت شرط للمطابقة  بين )8002اما عليلي )
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 (. 0.80وأيضا هنا  شرط معامل التمييز اقل )

 بين ) ZSTD ((  اختار محكات المطابقة هي   فقط ل8008(  وابوجراد )8002اما عالونة )

 (  8( و )+8-)

بين  (MNSQ)(  اختار محكات المطابقة هي بين  بالنسييييبة  ل 8008)ALIYU  علوي ودراسيييية

 & Bonds) بوند و فاكس  حسييييب  )8+(و )8 (بينف)  ZSTD (الداخلية و الخارجية اما  0.2و 0.0

Fax, 2001)  أما دراسيييية نورهان و اخرون(Nuraini ،Azrilah ،Azami و ،Siti Hanani ،8000) 

 )0.4(بين) MNSQ)مجتمعة  بالنسيييييييييبة  لمحكات المطابقة هي ان ال تتحقق الشيييييييييروط فقد  تم اختيار 

. اما بغاوي   (0.2(و)  0.5(و تمييز)   8+و) (2-) فبين (ZSTD)الداخلية و الخارجية اما   )0.4(و

 (Baghaei, 2011) محكات المطابقة هي بين  بالنسييبة  ل ختارفقد ا(MNSQ ( (0.2( و) 0.0بين )

 (8(و) + -8فبين) ) ZSTD (الداخلية و الخارجية اما 

نجيييييييد اختالفيييييييات فيييييييي تحدييييييييد المحكيييييييات المطلوبييييييية فيييييييي حيييييييذف فمييييييين خيييييييالل هيييييييذه الدراسيييييييات 

 Rudolfأجانيييب اهتميييوا بموضيييوع راش  و هيييم بأسييياتذة،ولهيييذا اتصيييل الباحيييث الفقيييرات الغيييير مالئمييية 

Debelak  رادوف ديبلييييي   أسيييييتاذ القيييييياس و التقيييييويم بمعهيييييد عليييييم الييييينفس بجامعييييية زييييييوريا بالنمسيييييا  قيييييام

بعييييييدة أبحيييييياث حييييييول نمييييييوذج راش و نظرييييييية  االسييييييتجابة للمفييييييردة و كييييييان السييييييؤال ميييييياهي شييييييروط قبييييييول 

 و كانت اإلجابة   المالئمة لنموذج راش؟ المفردة 

مالئمة جيدة ،ف نموذج راش   أنا آسييف، لكنني ال أعرف أي شييروط عامة تضييمن مالءمة

يمكن أن يكون لدي  توافق جيد مع نموذج  بحيث لنموذج راش دائما يعتمد أيضييييييييا على المجتمع 

  .مع مجتمع ، ولكن ال يكون الئق ا مع مجتمع اخر راش 
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بجمهورية  ادمن جامعة از  أسييييييتاذ دكتورو  Purya Baghaeiببورا باقهي أيضييييييا  واتصييييييل الباحث

 ايران مهتم بنموذج راش و قد تم االطالع على احدى ابحاثه و كانت اإلجابة هي  

و الخارجية  infitلكن عادة تستخدم الداللة اإلحصائية الداخلية   ،هنا  عالقة بالبرنامج المستخدم 

outfit  و قد وجهنا الى كتاب  (Bond  وFox ،8004) 

 (02يمكن االطالع على الرسالة بالملحق رقم )

و  Bond)مشييييتركة بينهم و هي متفقة مع المحكات الفي هذه الدراسيييية تحديد  ولهذا حاول الباحث

Fox ،8004) 

( 8 -فبين ) (ZSTD) (الداخلية و الخارجية اما 0.2( و )0.0بين) ) MNSQ )وهي شييييييييييرطي

(، تم اسيييييتبعاد 02 حصيييييائي المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات في الجدول رقم )إوبناء على قيم  ( 2و)

،  00،  05،  9،  8،  7،   1وهي الفقرات )فقرة،  14وعييددهييا الفقرات الواقعيية خييارج حييدود المطييابقيية، 

82،82  ،29  ،00  ،00  ،08  ،00  ،00  ). 

 الفقرات المحذوفة هي شكل

 صحيح /خطأ فقرات شكل 5

 فقرات شكل اختيار متعدد 5

 فقرات شكل تكملة فراغ  8

 فقرات شكل ترتيب  5
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 قييييييام الباحييييييث بحسيييييياب المتوسييييييط الحسييييييابي واالنحييييييراف المعييييييياري لتقييييييديرات الصييييييعوبة للفقييييييرات

مقيييييييدرة بوحيييييييدة اللوجييييييييت، واالنحيييييييراف المعيييييييياري، وقييييييييم إحصيييييييائي المطابقييييييية الداخليييييييية و  بعيييييييد الحيييييييذف

 ( يبين ذل  :80والخارجية لمتوسط مربعات البواقي المعيارية، والجدول ) 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات الصعوبة للفقرات مقدرة 80الجدول )

 اري في قياس هذه الصعوبة، وقيم احصائي المطابقة الداخلية والخارجيةبوحدة اللوجيت، والخطأ المعي

 فقرة( 80)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 

االنففحراف 
 0.0 1.01 1.8 1.14 1.10 1.44 المعيار 

 

( 0.00)ن المتوسيييييييط الحسيييييييابي لمتوسيييييييطات المربعيييييييات الداخليييييييية أ (80يتضيييييييح مييييييين الجيييييييدول)

، وأن (1.0) ، يقتييييرب ميييين الواحييييد، وهييييو الوضييييع المثييييالي الييييذي يفترضييييه النمييييوذج (0.0) والخارجييييية

 تقتييييييييرب ميييييييين، (0.8) والخارجييييييييية( 0.00)االنحييييييييراف المعييييييييياري لمتوسييييييييطات المربعييييييييات الداخليييييييييةقيييييييييم 

ن قيييييييييم المتوسييييييييط الحسييييييييابي واالنحييييييييراف أالحييييييييظ ي(، وكييييييييذل  0.00القيييييييييم المثالييييييييية للنمييييييييوذج وهييييييييي )

التيييييي يفترضيييييها النميييييوذج، مميييييا يؤكيييييد  القييييييم المثاليييييية تقتربيييييان مييييين (، ZSTDالمعيييييياري لقييييييم إحصيييييائي )

 الفقرات للنموذج.مطابقة 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال ال الث للدراسة :

 الختبييييييار التحصيييييييلي فييييييي المعلوماتيييييييةالعالمييييييات  ثبييييييات الصييييييدق و الدالالت ميييييياهي نففففففص السففففففؤال  

 ؟وفق نموذج راش للسنة أولى ثانوي

 : الصدق  : ووال  

التييييييي تناولييييييت بنيييييياء اختبييييييار تحصيييييييلي وفييييييق المتحصييييييل عليهييييييا  لعربيييييييةاميييييين خييييييالل الدراسييييييات 

مفهيييييييييوم الصيييييييييدق  (8002)العليليييييييييي، و (0220)عيييييييييالم ، و  (8002)عالونيييييييييه، نميييييييييوذج راش  مثيييييييييل 

 :هو صدق المحتوى وصدق المفهوم وتم التحقق منه من خالل 

فيي الدراسية االسيتطالعية وأيضيا   ذلي  توضييح تيم وقيد التحصييلي، لالختبيار المحكميين صيدق  -أ

 ن يشمل جميع الوحدات و الكفاءات وفق جدول الموصفات و مراعاة ا ختبارء االمن خالل بنا

 موضيوعية تتحقيق كميا النهائيية، بصييغته راش نميوذج افتراضيات بتحقيق القيياس موضيوعية-ب

 حيذف عمليية خيالل مين ذلي  مين التحقيق تيم وقيد نفسيها، بالطريقية أيضيا االختبيار تفسيير نتيائج

 األنميوذج، ميع المطيابقين غيير األفيراد حيذف تيم كميا الفتراضيات النميوذج، المطابقية الفقيرات غيير

 القيياس موضيوعية تحقييق فيي االختبيار صيدق لميدى تقويميا افتراضيات النميوذج  مين التحقيق عيدوب

 .(0220، )عالمو  (8002)عالونه، 

المطابقييييية الخارجيييييية  اد لتوقعيييييات انميييييوذج مييييين خيييييالل  احصيييييائيمالئمييييية فقيييييرات و اسيييييتجابات االفييييير  -ج

 ( 8( و )+8-( التي تتراوي بين ) ZSTDو الداخلية ) 

نجد مفهوم الصيييييدق الحديث التي امكن الحصيييييول عليها الدراسيييييات األجنبية بعض لكن من خالل 

والنظرة الموحدة للصدق من خالل  (  constructمفهوم البناء )سيب لنموذج راش خاصية مع اسيتخدام امن
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 صييدق تقدير إلىنه يهدف أ كرونباخ ويالحظ  Construct Validityالمفهوم أو التكوين الفرضيي    صيدق

 أسياسا يعنى الصيدق بأن نتصيورل الصيدق، توفر على الحجة تقيم التي والشيواهد البينات إنتاج أو األدلة 

 ،ذاته حد في بالدرجات يعنى وال .المقياس درجات على القائمة االسييتدالالت أو التفسييير أو التأويل بأوجه

 (8002)تيغزة ا.،  ذاته حد في المقياس أو

 ,ALIYU)ونموذج راش يسيييييييييييييمح من التحقق من بعض األدلة المتعلق باالختبار و كما أشيييييييييييييار 

 Messickادلة صييييييييييييييدق  بناء   Raschالى ان النتائج المتحصييييييييييييييل عليها من خالل نموذج   (2015

(1989، ) 

 على بنيات الصيييييييدق الحديث يمكنه ان يسييييييياعدنا في الكشيييييييف  (  WINSTEPو هذا من خالل برنامج) 

التعرف ( يوضح مختلف األدلة المستخدمة في 80والجدول )الداعمة لصيدق محتوى  االختبار التحصييلي 

 على صدق العالمات المتحصل عليها.

 ( ملخص الدلة الصدق و الثبات المستخدمة وفق نموذج راش80الجدول ) 

 اإلحصا   الفهوم االدلة 

 الصدق

التأصيل النظري لبيانات 
 المقياس

 (substantive 
validity) 

هل كل بنود مقياس تعمل 
 بفاعلية؟

 تللفقرا احصائي المطابقة الخارجية
(ZSTD) 

 تم التحقق من ان جميع البنود

 >  0  

 صدق المحتوى الداخلي

Internal scale 
validity: 

(content validity) 

ما مدى تطابق استجابات 
الفقرات  مع المتوقع وفق 

 نموذج راش؟

 للفقرات  مربعاتلمتوسط ا
(MNSQ) 

 تم التحقق ن جميعها 

> 0.0 
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 صحة استجابات االفراد

Person response 
validity: 

(substantive validity) 

ما مدى تطابق استجابات 
االفراد  مع المتوقع وفق 

 نموذج راش؟

 لالفراد احصائي المطابقة الخارجية

(ZSTD)  

  <2تم التحقق من انها 

 صالحية المقياس الداخلي

Internal scale 
validity: 

(structural validity) 

 من خالل التحليل العاملي البعد؟هل المقياس أحادي 

PCA  

 تم التحقق منها 

 ال بات

موثوقية الفصل بين 
 األشخاص

Person response 
validity: 

(substantive validity) 

هل يمكن للمقياس التمييز 
على األقل بين مستويين 

 متميزين؟

 معامل الفصل

Person-separation index 

 

 االتساق الداخلي

Internal 
Consistency: 

(reliability) 

هل استجابات العناصر 
 متسقة مع بعضها البعض؟

 معامل الثبات 

Cronbach’s alpha 
coefficient: 

 

 و   (Edmund , Avril, Gavin, Stephanie, & Rachel, 2015)المصدر 

 (Anners, 2014  ،May Solveig ،Tore ،Caryl و ،Anders) 
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 .ال بات4

شييييييييير يفي النظرية الحديثة للصييييييييدق يعتبر الثبات احدى األدلة على صييييييييدق عالمات االختبار و  

د ار المالسمة  على متصل األفراد و الفقراتمعامل الثبات في نظرية االسيتجابة للفقرة، إلى دقة تقدير مواقع 

 Item) ( تاقيياسييييييييييييييهيا، ويمكن تحديد مدى هذه الدقة في التقدير بحسيييييييييييييياب معامل الفصييييييييييييييل بين الفقر 

Separation Index ) الذي يشار له بالرمز Gi))  فيما بلغت قيمة معامل الفصل بين( 0.22)قد بلغ ، 

وهذه القيم   ) 0.08و قد بلغ) ( Gp )لذي يرمز له بالرمزا   (Person Separation Index)  دااألفر 

ت التقديرية لقدر ف المعياري للقيم اار االنح د تعبر عن النسبة بيناواألفر رات الفصل بين الفق المتعلقة بمعامل

ُيعّد دليال  على أن عينة  (8)ت، ومتوسيييييييييييييط الخطأ المعياري وزيادة هذه القيم عن االفقر  د وصيييييييييييييعوبةااألفر 

 ت، وبناء  على القيم السيييابقة، يمكن الحصيييول على معامالتاد والفقر رات األفابين قدر  كافية للفصيييلراد األف

 ت من خالل استخدام الصيغة الرياضية اآلتيةاوالفقر  رادالثبات لكل من األف

G2 1+/R=G2 (حيث تعني ، )  R ) ،وتعني معامل الثبات ( G) (8002)عالونه،  صلمعامل الف 

وتشيييييييير هيييييييذه  ( 0.20 )، ( 0.20 )التيييييييوالي د عليييييييىات واألفييييييير اوقيييييييد بليييييييغ معاميييييييل ثبيييييييات الفقييييييير 

السييييمة الييييذي تقيييييس هييييذه  ت فييييي تعريييييف متصييييلار قييييفييييي الفصييييل بييييين الفراد القيييييم الييييى كفاييييية عينيييية األفيييي

بيييييين  د فيييييي التميييييييزات فيييييي الفصيييييل بيييييين األفييييير ات، وتيييييدل القيمييييية الثانيييييية عليييييى كفايييييية عينييييية الفقييييير االفقييييير 

ى مييييين قيمييييية كانيييييت أعلييييي فيييييرادقيمييييية معاميييييل ثبيييييات األ . ومييييين المالحيييييظ أن أبعييييياد االختبيييييار التحصييييييلي

قييييييام الباحييييييث بتقييييييدير قيييييييم معامييييييل الفصييييييل بييييييين  معامييييييل ثبييييييات الفييييييق ا رت، غييييييير أنهييييييا ُتعييييييّد مناسييييييبة.

 مييييين خيييييالل  المعادلييييية  ،  WINSTEP)الفقيييييرات، ومعاميييييل الثبيييييات لالختبيييييار، باسيييييتخدام برنيييييامج )

(يمثييييييل معامييييييل   (Gحيييييييثوهييييييذا باسييييييتخدام ثييييييالث أخطيييييياء معيارييييييية لكييييييل مجموعيييييية  التالييييييية

 (8000)رفقي و ساند،  الفصل يمكننا تقدير عدد الطبقات
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 ( هذه القيم: 88ويوضح الجدول ) 

وعيييييدد الطبقيييييات اإلحصيييييائية  (: معاميييييل الفصيييييل بيييييين الفقيييييرات ومعاميييييل الثبيييييات لالختبيييييار 88جيييييدول) ال

 المتمايزة للفقرات

 عدد الطبقات اإلحصائية الثبات لالختبارمعامل  معامل الفصل بين الفقرات

(0.22) ) 0.22) 2 

 

(، 8(، وهي أكبر من )0.22( ان قيمة معامل الفصييييييييييل للفقرات بلغت )80  يالحظ من جدول )

 ,Wright & Masterمما يدل على أن فقرات االختبار كافية لتعريف متصييييييييل السييييييييمة المراد قياسييييييييها )

و هذا يدل على ان الفقرات  ويالحظ ارتفاع معامل الثبات ( طبقات 2و يمكن تقسيييييييييييييييمهم الى)  (،1982

 و أيضا لعددها القليل بسبب حذف الفقرات الغير مالئمة . اكثر ثبات و تمييزا لالختبار

قيييام البييياحيييث بتقيييدير قيم معييياميييل الفصييييييييييييييييل بين األفراد، ومعييياميييل الثبيييات لألفراد، بييياسييييييييييييييتخيييدام برنيييامج و 

((WINSTEP ( هذه القيم:  80 ، ويوضح الجدول ) 

. معامل الفصل بين األفراد ومعامل الثبات لألفراد، وعدد الطبقات اإلحصائية المتمايزة  (88)ولجدال

 فرادلأل

 عدد الطبقات اإلحصائية معامل الثبات لألفراد         معامل الفصل بين األفراد

      (0.08) ) 0.00 ) 8 
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 اقيييييل (، وهيييييي 0.08( أن قيمييييية معاميييييل الفصيييييل بيييييين األفيييييراد بلغيييييت ) 88 )يالحيييييظ مييييين جيييييدول 

االفيييييراد بحييييييث تمييييييز طبقتيييييين فقيييييط  لفصيييييل بيييييين اقيييييل كافيييييية فيييييي ا(، مميييييا ييييييدل أن عينييييية االفيييييراد 8مييييين )

و نجييييد أيضييييا دراسيييية متصييييل السييييمة الييييذي يقيسييييه االختبييييار ( أخطيييياء معيارييييية علييييى خييييط 0باسييييتخدام )

(  و 0.20التحصيييييييل فييييييي الهندسيييييية تحصييييييلت علييييييى معامييييييل فصييييييل ) لقييييييياس (8000و سيييييياند،  )رفقييييييي

 قد برر السبب لتجانس قدرات الطلبة  النها مرتبطة بمعامل الثبات .

  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ثيييانوي ي المعلوماتيييية للسييينة أوليييى التحصييييلي فييي الختبيييارا صيييعوبة فقيييراتهيييل تختليييف  نفففص السفففؤال

 ؟اشكالها باختالفراش نموذج  وفق

 – PERSON - MAP) والفقرات األفراد مواقع تحديدالباحث ب قامالتسيييييييياؤل إلجابة عن هذا ل

ITEM) التأكد من عدم وجود فجوات بين الفقرات  في ايضا و يساعدنا .بوحدة اللوجيت نفسه التدريج على

 :الشكل التالي ي لالختبار، كما هو موضح فيصدق استساق الداخل يدل علىمما 
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           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)المتغير للفقرات و االفراد )( خارطة 80الشكل )

 WINSTEP)مخرجات  المصدر:(



 عرم نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الخام  

 
144 

 

( نالحيييييييظ ان الفقيييييييرات األكثييييييير صيييييييعوبة هيييييييي مييييييين اشيييييييكال  متعيييييييددة  80مييييييين خيييييييالل الشيييييييكل )

 اختيييييييييارو (a12) خطييييييييأ-صييييييييحيح (ثييييييييم c2شييييييييكل ترتيييييييييب ثييييييييم مطابقيييييييية ) h2)علييييييييى الترتيييييييييب التييييييييالي )

   (a6)خطأ -ثم  صحيح  (b6)متعدد

-a3-a4خطأ مع اختيار متعدد )-و صييحيح d3)و)  (d1) تكملة فراغ  األكثر سيهولة فنجد اما الفقرات

b1 (  ثم(c6مطابقة ) (وb1)  . اختيار متعدد 

هنييييا  عالقيييية بييييين شييييكل الفقييييرة و صييييعوبتها الن نجييييد نفييييس االشييييكال فييييي  ان ليييييسهييييذه النتييييائج تؤكييييد 

(  8008جييييرد )أبييييو مسييييتويات مختلفيييية ميييين القييييدرة و هييييذه النتييييائج تتطييييابق مييييع مختلييييف الدراسييييات منهييييا 

( فيييييييييي المقارنييييييييية بيييييييييين تكمييييييييييل و متعيييييييييدد لكييييييييين للمسيييييييييتوى االبتيييييييييدائي  و اسيييييييييتخدم 8002والمصيييييييييري )

د ان التكمييييييييل اكثييييييير صيييييييعوبة و هيييييييذا باسيييييييتخدام نمييييييياذج البييييييياحثين صيييييييوريتين ن متكيييييييافئين حييييييييث وجييييييي

تسييييتخدم اختبييييار واحييييد يحتييييوي علييييى اشييييكال  ألنهييييامختلييييف ميييين اسييييتجابة المفييييردة لكيييين درسييييتنا تختلييييف 

 متعددة من الفقرات .
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 الخاتمة

 تعتبيييييير االختبييييييارات التحصيييييييلية ميييييين أكثيييييير األدوات شيييييييوعا فييييييي التقييييييويم التربييييييوي، وفييييييي بالدنييييييا

توجييييييييه التالمييييييييذ و انتقيييييييائهم، وتسيييييييتخدم عليييييييى ميييييييدار العيييييييام الدراسيييييييي لغاييييييييات مختلفييييييية، تسيييييييتخدم فيييييييي 

كالتشيييييخيص أو التوجييييييه أو التقيييييويم أو لتحدييييييد مسيييييتوى معيييييين )تسيييييكين(، أو لالنتقيييييال مييييين صيييييف اليييييى 

أعليييييى أو االنتقييييياء مييييين مرحلييييية معينييييية. كميييييا انهيييييا تعليييييب دور أساسيييييي فيييييي حيييييياة الميييييتعلم، كلميييييا تقيييييدم 

االختبييييييارات أهميييييية أكبيييييير. )حصيييييه ، امنيييييية، محميييييد، و نركييييييي،  الدراسيييييية، تكتسيييييب نواتالميييييتعلم فييييييي سييييي

8000.) 

اليييييييى ميييييييا ينتييييييياب هيييييييذه  ليييييييذا كيييييييان عليييييييى البييييييياحثين فيييييييي مجيييييييال التربيييييييية وعليييييييم الييييييينفس االنتبييييييياه  

جييييياءت نظريييييية وقيييييد االختبيييييارات مييييين مشيييييكالت أفقيييييدتها فيييييي كثيييييير مييييين األحييييييان الدقييييية والموضيييييوعية، 

لحصيييييول عليييييى قيييييياس موضيييييوعي لتفيييييادي هيييييذه المشيييييكالت واوذج راش االسيييييتجابة للمفيييييردة وخاصييييية نمييييي

اهييييييم مراحييييييل ميييييين اشييييييكال الفقييييييرات اختيييييييار و  التحصيييييييلي االختبييييييار تبقييييييى عملييييييية اعييييييدادللقييييييدرات، لكيييييين 

القيييييياس، فالنمييييياذج الرياضيييييية ال تبنيييييي الفقيييييرات بيييييل تطيييييابق اسيييييتجابات االفيييييراد لهيييييذه الفقيييييرات وتقيييييدم لنيييييا 

 على هذه المالئمة،ارقام إحصائية نحكم من خاللها 

جييييياء هيييييذا البحيييييث ضيييييمن هيييييذه اإلشيييييكاليات لمعالجتهيييييا مييييين خيييييالل بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي فيييييي   

 مادة المعلوماتية للسنة أولى ثانوي وفق نموذج راش.

اختييييييييار الفقيييييييرات المناسيييييييبة الفتراضيييييييات ان وجيييييييد الباحيييييييث مييييييين خيييييييالل نتيييييييائج التسييييييياؤل األول ف  

اكثييييير أهميييييية عنيييييد التحقيييييق مييييين المطابقييييية، فميييييا اظهرتيييييه النميييييوذج يسييييياعدنا فيييييي تفيييييادي حيييييذف فقيييييرات 

نتييييييائج هييييييذه الدراسيييييية فييييييي التحقييييييق ميييييين مالئميييييية بعييييييض اشييييييكال فقييييييرات اختبييييييار تحصيييييييلي الفتراضييييييات 

نميييييييوذج راش ان هنيييييييا  اختالفيييييييات بيييييييينهم حسيييييييب االفتراضيييييييات، فأشيييييييكال الفقيييييييرات مثيييييييل نيييييييوع اختييييييييار 
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نييييوع ترتيييييب او تكميييييل و هييييذا يييييدعم متعييييدد او خطييييا وصييييواب تحقييييق المالئميييية احييييادي البعييييد أكثيييير ميييين 

 (.8000كما ذكرها )عالم،  تفسير بانها اكثر تجانس في قياس سمة واحدة

بقة تقديرات نموذج ( فرد للحصول على مطا00( فقرة و )05ومن خالل التساؤل الثاني ثم حذف )  

ينهم ب التوفيقالمحكات حسيييييييييييييب مختلف الدراسيييييييييييييات لكنه حاول اختالفات في تبني  راش وقد وجد الباحث

ان تكون االختبارات في البحث الحالي لذل  نوصييييييييييييييي  WINSTEP)وخياصيييييييييييييية التي وفرهيا لنيا برنيامج )

 من الفقرات. أكبرالتحصيلية وفق نموذج راش تحتوي على عدد 

تيييييم التحقيييييق مييييين صيييييدق التكيييييوين الفرضيييييي لالختبيييييار التحصييييييلي  الثاليييييثومييييين خيييييالل التسييييياؤل   

ثييييييانوي وفييييييق نمييييييوذج راش وهييييييذا مييييييا يجعييييييل فقييييييرات االختبييييييار المتبقييييييية  ة المعلوماتييييييية للسيييييينة أولييييييىدلمييييييا

 .BANK ITEMS)( صالحة لالستخدام في بنو  المفردات )80)

ال صيييييعوبة الفقيييييرات أن اليييييى مييييين خيييييالل نتيييييائج الدراسييييية  ومييييين خيييييالل التسييييياؤل الرابيييييع توصيييييل الباحيييييث

تحصيييييلية متنوعيييية الفقييييرات التييييي ممييييا يسييييمح لنييييا ببنيييياء اختبييييارات تتعلييييق بيييياختالف اشييييكال الفقييييرات فقييييط 

 معرفية العليا من تحليل وتطبيق.تتيح قياس مختلف القدرات ال

موضيييييييوعي تشخيصيييييييي للمجيييييييال األول بنييييييياء اختبيييييييار تحصييييييييلي الحاليييييييية فيييييييي  الدراسييييييية نتيييييييائجسيييييييمحت 

( 80يحتيييييوي عليييييى )بيئييييية لتعاميييييل ميييييع الحاسيييييوب وفيييييق نميييييوذج راش، المتمثيييييل فيييييي لميييييادة المعلوماتيييييية 

و هييييذه الفقييييرات  تكمليييية(شييييكال ميييين الفقييييرات )اختيييييار متعييييدد، صييييواب و خطييييأ، مطابقيييية، فقييييرة ميييين عييييدة ا

 الييييييى(  0.54-)  ميييييينالصييييييعوبة  تتييييييراوي فيييييييتتييييييدرج بنييييييوده بوحييييييدة قييييييياس مطلقيييييية )لوغيييييييت(، بحيييييييث 

اليييييى مجميييييوعتين،  تفسيييييير اسيييييتجابة االفيييييراد عليهيييييا وفيييييق قيييييدراتهم مييييين و هيييييذه الفقيييييرات تمكييييين (. 0.52)

سيييييحب منيييييه  يمكييييينثابييييية بنييييي  أسيييييئلة لميييييادة المعلوماتيييييية السييييينة أوليييييى ثيييييانوي، و تصيييييبح هيييييذه الفقيييييرات بم

ميييييين مشييييييكالت  علييييييى مشييييييكلةأي عييييييدد بنييييييود التييييييي تحقييييييق اهييييييداف القييييييياس، ممييييييا يسييييييمح لنييييييا بالتغلييييييب 
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التقييييويم و هييييي اخييييتالف مسيييييتوى التحصيييييلي للتالميييييذ بييييين األقسيييييام بسييييبب اخييييتالف نوعييييية االختبيييييارات 

  الشعبة او القسم. ىصعبة (  او حت التحصيلية المقدمة) سهلة ،
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 واقتراحاتتوصيات 

 التوصيات -0

علييييى النتييييائج المتحصييييل عليهييييا ميييين خييييالل هييييذه الدراسيييية لبنيييياء اختبييييار تحصيييييلي فييييي المعلوماتييييية بنيييياء 

للسييييينة أوليييييى ثيييييانوي وفيييييق احيييييدى نمييييياذج االسيييييتجابة للمفيييييردة وهيييييو نميييييوذج راش يمكننيييييا ان نقيييييدم بعيييييض 

 التوصيات:

 رأهميييييية اسيييييتخدام نمييييياذج االسيييييتجابة للمفيييييردة فيييييي بنييييياء االختبيييييارات التحصييييييلية لتفسيييييي 

 اكثر موضوعي للنتائج المتحصل عليها.

  تنوييييييييع اشيييييييكال الفقيييييييرات فيييييييي بنييييييياء االختبيييييييارات التحصييييييييلية وفيييييييق نظريييييييية االسيييييييتجابة

 للمفردة 

   باسيييييييتخدام نميييييييوذج راش للسيييييييماي للمعلميييييييين بتقيييييييويم موضيييييييوعي  لألسيييييييئلةانشييييييياء بنيييييييو

 لتعلمات التالميذ.ل

  تيييييوفير البيييييرامج الحاسيييييوبية المتخصصييييية الالزمييييية السيييييتخدام نمييييياذج االسيييييتجابة للمفيييييردة

 .الرسميةخاصة لتحليل نتائج االختبارات التحصيلية موذج راش نعموما و 

  تكييييييوين المعلمييييييين فييييييي دورات متخصصيييييية فييييييي بنيييييياء االختبييييييارات التحصيييييييلية وتفسييييييير

 النتائج المتحصل عليها لما لمسناه من حاجة ملحة عند مختلف األساتذة.
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  االقتراحات-0

 يلي: ي الدراسة الحالية نقتري مافي ضوء ما توصلنا اليه من نتائج ف

 مييييين النتيييييائج  للتأكيييييدمقارنييييية باسيييييتخدام نميييييوذج راش باسيييييتخدام مختليييييف اشيييييكال الفقيييييرات راسييييية د

 عليها.المتحصل 

  بنيييياء اختبييييارات تحصيييييلية وفييييق النمييييوذج الثنييييائي )نمييييوذج لييييورد( لييييدى تالميييييذ الثييييانوي وخاصيييية

 لقبولها فقرات تختلف في معامل التمييز.

  الثالثيييييييي )نميييييييوذج بيرنييييييييوم( ليييييييدى تالمييييييييذ الثيييييييانوي بنييييييياء اختبيييييييارات تحصييييييييلية وفيييييييق النميييييييوذج

 وخاصة لقبولها فقرات تختلف في معامل التخميين مثل حل المشكالت

  راش.بناء بن  أسئلة لمادة المعلوماتية لتالميذ السنة أولى وفق نموذج 

  دراسييييييية صيييييييدق التكيييييييوين الفرضيييييييي الختبيييييييارات التحصييييييييلية وفيييييييق نمييييييياذج مختلفييييييية مييييييين نظريييييييية

 دة.االستجابة للمفر 

 مختلييييييييييف  راش وخاصيييييييييية وفييييييييييقاالختبييييييييييارات التحصيييييييييييلية وفييييييييييق نمييييييييييوذج  دراسيييييييييية موضييييييييييوعية

االحصائية.المحكات التي توفر البرامج 
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، من جامعة 8002, 8 82تاريا االسترداد  القباس و التقويم.(. 8000ابتسام صاحب الزويني. ) .0
 http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_2_1947_399.docxبابل: 

الميييييؤتمر (. االختبيييييارات النفسيييييية والتعليميييييية: نبيييييذة تاريخيييييية. 8008ابيييييراهيم مبيييييار  الدوسيييييري. ) .8
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(. رعايييييييية مجتميييييييع الطلبييييييية الفيييييييائقين مييييييين منظيييييييور الممارسييييييية 8000احميييييييد وجيييييييدي بركيييييييات. ) .2
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(. اتجاهيييييييييييييات معاصيييييييييييييرة فيييييييييييييي القيييييييييييييياس 8000زيييييييييييييياد عبيييييييييييييد الحسييييييييييييييب الخيييييييييييييولي. ) .02
 .020-040(، الصفحات 000)مجلة األدابالومضوعي. 

(. نحييييييو رؤييييييية جدييييييدة الصييييييالي نظييييييام التقيييييييم و القييييييياس 8000سيييييالم احمييييييد مجاهييييييد. ) .02
 .800-800، الصفحات المجلد الثاني - 04العدد-المجلة الجامعةالتربوي بليبيا. 
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(. بنييييييياء اختبيييييييار تحصييييييييلي لميييييييادة اإلدارة واإلشيييييييراف 8008ح رشييييييييد الجبيييييييوري. )صيييييييال .02
(، 800)االسيييييتاذالتربيييييوّي عليييييى وفيييييق نظريييييية السيييييمات الكامنييييية لطلبييييية معاهيييييد إعيييييداد المعلميييييين. 

 .0580-0028الصفحات 

(. االتجاهييييييييييات البيئييييييييييية لييييييييييدى طلبيييييييييية و طالبييييييييييات 8000صييييييييييالح عبييييييييييد اه جاسييييييييييم. ) .80
 .و الجامعة العربيةمجلة دراسات الخليج الكويت. 

تقييييييييييم كفاييييييييية بنيييييييياء االختبييييييييارات (. 8002صييييييييباي سيييييييياعد، و بيييييييين عييييييييامر وسيييييييييلة . ) .80
الجزائييييييير: مجلييييييية  التحصيييييييلية ليييييييدى أسييييييياتذة التعليييييييم الجيييييييامعي وفيييييييق معيييييييايير االختبييييييار الجييييييييد.

 العلوم االنسانية و االجتماعية.

و  (. تحلييييييييل البيانيييييييات فيييييييي البحيييييييوث النفسيييييييية0220صيييييييالي اليييييييدين محميييييييود عيييييييالم. ) .88
 التربوية. )دار الفكر العربي، المحرر( القاهرة، مصر.

القيييييييييياس و التقوسيييييييييم التربيييييييييوي و النفسيييييييييي (. 8000صيييييييييالي اليييييييييدين محميييييييييود عيييييييييالم. ) .80
 (. القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.0)اإلصدار  أساسيته و توجاهته المعاصرة

 

المنهجييييييية التقييييييويم البييييييديل أسسييييييه النظرييييييية و (. 8005صييييييالي الييييييدين محييييييود عييييييالم. ) .85
 القاهرة: دار الفكر العربي و تطبيقاته الميدانية.

نمييييييييياذج االسيييييييييتجابة للمفيييييييييردة االختباريييييييييية (. 8000صيييييييييالي اليييييييييدين محميييييييييود عيييييييييالم. ) .84
القيييييياهرة: دار  أحادييييييية البعييييييد و متعييييييددة األبعيييييياد و تطبيقاتهييييييا فييييييي القييييييياس النفسييييييي و التربييييييوي.

 الفكر العربي.

 لقيييييييياس النفسيييييييي النظرييييييييات و الطيييييييرقاتقيييييييان ا(.8000صيييييييالي اليييييييدين محيييييييود عيييييييالم. ) .80
عمان، االردن: )ترجمييييييييية ل سيسيييييييييلي رينوليييييييييد و ليفينغسيييييييييتون رينوليييييييييد((. 0)اإلصيييييييييدار الطبعييييييييية 

 دار الفكر.

(. اثيييييييير شييييييييكل الفقييييييييرة علييييييييى معييييييييالم الفقييييييييرة و ثبييييييييات 8000طالييييييييب محمييييييييد العنييييييييزي. ) .82
 االختبار. جامعة مؤتة، االردن: جامعة مؤتة.

ثيييييير التييييييدريب علييييييى الييييييذكاء السيييييييال لتطييييييوير أ(. 8002عييييييادل بترجييييييي عبييييييد الجليييييييل. ) .82
 مجلة شبكة العلوم النفسية العربية. الموهبة.
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عبيييييييد اليييييييرحمن فخيييييييرو حصيييييييه ، عبيييييييد اليييييييرحمن تركيييييييي امنييييييية، احميييييييد عمييييييير محميييييييد، و  .82
 االردن: دار المسيرة. القياس النفسي و التربوي.(. 8000السبعي نركي. )

(. 0التطبييييييييييييق(. )(. القيييييييييييياس النفسيييييييييييي )النظريييييييييييية و 0222عبيييييييييييد اليييييييييييرحمن سيييييييييييعد. ) .00
 القاهرة، مصر: العربي, دار الفكر.

(. مييييييييييؤتمر االصييييييييييالي المدرسييييييييييي اسيييييييييياليب 8002عبييييييييييد الييييييييييرحمن فتحييييييييييي جييييييييييروان. ) .00
الكشييييييف عيييييين الموهييييييوبين و رعييييييايتهم الواقييييييع و اتجاهييييييات التطييييييوير. جامعيييييية االمييييييارات العربييييييية 

 المتحدة، االمارات العربية المتحدة.

تطيييييييييوير و بنييييييييياء مقييييييييياييس (. 8000عبيييييييييد العزييييييييييز بييييييييين عيسيييييييييى اليييييييييدهام مشييييييييياري. ) .08
 الخصييييييائص السييييييلوكية للكشييييييف عيييييين الموهييييييوبيين فييييييي الصييييييفوف االولييييييية بالمرحليييييية االبتدائييييييية.

 السعودية: كلية التربية جامعة المل  فيصل.

(. التوافييييييق بييييييين النظييييييريتين الكالسيييييييكية والحديثيييييية فييييييي 8002عبييييييد الوهيييييياب العليلييييييي. ) .00
، 5مجلييييية دراسيييييات نفسيييييية و تربويييييية، فسيييييي. مطابقييييية فقيييييرات اختبيييييار تحصييييييلي فيييييي القيييييياس الن

 .025-052الصفحات 

مقيييييييياس سيييييييتانفورد ينييييييييه الصيييييييورة الخامسييييييية تقنيييييييين المقيييييييياس (. 8005عبيييييييير البلعيييييييا. ) .05
 دمشق: جامعة دمشق. في محافظة دمشق.

(. اثيييييييير الزيييييييييادة فييييييييي عييييييييدد الفقييييييييرات المرتبطيييييييية علييييييييى 8000عييييييييز الييييييييدين النعيمييييييييي. ) .04
مجلييييييية اتحييييييياد الجامعيييييييات العربيييييييية للتربيييييييية و عليييييييم . الخصيييييييائص السيييييييكومترية لفقيييييييرة االختبيييييييار

 (.0)2النفس، 

(. أثيييييير شييييييكل فقييييييرة االختيييييييار ميييييين متعييييييدد والصييييييواب 8002عييييييويض رجيييييياء محمييييييد. ) .00
والخطيييييأ عليييييى الخصيييييائص السييييييكومترية وفيييييق نظريييييية اسيييييتجابة الفقيييييرة الختبيييييار ميييييادة الحاسيييييب 

 الداب، السعودية.اآللي للصف األول ثانوي في مدينة تبو . تبو ، كلية التربية و ا

(. الموهبييييييييييية قيييييييييييراءة 8000فتيحييييييييييية وادي، و محميييييييييييد الساسيييييييييييي الشيييييييييييايب. )ديسيييييييييييمبر,  .02
 .022-020(، الصفحات 82)مجلة العلوم االنسانية و االجتماعيةمفاهمية. 
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(. بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي فيييييي 8000لميييييياء محميييييود رفقيييييي، و احميييييد صيييييباي سييييياند. ) .02
(، 50)0دراسيييييييييات، نميييييييييوذج راش. الهندسييييييييية لطلبييييييييية الصيييييييييف الخيييييييييامس االساسيييييييييي باسيييييييييتخدام 

 .0002-0040الصفحات 

(. درجيييييييية مطابقيييييييية اختبييييييييار تحصيييييييييلي وفييييييييق 8008ماجييييييييد محمييييييييد الخييييييييياط. )ينيييييييياير,  .02
نميييييييوذج راش أحيييييييادي المعلمييييييية فيييييييي الكشيييييييف عييييييين مسيييييييتوى المعرفييييييية العلميييييييية فيييييييي المهيييييييارات 

مجلييييييية جامعييييييية األقصيييييييى )سلسيييييييلة العليييييييوم الرياضيييييييية ليييييييدى طلبييييييية الصيييييييف الثيييييييامن األساسيييييييي. 
 .000-22، الصفحات اإلنسانية(

(. دراسيييييية مقارنيييييية بييييييين النظرييييييية التقليدييييييية ونمييييييوذج 8000محمييييييد السيييييييد ابييييييو هاشييييييم. ) .50
مجلييييية كليييييية التربيييييية راش فيييييي اختييييييار فقيييييرات مقيييييياس ميييييداخل الدراسييييية ليييييدى طيييييالب الجامعييييية. 

 .48-0، الصفحات بالزقازيق

النفسييييييى والتربييييييوى  (. التوجهييييييات المسييييييتقبلية للتقييييييويم8002محمييييييد السيييييييد ابييييييو هاشييييييم. ) .50
. جامعييييية الملييييي  سيييييعود، المجلييييية العربيييييية للتربيييييية 00وتطبيقاتهيييييا فيييييى مجيييييال التربيييييية الخاصييييية. 

 الخاصة .

(. بنييييياء اختبيييييار تحصييييييلي محكيييييي المرجيييييع فيييييي ميييييادة 8008محميييييد انيييييور السيييييمرائي. ) .58
-205، الصيييييييفحات األسيييييييتاذعليييييييم نفيييييييس الخيييييييواص لطلبييييييية أقسيييييييام العليييييييوم التربويييييييية والنفسيييييييية. 

0008. 

(. بنييييييياء 8000د انييييييور محميييييييود السييييييامرائي، و محميييييييد شيييييياكر الخفييييييياجي احمييييييد. )محميييييي .50
اختبييييار تحصيييييلي محكييييي المرجييييع فييييي مييييادة علييييم نفييييس الخييييواص لطلبيييية اقسييييام العلييييوم التربوييييية 

 . جامعة بغداد، العراق.800االستاذ، و النفسية. 

(. تصيييييييور مقتيييييييري لتطيييييييوير أدوات 8002محميييييييد بييييييين رشييييييياد عبيييييييد الكيييييييريم الزهرانيييييييي. ) .55
دراسييييية مقدمييييية تحصييييييل الطيييييالب وفيييييق معيييييايير الجيييييودة الشييييياملة بيييييوزارة التربيييييية. تيييييأليف  قيييييياس

جامعيييييية ام القيييييرى، المملكيييييية السييييييعودية: غييييييير  لنييييييل شييييييهادة الييييييدكتورة تخصيييييص قييييييياس وتقييييييويم.
 منشورة.

(. تطيييييييييييور اسييييييييييياليب التقيييييييييييويم 8004, 00 00-82محمييييييييييد حسيييييييييييين سيييييييييييعد حسييييييييييين. ) .54
 ة. كلية التربية بني سويف، مصر.ضرورة حتمية لضمان جودة المؤسسات التعليمي
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(. اسيييييتخدام نظريييييية االسيييييتجابة للفقيييييرة فيييييي بنييييياء فقيييييرات اختبيييييار 8000محميييييد دبيييييوس. ) .50
محكييييي المرجييييع فييييي الرياضيييييات بفقييييرات ثنائييييية التييييدريج و متعييييدد التييييدريج وفييييق النمييييوذج ثنييييائي 

 .0520-0545(، الصفحات 00)مجلة جامعة النجاي لألبحاثالمعلم. 

(. اسيييييتخدام نظريييييية االسيييييتجابة للفقيييييرة فيييييي بنييييياء فقيييييرات اختبيييييار 8000محميييييد دبيييييوس. ) .52
محكيييييييي المرجيييييييع فيييييييي الرياضييييييييات بفقيييييييرات ثنائيييييييية التيييييييدريج ومتعيييييييددة التيييييييدريج وفيييييييق النميييييييوذج 

 .0520-0545، الصفحات مجلة جامعة النجاي لألبحاثاللوجستي ثنائي المعلم. 

ة (. معالجييييييييييية نظريييييييييييي8000محميييييييييييد طييييييييييياهر طبعليييييييييييي، و محميييييييييييد قيييييييييييواري. )جيييييييييييوان,  .52
-020(، الصييييييييييفحات 00)دراسييييييييييات نفسييييييييييية و تربويييييييييييةلالختبييييييييييارت التحصيييييييييييلية و انواعهييييييييييا. 

808. 

اسييييييتخدام نميييييياذج االسييييييتجابة للمفييييييردة (. 8000محمييييييد محمييييييود محمييييييد عبييييييد الوهيييييياب. ) .52
المنيييييييا: مييييييذكرة دكتييييييوراه قييييييياس  االختبارييييييية فييييييي تييييييدريج مفييييييردات بعييييييض االختبييييييارات المعرفييييييية.

 نفسي ، غير منشور.

(. توظييييييف نميييييوذج راش فيييييي بنييييياء اختبيييييار تحصيييييييلي 8002معيييييزوز جيييييابر عالونيييييه. ) .40
مجلييييييية جامعييييييية االسيييييييتقالل فيييييييي منهييييييياج التييييييياريا للصيييييييف الثييييييياني الثيييييييانوي األدبيييييييي بفلسيييييييطين. 

 .808-020، الصفحات لالبحاث

تيييييياريا  محاضييييييرات فييييييي القييييييياس و التقييييييويم.(. 8002نضييييييال مييييييزاحم رشيييييييد العييييييزاوي. ) .40
ن كليييييييييييييية التربيييييييييييييية للعليييييييييييييوم االنسيييييييييييييانية جامعييييييييييييية تكرييييييييييييييت: ، مييييييييييييي8002, 8 82االسيييييييييييييترداد 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&=esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwjml6fEyvziAhXFQ0EAHSI1AFAQFjAAegQIABAC&
url=http%3A%2F%2Fcedh.tu.edu.iq%2Fepsd%2Fimages%2F%2

5D8%25AF.%25D9%2586%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%
2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D 
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نشييييييييرة تربوييييييييية (. 8002, 8 82وزاة العليييييييييم االدارة العاميييييييية للتعليييييييييم بمدينيييييييية المدينيييييييية. ) .48
 :http://www.madinaedu.gov.saتيييييييم االسيييييييترداد مييييييين  االختبيييييييارات التحصييييييييلية.

http://www.madinaedu.gov.sa/data.php?sp=d&p=6890&RnoS=y 

(. بنييييييياء اختبيييييييار تحصييييييييلي عليييييييى وفيييييييق أنميييييييوذج راش 8008لربيعيييييييي. )ياسيييييييين حميييييييد ا .40
(، الصيييييييفحات 8)8مجلييييييية الباحيييييييث، فيييييييي ميييييييادة األحيييييييياء ليييييييدى طلبييييييية الصيييييييف األول متوسيييييييط. 

800-840. 

(. الخصييييييييييييييائص السييييييييييييييكومترية الختبييييييييييييييارات 8008, 2يييييييييييييييونس ابييييييييييييييوجرد حميييييييييييييييدي. ) .45
ة للمفيييييييييردة. االختييييييييييار مييييييييين متعيييييييييدد و التكمييييييييييل دراسييييييييية مقارنييييييييية باسيييييييييتخدام نظريييييييييية االسيييييييييتجاب

 .020-020(، الصفحات 0)00

(. الخصييييييييائص السييييييييكومترية الختبييييييييارت االختيييييييييار 8008يييييييييونس حمييييييييي ابييييييييو جييييييييراد. ) .44
مجلييييييية العليييييييوم مييييييين متعيييييييدد و التكمييييييييل راسييييييية مقارنييييييية باسيييييييتخام نظريييييييية االسيييييييتجابة للمفيييييييردة. 

 .505-024، الصفحات التربوية و النفسية
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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  

   ال كن ل جي     عل  المه  ات الفني  

   االعال      ف ع   ي  م س    مس ق   مع  ج    س ل  

   يمكنن  ا م    كن ل جي  اإلعال    اال ص   ف  ال ةلي  

    ح ات اإلخ ا     ال ح ات ال   ي   فيه   خ ي  المةل م ت 

Bios اح  انظم  ش ك  ميك  س فت ظه  ق   ظه   الـ   windows   

   1ا   2حيث  حم  ام   octetأ  الـ  Byteاص    ح   ل خ ي  المةل م ت    الـ 

   حسب ال  امج المف  ح  ف  الجه   RAM ي  ي  مح    ال اك   الحي  

      أح  ال  امج ال    حم  الح س ب م  االخ  اق تchevale de troisحص   ط  ا   

   ال هيئ  المنطقي      قسي  الق ص إل  مس  ات   قط ع ت 

    سمح الش ك    لمش  ك  ف  الق ص الصلب 

   الن  للن     ش ك    ك   م  ح اسيب  نفس الم اصف ت

   المح   م  س ع     ط  ا أكث  الم  ع ية   

   ((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 ق ص اض ف   المؤسس ت  اإلعال  اآلل  

   المة لج س ع   ال ل ي ت  المةل م  ي  

   الش ش  حج   ي     الج مة ت   كن ل جي  اإلعال    اال ص  

     يي  الف     ال     نظ   م  أنظم  ال ش ي  

      

 التهيئة المنطقية هي  :لـ  الويب كاميرا تستعمل :به نقصد العتاد

  إع    نظ   ال ش ي    ال س م ت   الص   إ خ     الملحق ت   ال  امج

للكم ي    المك ن  األجه     ح ف المةل م ت   الف  ي  الص   لنق    

 ال اجه  ف  النق    لل أشي    الكم ي     حم  ال   ال  امج
  ال س مي 

 ضع نظ   الملف ت عل   
 الق ص

 

 

IOS  هو التشغيل نظام :  

Input output system  مك ن  ه جميع   الح س ب ف    ل حك  يق     ن مج   

Internet opering system  الح س ب  حم ي  يق     ن مج   

Iphone  operting system  اف  اضي   ج ئ ت إل  الصلب الق ص ل قسي    ن مج (C://   D://)  

 

 

مالحظة : اإلجابة على نفس ورقة  

 اإلمتحان
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 واحدة  قط     الخانة المناسبة لكل سطر  (x )ضع عالمة-3

 وحدات إخراج وحدات إدخال وحدات معالجة وحدات تخزين نظام تشغيل برامج  
Avast       

RAM       

       الميكروفون

       قرض صلب

       الطابعة

WINDOWS       

IOS       
 

4- 

 سمي مكونات الحاسوب التالية: -

                                      
1          ..............................0             .......................................3.......................................... 

 

 فقط امأل الفرغات بكلمة واحدة-  

 

 الص    ف  الشك   مث  :.......................   يمث  ........................

.  يش ف عل  :..................................   يم    ب ..................... ال    ق س 

  ـ..............................

 

  1KB=1000 Byte     1MB= 1000 KB    1GB=1000 MB    1TB=1000 GB: علما انه-

   ((Xيلي  )بوضع عالمة ) افيم  خطأ/ اختر  صحيح 

 خ طئ صحيح ال   يب

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

 ينربط حاسب بحاسبحواسيب متصلة بخط توصيل          وحدة توصيل مركزية           

 

 م بيناألرقا بوضع رتبها . الحاسوب لتركيب مرتبة غير مراحل بعض لديك :. السابع  التمرين

 

 

    الم ك ي  لل ح   ال ئيس  الصن  ق غلق

  )    (الم ك ي  لل ح   ال ئيس  الصن  ق  اخ  األ   ح لال  ث يت

 )   ( .الفأ     المف  يح ل ح    الش ش    ط

 )    ( .المة لج م      كيب

  )    (الصلب الق ص   كيب

 )    ( .ال اخلي  األسالك   صي 

 )    ( .  ث ي ه   المة لج   كيب

 

 

 

 

 

 

 



المالحققائمة   

 
166 

 

 ( 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   | 
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|    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   | 
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|   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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 (02الملحق )

 قائمة األساتذة المحكمين

 الصفة  التخصص المحكم
 أستاذ جامعي علم النفس د.عمار الميلود
 أستاذ جامعي القياس النفسي و تحليل المعطايات د.بلكرد محمد

 أستاذ جامعي   علم النفس عبد الوهاب د.جناد
 أستاذ جامعي   علم النفس بلحاج جلول عبد القادر 
 مفتش تربية وطنية  مهندس معلوماتية   عامر عامر  الميلود
 أستاذ تعليم ثانوي مهندس معلوماتية   حميدي الهواري
 أستاذ تعليم ثانوي أستاذ مدرسة عليا لالساتذة يوسف عزري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


