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 :مقدمة
مـن طرق  مــن أهم التطورات احلديثة يف جمال القياس النفسي والرتبوي بسبب مـا قدمته (Item Response Theory )تُعد نظرية االستجابة للمفردة•

.ةنظرية القياس التقليديذات فعالية كبرية يف بناء املقاييس النفسية والرتبوية، وطريقـة تفسري درجات األفراد على هذه املقاييس مقارنة ب سيكومرتية
ا تفسر درجة الفرد   Gregory (2004)  جرجيوريويشري  • ا تنتـج ميف إىل نظرية االختبارات التقليدية على أ ثري جمموعتني من االختبار على أساس أ ن 

الثانية عوامل تؤدي من خالل قدرات مستـقرة لدى الفرد يتم قياسها بواسطة االختبار ، و وتظهر عوامل تؤدي إىل االتساق ، وهي عوامل مرغوبة : العوامل مها 
 .خلطأإىل عدم االتساق أو االختالف ، وتتضمن جمموعة من العوامل غري املرغوبة واليت تؤثر يف درجة الفرد على االختبار وتسمى بعوامل ا

Item Resposeوقد سـاعد ظهور نظرية االستجابة للمفردة  • Theory ( IRT )  ه  بصورة على تطوير أساليب القياس النفسي والرتبوي يف كافة جوانب
ً جديداً للقيـاس النفسي والتـربوي من خالل  تقومي دقة وكفاءة القياس  ا قدمت أساساً نظر إلضافة إىل أ Al-Owidhaتطبيقية ؛  ( 2007). 

لقياس التكيدورًا هاماً من للمفردة  وتؤدي نظرية االستجابة • ضية يف قياس بعض نتاجات التعلم املرتبطة  في، والذي أداته االختبارات التكيفية خالل مناذجها الر
�عوبة املفردات اليت يتعرض إليها؛ األمر الذي يؤدي إىل اختصار اجلهد والتكلفة واختزال عدد ا  .ستخدمة يف القياسملفردات املاليت توائم بني قدرة املفحوص و



 :مقدمة
نج وكاو ويرى  • Yang & kaoكل من  �دق أدوات القياس ، وقد أوال  (2014) ها أن نظرية االستجابة للمفردة تكون وسيلة هامة لتقييم 

ا استخدمت على نطاق واسع لتطوير االختبارات املوحدة مثل اختبارات الكفاءة الدراسية ؛ وق ق د استخدمت على نطاالباحثون االهتمام بسبب كو
.واسع يف جمال التعليم وتطوير قياس مستوى حتصيل الطالب

تقديرات املختلفة قد تولد  وهناك جمموعة من العوامل املؤثرة على دقة التقديرات، بعضها يتعلق حبجم العينة وطول االختبار ، حيث يتضح أن العينات•
ية وأثر يت تستند عليها النظر خمتلفة، ورمبا يكون بسبب انتهاك افرتاضات النموذج، وكذلك تباينت وجهات النظر حول انتهاك االفرتاضات للنموذج  وال

 .التقديراتذلك على 
�اً يف االختبارات التكيفية واملقننة ا• ستوى من ليت قد تستخدم ألكثر من موهناك مواقف كثرية قد تتطلب تقييم أفراد خمتلفني يف مستوى القدرة، خصو

ت القدرة؛ والذي يؤثر على خصائص املفردات مما يستدعي دراسة وبيان مدى دقة تقديرات هذه البارامرتات للنماذج  يف طأ  سياق متغريات اخلمستو
رامرت التخمني ودوال املعلومات يف تقييم مدى دقة وكفاءة مناذج االستجابة للمفردة يف تقدير ثريها رامرتات القدر  املعياري لتقدير القدرة و ة واملفردة و

.  يف دقة القياس



نظرية االستجابة للمفردة
Item Response Theory ( IRT ):

 ميكن البد من حتقيقها حىت هي أساس نظري متطور للقياس النفسي والرتبوي ملعاجلة املفردات وتصميم االختبارات ، وهلذه النظرية جمموعة من الفروض•
�ة بنظرية االستجابة للمفردة . استخدامها  ت االختبار ألحد النماذج اخلا رجة األفراد على عدد وال تعتمد يف تقدير د. كما تشرتط مطابقة بيا

ضية مس ت الصحيحة كما هو احلال يف نظرية االختبار التقليدية ، إمنا تعتمد على منط إجابة الفرد بناء على دالة ر االحتماالت  تندة على نظريةاإلجا
 .تسمى دالة االستجابة للمفردة

وقعه مفردة ما إذا علم م وتقـوم نظريـة االستجابة للمفردة علـى افرتاض وجود متصل للسمة، حبيث ميكـن تقدير احتمال اإلجابة الصحيحة للفرد عن•
� (θ)لنسبة للقدرة ية املفردةعلى هذا املتصل، وأن العالقة بـني أداء الفرد على املفردة وقدرته ميكن أن حتدد من خالل ما يسمى مبنحىن خا

(Item Characteristic Curve)ضية توضح العالقة بني احتمال جناح الفرد على مفردة من مفردات االخت بار والقدرة الذي ميثل دالة ر
ملوقع الفرد علـى متصل السمة،  (Monotonically Increasing)املراد قياسها كما تفرتض أن مقدار االحتمال يكون دالة متزايدة مطردة 

دة قدرة الفرد  .مما يعين أن احتمال اإلجابة الصحيحة يزداد بز
ثر خصائص عين• �ني ، وعدم  ثر خصائص املفردات خبصائص عينة املفحو �ني خبصائص عينة ويفرتض يف نظرية االستجابة للمفردة عدم  ة املفحو

.املفردات ، وهذا بدوره ينعكس على معامل ثبات االختبار



نظرية االستجابة للمفردة
Item Response Theory ( IRT ):

اق يف تقدير أمهية هاتني النقطتني يف حتقيق االتس Lordلورد ويؤكد 
االستجابة  رامرتات املفردة والقدرة يعترب اهلدف األساسي لنظرية

إلمكان مع حتقق ذلك القيام ببعض ا لتطبيقات للمفردة، ويصبح 
� التحيز، بنوك األس: مثل ئلة، معادلة درجات االختبارات، فح

 Computerized Adaptive.احملوسبة  التواؤميةاالختبارات 
Testing CAT)(

Hambletonسوامينيثانو بني هاملتون  & 
Swaminathan رامرتات القدرة و خاصية املفردةثبات تقديرات 

ية الرئيسجمموعة من املزا 
 ردةاالستجابة للمفلنظرية 

بار افرتاض وجود عدد كبري من مفردات االخت-أ
رد يكون اليت تقيس السمة ، فإن تقدير قدرة الف

عليه ، أي أن  مستقالً عن عينة املفردات اليت تطبق
 تقديرات القدرة لألفراد  تكون متحررة من
� املفردات املستخدمة يف تقدير ا لقدرة خصائ

(Item- Free).

ن وجود عدد كبري من األفراد يكو افرتاض -ب
رامرتات املفردات مستقالً عن ع ينة األفراد تقدير 
 )ات اليت استخدمت يف تقدير هذه البارامرت 

Sample- Free ).



نظرية االستجابة للمفردة
Item Response Theory ( IRT ):

ختبار ، ومطابقة ويعتمد استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة على جمموعة من املتطلبات مثل أحادية البعد لال•
حلاسب اآليل مفردات االختبار للنموذج املستخدم ، وحجم العينة املستخدمة ، ومدى سهولة ومهارة استخدام برامج ا

إلضافة إىل األسلوب املناسب ا،  ضية اللوغاريتمية وتفسري خمرجا ذه النماذج الر املستخدم يف تقدير  اخلاصة 
.  رامرتات املفردة والقدرة

ا املختلفة البد م• ضية وتطبيقا ن التحقق من افرتاضات وحىت ميكن استخدام نظرية االستجابة للمفردة ومناذجها الر
ضية لنظرية االستجابة للمفردة واليت بنيت على أساسها واليت ينبغي حتققها يف ت لكي تؤدي إىل النماذج الر  البيا

ا .نتائج  ميكن الوثوق 



نظرية االستجابة للمفردة
Item Response Theory ( IRT ):

 Unidimensionalityأحادية البعد -١•
 Local Independenceاالستقالل املركزي  -٢•
 Fitness of Itemاملطابقة ملنحىن خاصية املفردة  -٣•

characteristics Curve  
 Speedednessالتحرر من السرعة  -٤•

 ( IRT )وتقوم مناذج نظرية االستجـابة املفردة 
ت  جمموعة من االفرتاضات ترتبطعلى   لبيا

الختبارات اليت يتم بناءً  عليها حتديد  املتعلقة 
ليل؛ وهذه واختيار منوذج االستجابة املناسب للتح

 كل من هاملتونأشار إليها  االفرتاضات كما 
ن  ,Hambletonوروجرز  وسوامينا

Swaminathan,& ,Rogers  ميكن
 :عرضها فيما يلي



ضية لالستجابة للمفردة :النماذج الر

–Oneالبارامرت النموذج أحادي  -أ Parameter Logistic Model 

– Twoالبارامرتالنموذج ثنائي  -ب Parameter Logistic Model 

– Threeالنموذج ثالثي البارامرت  -جـ Parameter Logistic Model 



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

 Hambleton et al.(1993)هـو مستـوى القـدرة لـدى األفراد الـذين يستجيبـون لمفردات االختبار•

Ability parameterبارامتر القدرة 

.هو موقع المفردة على تدريج الصعوبة لمفردات االختبار•

 Difficulty parameterبارامتر الصعوبة 

 Hambleton (1985)هو انحدار درجة المفردة على القدرة ويقاس بظل الزاوية التي يميل بها المماس عند منتصف المنحنى المميز للمفردة على محور القدرة •

Discrimination parameterبارامتر التمييز

ار من متعدد أو يجتاز المفردة بصورة صحيحة عندما يؤدي على سؤال اختباري من نوع االختيالمنخفضة على أن يكشف هذا البارامتر عن مدى احتمالية الفرد ذي القدرة •
 Lower(األسفل  التقاربيهي قيمة بارامتر التخمين، ويمثل الخط ) c(صفر حيث =  cالصواب والخطأ، وعندما ال يجاب على المفردة بصورة صحيحة بالتخمين تكون 

Asymptote ( للمنحنى المميز للمفردة، وقد أطلق عليه لوردLord ) ( مستوى شبه الصدفةPseudo – Chance level parameter 

Gussingبارامتر التخمين parameter 



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

ض• ضية علي أساس ر ي احتمايل، هي أحد منطي مناذج االستجابة للمفردة الرئيسية، وهي مناذج أو دوال ر
 تكمن خلف وحتدد هذه النماذج العالقة بني أداء الفرد  املالحظ على االختبار والقدرة  أو السمة الكامنة اليت

ار بواسطة هذا األداء وفقاً ألسس نظرية االحتماالت من أجل تقدير السمة أو القدرة من خالل مفردات االختب
ت تدريج هلذه السمة وإعطاء قيم لألفراد على هذا التدريج؛ وهناك ثالثة مناذج شائعة االستخدا م يف البيا

بارامرت، وتفرتض النماذج املصححة ثنائياً منها النموذج أحادي البارامرت والنموذج ثنائي البارامرت والنموذج ثالثي ال
.الثنائية أن االستجابة على املفردات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة

مناذج االستجابة للمفردة الثنائية
Dichotomous Item Response Models



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

ض• ضية علي أساس ر ي احتمايل، هي أحد منطي مناذج االستجابة للمفردة الرئيسية، وهي مناذج أو دوال ر
 تكمن خلف وحتدد هذه النماذج العالقة بني أداء الفرد  املالحظ على االختبار والقدرة  أو السمة الكامنة اليت

ار بواسطة هذا األداء وفقاً ألسس نظرية االحتماالت من أجل تقدير السمة أو القدرة من خالل مفردات االختب
ت تدريج هلذه السمة وإعطاء قيم لألفراد على هذا التدريج؛ وهناك ثالثة مناذج شائعة االستخدا م يف البيا

بارامرت، وتفرتض النماذج املصححة ثنائياً منها النموذج أحادي البارامرت والنموذج ثنائي البارامرت والنموذج ثالثي ال
.الثنائية أن االستجابة على املفردات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة

مناذج االستجابة للمفردة الثنائية
Dichotomous Item Response Models



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

راف أحد مؤشرات دقة القياس املشروطة على القدرة، وميثل هذا املؤشر االحن•
بت من مس توى القدرة املعياري لتقديرات القدرة حول خ� االحندار عند مستوى 

.وب دالة املعلوماتوحيسب اخلطأ املعياري عن طريق اجلذر الرتبيعي ملقل. احلقيقي

 اخلطأ املعياري لتقدير القدرة

Standard Error of Estimation



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

ت ا• ا مقدار ما تعطيه املفردة أو االختبار من معلومات عند املستو ملختلفة ملتصل يقصد 
ار ككل أو لكل القدرة، وتوفر نظرية االستجابة للمفردة حساب دالة املعلومات سواء لالختب
القدرة، ويتم  مفردة على حدة، ودالة املعلومات يف نظرية االستجابة للمفردة مشروطة على

ا عن طريق مقلوب تباين اخلطأ املعياري لتقدير القدرة، نور الدين ).٢٠٠٢(حسا

 االختبار/دالة املعلومات املفردة

Item/Test Information Function 



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

� مدى  • الفقرات  اتتشبعويتم التحقق من افرتاضية أحادية البعد من خالل فح
ردات على املف تشبعاتعلى العامل العام حيث يستدل على أحادية البعد حبجم 

لعامل العام عن   ,Wise) (٠٫١٠(العامل العام وأال يقـل هذا التشبع لكـل مفـردة 
et al., 1992.(

 مفردات االختبار على العامل العام تشبعاتقيم 



:مصطلحات مرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

)  ٧٠(مثال للقيم املميزة ملفردات التحليل وعددها •
مفردة وتوزيعها على األبعاد

ن خالل ويتم التحقق من افرتاضية أحادية البعد م •
� مدى  ام الفقرات على العامل الع تشبعاتفح

 عاتتشبحيث يستدل على أحادية البعد حبجم 
بع لكـل املفردات على العامل العام وأال يقـل هذا التش

لعامل العام عن   Wise, et) (٠٫١٠(مفـردة 
al., 1992.(

 امل العاممفردات االختبار على الع تشبعاتقيم 
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النماذج تطور أدوات القياس يف سياق نظرية االستجابة للمفردة و 
ا ضية املرتبطة  :الر

ملســتوى النظــري مثــل لقــد تطـــورت أســاليب القيـــاس النفســـي والرتبــوي يف اآلونــة األخــرية تطــوراً هــائًال ســواء علــى ا•
ت القيـــــاس املتقدمـــــة، أو علــــى مســــتوى املمارســــة مثــــل اســــتخدام احلاســــب اآليل يف تقــــدمي ومع اجلــــة وحتليــــل نظــــر

Item Resposeاملفــردات، فعلــى املســتوى النظــري، ســـاعد ظهــور نظريــة االســتجابة للمفــردة  Theory 
(IRT (ج ً ديـدًا للقيــاس النفسـي على تطوير أساليب القياس النفسي يف كافة جوانبـه، حيـث وضـعت أساسـاً نظـر

Al-Owidha(.والتـربوي من خالل تقومي دقة وكفاءة واستقرار القياس , A. ,2007( 

:خالل النقاط التاليةيف جمال تطور أدوات القياس من  وميكن ابراز أهم ما مييز هذه النظرية •



النماذج تطور أدوات القياس يف سياق نظرية االستجابة للمفردة و 
ا ضية املرتبطة  :الر

.عندما تتحقق االفرتاضات بدرجة جيدةأدق خبصوص ثبات وصدق األداة متتلك نظرية االستجابة للمفردة افرتاضات قوية عن النظرية الكالسيكية ويف كثري من احلاالت تقدم نتائج 

.ظرية الكالسيكية للقياسالنلرغم من أن نتائج النظرية الكالسيكية تقدم إحصائيات عملية هامة؛ إال أن منوذج االستجابة للمفردة يزود بفوائد أكثر تفوق نتائج 

ا بينما إجراءات معاجلة الدرجة من خالل نظرية االس .يالت كثريةبة للمفردة تتطلب طرق معقدة ومعادالت وحتلتجاإجراءات معاجلة درجة االختبار من خالل النظرية الكالسيكية تكون بسيطة يف حسا

ت املفردات وقدرات ال إلضافة إىل انه ميكن وضع صعو .قارنة صعوبة املفردة مع قدرة الطالبب على نفس تدريج القياس، وهلذا ميكن مطالتقدم نظرية االستجابة للمفردة حتسينات متعددة ملفردات االختبار والقدرة، هذا 

ة للمفردة تقدم مرونة عملية أكثر يف املواقف حيث ق اختبار معني، وهلذا فإن نظرية االستجابسيارامرتات نظرية االستجابة للمفردة ال تعتمد على العينة أو االختبار، بينما الدرجة احلقيقية من خالل النظرية الكالسيكية تتحدد يف 
.احملو سبة التواؤميةالعينات تكون خمتلفة أو تستخدم أكثر من صورة لالختبار، وهذه النتائج تكون أساسية لالختبارات 



النماذج تطور أدوات القياس يف سياق نظرية االستجابة للمفردة و 
ا ضية املرتبطة  :الر

ياس تقدم الخطأ المعياري لالختبار بينما النظرية الكالسيكية في الق، باإلضافة إلى أنها تزودنا بدوال معلومات لمفردات االختبار، المعياري لكل تقدير سواء أكان للقدرة أو المفردة للخطأ تقدم نظرية االستجابة للمفردة قيما ً
.ككل

.نهم وعدم اتساق األداء لجميع األفرادل متفترض النظرية التقليدية في القياس تساوي تباين أخطاء القياس لجميع األفراد الذين يطبق عليهم االختبار بالرغم من اختالف القدرة لك.٥

.اعتماد بارامترات المفردة من خالل النظرية التقليدية على العينة التي سيطبق عليها المفردات.٥

.اعتماد درجات األفراد من خالل النظرية التقليدية في اختبار ما على عينة المفردات التي يشتمل عليها االختبار.٥

على معامل الثبات، ومعامالت  الحقيقية مشتقة من مؤشر الثبات والذي يعتمدجة تعتمد هذه النظرية التقليدية على مفاهيم الصور المتكافئة لالختبارات ومدى ارتباط هذه المفاهيم بحساب ثبات االختبار، فتقديرات الدر.٥
ها تعتمد على عينة محدودة من الدرجة الحقيقية للفرد وحدود الثقة المرتبطة بير الثبات تستخدم الشتقاق حدود الثقة حول تقديرات الدرجة الحقيقية، وألن الثبات يتأثر بتباين الدرجة الكلية المالحظة، فإن كال من تقد

.المفحوصين المتضمنين في توزيع الدرجة الكلية
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منوذج من  واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكلالعدد :مثال •
ري اخلطأ املعياري لنسبة ملتغ) أحادي، ثنائي، ثالثي(النماذج الثالثة 
.لتقدير القدرة

في  ومن الجدول السابق يتضح أن متوسط الخطأ المعيار ي•

لرياضي التقدير يبلغ حده األدنى في حالة استخدام النموذج ا

بانحراف معياري  ٠٫٣١٨ثالثي البارامتر حيث تبلغ قيمته 

٠٫٠٤٩قدره 

المتوسطالعددالبيانالمتغير
االنحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري 
رفي التقدي

النموذج األحادي 
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٥٥٠٫٠٨٣

يالنموذج الثنائ
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٤٨٠٫١٢٧

يالنموذج الثالث
البارامتر

٥٠٠٠٫٣١٨٠٫٠٤٩
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ت من كذلك  ويتضح•  ملتوسط أقل معيارً  خطئاً  يقدم البارامرت الثالثي النموذج أن جلدول املعروضة البيا

 نموذجال نظرييه عن لالختبار معلومات دالة أقصى ميلك ألنه وذلك )ө( القدرة لتقديرات املعيارية األخطاء

 وقدرته البارامرت يثالث النموذج ستخدام احملللة املفردات خالل من واضح وهذا البارامرت الثنائي أو األحادي

�ة بصفة القدرة منخفضي للطالب مشكلة ميثل الذي التخمني قضية معاجلة على  أسئلة على إلجابةا عند خا

 األخرى، ضيةالر النماذج عن مييزه ما وهذا الكافية؛ املعرفة الطالب ميلكون ال عندما متعدد من االختيار

 عند اإلجابة يف التخمني حدوث يفرتض فإنه التخمني رامرت مع البارامرت الثالثي النموذج هذا يتفاعل وعندما

 بينما املثال، لسبي على واخلطأ الصح اختبارات أو متعدد من االختيار ذي املوضوعي االختبار على األداء

 األسئلة ذهه على اإلجابة عند الطالب قبل من التخمني حدوث عدم يفرتض البارامرت األحادي النموذج

.االختبار فقرات جلميع التمييز رامرت تساوى كذلك  ويفرتض املوضوعية

المتوسطالعددالبيانالمتغير
االنحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري 
رفي التقدي

النموذج األحادي 
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٥٥٠٫٠٨٣

يالنموذج الثنائ
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٤٨٠٫١٢٧

يالنموذج الثالث
البارامتر

٥٠٠٠٫٣١٨٠٫٠٤٩
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ودوال  (ө(ة و بسبب وجود عالقة قوية عكسية بني اخلطأ املعياري لتقدير القدر 
√ / S.E (ө) =1: املعلومات لالختبار كما يتضح من املعادلة I (ө) 

دالة معلومات  = ө( I (ө)(اخلطأ املعياري لتقدير القدرة  = S.E (ө): حيث
)ө(االختبار عند مستوى القدرة 

 :I (ө) = a2[Qi(ө)/Pi(ө) ][Pi(ө)-c2/1-c2]حيث 
I (ө) ضي  هي دالة معلومات فقرات االختبار يف حالة النموذج اللوغاريتمي الر

هي احتمال حدوث االستجابة الصحيحة للفرد الذي  Pi(ө)ثالثي البارامرت 
)i(على الفقرة  (ө(قدرته

Qi(ө)هي احتمال حدوث االستجابة غري الصحيحة للفرد الذي قدرته)ө)  على
-Qi(ө)=1: حيث أن ،(i(الفقرة  Pi(ө)

C  رامرت التخمني يف االستجابة على الفقرة )i(هي 
a  رامرت التمييز للفقرة )i(هو 

المتوسطالعددالبيانالمتغير
االنحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري 
رفي التقدي

النموذج األحادي 
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٥٥٠٫٠٨٣

يالنموذج الثنائ
البارامتر

٥٠٠٠٫٣٤٨٠٫١٢٧

يالنموذج الثالث
البارامتر

٥٠٠٠٫٣١٨٠٫٠٤٩



ضية  تطور أدوات القياس يف سياق نظرية االستجابة للمفردة والنماذج الر
ا :املرتبطة 

 القدرة؛ لتقدير ياملعيار  اخلطأ بداللة السابقة املعادلة خالل من املعلومات دالة تقدير ميكن ذلك وعلى•
ضية معادلةلل  ً وفقا القدرة لتقدير املعياري اخلطأ مربع مقلوب تساوي املعلومات دالة أن حيث  الر

 املعياري اخلطأ توس�مل وفقاً  الثالثة النماذج من منوذج لكل املعلومات دالة يبني التايل واجلدول السابقة،
.املتوس� هذا ومربع القدرة لتقدير



ضية  تطور أدوات القياس يف سياق نظرية االستجابة للمفردة والنماذج الر
ا :املرتبطة 

 النموذج الرياضي المستخدم في
دالة معلومات االختبارمربع متوسط الخطأ المعياريمتوسط الخطأ المعياريالتحليل

٠٫٣٥٥٠٫١٢٦٧٫٩٣٧النموذج األحادي البارامتر

٠٫٣٤٨٠٫١٢١٨٫٢٦٤النموذج الثنائي البارامتر

٠٫٣١٨٠٫١٠١٩٫٩٠١النموذج الثالثي البارامتر

لدراسة متوسطات األخطاء املعيارية لتقدير القدرة ودوال املعلومات لكل منوذج من النماذج الثالثة املتضمنة 



�يات احللقة :تو
 النموذج استخدام فإن تقدم ما ضوء يف•

 عند كانمب األمهية من البارامرت ثالثي اللوغاريتمي
 الفعَّال رهلدو  وذلك متعدد من االختيار أسئلة حتليل
ت ىعل تؤثر واليت التخمني، قضية عالج يف  استجا

�ةخ وبصفة األسئلة من النوع هذا يف الطالب  مع ا
 اتاالختبار  حالة يف القدرة منخفضي الطالب

 ذات يةالعقل االختبارات حالة يف أو التحصيلية
.القدرات اختبارات مع أو متعدد من االختيار



�يات احللقة :تو
 أدوات بعض وتدريج بناء إعادة ميكن كما•

  ً جنبا سيةوالنف العقلية االختبارات مثل القياس
 ستخدمةامل التحصيلية االختبارات مع جنب إىل

 مناذج دامستخ وذلك البحوث يف شائعة بصورة
 تقدير يف ادقته بسبب وذلك للمفردة االستجابة
 افةاملض الدرجة من والتخلص للطالب القدرة

 على ابةاإلج يف التخمني عامل بسبب للطالب
.املوضوعية األسئلة



�يات احللقة :تو
 لوماتاملع دوال رامرت أن إىل إلضافة هذا•

 أخطاء قليلت يف لغة أمهية له واالختبار للمفردة
ت قياس عند القياس  القدرة، من خمتلفة مستو
  .هاما يكون البارامرت وهذا



�يات احللقة :تو
 تم اليت التكيفية الختبارات االهتمام•

 ممستو الختالف  ً وفقا األفراد بقياس
م �ة وكفاءا  واالتقان الكفاءة اختبارات يف وخا

ا؛ اختالف مراعاة مع  اراختب وكذا مستو
 تباراالخ أسئلة عدد تقليص خالل من القدرات
.تلفةاملخ الطالب لقدرات ومواءمتها ونوعيتها



استماعكم نشكركم على حسن 
وتفاعلكم والسالم عليكم ورمحة هللا 

 وبركاته


