
التحليل اإلحصائي باستخدام برمجية

RUMM 2020

.إنشاء مشروع جديد، واستيراد استجابات الطلبة

حقل تحديد إحداثيات التحليل، وأنواع البيانات في كل

.من استجابات الطلبة

.تبارتحديد االستجابات وأوزان التصحيح لفقرات االخ

.إنشاء تحليل جديد، والوصول إلى شاشة النتائج



للبدء بمشروع جديدNewانقر على  1

سيظهر لك صندوق الحوار المجاور، أدخل 

، (File name)اسم مناسب تختاره في خانة 

لقاعدة البيانات  التي سينشئها البرنامج تلقائياً 

ليتم استخدامها الحقاً في مشروعك، ثم اضغط 

( . Save)على زر الحفظ 

2



قم بإدخال اسم مناسب 

للمشروع الذي تود إنشاءه، 

واحرص على أن يكون بدون 

.فراغات أو رموز خاصة

3

Applyاضغط على زر 

.للموافقة

4

حدد نوع ملف البيانات الذي 

يحتوي على استجابات الطلبة،

.TXTوهو غالباً من نوع 

5

وي قم باختيار الملف الذي يحت

على استجابات الطلبة التي 

، ثم اضغط يحتاجها هذا المشروع

.Openعلى زر 

6



ة، قم صندوق الحوار هذا يعرض شكل البيانات في ملف استجابات الطلب

لتعريف أنواع البيانات والمتغيرات فيID Componentsبالنقر على زر 

.كل سجل من استجابات الطلبة
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قم باختيار 
Person Id and Person DESIGN))

8

((Data Layoutاضغط على الزر  8



في صندوق الحوار هذا يتم تحديد 

نوع كل حقل موجود في ملف 

1استجابات الطلبة

2

3

4

مة فريدة علينا تحديد رقم الطالب في السجل كقي: أوالً 

ن ال يمكن أن تتكرر في أكثر من سجل، ويتم ذلك م

:خالل الخطوات التالية

البقم بالتظليل من البداية وحتى نهاية رقم الط

في مربع االختيارضع إشارة 

IDضع اسم مناسب لرقم الطالب مثالً  

Accept Person IDاضغط على الزر 

Nextاضغط على زر 

1

2

3

4

5 5



يتم هنا تحديد إحداثيات التحليل مثل الجنس 

تي والمدرسة والمديرية، كذلك يتم تحديد القيم ال

1.يمكن أن تأخذها تلك اإلحداثيات وأوصافها

2

3

4

مل نفس لتحديد أحد اإلحداثيات كالجنس مثالً، نقوم بع

:الخطوات السابقة، وهي 

.قم بتظليل الخانة التي تخص جنس الطالب

في مربع االختيارضع إشارة 

Genderضع اسم مناسب لرقم الطالب مثالً  

Accept Item Detailsاضغط على الزر 

Nextاضغط على زر 
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ليل يتم هنا تحديد القيم التي يأخذها إحداثي التح

وأوصافها، وفي هذا المثال اإلحداثي هو 

Gender.

1 2

3

.أدخل إحدى القيم التي يأخذها إحداثي التحليل

.اكتب وصف هذه القيمة، واحرص على أن يكون باإلنجليزية

.Saveانقر على الزر 

اثي، قم بتكرار هذه الخطوات الثالث لكافة القيم التي يأخذها ذلك اإلحد

.مرة أخرى Saveوفي النهاية اضغط على الزر 

يرية، مثل رقم المد) ثم انتقل بعدها لتعريف بقية إحداثيات التحليل 

.بنفس طريقة تعريف اإلحداثي األول..( المدرسة 

ى الزربعد االنتهاء من تعريف جميع إحداثيات التحليل قم بالضغط عل

Nextلالنتقال إلى مرحلة تعريف الفقرات.
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2 3

.قم بتظليل الفقرات المتتابعة ذات النوع الواحد 

.في مربع االختيارضع إشارة 

(. MC / Poly)حدد نوع تلك الفقرات 

.Accept Item Detailsانقر على الزر 

خطواتثم انتقل بعدها لتحديد أنواع بقية فقرات االختبار بتكرار ال

.األربع السابقة لكل تتابع من الفقرات له نفس النوع

الزربعد االنتهاء من تحديد جميع فقرات االختبار قم بالضغط على

Save Template File،لتخزين ما قمنا به من عمل داخل ملف ،

.ظهحيث سيظهر صندوق حوار لتحديد اسم مناسب للملف، و مكان حف

لتحديد االستجابات Item Specificationsاضغط على الزر 

.المحتملة على كل فقرة، وأوزان التصحيح المترتبة عليها
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ختبار يتم هنا التمييز بين فقرات اال

من نوع االختيار من متعدد 

(MC ) والفقرات المقالية

(Poly .)
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1 2

3

لى يتم المرور على كل الفقرات بالتتابع، وهذا المثال ع

، والتنقل من خانة ألخرى يكون Polyفقرة من نوع 

:من لوحة المفاتيحEnterباستخدام المفتاح 

.أدخل رمز للفقرة، أو اتركه كما هو بالرمز التلقائي

.أدخل وصف للفقرة، أو اترك الفقرة بدون وصف

.أدخل عدد االستجابات المحتملة على الفقرة

أدخل االستجابات  المحتملةResponseتحت الخانة 

.  على الفقرة بالتسلسل

أدخل وزن التصحيح المترتبScoreتحت الخانة 

.Responseعلى كل استجابة أدخلتها في الخانة 

.ةلالنتقال للفقرة التاليNext Itemانقر على الزر 
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لى المحتملة عتحديد االستجاباتفي هذه المرحلة يتم 

كل فقرة، وأوزان التصحيح المترتبة عليها



1 2

3

:MCنوع تحديد متغيرات فقرة من هذا المثال على 

.يأدخل رمز للفقرة، أو اتركه كما هو بالرمز التلقائ

.أدخل وصف للفقرة، أو اترك الفقرة بدون وصف

.في مربع االختيارضع إشارة 

.أدخل عدد االستجابات المحتملة على الفقرة

المحتملةأدخل االستجاباتResponseتحت الخانة 

.  على الفقرة بالتسلسل

بجانب أدخل وزن التصحيح Scoreتحت الخانة 

مع، Responseفي الخانة االستجابة الصحيحة

.تصفير بقية الخانات

.ةلالنتقال للفقرة التاليNext Itemانقر على الزر 

غط بعد االنتهاء من جميع فقرات االختبار قم بالض

، لتخزين ماSave Template Fileعلى الزر 

.قمنا به من عمل داخل ملف

لالنتقال إلى المرحلة Enter Dataانقر على الزر 

.التالية
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1

.Create NEW Analysisانقر الزر 

.(حروف كحد أقصى10)أدخل اسم التحليل 

.(حرف كحد أقصى50)عنوان التحليل أو وصفه أدخل 

.Continue Analysisانقر الزر 

إنشاء تحليل جديد ومن ثم في هذه المرحلة يتم 

.الوصول إلى شاشة النتائج
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.Run Analysisانقر الزر 

.OKانقر الزر 
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للوصول إلى Display Analysisانقر الزر 

شاشة النتائج
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1

يه، وفيقم باختيار نوع التحليل الذي تريد بالنقر عل

.هذا المثال اخترنا المنحنيات البيانية للفقرات

ى أضغط دائماً على الزر الموجود في األسفل أقص

.  اليمين لعرض التحليل الذي قمت باختياره

1

من خالل صندوق الحوار هذا يتم اختيار أي نوع من 

.النتائج التي يظهرها التحليل
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زر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية للتحليل انقر ال

Display controlالموجود في االسفل اقصى اليسار.

1

.شاشة النتائج التي تم اختيارها من الشاشة التي سبقتها

1


