
رؤية جديدة يف إعداد االختبارات

حممد الشافعي. د
أستاذ القياس واإلحصاء



أهداف حلقة النقاش

اإلملام مبشكالت االختبارات اخلطية التقليدية.
اإلملام باألسس العلمية واالجتاهات املختلفة يف إعداد االختبارات.
اإلملام بأنواع االختبارات اليت أجري إعدادها يف ضوء االجتاهات احلديثة إلعداد االختبارات.
يةتزويد املشاركني باملعارف العلمية املتطورة اليت تستخدم يف بناء االختبارات اخلط.
فردة التعرف على دالة معلومات املفردة االختبارية اليت يعتمد عليها كإجراء جديد يف انتقاء امل

.االختبارية
اإلملام باإلجراءات اليت متكن واضع االختبار من حتديد العدد املناسب من بنود االختبار.
اإلملام مبفهوم كفاءة االختبار.
عرض جتربة يف إعداد اختبار موضوعي وفقا لرؤية جديدة.



مجهور املستفيدون من حلقة النقاش

أعضاء وعضوات اهليئة التدريسية جبامعة امللك سعود.
طالب وطالبات الدراسات العليا جبامعة امللك سعود.



مقدمة

االختبارات اخلطية التقليدية
 يف قياس وتقويم يعتمدعليهاالوسائل اليت هي اختبارات الورقة والقلم، وهي  إحدى أهم

.قدرات األفراد 
 به الفرد من إمكانات وقدرات ولذا تستخدم بشكل واسع مايتمتعفمن خالهلا ميكن حتديد

االنتشار لتحقيق العديد من األهداف يف خمتلف اجملاالت وامليادين، سواء كانت هذه امليادين 
......دراسية تعليمية  أو مهنية أو عسكرية او إكلينيكية 

 وعلى الرغم من  استخدام هذه االختبارات لفرتات طويلة من الزمن إال أهنا مازالت تعاني من
:لذا   وجهت  هلا العديد من االنتقادات من أمههاموضوعيتهااملشكالت اليت أفقدهتا 



ليديةاالنتقادات التي وجهت لالختبارات اخلطية التق

عدم وجـود خطية للقياس.
تعلق إحصاءات املفردات بعينة املمتحنني.
تغري معنى ومضمون مفردات االختبار مبضي الزمن.
عدم توافر أحادية للقياس.
تقيد الدرجة الكلية لالختبار مبفردات هذا االختبار  .

القياسمبجالاملهتمنيقبلمناجلهودمنالكثريبذلتقدفاملشكالتهذهلوجودونظرا
يفاحلديثةاالجتاهاتبعضعناألخريةاآلونةيفاجلهودهذهأسفرتوقداحتوائهايفالسلوكي

اليتالبارزةالتطوراتبعضوالسلوكيالنفسيالقياسميدانشهدفقدوبالفعلالقياس،
بعيدحدإىلهتشببصورةواملوضوعيةبالدقةتتصفاليتواملقاييساالختباراتبناءيفاستخدمت

.الفيزيقيالقياسجماليفاملستخدمةالقياسأدواتهباتتمتعاليتاملوضوعية



االجتاهات احلديثة للقياس وبناء االختبارات

النظرية)القياسجماليفاملنشودةاملوضوعيةحتقيقإىلأدتاليتاملتطورةاالجتاهاتهذهبنيومن
النظريةهذهارتبطتحيث((IRT)للمفردةاالستجابةنظريةيفواملتمثلة(للقياساحلديثة
البياناتباختالفهبااخلاصةاالفرتاضاتختتلفاليتاللوغاريتميةالرياضيةالنماذجمنبالعديد

.االختبارية
راتواالختباالقياسأدواتمنالعديدتطويرللقياساحلديثةاالجتاهاتهذهبظهوراقرتنكما

(CAT)الكمبيوتريةاملوائمةاالختباراتأيضاومنهاالتقليدية،اخلطيةاالختباراتمنها
دامالستخنتيجةوذلكاملربجمة،أواملفصلةاالختباراتوالتفريديةاالختباراتظهرت،كما
.ياسالقميادينمنالعديدلتشملامتدتاليتاملختلفةوتطبيقاهتاللقياساحلديثةالنظرية



االختبار املوائم

األفرادكلتلقيخاللهمنيتمالذيوهواخلطيالتقليدياالختبارعنالنوعهذاخيتلف
متلقيالفردةقدرمستوىعنالنظربغضهبااخلاصالرتتيبوبنفساالختباريةاملفرداتجلميع

.االختبار
حبيثقدرته،ملستوىوفقافردلكليفصلالذياالختباربأنهاملوائماالختبارعرفوقد

منقدرأكربعلىاحلصـولالنهـايةيفيؤديمما،حـدةعلىفردلكلاختباروكأنهيبدو
.الفردذلكقدرةعناملعلومات

ثحبياألفراد،وقدراتاملفرداتصعوبةبنييوائمالذياالختبارهواملوائماالختبار
.األفرادراتقدملستوىمناسبةاملفرداتصعوبةتكون



ماالختبار املوائبعض االعتبارات واحلقائق اخلاصة ب
االختبارمنأقصريكونعادةاملوائماالختبارأنالدراساتمنالعديدأظهرتلقد

.دقةأكثرقياساويعطي(%50)بنسبةاخلطيالتقليدي
ثباتعلىيزيدةمفرد(15)عددعلىحيتويالذياملوائماالختبارثباتأنكما

.مفردة(35)علىويشتملاملتغرينفسيقيسالذيالتقليدياالختبار
ألقصىبامتالكهاتتمتعواليتاملوائماالختبارمفرداتعدديفالنقصهذاأنكما

.للقدرةتقديراتهدقةأواالختبارصدقيفسلبااليؤثرمعلومات
لألداءتهدافعيوتستثرياملفحوصشطتنُاملوائمةاالختباراتأناألدبياتمنالعديدأشارت

.اخلطيةةالتقليدياالختباراتتطبيقمواقفيفاحياناينتجالذيواملللبالتعبإحساسهدون



املوائماالختباراالعتبارات واحلقائق اخلاصة بتابع بعض 

تاالختبارامنالنوعيةهذهيفاملفردةاختياريفاملستخدمةاألساليبأشهربنيومن
Maximum)معلوماتأقصىأسلوبهياملوائمة Information).كما

املفرداتمنعددبأقلاألفرادلقدرةتقديراًاالختباراتمنالنوعيةهذهتوفر
.االختبارية

انتقاءيفاألخرىاألساليبعلىمعلوماتاقصىأسلوبتفوقإىلاألدبياتأشارتوقد
.املستهدفةالقدرةمستوىعندقياسخطأأقليعطيألنهاملوائماالختبارمفردات



رؤية جديدة لالختبار اخلطي

واليتاملعقدةاإلحصائيةوالعملياتاإلجراءاتمنالعديديتطلباالختباراتمنالنوعيةهذهبناءألنونظرا
سحبباخلاصةالربجمياتبعضتوافروكذلكالتمهيدية،األوىلاخلطواتيفلألسئلةبنكاإنشاءتستهدف

:باإلمكاننهفإ،احلاسوبشاشةعلىاالختباراتتلكلتقديمأخرىياتوبراجمالبنكمناألسئلة

التقليدياراالختبمفرداتانتقاءيفاالختباريةللمفرداتمعلوماتأقصىمتغرياستخدام
يكونقداملناسباحلدإىلاملفرداتهذهعددوتقليص-وقلمورقةصورةيفعادةيقدموالذي-اخلطي

املفرداتمنعددبأقلاملفحوصنيقدراتتقديريف(التكيفي)املوائماالختبارإمكانيةنفسله
.االختبارية

معيستنفذأنميكنالذي–الدرجاتبتقديروالقائماملفحوصمنلكل-والوقتاجلهديوفرأنهكما
منكبريدعدحتتويقداليتاألوليةبصورتهالتقليدياالختبارعليهاحيتوىقداليتاملفرداتمنكبريعدد

.املفردات



INFORMATION FUNCTIONدالة املعلومات 

منفردةاملتعطيهمامقدارهباويقصدللمفردة،االستجـابةنظريةلُباملعلوماتدالةتعترب
عاليا،(a)بارامرتهبايكوناليتواملفردة،املختلفةالقدرةمستوياتعندمعلومات

c)واملنخفضة(a)منأكثرمعلوماتتوفرمنخفضا(c)وبارامرت .املرتفعة(

للمفردةمعلوماتلدالةقيموأدقافضلالبارمرتالثالثياملفردةاالستجابةمنوذجوييعطي
يرهتقديفيعتمدأنحيث،البارمرتواألحاديالثنائيبالنموذجماقورنإذااالختبارية

علىصاراالقتوعدم،والتخمنيالتمييزوالصعوبةمتغرياتعلىاملفردةمعلوماتدوالملعلم
يعتمداكمفقطوالصعوبةالبارمرتالثنائيالنموذجيعتمدكمافقطالصعوبةأوالتمييز

.البارمرتاألحادي



البارمرتدالة املعلومات للنموذج الثالثي 
:يةوتقدر دالة املعلومات لبنود االختبار يف هذا النموذج بالصيغة التال



اشتقاق بارمرتات دالة معلومات املفردة االختبارية

لربامج تستخدم حتليالت بعض الربامج اإلحصائية يف استخراج قيم دالة معلومات املفردة ، ومن أشهر الرباجمح هذه ا
:حيث يسفر استخدام هذا الربنامج عن تقدير ثالث بارمرتات لدالة املعلومات هيBILOG-MGبرنامج 

   أقصى معلومات للمفردة االختبارية. Maximum Information   

مستوى القدرة املناظر ألقصى معلومات للمفردة.Point of   Maximum  Information   

متوسط معلومات املفردة االختبارية عند املستويات املختلفة من القدرة.Information   Average

درةالقمناملختلفةاملستوياتعنداملفردةتقدمهأنميكنمعلوماتأقصىبارمرتعلىيعتمدو
لوماتاملعمنقدرأكربتعطيأنميكناليتاملفرداتأفضلعلىللحصولوذلكباالختبار،املقاسة

اختباراتيفوذلك.املقاسةالقدرةمناملختلفةاملستوياتمنمستوىكلعندالفردقدرةعن
.املوائمة



املصطلحات

بارمرت أقصى معلوماتMaximum Information

السمة وهو يشري إىل أقصى ارتفاع ملنحنى دالة املعلومات للمفردة االختبارية عند مستوى معني من
.  أوالقدرة  املقاسة،  وبالتايل تكون هذه املفردة أكثر دقة للقياس عند هذا املستوى

 كفاءة االختبار
بأقل عدد املمتحن أن يعطي أفضل معلومات ممكنة عن  efficiencyتعين كفاءة االختبار 

.ممكن من املفردات 



ذهنيعصف 

هل هناك طول مناسب لالختبار؟
هل هناك عالقة بني طول االختبار ودقة تقدير

القدرة املقاسة؟



طول االختبار ودقة تقديرات القدرة املقاسة

عالقة طول االختبار بدقة تقديرات القدرة
املفرداتمنأكربعددعلىحيتويالذيهوطوالاألكثراالختبار.
خصائصهوبعضاملقاسةللقدرةتقديراتهودقةاالختبارطولمتغريبنيالعالقةعنبالكشفالدراساتبعضاهتمت

.واإلحصائيةيةالسيكومرت
بطولإجياباريتأثالقدرةتقديرأنمنهاالبعضأظهرفقد،العالقةتلكعنالكشفتناولتاليتالدراساتمنالعديدتباينتفقد

:الدراساتهذهبنيومنسلبياً تأثرااآلخرالبعضواظهراالختبار

دراسةde la Torre, وطولاالستجابةفئاتمنعددمثلعواملبفعلالقدرةتقديراتدقةتأثرإىل((2008
توصلتوقد،(920)حجمهابلغاجلامعةطالبمنعينةمنعليهااحلصولمتحقيقيةبياناتباستخداموذلك.،االختبار
.االستجابةفئاتإزدادتوكلمااالختباربطولإجيابياترتبطالقدرةتقديراتدقةأنإىلالدراسة



تابع طول االختبار ودقة تقدير القدرة املقاسة
دراسةتوصلتكماBob طالب(208)حجمهاجامعيةعينةعلىاجريتاليت(.(2009,

تأثرياتهلايكونطوال،األكثرالتذكرعلىتعتمداليتاالختباراتأنإىلالثانويةباملرحلة
فةخمتلعقليةقدراتتقيساليتاألخرىاالختباراتمنالعكسعلىالقدرةقياسدقةعلىسلبية
أدقتقديراتأظهرتوالصدقالثباتمؤشراتأنإىلالنتائجتوصلتكما،الطولبصفةوتتمتع

.املناسبالطولإىلاالختبارطولإزدادكلما
دراسةKahraman, Thompson, تقديراتمقارنةاستهدفتواليت((2012

االختبارمفرداتحتتوياألطوالخمتلفةاختباراتاستخدامخاللمنالدراسةعينةقدرات
فردةللماالستجابةنظريةكنموذجالبارمرتالثالثيالنموذجباستخداموذلكالبعدومتعددةأحادية
باالختباراتارتبطتدقةاألكثرالقدرةتقديراتأنالنتائجأظهرتوقد،القدرةلتقدير

.طوالاألكثر



واقع حتديد طول االختبار

االختبارولطبنيالعالقةدراسةاستهدفتاليتالبحثيةالقضيةأنالسابقةاألدبياتتفقدخاللمنيبدو
حتديدالعددخاللهمنميكنوواضحدقيقعلميإجراءوجودعدممنانطلقتالقدرةوتقديرات

ليهاعاحلصولميكناليتالدقةبنفسالقدرةتقديرخاللهمنميكنوالذياالختبارلبنوداملناسب
.املفرداتمنأكربعددمن

اليتاملنهجيةأوالكيفيةإىلتشرملحاليااملتاحةاالختبارببناءاخلاصةالنظريةاألطرأنكما
وتلكاإلجراءهذاتواجدحاليفوبالتايل،االختباربنودمناملناسبالعددحتديدخالهلامنميكن
.القضايامنالنوعيةهذهلبحثوداعيحاجةاكنهكانتماالنظريةاألطر



باراألسس العلمية لتحديد العدد املناسب لفقرات االخت

وإطالعة،االختباراتوإعدادالقياسجماليفاملتحدثالباحثخرباتخاللومنهذا
علميةوأسسدقيقةحمكاتوجودعدمتبنياجملال،هبذااخلاصةالنظريةاألطرعلى

تقديرخالهلامنميكناليتللمفرداتاألمثلالعددحتديدخالهلامنميكنواضحة
،(اخلطي)التقليدياالختبارخاصةوبصفةاالختبارمنقياسهااملستهدفالقدرة

.ذاتيةبطريقةاالختبارواضعخاللمنغالباتقدرأنميكنواليت



الرؤية اجلديدة

ًىعلتعتمدموائمةحاسوبيةاختباراتمنإليهآلتوماللقياساحلديثةاالجتاهاتألنونظرا
ومات،معلأقصىمؤشربينهاومنهبا،اخلاصةاملفرداتانتقاءيفاإلحصائيةاملؤشراتبعض
للمفردةبةاالستجابنظريةاملرتبطةاللوغاريتميةالنماذجحتليالتمنعليهاحلصولميكنالذي

(IRT).
منعددبأقلاألفرادقدراتتقديريفتستخدماالختباراتمنالنوعيةهذهأنوحيث

اتاملفردعددتقليصيفاملؤشرنفساستخدامإمكانيةيرىاملتحدثفإن،املفردات
منعليهاولاحلصمتاليتالقدرةتقديراتعلىاليؤثرمباخطي،تقليدياختبارألياالختبارية

واإلحصائيةالسيكومرتيةاخلصائصعلىاليؤثرومبا،(الكلي)األصلياالختبار
جتربةخاللمنالفكرةهذهواستقصاءدراسةإىلبالباحثحداماوهذالالختبار

.ميدانية



تساؤالت
1-الكلياالختبارمنكلمناملشتقةالكليةللعينةاملتناظرةالقدرةتقديراتجوهرياختتلفهل

مرتفعة)عيالفرباالختباراحملتواهاملفرداتمتتلكهاللمعلوماتقيمأقصىمستوىباختالفالفرعيواالختبار
؟(منخفضة–

2-الكلياالختبارمنكلمناملشتقةالكليةللعينةاملتناظرةالقدرةتقديراتجوهرياختتلفهل
تلكمتاليتاملفرداتعددحيثمنمتفاوتةأعدادعلىوحتتوياالختبارنفسمناملشتقةالفرعيةواالختبارات

؟(التساعياتملقياسوفقا)القدرةمنخمتلفةمستوياتعندللمعلوماتقيمأقصى
3-اليتقدرةالتقديراتنفستعطيأنميكناليتمعلوماتأقصىمتلتكاليتاالختباريةاملفرداتمنعددأقلما

الكلي؟االختبارمنعليهااحلصولميكن
4-فرداتمتتضمنواليتاألطوالخمتلفةالفرعيةلالختباراتواإلحصائيةالسيكومرتيةاخلصائصختتلفهل

ومرتيةالسيكاخلصائصعنالتساعيللمقياسوفقااملقاسةالقدرةمنخمتلفةفرتاتعلىمعلوماتأقصىمتتلك
؟املرجعياألصليلالختبارواإلحصائية



تاإلجراءات املتبعة يف اإلجابة عن التساؤال

- الباملفرداتجلميعاملُتضمِن(التجربةأداة)الكلياالختبارمفرداتحتليل1
(1520)منمكونةعينةعلىالبارمرتثالثياللوغاريتميالنموذجباستخداماستثناء،

،لالتحليإجراءاتالستكمالاملالئمنيغرياملفرداتوكذلكاألفرادلتحديدفرد
طابقةمداللةإىليشريوالذي(كايمربعاختبار)املطابقةحسناختبارملؤشروفقا

البنودصعوباتتوزيعوكذلكهلا،املالحظالتوزيعمعاألفرادلقدراتاملتوقعالتوزيع
املالحظالصعوبةتوزيعمعاملتوقعة

معنمالشئونفسللتحليالتالفردمالءمةلعدماً مؤشرالدالةكايمربعقيمةتعترب
.االختبارمفرداتمنمفردةكل



تابع اإلجراءات

2-للمؤشراوفقللتحليالتاملالئمنيغريواألفراداملفرداتواستبعادحذف
.السابقةاخلطوةيفاملذكور

- املالئمةاملفرداتوكذلكاألفرادعلىأخرىمرةالتحليلإعادة3
مفرداتمعلوماتوأقصىصعوباتمنلكلتقديراتعلىاحلصولهبدف

ةالقدربتقديراتاخلاصاملرجعيالتدريجعلىاحلصولوكذلكاالختبار،
.للتحليالتاملالئمنيعينةالأفرادمنفردلكل



تابع اإلجراءات

- رتاضاتافوهيالكلياالختباربياناتيفللمفردةاالستجابةنظريةافرتاضاتتوافرمنالتحقق4
الذيللبنودزةاملمياملنحنياتتوازيافرتاضمنالتحققواستبعادالسرعة،،القياساستقاللية،البعدأحادية

عندقطفمنهالتحققجيرىاالفرتاضهذاانحيث،متساويةمتييزلقوةاالختبارمفرداتامتالكيعين
,Chon)(راشمنوذج)املعلمأحادياللوغاريتميالنموذجاستخدام K.; Lee,W.; Dunbar,

S.,2010 النموذجوهواالفرتاضهذاعلىاليقومآخرمنوذجعلىتعتمداحلاليةوالتجربة(.326:
.البارمرتثالثياللوغاريتمي

- ويحيتفرعينياختبارينإىل-الوسيطمقياسباستخدام–الكلياالختبارتقسيم5
فعمرتاالختبارفيكون)معلوماتأقصىملؤشرقيمأعلىمتتلكاليتاملفرداتعلىأحدمها

فيكون)معلوماتأقصىملؤشرقيمأدنىمتتلكاليتاملفرداتعلىحيتوياالخرو،(املعلومات
األربعاجملاالتمنهماكليفاألسئلةمتثلأنمراعاةمع.(املعلوماتمنخفضاالختبار

.(لالختباراألربعةاألبعاد)



تابع اإلجراءات

5-وبةالصعحيثمنخمتلفةمستوياتتسعإىلالكلياالختبارمفرادتلصعوبةالكلياملدىتقسيم(
ومستوىدةللمفرالصعوبةمستوىيقاسالسببوهلذاباالختباراملقاسةالقدرةمستوياتنفستقابلواليت

Hambelton)الوحدةبنفسعنهاللمستجيبالقدرة & Swaminathan ,1985:65)
ةاجلامعيالكلياتمنالعديدقبلمنإلعتمادهنظرااملقياسهذااختريوقد،التساعياملقياسعلىاعتمادا

الطالبىمستوتقديرجيرىحيثالدراسيةاملقرراتخمتلفيفللطالبالتحصيلياملستوىتقديريف
وياتاملستهذهوتتميز،(هـ،د،+د،ج،+ج،ب،+ب،أ،+أ)وهيمتباينهمستوياتلتسعةوفقاالتحصيلي

.دقيقواضحبشكلقدرةأيمتصلعلىللطالبالفرديةالفروقإبرازيفحبساسيتها
6- وفقا اليت متثل كل فرتة من الفرتات التسع املختلفة ، وذلك-مفردة 80-ترتيب مفردات االختبار

لك أقصى ملتغري أقصى معلومات، وذلك هبدف اشتقاق اختبارات فرعية خمتلفة األطوال تتضمن مفردات متت
:يةقيم للمعلومات متثل الفرتات التسعة املختلفة للقدرة املقاسة من االختبار ، تباعا للخطوات التال



تابع اإلجراءات

فرتةلكلاظرةاملناملفرداتبنيمنباالختباراملتضمنةاألربعةاجملاالتمتثلمعلوماتأقصىمتتلكمفردات(8)اختيار-
.مفردة(72)الناتجالفرعياالختبارمفرداتعدديكونفالتسع،القدرةفرتاتمن

[(1)،(2)،(3)،(4)،(5)،(6)،(7])العددخمتلفةمفرداتبانتقاءولكنالسابقةاخلطوةنفستكرار-
رداتمفتتضمناخلطواتهذهعنالناجتةالفرعيةاالختباراتتكونوبالتايلالتسع،القدرةفرتاتمنفرتةكلمن

.الرتيبعلى(63،54،45،36،27،18،9)أعدادها
7-منفردلكلالقدرةلتقديراتاجلديدالتدريجإلجيادسابقة،خطوةكلعنناتجفرعياختباركلحتليل

.حدةعلىفرعياختباركلاستخدامعنالناجتةالتحليالتمنواملشتقالتجربةةعينأفراد
8-ليالكاالختبارحتليلمناملشتقةالعينةأفرادمنفردلكلاملتناظرةالقدرةتقديراتيفالفروقإجياد،

.حدةعلىفرعياختباركلمنالناشئةواألخرى



تابع اإلجراءات

9-منفردلكلحدةعلىفرعياختباروكلالكلياالختبارحتليلمناملشتقنياملعياريناخلطأينجمموعإجياد
البحثيةالعينةأفراد

10-التاليةةالقاعدباستخدامالفرعيواالختبارالكلياالختبارمناملشتقةالقدرةتقديراتبنيالفرقداللةحتديد:
ناخلطأيجمموعيساويأومنأكربالفرعيواآلخرالكلياالختبارمناملشتقنيالقدرةتقديريبنيالفرقكانإذا

.جوهرياغريفرقاذلكاعتربقلإذاأما،جوهريافرقذلكاعتربهلمااملعيارين
11-منوكلالكلياالختبارمناملشتقةالقدرةتقديراتيف(الدالة)اجلوهريةللفروقاملئويةالنسبةإجياد

.املعلومات(ومنخفضمرتفع)الفرعينياالختبارين
12-اختبارباستخداممتناظرتنيمئويتنينسبتنيكلبنيالفرقداللةإجياد(z)نسبيتنيبنيالفرقلداللة.
13-باراختمنوكلالكلياالختبارمناملشتقةالقدرةتقديراتيف(الدالة)اجلوهريةللفروقاملئويةالنسبةإجياد

جوهريةفروقوجودعلىذلكدل(0.05)القيمةالنسبةهذهجتاوزتفإذا(5)رقماخلطوةمنالناتجحدةعلىفرعي
.الفرعيواآلخرالكلياالختبارمناملشتقةالقدرةتقديراتبني



تابع اإلجراءات

14-اوز إجياد داللة الفروق بني نسبة جتاوز تقديرات القدرة بني االختبار الكلي واالختبار فرعي حمدد ونسبة  جت
.تقديرات القدرة بني االختبار الكلي واختبار فرعي آخر

15-بارات حتليل تباين القياس املتكرر  لتقديرات القدرة املشتقة من االختبار الكلي املرجعي واالختاستخدام
وذلك .معلومات على مستويات القدرة التسعة واملختلفة من حيث الطولى الفرعية الثمانية اليت متتلك مفرداهتا أقص

.للتحقق من صحة الناتج اليت مت التوصل إليها من اإلجراء السابق-إجراء آخر-كأسلوب إحصائي 
16- و اخلصائص اإلحصائية ( الثبات ، الصدق ) التحقق من مدى اختالف أو تكافؤ اخلصائص السيكومرتية

لالختبارات الفرعية مع اخلصائص السيكومرتية واإلحصائية لالختبار الكلي املرجعي وذلك من خالل اإلجراءات 
:التالية واليت تعتمد على التحليالت الكيفية لبعض املؤشرات اإلحصائية 

ن كل إجياد معامل ارتباط بريسون لتقديرات القدرة املشتقة من االختبار الكلي بكل من تقديرات القدرة املشتقة م
تبار باعتبار أن تقديرات القدرة املشتقة من االخ(. الثماني اختبارات فرعية ) بالتجربة اختبار فرعي مستخدم 

املرجعي حمكا خارجيا لتقديرات القدرة املشتقة من االختبارات الفرعية خمتلفة األطوال كمؤشر على صدق احملك
.اخلارجي



النتائج
 النتائج اخلاصة بإجراءات اإلجابة عن السؤال األول:
هل"علىينصوالذياألولالسؤالهذاعنلإلجابةخمتلفنيإجراءيناستخدموقد

منكلمناملشتقةالكليةللعينةاملتناظرةالقدرةتقديراتجوهرياختتلف
وىمستباختالفالفرعياالختبارمناملشتقةالقدرةوتقديراتالكلياالختبار

–ةمرتفع)الفرعيباالختباراحملتواهاملفرداتمتتلكهاللمعلوماتقيمأقصى
؟(منخفضة

 يتضمن استخدام اختبار النسبة احلرجة لداللة الفرق بني نسبتني مئويتني: اإلجراء االول.
  تضمن استخدام اختبار داللة تباين القياس املتكرر: اإلجراء الثاني.



:نتائج اإلجراء االول 
.وهو استخدام اختبار النسبة احلرجة
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                                 1520 12 0.008 .8 
16.5 0.000                                  1520 49 0.032 3.2 

 



:اإلجراء الثاني 
.استخدام اختبار داللة تباين القياس املتكرر

وقد أسفر هذا اإلجراء عن وجود داللة بين تباين القياسات الثالث:

                        )               (                                                                       

  در 

 التباين
 االختبار

  ج و 

 ال رب ات

درجات 

 ال رية

  توس 

 ( )قي ة  ال رب ات

  ستو 

 الداللة

 بين القياسات

Sphericity Assumed 4555.257 2 2277.628 426.199 .000 

Greenhouse-Geisser 4555.257 1.140 3995.164 426.199 .000 

Lower-bound 4555.257 1.000 4555.257 426.199 .000 

داخ  

 القياسات 

 (الخ   ) 

Sphericity Assumed 16181.763 3028 5.344 
  

Greenhouse-Geisser 16181.763 1726.252 9.374 
  

Lower-bound 16181.763 1514.000 10.688 
  

 



ختبار بني متوسطات تقديرات القدرة املشتقة االالثنائية املقارنات 
(LSD)الكلي املرجعي  واالختبارات الفرعية  باستخدام اختبار 

                                                               (      –      )  
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نتائج إجراءات اإلجابة عن السؤال الثاني

اتتقديرجوهرياختتلفهل"علىينصوالذيالثانيالسؤالعناإلجابةيفالتجربةاستخدمتلقد
الفرعيةواالختباراتالكلياالختبارمنكلمناملشتقةالكليةللعينةاملتناظرةالقدرة
امتالكهابتتصفاليتاملفرداتعددحيثمنمتفاوتةأعدادعلىوحتتوياالختبارنفسمناملشتقة
مندعد"؟(التساعياتملقياسوفقا)القدرةمنخمتلفةمستوياتعنداملعلوماتلدوالقيمألقصى

:التوايلعلىوهياإلجراءات
ملتغرييمقأعلىمفرداهتامتتلكواليتاألطوالخمتلفةالفرعيةاالختباراتمفرداتاشتقاقإجراء-أ

.التساعيللمقياسوفقااملقاسةالقدرةمتصلعلىخمتلفةفرتاتتسععلىمعلوماتأقصى
ائجنتيوضحوالذي:التايلباجلدولاملوضحةالنتائجعناإلجراءهذااستخدامأسفروقد

تصلمعلىخمتلفةمستوياتتسعةلتحديدالتساعياتمقياسبنقاطاخلاصةالتحليل
.(املرجعي)الكليباالختباراملقاسةالقدرة



)      (                                                       

                     
     0.603 

      1.088 

       1.211 

       1.416 

      1.564 

       1.959 

       2.092 

       2.829 
 

التساعياتقيم 



توزيع مفردات االختبارات الكلية على االختبارات الفرعية 
وفقا ملتغري أقصى معلومات

                                                                                        

               
            

                    
                         

     72 20 29 12 11 
      63 16 26 11 10 
       54 14 22 9 9 
       45 14 19 5 7 
      36 11 18 4 3 
       27 7 13 4 3 
       18 4 9 3 2 
       9 3 4 1 1 

 



لنسب الفروق اجلوهرية بني تقديرات ( Z)نتائج إجراء استخدام اختبار
القدرة املشتقة من االختبار الكلي واالختبار الفرعي املستخدم

 انظر جدول النتائج ( بصيغةExecl)



الفروق بني ن داللةنتائج اإلجراء الثاني وهو استخدام حتليل القياس املتكرر يف الكشف ع
فرعيةبارات التقديرات القدرة املشتقة من االختبار الكلي واخلرى املشتقة من االخت

وقد أسفر استخدام هذا األسلوب عن النتائج املوضحة باجلداول التالية:



ن من كل منتائج حتليل تباين القياس املتكرر لتقديرات القدرة املشتقة
واالختبارات الفرعية خمتلفة األطوالاالختبار الكلي

   ر 
 ال  اي 

 االخ  ار
      
 ال  ب ات

 درجات ال  ية
    س 
 ال  ب ات

( )ق  ة   
      
 ال اللة

 ب   الق اسات

Sphericity Assumed 
276.831 8 34.604 3.444 0.001 

Greenhouse-Geisser 276.831 1.992 138.948 3.444 0.036 

Lower-bound 276.831 1 276.831 3.444 0.069 

داخ  

 الق اسات 

 (ال    ) 

Sphericity Assumed 
4500.977 448 10.047 

  

Greenhouse-Geisser 4500.977 111.571 40.342 
  

Lower-bound 4500.977 56 80.375 
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2.933-* 

        *                                       (              ) 

االختبار املقارنات الثنائية بني متوسطات تقديرات القدرة املشتقة
(LSD)الكلي املرجعي  واالختبارات الفرعية  باستخدام اختبار 



 نتائج اإلجراءات اخلاصة باإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثا:
 ك أقصى ما أقل عدد من املفردات االختبارية اليت متلت" اخلاصة باإلجابة عن السؤال الثالث  والذي ينص على التجربة أسفرت نتائج

”معلومات اليت ميكن أن تعطي نفس تقديرات القدرة اليت ميكن احلصول عليها من االختبار الكلي؟ 

 مفردة متتلك ( 36)يتبني من النتائج السابقة أن أقل عدد من املفردات
أقصى معلومات عند املستويات املختلفة للقدرة املقاسة



نتائج اإلجراءات اخلاصة باإلجابة عن السؤال الرابع

تلفختهل:علىينصوالذيالرابعالسؤالعنباإلجابةاخلاصةالتجربةنتائجأسفرت
تتضمنواليتالطولخمتلفةالفرعيةلالختباراتواإلحصائيةالسيكومرتيةاخلصائص

لمقياسلوفقااملقاسةالقدرةمنخمتلفةفرتاتعلىمعلوماتأقصىمتتلكمفردات
املرجعي؟األصليلالختبارواإلحصائيةالسيكومرتيةاخلصائصعنالتساعي



النتائج التي تتعلق بالشق األول من السؤال : أوال
.والذي يتعلق باخلصائص السيكومرتية

يالكلاالختبار(والصدقالثبات)السيكومرتيةاخلصائصمنالتحققيفاإلجراءاتاعتمدتلقد
هلافرداتمعلىحتتوي-االختبارنفسمنواملشتقةاألطوالخمتلفة(الثمانية)الفرعيةواالختبارات

:على-املقاسةالقدرةمتصلعلىللمعلوماتقيمأقصى
الداخلياالتساقثباتمنللتحقق:كرونباخألفامعامل.
(ياملرجع)الكلياالختبارمناملشتقةالقدرةتقديراتبني:بريسونارتباطمعاملوكذلك

هوالكلياالختبارأنباعتباراالختبارنفسمناملشتقةاألطوالخمتلفةالفرعيةواالختبارات
.الفرعيةاالختباراتهذهصدقلتقديرعليهاالعتمادميكنحمكيااختبارا

اخلصائصاتساقمدىعنللكشفتسعىاحلاليةالتجربةألننظرا،منطقياًأمراذلكويبدو
واليتالكلياالختبارنفسمناملشتقةالفرعيةاالختباراتمعالكليلالختبارالسيكومرتية

ذاهمناألولالشقعنلإلجابةوذلكأطواهلا،حيثمنوختتلفللمعلوماتقيمأقصىمفرداهتامتتلك
:يليعماالتحليلنتائجأسفرتوقدالسؤال



:نتائج التحليالت اخلاصة بالثبات

 لقد اسفرت التحليالت اخلاصة باستخدام معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات االتساق الداخلي ملفردات االختبار
:الكلي  واالختبارات الفرعية الثمانية املشتقة من هذا االختبار عن البيانات املوضحة باجلدول التايل

                                      
                                                    

              80 0.84 

                     72 0.84 

                      63 0.84 

                       54 0.83 

                       45 0.82 

                      36 0.79 

                       27 0.68 

                       18 0.57 

                       9 0.41 

 



:نتائج التحليالت اخلاصة بالصدق

حتليالتمنتقةاملشاملتناظرةالقدرةلتقديراتبريسونارتباطمعاملباستخداماخلاصةالتحليالتاسفرتلقد
:التايلباجلدولاملوضحةالنتائجعنالثمانيةالفرعيةاالختباراتوحتليالت،املرجعيالكلياالختبار

                                                                                                  
 

                              
                                             
                                       

            72 .991** 

             63 .981** 

              54 .964** 

              45 .939** 

             36 .917** 

              27 .858** 

              18 .797** 

              9 .658** 

 **              (0.01) 



النتائج التي تتعلق بالشق الثاني من : ثانيا 
.السؤال الرابع والذي يتعلق باخلصائص اإلحصائية

الكليلالختباراإلحصائيةاخلصائصمنالتحققيفالتجربةاستخدمتلقد
علىويحتت-االختبارنفسمنواملشتقةاألطوالخمتلفة(الثمانية)الفرعيةواالختبارات

)ةاملركزيالنزعةمقاييس-املقاسةالقدرةمتصلعلىللمعلوماتقيمأقصىهلامفردات
)شتتوالتومقاييس،(للقدرةتقديرأعلى،نقديرللقدرةأقل،املنوال،الوسيط،املتوسط

)رةالقدتقديراتبتوزيعاخلاصةاملؤشراتوكذلك(التباين،املعيارياإلحنراف،املدى
:يليعماالتحليلنتائجأسفرتوقد(التفرطح،اإللتواء



من نتائج اإلحصاءات الوصفية لتقديرات القدرة املشتقة
حتليالت االختبارات الفرعية على عينة الدراسة

 اإل  اءات الو فية
االختبار 
ال    
 ال رج  

    الفرعيةاالختبارات

 الثا ن الساب  الساد  الخا   الراب  الثالث الثا   ا و 

 9 18 27 36 45 54 63 72 80 عدد ال فردات

 46.5 45.9 43.5 42.8 42.7 42.6 42.5 42.5 42.4 ال توس 

 0.27 0.22 0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 الخ   ال  يار  ل  توس 

 39.3 40 42.8 42.3 42 42 42 42 41.87 الوسي 

 40.9 41.2 38.1 41.6 41.5 42.4 42.3 41.9 41.89 ال  وا 

 10.5 8.7 7.7 7.5 7.5 7.4 7.3 7 6.98 اإل  را  ال  يار 

 109.6 75.7 58.6 56.9 56.7 54.9 53.3 49 44.63 التباين

- 2- 1.21 0.069 0.09 0.05 0.021 0.077 0.015 اإللتواء

ال  يار  ل لتواءالخ    3.043  0.06 0.063 0.063 0.06 0.06 0.063 0.09 0.09 0.091 

- التفر  

0.099 

-0.23 -

0.051 

-0.1 -

0.09 

-

0.047 

0.36 0.34 0.216 

 0.126 0.13 0.13 0.126 0.13 0.13 0.126 0.126 0.13 الخ   ال  يار  ل تفر  

 



النتائج اخلاصة خبصائص منحىن تقديرات القدرة املشتقة من 
(من حيث االعتدالية) مجيع االختبارات خمتلفة األطوال 

                                                           -                           
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(80) (72 (63 (54) (45)  (36)  (27) (18) (9) 

                                                      
Kolmogorov-Smirnov Z 0.024 0.073 0.079 0.087 0.098 0.144 0.17 0.172 0.196 

Asymp. Sig. (2-tailed) .0.980 0.782 0.675 0.511 0.321 0.188 0.097 0.081 0.058 

 



من التمثيالت البيانية ملنحىن تقديرات القدرة املشتقة
مفردة( 36)االختبار الكلي واالختبار املكون من 

 ن بة  التجرالت ثي  البيا   لتوزي  تقديرات قدرات عي ة 

 فردة( 80) الت  ي  باالختبار الفرع  ال  ون  ن 



الت  ي  الت ثي  البيا   لتوزي  تقديرات قدرات عي ة التجربة  ن

 فردة( 36) باالختبار الفرع  ال  ون  ن 

شتقة من البيانية ملنحىن تقديرات القدرة املالتمثيالت :تابع 
مفردة( 36)االختبار الكلي واالختبار املكون من 



توصيات
التاليةالتوصياتوضعميكنإليهاالتوصلمتاليتالنتائجخاللمن:
صىأقمتغري)االختباريةللمفرداتاملعلوماتدوالمؤشراستخدامضرورة

حتليالتمنعليهاحلصولميكناليت(املقاسةالقدرةمتصلعلىمعلومات
Threeالبارمرتثالثياللوغاريتميالنموذج Parameter Logistic

Model (3-PL)االختباراتبناءإجراءاتيفأساسيكإجراء
يؤديامم،مباشرةلالختبارالنهائيةالصورةإعدادقبلخاصةوبصورة،املختلفة

واجلهدالوقتمنالكثريتوفرلالختبارخمتصرةهنائيةصورةعلىاحلصولإىل
،االختبارمناملستهدفاجلمهوروكذلكاالختبارمستخدممنلكل
يفبدورهييسرالذيالبياناتمنأقلعددمعالتعاملسهولةتيسراهناكما

.الدرجاتوتقديرالتصحيحعمليات



النهــــــــــاية


