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 :الدراسة مقدمة
نالػػػػػػػت ات تبػػػػػػػارات التة ػػػػػػػيمية يػػػػػػػم عمميػػػػػػػة بنائيػػػػػػػا و تطويرىػػػػػػػا اىتمامػػػػػػػًا كبيػػػػػػػرًا مػػػػػػػف 
التربػػػػػوييف و ذلػػػػػؾ لمػػػػػػا يمكػػػػػف أف تقدمػػػػػة مػػػػػػف بيانػػػػػات مو ػػػػػوعية يمكػػػػػػف اتعتمػػػػػاد عمييػػػػػا يػػػػػػم 

لػػػػػم تةسػػػػػيف عمميػػػػػة التعمػػػػػيـ ر إت أنيػػػػػا ي ػػػػػوبيا ق ػػػػػور  ػػػػػنر القػػػػػرارات السػػػػػميمة التػػػػػم تيػػػػػدؼ ا
يػػػػػػم إعػػػػػػدادىا ر يػػػػػػالكاير مػػػػػػف أسػػػػػػئمة ات تبػػػػػػارات المدرسػػػػػػية يت ػػػػػػؼ بػػػػػػال موض و اتسػػػػػػت داـ 
الع ػػػػوائم طنمػػػػاط اتسػػػػئمة الػػػػذى يرجػػػػر الػػػػم قناعػػػػات لػػػػدى معممػػػػيف ب ي ػػػػمية نمػػػػط مػػػػف اطسػػػػئمة 

مسػػػػتويات اطىػػػػداؼ  عمػػػػم ةسػػػػاب اطنمػػػػاط اع ػػػػرى ر كمػػػػا تعػػػػانم مػػػػف نقػػػػص يػػػػم تمايػػػػؿ كايػػػػة
  0و أي ًا مف عدـ قدرة بع يا عمم التمييز بيف الطالب

و عمػػػػم ذلػػػػؾ يػػػػلف جػػػػودة وسػػػػائؿ القيػػػػاس و التقػػػػويـ تسػػػػاعد يػػػػم إت ػػػػاذ قػػػػرارات مو ػػػػوعية بنػػػػاً  
عمػػػػم أسػػػػس عمميػػػػة بلعتبػػػػار التقػػػػويـ جػػػػزً  ع ػػػػويًا مػػػػف نسػػػػي  النظػػػػاـ التعميمػػػػم ر يمػػػػف  اللػػػػو 

لنظػػػػػػاـ التعميمػػػػػػم ر و يقػػػػػػدـ ت ذيػػػػػػة راجعػػػػػػة مسػػػػػػتمرة يػػػػػػتـ الوقػػػػػػوؼ عمػػػػػػم مػػػػػػدى تةقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ ا
تسػػػػيـ يػػػػم تعػػػػديؿ و تطػػػػوير النظػػػػاـ و تمزيػػػػد مػػػػف كفا تػػػػو ومػػػػف اػػػػـ نوعيػػػػة و جػػػػودة م رجاتػػػػو ر 
و قػػػػػػد يرجػػػػػػر  ػػػػػػعؼ النظػػػػػػاـ التعميمػػػػػػم إلػػػػػػم  ػػػػػػعؼ أدوات ووسػػػػػػائؿ التقػػػػػػويـ المسػػػػػػت دمة ر و 

عػػػػػد مػػػػػد اًل جيػػػػػدًا عميػػػػػو يػػػػػلف إ ػػػػػالح التقػػػػػويـ و التعػػػػػرؼ عمػػػػػم الم ػػػػػكالت المرتبطػػػػػة ب دواتػػػػػو يم 
إل ػػػػػػالح التعمػػػػػػيـ و اترتقػػػػػػا  بمسػػػػػػتوى جػػػػػػودة م رجاتػػػػػػو ر و يػػػػػػرتبط بعمميػػػػػػة تقػػػػػػويـ التة ػػػػػػيؿ 
الدراسػػػػػػم العديػػػػػػد مػػػػػػف الم ػػػػػػكالت و ال ػػػػػػعوبات و التػػػػػػم ت تمػػػػػػؼ بػػػػػػا تالؼ يمسػػػػػػفة القيػػػػػػاس و 

أو  –ات تبػػػػػػػػػػارات التة ػػػػػػػػػػيمية  –اليػػػػػػػػػػدؼ منػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػوا  م ػػػػػػػػػػكالت تػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػ دوات التقػػػػػػػػػػويـ 
عػػػػػايير التػػػػػم يسػػػػػتند إلييػػػػػا يػػػػػم تفسػػػػػير درجػػػػػة التمميػػػػػذ التػػػػػم ة ػػػػػؿ عمييػػػػػا م ػػػػػكالت تػػػػػرتبط بالم

قيػػػػاس مو ػػػػوعم   –يػػػػم ا تبػػػػار مػػػػا ةسػػػػب النظريػػػػة المسػػػػت دمة يػػػػم القيػػػػاس  قيػػػػاس كالسػػػػ  
  0 2: 1002 مةمد غنيـ ر

  عمػػػػػػػػم مػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ ةيػػػػػػػػث يػػػػػػػػذكر أف  تقػػػػػػػػويـ 3-2: 2875و يؤكػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػاح القر ػػػػػػػػم   
لتػػػػػم يػػػػػتـ الة ػػػػػوؿ عمييػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ ات تبػػػػػارات و الطػػػػػالب يعتمػػػػػد عمػػػػػم تةميػػػػػؿ البيانػػػػػات ا

أدوات القيػػػػػػاس الم تمفػػػػػػة ر كمػػػػػػا و يعتمػػػػػػد عمػػػػػػم كايػػػػػػة البيانػػػػػػات اع ػػػػػػرى التػػػػػػم تسػػػػػػاعد عمػػػػػػم 
معريػػػػػة الت يػػػػػرات التػػػػػم تطػػػػػرأ عمػػػػػم نمػػػػػو الطالػػػػػب يػػػػػم جميػػػػػر جوانػػػػػب نمػػػػػو    ػػػػػيتة ر و مػػػػػف 

الت كػػػػػػد مػػػػػػف  ىنػػػػػػا تظيػػػػػػر أىميػػػػػػة سػػػػػػالمة البيانػػػػػػات التػػػػػػم تػػػػػػـ التقػػػػػػويـ يػػػػػػم  ػػػػػػوئيا ر و بالتػػػػػػالم
 0كفا ة اطدوات التم تست دـ يم جمر ىذه البيانات

  أف ات تبػػػػػارات المدرسػػػػػػيو  تعػػػػػػانم مػػػػػف م ػػػػػػكالت ينيػػػػػػة 3: 1001و يػػػػػذكر  عمػػػػػػم البايتػػػػػػم ر 
تعػػػػػػوؽ اتسػػػػػػتفادة مػػػػػػف نتائجيػػػػػػا يػػػػػػم عمميػػػػػػات الت ذيػػػػػػة الراجعػػػػػػة بيػػػػػػدؼ تطػػػػػػوير التعمػػػػػػيـ عػػػػػػف 

يػػػػػة مػػػػػف عقبػػػػػات و مػػػػػا يواجييػػػػػا طريػػػػػؽ ت ػػػػػ يص مػػػػػا قػػػػػد يعتػػػػػرى سػػػػػبيؿ تةقيػػػػػؽ اتىػػػػػداؼ التربو 
مػػػػف  ػػػػعوبات ر و تتركػػػػز تمػػػػؾ الم ػػػػاكؿ تةديػػػػدًا يػػػػم عػػػػدـ تػػػػواير الجوانػػػػب الفنيػػػػة عنػػػػد بنائيػػػػا 
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و أانػػػػػا  التطبيػػػػػؽ و مػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػم ذلػػػػػؾ مػػػػػف ماػػػػػار سػػػػػمبية عمػػػػػم م ػػػػػدقية النتػػػػػائ  المسػػػػػتمدة 
مػػػػػػف  مػػػػػػف تمػػػػػػؾ ات تبػػػػػػارات ر يات تبػػػػػػارات التػػػػػػم ت يتػػػػػػواير يييػػػػػػا الةػػػػػػدود الػػػػػػدنيا عمػػػػػػم اتقػػػػػػؿ

ال ػػػػػدؽ و الابػػػػػات قػػػػػد تتةػػػػػوؿ الػػػػػم غايػػػػػات يػػػػػم ةػػػػػد ذاتيػػػػػا بػػػػػدًت مػػػػػف كونيػػػػػا و سػػػػػائؿ لمك ػػػػػؼ 
 0عف بعض معوقات تةقيؽ اطىداؼ التربوية و عالجيا 

  أف مػػػػػػف أبػػػػػػرز الم ػػػػػػاكؿ التػػػػػػم تػػػػػػرتبط بات تبػػػػػػارات 20- 8ر 1002و يػػػػػػذكر  مةمػػػػػػد غنػػػػػػيـ ر
يػػػػا و التػػػػم منيػػػػا : أف أسػػػػئمة التة ػػػػيمية ىػػػػو مػػػػا يتعمػػػػؽ بمػػػػا تقيسػػػػة أسػػػػئمة ات تبػػػػارات و نوعيت

ات تبػػػػػارات التة ػػػػػيمية ت تعطػػػػػم  ػػػػػورة ةقيقيػػػػػة عمػػػػػا تقيسػػػػػة مػػػػػف أىػػػػػداؼ تعميميػػػػػة ر بمعنػػػػػم 
عػػػػػػدـ  ػػػػػػدؽ ات تبػػػػػػارات يػػػػػػم قيػػػػػػاس اطىػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػة كمػػػػػػا تعكسػػػػػػيا أىػػػػػػداؼ المةتويػػػػػػات 
الدراسػػػػػية ر كمػػػػػا أف كايػػػػػر مػػػػػف ات تبػػػػػارات ت تراعػػػػػم الػػػػػوزف النسػػػػػبم و اتىميػػػػػة النسػػػػػبية لكػػػػػؿ 

ف مو ػػػػػػػوعات المةتػػػػػػػوي واطىػػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػػة ر و تجػػػػػػػدر اط ػػػػػػػارة الػػػػػػػم أف التذبػػػػػػػذب يػػػػػػػم مػػػػػػػ
نسػػػػػب تمايػػػػػؿ اطىػػػػػداؼ المعرييػػػػػة بمسػػػػػتوياتيا يػػػػػم ات تبػػػػػارات ربمػػػػػا يرجػػػػػر لعػػػػػدـ اتلتػػػػػزاـ مػػػػػف 
قبػػػػػػػؿ وا ػػػػػػػعم ات تبػػػػػػػارات باسػػػػػػػتراتيجية وا ػػػػػػػةة مبنيػػػػػػػة عمػػػػػػػم أىػػػػػػػداؼ مةػػػػػػػددة ت  ػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف 

اليييػػػػػا بيػػػػػدؼ تطػػػػػوير نظػػػػػـ اتمتةانػػػػػات و ىػػػػػذه أ ػػػػػكمية اتعتبػػػػػار م ػػػػػكالت التقػػػػػويـ السػػػػػابقة لت
 0ات تبارات التقميدية التم ىم أسرى النظرية الكالسيكية

و قػػػػػد يرجػػػػػر السػػػػػبب ييمػػػػػا سػػػػػبؽ الػػػػػم إسػػػػػناد ميمػػػػػة إعػػػػػداد ات تبػػػػػارات الػػػػػم معممػػػػػيف ينق ػػػػػيـ 
 0ال برة و التدريب الكايم ليتمكنوا مف إعداد ا تبارات سميمة 

اتة ػػػػػائية ال ا ػػػػػة ببنػػػػػا  ات تبػػػػػار المسػػػػػت دـ ماػػػػػؿ ةسػػػػػاب  كػػػػػذلؾ ق ػػػػػور بعػػػػػض اطسػػػػػاليب
معػػػػػػػامالت ال ػػػػػػػعوبة و التمييػػػػػػػز و ال ػػػػػػػدؽ و الابػػػػػػػات ةيػػػػػػػث تعتمػػػػػػػد ىػػػػػػػذه ال  ػػػػػػػائص عمػػػػػػػم 
عينػػػػػػػة اتيػػػػػػػراد التػػػػػػػم تطبػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػا ات تبػػػػػػػار ر و عمػػػػػػػم   ػػػػػػػائص المفػػػػػػػردات التػػػػػػػم ت ػػػػػػػتمؿ 

 & Jandal,2001,53:54)عمييػػػػػػا ات تبػػػػػػار أى   ػػػػػػائص ات تبػػػػػػار المسػػػػػػت دـ 
Hambleton, 1991,2:3). 

  ةيػػػػػث ي ػػػػػير إلػػػػػم أف مػػػػػف الم ػػػػػكالت  572-570ر  1005و يؤكػػػػػد ذلػػػػػؾ   ػػػػػالح عػػػػػالـ ر
المتعمقػػػػة بات تبػػػػػارات التػػػػػم يػػػػػتـ بناؤىػػػػػا يػػػػم إطػػػػػار النظريػػػػػة الكالسػػػػػيكية ىػػػػػم ر أف ال  ػػػػػائص 
السػػػػيكومترية لال تبػػػػارات تعتمػػػػد عمػػػػم   ػػػػائص عينػػػػة اتيػػػػراد التػػػػم يجػػػػرى عمييػػػػا ات تبػػػػار ر 

ائص عينػػػػة المفػػػػردات التػػػػم ي ػػػػتمؿ عمييػػػػا ات تبػػػػار ممػػػػا يػػػػؤدى الػػػػم نظػػػػاـ قيػػػػاس و عمػػػػم   ػػػػ
نفسػػػػػػم و تربػػػػػػوى غيػػػػػػر مسػػػػػػتقر ر يت يػػػػػػر معػػػػػػامالت ال ػػػػػػدؽ و الابػػػػػػات و  ػػػػػػعوبة المفػػػػػػردات 
بت يػػػػػػر قػػػػػػدرات اطيػػػػػػراد ر كمػػػػػػا يمفتػػػػػػرض أف ات تبػػػػػػار يقػػػػػػيس مت يػػػػػػر أةػػػػػػادى البعػػػػػػد و ربمػػػػػػا ت 

رض أف الػػػػدرجات التػػػػم ية ػػػػؿ عمييػػػػا يػػػػرد يكػػػػوف ذلػػػػؾ  ػػػػةيةًا يػػػػم كايػػػػر مػػػػف اطةيػػػػاف ر يفتػػػػ
عمػػػػم مفػػػػردات ات تبػػػػار يمكػػػػف جمعيػػػػا كمػػػػا لػػػػو كانػػػػت تماػػػػؿ ميزانػػػػًا  طيػػػػًا ر و الةقيقػػػػة أف ىػػػػذا 
الميػػػػػزاف منةنيػػػػػًا ر يػػػػػالفرؽ الاابػػػػػت بػػػػػيف درجتػػػػػيف مػػػػػف درجػػػػػات ات تبػػػػػار ي تمػػػػػؼ معنػػػػػاه بالنسػػػػػبة 
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ؾ يفتػػػػػػػرض أف لدرجػػػػػػػة القػػػػػػػدرة المقاسػػػػػػػة بةسػػػػػػػب موقػػػػػػػر الػػػػػػػدرجات عمػػػػػػػم مت ػػػػػػػؿ القػػػػػػػدرة ر كػػػػػػػذل
درجػػػػات ات تبػػػػػار التػػػػم تماػػػػػؿ القػػػػدرة المقاسػػػػػة دالػػػػة  طيػػػػػة مطػػػػردة أى كممػػػػػا زادت درجػػػػة الفػػػػػرد 
دؿ ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػم ذيػػػػػػادة مقػػػػػػدار القػػػػػػدرة لديػػػػػػو و لكػػػػػػف يالةػػػػػػظ أف بعػػػػػػض اتيػػػػػػراد مرتفعػػػػػػم القػػػػػػدرة 

 0ية موف عمم درجات من ف ة و العكس
مييػػػػا لفتػػػػرة طويمػػػػة مػػػػف الػػػػزمف و رغػػػػـ اتىتمػػػػاـ الكبيػػػػر بنظريػػػػة القيػػػػاس التقميديػػػػة و اتعتمػػػػاد ع

التػػػػم مازالػػػػت مسػػػػتمرة إلػػػػم يومنػػػػا ىػػػػذا إت أنيػػػػا تعر ػػػػت لمكايػػػػر مػػػػف اطنتقػػػػادات التػػػػم تتيميػػػػا 
باتعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػم الدرجػػػػػػػة الةقيقيػػػػػػػة و إىمػػػػػػػاؿ تةقيػػػػػػػؽ المو ػػػػػػػوعية يػػػػػػػم القيػػػػػػػاس ر وردًا عمػػػػػػػم 

أنيػػػػػا لػػػػػـ ذلػػػػػؾ ظيػػػػػرت ات تبػػػػػارات معياريػػػػػة المرجػػػػػر و مػػػػػف اػػػػػـ ات تبػػػػػارات مةكيػػػػػة المرجػػػػػر إت 
تةقػػػػؽ الدقػػػػػة و المو ػػػػوعية يػػػػػم القيػػػػاس إلػػػػػم أف ظيػػػػرت النظريػػػػػة الةدياػػػػة يػػػػػم القيػػػػاس  نػػػػػدا  

 0 228: 1021بيا  ر
ولمت مػػػػػػب عمػػػػػػم الم ػػػػػػكالت التػػػػػػم ظيػػػػػػرت يػػػػػػم النظريػػػػػػة الكالسػػػػػػيكية ظيػػػػػػرت النظريػػػػػػة الةدياػػػػػػة 
يػػػػػػم القيػػػػػػاس  و تعػػػػػػددت نمػػػػػػاذج النظريػػػػػػة الةدياػػػػػػة و منيػػػػػػا نمػػػػػػوذج راش الػػػػػػذى يتسػػػػػػـ ب ةاديػػػػػػة 

يػػػػاس أى أف  ػػػػعوبة المفػػػػردات تتػػػػدرج بةيػػػػث تعػػػػرؼ ييمػػػػا بينيػػػػا مت يػػػػر واةػػػػد و تكػػػػوف ىػػػػذه الق
المفػػػػػردات ىػػػػػم التعريػػػػػؼ اإلجرائػػػػػم ليػػػػػذا المت يػػػػػر و يت ػػػػػمف ىػػػػػذا  ػػػػػدؽ تػػػػػدري  المفػػػػػردات و 

ر كمػػػػػػػا يتسػػػػػػػـ أي ػػػػػػػًا ب سػػػػػػػتقاللية  (Vanalphen,1994:199) ػػػػػػػدؽ قياسػػػػػػػيا ليػػػػػػػذا المت يػػػػػػػر 
ري  ةيػػػػػث ت ي تمػػػػػؼ تقػػػػػدير كػػػػػؿ مػػػػػف معمػػػػػـ قػػػػػدرة القيػػػػػاس أى تةػػػػػرر القيػػػػػاس مػػػػػف عينػػػػػة التػػػػػد

الفػػػػرد و معمػػػػـ  ػػػػعوبة المفػػػػردة بػػػػا تالؼ عينػػػػة التػػػػدري  طالمػػػػا أنيػػػػا عينػػػػة مالئمػػػػة ر و تةػػػػرر 
القيػػػػػاس مػػػػػف مجموعػػػػػة المفػػػػػردات المسػػػػػت دمة ةيػػػػػث ت ي تمػػػػػؼ تقػػػػػدير كػػػػػؿ مػػػػػف معممػػػػػم قػػػػػدرة 

طالمػػػػػا أنيػػػػػا  الفػػػػػرد و  ػػػػػعوبة المفػػػػػردة بػػػػػا تالؼ مجموعػػػػػة المفػػػػػردات المسػػػػػت دمة يػػػػػم القيػػػػػاس
بنػػػػود مناسػػػػبة و تعػػػػرؼ مت يػػػػػر واةػػػػد  أى أف ىنػػػػاؾ تقػػػػارب بػػػػػيف مسػػػػتوى  ػػػػعوبة المفػػػػػردات و 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة اتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد 

(Mellenbergh,G.&Vandon,B.,1998,475;Knowles,E.&Condon,C.,20
00,248)0 
 :الدراسةمشكمة 

يئػػػػػػة يػػػػػػ  الب و التقػػػػػػويـ التربػػػػػػوىاعتمػػػػػػدت ات تبػػػػػػارات الممسػػػػػػت دمة يػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ القيػػػػػػاس 
عمػػػػػػم نظريػػػػػػة القيػػػػػػاس التقميديػػػػػػة ر ولمػػػػػػا ليػػػػػػذه النظريػػػػػػة مػػػػػػف  –عنػػػػػػد بنائيػػػػػػا وتقنينيػػػػػػا  –العربيػػػػػػة

عيػػػػوب تػػػػنعكس يػػػػ  النيايػػػػة عمػػػػم ات تبػػػػارات المسػػػػتمدة منيػػػػا و مػػػػر الةاجػػػػو إلػػػػم وجػػػػود قيػػػػاس 
نفسػػػػػػم يةقػػػػػػؽ الدقػػػػػػة و المو ػػػػػػوعية عمػػػػػػم غػػػػػػرار القيػػػػػػاس الفيزيػػػػػػائم ظيػػػػػػرت النظريػػػػػػة الةدياػػػػػػة 

لمتعػػػػػددة لتةقػػػػػؽ ذلػػػػػؾ يػػػػػم ظػػػػػؿ أسػػػػػس منيجيػػػػػة ريا ػػػػػية وا ػػػػػةة ر و بفرو ػػػػػيا و نماذجيػػػػػا ا
يػػػػم  ػػػػو  نظريػػػػة اتسػػػػتجابو لممفػػػػردة قنمػػػػوذج راش ق ومػػػػا يةققػػػػو مػػػػف مو ػػػػوعية يػػػػ  القيػػػػػاس 
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بػػػػػالمركز القػػػػػومم لالمتةانػػػػػات و  ات تبػػػػػارات التة ػػػػػيمية و بنػػػػػوؾ اطسػػػػػئمةعػػػػػدد مػػػػػف  بنػػػػػا تػػػػػـ 
ت قويػػػػػػة يتةقػػػػػػؽ مػػػػػػف  الليػػػػػػا و ةيػػػػػػث أف نمػػػػػػوذج راش يعتمػػػػػػد عمػػػػػػم ير ػػػػػػيا التقػػػػػػويـ التربػػػػػػوى

ػػػػػػػئ ت  باسػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػوذج راش تمةقػػػػػػػؽ  أسػػػػػػػس القيػػػػػػػاس المو ػػػػػػػوع  و أف أداة القيػػػػػػػاس التػػػػػػػ  أمن   
أةاديػػػػة البعػػػػد و اسػػػػتقاللية القيػػػػاس ب ػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف مجموعػػػػة اطيػػػػراد الػػػػذيف أمجػػػػرى عمػػػػييـ 
ات تبػػػػػػار أو  ػػػػػػعوبات البنػػػػػػود التػػػػػػ  يت ػػػػػػمنيا ات تبػػػػػػارر ممػػػػػػا يابػػػػػػت ياعميػػػػػػة النمػػػػػػوذج يػػػػػػ  
تػػػػػػدري  بنػػػػػػود ات تبػػػػػػارات بةيػػػػػػث يػػػػػػتـ و ػػػػػػر قػػػػػػدرات اطيػػػػػػراد و ػػػػػػعوبات البنػػػػػػود عمػػػػػػم ميػػػػػػزاف 
تػػػػػدري  واةػػػػػػد ر كمػػػػػػا ت ػػػػػػير إلػػػػػػم أف ارتفػػػػػػاع معامػػػػػؿ ال ػػػػػػدؽ و الابػػػػػػات لال تبػػػػػػار بعػػػػػػد ةػػػػػػذؼ 
البنػػػػػود غيػػػػػر المالئمػػػػػة ويقػػػػػا لنمػػػػػوذج راش يػػػػػوير ذلػػػػػؾ إة ػػػػػا  ل ػػػػػدؽ و ابػػػػػات كػػػػػؿ بنػػػػػد وكػػػػػؿ 

يػػػػػاس لتقػػػػػدير  ػػػػػعوبة كػػػػػؿ مػػػػػف بنػػػػػد وقػػػػػدرة كػػػػػؿ يػػػػػرد يػػػػػرد و أي ػػػػػا قيمػػػػػة ال طػػػػػ  المعيػػػػػاري لمق
  0بعكس ات تبارات الكالسيكية الت  توير قيمة وةيدة لم ط  المعياري لال تبار الكمم

  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير Reckase,2009:275و ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  
عػػػػػػػػػدد كبيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػار باسػػػػػػػػػت داـ بػػػػػػػػػارامترات المفػػػػػػػػػردة و ذلػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػم نفػػػػػػػػػس 

لمة ػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػارامترات المفػػػػػػػػػردة يػػػػػػػػػم نفػػػػػػػػػس النظػػػػػػػػػاـ المنيجػػػػػػػػػم  نظػػػػػػػػػاـ اطةػػػػػػػػػداايات و
وىنػػػػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػ   linkingيتطمػػػػػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػمم بػػػػػػػػػػػػالربط 

أعػػػػػػػػػداد ا تبػػػػػػػػػارات تة ػػػػػػػػػيمية تجمػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػت دمت نمػػػػػػػػػاذج نظريػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػتجابة لممفػػػػػػػػػردة يػػػػػػػػػم 
 و منيا:مفرداتيا بيف المو وعم و المقالم 

لتػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػديت الػػػػػػػػػػػػػػػػػم المقارنػػػػػػػػػػػػػػػػػة و ار Lancaster,etal.(1987)دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػدرة التمييزيػػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػػردات أ تبػػػػػػػػػار تة ػػػػػػػػػيمم مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػوع ات تيػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد و 
مفػػػػػػػػػػردات ا تبػػػػػػػػػػار تة ػػػػػػػػػػيمم ذات اتجابػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػيرة يػػػػػػػػػػم امتةانػػػػػػػػػػات منت ػػػػػػػػػػؼ و م ػػػػػػػػػػر 

  طالبػػػػػػػػػػػًا  ػػػػػػػػػػػالؿ 266العػػػػػػػػػػػاـ بجامعػػػػػػػػػػػة طبيػػػػػػػػػػػة ر و تػػػػػػػػػػػـ التطبيػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػم عينػػػػػػػػػػػة بم ػػػػػػػػػػػت  
تةميػػػػػػػػػػػػؿ المفػػػػػػػػػػػػردات باسػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػػاذج اػػػػػػػػػػػػالث سػػػػػػػػػػػػنوات وىػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػدة الدراسػػػػػػػػػػػػة ر و تػػػػػػػػػػػػـ 

الاالاػػػػػػػػػػػػػػػ   لمة ػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػػػدير  –الانػػػػػػػػػػػػػػػائم  –اتسػػػػػػػػػػػػػػػتجابو لممفػػػػػػػػػػػػػػػردة   اتةػػػػػػػػػػػػػػػادى 
ل ػػػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػػػردة و تقػػػػػػػػػػػػػدير لتمييػػػػػػػػػػػػػز المفػػػػػػػػػػػػػردة و تػػػػػػػػػػػػػـ ةسػػػػػػػػػػػػػاب ابػػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػػؿ ا تبػػػػػػػػػػػػػار 
باسػػػػػػػػػػػػػػت داـ معادلػػػػػػػػػػػػػػة قكيػػػػػػػػػػػػػػودر ريت اردسػػػػػػػػػػػػػػوفق ر و تو ػػػػػػػػػػػػػػمت نتػػػػػػػػػػػػػػائ  البةػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػم أف 

  ر و 0.59ت تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد يسػػػػػػػػػػػػاوى  معامػػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػيمم ذو ا
  ر و 0.86معامػػػػػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػػػػيمم ذو اتجابػػػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػػػيرة يسػػػػػػػػػػػػػػػاوى  

اط تبػػػػػػػػػػار ذو اتجابػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػيرة أقػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػعوبة مػػػػػػػػػػف  ات تيػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػدد  و أي ػػػػػػػػػػؿ 
تمييػػػػػػػػػػػزًا مػػػػػػػػػػػف ات تبػػػػػػػػػػػار ذو ات تيػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػدد و أف نسػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػعوبة و 

مػػػػػػػػف ةيػػػػػػػػث م ػػػػػػػػدر و نػػػػػػػػوع المفػػػػػػػػردة ر كمػػػػػػػػا ت توجػػػػػػػػد يػػػػػػػػروؽ  التمييػػػػػػػػز لػػػػػػػػـ ت تمػػػػػػػػؼ كايػػػػػػػػراً 
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دالػػػػػػػػػة إة ػػػػػػػػػائيًا بػػػػػػػػػيف مفػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد ومفػػػػػػػػػردات اتجابػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػيرة يػػػػػػػػػم 
 0تقدير قدرات اطيراد

 أوجو االستفادة:

معامػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػيمم ذو اتجابػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػيرة اكبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف ات تبػػػػػػػػػػػار  -2
 0التة يمم ذو ات تيار مف متعدد 

اط تبػػػػػػػػػػػػار ذو اتجابػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػيرة أقػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػعوبة مػػػػػػػػػػػػف  ات تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد  و  -1
 0أي ؿ تمييزًا مف ات تبار ذو ات تيار مف متعدد 

أف نسػػػػػػػػب كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػعوبة و التمييػػػػػػػػز لػػػػػػػػـ ت تمػػػػػػػػؼ كايػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػف ةيػػػػػػػػث نػػػػػػػػوع المفػػػػػػػػردة -2
0 

كمػػػػػػػػػػػػػا ت توجػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػػػة إة ػػػػػػػػػػػػػائيًا بػػػػػػػػػػػػػيف مفػػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػدد  -3
 0ابة الق يرة يم تقدير قدرات اطيرادومفردات اتج

التػػػػػػم ىديػػػػػػة إلػػػػػػم تػػػػػػدري  ا تبػػػػػػاريف ؛  Ercikan , et al.(1996)دراسةةةةةةة 
طالػػػػػػػػػػب ر  700العمػػػػػػػػػػـو   عمػػػػػػػػػػ  عينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  –الريا ػػػػػػػػػػيات  –الم ػػػػػػػػػػات  –يػػػػػػػػػػم  القػػػػػػػػػػرا ة 

أةػػػػػػػػػػػػػػػػداىما ا تبػػػػػػػػػػػػػػػػار أ تيػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػػػػدد  و تػػػػػػػػػػػػػػػػـ تدريجػػػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػػػت داـ النمػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 
يةتػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػ  مفػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػة و  الموغػػػػػػػػػػاريتمم االاػػػػػػػػػػم المعمػػػػػػػػػػـ و اع ػػػػػػػػػػر

تػػػػػػػػػػػػـ تدريجػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػػػػم انػػػػػػػػػػػػائم المعمػػػػػػػػػػػػـ باسػػػػػػػػػػػػت داـ بػػػػػػػػػػػػرام  
و تو ػػػػػػػػػػػمت نتػػػػػػػػػػػائ  البةػػػػػػػػػػػث عنػػػػػػػػػػػد مقارنػػػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػػػائ  تػػػػػػػػػػػدري  كػػػػػػػػػػػؿ   PARDUXالةاسػػػػػػػػػػػوب 

مػػػػػػػػف ات تبػػػػػػػػاريف كػػػػػػػػال عمػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػدى أف قيمػػػػػػػػة ابػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػار المقػػػػػػػػال  و قػػػػػػػػيـ معموماتػػػػػػػػة 
test information  أقػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػو يػػػػػػػػم ات تبػػػػػػػػار المو ػػػػػػػػوعم و ذلػػػػػػػػؾ نتيجػػػػػػػػة ترتفػػػػػػػػاع

 متوسط  عوبو ات تبار المقال  و ان فاض معامالت اترتباط ييو.

 أوجو االستفادة
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أقػػػػػػػػػػؿ  test informationقيمػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػػػار المقػػػػػػػػػػال  و قػػػػػػػػػػيـ معموماتػػػػػػػػػػة  -2 
 0منو يم ات تبار المو وعم

ا تبػػػػػػػػػػػػػار أ تيػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػف لمفػػػػػػػػػػػػػردات : اتسػػػػػػػػػػػػػموب اتة ػػػػػػػػػػػػػائم المتبػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػدري  ا -1
متعػػػػػػػػػػػػدد  و تػػػػػػػػػػػػـ تدريجػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػت داـ النمػػػػػػػػػػػػوذج الموغػػػػػػػػػػػػاريتمم االاػػػػػػػػػػػػم المعمػػػػػػػػػػػػـ و اع ػػػػػػػػػػػػر 
يةتػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػ  مفػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػة و تػػػػػػػػػـ تدريجػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػدير 

 PARDUX0الجزئم انائم المعمـ باست داـ برام  الةاسوب 

 0  طالب700ةجـ العينة المست دمة   -2

التػػػػػػػػم ىديػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ  بةػػػػػػػػث أاػػػػػػػػر طػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػار ؛  Bastari (2000)راسةةةةةةةةة د
يػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػادة الم ػػػػػػػػػػة اتنجميزيػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػم مراةػػػػػػػػػػؿ تعميميػػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػػددة  و ةجػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػة و نمػػػػػػػػػػط 

انائيػػػػػػػػػػػػة الدرجػػػػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػػػػواب و  طػػػػػػػػػػػػ  ق ومتعػػػػػػػػػػػػددة الدرجػػػػػػػػػػػػة  ق اسػػػػػػػػػػػػئمة اتجابػػػػػػػػػػػػة  –المفػػػػػػػػػػػػردة 
م االاػػػػػػػػػػػػػم عمػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػػػػػػرد باسػػػػػػػػػػػػػت داـ النمػػػػػػػػػػػػػوذج الموغػػػػػػػػػػػػػاريتم  -الق ػػػػػػػػػػػػػيرة ق

-المعمػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمفػػػػػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػػػػدد و مفػػػػػػػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة المتدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ر و لدراسػػػػػػػػػػػػػػػة أاػػػػػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػػػػػػػػار أسػػػػػػػػػػػػػػػت دمت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة  -اتسػػػػػػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػػػػػػة

  مفػػػػػػػػػػػػػردة و 40  مفػػػػػػػػػػػػػردة و الاػػػػػػػػػػػػػانم يتكػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػف  20ا تبػػػػػػػػػػػػػاريف اتوؿ يتكػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػف  
ر  2000ر  300لمعريػػػػػػػػػػػػػة أاػػػػػػػػػػػػػر ةجػػػػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػت دمت اػػػػػػػػػػػػػالث ةجػػػػػػػػػػػػػـو م تمفػػػػػػػػػػػػػة   

  ر و لدراسػػػػػػػػػػػػػػػة أاػػػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػػوع المفػػػػػػػػػػػػػػػردة التػػػػػػػػػػػػػػػم يت ػػػػػػػػػػػػػػػمنيا ات تبػػػػػػػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػػػػػػػت دمت 2000
%  70مسػػػػػػػػػػػػػتوييف مػػػػػػػػػػػػػف ات تبػػػػػػػػػػػػػارات بةيػػػػػػػػػػػػػث يت ػػػػػػػػػػػػػمف ات تبػػػػػػػػػػػػػار اتوؿ عمػػػػػػػػػػػػػم نسػػػػػػػػػػػػػبة  

%  مفػػػػػػػػػػػػػػردة مػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػوع متعػػػػػػػػػػػػػػددة 10مفػػػػػػػػػػػػػػردة مػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػوع ات تيػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػػدد و  
ع %  مفػػػػػػػػػػردة مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػو 80اتسػػػػػػػػػػتجابة ر أمػػػػػػػػػػا ات تبػػػػػػػػػػار الاػػػػػػػػػػانم يت ػػػػػػػػػػمف عمػػػػػػػػػػم نسػػػػػػػػػػبة  

%  مفػػػػػػػػػػػػػردة مػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػوع متعػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة ر و قػػػػػػػػػػػػػد 20ات تيػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػدد و  
و أسػػػػػػػػفرت النتػػػػػػػػائ  عػػػػػػػػف لتقػػػػػػػػدير معػػػػػػػػالـ المفػػػػػػػػردات ر   MULTILOGاسػػػػػػػػت دـ برنػػػػػػػػام  

أنػػػػػػػػػػػو كممػػػػػػػػػػػا زاد طػػػػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػػػػار و ةجػػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػػة كممػػػػػػػػػػػا زادت دقػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػايير المفػػػػػػػػػػػردة ر 
متعػػػػػػػػػػػػدد و  كمػػػػػػػػػػػػا يوجػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػػة اة ػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػيف مفػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف

التمييػػػػػػػػػػػػػز  ل ػػػػػػػػػػػػػال   –مفػػػػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػدير معمػػػػػػػػػػػػػـ  ال ػػػػػػػػػػػػػعوبة 
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مفػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػتجابو التكوينيػػػػػػػػػػة ر بينمػػػػػػػػػػا تتوجػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػػيف مفػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػف 
متعػػػػػػػػػػػػػػدد و مفػػػػػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػػػػػدرات اتيػػػػػػػػػػػػػػراد باسػػػػػػػػػػػػػػت داـ 

 النموذج االام المعمـ .

 أوجو االستفادة :

أ ػػػػػػػػػػارت الدراسػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػم أنػػػػػػػػػػو بزيػػػػػػػػػػادة طػػػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػػػار و ةجػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػزداد دقػػػػػػػػػػة  -2
 0بارامترات المفردة المكونو لال تبار 

تتوجػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػروؽ يػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػػػدرات اتيػػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػػا تالؼ نمػػػػػػػػػػػػط المفػػػػػػػػػػػػردة المكونػػػػػػػػػػػػو  -1
 0لال تبار مفردات ات تيار مف متعدد و مفردات اتستجابة التكوينية

   مفردة.40ر  20اطواؿ لال تبار ىم   است دمت الدراسة عددة  -2

  2000ر  2000ر  300اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دمت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة اةجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لمعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   -3
 ممتةف .

تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػت داـ النمػػػػػػػػػػػػوذج الموغػػػػػػػػػػػػاريتمم االاػػػػػػػػػػػم المعمػػػػػػػػػػػػـ لتةميػػػػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػار  -4
 0مف متعدد و مفردات اتستجابة المتدرجو قاتستجابة التكوينيةق

 0لتقدير معالـ المفردات  MULTILOGتـ است دـ برنام   -5

و التػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػم المقارنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف مفػػػػػػػػػردات  Famularo (2007) دراسةةةةةةةةةة 
ات تيػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػػػدد ذات العبػػػػػػػػػػػػػػػارة اتساسػػػػػػػػػػػػػػػية و مفػػػػػػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػػػػػػة 
باسػػػػػػػػػت داـ النمػػػػػػػػػوذج انػػػػػػػػػائم المعمػػػػػػػػػـ و بةػػػػػػػػػث إلػػػػػػػػػم أى مػػػػػػػػػدى يػػػػػػػػػؤار نػػػػػػػػػوع المفػػػػػػػػػردة عمػػػػػػػػػم 

متعػػػػػػػػػػػدد ذات العبػػػػػػػػػػػارة اطساسػػػػػػػػػػػية و  ػػػػػػػػػػػعوبة  ػػػػػػػػػػػعوبة مفػػػػػػػػػػػردات ا تبػػػػػػػػػػػار ات تيػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف 
مفػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػة و كػػػػػػػػػػذلؾ بةػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػم أى مػػػػػػػػػػدى يػػػػػػػػػػؤار تقػػػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػػدرجات 
عمػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػعوبة مفػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد و اتسػػػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػػػة ر و طبػػػػػػػػػػػػؽ 

  طالػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػدارس اإلعداديػػػػػػػػػػػة ر و 2000ات تبػػػػػػػػػػػاراف عمػػػػػػػػػػػم عينػػػػػػػػػػػة مكونػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  
أف مفػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد تعطػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػديرات أ ػػػػػػػػػػػػارت نتػػػػػػػػػػػػائ  البةػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػم 

ل ػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػردة أقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػردات اتسػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػة ر أى أف أسػػػػػػػػػػموب تقػػػػػػػػػػديرات 
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الػػػػػػػػػػػدرجات يسػػػػػػػػػػػاىـ يػػػػػػػػػػػم ات تاليػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػػػعوبة مفػػػػػػػػػػػردة ات تيػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػدد و 
مفػػػػػػػػػػردة اتسػػػػػػػػػػتجابة التكوينيػػػػػػػػػػة ر و أنػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػة إة ػػػػػػػػػػائية يػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػدير 

لمعياريػػػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػػػدرات اتيػػػػػػػػػػػراد ل ػػػػػػػػػػػال  مفػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػدد عنػػػػػػػػػػػد ات طػػػػػػػػػػػا  ا
 0 0.05مستوى  

 أوجو االستفادة

مفػػػػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد تعطػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػديرات ل ػػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػػردة أقػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف  -2
 0مفردات اتستجابة التكوينية 

أسػػػػػػػػػػػػػموب تقػػػػػػػػػػػػػػديرات الػػػػػػػػػػػػػػدرجات يسػػػػػػػػػػػػػػاىـ يػػػػػػػػػػػػػػم ات تاليػػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػػػػػػعوبة مفػػػػػػػػػػػػػػردة  -1
 0دد و مفردة اتستجابة التكوينية ات تيار مف متع

أنػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػة إة ػػػػػػػػػائية يػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػدير ات طػػػػػػػػػا  المعياريػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػدرات  -2 
 0 0.05اتيراد ل ال  مفردات ات تيار مف متعدد عند مستوى  

 0  ممتةف2000العينة مكونة مف   -3

و التػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػديت الػػػػػػػػػػػم ، ( 3002دراسةةةةةةةةةةة زيةةةةةةةةةةاد عبةةةةةةةةةةةد الحسةةةةةةةةةةي  الخةةةةةةةةةةةولى )
مػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػم متعػػػػػػػػػدد التػػػػػػػػػدري  يػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػدري  ا تبػػػػػػػػػار يةتػػػػػػػػػوى عمػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػت داـ ن

و ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػف  PARSCALمفػػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػػة و متعػػػػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػػػػدري  باسػػػػػػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػػػػػػام  
 ػػػػػػػػػػالؿ تػػػػػػػػػػدري  ا تبػػػػػػػػػػار ايترا ػػػػػػػػػػم مكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػة و متعػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػتجابة 
عمػػػػػػػػم مقيػػػػػػػػاس م ػػػػػػػػترؾ بنقطػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػتركة و وةػػػػػػػػدة قيػػػػػػػػاس م ػػػػػػػػتركة ر قػػػػػػػػاـ الباةػػػػػػػػث 

سػػػػػػػػػػػطرًا يماػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػدد  2114بطريقػػػػػػػػػػػة ع ػػػػػػػػػػػوائية بتوليػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػفوية رقميػػػػػػػػػػػة مكونػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف 
عمػػػػػػػػػػػودًا يماػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػدد مفػػػػػػػػػػػردات ىػػػػػػػػػػػذا ات تبػػػػػػػػػػػار اػػػػػػػػػػػـ باسػػػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػػػام   42اطيػػػػػػػػػػػراد و 

SPSS  تػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػزيف ممػػػػػػػػػػػؼ البيانػػػػػػػػػػػات المكػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػػػفوية السػػػػػػػػػػػابقة بعػػػػػػػػػػػد إ ػػػػػػػػػػػاية
مػػػػػػػػدة  مسػػػػػػػػة أعمػػػػػػػػدة منيػػػػػػػػا أربعػػػػػػػػة  ا ػػػػػػػػة بتعريػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػؿ ةالػػػػػػػػة و عمػػػػػػػػود يف ػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف أع

المفػػػػػػػػػػردات و أعمػػػػػػػػػػدة تعريػػػػػػػػػػؼ الةالػػػػػػػػػػة ر عمػػػػػػػػػػػم أف ت  ػػػػػػػػػػذ عنا ػػػػػػػػػػر الم ػػػػػػػػػػفوية ال ا ػػػػػػػػػػػة 
  بػػػػػػػػػػػػػػػػايتراض أنيػػػػػػػػػػػػػػػػا مفػػػػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػػػػة 2ر0  مفػػػػػػػػػػػػػػػػردة مةػػػػػػػػػػػػػػػػدى القيمتػػػػػػػػػػػػػػػػيف  11بػػػػػػػػػػػػػػػػ وؿ  

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػايتراض أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 1ر2ر0  التػػػػػػػػػػػػػػػػػالييف ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مةػػػػػػػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  23اتسػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة و أف  
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ف لمػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػبؽ   مفػػػػػػػػػػػردة التػػػػػػػػػػػاليي21مفػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػتجابة تتطمػػػػػػػػػػػب  طػػػػػػػػػػػوتيف و  
  بػػػػػػػػػػػػػػػػػايتراض أف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذه المفػػػػػػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة و 2ر1ر2ر0ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  

تتطمػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػالث  طػػػػػػػػػػوات لمةػػػػػػػػػػؿ و أف ال مػػػػػػػػػػس مفػػػػػػػػػػردات ات يػػػػػػػػػػرة ت  ػػػػػػػػػػذ مةػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػيـ 
  بػػػػػػػػػػػػػػػايتراض أف ىػػػػػػػػػػػػػػػذه المفػػػػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػػػتجابة ويتطمػػػػػػػػػػػػػػػب ةميػػػػػػػػػػػػػػػا 3ر2ر1ر2ر0 

مػػػػػػػػوذج المتمامػػػػػػػػة يػػػػػػػػم أربػػػػػػػػر  طػػػػػػػػوات ر اػػػػػػػػـ قػػػػػػػػاـ الباةػػػػػػػػث بالت كػػػػػػػػد مػػػػػػػػف تةقػػػػػػػػؽ ير ػػػػػػػػيات الن
: أةاديػػػػػػػػػػة البعػػػػػػػػػػد و ذلػػػػػػػػػػؾ باتعتمػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػم التةميػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػاممم و التةقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف و جػػػػػػػػػػود 
عامػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػاـ و اةػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػيطر يػػػػػػػػػػم أدا  اطيػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػم ات تبػػػػػػػػػار و ذلػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػذور 
الكامنػػػػػػػػػػػػػو باسػػػػػػػػػػػػػت داـ طريقػػػػػػػػػػػػػة المكونػػػػػػػػػػػػػات الرئيسػػػػػػػػػػػػػية و ىػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػا أظيرتػػػػػػػػػػػػػو النتػػػػػػػػػػػػػائ  ر و 

تػػػػػػػػػػـ التةقػػػػػػػػػػؽ منيػػػػػػػػػػػا نظريػػػػػػػػػػًا ةيػػػػػػػػػػث أكػػػػػػػػػػػد  بالنسػػػػػػػػػػبة لمتةقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف اتسػػػػػػػػػػػتقالؿ المو ػػػػػػػػػػعم
قابميػػػػػػػػػػػة ي ػػػػػػػػػػػؿ و كفايػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػالـ نمػػػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػػػم و بالتػػػػػػػػػػػالم إمكانيػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػدير 
معػػػػػػػػالـ ال ػػػػػػػػعوبة الفئويػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػػف قػػػػػػػػدرات أيػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػة التػػػػػػػػدري  ي ػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف 
إمكانيػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػدرة أيػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػالـ ال ػػػػػػػػػػعوبة الفئويػػػػػػػػػػة ر 

ير ػػػػػػػػية تسػػػػػػػػاوى قػػػػػػػػوة تمييػػػػػػػػز جميػػػػػػػػر المفػػػػػػػػردات و ذلػػػػػػػػؾ يمكػػػػػػػػف الت كػػػػػػػػد  أي ػػػػػػػػًا التةقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف
منػػػػػػػػػو إجرائيػػػػػػػػػًا باسػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػام  التةميػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػت دـ يػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػدري  المفػػػػػػػػػردات مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػالؿ 

 0الرسـو البيانية 

 أوجو االستفادة

أكػػػػػػػػػػدت عمميػػػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػػػم إمكانيػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدري  ا تبػػػػػػػػػػار يت ػػػػػػػػػػمف أنمػػػػػػػػػػاط مفػػػػػػػػػػردات متتعػػػػػػػػػػددة  -2
متعػػػػػػػػػػددة الدرجػػػػػػػػػػة بمسػػػػػػػػػػتويات تػػػػػػػػػػدرج  –الدرجػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػف ةيػػػػػػػػػػث طريقػػػػػػػػػػة الت ػػػػػػػػػػةي    انائيػػػػػػػػػػة

 0م تمفة   ر و ىم تقيس قدرة أةادية البعد و تتوايؽ مر نموذج راش

أسػػػػػػػػػػػػػػت دمت نمػػػػػػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػػػػػػم لمتةقػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػف إمكانيػػػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػػػدير معػػػػػػػػػػػػػػالـ  -1
ال ػػػػػػػػػػػعوبة الفئويػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدرات أيػػػػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدري  ي ػػػػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػػػػف 

ة ب ػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػالـ ال ػػػػػػػػػػعوبة الفئويػػػػػػػػػػةر و إمكانيػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػدرة أيػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػ
ىػػػػػػػػػو النمػػػػػػػػػوذج التػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػتعتمده الدراسػػػػػػػػػة الةاليػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػم تةميػػػػػػػػػؿ المفػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػدري  

 0أداه البةث
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تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػم متعػػػػػػػػدد التػػػػػػػػدري  يػػػػػػػػم تػػػػػػػػدري  ا تبػػػػػػػػار يةتػػػػػػػػوى  -2
ر يػػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػػدري  ا تبػػػػػػػػػػػػػػػا PARSCALعمػػػػػػػػػػػػػػػم مفػػػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػػػة و و اسػػػػػػػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػػػػػػػام  

 0يةتوى عمم مفردات متعددة التدري 

 0ممتةف  2114ةجـ العينة كانت   -3

  مفػػػػػػػػػػػردة تق ػػػػػػػػػػػذ مةػػػػػػػػػػػدى القيمتػػػػػػػػػػػيف 11مفػػػػػػػػػػػرده مػػػػػػػػػػػنيـ   42عػػػػػػػػػػػدد مفػػػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػػػار  -4
  التػػػػػػػػػػػػػالييف ت  ػػػػػػػػػػػػػذ مةػػػػػػػػػػػػػدى 23  بػػػػػػػػػػػػػايتراض أنيػػػػػػػػػػػػػا مفػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة و  2ر0 

تطمػػػػػػػػػػػػػب  طػػػػػػػػػػػػػوتيف و   بػػػػػػػػػػػػػايتراض أنيػػػػػػػػػػػػػا مفػػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة ت1ر2ر0القػػػػػػػػػػػػػيـ  
  بػػػػػػػػػػػػػػػايتراض أف ىػػػػػػػػػػػػػػػذه 2ر1ر2ر0  مفػػػػػػػػػػػػػػػردة التػػػػػػػػػػػػػػػالييف لمػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػبؽ ت  ػػػػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػػػػيـ  21 

  مفػػػػػػػػػػػػردات 4المفػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػتجابة و تتطمػػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػػالث  طػػػػػػػػػػػػوات لمةػػػػػػػػػػػػؿ و أف  
  .3ر2ر1ر2ر0ات يرة ت  ذ مةدى القيـ  

و التػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػديت إلػػػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػػػت داـ نظريػػػػػػػػػػػة  ،( 3006دراسةةةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةةةد دبةةةةةةةةةةةوس )
بنػػػػػػػػػا  تجمػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػرات ا تبػػػػػػػػػار مةكػػػػػػػػػم المرجػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػم الريا ػػػػػػػػػيات اتسػػػػػػػػػتجابة لمفقػػػػػػػػػرة يػػػػػػػػػم 

ويػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػوذج الموجسػػػػػػػػتم انػػػػػػػػائم المعمػػػػػػػػـ لمعريػػػػػػػػة قػػػػػػػػيـ تقػػػػػػػػديرات معػػػػػػػػالـ يقػػػػػػػػرات ات تبػػػػػػػػار 
  ال ػػػػػػػػػػػعوبة و التمييػػػػػػػػػػػز   و القػػػػػػػػػػػدرة لايػػػػػػػػػػػراد لكػػػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػػرات الانائيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدري  

فػػػػػػػػػػػػػػػس و يقػػػػػػػػػػػػػػػرات متعػػػػػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػػػػػدري  باسػػػػػػػػػػػػػػػت داـ ن MULTILOG.7باسػػػػػػػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػػػػػػػام  
 Grand Responseاتسػػػػػػػػتجابة المتدرجػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػوذج البرنػػػػػػػام  معتمػػػػػػػػدًا ييػػػػػػػػو عمػػػػػػػػم

Model (GRM)   مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػردة انائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري   40ر و تكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أداة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
  مفػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػدري  مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػوع اتسػػػػػػػػػئمة مةػػػػػػػػػددة 20لكػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػرة أربػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػدائؿ و  

المػػػػػػػػات جزئيػػػػػػػػة اتجابػػػػػػػػة بةيػػػػػػػػث كػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػرة مكونػػػػػػػػو مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدة  طػػػػػػػػوات متدرجػػػػػػػػة يعطػػػػػػػػم ع
عمػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػذه الةطػػػػػػػػػوات و روعػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػم بنػػػػػػػػػا  الفقػػػػػػػػػرات أف تقػػػػػػػػػيس تة ػػػػػػػػػيؿ الطػػػػػػػػػالب يػػػػػػػػػم 
الريا ػػػػػػػػػػػػيات يػػػػػػػػػػػػم المعريػػػػػػػػػػػػة المفاىيميػػػػػػػػػػػػة و المعريػػػػػػػػػػػػة اإلجرائيػػػػػػػػػػػػة و ةػػػػػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػػػػػكالت ر و 

  طالػػػػػػػػػػػب و طالبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػالب ال ػػػػػػػػػػػؼ الاػػػػػػػػػػػامف 401تكونػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  
ت إة ػػػػػػػػػػػػائيًا ةسػػػػػػػػػػػػب اتساسػػػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػػػابوا عػػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػػر الفقػػػػػػػػػػػػرات ر تػػػػػػػػػػػػـ معالجػػػػػػػػػػػػة البيانػػػػػػػػػػػػا

نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة لممفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردة باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت داـ البرمجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اتج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية 
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Excel,Minitab.15,Spss.15,Multilog.7  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تةميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لمعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الرئيسػػػػػػػػػػػػية و ةسػػػػػػػػػػػػاب تقػػػػػػػػػػػػدير معمػػػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػػػعوبة و ال طػػػػػػػػػػػػ  المعيػػػػػػػػػػػػارى يػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػػػيـ 

تسػػػػػػػػػػػتجابة ال ػػػػػػػػػػػعوبة لمفقػػػػػػػػػػػرات انائيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدري  و متعػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػدري  بواسػػػػػػػػػػػطة نمػػػػػػػػػػػوذج ا
 المتدرجة ر تو مت النتائ  إلم:

وجػػػػػػػػود تبػػػػػػػػايف يػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػعوبة الفقػػػػػػػػرات و ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا نةتاجػػػػػػػػػة يػػػػػػػػم بنػػػػػػػػا  ات تبػػػػػػػػػارات  .0
 0مةكية المرجر 

أف تقػػػػػػػػػديرات معمػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػدرة اطيػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػم المفػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدري  تراوةػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػيف  .3
  لوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ر 0.137  لوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت و بمتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابم   1.727: 2.464- 

-بة المفػػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػدري  تراوةػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػيف  و تقػػػػػػػػػػػػػػديرات معمػػػػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػػعو 
  ر و ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يالةػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ أف 0.113-  لوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بمتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة  2.32: 2.22

متوسػػػػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػػػػديرات القػػػػػػػػػػػػػدرة لاليػػػػػػػػػػػػػراد تزيػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػم متوسػػػػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػػػػديرات  ػػػػػػػػػػػػػعوبة 
الفقػػػػػػػػػػػػرات الانائيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػدري  ممػػػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػوؿ أف الفقػػػػػػػػػػػػرات الانائيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػدري  

  0د العينة بوجو عاـ كانت يم متناوؿ قدرات أيرا

أف تقػػػػػػػػػػػديرات معمػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػدرة اطيػػػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػػم المفػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػددة  التػػػػػػػػػػػدري  تراوةػػػػػػػػػػػت  .2
  0.062  لوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت و بمتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابم  1.185: 2.646-بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  

لوجيػػػػػػػػػػػػػت ر و تقػػػػػػػػػػػػػديرات معمػػػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػػػدري  تراوةػػػػػػػػػػػػػت 
  ر و ىنػػػػػػػػػػػػػا يالةػػػػػػػػػػػػػظ 0.842  لوجيػػػػػػػػػػػػػت بمتوسػػػػػػػػػػػػػط قػػػػػػػػػػػػػدرة  1.51: 0.08-بػػػػػػػػػػػػػيف  

توسػػػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػػػػعوبة الفقػػػػػػػػػػػرات تزيػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػم متوسػػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػػديرات القػػػػػػػػػػػدرة أف تقػػػػػػػػػػػديرات م
لاليػػػػػػػػراد متعػػػػػػػػددة التػػػػػػػػدري  ممػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف القػػػػػػػػوؿ أف الفقػػػػػػػػرات متعػػػػػػػػددة التػػػػػػػػدري  بوجػػػػػػػػو 

  0عاـ كانت  عبة إلم ةٍد ما 

 

 أوجو اتستفادة
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متوسػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػديرات القػػػػػػػػػػدرة لاليػػػػػػػػػػراد تزيػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػم متوسػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػديرات  ػػػػػػػػػػعوبة الفقػػػػػػػػػػرات  -2
القػػػػػػػػػوؿ أف الفقػػػػػػػػػػرات الانائيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدري  بوجػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ كانػػػػػػػػػػت  الانائيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدري  ممػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػف
  0يم متناوؿ قدرات أيراد العينة 

تقػػػػػػػػػػديرات متوسػػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػػػعوبة الفقػػػػػػػػػػرات تزيػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػم متوسػػػػػػػػػػط تقػػػػػػػػػػديرات القػػػػػػػػػػدرة لاليػػػػػػػػػػراد  -1
متعػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػدري  ممػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػوؿ أف الفقػػػػػػػػػػرات متعػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػدري  بوجػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػاـ كانػػػػػػػػػػت 

  0 عبة إلم ةٍد ما 

مػػػػػػػػػػػوذج الموجسػػػػػػػػػػػتم انػػػػػػػػػػػائم المعمػػػػػػػػػػػـ لمعريػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػيـ تقػػػػػػػػػػػديرات معػػػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػت داـ الن -2
يقػػػػػػػػػػػرات ات تبػػػػػػػػػػػار   ال ػػػػػػػػػػػعوبة و التمييػػػػػػػػػػػز   و القػػػػػػػػػػػدرة لايػػػػػػػػػػػراد لكػػػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػػرات 

و يقػػػػػػػػػػػػػػػرات متعػػػػػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػػػػػدري   MULTILOG.7الانائيػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػدري  باسػػػػػػػػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػػػػػػػػام  
 Grandاتسػػػػػػػػتجابة المتدرجػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػوذج باسػػػػػػػػت داـ نفػػػػػػػػس البرنػػػػػػػػام  معتمػػػػػػػػدًا ييػػػػػػػػو عمػػػػػػػػم

Response Model (GRM)0 

  مفػػػػػػػػػػردة انائيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدري   لكػػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػػرة أربػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػدائؿ 40تكونػػػػػػػػػػت أداة الدراسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف   -3
  مفػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػدري  مػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػوع اتسػػػػػػػػػػػئمة مةػػػػػػػػػػػددة اتجابػػػػػػػػػػػة بةيػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػؿ 20و  

يقػػػػػػػػػػػػرة مكونػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػدة  طػػػػػػػػػػػػوات متدرجػػػػػػػػػػػػة يعطػػػػػػػػػػػػم عالمػػػػػػػػػػػػات جزئيػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػذه 
 0الةطوات 

 0  طالب و طالبة 401 تكونت عينة الدراسة مف  -4
و التػػػػػػػػم تيػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػة أاػػػػػػػػر  ( ، 3009زيةةةةةةةةاد أحمةةةةةةةةد العبةةةةةةةةد هلل ) دراسةةةةةةةةة

ةجػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػدري  مفػػػػػػػػػردات بنػػػػػػػػػؾ اطسػػػػػػػػػئمة باسػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػم 
ر و قػػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػم الت ػػػػػػػػػػػميـ التجريبػػػػػػػػػػػم و ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػالؿ التعيػػػػػػػػػػػيف 

ة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػم ا تبػػػػػػػػػػػػػػار تة ػػػػػػػػػػػػػػيمم الع ػػػػػػػػػػػػػػوائم لمجموعػػػػػػػػػػػػػػات العينػػػػػػػػػػػػػػو ر و تمامػػػػػػػػػػػػػػت أدا
مةكػػػػػػػػم المرجػػػػػػػػر يػػػػػػػػم وةػػػػػػػػدة ق الةػػػػػػػػدود و المقػػػػػػػػادير الجبريػػػػػػػػةق مػػػػػػػػف كتػػػػػػػػاب الجبػػػػػػػػر لم ػػػػػػػػؼ 
اتوؿ اتعػػػػػػػػػػػػدادى  وتنوعػػػػػػػػػػػػت ييػػػػػػػػػػػػو المفػػػػػػػػػػػػردات بػػػػػػػػػػػػيف ا تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد و ال طػػػػػػػػػػػػ  و 
ال ػػػػػػػػػػػػواب و مفػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػتجابة و التػػػػػػػػػػػػم تراوةػػػػػػػػػػػػت يئػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػتجابتيا بػػػػػػػػػػػػيف 

  مفػػػػػػػػػػػػردة بةيػػػػػػػػػػػث توزعػػػػػػػػػػػت يييػػػػػػػػػػػػا 58 تبػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف    يئػػػػػػػػػػػات ر وقػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػوف ات4  و  1 
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مفػػػػػػػػػردة  ػػػػػػػػػواب و  23 –مفػػػػػػػػػردة ا تيػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد  12أنػػػػػػػػػواع المفػػػػػػػػػردات كمػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػم  
مفػػػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػػػددة  5 –مفػػػػػػػػػػػػػردة متعػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػتجابو ذات اػػػػػػػػػػػػػالث يئػػػػػػػػػػػػػات  22 – طػػػػػػػػػػػػػ  

مفػػػػػػػػػػػػػردة متعػػػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة ذات  مػػػػػػػػػػػػػس يئػػػػػػػػػػػػػات  24 –اتسػػػػػػػػػػػػػتجابة ذات اربػػػػػػػػػػػػػر يئػػػػػػػػػػػػػات 
أو ػػػػػػػػػػػػػػػةت النتػػػػػػػػػػػػػػػائ    تمميػػػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػػػذة ر 2225   ر كمػػػػػػػػػػػػػػػا بم ػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة

  الػػػػػػػػػػػػػذى ينػػػػػػػػػػػػػػت  300 – 700 – 2000ال ا ػػػػػػػػػػػػػة بالتسػػػػػػػػػػػػػاؤؿ عػػػػػػػػػػػػػػف أى ةجػػػػػػػػػػػػػـ لمعينػػػػػػػػػػػػػػة  
عنػػػػػػػػو أي ػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػدري  ممكػػػػػػػػف لمفػػػػػػػػردات بنػػػػػػػػؾ اتسػػػػػػػػئمة أنػػػػػػػػو أي ػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػب ىػػػػػػػػم المقابمػػػػػػػػة 

  ةيػػػػػػػػث كانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػتالئـ أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػايمكف و كػػػػػػػػذلؾ نسػػػػػػػػبة 2000لةجػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػة 
  0قارنة مر النسب المقابمة لمةجـو اع رى الفروؽ الجوىرية بمالم

 أوجو االستفادة 

تمػػػػػػػػػػػػت عمميػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػدير لمعػػػػػػػػػػػػالـ  ػػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػػردات باسػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػػػػدير  -2
مػػػػػػػػػػف  6و ذلػػػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػػػتعماؿ كػػػػػػػػػػود  ConQuestالجزئػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػر برنػػػػػػػػػػام  الةاسػػػػػػػػػػوب 

 0التعميمات ال ا ة بالبرنام 

 0  تمميذ و تمميذة 2225بم ت عينة الدراسة   -1

 0ممتةف   300 – 700 – 2000أةجاـ العينات المست دمة ىم   -2

الةجػػػػػػػػػـ اطماػػػػػػػػػؿ لمعينػػػػػػػػػة و الػػػػػػػػػذى ينػػػػػػػػػت  عنػػػػػػػػػو أي ػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػدري  ممكػػػػػػػػػف لمفػػػػػػػػػردات بنػػػػػػػػػؾ  -3
 0اتسئمة ىو أكبر ةجـ 

  مفػػػػػػػػػػردة بةيػػػػػػػػػػث توزعػػػػػػػػػػت يييػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػواع المفػػػػػػػػػػردات 58وقػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػوف ات تبػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػف   -4
 22 – ػػػػػػػػػػػػواب و  طػػػػػػػػػػػػ  مفػػػػػػػػػػػػردة  23 –مفػػػػػػػػػػػػردة ا تيػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػدد  12كمػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػم  

مفػػػػػػػػػػػردات متعػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػتجابة ذات  5 –مفػػػػػػػػػػػردة متعػػػػػػػػػػػددة اتسػػػػػػػػػػػتجابو ذات اػػػػػػػػػػػالث يئػػػػػػػػػػػات 
 0مفردة متعددة اتستجابة ذات  مس يئات  24 –اربر يئات 
 

  : أنو و يت   مف نتائ  الدراسات السابقة
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  أ تمفػػػػػػػػػػػػت اطبةػػػػػػػػػػػػاث و الدراسػػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػػم أي ػػػػػػػػػػػػمية النتػػػػػػػػػػػػائ  اتة ػػػػػػػػػػػػائية الناتجػػػػػػػػػػػػة
 تبػػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػػيمم المقػػػػػػػػػػػػػال    ذو اتجابػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػيرة   و عػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػػػػػف ات

التكميػػػػػػػػػػػػػؿ    –ات تبػػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػػيمم المو ػػػػػػػػػػػػػوعم  ذو ات تيػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػدد 
 – ػػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػػردات  -و ذلػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػم النتػػػػػػػػػػػػائ  ال ا ػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػ معامؿ الابػػػػػػػػػػػػات  

 دالػػػػػػة معمومػػػػػػات معمومػػػػػػات ات تبػػػػػػار   و ذلػػػػػػؾ يػػػػػػم نتػػػػػػائ  دراسػػػػػػة  –التمييػػػػػػز 
(Lancaster , et.  all,1987)  يػػػػػػم مقابػػػػػػؿ نتػػػػػػائ  كػػػػػػاًل مػػػػػػف دراسػػػػػػة

(Ercikan,et.all,1996)  و دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 0 (Famularo ,2007)  و دراسة 1003 

  بينمػػػػػػػػػا أو ػػػػػػػػػةت دراسػػػػػػػػػة(Lancaster , et. all,1987)  و دراسػػػػػػػػػة
(Ercikan,et.all,1996)  عػػػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػػػود يػػػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػػػة اة ػػػػػػػػػػػػػائيًا بػػػػػػػػػػػػػيف نمطػػػػػػػػػػػػػم

ت اتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد بينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردات يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا
(Famularo,2007)  وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود يػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية يػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير

 –ات طػػػػػػػػػا  المعياريػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػدرات اتيػػػػػػػػػراد ل ػػػػػػػػػال  مفػػػػػػػػػردات ات تيػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد 
 0 –انائم الدرجة 

  أ ػػػػػػػػػارت دراسػػػػػػػػػة ( Bastari,2000)  أنػػػػػػػػػو بزيػػػػػػػػػادة طػػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػػار و ةجػػػػػػػػػػـ
 0ات المكونة لال تبارالعينة يزداد دقة بارامترات المفرد

   تنوعػػػػػػػػػػػػػت النمػػػػػػػػػػػػػاذج اتة ػػػػػػػػػػػػػائية المسػػػػػػػػػػػػػت دمة يػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػدري  المفػػػػػػػػػػػػػردات انائيػػػػػػػػػػػػػة
الدرجػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف النمػػػػػػػػػػػػػػوذج الموغػػػػػػػػػػػػػػاريتمم الاالاػػػػػػػػػػػػػػم المعمػػػػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػػػػػػػة 

(Ercickan,et.all,1996)  ة و دراسػػػػػػػػػػػ( Bastari,2000)  و النمػػػػػػػػػػػوذج
 0 1025الموغاريتمم انائم المعمـ كما يم دراسة مةمد دبوس  

 وعػػػػػػػػػػػػػت البػػػػػػػػػػػػػرام  اتة ػػػػػػػػػػػػػائية المسػػػػػػػػػػػػػت دمة يػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػدري  مفػػػػػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػػػػػار تن
متعػػػػػػػػػػػدد الدرجػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػوذج التقػػػػػػػػػػػػدير الجزئػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػػػػػة 

(Ercikan,et.all,1996)  و اسػػػػػػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة المتدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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  و نمػػػػػػػػػوذج سػػػػػػػػػمـ التقػػػػػػػػػدير كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػػة 1025يػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػػة  مةمػػػػػػػػػد دبػػػػػػػػػوس ر
 0 1008  ابتساـ توييؽ ر

   تنوعػػػػػػت البػػػػػػرام  اتة ػػػػػػائية المسػػػػػػت دمة وكانػػػػػػتMULTILOG.7,PARSCAL, 

WINSTEPS, BIGSTEPS,RUMM2020, MULTILOG , PARDUX). 
 
 :التالي ليمكن تحديد مشكمة الدراسة فى التساؤ بذلكو 

ت تمػػػػػػػػػػؼ تقػػػػػػػػػػديرات معمػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػردة و معمػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػػػرد و ىػػػػػػػػػػؿ  -2
مػػػػػػػػػػػػػػػػط مفػػػػػػػػػػػػػػػػردة ات تبار انائيػػػػػػػػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػػػػػػػة معمومػػػػػػػػػػػػػػػػات ات تبػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػا تالؼ ن

 ؟متعددة الدرجة  التم يت منيا ات تبار التة يمم  –الدرجة 
   المقػػػػػػػػػػػػػػالمر  مو ػػػػػػػػػػػػػػوعم  التة ػػػػػػػػػػػػػػيؿىػػػػػػػػػػػػػػؿ يمكػػػػػػػػػػػػػػف و ػػػػػػػػػػػػػػر ا تبػػػػػػػػػػػػػػاري  -1

 تباريػػػػػػػػػػػة مدمجػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػدري  واةػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػترؾ  لػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػفر ايػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػورة 
 واةد؟

 تباريػػػػػػػػػػػػػػػة م ت ػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػػورة ا ػػػػػػػػػػػػػػػتقاؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػورة اىػػػػػػػػػػػػػػػؿ يمكػػػػػػػػػػػػػػػف  -2
 جة وتكوف متعادلة معيا ؟ تبارية المدمات
 :الدراسةأىداف 

 
 :الدراسةأىمية 

 
 :الدراسةمصطمحات 
 نموذج راش:

  أف نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج راش مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذج نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (Rasch,1961يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر 
السػػػػػػػػػػػػػػمات الكامنػػػػػػػػػػػػػػة و يتميػػػػػػػػػػػػػػز بسػػػػػػػػػػػػػػيولة اسػػػػػػػػػػػػػػت دامو و مو ػػػػػػػػػػػػػػوعيتو  كمػػػػػػػػػػػػػػا أف معالمػػػػػػػػػػػػػػو 

ؿ بيانػػػػػػػػػات ي ػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػدرة المفةػػػػػػػػػوص عػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػردة يػػػػػػػػػ  تةميػػػػػػػػػ أيقابمػػػػػػػػػو لمف ػػػػػػػػػؿ 
ات تبػػػػػػػػػار ويترتػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػذا الف ػػػػػػػػػؿ إمكانيػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتجابة مفةو ػػػػػػػػػيف م تمفػػػػػػػػػيف 
قػػػػػػػػػاس  يقػػػػػػػػػرة معينػػػػػػػػػة أو مجموعػػػػػػػػػة يقػػػػػػػػػرات   ب ػػػػػػػػػض  عمػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػدى معػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الجانػػػػػػػػػب المم
النظػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتوى  ػػػػػػػػػعوبتيا ر وكػػػػػػػػػذلؾ إمكانيػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػعوبة يقػػػػػػػػػرتيف م تمفتػػػػػػػػػيف 

ية  أداة القيػػػػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػاب عمييمػػػػػػػػػػػػا مفةػػػػػػػػػػػوص واةػػػػػػػػػػػػد  وىػػػػػػػػػػػػذا ي ػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػػػتقالل
قيػػػػػػػػػاس اط ػػػػػػػػػيا  عػػػػػػػػػف أداة القيػػػػػػػػػاس  يػػػػػػػػػم : زينػػػػػػػػػات دعنػػػػػػػػػا  ةاط ػػػػػػػػػيا  الممقاسػػػػػػػػػة  واسػػػػػػػػػتقاللي

 0  32: 1004ر 
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يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج راش عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ايتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض أف جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػار    
متسػػػػػػػػػػػاوية مػػػػػػػػػػػف ةيػػػػػػػػػػػث التمييػػػػػػػػػػػز ولكنيػػػػػػػػػػػا ت تمػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػف بع ػػػػػػػػػػػيا يػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػعوبة يقػػػػػػػػػػػط 

؛  60:  1004الـ رباإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاية إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ الت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Hambleton&swaminthan,1985,46-47 0 

 تدريج المفردات:
يمق ػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػو انتظػػػػػػػػػػاـ مواقػػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػػردات عمػػػػػػػػػػم مت ػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػعوبتيا ةػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػفر 
التػػػػػػػػدري  بةيػػػػػػػػػث يمعبػػػػػػػػػر موقػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػردة ق بعػػػػػػػػدىا عػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػفر التػػػػػػػػػدري ق عػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتوى 

 .(El-korashy, 1995 :756 عوبتيا  
 تقديرات الدرجات:

درجػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػتـ الت ػػػػػػػػػةي  عمػػػػػػػػػم أساسػػػػػػػػػيا و ىػػػػػػػػػم إمػػػػػػػػػا و يق ػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػط ال
  كمػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػم 1-2-0  كمػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػم المفػػػػػػػػػػػػػردات المو ػػػػػػػػػػػػػوعية أو متعػػػػػػػػػػػػػددة  2-0انائيػػػػػػػػػػػػػة  

 0المفردات المقالية
 :  Item typeنوع المفردة

  المفردة ثنائية االستجابةDichotomous item response   
نيػػػػػػػػػػػا و يق ػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػػردة تكػػػػػػػػػػوف إجابتيػػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػةيةة أو  طػػػػػػػػػػ  أي أ

تقػػػػػػػػيس مسػػػػػػػػتوييف مػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتويات المت يػػػػػػػػػر المػػػػػػػػراد قياسػػػػػػػػػة و ىمػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتوى اتتقػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػاـ 
 0و يماؿ اتجابة ال ةيةة و مستوى عدـ اتتقاف و يماؿ اتجابة ال اطئة

 المفردة متعددة االستجابةPolytomous item response   
و يق ػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػردة تكػػػػػػػػػوف اتجابػػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػػا مكونػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف  طػػػػػػػػػوتيف عمػػػػػػػػػم 

ؿ أى أنيػػػػػػػػا تقػػػػػػػػيس أكاػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتوى واةػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتويات المت يػػػػػػػػر المػػػػػػػػراد اتقػػػػػػػػ
قياسػػػػػػػػة ر بةيػػػػػػػػث تكػػػػػػػػوف درجػػػػػػػػة الفػػػػػػػػرد بالنسػػػػػػػػبة لالجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػردة تسػػػػػػػػاوى 
عػػػػػػػػػػدد ال طػػػػػػػػػػوات التػػػػػػػػػػم أجػػػػػػػػػػاب عمييػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػػػةي  و مسػػػػػػػػػػتمر دوف انقطػػػػػػػػػػاع 

 0ر أى اعتباراً مف ال طوة ال ةيةة اطولم إلم أوؿ  ط  يرتكبة
 0 8ر  1008ر  زياد العبد هلل 

 

 )الدمج( دمج مفردات اختبارين فى تدريج واحد 
ىػػػػػػم عمميػػػػػػة تةويػػػػػػؿ التػػػػػػدري  المسػػػػػػتقؿ لكػػػػػػؿ مػػػػػػف ات تبػػػػػػاريف أداتػػػػػػم الدراسػػػػػػة الةاليػػػػػػة 

لػػػػػم تػػػػػدري  واةػػػػػد م ػػػػػترؾ و يتطمػػػػػب ىػػػػػذا التةويػػػػػؿ القيػػػػػاـ بعمميػػػػػة موازنػػػػػة أو معادلػػػػػة لتػػػػػدري  إ
                        يػػػػػػػػػػػػػة ب سػػػػػػػػػػػػػموبيف يقػػػػػػػػػػػػػـو البنػػػػػػػػػػػػػود المكونػػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف ات تبػػػػػػػػػػػػػاريف ر و تػػػػػػػػػػػػػتـ ىػػػػػػػػػػػػػذه العمم
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               سػػػػػػػػػػػػػػت داـ بعػػػػػػػػػػػػػػض البنػػػػػػػػػػػػػػود الم ػػػػػػػػػػػػػػتركة  بػػػػػػػػػػػػػػيف ات تبػػػػػػػػػػػػػػاريف ر و يقػػػػػػػػػػػػػػـو اأوليمػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػم 
            سػػػػػػػػػػػػت داـ بعػػػػػػػػػػػػض اطيػػػػػػػػػػػػراد الم ػػػػػػػػػػػػتركيف يػػػػػػػػػػػػم أدا  كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف ااطسػػػػػػػػػػػػموب الاػػػػػػػػػػػػانم عمػػػػػػػػػػػػم 

 0 ( 367: 0996)أمينة كاظم و آخرون ،  ات تباريف
 

 لمدراسة  االطار النظرى
 مف منطمؽ ما تسعم إليو ىذه الدراسة و ىو التركيز عمم 

 :الدراسة فروض
نظػػػػػرًا لتبػػػػػايف نتػػػػػائ  الدراسػػػػػات و البةػػػػػوث السػػػػػابقة يػػػػػم ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ  ر يقػػػػػد  ػػػػػاغت 

 ض البةث عمم النةو التالم :و الباةاة ير 
 :الدراسة جراءاتخطة و إ

 أوالً: عينة الدراسة: 
الاػػػػػػػػػػػػػانم ال ػػػػػػػػػػػػػؼ  بػػػػػػػػػػػػػيف تالميػػػػػػػػػػػػػذاليػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػة الة ةتػػػػػػػػػػػػػـ ا ػػػػػػػػػػػػػتقاؽ عينػػػػػػػػػػػػػ

 0ـ 1026/  1025بمةايظة القميوبية يم العاـ الدراسم  اطعدادى

 :عينة الدراسة االستطالعية-1

ال ػػػػػػػػػػػػػػؼ  تالميػػػػػػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػػػػػػف 100تكونػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػػػػػػتطالعية مػػػػػػػػػػػػػػف  
  0.28 و انةػػػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػارى   سػػػػػػػػػػػػػػنة  22.2بمتوسػػػػػػػػػػػػػػط عمػػػػػػػػػػػػػػرى   الاػػػػػػػػػػػػػػانم اطعػػػػػػػػػػػػػػدادى

  بػػػػػػػػلدارة مةمػػػػػػػػد متػػػػػػػػولم  ػػػػػػػػعراوى  –بػػػػػػػػالؿ بػػػػػػػػف ربػػػػػػػػاح  –زيػػػػػػػػد  أسػػػػػػػػامو بػػػػػػػػفرس  ابمػػػػػػػػدسػػػػػػػػنو 
يػػػػػػػػػم الن ػػػػػػػػػؼ اتوؿ مػػػػػػػػػف  الدراسػػػػػػػػػة الةاليػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػم بنيػػػػػػػػػا التعميميػػػػػػػػػة  ةيػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػػؽ أدا

و ذلػػػػػػػػػؾ لموقػػػػػػػػػوؼ  بفا ػػػػػػػػػؿ زمنػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػيف تطبيػػػػػػػػػؽ ات تبػػػػػػػػػاريف مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػبوع العػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػ 
 عمم :

 .اطداة تعميمات و وح مدى-2
 .لمفردات ات تبار ستطالعيةات العينة أيراد استيعاب و ييـ مدى-1

 العمػػػػػػػػػػؿ و المبػػػػػػػػػدئم التطبيػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػػم الباةاػػػػػػػػػة تواجػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػػعوبات عمػػػػػػػػػم الوقػػػػػػػػػوؼ-3
 .النيائم التطبيؽ قبؿ إزالتيا عمم

 .   دؽ/  ابات  الدراسة طداة السيكومترية ال  ائص عمم الوقوؼ-4

 :عينة الدراسة األساسية -2



19 

 

  تمميػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػذة  458اطوليػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف  عينػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػة اطساسػػػػػػػػػػػػػية  تكونػػػػػػػػػػػػػت
المو ػػػػػػػػػػػػػػػوع    يػػػػػػػػػػػػػػػم  -ام تيػػػػػػػػػػػػػػػروا ع ػػػػػػػػػػػػػػػوائيًا لتطبيػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػييـ ات تبػػػػػػػػػػػػػػػاريف  المقػػػػػػػػػػػػػػػال  

الوةػػػػػػػػػػػػػدة اطولػػػػػػػػػػػػػم بمقػػػػػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػػػػػادة العمػػػػػػػػػػػػػـو لم ػػػػػػػػػػػػػؼ الاػػػػػػػػػػػػػانم اتعػػػػػػػػػػػػػدادى ةيػػػػػػػػػػػػػث ة ػػػػػػػػػػػػػر 
المو ػػػػػػػػػػػػػػوعم  ر بينمػػػػػػػػػػػػػػا  –جمسػػػػػػػػػػػػػػتم اتمتةػػػػػػػػػػػػػػانيف   المقػػػػػػػػػػػػػػالم  تمميػػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػػذة  365 
المو ػػػػػػػػػػػػػػوع  يقػػػػػػػػػػػػػػط  لػػػػػػػػػػػػػػذا تػػػػػػػػػػػػػػـ    تمميػػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػػذة ة ػػػػػػػػػػػػػػروا جمسػػػػػػػػػػػػػػة ات تبػػػػػػػػػػػػػػار24 

  تمميػػػػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػػػػذة ة ػػػػػػػػػػػػػػػػروا جمسػػػػػػػػػػػػػػػػة 47اسػػػػػػػػػػػػػػػػتبعادىـ مػػػػػػػػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػػػػػػػػو اطساسػػػػػػػػػػػػػػػػية و  
ات تبػػػػػػػػار المقػػػػػػػػال  يقػػػػػػػػط لػػػػػػػػذا تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتبعادىـ مػػػػػػػػف العينػػػػػػػػو اتساسػػػػػػػػية نظػػػػػػػػرا لت يػػػػػػػػبيـ يػػػػػػػػـو 

ينػػػػػػػػػػػػػػاير  14 –التطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ وذلػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػدارس  نا ػػػػػػػػػػػػػػر اطعداديػػػػػػػػػػػػػػة الةدياػػػػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
بػػػػػػػػػػػػالؿ بػػػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػػػػاح  –طعداديػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػيف مةمػػػػػػػػػػػػد متػػػػػػػػػػػػولم  ػػػػػػػػػػػػعراوى ا –اطعداديػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػات 

بفا ػػػػػػػػػػػؿ زمنػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػيف تطبيػػػػػػػػػػػؽ ات تبػػػػػػػػػػػاريف  اتعداديػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػيف  بػػػػػػػػػػػلدارة بنيػػػػػػػػػػػا التعميميػػػػػػػػػػػة
   0.23و انةػػػػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػارى     سػػػػػػػػػػػػػػػنة 22.2زمنػػػػػػػػػػػػػػػ    ىـمتوسػػػػػػػػػػػػػػػط عمػػػػػػػػػػػػػػػر أسػػػػػػػػػػػػػػػبوع ر 

سػػػػػػػػػػػػػت دمت يػػػػػػػػػػػػػ  إجػػػػػػػػػػػػػرا  التةميػػػػػػػػػػػػػؿ و التػػػػػػػػػػػػػدري  و اإلجابػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػم االتػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػم و سػػػػػػػػػػػػػنة 
 0زير أيراد العينة   يو   تو 2و جدوؿ   تساؤتت الدراسة

  2جدوؿ  
 توزير ةجـ العينة النيائم لمتالميذ الذيف أنجزوا جمستم التطبيؽ

 الجنس
 المدرسة

 المجموع إناث ذكور

 201 ػػ 201 نا ر اتعدادية بنيف
 227 227 ػػ يناير 14

 200 ػػ 200 مةمد متول   عراوى
 245 86 48 بالؿ بف رباح
 365 124 152 المجموع

 الدراسة تى:أداثانياً 
تػػػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػػػداد ا تبػػػػػػػػػػػاريف مةكػػػػػػػػػػػم المرجػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػادة العمػػػػػػػػػػػـو لمف ػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػم 
اطوؿ لممرةمػػػػػػػػػة الاانيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التعمػػػػػػػػػيـ اطعػػػػػػػػػدادى ويػػػػػػػػػؽ اإلجػػػػػػػػػرا ات اطتيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػتندت 
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  ػػػػػػػػالح مػػػػػػػػراد ؛ أمػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػم الباةاػػػػػػػػة يييػػػػػػػػا عمػػػػػػػػم عػػػػػػػػدة م ػػػػػػػػادر يػػػػػػػػم ىػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػاؿ و ىػػػػػػػػم 
  ر 15 :1006ر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ر  231: 1004سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماف ر

(Abd.Razak,et.al.,2012,2205-2207) ر (Cunningham,1986,154)ر 
(Yousfi,2012,367)  ر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح مػػػػػػػػػػػػػػػػػراد ر أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماف ر  13: 1006 يةيػػػػػػػػػػػػػػػػػم عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف رر  

ر أةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   322: 2885 ر  أمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ ر  32: 1021 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ رر   12:  1004
 ر  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد Baker,2001,157 ر   50-48:  2887الكةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوى ر ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري ر 

  ر   ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفيف 120-102: 2885  ر  مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايعم ر 240-231: 2888ر 
   :224:225: 1000  ر  أعتداؿ غازى عبد اهلل ر 76-77: 1005

يم مقرر الف ؿ الدراسم اطوؿ مف المرةمة الاانية مف تةميؿ دقيؽ لموةدة اطولم مف  -2
 0ـالتعميـ اطساسم يم مادة العمو 

 0كتابة اطىداؼ السموكية المةددة المنباقة عف اطىداؼ العامة  -1 
عرض تةميؿ مةتوى مادة التدريس عمم المةكميف الم ت يف و ذلؾ لمةكـ عمم مدى  -3

 تواير البنود التالية:
  0 مولية اتىداؼ العامة 
 0الدقة يم تةميؿ المةتوى 
 0ة ق يرة المدىالدقة يم تجزئة اتىداؼ العامة إلم أىداؼ سموكي 
 0الدقة يم  ياغة اطىداؼ السموكية 
  مةاولة  ياغة ا تباريف أةدىما يكوف مف نمط المفردة ذات اتستجابة الانائية و اع ر

 0مف نمط المفردة ذات اتستجابة التكوينية لقياس كؿ ىدؼ مف اتىداؼ السموكية
اباتيـ عمم البنود السابقة التم عقد لقا ات مر المةكميف و مناق تيـ يم مالةظتيـ و استج -4

 0أعتمدوا عمييا يم الةكـ عمم  الةية مفردات ات تبار 
 0إجرا ات التعديالت التم تـ اتتفاؽ عمييا مر المةكميف -5
تػػػػػػػػػػػػػدري  ات تبػػػػػػػػػػػػػاريف باسػػػػػػػػػػػػػت داـ بػػػػػػػػػػػػػرام  الةاسػػػػػػػػػػػػػوب ال ا ػػػػػػػػػػػػػة بنمػػػػػػػػػػػػػوذج راش الػػػػػػػػػػػػػذى  -6

 0ينتمم لنظرية اتستجابة لممفردة 

املقايل( مرجعى  -ات إعداد أداتى البحث االختبارين )املىضىعى ثالثًا : وصف إجراء
 0(Criterion-Referenced Test)احملك 

تيػػػػػػػػػػػتـ الدراسػػػػػػػػػػػة الةاليػػػػػػػػػػػة بدراسػػػػػػػػػػػة أاػػػػػػػػػػػر تقػػػػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػػػدرجات و طػػػػػػػػػػػوؿ ات تبػػػػػػػػػػػار و 
ةجػػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػم معممػػػػػػػػػػػم  قػػػػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػػػػرد و  ػػػػػػػػػػػعوبة المفػػػػػػػػػػػردة   و دالػػػػػػػػػػػة معمومػػػػػػػػػػػات 
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ف عمػػػػػػػػػم الباةاػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػداد ا تبػػػػػػػػػار تة ػػػػػػػػػيمم ات تبػػػػػػػػػار يػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػو  نمػػػػػػػػػوذج راش لػػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػػي
متػػػػػػػػػػدرج اتسػػػػػػػػػػتجابة  يػػػػػػػػػػم مقػػػػػػػػػػرر  –مرجعػػػػػػػػػػم المةػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػكميف   انػػػػػػػػػػائم اتسػػػػػػػػػػتجابة 

الف ػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػم اطوؿ مػػػػػػػػف المرةمػػػػػػػػػة الاانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف التعمػػػػػػػػيـ اطساسػػػػػػػػػم يػػػػػػػػم مػػػػػػػػادة العمػػػػػػػػػـو 
ر وذلػػػػػػػػػؾ بلتبػػػػػػػػػاع  طػػػػػػػػػوات منيجيػػػػػػػػػو ر و يو ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػالح مػػػػػػػػػراد ؛ أمػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػميماف 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائص الكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  تفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض إمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   أف نظر 231: 1004ر
التنبػػػػػػػػػؤ بػػػػػػػػػاطدا  التة ػػػػػػػػػيمم لمطالػػػػػػػػػب أو تفسػػػػػػػػػير أدائػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػم ات تبػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػيمم يػػػػػػػػػم 
 ػػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػػائص مميػػػػػػػػػػػزة ليػػػػػػػػػػػذا اطدا  تسػػػػػػػػػػػمم السػػػػػػػػػػػمات ر و تةػػػػػػػػػػػاوؿ نظريػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػمات 
الكامنػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػدير درجػػػػػػػػػػػات اطيػػػػػػػػػػراد يػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػػمات مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػالؿ أدا  اطيػػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػػم 

دات ات تبػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػر مالةظػػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػػو ت ت تمػػػػػػػػػػػػؼ  طػػػػػػػػػػػػوات بنػػػػػػػػػػػػا  مجموعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػػػر 
ات تبػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػيمم المرجػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػم المةػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػف المرجػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػم المعيػػػػػػػػػػػػار إت يػػػػػػػػػػػػم 
التةديػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػدقيؽ لمسػػػػػػػػػػػػتويات اطدا   مةػػػػػػػػػػػػؾ اطتقػػػػػػػػػػػػاف  و ذلػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػم ال طػػػػػػػػػػػػوة اطولػػػػػػػػػػػػم 

 0ال ا ة بتةديد اطىداؼ التعميمية 

:  2876ح عػػػػػػػػػػػػػػػالـ ر اتبعػػػػػػػػػػػػػػت الباةاػػػػػػػػػػػػػػػة اتجػػػػػػػػػػػػػػػرا ات التػػػػػػػػػػػػػػم أ ػػػػػػػػػػػػػػػار إلييا  ػػػػػػػػػػػػػػػال
  عػػػػػػػػػػػػف كيفيػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػا  ا تبػػػػػػػػػػػػار تة ػػػػػػػػػػػػيمم باسػػػػػػػػػػػػت داـ أبسػػػػػػػػػػػػط نمػػػػػػػػػػػػاذج السػػػػػػػػػػػػمات 25-26

الكامنػػػػػػػػػػػػو و ىػػػػػػػػػػػػػو نمػػػػػػػػػػػػػوذج راش و ييمػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػم  طػػػػػػػػػػػػػوات إعػػػػػػػػػػػػػداد ات تبػػػػػػػػػػػػػار التة ػػػػػػػػػػػػػيمم 
 المو وعم:

 تةديد اتىدؼ العامة لموةدة مو وع ات تبار . .2

 تةديد اطىداؼ السموكية. .1

المو ػػػػػػػػػػػػػوعات و أىميتيػػػػػػػػػػػػػا  إعػػػػػػػػػػػػػداد جػػػػػػػػػػػػػدوؿ الموا ػػػػػػػػػػػػػفات النػػػػػػػػػػػػػات  عػػػػػػػػػػػػػف تةديػػػػػػػػػػػػػد .2
النسػػػػػػػػػػبية مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػالؿ تةميػػػػػػػػػػؿ مةتػػػػػػػػػػوى الوةػػػػػػػػػػدة مو ػػػػػػػػػػوع ات تبػػػػػػػػػػارق يػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػو  

 0بنيو العمـق و اتىمية النسبية لالىداؼ السموكية

عػػػػػػػػػػػػػػػرض تةميػػػػػػػػػػػػػػػؿ المةتػػػػػػػػػػػػػػػوى  و جػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ الموا ػػػػػػػػػػػػػػػفات عمػػػػػػػػػػػػػػػ  ال بػػػػػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػػػػػف  .3
المعممػػػػػػػػػيف لمت كػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةة تةميػػػػػػػػػػؿ المةتػػػػػػػػػػوي و مػػػػػػػػػدى انتمػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػؿ معمومػػػػػػػػػػة 

ى لجانػػػػػػػػب الػػػػػػػػتعمـ الػػػػػػػػذى نسػػػػػػػػبت إليػػػػػػػػو ر كػػػػػػػػذلؾ الت كػػػػػػػػد مػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػتمؿ عمييػػػػػػػػا المةتػػػػػػػػو 
اتوزاف النسػػػػػػػػبية ومػػػػػػػػدى تةقيػػػػػػػػؽ النسػػػػػػػػػب المامػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػتوى معريػػػػػػػػم يػػػػػػػػم كػػػػػػػػػؿ 

 0جانب مف جوانب بنية العمـ لموةدة الدراسية 
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عػػػػػػػػػػػػرض اتىػػػػػػػػػػػػداؼ السػػػػػػػػػػػػموكية و مػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػرتبط بيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػئمة تقػػػػػػػػػػػػيس تمػػػػػػػػػػػػؾ  .4
بنيػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػـ اتىػػػػػػػػػػػػداؼ يػػػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػػػتويات المعرييػػػػػػػػػػػػة الم تمفػػػػػػػػػػػػة و يػػػػػػػػػػػػم جوانػػػػػػػػػػػػب 

لموةػػػػػػػػػػػػدة مو ػػػػػػػػػػػػوع اتىتمػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػم ال بػػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػػف و أسػػػػػػػػػػػػاتذة منػػػػػػػػػػػػاى  و طػػػػػػػػػػػػرؽ 
تػػػػػػػػػػػػدريس العمػػػػػػػػػػػػوـ بكميػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػة ر ةيػػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػػـ الت كػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف مال مػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػؤاؿ 
الم ػػػػػػػػػػػػاغ لمسػػػػػػػػػػػػتوى اليػػػػػػػػػػػػدؼ المػػػػػػػػػػػػراد قياسػػػػػػػػػػػػة و تعػػػػػػػػػػػػديؿ عػػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػػف اتسػػػػػػػػػػػػئمة ت 
تقػػػػػػػػػيس مسػػػػػػػػػتوى اليػػػػػػػػػدؼ ال ػػػػػػػػػاص بيػػػػػػػػػاومف اػػػػػػػػػـ الو ػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػم أسػػػػػػػػػئمة ات تبػػػػػػػػػار 

 0اتىداؼ يم المستويات المعريية المراد قياسيا  بةيث تقيس

تجريػػػػػػػػػػػػب المفػػػػػػػػػػػػردات اسػػػػػػػػػػػػتطالعيًا لالطمئنػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػم جػػػػػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػػػػػياغة وو ػػػػػػػػػػػػوح  .5
 0التعميمات و تةديد الزمف المناسب لالجابة

 0تقدير ال  ائص السيكومترية لمفردات ات تبار .6

 معامالت السيولة و ال عوبة لمفردات ات تبار. - أ

 ات اط تبار.معامالت التمييز لمفرد - ب

 معامالت اتتساؽ الدا مم لممفردات  - ت

 ةساب  دؽ ات تبار. - ث

 ةساب ابات ات تبار. - ج

 :االختبار التحصيمى الموضوعى) أ (
 وصف االختبارالتحصيمى فى صورتو االولية:

  مفػردة مػف نػوع ات تيػار مػف 200قامت الباةاة بطبر ات تبار المو وعم  والذى يتكػوف مػف  
لمبدئ بيدؼ الت كد مف  الةيتو لمتطبيؽ النيائم و تةديد زمف  اتجابو المالئـ متعدد لمتطبيؽ ا

0 
 :الموضوعي  حسا  صدق االختبار

 ةساب  دؽ ات تبار:ل السيكومترية ال  ائص

 صدق المحكمين:  .0
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 ػػػدؽ المةكمػػػيف لموقػػػوؼ عمػػػم  ػػػدؽ ات تبػػػار؛ وذلػػػؾ بعػػػرض ات تبػػػار عمػػػم  تػػػـ تقػػػدير     
 ط ذ مرائيـ مف ةيث:  1كميفمجموعة مف السادة المة

 .كفاية التعميمات المقدمة لمتالميذ لإلجابة بطريقة  ةيةة عمم اإل تبار .2

 0أسفر ذلؾ عف و وح التعميمات باطتفاؽ مر أرا  المةكميف 

  الةية المفردات عمميًار ول ويًا. .1

  أسػػػػػفر ذلػػػػػؾ عػػػػػف إ ػػػػػاية لمسػػػػػؤاؿ اتوؿ ليكػػػػػوف  ػػػػػةي  عمميػػػػػًا ولػػػػػذلؾ تػػػػػـ تعديمػػػػػو مػػػػػف
 -الكترونػػػػػػػػػات ر ببروتونػػػػػػػػػات و  -أ تةتػػػػػػػػػوى نػػػػػػػػػواة الػػػػػػػػػذرة عمػػػػػػػػػم ..... -2  ال ػػػػػػػػػي ة

 -2  لي ػػػػػػػب   بروتونػػػػػػػات موجبػػػػػػػة -متعادلػػػػػػػة ر د نيترونػػػػػػػات -ر جالكترونػػػػػػػات سػػػػػػػالبة 
الكترونػػػػػػات سػػػػػػالبة  -نيترونػػػػػػات ر ببروتونػػػػػػات و  -أ تةتػػػػػػوى نػػػػػػواة الػػػػػػذرة عمػػػػػػم .....

 0يقط  بروتونات موجبة  -ر د متعادلة يقط نيترونات -يقط رج

   العن ػػػػرتػػػػدور اطلكترونػػػػات ةػػػػوؿ نػػػػواة ذرة  وتػػػػـ تعػػػػديؿ السػػػػؤاؿ الاػػػػانم مػػػػف ال ػػػػي ة 
  4-ر د 6-رج 2 -ر  ب 1 -أ ...............يػػػػػػػػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػػػػػػػتويات طاقػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػددىا

يػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػتويات طاقػػػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػػػوديوـتػػػػػػػػػػدور اطلكترونػػػػػػػػػػات ةػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػػواة ذرة لي ػػػػػػػػػب   
 0مسة  -سبعة   ر د-ر ج االاو -ااناف  ر ب -أ ...............عددىا

   أانػػػػػػا  التفاعػػػػػػؿ الكيميػػػػػػائم تفقػػػػػػد ذرة البوتاسػػػػػػيـو كمػػػػػػا تػػػػػػـ تعػػػػػػديؿ السػػػػػػؤاؿ الاػػػػػػامف مػػػػػػف
ر  ذرة متعادلػػػػػػػػة-أيػػػػػػػػوف سػػػػػػػػالب ر ب -أ 0ألكتػػػػػػػػروف ....... طنيػػػػػػػػا الكتػػػػػػػػروف التكػػػػػػػػايؤ 

أانػػػػػػا  التفاعػػػػػػؿ الكيميػػػػػػائم تفقػػػػػػد   إلػػػػػػم   أيػػػػػػوف موجػػػػػػب -ر د  عن ػػػػػػر  ػػػػػػبو يمػػػػػػز -ج
ذرة -أيػػػػػػػػوف سػػػػػػػػالب ر ب -أ ....... و إلػػػػػػػػ  متةولػػػػػػػػذرة البوتاسػػػػػػػػيـو الكتػػػػػػػػروف التكػػػػػػػػايؤ 

 0  أيوف موجب -ر د  عن ر  بو يمز -ر ج متعادلة

 أ000000وتعػػػػػػػػديؿ السػػػػػػػػؤاؿ الاػػػػػػػػانم ع ػػػػػػػػر مػػػػػػػػف   يسػػػػػػػػت دـ لةفػػػػػػػػظ قرنيػػػػػػػػة العػػػػػػػػيف-
يقػػػػػػػـو اططبػػػػػػػا  بةفػػػػػػػظ     إلػػػػػػػم المػػػػػػػا  -ر جالييػػػػػػػدروجيف  -ر ب النيتػػػػػػػروجيف المسػػػػػػػاؿ

                                                 
 0 23  جدوؿ  2اسما  المةكميف يم ممةؽ   1
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 -ب رنيتػػػػػػػػػػػروجيف المسػػػػػػػػػػػاؿال -أ قرنيػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػواد مبػػػػػػػػػػػرده ماػػػػػػػػػػػؿ ........
 0 الما  -ج ر  الييدروجيف 

  و أي ػػػػػًا السػػػػػػؤاؿ الةػػػػػػادى و الع ػػػػػػريف مػػػػػػف   يتجمػػػػػد المػػػػػػا  عنػػػػػػد درجػػػػػػة....... درجػػػػػػة
  إلػػػػػػػػػػم  أعمػػػػػػػػػػم قيمػػػػػػػػػػة لكاايػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػفر -د ر   80-ر ج 200 -ر ب  3-مئويػػػػػػػػػػو. أ

-ر ر ج 200 -ر ب   3-المػػػػػػػػػػا  عنػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػة .................. درجػػػػػػػػػػة مئويػػػػػػػػػػو. أ
 0  فر  -د ر  80

 اإلعدادى. الاانممناسبة المفردات لتالميذ ال ؼ  .2

   العػػػػػػػدد الػػػػػػػذرى ويقػػػػػػػًا طرا  المةكمػػػػػػػيف تػػػػػػػـ تعػػػػػػػديؿ السػػػػػػػؤاؿ السػػػػػػػادس واتربعػػػػػػػيف مػػػػػػػف
يػػػػػػػاف عػػػػػػػدد اتلكترونػػػػػػػات التػػػػػػػم يةتوييػػػػػػػا مسػػػػػػػتوى طاقتػػػػػػػو لػػػػػػػذا  18النةػػػػػػػاس لعن ػػػػػػػر 

العػػػػػػػدد الػػػػػػػذرى لعن ػػػػػػػر   إلػػػػػػػم  22-ر د 2-رج 7-ر ب 1-ات يػػػػػػػر ىػػػػػػػو .......... أ
يػػػػاف عػػػػدد اتلكترونػػػػات التػػػػم يةتوييػػػػا مسػػػػتوى طاقتػػػػو ات يػػػػر ىػػػػو لػػػػذا  22 ػػػػوديـو ال

  ةيػػػػػػػػػػػػػث أقت ػػػػػػػػػػػػػر المقػػػػػػػػػػػػػرر عمػػػػػػػػػػػػػم توزيػػػػػػػػػػػػػر 22-ر د 2-رج 7-ر ب 1-......... أ
 0ألكتروف 10اطلكترونات يم مستويات الطاقة بةد أق م 

 مناسبة كؿ سؤاؿ لممستوى الذى و ر لقياسو. .4

 ال ػػػي ة  يػػػذوب ممػػػ  الطعػػػاـ يػػػم المػػػا  طف  تػػػـ تعػػػديؿ السػػػؤاؿ الةػػػادى و الاالاػػػيف مػػػف
       مػػػػذيب قطبػػػػم جيػػػػد-ر جمػػػػذيب قطبػػػػم  ػػػػعيؼ -ر بمػػػػذيب تسػػػػاىمم  -أ 0000المػػػػا 

ر مػػذيب تسػػاىمم  -أ طف المػػا  .... يػػم يػػذوبإلػػم   0 مػػذيب أيػػونم-د
ر   ليتناسػػب مػػػمػػذيب أيػػػونم-د       مػػذيب قطبػػػم جيػػد-ر جمػػذيب قطبػػم  ػػػعيؼ -ب

 0مستوى التطبيؽ

  كمػػػػا تػػػػـ تعػػػػديؿ السػػػػؤاؿ السػػػػادس و الاالاػػػػيف مػػػػف  يو ػػػػؿ المػػػػا  النقػػػػم لمتيػػػػار الكيربػػػػم
كموريػػػػػػػػد الييػػػػػػػػدروجيف ر -ر بالطعػػػػػػػػاـ  سػػػػػػػػكر -أ00000عنػػػػػػػػد إ ػػػػػػػػاية قطػػػػػػػػرات مػػػػػػػػف 

كيربيػػػػػػػػػػػػػػػًا   إلػػػػػػػػػػػػػػػم  عنػػػػػػػػػػػػػػػد تةميػػػػػػػػػػػػػػػؿ ةمػػػػػػػػػػػػػػػض الكبرتيػػػػػػػػػػػػػػػؾ  -البنػػػػػػػػػػػػػػػزيف ر د -ج
كموريػػػػػػػػد الييػػػػػػػػدروجيف ر -ر بالطعػػػػػػػػاـ  سػػػػػػػػكر -أ النقػػػػػػػػم إلػػػػػػػػم ..... ن ػػػػػػػػيؼ...

 0  ليتال ـ مر مستوى التطبيؽةمض الكبرتيؾ  -البنزيف ر د -ج
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 الصدق التمييزى:. 3

عمػػػػػػػػػػم  التمييػػػػػػػػػػزى ال ػػػػػػػػػػدؽ ةسػػػػػػػػػػاب تػػػػػػػػػػـ لال تبػػػػػػػػػػار؛ التمييزيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػدرة مػػػػػػػػػػف لمتةقػػػػػػػػػػؽ      
ةسػػػػػػػػػػػػػػاب ب ؛  تمميػػػػػػػػػػػػػػذ و تمميػػػػػػػػػػػػػػذة 200عينػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػػػػػػتطالعية البػػػػػػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػػػػػػددىا  

ترتيػػػػػػػػػػب درجػػػػػػػػػػات التالميػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػد ؿ التمييػػػػػػػػػػز لكػػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػػردة مػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػػار معامػػػػػػػػػػ
% مػػػػػػػػػػػف درجػػػػػػػػػػػات أيػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة 16تنازليػػػػػػػػػػػًا ةسػػػػػػػػػػػب درجػػػػػػػػػػػاتيـ يػػػػػػػػػػػم ات تبػػػػػػػػػػػارر وي ػػػػػػػػػػػؿ 

% مػػػػػػػػػػػف درجػػػػػػػػػػػات 16التػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػم الجػػػػػػػػػػػز  اطعمػػػػػػػػػػػم  اإلربػػػػػػػػػػػاعم اطعمػػػػػػػػػػػم ر وي ػػػػػػػػػػػؿ 
ـ معادلػػػػػػػػة أيػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة التػػػػػػػػم تقػػػػػػػػر يػػػػػػػػم الجػػػػػػػػز  اطسػػػػػػػػفؿ  اإلربػػػػػػػػاعم اطدنػػػػػػػػم  اػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػت دا

   ةيػػػػػػػػػػػػػػػػػث أف: جونسػػػػػػػػػػػػػػػػػوف لةسػػػػػػػػػػػػػػػػػاب معامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػزر وىػػػػػػػػػػػػػػػػػم:

ص  ىػػػػػػػػػم الفػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػذيف أجػػػػػػػػػابوا عمػػػػػػػػػم المفػػػػػػػػػردة إجابػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػةيةة يػػػػػػػػػم – س
كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػػػوعتيف العميػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػدنيار  ف  ىػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػدد أيػػػػػػػػػػػراد أى مػػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػػػوعتيف 

ر   أمػػػػػػػػػػػػػػػيف مةمػػػػػػػػػػػػػػػد ر رجػػػػػػػػػػػػػػػا  أبػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػالـ ر  176 – 173: 1000  ػػػػػػػػػػػػػػػالح عػػػػػػػػػػػػػػػالـر 
1008 :226.  

 ر ولػػػػػػذلؾ يػػػػػػلف ات تبػػػػػػار 0.1عػػػػػػف   ديعتبػػػػػػر معامػػػػػػؿ التمييػػػػػػز لممفػػػػػػردة مقبػػػػػػوؿ إذا زا و
التة ػػيم  لػػو القػػدرة عمػػم التمييػػز بػػيف أيػػراد العينػػة. وبعػػد ذلػػؾ تػػـ إعػػادة ترتيػػب مفػػردات ات تبػػار 

ار   يو   قيـ معامالت التمييػز لمفػردات ات تبػ7و جدوؿ   ويقًا لمعامالت ال عوبة لكؿ مفردة
    0التة يمم المو وعم

 
 
    7جدوؿ   

 معامالت التمييز لمفردات ات تبار التة يمم المو وع  لمجوعتم الطالب العميا و الدنيا
ID U D 

 
ID U D 

 
1 16 3 0.85 51 12 1 0.78 
2 13 3 0.74 52 15 3 0.81 
3 15 22 0.48 53 14 1 0.85 

4 15 21 0.52 54 11 2 0.70 
5 13 8 0.56 55 12 5 0.56 
6 16 20 0.63 56 14 6 0.67 
7 16 20 0.63 57 12 3 0.70 
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8 12 2 0.67 58 15 4 0.78 
9 11 7 0.52 59 12 3 0.70 
10 14 7 0.63 60 16 1 0.93 
11 12 7 0.56 61 12 5 0.63 
12 11 3 0.67 62 10 2 0.70 
13 15 23 0.44 63 16 5 0.78 
14 12 1 0.78 64 16 2 0.89 
15 15 1 0.89 65 15 22 0.56 
16 13 2 0.78 66 12 5 0.63 
17 13 4 0.70 67 16 2 0.89 
18 16 22 0.52 68 15 22 0.48 
19 15 2 0.85 69 16 3 0.85 
20 14 2 0.81 70 13 4 0.70 
21 12 2 0.81 71 15 2 0.85 
22 16 7 0.70 72 12 24 0.30 
23 12 22 0.37 73 14 23 0.41 
24 16 24 0.44 74 12 23 0.33 
25 14 6 0.67 75 15 2 0.85 
26 16 25 0.41 76 11 2 0.78 
27 15 23 0.44 77 16 4 0.81 
28 13 2 0.78 78 14 4 0.74 
29 15 2 0.85 79 13 3 0.74 
30 12 2 0.81 80 11 3 0.67 
31 14 25 0.33 81 13 22 0.41 
32 11 22 0.41 82 15 1 0.89 
33 14 22 0.44 83 16 2 0.89 
34 14 4 0.74 84 10 1 0.67 
35 13 20 0.52 85 14 1 0.85 
36 10 21 0.30 86 11 1 0.74 
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37 10 4 0.56 87 11 4 0.63 
38 12 22 0.37 88 15 2 0.93 
39 11 2 0.70 89 15 0 0.96 
40 12 0 0.85 90 15 4 0.78 
41 13 25 0.30 91 10 1 0.67 
42 14 4 0.74 92 12 1 0.70 
43 12 22 0.37 93 12 3 0.70 
44 14 1 0.85 94 15 3 0.81 
45 11 2 0.70 95 15 4 0.78 
46 12 6 0.52 96 13 23 0.37 
47 14 1 0.85 97 12 0 0.78 
48 11 4 0.63 98 10 2 0.70 
49 13 1 0.81 99 15 4 0.78 
50 12 4 0.59 100 11 6 0.56 

 
مف مجموعة التالميذ من ف    -ت ير إلم عدد التالميذ  Dر  ت ير إلم رقـ السؤاؿ Qةيث أف 
مف مجموعة -ت ير إلم عدد الطالب Uالذيف اجابوا اجابو  ةيةة عمم المفردة ر  -التة يؿ

إل  قيمة  الذيف اجابوا اجابو  ةيةة عمم المفردة ػ كما ي ير  -التالميذ مرتفعم التة يؿ
لممفردة  0.20  قيـ معامالت التمييز  و التم تراوةت بيف   7 معامؿ التمييز و يو   جدوؿ

   و ذلؾ ي ير إلم مستوى جيد لقدرة مفردات ات تبار عم  78لممفردة رقـ  0.85إلم  25رقـ 
 سؤاؿ  ذات معامؿ تمييز بيف  مفردةي أأنو   46ر 2888ةيث يذكر  عمم القرنم ر التمييز ر 

 مفردة% تعتبر 28ذات تمييز أعمم مف  مفردةأي و  ؿ% تعتبر ذات تمييز مقبو 28إلم  10
  0جيدة التمييز

 :. االتساق الداخمى 2

عمم عينة الدراسة  SPSSباست داـ برنام  لال تبار  اتتساؽ الدا م تـ ةساب 
كؿ بيف درجة ت اترتباط مف  الؿ ةساب قيمة معامال  تمميذ و تمميذة 200اتستطالعية  

  8بعد ةذؼ درجة المفردة مف درجة ات تبار ككؿ و جدوؿ   تبار مفردة والدرجة الكمية لال
  0يو   ذلؾ

 (9) جدول



28 

 

  التحصيمى لالختبار الكمية والدرجة المفردة درجة بين االرتباط تمعامال
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
1 0.701** 26 0.424** 51 0.594** 76 0.682** 

2 0.586** 27 0.349** 52 0.649** 77 0.648** 

3 0.343** 28 0621** 53 0.666** 78 0.596** 

4 0.456** 29 0.667** 54 0.570** 79 0.614** 

5 0.472** 30 0.666** 55 0.464** 80 0.518** 

6 0.477** 31 0.341** 56 0.553** 81 0.362** 

7 0.528** 32 0.303** 57 0.537** 82 0.676** 

8 0.455** 33 0404** 58 0.580** 83 0.672** 

9 0.380** 34 0.560** 59 0.512** 84 0.549** 

10 0.405** 35 0.444** 60 0.721** 85 0.707** 

11 0.304** 36 0.204* 61 0.516** 86 0.568** 

12 0.509** 37 0.455** 62 0.563** 87 0.508** 

13 0.420** 38 0.293** 63 0.636** 88 0.730** 

14 0.551** 39 0.528** 64 0.698** 89 0.726** 

15 0.632** 40 0.757** 65 0.466** 90 0.598** 

16 0.591** 41 0.295** 66 0.527** 91 0.548** 

17 0.515** 42 0.557** 67 0.717** 92 0.584** 

18 0.389** 43 0.293** 68 0.472** 93 0.572** 

19 0.645** 44 0.672** 69 0.703** 94 0.658** 

20 0.588** 45 0.531** 70 0.585** 95 0.614** 

21 0.641** 46 0.404** 71 0.652** 96 0.324** 

22 0.586** 47 0.596** 72 0.288** 97 0.607** 

23 0.297** 48 0.465** 73 0.333** 98 0.547** 

24 0.378** 49 0.595** 74 0.294** 99 0.627** 

25 0.495** 50 0.485** 75 0.655** 100 0.492** 

 

  0.02عند مسػتوى   إة ػائياً أف قيـ معامالت اإلرتباط جميعيا دالػة   8 يت   مف جدوؿ  
 0يؤكد عم  اتتساؽ الدا مم لال تبار التة يمم المو وعم  مما
 التحصيمى الموضوعى .. معامالت السيولة و الصعوبة لمفردات االختبار 4

التة ػيمم المو ػوعم معامػؿ ال ػعوبة لكػؿ مفػردة مػف مفػردات ات تبػار   تقػدير قػيـتـ 
عػػدد الػػذيف أجػػابوا إجابػػة  ػػةيةة عمػػ  المفػػردة عمػػم العػػدد الكمػػ  لمػػذيف اجػػابوا  مػػف  ػػالؿ قسػػمة 

ف   يو ػػ  تمػػؾ القػػػيـ و التػػم تراوةػػت بػػػي20و جػػدوؿ    SPSSباسػػت داـ برنػػػام  عمػػم المفػػردة 
   و ىػػػم قػػػيـ مقبولػػػة إة ػػػائيًا و ت ػػػير 15لممفػػػردة رقػػػـ   0.77  إلػػػم 30لممفػػػردة رقػػػـ   0.13

يمعػػد السػػؤاؿ  المفػػردة  مقبػػوت إذا تراوةػػت قيمػػة معامػػؿ ال ػػعوبة لػػو بػػيف   ةيػػث  ل ػػدؽ اطسػػئمة
تكػػػػوف  ػػػػديدة  0.24  ر كػػػػوف المفػػػػردة التػػػػ  يقػػػػؿ معامػػػػؿ ال ػػػػعوبة ليػػػػا عػػػػف  0.74 – 0.24
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   ػبةم أبػو  تكوف  ديدة ال عوبة 0.74ردة الت  يزيد معامؿ ال عوبة ليا عف السيولةر والمف
 0 158: 1000    الح الديف عالـر 112:  2888جاللةر 

  20جدوؿ  
 قيـ معامالت ال عوبة طسئمة اط تبار المو وع 

قيـ  السؤاؿ
معامالت 
 ال عوبة

قيـ  السؤاؿ
معامالت 
 ال عوبة

قيـ  السؤاؿ
معامالت 
 ال عوبة

لسؤاؿا قيـ  
معامالت 
 ال عوبة

1 0.77 26 0.88 51 0.42 76 0.28 

2 0.56 27 0.64 52 0.42 77 0.50 

3 0.75 28 0.69 53 0.56 78 0.43 

4 0.76 29 0.70 54 0.45 79 0.35 

5 0.68 30 0.30 55 0.45 80 0.51 

6 0.71 31 0.84 56 0.59 81 0.63 

7 0.76 32 0.57 57 0.57 82 0.46 

8 0.58 33 0.70 58 0.47 83 0.52 

9 0.61 34 0.63 59 0.50 84 0.32 

10 0.65 35 0.63 60 0.57 85 0.46 

11 0.63 36 0.59 61 0.44 86 0.45 

12 0.62 37 0.59 62 0.35 87 0.43 

13 0.80 38 0.55 63 0.55 88 0.45 

14 0.57 39 0.45 64 0.59 89 0.45 

15 0.63 40 0.24 65 0.52 90 0.51 

16 0.65 41 0.69 66 0.47 91 0.37 

17 0.61 42 0.58 67 0.41 92 0.34 

18 0.59 43 0.60 68 0.68 93 0.37 

19 0.64 44 0.41 69 0.46 94 0.40 

20 0.65 45 0.49 70 0.49 95 0.48 

21 0.40 46 0.53 71 0.46 96 0.51 

22 0.74 47 0.53 72 0.58 97 0.32 

23 0.68 48 0.45 73 0.59 98 0.30 

24 0.68 49 0.52 74 0.62 99 0.54 

25 0.58 50 0.40 75 0.48 100 0.45 

 
 0ثبات االختبار التحصيمى الموضوعي" التعمق عمى الجدول "

ةيث كانت قيمة معامؿ  SPSSقامت الباةاة بةساب ابات ات تبار باست داـ برنام  
 الابات بعدة طرؽ ىم 

  و ىم قيمة 0.865ىم  Cronbach`s Alpha باست داـ ألفاكرونباؾ  .2
يت   مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الابات مرتفعة يمكف الواوؽ بيا 
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مكانية الواوؽ يم  لال تبار ىم قيمة مرتفعةر مما يدؿ عمم ابات اإل تبار وا 
 نتائجو.

باست داـ طريقة التجزئة الن فية ةيث بم ت قيمة معامؿ اترتباط بيف ن فم  .1
-Spearman  و باست داـ معادلة الت ةي  لسبيرماف0.625ات تبار  

Brown   و ىم قيمة مرتفعة يمكف الواوؽ 0.737بم ت قيمة معامؿ الابات  
 يييا.

 االتساق الداخمي )ثبات المفردات(
قامت الباةاة بةساب معامؿ اترتباط بيف   درجة كؿ مفردة و الدرجة الكمية لال تبار  

2  قيـ معامالت اترتباط 22ويو   الجدوؿ   SPSSلكؿ يرد باست داـ برنام  
 

 

  22جدوؿ 
 معامالت اترتباط بيف مفردات ات تبار المو وعم و الدرجة الكمية لال تبار

  ابات المفردات 
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
معامؿ  السؤاؿ

 اترتباط
1 0.709** 26 0.435** 51 0.606** 76 0.691** 

2 0.598** 27 0.365** 52 0.660** 77 0.659** 

3 0.357** 28 0.632** 53 0.676** 78 0.608** 

4 0.469** 29 0.676** 54 0.583** 79 0.626** 

5 0.441** 30 0.676** 55 0.478** 80 0.532** 

6 0.491** 31 0.353** 56 0.566** 81 0.378** 

7 0.540** 32 0.320** 57 0.550** 82 0.686** 

8 0.470** 33 0.419** 58 0.593** 83 0.682** 

9 0.396** 34 0.573** 59 0.526** 84 0.561** 

10 0.421** 35 0.459** 60 0.730** 85 0.716** 

11 0.419** 36 0.222* 61 0.530** 86 0.581** 

12 0.523** 37 0.470** 62 0.575** 87 0.522** 

13 0.432** 38 0.311** 63 0.648** 88 0.738** 

14 0.564** 39 0.542** 64 0.708** 89 0.735** 

15 0.643** 40 0.764** 65 0.481** 90 0.610** 

16 0.603** 41 0.311** 66 0.540** 91 0.561** 

17 0.528** 42 0.570** 67 0.726** 92 0.596** 

                                                 
تعبر عف قيـ جميعيا دالة أة ائيا عف وجدود اتساؽ دا مم بيف درجات الطالب عمم كؿ مفردة و المجموع الكمم لدرجات الطالب  2

 لمفردات .عمم نفس ا
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18 0.405** 43 0.310** 68 0.486** 93 0.585** 

19 0.656** 44 0.683** 69 0.713** 94 0.668** 

20 0.599** 45 0.545** 70 0.598** 95 0.626** 

21 0.652** 46 0.420** 71 0.663** 96 0.341** 

22 0.597** 47 0.608** 72 0.305** 97 0.618** 

23 0.313** 48 0.480** 73 0.350** 98 0.559** 

24 0.394** 49 0.608** 74 0.311** 99 0.639** 

25 0.509** 50 0.499** 75 0.665** 100 0.506** 

  0.02عند مستوى   3  أف قيـ معامالت اطرتباط دالة اة ائياً 22يت   مف جدوؿ  
   *0.04** ر و عند مستوى  

 حسا  زمن اإلختبار:   

ر يػػتـ  تػػـ تةديػػد الػػزمف الػػالـز لتطبيػػؽ ات تبػػار التة ػػيممر عػػف طريػػؽ ةسػػاب المنػػواؿ
ةساب منواؿ اطزمنة التم است رقتيا كؿ تمميذة مف تمميذات العينة اتستطالعية يم اإلجابػة عػف 

  ممػػتةف ر 30دقيقػػة ىػػو   50يػػم زمػػف ةيػػث بمػػ  عػػدد مػػف أنيػػم ات تبػػار   مفػػردات ات تبػػارر
بنػػػاً  عمػػػم ذلػػػػؾ يػػػلف الػػػزمف الػػػالـز لإلجابػػػة عػػػف مفػػػػردات دقيقػػػة ر  80  ممػػػتةف يػػػم زمػػػف 50 

  0  دقيقة80بار ىو  ات ت
 )   ( : األختبار المقالى

 وصف االختبار فى صورتو االولية:
مفػػػػػردة  متعػػػػػدد اتسػػػػػتجابة تقػػػػػيس كػػػػػؿ ىػػػػػدؼ مػػػػػف  35يتكػػػػػوف ات تبػػػػػار المقػػػػػال  مػػػػػف  

اطىػػػػػداؼ السػػػػػموكية التػػػػػم تمػػػػػت  ػػػػػياغتيا لالعػػػػػداد ات تبػػػػػار المو ػػػػػوعم ر و قػػػػػد تػػػػػـ مراعػػػػػاة 
ير الباةاػػػػة إلػػػػم أنػػػػو تػػػػـ أسػػػػت داـ اتىػػػػداؼ السػػػػموكية اطسػػػػس الفنيػػػػة يػػػػم كتابػػػػة المفػػػػردات و ت ػػػػ

مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الة ػػػػػػوؿ  -التػػػػػػم تػػػػػػـ  ػػػػػػياغتيا لمة ػػػػػػوؿ عمػػػػػػم نسػػػػػػ ة اط تبػػػػػػار المو ػػػػػػوعم -
عمػػػػػػم نسػػػػػػ ة اط تبػػػػػػار المقػػػػػػػالم ةيػػػػػػث طوعػػػػػػت الباةاػػػػػػة اتىػػػػػػػداؼ بػػػػػػدمجيا لمة ػػػػػػوؿ عمػػػػػػػم 
 اسػػػػػئمة مقاليػػػػػة تقػػػػػيس تمكػػػػػف الطالػػػػػب يػػػػػم معمومػػػػػاتيف اطمػػػػػر الػػػػػذى يػػػػػؤدى إلػػػػػم الة ػػػػػوؿ عمػػػػػم

  وممػػػػػػا يةقػػػػػػؽ تكػػػػػػايؤ اط تبػػػػػػاريف يػػػػػػم 1أو 2أو  0سػػػػػػؤاؿ تتػػػػػػدرج ييػػػػػػة اتجابػػػػػػة بػػػػػػيف الدرجػػػػػػة  
قياسػػػػيما لػػػػنفس اتىػػػػداؼ السػػػػموكية لػػػػنفس العينػػػػة مػػػػر أ ػػػػتالؼ نمػػػػط المفػػػػردة الم ػػػػاغة و ىػػػػو 

 0ما يةتاجة البةث لالجابة عف تساؤتت الدراسة
 :المقالى  حسا  صدق االختبار

                                                 
  0.284=  0.04ر و عند مستوى دتلة  0.143= 0.02عند مستوى دتلة  87قيمة معامؿ اترتباط الجدولية بدرجات ةرية  3
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 عتية:ةساب  دؽ ات تبار بالطرؽ اتم 

 :)صدق المحتوى( طريقة صدق المحكمين  .0

امسػػت دـ  ػػدؽ المةكمػػيف لموقػػوؼ عمػػم  ػػدؽ ات تبػػار؛ وذلػػؾ بعػػرض ات تبػػار عمػػم مجموعػػة  
 مف السادة المةكميف ط ذ مرائيـ مف ةيث: 

 كفاية التعميمات المقدمة لمتالميذ لإلجابة بطريقة  ةيةة عمم اإل تبار: 

 0طتفاؽ مر أرا  المةكميفأسفر ذلؾ عف و وح التعميمات با 

  ًالةية المفردات عمميًار ول ويا : 

  أسػػفر ذلػػؾ عػػف تعػػديؿ السػػؤاؿ السػػادس  نػػاقش أانػػيف مػػف الاسػػس المتبعػػة يػػم ت ػػنيؼ
العنا ر بالجدوؿ الػدورى الةػديث  إلػم   ماطسػاس العممػم لت ػنيؼ العنا ػر بالجػدوؿ 

تةديػػد دورة العن ػػر و رقػػـ  الػػدورى الةػػديث  ر و السػػؤاؿ السػػابر  نػػاقش باسػػموبؾ كيفيػػة
المجموعة   إلم   عمم ما يدؿ رقـ الػدورة و رقػـ المجموعػة بالجػدوؿ الػدورى الةػديث  و 
السػػؤاؿ الاػػانم ع ػػر   أ ػػرح مػػا تعريػػو عػػف المركػػب القطبػػم مو ػػةًا : التعريػػؼ ر أمامػػو 

أذكػػر عميػػو  إلػػم   عػػرؼ المركػػب القطبػػم مػػر ذكػػر أمامػػو   ر و السػػؤاؿ السػػابر ع ػػر   
نتائ  المترتبة عمم تفاعؿ الماغنسيوـ مر كموريد الييدروجيف ر اتكسجيف مو ةا ذلػؾ ال

  إلػم   مػا النتػائ  المترتبػة عمػم تفاعػؿ الماغنسػيـو مػر كػؿ يم  ورة معػادتت كيميائيػة
 0مف : ةمض اليدروكموريؾ ر اطكسجيف  

 

 الصدق التمييزى: .3

عمم عينة الدراسة  التمييزى ال دؽ ةساب تـ لال تبار؛ التمييزية القدرة مف لمتةقؽ      
قامت الباةاة بةساب اترباعم اطدنم و اترباعم  ةيث ؛  تمميذ و تمميذة 200اتستطالعية  

 اتعمم لممجموع الكم  لدرجات التالميذ
درجة  و كاف عدد 10ةيث بم ت قيمة اترباعم اتدنم   SPSSعمم ات تبار بواسطة برنام   

تمميذ و تمميذة   و ىـ  14ة موا عمم مجموع درجات أقؿ مف تمؾ الدرجة ىـ  التالميذ الذيف 
درجة  و كاف  46.4التالميذ من ف م التة يؿ الدراسم ر و بم ت قيمة اترباعم اتعمم  
تمميذ و تمميذة  و  15عدد التالميذ الذيف ة موا عمم مجموع درجات أكبر مف تمؾ الدرجة ىـ  

ة يؿ الدراسم و يم  و  تمؾ القيـ قامت الباةاة بةساب قدرة كؿ ىـ التالميذ مرتفع  الت
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مفردة عم  التمييز بيف التالميذ من ف م التة يؿ و مرتفع  التة يؿ و الجدوؿ التال  يو   
 ذلؾ.

   21جدوؿ  
 معامالت التمييز لمفردات ات تبار المقال  

Q قيمة معامؿ التمييز Q  قيمة معامؿ
 التمييز

Q  قيمة معامؿ
 التمييز

Q  قيمة معامؿ
 التمييز

2 0.44 23 0.73 16 0.69 30 0.50 
1 0.52 24 0.80 17 0.58 32 0.46 
2 0.48 25 0.80 18 0.84 31 0.58 
3 0.52 26 0.76 20 0.62 32 0.50 
4 0.48 27 0.77 22 0.88 33 0.38 
5 0.84 28 0.81 21 0.88 34 0.80 

6 0.80 10 0.77 22 0.81 35 0.72 
7 0.69 12 0.58 23 0.54   
8 0.60 11 0.69 24 0.46   
20 0.76 12 0.73 25 0.77   
22 0.72 13 0.65 26 0.65   
21 0.80 14 0.50 27 0.65   
22 0.72 15 0.69 28 0.65   

  33لممفػردة رقػـ   0.27  أف قػيـ معػامالت التمييػز تراوةػت بػيف 21  يت   مف جدوؿ
  و ذلػػؾ ي ػػير إلػػم مسػػتوى جيػػد لقػػدرة مفػػردات ات تبػػار عمػػ  21ر  22لممفػػردة رقػػـ   0.77إلػػم 

 2888 عمػم القرنػم ر ر   0.2عػف   دةيث يعتبر معامػؿ التمييػز لممفػردة مقبػوؿ إذا زاالتمييز ر 
التالميػػذ مرتفعػػم و من ف ػػم ولػػذلؾ يػػلف ات تبػػار التة ػػيم  لػػو القػػدرة عمػػم التمييػػز بػػيف ،  46ر

  0التة يؿ الدراسم

 :اق الداخمياالتسصدق  .2

مف  الؿ ةساب قيمة  SPSSباست داـ برنام  لال تبار  اتتساؽ الدا مموتـ ةساب 
مفردة والدرجة الكمية كؿ بيف درجة وذلؾ بةساب قيمة معامؿ اترتباط معامؿ اتتساؽ الدا مم 

 0بعد ةذؼ درجة المفردة مف درجة ات تبار ككؿ لال تبار 
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 (02) جدول
 4ى لمفردات االختبار المقاليمعامالت االتساق الداخم

مفردات 
 االختبار

مفردات  قيمة االرتباط
 االختبار

مفردات  قيمة االرتباط
 االختبار

 قيمة االرتباط

0 0.316** 07 0.482** 22 0.641** 

3 0.513** 08 0.527** 24 0.553** 

2 0.421** 09 0.503** 25 0.337** 

4 0.402** 30 0.470** 26 0.576** 

5 0.422** 30 0.521** 27 0.442** 

6 0.510** 33 0.562** 28 0.483** 

7 0.522** 32 0.538** 29 0.502** 

8 0.438** 34 0.482** 40 0.447** 

9 0.536** 35 0.462** 40 0.425** 

00 0.550** 36 0.526** 43 0.444** 

00 0.483** 37 0.516** 42 0.386** 

03 0.522** 38 0.467** 44 0.535** 

02 0.341** 39 0.707** 45 0.624** 

04 0.422** 20 0.545** 46 0.522** 

 ػػ ةة **0.707 20 **0.570 05

 ػػ ةة **0.704 23 **0.484 06

   ممػػا0.02أف قػػيـ معػػامالت اإلرتبػػاط جميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى     22 يت ػػ  مػػف جػػدوؿ  
 0المقال   لال تبار اتتساؽ الدا مميةقؽ  دؽ 

 

                                                 
  0.284=  0.04ر و عند مستوى دتلة  0.143= 0.02عند مستوى دتلة  87قيمة معامؿ اترتباط الجدولية بدرجات ةرية  4



35 

 

 ا  قيم معامالت السيولة و الصعوبة لمفردات االختبار المقالي.حس .4

ال ػػػعوبة لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػػردات ات تبػػػار عػػػف طريػػػؽ ةسػػػػاب  تةسػػػاب معػػػامال تػػػـ
 إيمػػاف ،   44ر 2888 عمػػم القرنػػم ر كػػال مػػف ر يػػذكر  المتوسػػط الةسػػاب  لإلجابػػة ال ػػةيةة 

ب ػػػكؿ عػػػاـ يعتمػػػد معامػػػؿ نػػػو أ  158: 1000  ػػػالح الػػػديف عػػػالـر   ر 4ر 1008الطػػػائعم ر 
ال ػعوبة المطمػػوب عمػم ال ػػرض مػف ات تبػػار ر ويػ  ات تبػػارات التة ػيمية العاديػػة يػلف أي ػػؿ 

 وما ةوليا.  0.4أو   % 40معامؿ  عوبة لمسؤاؿ أو الفقرة ىو 

 ويمكف ةساب معامؿ ال عوبة لاسئمة المقالية باست داـ المعادلة التالية :

 ع الدرجات المة مة عمم السؤاؿمجمو                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   معامؿ ال عوبة =

 درجة السؤاؿ×  التالميذعدد                       

لذا قامت الباةاة بتةديد الدرجة الم   ة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اط تبار المقالم و ىم الدرجة  
ةا ػػؿ قسػػمة  مجمػػوع  -لكػػؿ سػػؤاؿ  ر اػػـ قامػػت بةسػػاب المتوسػػط الةسػػابم لػػدرجات اطيػػراد 1 

الػػدرجات المة ػػمو عمػػ  السػػؤاؿ   عمػػ    ةا ػػؿ  ػػرب عػػدد التالميػػذ  يػػم الدرجػػة الم   ػػو 
ر وبقسػػػمة المتوسػػػط الةسػػػابم لػػػدرجات اطيػػػراد لمسػػػؤاؿ عمػػػم  SPSSلمسػػػؤاؿ   باسػػػت داـ برنػػػام  

و جػػػدوؿ الدرجػػة الق ػػػوى المةػػددة لمسػػػؤاؿ يمكنػػا الة ػػػوؿ عمػػػم معامػػؿ ال ػػػعوبة لػػذلؾ السػػػؤاؿ 
إلػػػم  0.11  يو ػػػ  قػػػيـ معػػػامالت ال ػػػعوبة طسػػػئمة اط تبػػػار المقػػػالم و التػػػم أمتػػػدت مػػػف 23 

  كانت قيـ معامالت ال عوبو  32 – 24 – 23 – 20 – 17 – 14ماعدا المفردات    0.74
بينمػػػا كانػػػت قػػػيـ    0.27 – 0.24 – 0.26 – 0.28 – 0.24 – 0.25ليػػػـ عمػػػ  الترتيػػػب   
  كمػا كانػت  0.35 – 0.51 – 0.47 – 0.40ييزى ىم عمم الترتيػب   معامالت ال دؽ التم

قػػيـ معامػػؿ اتتسػػاؽ الػػدا مم الدالػػة عػػف  ػػدؽ اتتسػػاؽ الػػدا م  لممفػػردات المكونػػو لال تبػػار ىػػم 
 –  و كالىمػػا  0.425 – 0.337 – 0.553 – 0.545 – 0.467 – 0.462عمػػ  الترتيػػب  

لتمؾ المفردات قيـ دالو اة ائيًا ر و يؤكد   أنػور  - قيـ معامؿ التمييز و معامؿ اتتساؽ الدا م
  أف ات تبػػػار يعػػػد  ػػػادقًا إذا أمكػػػف باسػػػت دامو و ػػػؼ أدا  62:  2885ال ػػػرقاوى وم ػػػروف ر 

الفرد بالنسبة لمنطاؽ السموكم الذى يقيسو ات تبار و الذى يكوف مةددًا تةديػدًا دقيقػًا ر لػذلؾ يعػد 
 0ل دؽ ات تبارأسموب  دؽ المةتوى مؤ رًا جيدًا 

إذا تراوةػت  ومقبولػتعػد السػؤاؿ  المفػردة   أف  112: 2888   بةم أبػو جاللػةر كما يذكر 
  ر كػوف المفػردة التػ  يقػؿ معامػؿ ال ػعوبة ليػا  0.74 – 0.24بػيف   اقيمة معامؿ ال عوبة ليػ
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 ديدة تكوف  0.74تكوف  ديدة السيولةر والمفردة الت  يزيد معامؿ ال عوبة ليا عف  0.24عف 
 0 ال عوبة

لذا سوؼ تبق  الباةاة عمم تمؾ المفردات لما ةققتو مف معامالت تمييز و معامالت اتساؽ 
دا مم مقبولو و لما أكده المةكمييف مف القائميف عمم تدريس المةتوى و اتكاديمييف يم مجاؿ 

كؿ مف المناى  و طرؽ التدريس و لما كاف ىاـ لمبةث الةالم تساوى الوزف المعموماتم ل
المعمومات التم يقيسيا ات تبار المقالم والمعمومات التم يقيسيا ات تبار المو وعم ةيث 

و الذى بدوره ىاـ  -يـ عر و يم البعد التال  –أسفرت النتائ  اتة ائية عف  الةيتيا 
 لالجابو عمم تساؤتت البةث الةالم.

  23جدوؿ 
 قيـ معامالت ال عوبة طسئمة اط تبار المقالم

المتوسط  السؤاؿ
 الةسابم

معامؿ 
 ال عوبو

المتوسط  السؤاؿ
 الةسابم

معامؿ 
 ال عوبو

2 2.57 0.73 13 0.55 0.22 
1 2.25 0.57 14 0.21 0.25 
2 2.42 0.654 15 0.33 0.11 
3 2.31 0.62 16 0.31 0.12 
4 2.42 0.654 17 0.20 0.24 
5 2.26 0.574 18 0.47 0.18 
6 2.10 0.50 20 0.26 0.274 
7 0.85 0.37 22 0.55 0.22 
8 2.22 0.544 21 0.50 0.20 
20 2.20 0.54 22 0.50 0.20 
22 2.25 0.47 23 0.22 0.254 
21 2.25 0.57 24 0.20 0.24 
22 2.10 0.50 25 0.32 0.104 
23 2.20 0.44 26 0.45 0.17 
24 2.26 0.474 27 0.43 0.16 
25 0.80 0.34 28 0.41 0.15 
26 0.82 0.354 30 0.31 0.12 
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 ثبات االختبار المقالى

ةيث كانت قيمة معامؿ  SPSSداـ برنام  قامت الباةاة بةساب ابات ات تبار باست 
 الابات بعدة طرؽ ىم 

   و ىم قيمة مرتفعة يمكف الواوؽ بيا 0.856باست داـ ألفاكرونباؾ ىم   .2

باست داـ طريقة التجزئة الن فية ةيث بم ت قيمة معامؿ اترتباط بيف ن فم ات تبار  .1
  0.624مؿ الابات    و باست داـ معادلة الت ةي  لسبيرماف بم ت قيمة معا0.446 

 و ىم قيمة مرتفعة يمكف الواوؽ يييا.

باست داـ اتتساؽ الدا م  لةساب ابات المفردات ةيث قامت الباةاة بةساب معامؿ  .2
اترتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ و الدرجة الكمية لال تبار باست داـ ةزمة البرنام  

ترتباط الناتجة و   يو   معامالت ا24ويو   الجدوؿ   SPSSاتة ائم  ببرنام  
 0 0.02التم تعبر عف قيـ معامالت الابات و جميعيا دالة أة ائيا عف مستوى دتلة 

 (05جدول )
 5معامالت االرتباط بين درجات مفردات االختبار و الدرجة الكمية لالختبار

 ) االتساق الداخمي(
مفردات 
 االختبار

مفردات  قيمة االرتباط
 االختبار

ات مفرد قيمة االرتباط
 االختبار

 قيمة االرتباط

0 0.344** 07 0.526** 22 0.656** 

                                                 
 0 0.02عند مستوى دتلة  87ة  بدرجات ةرية قيمة معامؿ اترتباط الجدولي 5

  0.143= 0.02عند مستوى  88بدرجات ةرية  الجدولية  معامؿ اترتباطقيمة 

 

27 0.55 0.22 32 0.25 0.27 
28 0.66 0.274 31 0.31 0.12 
10 0.57 0.23 32 0.31 0.12 
12 0.35 0.12 33 0.64 0.264 
11 0.47 0.18 34 0.55 0.22 
12 0.50 0.20 35 0.74 0.314 
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3 0.534** 08 0.530** 24 0.568** 

2 0.447** 09 0.517** 25 0.446** 

4 0.417** 30 0.503** 26 0.601** 

5 0.442** 30 0.541** 27 0.464** 

6 0.533** 33 0.580** 28 0.526** 

7 0.525** 32 0.557** 29 0.512** 

8 0.465** 34 0.522** 40 0.470** 

9 0.556** 35 0.480** 40 0.446** 

00 0.567** 36 0.545** 43 0.465** 

00 0.527** 37 0.535** 42 0.412** 

03 0.525** 38 0.527** 44 0.557** 

02 0.372** 39 0.728** 45 0.622** 

04 0.447** 20 0.562** 46 0.525** 

 ػػ ةة **0.710 20 **0.600 05

 ػػ ةة **0.726 23 **0.528 06

 حسا  زمن اإلختبار:   

تػػػـ تةديػػػد الػػػزمف الػػػالـز لتطبيػػػؽ ات تبػػػار التة ػػػيممر عػػػف طريػػػؽ ةسػػػاب المنػػػواؿر يػػػتـ 
ميػػذات العينػػة اتسػػتطالعية يػػم تمميػػذة مػػف تالتمميػػذ و ةسػػاب منػػواؿ اطزمنػػة التػػم اسػػت رقتيا كػػؿ 

يػم رةيػث بمػ  عػدد مػف أنيػم ات تبػار  (Hays,  1980: 729)اإلجابة عػف مفػردات ات تبػارر 
دقيقػػػة وىػػػو زمػػػف يتػػػره دراسػػػيو  80  ممػػػتةف يػػػم زمػػػف 60  ممػػػتةف ر  7دقيقػػػة ىػػػو   50زمػػػف 

دقيقػػة و ىػػو زمػػف يتػػرة دراسػػية  220  ممػػتةف أنيػػم اتجابػػة يػػم زمػػف 11بالجػػدوؿ المدرسػػم ر  
ؾ يػػلف الػػزمف الػػالـز لإلجابػػة عػػف وبنػػاً  عمػػم ذلػػ بات ػػاية الػػم يتػػرة الراةػػة بالجػػدوؿ المدرسػػم ر

  0  دقيقة80مفردات ات تبار ىو  

 منهج الدراسة::رابعاً 
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است دمت الباةاة يم سبيؿ اإلجابة عمم تساؤتت الدراسة الةالية المني  الو فم 
 0لمعالجة البيانات Winstepsاتة ائم ر و ذلؾ باست داـ برنام  

 إجراءات الدراسة: خامسًا:
و  تمميذ  365   بم تعمم عينة التدري  التم  أداتم الدراسةف تطبيؽ نتيا  مبعد ات

لكؿ مف ات تبار التة يمم المو وعم يدويًا  ةالت ةي  المعد لمفتاح اً ت ةي  ويقالر و  تمميذة
كال عمم ةده اـ معا يم ممؼ بيانات واةد ةيث أف ست داـ البيانات لتةميميا ار اـ و المقال  

ويؽ نفس التالميذ باتستجابو عمييما كا تبار م تمط  مو وعم و مقال     كال ات تباريف قاـ
يراد و المفردات بيدؼ استبعاد اط6قWINSTEPSنموذج  راش  باست داـ البرنام  اإلة ائم ق

تقدير قدرات و تدري  المفردات ر  أي اً  غير المالئمة إة ائيًا طسس القياس المو وعم و
 0اةتمالية و إيجاد قيمة دالة المعمومات لكؿ ا تبار  اـ  يراد المقابمة لكؿ درجةاط

) عدد مفردات االختبار =  االختبار الموضوعىو فيما يمى نتائج تحميل و تدريج 
 بالتفصيل:تمميذ و تمميذة(  476مفردة ، عدد العينة =  000
 : حذف البيانات التامة والصفرية 

بعاد البيانات ال ا ة بكؿ اطيراد القياـ مليًا باست WINSTEPSمف   ائص برنام  
 الذيف ة موا عمم درجات نيائية  تامة  ر أو درجة   فر  عمم مجموعة المفردات التم أداىا

ر كذلؾ يستبعد البيانات المتعمقة بالمفردات التم أجمر أيراد العينة عمم إجابتيا سوا   الفرد
ؾ بعد التةميؿ اطوؿ ر و لـ يسفر بال واب أو ال ط  ر ةيث تعتبر  ارج نطاؽ القياس ر و ذل
  0التةميؿ اطوؿ عف ةذؼ أى يرد أو مفردة تبعًا ليذا المةؾ 

 :حذف األفراد غير المالئمين إحصائيًا لمنموذج 
ست داـ نفس البرنام  ر لةذؼ اطيراد بعد تةديدىـ مف ابعد ال طوة السابقة ر تـ التةميؿ الاانم ب

  التم 2 ±التقاربية و التباعدية ة ائية مة اإل كات المالالتةميؿ اطوؿ و الذيف تجاوزوا مة
يتجاوز الةد المو وعمر يويرىا البرنام  ر و يعنم ةذؼ اطيراد غير المالئميف طسس القياس 

ستجابات الفرد عما يتوقر منو ر ييف ؿ اؼ نمط  تال  يعنم تجاوز الةد المقبوؿ ت2الفا ؿ  +
ب  وابًا عمم المفردات اطكار يو يج عف تقدير قدرتو ر يم ةؿ المفردات اطقؿ يم  عوبتيا

                                                 
 : Winstepsاسخخذام برنبهج على قبهج الببحثت ببلخذريب حيث  9

بكليت البنبث جبهعت عين شوس ، وحذة الخقىين و  ( فى دورة " ححليل و حذريج بنىد االسئلت ببسخخذام نظريت االسخجببت للوفردة " ورشت حذريبيت1)

 1م 28/4/2111م الى 23/4/2111االهخحبنبث فى الفخرة هن 

ريبيت بكليت (  فى دورة " ححليل و حذريج بنىد االسئلت ببسخخذام نظريت االسخجببت للوفردة و حىظيفهب فى حطبيق االخخببر الخكيفى الوحىسب" ورشت حذ2)

 1م 1/11/2115م الى 28/9/2115، وحذة الخقىين و االهخحبنبث فى الفخرة هن  البنبث جبهعت عين شوس
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ر جابة يم  عوبتيا عف تقدير قدرتور و ذلؾ بسبب التسرع أو الت ميف ر أو عدـ الجدية يم اإل
ستجابات الفرد متسؽ بدرجة غير واقعية و يرجر ا  يعنم أف نمط 2-أما تجاوز الةد الفا ؿ  

 0لم النقؿ أو ال شإو قد يمج  لم كونو بطيئًا أو  ديد الةرص ر إذلؾ 
تمميذ و تمميذة أكوادىـ ىمر   80وقد أسفرت ىذه ال طوة عف ةذؼ  

217ر214ر202ر200ر85ر81ر80ر77ر66ر56ر54ر42ر40ر36ر34ر26ر23ر18ر11ر28 
ر287ر286ر284ر280ر271ر267ر264ر262ر257ر254ر244ر243ر237ر232ر226ر

ر146ر145ر144ر142ر131ر128ر126ر125ر118ر117ر114ر111ر127ر104ر103
ر234ر220ر223ر202ر200ر183ر182ر172ر172ر166ر162ر156ر152ر151ر152
ر320ر287ر286ر281ر280ر277ر267ر264ر256ر255ر251ر250ر243ر241ر236
مؤ رى يم  و     تمميذ و تمميذة364ر361ر356ر351ر347ر346ر342ر341ر336ر332

%  مف عدد أيراد 27.8  يفالمةذوي التالميذ ر و بذلؾ تكوف نسبة المال مة التقاربية و التباعدية
 0تمميذ و تمميذة  275ر ليكوف العدد النيائ  لمعينة عينة التدري  

 : حذف المفردات غير المالئمة لمنموذج 
أجػػػرى التةميػػػؿ الاالػػػث بعػػػد ةػػػذؼ اطيػػػراد غيػػػر المالئمػػػيف طسػػػس القيػػػاس المو ػػػوعم ر  

  و التػػػم 2.5 ±ة ػػػائية مػػػة اإل ت المالبيػػػدؼ تةديػػػد و ةػػػذؼ المفػػػردات التػػػم تتجػػػاوز مةكػػػا
يػػلذا المو ػػوعمر يويرىػػا البرنػػام  ر و يعنػػم ىػػذا ةػػذؼ المفػػردات غيػػر المالئمػػة طسػػس القيػػاس 

  ييذا يعنػم عيػب يػم المفػردة أو عػدـ  ػدقيا يػم قيػاس 2.5تجاوزت المفردات الةد الفا ؿ  +
سػتقالؿ ا  ييذا يعنػم عػدـ 2.5-  أما إذا تجاوزت المفردة الةد الفا ؿر قيسو باقم المفرداتتما 

غيرىػا مػف المفػردات  عمػمجابػة يا عمػم اتميجابة عالمفردة عف غيرىا مف المفردات أى تعتمد اإل
  0رتباط بالمت ير مو وع القياس  ر  ديد اتمنيا تقيس مت ير أر أو 

أكػػػػػػػػػػػػػػوادىـ    مفػػػػػػػػػػػػػػردة 20عػػػػػػػػػػػػػػدد وقػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػفرت ىػػػػػػػػػػػػػػذه ال طػػػػػػػػػػػػػػوة عػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػذؼ    
58ر57ر54ر53ر52ر52ر47ر42ر38ر35ر30ر27رر22ر12ر27ر26ر22ر2ر1ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

ر لي ػػػػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػػػػدد مفػػػػػػػػػػػػردات ات تبػػػػػػػػػػػػار    200ر85ر80ر78ر77ر75ر74ر73ر72ر66ر61ر
  يو ػػػػػػػ  مم ػػػػػػػص نتػػػػػػػائ  التةميػػػػػػػؿ اطوؿ و الاػػػػػػػانم 25  مفػػػػػػػردة و جػػػػػػػدوؿ  60المو ػػػػػػػوعم  

 0و الاالث 
 (06جدول ) 
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 ""WINSTEPSستخدام برنامج اب الموضوعىختبار االنتائج خطوات تحميل 

 التحليل الثالث  التحليل الثانى  التحليل األول  انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 386 386 467 عدد األفراد

 70 100 100 عدد المفردات
 0.00 0.00 0.00 متوسط تقديرات الصعوبة

نحراف المعيارى لتقديرات اال 
 الصعوبة

0.99 1.15 1.25 

 0.99 0.98 0.99 معامل ثبات تقدير الصعوبات
 0.88 0.71 0.52 متوسط تقدير القدرات

نحراف المعيارى لتقديرات اال 
 القدرة 

1.22 1.25 1.36 

 0.93 0.95 0.95 معامل ثبات تقدير القدرات

 
 : االختبار الموضوعىحسا  صدق و ثبات 

 :االختبار الموضوعىحسا  صدق  -0
تيةو نموذج راش مف  دؽ أعتمدت الباةاو يم التةقؽ مف  دؽ القياس ييما ي

مة لمنموذج   ر ئالمفردات يم  دؽ تعريؼ المت ير مو وع القياس ر و  دؽ التدري    المال
 و ييما يمم تف يؿ لذلؾ :

 0صدق التدريج )صدق المالءمة( 0-0
تعبر عف نفس المت ير ر طنيا متسقة ييما بينيا ر و  ات تبارإذا كانت جمير مفردات 

ستجابات معظـ استجابات كؿ يرد يتسؽ مر اس المت ير ر و كاف نمط تقيس يم أساسيا نف
اطيراد أو مر ما يتوقر منو ر ياف ىذا يو   مدى  دؽ تدرج المفردة و الفرد عمم المت ير 

 Linacre&Wright,1985:4-20 0مو وع القياس  
 

و  –ة ويؽ لمةكات المال م –ستجابات غير المالئمة لمقياس و بما أنو قد تـ ةذؼ ات
 0 تبار ستجابة عمم اتذلؾ طسباب م تمفة كالت ميف و ال ش أو السرعة يم ات
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كذلؾ تـ ةذؼ المفردات غير المالئمة لمقياس ويؽ المةكات التم يويرىا نموذج  راش  
ف لمقياس ر و المفردات ال ادقة يم تعريؼ المت ير ر يلف ذلؾ و ر و تبقم يقط اطيراد المالئم

 اتالمت ير مو وع القياس و كذلؾ  دؽ تقدير قدر  سالمفردات يم قيايتي   دؽ تدرج 
 0اطيراد

 

 صدق تعريف المتغير : 0-3
يتطمب التةقؽ مف عدـ وجود يجوات بيف مفردات المقياس ر ومف  الؿ  ريطة المت ير 

  تـ تةديد المفردات التم تقر بينيا يجوات و مف اـ تـ 1 ات كاؿ   يم ممةؽ 21يم ال كؿ  
تةقؽ مف طبيعة الفرؽ بيف تقديرى  عوبة كؿ مفردتيف متتاليتيف بينيما مساية و التم تعنم ال

وييو ي ير الةكـ   فر  أى عدـ وجود يجوة   26  ؿالفرؽ يم ال عوبة و الذى يعبر عنو جدو 
عندما يكوف مجموع ال ط  المعيارى أكبر مف يرؽ ال عوبة بيف أى مفردتيف متتاليتيف ر و الةكـ 

أى يوجد يجوة بيف المفردتيف عندما يكوف مجموع ال ط  المعيارى أ  ر مف الفرؽ يم   2 
أف ىذا الفرؽ يزيد بمقدار  ئيؿ عف مجموع ال ط  المعيارى   26مف جدوؿ  ت   ير  ال عوبة

ليما ر أى عدـ وجود يجوات وا ةة  عمم مت ؿ  عوبات المفردات و  ا ة يم وسط 
منتظمة يم تدريجيا عمم مدى ميزاف القياس ر أى أنيا بار ات تمفردات أى أف  رالمت ؿ 

لم  دؽ إ تبار لجمير مستويات المت ير الذي يماؿ ىذا المت ؿ ر مما ي ير تعّرؼ مفردات ات
 0تعريؼ المفردات لممت ير مو وع القياس 

  26جدوؿ  
 ير لال تبار المو وعم مساية الفراغ  يجوة  بيف كؿ مفردتيف متتاليتيف عمم  ريطة المتالعالقة 

 بالمنؼ

 المسلسل

 الوصف االحصائى المستخدم لتحديد العالقة

المفردتين 
 المتتاليتين

الخطأ 
 المعياري

تقديرات 
 الصعوبة

فرق 
 الصعوبة

مجموع 
 الحكم الخطأ

1 30 51.9 78.55 20.85 102.5 0 

 
92 50.6 57.7 

   2 19 50.85 41.75 3.35 101.9 0 

 
20 51.05 38.4 

   3 20 51.05 38.4 7.95 103 0 

 
1 51.95 30.45 

   4 36 50.6 50.9 1.45 101.2 0 

 
34 50.6 49.45 

   5 39 50.65 48.35 1.3 101.3 0 

 
42 50.65 47.05 

   6 26 50.8 43.05 1.15 101.65 0 

 
7 50.85 41.9 

   7 7 50.85 41.9 3.3 101.9 0 
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22 51.05 38.6 

   8 94 50.6 55.15 1.7 101.2 0 

 
91 50.6 53.45 

   9 44 50.6 50.7 1.6 101.2 0 

 
41 50.6 49.1 

   10 6 50.8 43.3 -1.7 101.5 0 

 
5 50.7 45 

   11 5 50.7 45 1.95 101.5 0 

 
26 50.8 43.05 

   12 95 50.6 54.6 2.5 101.2 0 

 
73 50.6 52.1 

   13 45 50.6 51.2 2.1 101.2 0 

 
43 50.6 49.1 

   14 43 50.6 49.1 4.3 101.35 0 

 
9 50.75 44.8 

   15 9 50.75 44.8 1.6 101.55 0 

 
29 50.8 43.2 

   16 98 50.6 55.1 2.9 101.2 0 

 
74 50.6 52.2 

   17 66 50.6 51.1 1.85 101.2 0 

 
56 50.6 49.25 

   18 56 50.6 49.25 5.95 101.4 0 

 
6 50.8 43.3 

   19 70 50.6 52.05 2.55 101.2 0 

 
57 50.6 49.5 

 ختبار :حسا  ثبات اال -3   
 عمم ما يمم : ات تبار التة يمم المو وعمعتمد التةقؽ مف ابات إ 

 ستقاللية القياس : اما يوفره نموذج راش من  0-3
ستقاللية القياس و تةرره الذى يويره نموذج ق راشق أتاح الفر ة لابات القياس ر إف إ

ةيث ت ي تمؼ القياس   سوا  أكاف ذلؾ لقدرة الفرد أـ ل عوبة المفردة   با تالؼ عينة التدري  
 0   222:  2883ر و م روف  أمينة كاظـ 

ستقاللية القياس بتةقؽ مال مة كؿ مف المفردات و اطيراد لمنموذج ر و اولقد تةققت 
ؽ ابات قياس كؿ مف اطيراد و مة اإلة ائية الم تمفة ر مما يةق ذلؾ ويؽ لمةكات المال

  .المفردات
 من تقديرات لمخطأ المعيارى : Winstepsما يوفره برنامج  3-3

تقديرًا لم ط  المعيارى لتقدير القدرة العقمية لدى كؿ يرد ر و  Winstepsيوير برنام  
لمقياس ر و  تبار ر و يعتبر ىذا بدوره مؤ رًا دقيقًا لمدى ابات اكذلؾ لكؿ مفردة مف مفردات ات
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أف  لوةظ  2  يم ممةؽ  2جدوؿ   –لم جدوؿ تدري  ات تبار يم  ورتو النيائية إبالرجوع 
قيـ ال ط  المعيارى لتقديرات  عوبة المفردات تعتبر   يرة نسبيًا ةيث تراوةت ما بيف   

 0 تبار يم  ورتو النيائية رتفاع ابات مفردات اتا  لوجيت مما يدؿ عمم 0.39  و    0.12
 

   1.23  و  0.27أما قيـ ال ط  المعيارى لتقديرات قدرة اطيراد يقد تراوةت ما بيف  
 0  2  يم ممةؽ  21لوجيت مما يةقؽ ابات تقدير قدرات اطيراد ر كما يت   مف جدوؿ  

 

 :  20معامل كيودر ريتشارسون  2-3
عوبة المفردات بةساب معامؿ الابات لكؿ مف قدرة اطيراد و   Winstepsيقوـ برنام  

 ةيث كانت قيمتو : 20ريت ارسوف  -و ىو معامؿ المكايئ لمعامؿ ابات كيودر 
 0 0.93معامؿ ابات تقدير قدرة اطيراد = -
 0.990معامؿ ابات تقدير  عوبة المفردات = -

رتفػػػاع ابػػػات القيػػػاس ا  عمػػػم 0.99رتفػػػاع قيمػػػة معامػػػؿ ابػػػات  ػػعوبة المفػػػردات  اويػػدؿ 
 تبػػار يػػم  ػػورتو النيائيػػو ر أمػػا قيمػػة معامػػؿ ابػػات اطيػػراد يجػػا ت لتقػػدير  ػػعوبات مفػػردات ات

  0و يؤكد ابات المقياس يم  ورتو الجديدة  ىذا يعتبر ابات تقدير قدرات اطيراد  و  0.93 
 

 الموضوعى لعينة متوسطة الحجم ختبار تقدير قدرة األفراد لكل درجة كمية محتممة عمى اال
: 

  12ست راج الجدوؿ رقـ  مرة أ رى و ذلؾ ت Wenstepsست دمت الباةاة برنام  ا
 تبار يم  ورتو   و الذى يو   العالقة بيف كؿ درجة كمية مةتممة عمم ات2يم ممةؽ  

لم المنؼ إالنيائية و القدرة المقابمة ليا بالموجيت ر اـ قامت الباةاة بتةويؿ الدرجة بالموجيت 
   ما يمم:2  ممةؽ  12  ر يت   مف جدوؿةتم تت مص مف القيـ السالبة 

  أف العالقة بيف الدرجة الكمية ال اـ المةتممة عمم ات تبار و القدرة المقابمة ليا
ىم عالقة طردية موجبة ةيث تزداد القدرة كمما ازدادت الدرجة الكمية ال اـ 

 0المقابمو ليا 

   درجة  اـ ر كما تمتد القدرة 60  إلم  0يمتد مدى الدرجات المةتممة مف  
  منؼ و 74.04  إلم  27.54  لوجيت أى مف  6.02  إلم  5.16-مف  

 0ىو مدى واسر 
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  يالةظ أف قيـ ال ط  المعيارى يقؿ بدرجة كبيرة كمما ابتعد عف اططراؼ و ىم
نتيجة أف أ عب المفردات و أسيميا عادة تكوف أبعد المفردات عف مستوى قدرة 

 0سأيراد العينة ر مما قد يزيد مف أ طا  القيا

يقػػػدـ البرنػػػام  المسػػػت دـ تقػػػديرًا تقريبيػػػًا لمقػػػدرة المقابمػػػة لكػػػؿ مػػػف الدرجػػػة ال ػػػاـ   ػػػفر  و الدرجػػػو 
 0  و يالةظ ارتفاع ال ط  المعيارى لياتيف القدرتيف60العظمم  

 ) ( االختبار المقالى التحصيمى
مفردة ، عدد  46) عدد مفردات االختبار =  االختبار المقاليو فيما يمى نتائج تحميل و تدريج 

 بالتفصيل:تمميذ و تمميذة(  476العينة = 
 : حذف البيانات التامة والصفرية 

القياـ مليًا باستبعاد البيانات ال ا ة بكؿ اطيراد  WINSTEPSمف   ائص برنام  
 الذيف ة موا عمم درجات نيائية  تامة  ر أو درجة   فر  عمم مجموعة المفردات التم أداىا

ستبعد البيانات المتعمقة بالمفردات التم أجمر أيراد العينة عمم إجابتيا سوا  ر كذلؾ ي الفرد
بال واب أو ال ط  ر ةيث تعتبر  ارج نطاؽ القياس ر و ذلؾ بعد التةميؿ اطوؿ ر و لـ يسفر 

  0التةميؿ اطوؿ عف ةذؼ أى يرد أو مفردة تبعًا ليذا المةؾ 
 ج:حذف األفراد غير المالئمين إحصائيًا لمنموذ 

ست داـ نفس البرنام  ر لةذؼ اطيراد بعد تةديدىـ مف ابعد ال طوة السابقة ر تـ التةميؿ الاانم ب
  التم 2 ±التقاربية و التباعدية ة ائية مة اإل التةميؿ اطوؿ و الذيف تجاوزوا مةكات المال

جاوز الةد يتالمو وعمر يويرىا البرنام  ر و يعنم ةذؼ اطيراد غير المالئميف طسس القياس 
ستجابات الفرد عما يتوقر منو ر ييف ؿ اؼ نمط  تال  يعنم تجاوز الةد المقبوؿ ت2الفا ؿ  +

ب  وابًا عمم المفردات اطكار يو يج يم ةؿ المفردات اطقؿ يم  عوبتيا عف تقدير قدرتو ر
ر جابة يم  عوبتيا عف تقدير قدرتور و ذلؾ بسبب التسرع أو الت ميف ر أو عدـ الجدية يم اإل

ستجابات الفرد متسؽ بدرجة غير واقعية و يرجر ا  يعنم أف نمط 2-أما تجاوز الةد الفا ؿ  
 0لم النقؿ أو ال شإلم كونو بطيئًا أو  ديد الةرص ر و قد يمج  إذلؾ 

تمميذ و تمميذة أكوادىـ ىمر   28وقد أسفرت ىذه ال طوة عف ةذؼ  
ر123ر122ر280ر273ر261ر237ر236ر228ر72ر70ر65ر56ر46ر35ر30ر25ر24ر28 
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ر265ر258ر247ر225ر182ر175ر164ر156ر151ر148ر147ر143ر135ر122ر110
ر و بذلؾ  مؤ رى المال مة التقاربية و التباعديةيم  و    363ر332ر327ر322ر305ر301

 0%  مف عدد أيراد عينة التدري  7.28  يفالمةذوي الطالبتكوف نسبة 
 حذف المفردات غير المالئمة لمنموذج : 

أجػػػرى التةميػػػؿ الاالػػػث بعػػػد ةػػػذؼ اطيػػػراد غيػػػر المالئمػػػيف طسػػػس القيػػػاس المو ػػػوعم ر  
  و التػػػم 2.5 ±ة ػػػائية مػػػة اإل بيػػػدؼ تةديػػػد و ةػػػذؼ المفػػػردات التػػػم تتجػػػاوز مةكػػػات المال

يػػلذا المو ػػوعمر يويرىػػا البرنػػام  ر و يعنػػم ىػػذا ةػػذؼ المفػػردات غيػػر المالئمػػة طسػػس القيػػاس 
  ييذا يعنػم عيػب يػم المفػردة أو عػدـ  ػدقيا يػم قيػاس 2.5الفا ؿ  + تجاوزت المفردات الةد

سػتقالؿ ا  ييذا يعنػم عػدـ 2.5-أما إذا تجاوزت المفردة الةد الفا ؿ  ر قيسو باقم المفرداتتما 
غيرىػا مػف المفػردات  عمػمجابػة يا عمػم اتميجابة عالمفردة عف غيرىا مف المفردات أى تعتمد اإل

  0رتباط بالمت ير مو وع القياس  ر  ديد اتمنيا تقيس مت ير أر أو 
أكػػػػػػػػػػػػػػػوادىـ    مفػػػػػػػػػػػػػػػردة 8عػػػػػػػػػػػػػػػدد وقػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػفرت ىػػػػػػػػػػػػػػػذه ال طػػػػػػػػػػػػػػػوة عػػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػػذؼ    

  23ر16ر12ر28ر7ر6ر5ر2ر1ىم 
 (36جدول )

 ""WINSTEPSستخدام برنامج ابالمقالي ختبار االنتائج خطوات تحميل 

 التحليل الثالث  ل الثانى التحلي التحليل األول  انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 437 437 476 عدد األفراد

 37 46 46 عدد المفردات

 0.00 0.00 0.00 متوسط تقديرات الصعوبة
نحراف المعيارى لتقديرات اال 

 الصعوبة
0.78 0.81 0.89 

 0.99 0.99 0.99 معامل ثبات تقدير الصعوبات
 -0.46 0.43 0.37 - متوسط تقدير القدرات

معيارى لتقديرات نحراف الاال 
 القدرة 

1.16 1.18 1.25 

 0.93 0.94 0.94 معامل ثبات تقدير القدرات

 : االختبار المقاليحسا  صدق و ثبات 
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 :االختبار المقاليحسا  صدق  -0
أعتمدت الباةاو يم التةقؽ مف  دؽ القياس ييما يتيةو نموذج راش مف  دؽ 

مة لمنموذج   ر ئر و  دؽ التدري    المالالمفردات يم  دؽ تعريؼ المت ير مو وع القياس 
 و ييما يمم تف يؿ لذلؾ :

 0صدق التدريج )صدق المالءمة( 0-0
تعبر عف نفس المت ير ر طنيا متسقة ييما بينيا ر و  ات تبارإذا كانت جمير مفردات 

ستجابات معظـ استجابات كؿ يرد يتسؽ مر اتقيس يم أساسيا نفس المت ير ر و كاف نمط 
اد أو مر ما يتوقر منو ر ياف ىذا يو   مدى  دؽ تدرج المفردة و الفرد عمم المت ير اطير 

 Linacre & Wright,1985:4-20 0مو وع القياس  
 

و  –ويؽ لمةكات المال مة  –ستجابات غير المالئمة لمقياس و بما أنو قد تـ ةذؼ ات
 0 تبار عمم اتستجابة ذلؾ طسباب م تمفة كالت ميف و ال ش أو السرعة يم ات

 

كذلؾ تـ ةذؼ المفردات غير المالئمة لمقياس ويؽ المةكات التم يويرىا نموذج  راش  
ف لمقياس ر و المفردات ال ادقة يم تعريؼ المت ير ر يلف ذلؾ و ر و تبقم يقط اطيراد المالئم

 اتالمت ير مو وع القياس و كذلؾ  دؽ تقدير قدر  سيتي   دؽ تدرج المفردات يم قيا
 0يراداط

 

 صدق تعريف المتغير : 0-3
يتطمب التةقؽ مف عدـ وجود يجوات بيف مفردات المقياس ر ومف  الؿ  ريطة المت ير 

  ر تـ تةديد المفردات التم تقر بينيا يجوات و مف اـ تـ 1 ات كاؿ   يم ممةؽ 26يم ال كؿ  
يما مساية و التم تعنم التةقؽ مف طبيعة الفرؽ بيف تقديرى  عوبة كؿ مفردتيف متتاليتيف بين

وييو ي ير الةكـ   فر  أى عدـ وجود يجوة   16  ؿالفرؽ يم ال عوبة و الذى يعبر عنو جدو 
عندما يكوف مجموع ال ط  المعيارى أكبر مف يرؽ ال عوبة بيف أى مفردتيف متتاليتيف ر و الةكـ 

 ر مف الفرؽ يم   أى يوجد يجوة بيف المفردتيف عندما يكوف مجموع ال ط  المعيارى أ 2 
أف ىذا الفرؽ يزيد بمقدار  ئيؿ عف مجموع ال ط  المعيارى  16مف جدوؿ  ت   ير  ال عوبة

ليما ر أى عدـ وجود يجوات وا ةة  عمم مت ؿ  عوبات المفردات و  ا ة يم وسط 
منتظمة يم تدريجيا عمم مدى ميزاف القياس ر أى أنيا  ات تبارمفردات بذلؾ يلف  رالمت ؿ 
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لم  دؽ إ تبار لجمير مستويات المت ير الذي يماؿ ىذا المت ؿ ر مما ي ير مفردات اتتعّرؼ 
 0تعريؼ المفردات لممت ير مو وع القياس 

  16جدوؿ  
مساية الفراغ  يجوة  بيف كؿ مفردتيف متتاليتيف عمم  ريطة المت ير لال تبارالمقالم العالقة 

 بالمنؼ

 المسلسل

لتحديد العالقةالوصف االحصائى المستخدم   

المفردتين 
 المتتاليتين

الخطأ 
 المعياري

تقديرات 
 الصعوبة

فرق 
 الصعوبة

مجموع 
 الحكم الخطأ

1 35 50.4 53.95 1.4 100.75 0 

 
21 50.35 52.55 

   2 10 50.35 45.75 1.9 100.75 0 

 
5 50.4 43.85 

   3 12 50.4 43.15 10.85 101.15 0 

 
1 50.75 32.3 

   4 41 50.4 54.4 2.8 100.75 0 

 
38 50.35 51.6 

   5 24 50.35 48.3 5.3 100.75 0 

 
4 50.4 43 

   6 45 50.4 53.95 2.5 100.75 0 

 
39 50.35 51.45 

   7 43 50.4 54.9 3.45 100.75 0 

 
46 50.35 51.45 

   8 36 50.35 50.6 1.65 100.7 0 

 
33 50.35 48.95 

   9 44 50.35 51.2 1.7 100.7 0 

 
37 50.35 49.5 

    
 

 ختبار :حسا  ثبات اال -3
 عمم ما يمم : ات تبار التة يمم المو وعمعتمد التةقؽ مف ابات إ 

 ستقاللية القياس : اما يوفره نموذج راش من  0-3
ستقاللية القياس و تةرره الذى يويره نموذج ق راشق أتاح الفر ة لابات القياس ر إف إ

لقياس   سوا  أكاف ذلؾ لقدرة الفرد أـ ل عوبة المفردة   با تالؼ عينة التدري  ةيث ت ي تمؼ ا
 0   222:  2883ر و م روف  أمينة كاظـ 
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ستقاللية القياس بتةقؽ مال مة كؿ مف المفردات و اطيراد لمنموذج ر و اولقد تةققت 
مف اطيراد و  مة اإلة ائية الم تمفة ر مما يةقؽ ابات قياس كؿ ذلؾ ويؽ لمةكات المال

  .المفردات
 من تقديرات لمخطأ المعيارى : Winstepsما يوفره برنامج  3-3

تقديرًا لم ط  المعيارى لتقدير القدرة العقمية لدى كؿ يرد ر و  Winstepsيوير برنام  
 تبار ر و يعتبر ىذا بدوره مؤ رًا دقيقًا لمدى ابات المقياس ر و كذلؾ لكؿ مفردة مف مفردات ات

أف  لوةظ  2  يم ممةؽ  1جدوؿ   –لم جدوؿ تدري  ات تبار يم  ورتو النيائية إرجوع بال
قيـ ال ط  المعيارى لتقديرات  عوبة المفردات تعتبر   يرة نسبيًا ةيث تراوةت ما بيف   

 0 تبار يم  ورتو النيائية رتفاع ابات مفردات اتا  لوجيت مما يدؿ عمم 0.15  و    0.07
 

   1.8  و  0.21  المعيارى لتقديرات قدرة اطيراد يقد تراوةت ما بيف  أما قيـ ال ط
 0  2  يم ممةؽ  22لوجيت مما يةقؽ ابات تقدير قدرات اطيراد ر كما يت   مف جدوؿ  

 

 :  20معامل كيودر ريتشارسون  3-3
بةساب معامؿ الابات لكؿ مف قدرة اطيراد و  عوبة المفردات  Winstepsيقوـ برنام  

 ةيث كانت قيمتو : 20ريت ارسوف  -ىو معامؿ المكايئ لمعامؿ ابات كيودر  و
 0 0.93معامؿ ابات تقدير قدرة اطيراد = -
 0.990معامؿ ابات تقدير  عوبة المفردات = -

رتفػػػاع ابػػػات القيػػػاس لتقػػػدير ا  عمػػػم 0.99رتفػػػاع قيمػػػة معامػػػؿ ابػػػات  ػػػعوبة المفػػػردات  اويػػػدؿ 
  0.93النيائيو ر أمػا قيمػة معامػؿ ابػات اطيػراد يجػا ت    تبار يم  ورتو عوبات مفردات ات

  0و يؤكد ابات المقياس يم  ورتو الجديدة  ىذا يعتبر ابات تقدير قدرات اطيراد  و
 

 ختبار :تقدير قدرة األفراد لكل درجة كمية محتممة عمى اال 
  13ست راج الجدوؿ رقـ  مرة أ رى و ذلؾ ت Wenstepsست دمت الباةاة برنام  ا

 تبار يم  ورتو   و الذى يو   العالقة بيف كؿ درجة كمية مةتممة عمم ات2يم ممةؽ  
لم المنؼ إالنيائية و القدرة المقابمة ليا بالموجيت ر اـ قامت الباةاة بتةويؿ الدرجة بالموجيت 

   ما يمم:2  ممةؽ  13ر يت   مف جدوؿ  ةتم تت مص مف القيـ السالبة 
 ة الكمية ال اـ المةتممة عمم ات تبار و القدرة المقابمة ليا أف العالقة بيف الدرج

ىم عالقة طردية موجبة ةيث تزداد القدرة كمما ازدادت الدرجة الكمية ال اـ 
 0المقابمو ليا 
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   درجػػػػػة  ػػػػػاـ ر كمػػػػػا تمتػػػػػد 63  إلػػػػػم  2يمتػػػػػد مػػػػػدى الػػػػػدرجات المةتممػػػػػة مػػػػػف  
و ىػػػػػػػػو  ؼ  منػػػػػػػػ62.64 : 12.4  لوجيػػػػػػػػت أى  3.64:  4.2- القػػػػػػػػدرة مػػػػػػػػف 
 0مدى واسر 

  يالةظ أف قيـ ال ط  المعيارى يقؿ بدرجة كبيرة كمما ابتعد عف اططراؼ و ىم
نتيجة أف أ عب المفردات و أسيميا عادة تكوف أبعد المفردات عف مستوى قدرة 

 0أيراد العينة ر مما قد يزيد مف أ طا  القياس

 مة لكؿ مف الدرجة ال اـ يقدـ البرنام  المست دـ تقديرًا تقريبيًا لمقدرة المقاب
  و يالةظ ارتفاع ال ط  المعيارى لياتيف 63  فر  و الدرجو العظمم  

 0القدرتيف

مفردة ،  046) عدد مفردات االختبار =  االختبار المختمطو فيما يمى نتائج تحميل و تدريج 
 بالتفصيل:تمميذ و تمميذة(  476عدد العينة = 

 : حذف البيانات التامة والصفرية 
القياـ مليًا باستبعاد البيانات ال ا ة بكؿ اطيراد  WINSTEPSف   ائص برنام  م

 الذيف ة موا عمم درجات نيائية  تامة  ر أو درجة   فر  عمم مجموعة المفردات التم أداىا
ر كذلؾ يستبعد البيانات المتعمقة بالمفردات التم أجمر أيراد العينة عمم إجابتيا سوا   الفرد

ال ط  ر ةيث تعتبر  ارج نطاؽ القياس ر و ذلؾ بعد التةميؿ اطوؿ ر و لـ يسفر بال واب أو 
  0التةميؿ اطوؿ عف ةذؼ أى يرد أو مفردة تبعًا ليذا المةؾ 

 :حذف األفراد غير المالئمين إحصائيًا لمنموذج 
ديدىـ مف ست داـ نفس البرنام  ر لةذؼ اطيراد بعد تةابعد ال طوة السابقة ر تـ التةميؿ الاانم ب

  التم 2 ±التقاربية و التباعدية ة ائية مة اإل التةميؿ اطوؿ و الذيف تجاوزوا مةكات المال
يتجاوز الةد المو وعمر يويرىا البرنام  ر و يعنم ةذؼ اطيراد غير المالئميف طسس القياس 

و ر ييف ؿ ستجابات الفرد عما يتوقر مناؼ نمط  تال  يعنم تجاوز الةد المقبوؿ ت2الفا ؿ  +
ب  وابًا عمم المفردات اطكار يو يج يم ةؿ المفردات اطقؿ يم  عوبتيا عف تقدير قدرتو ر

ر جابة يم  عوبتيا عف تقدير قدرتور و ذلؾ بسبب التسرع أو الت ميف ر أو عدـ الجدية يم اإل
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يرجر ستجابات الفرد متسؽ بدرجة غير واقعية و ا  يعنم أف نمط 2-أما تجاوز الةد الفا ؿ  
 0لم النقؿ أو ال شإلم كونو بطيئًا أو  ديد الةرص ر و قد يمج  إذلؾ 

تمميذ و تمميذة أكوادىـ ىم     228وقد أسفرت ىذه ال طوة عف ةذؼ  
ر56ر55ر54ر53ر43ر42ر41ر40ر34ر26ر23ر15ر14ر13ر12ر11ر10ر28ر26ر23ر6ر5

ر262ر258ر251ر242ر237ر218ر214ر211ر226ر225ر200ر85ر80ر76ر72ر63ر60
ر127ر121ر118ر117ر111ر126ر122ر288ر287ر284ر280ر278ر277ر276ر267
ر183ر182ر178ر172ر168ر166ر164ر162ر156ر151ر152ر150ر146ر142ر140
ر247ر246ر243ر241ر242ر240ر234ر225ر220ر218ر212ر210ر207ر206ر201
ر325ر301ر300ر287ر286ر280ر277ر276ر270ر264ر257ر256ر255ر253ر251
ر352ر346ر342ر338ر336ر333ر330ر328ر326ر325ر322ر321ر320ر317ر315
ر و بذلؾ تكوف  مؤ رى المال مة التقاربية و التباعديةيم  و    361ر360ر357ر356ر354
 0%  مف عدد أيراد عينة التدري  14  يفالمةذوي التالميذنسبة 
 : حذف المفردات غير المالئمة لمنموذج 

غيػػػر المالئمػػػيف طسػػػس القيػػػاس المو ػػػوعم ر أجػػػرى التةميػػػؿ الاالػػػث بعػػػد ةػػػذؼ اطيػػػراد  
  و التػػػم 2.5 ±ة ػػػائية مػػػة اإل بيػػػدؼ تةديػػػد و ةػػػذؼ المفػػػردات التػػػم تتجػػػاوز مةكػػػات المال

يػػلذا المو ػػوعمر يويرىػػا البرنػػام  ر و يعنػػم ىػػذا ةػػذؼ المفػػردات غيػػر المالئمػػة طسػػس القيػػاس 
أو عػدـ  ػدقيا يػم قيػاس   ييذا يعنػم عيػب يػم المفػردة 2.5تجاوزت المفردات الةد الفا ؿ  +

سػتقالؿ ا  ييذا يعنػم عػدـ 2.5-أما إذا تجاوزت المفردة الةد الفا ؿ  ر قيسو باقم المفرداتتما 
غيرىػا مػف المفػردات  عمػمجابػة يا عمػم اتميجابة عالمفردة عف غيرىا مف المفردات أى تعتمد اإل

  0رتباط بالمت ير مو وع القياس  ر  ديد اتمنيا تقيس مت ير أر أو 
أكػػػػػػػػػػػػػػوادىـ    مفػػػػػػػػػػػػػػردة 16عػػػػػػػػػػػػػػدد وقػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػفرت ىػػػػػػػػػػػػػػذه ال طػػػػػػػػػػػػػػوة عػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػذؼ    

ر201ر78ر77ر75ر73ر72ر66ر51ر52ر50ر47ر34ر32ر30ر27ر20ر22ر1ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
  234ر212ر228ر208ر207ر206ر205ر204ر202

 (26جدول ) 
 ""WINSTEPSستخدام برنامج اب المختمطختبار االنتائج خطوات تحميل 
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 التحليل الثالث  التحليل الثانى  التحليل األول  انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 357 357 476 عدد األفراد

 119 146 146 عدد المفردات
 0.00 0.00 0.00 متوسط تقديرات الصعوبة

نحراف المعيارى لتقديرات اال 
 الصعوبة

0.91 0.98 0.99 

 0.99 0.99 0.99 معامل ثبات تقدير الصعوبات
 0.37 0.27 0.21 اتمتوسط تقدير القدر 

نحراف المعيارى لتقديرات اال 
 القدرة 

0.86 0.91 0.97 

 0.96 0.97 0.96 معامل ثبات تقدير القدرات

 : االختبار المختمطحسا  صدق و ثبات 
 :االختبار المختمطحسا  صدق  -0

أعتمدت الباةاو يم التةقؽ مف  دؽ القياس ييما يتيةو نموذج راش مف  دؽ 
مة لمنموذج   ر ئدؽ تعريؼ المت ير مو وع القياس ر و  دؽ التدري    المالالمفردات يم  

 و ييما يمم تف يؿ لذلؾ :
 0صدق التدريج )صدق المالءمة( 0-0

تعبر عف نفس المت ير ر طنيا متسقة ييما بينيا ر و  ات تبارإذا كانت جمير مفردات 
ستجابات معظـ ارد يتسؽ مر ستجابات كؿ ياتقيس يم أساسيا نفس المت ير ر و كاف نمط 

اطيراد أو مر ما يتوقر منو ر ياف ىذا يو   مدى  دؽ تدرج المفردة و الفرد عمم المت ير 
 Wright & Linacre,1985:4-20) 0مو وع القياس 

 

و  –ويؽ لمةكات المال مة  –ستجابات غير المالئمة لمقياس و بما أنو قد تـ ةذؼ ات
 0 تبار ستجابة عمم اتو ال ش أو السرعة يم اتذلؾ طسباب م تمفة كالت ميف 

 

كذلؾ تـ ةذؼ المفردات غير المالئمة لمقياس ويؽ المةكات التم يويرىا نموذج  راش  
ف لمقياس ر و المفردات ال ادقة يم تعريؼ المت ير ر يلف ذلؾ و ر و تبقم يقط اطيراد المالئم



53 

 

 اتقياس و كذلؾ  دؽ تقدير قدر المت ير مو وع ال سيتي   دؽ تدرج المفردات يم قيا
 0اطيراد

 

 صدق تعريف المتغير : 0-3
يتطمب التةقؽ مف عدـ وجود يجوات بيف مفردات المقياس ر ومف  الؿ  ريطة المت ير 

  ر تـ تةديد المفردات التم تقر بينيا يجوات و مف اـ تـ 1 ات كاؿ   يم ممةؽ 11يم ال كؿ  
 عوبة كؿ مفردتيف متتاليتيف بينيما مساية و التم تعنم التةقؽ مف طبيعة الفرؽ بيف تقديرى 

وييو ي ير الةكـ   فر  أى عدـ وجود يجوة   26  ؿالفرؽ يم ال عوبة و الذى يعبر عنو جدو 
عندما يكوف مجموع ال ط  المعيارى أكبر مف يرؽ ال عوبة بيف أى مفردتيف متتاليتيف ر و الةكـ 

ا يكوف مجموع ال ط  المعيارى أ  ر مف الفرؽ يم   أى يوجد يجوة بيف المفردتيف عندم2 
أف ىذا الفرؽ يزيد بمقدار  ئيؿ عف مجموع ال ط  المعيارى   26مف جدوؿ  ت   ير  ال عوبة

ليما ر أى عدـ وجود يجوات وا ةة  عمم مت ؿ  عوبات المفردات و  ا ة يم وسط 
ف القياس ر أى أنيا تعّرؼ المفردات منتظمة يم تدريجيا عمم مدى ميزاو بذلؾ تكوف المت ؿ 

لم  دؽ إ تبار لجمير مستويات المت ير الذي يماؿ ىذا المت ؿ ر مما ي ير مفردات ات
 0تعريؼ المفردات لممت ير مو وع القياس 

  26جدوؿ  
مساية الفراغ  يجوة  بيف كؿ مفردتيف متتاليتيف عمم  ريطة المت ير العالقة 

 لال تبارالم تمط بالمنؼ

 فردةنوع الم

 الوصف االحصائى المستخدم لتحديد العالقة

المفردتين 
 المتتاليتين

الخطأ 
 المعياري7

تقديرات 
 الصعوبة

فرق 
 الصعوبة

مجموع 
 الحكم الخطأ

mcq 19 50.85 40.8 1.2 101.55 0 

cr 1 50.7 39.6 
   mcq 22 50.95 38.4 1.25 102 0 

mcq 20 51.05 37.15 
   mcq 20 51.05 37.15 3.45 102.45 0 

mcq 1 51.4 33.7 
   crq 35 50.4 57.15 1.75 100.8 0 

crq 27 50.4 55.4 
   mcq 48 50.6 50.4 0.2 101.2 0 

mcq 18 50.6 50.2 
   mcq 10 50.6 47.4 1.55 101.25 0 

mcq 42 50.65 45.85 
   mcq 3 50.7 43.65 1.55 101.45 0 

mcq 26 50.75 42.1 
   crq 40 50.4 57.4 2.55 101 0 

                                                 
 0* الدرجة بالموجيت4+40الدرجة بالمنؼ =  7
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mcq 71 50.6 54.85 
   cr 29 50.35 53.9 0.9 100.7 0 

cr 15 50.35 53 
   cr 33 50.35 52.25 0.6 100.95 0 

mcq 75 50.6 51.65 
   mcq 55 50.6 50.65 0.9 101.2 0 

mcq 27 50.6 49.75 
   mcq 39 50.65 46.9 2.75 101.35 0 

mcq 25 50.7 44.15 
   mcq 31 50.75 43.35 1.85 101.55 0 

mcq 4 50.8 41.5 
   crq 43 50.4 57.3 2.1 101 0 

mcq 76 50.6 55.2 
   crq 32 50.35 53.75 0.65 100.7 0 

crq 16 50.35 53.1 
   crq 16 50.35 53.1 1.2 100.95 0 

mcq 100 50.6 51.9 
   mcq 100 50.6 51.9 3.4 101.2 0 

mcq 68 50.6 48.5 
   mcq 70 50.6 50.4 0 101.2 0 

mcq 47 50.6 50.4 
   mcq 47 50.6 50.4 1.35 101.2 0 

mcq 49 50.6 49.05 
   mcq 64 50.65 46.85 2.6 101.35 0 

mcq 9 50.7 44.25 
   mcq 37 50.7 43.45 2.1 101.5 0 

mcq 7 50.8 41.35 
   mcq 65 50.65 57.05 1.8 101.25 0 

mcq 92 50.6 55.25 
   crq 36 50.35 53.65 0.75 100.7 0 

crq 37 50.35 52.9 
   crq 37 50.35 52.9 6 101 0 

mcq 39 50.65 46.9 
   mcq 39 50.65 46.9 -4.1 101.25 0 

mcq 72 50.6 51 
   mcq 72 50.6 51 0.95 101.2 0 

mcq 50 50.6 50.05 
   mcq 50 50.6 50.05 2.6 101.2 0 

mcq 69 50.6 47.45 
   mcq 69 50.6 47.45 3.7 101.3 0 

mcq 5 50.7 43.75 
   mcq 52 50.6 53.75 0.9 101.2 0 

mcq 21 50.6 52.85 
   mcq 21 50.6 52.85 0.65 101.2 0 

mcq 82 50.6 52.2 
   mcq 82 50.6 52.2 1.75 101.2 0 

mcq 73 50.6 50.45 
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mcq 73 50.6 50.45 0.25 101.2 0 

mcq 51 50.6 50.2 
   mcq 51 50.6 50.2 2.45 101.2 0 

mcq 63 50.6 47.75 
   mcq 79 50.6 53.85 -1.35 101.2 0 

mcq 76 50.6 55.2 
   mcq 76 50.6 55.2 3.1 101.2 0 

mcq 85 50.6 52.1 
   mcq 85 50.6 52.1 1.4 101.2 0 

mcq 74 50.6 50.7 
   mcq 74 50.6 50.7 0.6 101.2 0 

mcq 66 50.6 50.1 
    

 ختبار :حسا  ثبات اال -3
 عمم ما يمم : ات تبار التة يمم الم تمطعتمد التةقؽ مف ابات إ 

 ستقاللية القياس : اما يوفره نموذج راش من  0-3
ستقاللية القياس و تةرره الذى يويره نموذج ق راشق أتاح الفر ة لابات القياس ر إف إ

س   سوا  أكاف ذلؾ لقدرة الفرد أـ ل عوبة المفردة   با تالؼ عينة التدري  ةيث ت ي تمؼ القيا
 0   222:  2883ر و م روف  أمينة كاظـ 

ستقاللية القياس بتةقؽ مال مة كؿ مف المفردات و اطيراد لمنموذج ر و اولقد تةققت 
اطيراد و مة اإلة ائية الم تمفة ر مما يةقؽ ابات قياس كؿ مف  ذلؾ ويؽ لمةكات المال

  .المفردات
 من تقديرات لمخطأ المعيارى : Winstepsما يوفره برنامج  3-3

تقديرًا لم ط  المعيارى لتقدير القدرة العقمية لدى كؿ يرد ر و  Winstepsيوير برنام  
 تبار ر و يعتبر ىذا بدوره مؤ رًا دقيقًا لمدى ابات المقياس ر و كذلؾ لكؿ مفردة مف مفردات ات

أف  لوةظ  2  يم ممةؽ  2جدوؿ   –لم جدوؿ تدري  ات تبار يم  ورتو النيائية إ بالرجوع
قيـ ال ط  المعيارى لتقديرات  عوبة المفردات تعتبر   يرة نسبيًا ةيث تراوةت ما بيف 

 0 تبار يم  ورتو النيائية رتفاع ابات مفردات اتالوجيت مما يدؿ عمم   0.17 :0.06 
 

   0.40  و  0.16لتقديرات قدرة اطيراد يقد تراوةت ما بيف   أما قيـ ال ط  المعيارى
 0  2  يم ممةؽ  23لوجيت مما يةقؽ ابات تقدير قدرات اطيراد ر كما يت   مف جدوؿ  

 

 :  20معامل كيودر ريتشارسون  3-3
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بةساب معامؿ الابات لكؿ مف قدرة اطيراد و  عوبة المفردات  Winstepsيقوـ برنام  
 ةيث كانت قيمتو : 20ريت ارسوف  -المكايئ لمعامؿ ابات كيودر  و ىو معامؿ

 0 0.95معامؿ ابات تقدير قدرة اطيراد = -
 0.990معامؿ ابات تقدير  عوبة المفردات = -

رتفػػػاع ابػػػات القيػػػاس ا  عمػػػم 0.99رتفػػػاع قيمػػػة معامػػػؿ ابػػػات  ػػعوبة المفػػػردات  اويػػدؿ 
ر أمػػا قيمػػة معامػػؿ ابػػات اطيػػراد يجػػا ت   تبػػار يػػم  ػػورتو النيائيػػولتقػػدير  ػػعوبات مفػػردات ات

  0و يؤكد ابات المقياس يم  ورتو الجديدة  ىذا يعتبر ابات تقدير قدرات اطيراد  و  0.96 
 

 ختبار :تقدير قدرة األفراد لكل درجة كمية محتممة عمى اال 
  14ست راج الجدوؿ رقـ  مرة أ رى و ذلؾ ت Wenstepsست دمت الباةاة برنام  ا
 تبار يم  ورتو   و الذى يو   العالقة بيف كؿ درجة كمية مةتممة عمم ات2ؽ  يم ممة

لم المنؼ إالنيائية و القدرة المقابمة ليا بالموجيت ر اـ قامت الباةاة بتةويؿ الدرجة بالموجيت 
   ما يمم:2  ممةؽ  14ر يت   مف جدوؿ  ةتم تت مص مف القيـ السالبة 

  ال اـ المةتممة عمم ات تبار و القدرة المقابمة ليا أف العالقة بيف الدرجة الكمية
ىم عالقة طردية موجبة ةيث تزداد القدرة كمما ازدادت الدرجة الكمية ال اـ 

 0المقابمو ليا 

   درجة  اـ ر كما تمتد القدرة 244  إلم  0يمتد مدى الدرجات المةتممة مف  
 0و ىو مدى واسر   لوجيت 5.23 :5.43- (مف 

 ـ ال ط  المعيارى يقؿ بدرجة كبيرة كمما ابتعد عف اططراؼ و ىم يالةظ أف قي
نتيجة أف أ عب المفردات و أسيميا عادة تكوف أبعد المفردات عف مستوى قدرة 

 0أيراد العينة ر مما قد يزيد مف أ طا  القياس

  يقدـ البرنام  المست دـ تقديرًا تقريبيًا لمقدرة المقابمة لكؿ مف الدرجة ال اـ
  و يالةظ ارتفاع ال ط  المعيارى لياتيف 244و الدرجو العظمم    فر  
 0القدرتيف

 نتائ  الدراسة و مناق تيا: يمعرض ييما يمم نتائ  الدراسة و مناق تيا:
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تقػػػديرات معمػػػـ  ت ت تمػػػؼ عمةةةى أنةةةو " األول :يةةةنص الفةةةرض مدراسةةةةاألول ل فةةةرضال نتةةةائج -0
ومػات ات تبػار بػا تالؼ نمػط مفػردة ات تبار انائيػة  عوبة المفردة و معمـ قدرة الفرد و دالة معم

الفرض  ةة ىذا لمتةقؽ مف و  ق ر متعددة الدرجة  التم يت منيا ات تبار التة يمم –الدرجة 
 تـ

يمكػػف و ػػر ا تبػػاري  عمةةى أنةةو " الثةةانى مدراسةةة :يةةنص الفةةرضالثةةانى ل فةةرضالنتةةائج   -3
مدمجة عمم تػدري  واةػد م ػترؾ  لػو  ػفر   تباريةا  يم  ورة  المقالمر  مو وعم  التة يؿ

 ق ر و لمتةقؽ مف  ةة ىذا الفرض تـ  واةد

 ػتقاؽ  ػورة ايمكػف  عمةى أنةو " الثالةث مدراسةة :يةنص الفةرضل الثالةث فةرضالنتائج   -3 -2
ق ر و لمتةقػؽ مػف  ػةة  تباريػة المدمجػة وتكػوف متعادلػة معيػا  تبارية م ت رة مف ال ورة اتا

 ىذا الفرض تـ 

 : صيات المقترحةالتو 

 يمكف ال روج بالتو يات التالية بنا  عمم نتائ  الدراسة الةالية:

 مراجع الدراسة


