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 مستخمص البحث
محوسب لمادة االحياء لمصؼ الثالث المتوسط عمى وفؽ االنموذج ثنائي ختبار أىدؼ البحث الحالي الى "بناء 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتحميؿ محتوى جميع فصوؿ مادة  وبيذا يشكؿ بنؾ مف االسئمة المحوسبة. المعمـ" ،
عممية في بناء البنؾ بدءًا مف االحياء لمصؼ الثالث المتوسط عمى وفؽ نظرية السمات الكامنة ، اذ اتبع الباحث الخطوات ال

بناء االىداؼ السموكية لكؿ فصؿ وانتياء ببناء الفقرات االختبارية لكؿ ىدؼ سموكي مع مراعاة الدقة والشمولية لجميع 
االىداؼ السموكية والفقرات االختبارية والبدائؿ عمى مجموعة مف الخبراء و  افالفقرات في االختبار ، ثـ عرض الباحث

متأكد مف توافر الخصائص المناسبة ليا ولبدائميا مف حيث الشكؿ والمضموف وقد اخذ الباحث بالتعديالت التي المحكميف ل
طرحيا الخبراء )مدرٍّسي مادة االحياء( والمحكميف )في مجاؿ القياس و التقويـ وعمـ النفس التربوي( ، وقد بمغت جميع 

قبؿ حذؼ  ( فصؿ مف فصوؿ مادة االحياء .42رة اختبارية لمػ )( فق204فقرات االختبار واالىداؼ السموكية ليا ىي )
 افثـ قاـ الباحث. الخمسة  بعض الفصوؿ مف قبؿ وزارة التربية بسبب جائحة كورونا. واعتمدت االىداؼ السموكية لمفصوؿ 

لصؼ الثالث المتوسط بحوسبة بنؾ االسئمة مف ِقَبْؿ ميندسيف مبرمجيف ثـ بعدىا قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى طمبة ا
، الطبقية ( طالبًا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية 4000في المدارس التابعة لمحافظة بابؿ عمى عينة مكونة مف )

 لتحميؿ فقرات االختبار ولمتحقؽ مف افتراضات االنموذج اتبع الباحث ما يمي :  (STATA)واستخدـ الباحث برنامج 
 قؽ مف ىذا االفتراض اجرى التحميؿ العاممي لالختبار بطريقة المكونات االساسية الفاريماكس: لمتح اواًل :احادية البعد

(Varimax لكايزر )Kaiser  طريقة تعظيـ التبايف( فأفرز عامؿ عاـ واحد في كؿ اختبار والتي كانت قيميا أكبر مف(
نيا لػ) جتماف( الذي يعد العامؿ دااًل احصائيًا ( ونسب التبايف المفسر لكؿ منيا ، واعتمد نفس العامؿ عمى الحدود الد4)

( فما فوؽ عمى انيا نسبة 00,0( ، واعتمدت نسبة )4حينما يكوف الجذر الكامف الذي يمكف تفسيره يساوي او يزيد عف )
فقرة مف  ، ومف خالؿ نتائج التحميؿ العاممي لـ تستبعد أي تشبع لفقرات االختبار بالعامؿ العاـ عمى وفؽ معيار )جيمفورد(

  ( فقرة اختبارية .452فقرات االختبار ، وبذلؾ اصبح االختبار يتكوف مف )
( فقػػرة اختباريػػػة 452( فػػرد وتحميػػػؿ )4000: وتػػـ تحميػػػؿ البيانػػات لمعينػػة كاممػػػة والبالغػػة ) ثانيااًا : اختباااار حساان المطابقاااة

  ةاالسئمة المحوسب الختبارات 
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تقػػػديرات الفقػػػرات جميعيػػػا تتكافػػػا التقػػػديرات قيػػػؽ اسػػػتقاللية القيػػػاس وجػػػدت اف ومػػػف خػػػالؿ تحثالثاااًا : اساااتقللية القيااااس : 
( فقػػرة اختباريػػة 420حيػػث اصػػبح االختبػػار يتكػػوف مػػف ) ابقػػةمػػا عػػدا خمػػس فقػػرات لػػـ تكػػف متط اإلحصػػائية المتنػػاظرة ليػػا ،

 بصورتو النيائية .
  الى وحدة المنؼ حيث اف وحدة المنؼ تـ تحويؿ كؿ مف )الصعوبة و الخطأ المعياري والقدرة مف وحدة الموجت. 
  ( فقػػرة اختباريػػة باسػػتخداـ 420المحوسػػب المتكػػوف مػػف خمػػس اختبػػارات و البػػال  ) لالختبػػاروتػػـ تحديػػد درجػػة القطػػع

 . طريقة انجوؼ 

 رابعًا :دالالت الصدق و الثبات  

جميػع مراحػؿ اعػداد بنػؾ تـ التحقؽ مف صػدؽ االختبػار مػف خػالؿ الصػدؽ الوصػفي )لراء الخبػراء والمحكمػيف فػي  -
االسػػػئمة المحوسػػػب( والصػػػدؽ الػػػوظيفي مػػػف خػػػالؿ متشػػػرات مالئمػػػة الفقػػػرات لانمػػػوذج المسػػػتخدـ اذ تػػػـ اسػػػتخداـ 

لمحكػػػـ عمػػػى مالئمػػػة الفقػػػرات ، كمػػػا تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ التمييػػػز ليػػػا ويعػػػد متشػػػر مػػػف   القيمػػػة الزائيػػػة احصػػػاءات 
 ي وارتباط الفقرة بالدرجة الكمية والتي تقيس المفيـومتشرات صدؽ البناء وايضا استخراج التحميؿ العامم

( فقرة، باستخداـ 140كما تـ حساب معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس، بصورتو النيائية المكوف مف ) -
(، وتػدؿ عمػى تمتػع SPSS(، باسػتخداـ برنػامج  الحقيبػة االحصػائية )0.83معادلة كرونبػاخ ألفػا كرونبػاخ، وبمػ  )

 المحوسب بدرجة مقبولة مف الثبات. تباراالخ
 االنموذج ثنائي المعمم -بنك االسئمة المحوسب –االختبار المحوسب      الكممات المفتاحية :
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Abstract 

The aim of the current study is to “construct a computerized question bank for biology 

for the third intermediate grade according to the two parameter model.” To achieve this goal, the 

researcher analyzed the content of all biology chapters for the third intermediate grade according to 

the theory of latent traits. Then, the researcher presented the behavioral objectives, test items and 

alternatives to a group of experts and arbitrators to ensure the availability of appropriate 

characteristics for them and their alternatives in terms of form and content. The researcher took the 

modifications proposed by experts (biology teachers) and arbitrators (in the field of measurement, 

evaluation and educational psychology). All test items and their behavioral objectives reached to 

(402) test items for the 14 biology chapters. 

The researcher computerized the question bank by programmer engineers, then the researcher 

applied the test to the third intermediate grade students in the schools affiliated to the province of 

Babylon on a sample of (1000) male and female students who were chosen by the simple random 

method, and the researcher used the (STATA) program to analyze the test items. To verify the 

hypotheses of the model, the researcher followed the following: 

First: One-dimensionality: To verify this hypothesis, the researcher conducted a factorial 

analysis of the test using the Kaiser variable maximization method (Varimax), so he produced one 

general factor in each test whose values were greater than (1) and the proportions of the explained 

variance for each of them. The same factor on the lower limits of (Getman), which the factor is 

statistically significant when the potential root that can be interpreted is equal to or greater than (1), 

and (30.0) and above were adopted as the percentage of saturation of the test items with the general 

factor according to the criterion ( Gilford), and through the results of the factor analysis, no item of 

the test was excluded, and thus the test consisted of (154) test items. 

Second: Test of good fit: the data for the complete sample of (1000) individuals were analyzed 

and (154) test items were analyzed for the computerized question bank tests 

Third: Measurement independence: By achieving the independence of measurement, , where 

the test consists of (140) test items in its final form. 

• The (difficulty, standard error, and ability) were transferred from the logit unit to the manf unit, 

where the manf unit is equal to (5 * logit + 50). 

• The cut-off score was determined for the computerized question bank consisting of five tests, 

comprising (140) test items, using the Angof method.  

Fourth: Signs of validity and reliability: The validity of the test was verified through 

descriptive validity (the opinions of experts and arbitrators at all stages of preparing the 

computerized question bank) and functional honesty through indicators of appropriateness of item 

to the model used, as the statistics of Kai (Ka2) were used to judge the appropriateness of the 

mailto:osamaabbas343@gmail.com
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items, and the discrimination coefficient was calculated. It is considered one of the indicators of 

construction validity, as well as extracting the factor analysis and the correlation of the paragraph 

with the total score, which measures the concept. 

The internal consistency stability coefficient of the scale items, in its final form consisting of (140) 

items, was calculated using the Cronbach's alpha-Cronbach equation, and it reached (0.83), using 

the Statistical Package Program (SPSS), and it indicates that the computerized question bank has 

an acceptable degree of reliability. 

   key words : Test- Computerized Test- The two-parameter model 

 

 مشكمة البحث :
عندما نقارف عمميات القياس والتقويـ في العموـ اإلنسانية والتربوية بما يناظرىا في العمـو الصرفة، نجػد أف 
األولػػى تعػػاني العديػػد مػػف جوانػػب القصػػور الػػذي يتطمػػب معالجػػة. وفػػي الميػػداف التربػػوي، نجػػد أف قيػػاس وتقػػويـ 

دة فػي كػؿ األنظمػة التعميميػة بالعػالـ. وقػد قطعػت الػدوؿ التحصيؿ الدراسي صاحبو مشكالت عممية ونظريػة عديػ
المتقدمة شوط كبيرة في معالجة ىذه المشكالت مف الناحيتيف النظريػة والعمميػة. أمػا الػدوؿ الناميػة، ومنيػا الػدوؿ 
العربية، فال تزاؿ أنظمتيا التعميمية تعاني مف مشكالت عديدة. ومف ىذه المشكالت مػا يتعمػؽ بػنظـ االمتحانػات 
جراءاتيا، التي ال يكػاد يخمػو جػدوؿ أعمػاؿ أي مػتتمر مػف مػتتمرات وزراء التربيػة العػرب مػف ىػذه المشػكالت.  وا 
ىذا فضال عف المتتمرات والندوات العممية المتخصصة بالتقويـ واالمتحانػات بػيف الحػيف وا خػر لمناقشػة العديػد 

 (068: 4047مف المشكالت والقضايا المتعمقة بيذا المجاؿ )العجيمي،
عمى الرغـ مف أف نماذج النظرية الكالسيكية قد استخدمت في تصميـ أنظمة بنوؾ االسئمة وبنائيػا، الال أف 
اإلفادة منيا كانت محدودة، بسبب اعتماد تحميؿ الفقرات عمى خصائص عينة المفحوصيف ممػا يقمػؿ مػف اتسػاؽ 

ريػة االسػتجابة لمفقػرة لمواجيػة جوانػب قصػور البنؾ وفاعميتو ومرونتو؛ لذلؾ استرشد خبػراء القيػاس بمنيجيػات نظ
 (27: 4005النماذج الكالسيكية )عالـ،

و أشػػػارت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات والبحػػػوث فػػػػي مجػػػػاؿ حوسػػػػبة االختبػػػارات اللػػػػى عيػػػػوب اسػػػػتعماؿ الطريقػػػػة 
يػاب التغذيػة التعميمية في االختبارات كػ " الورقة والقمـ " والتي تشمؿ عدـ ثبات التقويـ وبطء استخراج النتائج وغ

الراجعػػػة ، باإلضػػػافة الػػػى الزيػػػادة الحاصػػػمة فػػػي نسػػػبة األخطػػػاء و الناجمػػػة عػػػف اسػػػتخداـ مطبقػػػيف أو فاحصػػػيف 
مختمفيف خاصة في التقييـ النفسي والشخصية واالختبارات المسحية التشخيصية، ىذا باإلضافة اللى عدـ مسايرة 

 (0: 4040ييـ وأدواتو االختبارية  )البموي ،التطور التكنموجي في أساليب التعميـ ونظـ وأساليب التق
ومف أىـ ىذه المشكالت في الوقت الحاضػر الكمفػة الكبيػرة نسػبيا التػي يتطمبيػا تنفيػذ ىػذا النظػاـ، وبخاصػة 

عػػػػداد البػػػػرامج المسػػػػاعدة عمػػػػى تنفيػػػػذه  Hardwareمػػػػا يتعمػػػػؽ منيػػػػا بفنيػػػػات تجييػػػػز عتػػػػاد الحاسػػػػبات ا ليػػػػة  وا 
Software ميمة أيضا التي تشغؿ فكر عمماء القياس في ىذا المجاؿ كيفية تطوير االسئمة . ومف المشكالت ال
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التػػي تتطمػػب الجابػػات مفتوحػػة وتخزينيػػا فػػي الحاسػػوب مػػف أجػػؿ التخفيػػؼ مػػف سػػيطرة فقػػرات االختيػػار مػػف متعػػدد 
حيػػث عمػػى االختبػػارات التحصػػيمية فػػي العقػػود الماضػػية أو العػػادة النظػػر فػػي طريقػػة بنػػاء وتصػػحيح ىػػذه الفقػػرات ب

 Expertتقػدـ معمومػات أكثػر تفصػياًل عػف تحصػيؿ الطػالب. ومػف المتوقػع مسػتقبال تطػوير أنظمػة اليػة مػاىرة 
systems  ذات المكانية تجييز بالمغات الطبيعية يمكنيا تحميؿ القطع النثريػة وتقػدير درجاتيػا تقػديرًا ذكيػًا و أقػؿ

كالت فػػ ف ىػػذا النظػػاـ سػػوؼ يسػػاعد عمػػى جعػػؿ كمفػػة ممػػا ىػػو عميػػو االف. و عنػػدما يػػتـ التغمػػب عمػػى ىػػذه المشػػ
 تػػـ تعييػػر فقراتػػو فاعميػػة ودقػػة بشػػرط تػػوافر بنػػؾ اسػػئمة محوسػػبعمميػػة قيػػاس التحصػػيؿ الدراسػػي أكثػػر مرونػػة و 

(Calibrated Items  )،(794-790: 4047وفقا الحد نماذج االستجابة لمفقرة )عالـ 
 لذا برزت المشكمة الحالية:

مػوذج ثنػائي المعمػـ وفقػا لنظريػة طمبة الثالث المتوسط عمى  وفػؽ االمادة االحياء ل بناء بنؾ اسئمة محوسب في 
 االستجابة الفقرة
 أهمية البحث:

تزايػػدت المتشػػرات التػػي تعكػػس االىتمػػاـ ب نشػػػاء اختبػػارات محوسػػبة عمػػى المسػػتوى العػػالمي والعربػػػي 
ي لبناء بنػوؾ األسػئمة خاصػة لممػواد باتخاذ الجراءات تدؿ عمى توجو جدوالمحمي فقد بدأت كثير مف الدوؿ 

التػػي تػػدرس فػػي المرحمػػة الثانويػػة، ليػػنعكس ذلػػؾ عمػػى جػػودة االمتحانػػات التػػي تتخػػذ فػػي ضػػوئيا القػػرارات 
اليامة اي أف تكوف األسئمة مدروسة وموضوعة بطريقة جيدة تتصؼ بصػفات خاصػة مػف حيػث الصػعوبة 

تخداـ بنػػػوؾ األسػػػئمة ليػػػذا الغػػػرض يزيػػػؿ كثيػػػرة مػػػف والتمييػػػز والمعػػػايرة والشػػػموؿ والموضػػػوعية، لػػػذا فػػػ ف اسػػػ
)النجػػػار ، التسػػاتالت والشػػكوؾ التػػي يمكػػػف أف تتعػػرض ليػػا األسػػػئمة التػػي يػػتـ وضػػعيا مػػػف قبػػؿ المعممػػيف 

4040 :447-448) 

اصػػػػبحت الحاجػػػػة ماسػػػػة الػػػػى وسػػػػيمة إليصػػػػاؿ المعرفػػػػة والعمػػػػـ والميػػػػارات الػػػػى طالبييػػػػا بأسػػػػرع  لػػػػذا     
عمػػػػػػى كفػػػػػػاءة ممكنػػػػػػة ليػػػػػػتمكف الفػػػػػػرد مػػػػػػف اداء الميمػػػػػػات المناطػػػػػػة بػػػػػػو ازاء نفسػػػػػػو وقػػػػػػت واقػػػػػػؿ جيػػػػػػد وكمفػػػػػػة و 
 (.444: 4994ومجتمعو )محمد ، مجيد ، 

عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف شػػػػػيوع القػػػػػػوؿ بػػػػػأف العصػػػػػر القػػػػػادـ ىػػػػػو عصػػػػػػر المعمومػػػػػات والحاسػػػػػبات فػػػػػ ف اىتمػػػػػػاـ 
مػػػػػف االىميػػػػػة .  عممػػػػػاء الػػػػػنفس بالقػػػػػدرات االزمػػػػػة ليػػػػػذا النشػػػػػاط التكنولػػػػػوجي اليػػػػػاـ لػػػػػيس عمػػػػػى نفػػػػػس المسػػػػػتوى

( عػػػػػػف ىػػػػػػذا الموقػػػػػػؼ فػػػػػػي تعميقيػػػػػػا عمػػػػػػى مػػػػػػا تسػػػػػػميو باالختبػػػػػػارات Anastasi,1990فقػػػػػػد عبسػػػػػػرت أنسػػػػػػتازي )
المرتبطػػػػػػة بػػػػػػالكومبيوتر بػػػػػػأف ىػػػػػػذه االختبػػػػػػارات ال تػػػػػػزاؿ بحاجػػػػػػة الػػػػػػى مزيػػػػػػد مػػػػػػف البيانػػػػػػات يوفرىػػػػػػا البحػػػػػػث و 

 (604-600: 4044االستخداـ االجرائي )أبو حطب ، 
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االتجاىػػات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ قيػػاس السػػموؾ اإلنسػػاني، وبصػػفة خاصػػة بنػػوؾ  وتعتبػػر بنػػوؾ االسػػئمة أحػػد
األسػػئمة التػػي يػػتـ العػػدادىا فػػي ضػػوء التحمػػيالت اإلحصػػائية لمنمػػاذج الرياضػػية الموغاريتميػػة المرتبطػػة بالنظريػػة 

 . Andrich),  122:2004المعاصرة لمقياس ) 
 

 وتتبين األهمية التطبيقية لمدراسة : 
 مف حيث الصعوبة أو الصياغة .المعدة الفقرات المكانية تعديؿ  .1
 المكانية الضافة فقرات جديدة وتحديث الفقرات كمما لـز األمر. .2
عمػػى مسػػتوى المقػػررات المدرسػػية أو  افالمكانيػػة اسػػتخداـ البرنػػامج المحوسػػب المعػػد مػػف قبػػؿ الباحثػػ .3

 الجامعية وفي أغمب المقررات.
ربطػػػو مػػػع المقػػػرر اإللكترونػػػي خاصػػػة لفئػػػة الطمبػػػػة، يفيػػػد فػػػي التقػػػويـ الػػػذاتي لممػػػتعمـ فيمػػػا لػػػو تػػػػـ  .4

 (.2: 4040أو المتعمميف عف بعد )البموي ،
 

 هدف البحث :
 . محوسب في مادة عمـ االحياء لمصؼ الثالث المتوسط عمى وفؽ االنموذج ثنائي المعمـبناء  اختبار 

 
 حدود البحث:

والثانويػػة الصػػباحية التابعػػة لمػػديريات طمبػػة الصػػؼ الثالػػث المتوسػػط الػػذيف يدرسػػوف فػػي المػػدارس المتوسػػطة  .4
الياشػػػمية ( لمعػػػاـ  –المسػػػيب  –كػػػوثى  –المحاويػػػؿ  –محافظػػػة بابػػػؿ الخمسػػػة وىػػػي مديريػػػة )تربيػػػة المركػػػز 

 ( ويستثنى منيا طمبة المدارس المتميزيف والمتفوقيف والمسائية لكال الجنسيف .4044-4040الدراسي )
 ( فصؿ .42بالغة )فصوؿ مادة االحياء لطمبة الصؼ الثالث ال .4

 تحديد المصطمحات :
 أ. االختبار المحوسب:           

 (: 2009اسماعيل )           
عمميػػػػة تقػػػػويـ مسػػػػتمرة ومقننػػػػة تيػػػػدؼ الػػػػى قيػػػػاس اداء الطالػػػػب الكترونيػػػػا باسػػػػتخداـ البرمجيػػػػات بشػػػػكؿ متػػػػزامف  

 (240:  4009ؿ ، باالتصاؿ المباشر باالنترنت او غير متزامف  في قاعات الدراسة .)اسماعي
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 بنك االسئمة المحوسب : . ب

 ( :2002نور الدين )
ىػػػػػو الػػػػػركف االساسػػػػػي لتشػػػػػغيؿ االختبػػػػػار التػػػػػوأمي المحوسػػػػػب بمصػػػػػاحبة المعممػػػػػات المقػػػػػدرة فػػػػػي نظريػػػػػة 

 (48: 4004االستجابة لمفقرة )أبو حطب و عالـ ، 
 

 االنموذج ثنائي المعمم : . ج

وذج الػذي يممثػؿ الفقػرة فيػو بواسػطة دالػة التػرجيح وىػو النمػ ( :  Hambleton , 1991عرفػو ىػامبمتوف ) 
المسػتخدـ b)(لبػارامتر الصػعوبة  باإلضػافةالموغاريتمي، معتمػدًا عمػى بػارامتر جديػد وىػو بػارامتر التمييػز 

 (.Hambleton et al , 1991 :12 - 15في النموذج االحادي ) نموذج راش ( )

 

 خمفية نظرية

 ية الكلسيكية ونظرية االستجابة لمفقرة:مقدمة في النظر 
 Classical Psychometric Theoryاواًل: نظرية القياس الكلسيكية التقميدية : 

تعتبػػػػر النظريػػػػة التقميديػػػػة لالختبػػػػارات أولػػػػى نظريػػػػات القيػػػػاس التػػػػي اعتمػػػػد عمييػػػػا . فػػػػي بنػػػػاء المقػػػػاييس       
يف ممارسػػي القيػػاس ومصػػممي االختبػػارات حتػػى ا ف ، واالختبػػارات ، وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فيػػي مازالػػت تسػػتخدـ بػػ

وتعػػود ىػػذه النظريػػة اللػػى النظريػػة التقميديػػة لمثبػػات ، لكػػوف ميمتيػػا األساسػػية تقػػدير الثبػػات مػػف خػػالؿ الػػدرجات 
المالحظة عمى االختبار ، بمعنى أنيػا تسػعى لتقػدير قػوة العالقػة بػيف الدرجػة المالحظػة والدرجػة الحقيقيػة لمفػرد، 

مؽ عمييا أحيانا نظرية الدرجة الحقيقية  ، وتبحث ىذه النظريػة عػف وجػود الدرجػة الحقيقيػة لمفػرد والتػي ولذلؾ يط
تحدد مف خالؿ مجاؿ محتوى معيف، وال يكوف لمفرد في االختبػار الال فرجػة حقيقيػة واحػدة فقػط، وتختمػؼ الدرجػة 

ذا االخػتالؼ بالخطػأ العشػوائي لمدرجػة المالحظة في أي تطبيؽ وحيد لالختبار عف الدرجة الحقيقية ، ويسػمى ىػ
، ويمكػػف النظػػر اللػػى الدرجػػة المالحظػػة وفقػػا ليػػذه الرتيػػة عمػػى أنيػػا تركيبػػة مػػف مكػػونيف افتراضػػييف وىمػػا الدرجػػة 

 .(47: 4008الحقيقية ودرجة الخطأ )السيد ، 
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 االفتراضات األساسية لنظرية القياس الكلسيكية:
النظريػػػة الكالسػػػيكية والتػػػي توضػػػح العالقػػػة بػػػيف الدرجػػػة ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف االفتراضػػػات األساسػػػية فػػػي 

 الحقيقية ودرجة الخطأ، ىي كا تي: 

 الدرجة المالحظة في االختبار تتكوف مف مجموع الدرجة الحقيقية ودرجة الخطأ.  .4
 الف متوسط األخطاء لدرجات جميع األفراد يساوي صفر.  .4
 صفر. الف االرتباط بيف الدرجة الحقيقية ودرجة الخطأ يساوي   .0
االرتبػػاط بػػيف درجػػة الخطػػأ فػػي االختبػػارات المتماثمػػة ودرجػػة الخطػػأ فػػي أي صػػورة متماثمػػة لالختبػػار  .2

 نفسو أو أي اختبار لخر يساوي صفر. 
)حبيػػػب ، كػػػاظـ ، المالحظػػػة تسػػػاوي الدرجػػػة الحقيقيػػػة  القيمػػػة المتوقعػػػة )متوسػػػط المجتمػػػع( لمدرجػػػة .5

4048 :40-44) 

 
فػػػػي النظريػػػػة التقميديػػػػة لالختبػػػػار المتخصصػػػػيف فػػػػي مجػػػػاؿ القيػػػػاس وقػػػػد دفعػػػػت أوجػػػػو القصػػػػور المتضػػػػمنة 

التنفسػػػػػي اللػػػػػى اقتػػػػػراح أطػػػػػر حديثػػػػػة، يمكػػػػػف مػػػػػف خالليػػػػػا التغمػػػػػب عمػػػػػى المشػػػػػكالت الخاصػػػػػة بأسػػػػػاليب القيػػػػػاس 
التقميديػػػػػػة، ومواجيػػػػػػة أوجػػػػػػو القصػػػػػػور المتعمقػػػػػػة بيػػػػػػا، وقػػػػػػد بػػػػػػدأ فػػػػػػي الخمسػػػػػػينيات مػػػػػػف القػػػػػػرف الماضػػػػػػي بػػػػػػزوغ 

، سػػػػػميت نظريػػػػػة السػػػػػمات الكامنػػػػػة، أو Lord,1952 ديػػػػػة لالختبػػػػػار قػػػػػدميا نظريػػػػػة بديمػػػػػة لمنظريػػػػػة التقمي
 .(70: 4047االستجابة لممفرد )سميماف و ابو عالـ ، 

 
  : Item Response Theory ثانيًا : نظرية االستجابة لمفقرة

 Dichotomouslyعالجػت نمػػاذج السػمات الكامنػػة عمػى األغمػػب نمػط االسػػتجابة المصػححة ثنائيػػة )
Scored Items( التػي تعطػي الدرجػة )لالسػتجابة الخاطئػة أو السػالبة، 5( لالسػتجابة الصػحيحة و )4 )

 Graded andعمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود بعػػض النمػػاذج التػػي اىتمػػت باالسػػتجابات المتدرجػػة والمتعػػددة )
Polychotomous Scored Items ، ( ، مثؿ فقرات مقػاييس االتجاىػات التػي تعػد أكثػر تعقيػدًا )حبيػب

 (.408-407: 4048،  كاظـ
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 : Postulates of Item Response Theoryمسممات نظرية االستجابة لممفردة 

 أف ىذه النظرية تقـو عمى أساس بعض المسممات وىي: Kinsey) (2003,يذكر كينسي 

 يمكف التنبت بالسمة الكامنة أو القدرة مف خالؿ أداء الفرد عمى مفردات االختبار.  .4

بػػػيف أداء األفػػػراد عمػػػى أي مفػػػردة اختباريػػػة ومسػػػتويات السػػػمة أو القػػػدرات الكامنػػػة التػػػي يمكػػػف وصػػػؼ العالقػػػة  
( (Monotonically Increasing Functionيفتػػرض أنيػػا تػػتثر فػػي أدائيػػـ عمػػى ىػػذه المفػػردة بدالػػة طرديػػة 

فػراد حيػث أف ىػذه الدالػة تحػدد األ  (Item Characteristic Function)ويطمػؽ عمييػا دالػة خصػائص المفػردة
الػػػذيف حققػػػوا درجػػػات مرتفعػػػة فػػػي السػػػمات التػػػي ليػػػا توقعػػػات احتماليػػػة عاليػػػة لاجابػػػة الصػػػحيحة لممفػػػردة مػػػف 

 (Kinsey,2003:37)المختبريف الذيف حققوا درجات منخفضة عمى السمات 
 االفتراضات االساسية لنظرية السمات الكامنة:

 

 Unidimensionalityاواًل: افتراض أحادية البعد 

و أف فقػػرات األخبػػار تقػػيس سػػمة أو قػػرة واحػػده فقػػط نفسػػر أداء الفػػرد عمػػى الفقػػرة، بمعنػػى أف جميػػع ويقصػػد بػػ
( أف افتراض  Hambleton ,Swaminathan,1985الفقرات نقيس بعدا واحدا. و يرى ىاممتوف و سومينثاف )

يػتـ التحقػؽ منػو مػف  أحادية البعػد يتحقػؽ فػي نظريػة االسػتجابة لمفقػرة عنػد وجػود سػمة مسػيطرة واحػدة فقػط حيػث
خػػالؿ طػػريقتيف: تعتمػػد أوالىمػػا عمػػى اختيػػار النمػػوذج، ومػػف ثػػـ اختيػػار الفقػػرات التػػي تتوافػػؽ مػػع النمػػوذج. بينمػػا 
تعتمد الطريقة الثانية عمى تحديد مجاؿ محتوى الفقرات واستخداـ التحميؿ العاممي السػتجابات المفحوصػيف عمػى 

التبػػايف المفسػػر لكػػؿ مػػف العػػامميف األوؿ والثػػاني حيػػث يػػدؿ عمػػى  الفقػػرات ومالحظػػة قػػيـ الجػػذر الكػػامف ونسػػب
أحادية البعد أو وجود عامؿ سائد عندما يكوف الفرؽ بيف قيمة الجذر الكامف األوؿ وقيـ الجذور الكامنة العوامػؿ 

 (.24-24: 4009األخرى كبيرا نسبيًا )الكيالني ، 
 

 :  Local Independentثانيًا: االستقلل المركزي أو الموضوعي 

يقصد بو اف تكوف استجابات الفرد لممفردات المختمفة في االختبار مستقمة استقالاًل احصائيًا ، ىػذا يعنػي اف 
-Peiال تػػػػػػػػػػػتثر اسػػػػػػػػػػػتجابة الفػػػػػػػػػػػرد إلحػػػػػػػػػػػدى مفػػػػػػػػػػػردات االختبػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػتجابتو لممفػػػػػػػػػػػردات االخػػػػػػػػػػػرى )

Huachen,2005:8.) 
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 : Item Characteristic Curveثالثًا : المنحنى المميز لمفقرة  

وتتميز جميع نماذج االستجابة لممفردة االختبارية أحادية البعد بوجود دالة مميزة خاصة بكؿ مفردة عمى حدة 
والػػػذي يسػػػمى بمنحنػػػى  Logistic  Curve يتخػػػذ كػػػؿ منيػػػا شػػػكؿ منحنػػػى التػػػرجيح الموغػػػاريتمي االحتمػػػالي

يف احتمػاؿ الجابػة الفػرد الجابػة صػحيحة عػف ، وىو منحنى لمدالة الرياضية التي تربط بػ(ICC) خصائص المفردة
 Yen) 658 :1992,)  المقياس يقيسيا التي( θالقدرة )المفردة وبيف 

 

 :Speedledness رابعًا : التحرر من السرعة 

تفتػػرض نظريػػة االسػػتجابة لممفػػردة أف اسػػتجابة الفػػرد لممفػػردات تتوقػػؼ عمػػى مقػػدار مػػا يمتمكػػو مػػف القػػدرة أو 
ا، وليس لعامؿ السرعة أي تأثير في ىذه اإلجابة؛ حيػث أنػو الذا كػاف لعامػؿ السػرعة تػأثير السمة التي يراد قياسي

عمػى األداء. فػأف ىػػذا يعنػي أف ىنػػاؾ قػدرتيف عمػػى األقػؿ تػتثراف فػػي اسػتجابات األفػػراد، ويػتـ معرفػػة مػا الذا كػػاف 
يتمكنػػوا مػػف الجابػػة جميػػع  عامػػؿ السػػرعة مػػتثرا فػػي الجابػػة األفػػراد أـ ال مػػف خػػالؿ معرفػػة عػػدد األفػػراد الػػذيف لػػـ

 (Hambleton, Swaminathan,   1985:30مفردات المقياس في الوقت المتاح)
 

 : Guessingخامسًا : التخمين 

تعتبػػػػػر الحػػػػػدى مميػػػػػزات نمػػػػػوذج "راش" ىػػػػػي عػػػػػدـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػى التخمػػػػػيف أثنػػػػػاء اإلجابػػػػػة عمػػػػػى مفػػػػػردات 
و يجيػػػػػػب عمػػػػػػى االختبػػػػػػار باالسػػػػػػتناد اللػػػػػػى االختبػػػػػػار، أي أف الفػػػػػػرد أثنػػػػػػاء الجابتػػػػػػو عمػػػػػػى االختبػػػػػػار يفتػػػػػػرض أنػػػػػػ

: 4047المعمومػػػػػػػات ال اللػػػػػػػى التخمػػػػػػػيف ، وقػػػػػػػد تػػػػػػػـ اقتػػػػػػػراح طػػػػػػػرؽ متعػػػػػػػددة الختبػػػػػػػار تػػػػػػػأثير التخميف)العػػػػػػػدؿ ،
444.) 
 

 الصدق الوصفي : .1

ىػػو عبػػارة عػػف محاولػػة لتأكيػػد مػػدى مػػا يقيسػػو فعػػال االختبػػار محكػػي المرجػػع، ويعتبػػر تحديػػد الصػػدؽ 
ؽ األخرى وذلؾ ألنو أفضؿ وسيمة لتفسػير أداء الطالػب فػي االختبػار. الوصفي شرط اساسي األنواع الصد

ويمكف تحديد الصدؽ الوصفي باستخداـ أساليب مختمفة، ومف ذلػؾ االسػتعانة مجموعػة مػف المتخصصػيف 
: 4042مفػػردات االختبػػار مػػع المجػػاؿ السػػموكي المػػراد قياسػػو )مجيػػد، Congruentلتحديػػد مػػدى مطابقػػة 

496.) 
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 الصدق الوظيفي: .2

اف المقصود بالصدؽ الوظيفي ىو دقػة االختبػار محكػي المرجػع عػف تحقيػؽ الغػرض )الوظيفػة الػذي  
صػػمـ مػػف أجػػؿ االختيػػار(، كمػػا يمكػػف القػػوؿ بػػاف نتػػائج اختبػػار تصػػؼ و صػػفا دقيقػػا مجػػاال مػػف مجػػاالت 
قًا العناصػػر السػػموكية التػػي يفتػػرض أنػػو يقيسػػيا شػػيء وأف نقػػوؿ أننػػا نرغػػب فػػي وضػػع اختبػػار صػػادقًا صػػد

وصػػػفيًا يقػػػيس وظيفػػػة معينػػػة قياسػػػا مالئمػػػا شػػػيء لخػػػر مختمػػػؼ و لمػػػا كػػػاف المقومػػػوف التربويػػػوف ميتمػػػيف 
بمسػػػاعدة ا خػػػريف عمػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات أفضػػػؿ . ولعػػػؿ أفضػػػؿ طريقػػػة تقميديػػػة لمتوصػػػؿ اللػػػى صػػػدؽ يقػػػارب 

مػف أداء الصدؽ الوظيفي ىػي الصػدؽ المػرتبط بالمحػؾ حيػث نحػاوؿ أف نتنبػأ بػأداء فػرد فػي موقػؼ الحػؽ 
الفػرد فػي اختبػار تثبػت مػف صػدقو . ووظيفػة االختبػار أف يسػاعدنا عمػى التوصػؿ اللػى تنبػتات دقيقػة . فػػ ذا 
فعػػػؿ ىػػػذا ف نػػػو يكػػػوف صػػػادقا صػػػدقًا يػػػرتبط بالمحػػػؾ . والسػػػبب فػػػي اختيارنػػػا المصػػػطمح أكثػػػر عموميػػػة ىػػػو 

عػدد مػف الوظػائؼ التػي  الصدؽ الوظيفي بدال مف المصطمح الشائع الصدؽ المرتبط بالمحؾ ىو أف ىناؾ
يود أو يرغب المقوموف في وضع مقاييس مرجعية المحػؾ لتحقيقيػا بعضػيا سيتضػمف محػؾ و الػبعض لػف 
يتضػػمف ذلػػؾ . والسػػبب فػػي اختيارنػػا المصػػطمح أكثػػر عموميػػة ىػػو الصػػدؽ الػػوظيفي بػػدال مػػف المصػػطمح 

يرغػب المقومػػوف فػي وضػػع الشػائع الصػدؽ المػػرتبط بالمحػؾ ىػػو أف ىنػاؾ عػػدد مػف الوظػػائؼ التػي يػػود أو 
: 4996مقػػػاييس مرجعيػػػة المحػػػؾ لتحقيقيػػػا بعضػػػيا سيتضػػػمف محكػػػًا أو الػػػبعض لػػػف يتضػػػمف ذلػػػؾ )جػػػابر،

062-065) 
 

 صدق انتقاء النطاق السموكي : .3

(  بػػاف صػػدؽ انتقػػاء النطػػاؽ يتعمػػؽ بمػػدى دقػػة بػػاني االختبػػار فػػي Popham 1978اشػػار بابػػاـ )
( إليضػاح مسػتوى الطالػب بالنسػبة اللػى Indicatorـ كمتشر )اختبار نطاؽ سموكي محدد يمكف أف يستخد

  نطاؽ عاـ يعد اكثر عمومية. ويمكف تحديد صدؽ انتقاء النطاؽ السموكي بأساليب متعددة منيا ما يمي

تػػػدريس مجموعػػػات صػػػغيرة مػػػف األفػػػراد الميػػػارات التػػػي يشػػػتمؿ عمييػػػا كػػػؿ نطػػػاؽ مػػػف النطاقػػػات  . أ
، يمي ذلؾ قياس المكانية تعميـ التقاف الطالب لنطاؽ واحد السموكية حتى يصموا اللى درجة اإلتقاف

  تجاه النطاقات األخرى.
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مقارنة أداء مجموعتيف مػف األفػراد الحػداىما تمقػت التعمػيـ واألخػرى لػـ تتمػؽ التعمػيـ، وذلػؾ بتطبيػؽ  . ب
( بصػػورة أفضػػؿ Discriminatesكي الػػذي يميػػز )عػػدد مػػف االختبػػارات، ثػػـ يحػػدد النطػػاؽ السػػمو 

 (480: 4005تيف )الجمبي ، بيف المجموع
 

 انواع الثبات في االختبارات محكية المرجع

 معامل ليفنجستون : . أ

عمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذا المعامػػؿ يعػػد تطبيقػػًا مباشػػرًا لمفيػػوـ الثبػػات بمعنػػاه التقميػػدي الال أف ليفينجسػػتوف 
 مثؿ مفيوـ درجة القطعاعتمد في اشتقاقو ليذا المعامؿ عمى المفاىيـ المتعمقة باالختبارات محكية المرجع 

(Cut-off Score)  التػػي سػػيقوـ الباحػػث بتوضػػيحيا الحقػػًا. وعنػػدما ينعػػدـ تبػػايف درجػػات الطػػالب فػػي
النطاؽ السػموكي ، تكػوف قيمػة معامػؿ الثبػات المقػدرة باسػتخداـ ىػذه الصػورة التقميديػة مسػاوية صػفرًا، بينمػا 

 )70-68، ص4986حيا ليفينجستوف)عالـ ، تكوف اكبر مف الصفر في حالة استخداـ الصورة التي اقتر 

 harris Methodمعامل هاريس  . ب

( بػأف ىػذه الطريقػة ال تعتمػد فػي تحديػدىا عمػى متغيػر طػوؿ االختبػػار Harris 1974أشػار ىػاريس ) 
(K وانيا تقوـ عمى االرتباط بيف متغير يمثؿ مجموع درجة الطالب في االختبار ومتغير ثنائي لخر يمثػؿ )

لى متقف أو غير متقف عمى ضوء درجة القطػع، لػذا ف نػو يػتـ تصػنيؼ الطػالب اللػى أربػع تصنيؼ الطالب ال
مجموعات في )جدوؿ رباعي( وىي طالب متقناف فعال ، و طػالب غيػر متقنػيف فعػال ، ومجموعػة طػالب 

 و االختبػػار قطػػع درجػػة عمػػى بنػػاء تحديػػدىـ ويػػتـ( Ɓ( و مجموعػػة طػػالب الخػػط الثػػاني )ãالخطػػأ األوؿ )
 (480-484: 4005( )الجمبي ، Mc)بالرمز لو ويرمز( ىاريس) بمعامؿ الطريقة ىذه عمى يطمؽ

  Two- Parameter Logistic Model  (2PLM)النموذج الموغاريتمي ثنائي الَمْعَمْم 

وىو عمى العكس مف أنموذج راش. الذ, يسمح ىذا األنمػوذج بػأف تختمػؼ فقػرات االختبػار فػي كػؿ مػف 
. ويفتقر ىذا األنموذج اللى بعض الخصائص اإلحصائية التي يتميػز بيػا أنمػوذج معممي الصعوبة والتمييز

 & ,Lord)راش, لػذلؾ فػ ف عممياتػو الحسػابية أكثػر صػعوبة. وقػدـ ىػذا األنمػوذج فػي كتػاب لػورد ونوفيػؾ 
Novick: 1968)  ,( 74: 4005تحت عنواف "النظريات اإلحصائية لدرجات االختبارات العقمية" )عالـ 

اذا  (Two- Parameter Model)حصوؿ عمى األنموذج الموغاريتمي ذو المعمميف ويتـ ال
( ا تية. والنتيجة ىي التناظر 0, كما في المعادلة )(ci = 0)وضعنا قيمة التخميف مساويًا لصفر 
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. وبذلؾ تتضمف الصيغة الرياضية ليذا األنموذج (van der Linden, 2010:82)الموغاريتمي لممعادلة 
 لصعوبة والتمييز لتمثيؿ خصائص الفقرة وكما في المعادلة التالية:معممي ا

P () =  

   
-L =  

   
-a (-)     

 (. 4.748= نسبة ثابتة ) (e)حيث: 
() . صعوبة الفقرة = 
(a) .معمـ تمييز الفقرة  = 

 =a(-)االنحراؼ ألموغاريتمي, و()  . مستوى القدرة(Baker, 2001: 22) . 
يصؼ قدرة الفقرة عمى التمييز بيف أفراد في مواقع مختمفة عمى المتصؿ، وكما ai) مييز الفقرة )معمـ ت

 IRTمػػع ميػػؿ دالػػة االسػػتجابة لمفقػػرة ai) ىػو الحػػاؿ فػػي النمػػوذج األحػػادي المعمػػـ، يتناسػػب معمػػـ التمييػػز )
أكثػػػر انحػػػدارا،  IRT تناسػػػبًا طرديػػػًا عنػػػد نقطػػػة انعطػػػاؼ المنحنػػػى ،  و بازديػػػاد قيمػػػة التمييػػػز، يصػػػبح ميػػػؿ

وكػػػذلؾ تػػػزداد قػػػدرة الفقػػػرة عمػػػى التمييػػػز بػػػيف األفػػػراد. وعنػػػدما تتبػػػايف الفقػػػرات فػػػي تمييزىػػػا، نجػػػد أف دواؿ 
االسػػػتجابة لمفقػػػرة ليػػػا تتقػػػاطع مػػػع بعضػػػيا بعضػػػا عنػػػد نقطػػػة مػػػا عمػػػى المتصػػػؿ )الكيالنػػػي و البرصػػػاف ، 

4047 :445) 

ذا افترضنا الف ىناؾ فقرتيف ودرجة صعوبة كؿ م نيما تساوي الصفر, ومعامؿ تمييز األولى يساوي وا 
( عندىا يمكف تمثيؿ المنحنى الذي يدؿ عمى احتمالية الجابة األفراد 4( ومعامؿ تمييز الثانية يساوي )4)

 (:4ذوي القدرات المختمفة عف كؿ منيما, وكما في شكؿ)
 

      
 

 
 

 (23: 2013مم )التقي, ( التمثيل البياني لألنموذج الموغاريتمي ثنائي المع1شكل )
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وىذا االنموذج اقرب اللى المنطقية والواقعية مف النموذج السابؽ؛ الذ أنو مف الصعب اليجاد مفردات 
 (74: 4005في مقياس لسمة ما ليا نفس القوة التمييزية بيف المستويات المختمفة مف القدرة  )عالـ ، 

لػػػورد( لتثبيػػػت تمييػػػز الفقػػػرات المتضػػػمنة  وقػػػد قػػػاـ الباحػػػث باختيػػػار االنمػػػوذج ثنػػػائي المعمػػػـ )انمػػػوذج
 بالصور االختبارية التي سوؼ تستخدـ في اجراءات الدراسة.

يتطمب تنفيذ تحميؿ البيانات برامج خاصة في الحاسوب، ويوجد في الوقت الحاضر عدد مف برامج 
الذي يرى الباحث  الحاسوب المتوافرة التي يمكف باستخداميا التوصؿ اللى قيـ تقديرية لبارامترات النموذج

( الذي استخدمو الباحث في STATAمالئمتو الختبار أو مقياس معيف. ومف أىـ ىذه البرامج برنامج )
ستاتا ىو عبارة عف برنامج الحصائي متكامؿ ألجيزة  ، كما يعرؼ برنامج تحميؿ بيانات البحث الحالي

، حيث النو يمتاز بالسيولة Linuxأو  Macأو  Windowsالكمبيوتر التي تعمؿ باستخداـ نظـ التشغيؿ 
والسرعة في االستخداـ، وىو عبارة عف مكتبة ليا القدرة عمى الدارة البيانات واستخداـ البرامج التحميمية 
ضافة قدرات أكثر حسب الحاجة.  المعدة مسبقا، والقدرة عمى البرمجة التي تتيح لممستخدميف اختراع وا 

باستخداـ القوائـ المنسدلة أو بطباعة األوامر مباشرة. كما أف أغمب العمميات اإلحصائية يمكف النجازىا 
القوائـ تساعد المستخدميف الجدد لبرنامج ستاتا عمى تعمـ البرنامج، كما أنيا تساعد عمى تطبيؽ اإلجراءات 
غير المعتادة؛ الف استخداـ أوامر ستاتا وكتابتيا باستمرار تساعد المستخدميف ذوي الخبرة عمى القياـ 

اليـ بكفاءة أكثر، كما يجعؿ تطوير البرامج لالستخدامات المعقدة عممية سيمة. أما استخداـ القوائـ بأعم
واألوامر معا، يمكف أف يتـ حسب الحاجة أثناء استخداـ ستاتا. كما أف المساعدة المكثفة الموجودة ببرنامج 

مى تركيبة األمر والمعمومات في ستاتا، تمكنؾ مف البحث ومعرفة الميزات التي تجعؿ مف السيؿ العثور ع
)الفيتوري و  وقت قصير جدا. ىذا الكتاب تـ العداده كتكممة لميزات المساعدة الموجودة ببرنامج ستاتا

 (45: 4045الفيتوري ، 
 Item Banksبنوك االسئمة االختبارات المحوسبة في  

الجيدة المصنفة والمفيرسة  ويقصد ببنؾ األسئمة المكاف الذي تتجمع فيو مجموعة كبيرة مف األسئمة
في مختمؼ مجاالت المعرفة التي تقدـ لمطالب في المراحؿ التعميمية المختمفة. ىذه األسئمة يتـ تقييميا 
وتدريجيا وفقا لمستويات صعوبتيا ، كما يتـ تحديد دقيؽ لميدؼ الذي وضع كؿ منيا مف أجؿ قياسو ، 

معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز باإلضافة الضافة اللى حساب خصائصيا االحصائية بدقة مثؿ : 
الى معامالت التخميف. ىذه األسئمة أو المفردات بتـ معايرتيا أو وضعيا عمى تدريج واحد لمقدرة بحيث 
تسمح بالسحب منيا لتشكيؿ اختبارات في مجاؿ معيف تتميز بالصدؽ والثبات، وىي تسمح ب ضافة اسئمة 
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)عمر  ية بنؾ األسئمة حيث يسمح بالسحب منيا واإلضافة الليياجديدة اللييا ، ومف ىنا جاءت تسم
 (229: 4040واخروف ، 

 اليدؼ مف انشائيا :
يمْعتبر اليدؼ األساسي مف بناء بنوؾ األسئمة ىو تقويـ التحصػيؿ الدراسػي لمطػالب ومتابعػة تقػدميـ  .4

، وبػرامج التعمػيـ القػائـ بطريقة منتظمة ، فالتقويـ المستمر ال غنى عنو فػي البػرامج التعميميػة بعامػة 
 ( بخاصة .(Mastery Learning Programsعمى التمكف واإلتقاف 

تقميؿ التكمفة المادية في بناء االختبارات كؿ عاـ وذلؾ مف خالؿ استخداـ اختبارات متكافئة مف 
 البنؾ بسيولة ويسر

نة )مػا( بنتػائج زمالئيػـ استخداـ بنؾ االسئمة يساعد المعمـ عمػى مقارنػة نتػائج اداء المتعممػيف فػي سػ .4
الذيف سبقوىـ ويساعد عمى تحديد اسباب االرتفاع فػي معػدالت الرسػوب الذا كػاف راجعػًا الػى مسػتوى 

 (645: 4047)سميماف ، ابو عالـ ، أداء المعمميف أو الى مستوى صعوبة االسئمة 
 

 خصائص بنوك االسئمة المحوسبة :

 Flexibility أوال: المرونة 

المكانيػة الضػافة أو حػذؼ أو تعػديؿ فقػرات لمبنػؾ بشػكؿ مسػتمر، وتعتبػر ىػذه اإلمكانيػة  وتعبػر المرونػة عػف
بأنيا عممية ال بد منيا لممحافظة عمى دقة تمثيؿ فقرات البنؾ لمموضوع المستيدؼ بالقياس. وتعتبر عممية 
 اإلضػػافة ضػػرورية لممحافظػػة عمػػى خصػػائص البنػػؾ مثػػؿ شػػمولية المحتػػوى واتسػػاع مػػدى صػػعوبة الفقػػرات
التػػي يحتوييػػا البنػػؾ لتغطيػػة أوسػػع مػػدى ممكػػف مػػف مقيػػاس القػػدرة. كمػػا تمعبسػػر المرونػػة عػػف المكانيػػة تشػػكيؿ 

 (9: 4009اختبارات مف مخزوف البنى ذات خصائص محددة و تناسب أغراضا معينة )الكيالني ، 

 Economy ثانيًا : االقتصاد 

كبيػػرة مػػف األسػػئمة بواسػػطة االختصاصػػييف  تتطمػػب أنظمػػة التقػػويـ واالمتحانػػات التقميديػػة كتابػػة أعػػداد
وخبراء المناىج في المجاالت الدراسية المختمفة كؿ عػاـ. وتسػتخدـ ىػذه األسػئمة مػرة واحػدة فقػط ، ومػف ثػـ 
تسػتبعد وبػػذلؾ ال يسػػتفاد منيػا ذلػػؾ عمػػى الػرغـ مػػف أف بعػػض ىػذه األسػػئمة تكػػوف جيػدة، وىػػذا يعػػد مضػػيعة 

الميػػزات الرئيسػػة البنػػؾ األسػػئمة أنػػو يمكسػػف مػػف االسػػتخداـ المتكػػرر  لموقػػت, والجيػػد والمػػاؿ كػػؿ عػػاـ. وأحػػد
لمفقرات التي يشتمؿ عمييا. فالفحص المستمر لمفقرات يتضمف اشتماؿ البنؾ عمى فقػرات مػف نوعيػة جيػدة. 
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وعنػػدما تختػػزف فػػي البنػػؾ مػػف الممكػػف أف تظػػؿ فاعمػػة لسػػنوات عديػػدة ، وربمػػا يمكػػف اسػػتخداميا فػػي أنػػواع 
الختبػػػارات. كمػػػا أف التجريػػػب المبػػػدئي لمفقػػػرات ، وتخػػػزيف الفقػػػرات وخصائصػػػيا السػػػيكومترية مختمفػػػة مػػػف ا

المناسبة تقػدمـ المعمومػات الضػرورية التػي تتحػدد بنػاء عمييػا المواصػفات االحصػائية ألي اختبػار يبنػى مػف 
تبػار، دوف مجموعة فرعية مػف ىػذه الفقػرات، مثػؿ: الثبػات والصػدؽ وغيػر ذلػؾ، وكػذلؾ تعييػر درجػات االخ

 (450: 4005)عالـ ،  الحاجة اللى العادة التجريب. وىذا بالطبع يوفر كثيرا مف الوقت والجيد والكمفة
 

 Securityثالثًا : : السرية 

كمػػا وتعنػػى التغمػػب عمػػى مشػػكمة الفشػػاء سػػرية االمتحػػاف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ المكانيػػة بنػػاء صػػور متعػػددة 
 (647: 4047ماف ، ابو عالـ ، ومتكافئة لالختبار الواحد في نفس الوقت  )سمي

 

 Consistencyرابعًا :االتساق : 

، يجعػؿ النظػاـ البنكػي عمػى درجػة عاليػة (Common Scale)الف تعييػر بنػؾ األسػئمة عمػى ميػزاف مشػترؾ
مػػف االتسػػاؽ والتماسػػؾ، ممػػا يصػػعب الحصػػوؿ عميػػو باسػػتخداـ قػػوائـ أو ممفػػات األسػػئمة، أو مجموعػػة مػػف 

نػػو يمكػف بطريقػػة مباشػرة بنػػاء اختبػارات متوازيػة أو متكافئػػة وذلػؾ بػػ جراء تغييػر مػػا االختبػارات المقننػة. الذ ال
في بعض البارامترات، وبخاصة بارامترات صعوبة الفقرات التي تشتمؿ عمييػا ىػذه االختبػارات )كػأف نجعػؿ 

: 4005الحػػػدى صػػػي  االختبػػػار أكثػػػر سػػػيولة بحيػػػث تناسػػػب الطمبػػػة مػػػف ذوي القػػػدرة المنخفضػػػة(. )عػػػالـ،
452) 

 

 استعماالت بنوك االسئمة المحوسبة:

يمْعتبػػػر اليػػػدؼ األساسػػػي مػػػف بنػػػاء بنػػػوؾ األسػػػئمة ىػػػو تقػػػويـ التحصػػػيؿ الدراسػػػي لمطػػػالب ومتابعػػػة تقػػػدميـ  
بطريقة منتظمػة ، فػالتقويـ المسػتمر ال غنػى عنػو فػي البػرامج التعميميػة بعامػة ، وبػرامج التعمػيـ القػائـ عمػى 

( بخاصػػة ، وكػػذلؾ يمكػػف الجػػراء ذلػػؾ باسػػتخداـ (Mastery Learning Programsالػػتمكف واإلتقػػاف 
( الذي يختص بترتيب الفقرات بحسب صعوبتيا فػي أشػكاؿ بيانيػة تشػبو الخػرائط ITEM - MAPبرنامج )

. فيذه األشكاؿ تساعد المعمػـ عمػى تحديػد مسػتوى صػعوبة الفقػرات التػي يػرى أنيػا تناسػب طالبػو )عػالـ ، 
4986 :474) 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
061 

 عمل بنوك االسئمة المحوسبة :  ايجابيات وفوائد

 مرونة القياس حيث يسيؿ تشكيؿ أي اختبار في أي وقت بسرعة وسيولة . .4

المقارنة بيف الطالب في الجامعػات المحميػة والدوليػة باسػتخداـ اختبػارات مختمفػة شػريطة أف تكػوف  .4
 (442: 4005مسحوبة مف نفس البنؾ )عبد الحميد ، 

 

 بة :سمبيات عمل بنك االسئمة المحوس

مػف المميػزات والفوائػد الكثيػرة لبنػوؾ االسػئمة اال انيػا تعػاني مػف بعػض  Hambleton & Rogers)يػرى )
 المشكالت التي تقمؿ وتحد مف فاعمية تشغيؿ وتطبيؽ بنوؾ االسئمة . ومف اىـ ىذه المشكالت ىي :

 حاجة الطريقة الى اجيزة وتسييالت وبالتالي الى كمفة اضافية. .4
 الخاصة بعقد مثال ىذه االمتحانات. محدودية البرامج .4
 عدـ الفة المفحوصيف بالتقدـ لمثال ىذه االختبارات. .0
 عدـ التساوي الظاىري في نوع الفقرات التي يتقدـ ليا مختمؼ المفحوصيف . .2
 (465: 4040)التقي، مف الفقرات باستخداـ ىذه الطريقة الصعوبة في تقديـ بعض االنواع  .5

 

 دراسات سابقة:

ىدفت اللى "العداد اختبار   Shermis)  &(Stemmer (1996: )و شيرمس  دراسة ستيمر
رياضيات تكيفي محوسب الختيار الطالب الموىوبيف في المدرسة االبتدائية لتطوير اختبار تكيفي 

( مف الطمبة الموىوبيف.وكاف مف نتائج الدراسة استقرار عدد 750محوسب عمى عينة بمغت )
( مجاال، وبالتحميؿ اإلحصائي لمطابقة الفقرات النموذج 45(ىدفا تغطي )60األىداؼ عمى )

الرياضي المستخدـ حيث كانت النتيجة ضمف المدى المقبوؿ، وتراوح االتساؽ الداخمي لالختبار بيف 
(، ولمتحقؽ مف صدؽ البناء، تـ التحقؽ مف أداء العينة الثانية )الذيف تـ قبوليـ في 0,68-0,85)

( حيث كانت 49,08بارىـ باالختبارات التقميدية(، فكاف متوسط العينة )برنامج الموىوبيف بعد اخت
( ، تـ التحقؽ مف أحادية البعد مف خالؿ تحميؿ المكونات الرئيسية، وتـ تخزيف 05الدرجة الكاممة )

الفقرات المعايرة في بنؾ أسئمة ضمف برنامج حاسوبي، تمييدا الستخداميا في االختبار التكيفي 
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"بناء بنؾ فقرات مف نوع االختيار ( :2001) (Buurghofدراسة بيرجوف )ىدفت كما  المحوسب.
مف متعدد في مبحث الجغرافيا مف أجؿ استخداـ ىذه الفقرات في بناء اختباريف أحدىما خطي 

 واألخر تكيفي محوسب"  ,  Testمحوسب 
خبرات المعمميف وقامت ب عداد جدوؿ مواصفات لمبحث الجغرافيا لمصؼ الثامف األساسي مستخدمة 

( موضوعا فرعيا، وصنفت األىداؼ التعميمية حسب 40في ىذا المجاؿ، حيث قسـ المحتوى اللى )
( فقرات 5تصنيؼ بموـ لألىداؼ المعرفية. بعد ذلؾ تـ تقدير عدد فقرات البنؾ بحيث ال تقؿ الفقرات عف )

نكشافيا ال سيما في االختبارات ( فقرات لكؿ مفحوص، وذلؾ لتفادي تكرار الفقرات و ا40وال تزيد عمى )
( فقرة 075الخطية، ثـ حددت الباحثة عدد الفقرات المخصص لكؿ موضوع فرعي، بعد ذلؾ تمت كتابة )

( فقرة لكؿ نموذج بحيث يشترؾ 52مف نوع مف متعدد ووزعت الفقرات عمى نموذجيف )أ ، ب( بواقع )
موذجاف عمى عينتيف مختمفتيف مف ( فقرات كجذع مشترؾ، وبعد ذلؾ طبؽ الن40النموذجاف ب )

( في معادلة معالـ Con Quest( مفحوص. وقد استخدمت الباحثة البرنامج )4000المفحوصيف بمغت )
الفقرات بيف النموذجيف باستخداـ نموذج راش األحادي المعمـ، ثـ خزنت الفقرات في قاعدة بيانات 

بحيث تخزف الفقرات مع بيانات عنيا  Microsoft Access) (2000باستخداـ البرنامج الحاسوبي 
تشمؿ: رقـ الفقرة، وموضوعيا، ونوعيا، والسنة الدراسية، والفصؿ الدراسي، ومعالميا المقدرة مف بيانات 
التجريب. ثـ استخدمت فقرات البنؾ في سحب اختباريف محوسبيف أحدىما خطي واألخر تكيفي في مبحث 

 الجغرافيا لمصؼ الثامف.
 

 ن دراسات سابقة :جوانب االفادة م

لقػػد افػػادت الدراسػػات السػػابقة فػػي كثيػػر مػػف الجوانػػب التػػي سػػاعدت  لوضػػع االطػػار النظػػري لمبحػػث 
الحػػالي وخصوصػػًا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمتغير الرئيسػػي لمبحػػث الحػػالي وىػػو بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب ، حيػػث تػػـ 

الع عمييػا عمػى ماىيػة التعرؼ عف طريؽ بعض الدراسات السابقة وبعض المصادر التػي تمكػف  مػف االطػ
بنوؾ االسئمة وطريقة بنائيػا ومميزاتيػا وعيوبيػا، وكػذلؾ افػادت الدراسػات السػابقة الباحػث عمػى طريقػة بنػاء 
بنؾ االسئمة بالطريقة التقميدية والطريقة المحوسبة والفرؽ بينيما وما تأثيرىػا عمػى المسػتجيب وأييمػا افضػؿ 

 ولماذا؟
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الدراسات السابقة التي تمكف مف االطالع عمييا ركػزت فػي دراسػاتيا وىنا ال بد مف االشارة الى اغمب 
عمػػى بنػػاء بنػػؾ االسػػئمة بالطريقػػة التقميديػػة )الورقػػة و القمػػـ(، وقمػػة منيػػا اسػػتخدمت بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب 
الذي اعتمدىا الباحث في دراستو . فمف خالؿ ما تقدـ فاف ىذه الدراسة تختمػؼ عػف الدراسػات السػابقة مػف 

لمتغيػػرات التػػي اعتمػػدىا الباحػػث ومعرفػػة تػػأثير تمػػؾ المتغيػػرات عمػػى بنػػاء بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب ، حيػػث ا
حيػػت اعتمػػد الباحثػػاف فػػي دراسػػتيما عمػػى متغيػػرات جديػػدة لػػـ تتناوليػػا الدراسػػات السػػابقة منيػػا بنػػؾ االسػػئمة 

 المحوسب ، واستعماؿ االنموذج ثنائي المعمـ .

 

 اجراءات البحث

 البحث :اواًل : منهجية 
التحميمػػي الػػذ يتنػػاوؿ ممػػارات وظػػواىر موجػػودة ومتاحػػة لمدراسػػة والقيػػاس  دوف تػػدخؿ  يمعػػد المػػنيج الوصػػفي

 كمػػػػا يسػػػػمح بدراسػػػػة  (80:  4999الباحػػػػث بمجرياتيػػػػا ويسػػػػتطيع الباحػػػػث اف يحمميػػػػا )االغػػػػا واالسػػػػتاذ ، 
 .الظاىرة ووصفيا وصفا كميا دقيقا

 

 ثانيًا : مجتمع البحث :
: 4994 ،يػػػػػػع المفػػػػػردات او الوحػػػػػػدات الظػػػػػاىرة تحػػػػػت البحػػػػػػث )داود ، عبػػػػػد الػػػػػػرحمفويمعنػػػػػى بػػػػػو جم

( ، الذ يتكػػػػػػوف مجتمػػػػػػع البحػػػػػػث الحػػػػػػالي مػػػػػػف طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ الثالػػػػػػث المتوسػػػػػػط )الدراسػػػػػػة الصػػػػػػباحية( 75
المركػػػػػز، تربيػػػػػة الياشػػػػػمية ،  –ضػػػػػمف المػػػػػديريات الخمسػػػػػة التابعػػػػػة لمحافظػػػػػة بابػػػػػؿ وىػػػػػي )تربيػػػػػة بابػػػػػؿ 

( ، حيػػػػػػػث بمػػػػػػػ  4044-4040كػػػػػػػوثى ، تربيػػػػػػػة المسػػػػػػػيب( لمعػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػي )تربيػػػػػػػة المحاويػػػػػػػؿ ، تربيػػػػػػػة 
( ذكػػػػػػػػور و يمثمػػػػػػػػوف 42508( طالبػػػػػػػػًا وطالبػػػػػػػػة, بواقػػػػػػػػع )25405المجمػػػػػػػػوع الكمػػػػػػػػي لمجتمػػػػػػػػع البحػػػػػػػػث )

%(  يتوزعػػػػػػػػوف بحسػػػػػػػػب مػػػػػػػػديريات التربيػػػػػػػػة 26( انػػػػػػػػاث و يمثمػػػػػػػػوف نسػػػػػػػػبة )40697%( و )52نسػػػػػػػػبة )
 والجنس وعدد المدارس .
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 ثالثًا : عينة البحث :
ي جػزء مػف المجتمػع الػذي تجػرى عميػو الدراسػة , التػي يختارىػا الباحػث ألجػراء دراسػتو عمييػا وفػؽ قواعػد ى

محددة وذلؾ لغرض التمثيؿ الصحيح و الدقيؽ لممجتمع االصمي , اذ يتـ ىذا االختيار نتيجة الصػعوبة او 
 ( .74: 4990بد الرحمف , عدـ قدرة الباحث عمى اختيار جميع افراد المجتمع ألسباب كثيرة , ) داود ،ع

( طالبػػًا 4000وفػي البحػث الحػالي تػػـ اختيػار عينػة مػف مجتمػػع البحػث   ، حيػث تكونػت ىػػذه العينػة مػف )
 .وطالبة والغرض منيا الجراء تجربة التحميؿ اإلحصائي 

 
 لبنك االسئمة: للختبار المحوسب إعداد الصيغة األوليةرابعا : 

األىػػداؼ السػػموكية السػػابقة جميعيػػا، صػػي  بأسػػموب االختيػػار  ( فقػػرة اختباريػػة قػػد غطػػت204تػػـ بنػػاء )
عدادىا اللى مجموعة مف المصادر  مف متعدد ذي البدائؿ األربعة، وقد استند الباحث في صياغة الفقرات وا 
والدراسػػات السػػابقة التػػي قامػػت ببنػػاء بنػػوؾ االسػػئمة ، واالسػػتناد اللػػى بعػػض مدرسػػي مػػادة االحيػػاء لمصػػؼ 

فضػػاًل عػػف صػػياغة الباحػػث لمفقػػرات ، وبعػػد قػػرار ىيئػػة الػػرأي لػػدى وزارة التربيػػة تػػـ عقػػد الثالػػث المتوسػػط ، 
اجتماع لتكيؼ المناىج الدراسية فقد استبعدوا خمسة فصوؿ وىي )االوؿ ، الحػادي عشػر ، الثػاني عشػر ، 

تبعاد ( تػـ اسػ4044-4040الثالث عشر ، الرابػع عشػر( ، وفػي بدايػة دواـ الفصػؿ الثػاني لمعػاـ الدراسػي )
مقػرر مػػادة االحيػػاء مػف االمتحانػػات الوزاريػػة نيائيػػًا ، وبػذلؾ فقػػد تكػػوف اختبػػار بنػؾ االسػػئمة المحوسػػب مػػف 

( ىػدفًا سػموكيًا موزعػة عمػى المسػتويات الػثالث االولػى مػف تصػنيؼ بمػوـ وعمػى 452خمسة فصوؿ بواقع )
لمسػػػتوى الفيػػػـ وبمػػػ  وزنػػػو  ( ىػػػدفاً 50%(، و)55( ىػػػدفًا لمسػػػتوى المعرفػػػة وبمػػػ  وزنػػػو )82النحػػػو االتػػػي )

 .%( 40( ىدفًا لمستوى التطبيؽ وبم  وزنو )40%(، و )04)
 

 إعداد الخارطة االختبارية:
ادة االحيػػػػاء لمصػػػػؼ الثالػػػػث أعػػػػد الباحػػػػث خارطػػػػة اختباريػػػػة شػػػػممت الموضػػػػوعات لمفصػػػػوؿ )الخمسػػػػة( لمػػػػ

نسػبية لمفصػػوؿ عمػػى عػػدد اسػػتند الباحػػث فػي اسػػتخراج األىميػػة ال( يوضػػح ذلػؾ ، و 4الجػػدوؿ )، و المتوسػط
 صفحات كؿ موضوع. 
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 الخارطة االختبارية وعدد الفقرات التي تغطي األهداف السموكية( 1جدول )

 المجاالت        
 المحتوى

عدد 
 الصفحات

األهمية 
 النسبية

 األهداف السموكية
عدد 
المعرفة  الفقرات

55% 
الفهم 

32% 
التطبيق 

13% 
 33 4 11 18 %21 18 الفصل الثاني
 20 3 6 11 %13 11 الفصل الثالث
 35 5 11 19 %23 19 الفصل الرابع

 36 5 11 20 %24 20 الفصل الخامس
 30 4 10 16 %19 16 الفصل السادس

 154 21 49 84 %100 84 المجموع
 حوسبة االختبار:خامسا : 

ريػؽ االسػتعانة بأحػد المبػرمجيف بحوسبة االختبار الذي تـ استخدامو في البحث الحالي عف ط افقاـ الباحث
الػػى  افالخبػػراء فػػي برمجػػة االختبػػارات، حيػػث تػػـ وضػػع رابػػط خػػاص باالختبػػار يػػتـ ارسػػالو مػػف قبػػؿ الباحثػػ

الطمبػػػة عػػػف طريػػػؽ بػػػرامج وسػػػائؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ كػػػؿ مدرسػػػة ، ويبػػػدأ الطالػػػب 
 لبرنامج المحوسب( توضح جانب مف ا-2-0-4واالشكاؿ رقـ ) باإلجابة عميو.

   ( ( يبػػػػػػػيف واجيػػػػػػػة برنػػػػػػػامج )4الشػػػػػػػكؿScholar الرئيسػػػػػػػية الػػػػػػػذي تػػػػػػػـ اعػػػػػػػداده مسػػػػػػػبقا لبنػػػػػػػؾ )
االسػػػػػػئمة المحوسػػػػػػب فػػػػػػي مػػػػػػادة االحيػػػػػػاء ، حيػػػػػػث يقػػػػػػـو الباحػػػػػػث بالػػػػػػدخوؿ الػػػػػػى البرنػػػػػػامج عػػػػػػف 

 (Username & Passwordطريؽ )
 
 
 
 
 
 
 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
069 

 
قػػػوـ الطالػػػب مػػػف خالليػػػا بكتابػػػة اسػػػمو (  يمثػػػؿ بدايػػػة االختبػػػار المحوسػػػب حيػػػث تظيػػػر نافػػػذة ي0الشػػػكؿ )

الثالثي في حقؿ االسـ وكذلؾ يختار المدرسػة التػي تمػت اضػافتيا مػف قبػؿ الباحػث مسػبقًا لكػي يػدخؿ الػى 
 االختبار ويباشر بعممية اختيار االجابة الصحيحة.

 
 
 
 
 
 

صػػػعوبة ( يتضػػػمف فقػػػرات االختبػػػار و الفصػػػؿ الػػػذي ينتمػػػي اليػػػو ووضػػػع كػػػؿ مػػػف معػػػامالت )ال2الشػػػكؿ )
والتمييػػز و التخمػػيف( بعػػد االنتيػػاء مػػف التحميػػؿ االحصػػائي لالختبػػار لالسػػتفادة مػػف بنػػؾ االسػػئمة مسػػتقبال 

 بصورة محبوكة لمطمبة
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 سادسًا: تعميمات االختبار وطريقة االجابة: 

في االختبار عمى تعميمات عامة تـ شرحيا بالتفصيؿ الى مدرس المػادة )االحيػاء(  افاعتمد الباحث
ب رسػػػػػػػػاؿ رابػػػػػػػػػط االختبػػػػػػػػػار  افي كػػػػػػػػػؿ مدرسػػػػػػػػة تػػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػؽ االختبػػػػػػػػػار فييػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد اف يقػػػػػػػػوـ الباحثػػػػػػػػػفػػػػػػػػ
(https://forms.gle/F89nvjNEHww5HGNP7 عمػػػى بػػػرامج وسػػػائؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي  يقػػػـو )

لػػػدى الطالػػػب سػػػواء فػػػي جيػػػاز الحاسػػػوب الطالػػػب مباشػػػرة بنسػػػو الػػػرابط ولصػػػقو فػػػي اي متصػػػفح موجػػػود 
(Laptop( او جياز المحموؿ )Mobile وبعدىا يفتح االختبار لمطالب مباشرًة ويكتب فيػو اسػمو ويختػار )

المدرسػػة الخاصػػة بػػو التػػي اضػػافيا الباحػػث فػػي البرنػػامج المحوسػػب ويبػػدأ الطالػػب باإلجابػػة عمػػى االختبػػار 
 .ار موقوت عمما بانو تـ تبمي  جميع الطمبة اف االختب

 

 تحديد صلحية الفقرات :
لمتعرؼ عمى مدى صالحية الفقرات ومالءمػة بػدائؿ اإلجابػة ووضػوح تعميمػات اإلجابػة ، فقػد عرضػت 
االختبارات عمى مجموعة مف االساتيذ في العمػوـ التربويػة والنفسػية و مدرسػي مػادة االحيػاء والبػال  عػددىـ 

تحكيـ مالئمة الفقرات وتغطيتيا المحتوى بشكؿ عاـ )الذ كانت ( خبيرًا و محكمًا ، وأتضح مف عممية ال40)
 %( باستثناء بعض المالحظات التي أجريت بموجبيا التعديالت .400نسبة االتفاؽ 

وبعػػػػد الجػػػػراء التعػػػػديالت المقترحػػػػة سػػػػابقًا، أصػػػػبح االختبػػػػار جػػػػاىزًا لمتطبيػػػػؽ عمػػػػى عينػػػػة التحميػػػػؿ  
( فقرة اختبارية مف نوع االختيار مف متعدد 452تقابميا ) ( ىدفًا سموكياً 452االحصائي والذي يتكوف مف )

 .( Scholarالبرنامج المحوسب المكوف مف توليفة مف برنامجيف ) افوببدائؿ أربعة .كما أستعمؿ الباحث

مػف الضػروري التحقػؽ مػف افتراضػات االنمػوذج المعتمػد قبػؿ اسػتعماؿ :  لتحقق مان افتراضاات االنماوذجا
 ؿ اإلحصائي لمعايرة وتدريج فقرات االختبارات. التي تمت بالشكؿ ا تي :االنموذج  في التحمي

 

 أوال :  افتراض أحادية البعد :
 التحميل العاممي : . أ

يسير العمـ باالتجاه الصحيح اذا عمد الى تبسيط وصؼ السموؾ باختصار عدد المتغيرات باختزاؿ    
ات االختبارات الى القمة الممثمة بالعوامؿ المشتركة عدد المتغيرات بدال مف الكثرة والتعدد والتي تمثؿ فقر 

 (496: 4008( )أبو حطب,  ولخراف, Factor Analysisوالذي يمثؿ أىـ أىداؼ التحميؿ العاممي )

https://forms.gle/F89nvjNEHww5HGNP7
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( ألجػػػػراء التحميػػػػؿ العػػػػاممي SPSS.25وأسػػػػتعمؿ الباحػػػػث الحقيبػػػػة اإلحصػػػػائية لمعمػػػػوـ االجتماعيػػػػة )
( لكػػايزر Varimax) لمحػػاور المتعامػػدة بأسػػموب الفاريمػػاكساالستكشػػافي لالختبػػارات الخمسػػة بطريقػػة ا

Kaiser  طريقػة تعظػيـ التبػايف( فػػأفرز عامػؿ عػاـ واحػد فػػي كػؿ اختبػار )الفصػؿ الثػػاني بجػذر كػامف قػػدره(
( و 2.608( و )الفصػػؿ الرابػػػع بجػػذر كػػػامف قػػػدره 7.040( و )الفصػػؿ الثالػػػث بجػػذر كػػػامف قػػػدره 0.904

( والتػػي كانػػت 4.004( و )الفصػػؿ السػادس بجػػذر كػػامف قػدره 6.522 )الفصػؿ الخػػامس بجػػذر كػامف قػػدره
، 47.688، 40.466، 06.646، 52.705( ونسػػػػب التبػػػػايف المفسػػػػر لكػػػػؿ منيػػػػا )4قيميػػػػا أكبػػػػر مػػػػف )

 ( 4)( وكما موضح في الجدوؿ 7.540

 (2جدول )
 الجذور الكامنة والتباين المفسر للختبارات المحوسبة 

 بة التباين المفسر%نس الجذر الكامن االختبار ت
 54.735 3.901 الفصل الثاني )الجهاز الهيكمي( 1
 36.616 7.323 الفصل الثالث )الجهاز العضمي( 2
 13.166 4.608 الفصل الرابع )الجهاز الهضمي( 3
 17.688 6.544 الفصل الخامس )جهاز الدوران( 4
 7.520 2.331 الفصل السادس )الجهاز التنفسي( 5

( التػػي حصػػؿ عمييػػا باسػػتعماؿ التحميػػؿ العػػاممي Eigenvaluesى قػػيـ الجػػذور الكامنػػة )وتمثيػػؿ منحنػػ
لكؿ اختبػار  ( Scree Plot( الختيار منحنى الجذور الكامنة )SPSS.25بالبرنامج الحقيبة اإلحصائية )

ى سػيني الػويمكػف مػف خالليػا تحديػد تغيػر الميػؿ مػف منحنػى يتعامػد مػع المحػور المف االختبارات الخمسػة 
 تخاذ قرار حوؿ عدد العوامؿ مف النقطة التي يتغير فييا ميؿ المنحنىعمى  ساعدمنحنى أفقي قريبا  مما ي

 ( افرزت عامؿ لكؿ اختبارScree Plotوتبيف اف جميع ) .

، النما يتطمب   فقط تحديد تبايف الجذر الكامف لمعامؿ ليفسر العامؿ في االختبارات والمقاييس وال يعتمد
يػػـو اإلحصػائي لمتشػػبع فػػي التحميػؿ العػػاممي لداللتػػو عمػى عالقػػة المتغيػػر بالعامػؿ  )أبػػو حطػػب,  تحديػد المف
وقد أعتمد محؾ جيمفورد محكا تحكيميًا لمداللة اإلحصائية عمى تشبع الفقرات ، .  (496: 4008ولخراف, 
 .يوضح ذلؾ (0)والجدوؿ 
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 ( 3جدول )

 تشبع فقرات االختبار المحوسب لمادة عمم االحياء

 الفصل السادس الفصل الخامس الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني
 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة
1 0.404 1 0.312 1 0.433 1 0.428 1 0.396 
2 0.346 2 0.319 2 0.369 2 0.450 2 0.367 
3 0.304 3 0.315 3 0.663 3 0.356 3 0.410 
4 0.333 4 0.331 4 0.446 4 0.377 4 0.392 
5 0.382 5 0.319 5 0.633 5 0.342 5 0.369 
6 0.315 6 0.315 6 0.390 6 0.577 6 0.489 
7 0.373 7 0.318 7 0.418 7 0.497 7 0.414 
8 0.422 8 0.354 8 0.400 8 0.451 8 0.358 
9 0.384 9 0.370 9 0.314 9 0.457 9 0.415 
10 0.430 10 0.300 10 0.354 10 0.370 10 0.339 
11 0.386 11 0.497 11 0.398 11 0.475 11 0.416 
12 0.316 12 0.371 12 0.377 12 0.410 12 0.474 
13 0.413 13 0.320 13 0.318 13 0.447 13 0.394 
14 0.312 14 0.407 14 0.344 14 0.314 14 0.406 
15 0.315 15 0.382 15 0.660 15 0.647 15 0.300 
16 0.458 16 0.401 16 0.414 16 0.576 16 0.303 
17 0.337 17 0.340 17 0.310 17 0.512 17 0.364 
18 0.379 18 0.342 18 0.390 18 0.457 18 0.390 
19 0.382 19 0.382 19 0.358 19 0.398 19 0.327 
20 0.411 20 0.352 20 0.348 20 0.787 20 0.399 
21 0.310   21 0.351 21 0.321 21 0.496 
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22 0.360   22 0.425 22 0.342 22 0.381 
23 0.377   23 0.409 23 0.388 23 0.348 
24 0.444   24 0.531 24 0.331 24 0.396 
25 0.348   25 0.431 25 0.507 25 0.415 
26 0.616   26 0.420 26 0.378 26 0.430 
27 0.453   27 0.456 27 0.456 27 0.322 
28 0.543   28 0.405 28 0.414 28 0.437 
29 0.359   29 0.468 29 0.506 29 0.399 
30 0.288   30 0.388 30 0.445 30 0.343 
31 0.753   31 0.391 31 0.406   
32 0.442   32 0.320 32 0.396   
33 0.572   33 0.416 33 0.416   
    34 0.505 34 0.508   
    35 0.400 35 0.528   
      36 0.432   

 
 (4جدول )

 حسب تواجدها في الكتاب المقرر ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية الختبارات الفصول الخمسة 

 الفصل السادس الفصل الخامس الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 0.070 1 0.132 1 0.155 1 0.284 1 0.190 
2 0.131 2 0.194 2 0.181 2 0.279 2 0.158 
3 0.159 3 0.094 3 0.117 3 0.192 3 0.181 
4 0.112 4 0.108 4 0.102 4 0.227 4 0.189 
5 0.106 5 0.155 5 0.325 5 0.161 5 0.299 
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6 0.149 6 0.190 6 0.342 6 0.505 6 0.442 
7 0.090 7 0.133 7 0.185 7 0.760 7 0.208 
8 0.223 8 0.180 8 0.160 8 0.209 8 0.206 
9 0.208 9 0.097 9 0.191 9 0.311 9 0.143 
10 0.065 10 0.148 10 0.478 10 0.213 10 0.568 
11 0.085 11 0.134 11 0.195 11 0.887 11 0.163 
12 0.129 12 0.103 12 0.177 12 0.152 12 0.225 
13 0.138 13 0.112 13 0.350 13 0.745 13 0.369 
14 0.113 14 0.126 14 0.200 14 0.602 14 0.208 
15 0.105 15 0.086 15 0.064 15 0.120 15 0.112 
16 0.069 16 0.121 16 0.094 16 0.157 16 0.161 
17 0.106 17 0.068 17 0.141 17 0.419 17 0.169 
18 0.121 18 0.120 18 0.181 18 0.271 18 0.123 
19 0.081 19 0.139 19 0.760 19 0.272 19 0.428 
20 0.099 20 0.090 20 0.099 20 0.532 20 0.152 
21 0.110   21 0.198 21 0.282 21 0.174 
22 0.097   22 0.087 22 0.289 22 0.111 
23 0.067   23 0.179 23 0.152 23 0.146 
24 0.090   24 0.223 24 0.191 24 0.209 
25 0.160   25 0.184 25 0.296 25 0.195 
26 0.077   26 0.147 26 0.231 26 0.169 
27 0.139   27 0.210 27 0.240 27 0.081 
28 0.111   28 0.196 28 0.238 28 0.216 
29 0.123   29 0.225 29 0.289 29 0.114 
30 0.110   30 0.132 30 0.264 30 0.105 
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31 0.095   31 0.561 31 0.240   
32 0.130   32 0.159 32 0.259   
33 0.148   33 0.194 33 0.222   
    34 0.203 34 0.285   
    35 0.162 35 0.330   
      36 0.258   

 
 ثانيا : التحقق من افتراض االستقلل  المركزي  للستجابات عن فقرات  بنك االسئمة في مادة االحياء

حصػػائيات  قػػد يػػتدي وجػػود االرتبػػاط الموضػػعي بػػيف الفقػػرات الػػى تقػػديرات غيػػر دقيقػػة لمعػػالـ الفقػػرات وا 
لتػػي تعػػد احتماليػػة ، كمػػا ( اIRTاالختبػػار وقػػدرة المفحوصػػيف اسػػتنادا الػػى نمػػاذج نظريػػة االسػػتجابة لمفقػػرة )

يعطػػػػي االسػػػػتقالؿ الموضػػػػعي بعػػػػدا الضػػػػافيا غيػػػػر مقصػػػػود لالختبػػػػار اسػػػػتنادا الػػػػى البنػػػػاء الػػػػذي نيػػػػتـ بػػػػو 
(Hambleton, etal,1991: 11)  . 

 ثالثا : افتراض المنحنى المميز لمفقرة :

ؿ الزيػػادة وىػو يمثػ . Item Characteristic Functionيسػمى ىػذا المنحنػى بالدالػة المميػزة لمفقػرة 
المطردة الحتماؿ اإلجابة عف الفقرة لألفراد ذوي المسػتويات العميػا تكػوف صػحيحة عمػى العكػس مػف األفػراد 

 (Erguven , 2014:  26)ذوي المستويات الدنيا فتكوف احتماؿ اإلجابة خاطئة عمى القدرة المقاسة 
لتمييػػػز، والقػػػيـ اإلحصػػػاءات فحػػػص معػػػامالت االرتبػػػاط  لمتحقػػػؽ مػػػف تبػػػايف الفقػػػرات فػػػي معػػػامالت اوتػػػـ 

مػدى توزيػع معػامالت ( يوضػح 5)الوصفية لتوزيع معامالت االرتباط تمثؿ ذلؾ, وكما موضح في الجدوؿ 
 .ذلؾاالرتباط  
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 (5جدول )
 قيم االحصاءات الوصفية لتوزيع معامل االرتباط

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المدى االختبار
-0.223  االول

0.065 
0.402 0.036829 

-0.180 الثاني
0.148 

0.373 0.034419 

-0.162 الثالث
0.147 

0.419 0.139441 

-0.258 الرابع
0.231 

0.447 0.180321 

-0.568 الخامس
0.081 

0.207 0.025859 

 
بنػؾ االسػئمة المحوسػب  -وتشير ىذه اإلحصائيات اللى أف توزيع متشرات التمييػز لجميػع فقػرات اختبػارات 

الخمسػػة  اللػى حػد مػػا متباينػة فػي قوتيػػا التمييزيػة, وىػي قػػادرة عمػى أف تقػدـ  اسػػتجابات  -يػاءفػي مػادة االح
 متباينة مف األفراد المستجيبيف، وىذا ما يتوافؽ مع االنموذج المعتمد

 رابعا : افتراض عامل التحرر من السرعة :
جانبػػا ىامػػا فػػي ( أف عامػػؿ السػػرعة ال يعػػد Hambleton, etal,1991لقػػد أكػػد ىػػامبمتوف واخػػروف)

  (Hambleton, etal,1991: 11-12)األداء عمى االختبار في نماذج نظرية االستجابة لمفقرة 
%(, واف نسػػبة الفقػػرات التػػي تمػػت االجابػػة 400وبمػػا اف نسػػبة الطػػالب الػػذيف اكممػػوا ىػػذا االختبػػار ىػػي )

 عة.%(, فاف ىذا يعني اف االختبار متحرر مف عامؿ السر 400عمييا ايضا تساوي )
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 المعمم: ثنائيملءمة البيانات ألنموذج 
المحوسػػب فػػي مػػادة االحيػػاء لطمبػػة الصػػؼ الثالػػث -لقػػد ىػػدؼ الباحػػث لتحميػػؿ اختبػػارات بنػػؾ االسػػئمة 

 ، لػذا عمػدThree Parameterالمعمػـ  ثنائيػة الخمسة وفقػا لنمػوذج نظريػة االسػتجابة لمفقػرة   -المتوسط 
يانػػػات التػػػي حصػػؿ عمييػػػا وفقػػػا ليػػذا النمػػػوذج ، وتػػػوافر مصػػػداقية لمتحقػػػؽ مػػػف حسػػف مطابقػػػة الب الباحثػػاف 

النتػائج فػػي تقػػدير معػػالـ الفقػػرات واألفػػراد باسػػتعماؿ البيانػػات لنمػػاذج االسػػتجابة. ولتحقيػػؽ ذلػػؾ فقػػد أسػػتعمؿ 
(  لمتحقػػػؽ مػػػف مالئمػػػة فقػػػرات االختبػػػارات الثالثػػػة باالسػػػتناد الػػػى STATAالباحػػػث البرنػػػامج االحصػػػائي )

مطابقػة كػؿ الختبػار حسػف اللحسػف المطابقػة ، حيػث يعطػي قػيـ إلحصػائية  القيمة الزائيةبار الحصائية اخت
 لثنػائيفقرة مف فقرات االختبارات الخمس عمى حده ليتسنى لمباحث الحكـ عمى مالئمة الفقرات لألنموذج ا

 ( يوضح ذلؾ40،  9،8،7،6ؿ )او و الجد
 

 المعمم الثنائيعمى مدى الملئمة لمنموذج  ( القيمة الزائية لفقرات االختبار االول6جدول )
الخطأ  الصعوبة الفقرة

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
 الداللة zقيمة 

1 
-8.563 4.563 0.185 0.099 1.96 0.003 

18 -
10.239 6.431 0.162 0.103 1.92 0.010 

2 -1.014 0.216 0.486 0.087 -4.7 0.000 19 -4.880 1.643 0.275 0.094 -2.97 0.003 

3 -5.238 1.588 0.355 0.111 -3.3 0.001 20 0.566 0.179 0.448 0.087 3.15 0.002 

4 -4.478 1.525 0.264 0.091 -2.94 0.003 21 11.870 11.114 0.094 0.088 -5.13 0.000 

5 -3.852 1.287 0.254 0.085 -2.99 0.003 22 2.892 0.988 0.247 0.083 2.93 0.003 

6 -3.097 0.519 0.632 0.117 -5.96 0.000 23 -1.036 0.141 0.787 0.099 -7.37 0.000 

7 -1.347 0.150 0.919 0.109 1.34 0.006 24 -7.585 3.813 0.186 0.094 -2.96 0.003 

8 
4.275 3.769 0.090 0.078 8.44 0.000 

25 -
11.315 12.481 0.076 0.084 -2.57 0.001 

9 -0.535 0.044 5.108 0.954 12.25 0.000 26 3.602 1.407 0.219 0.085 2.56 0.001 

10 
-0.372 0.040 4.539 0.711 -9.32 0.000 

27 -
23.031 31.066 0.087 0.118 -3.86 0.000 

11 -0.800 0.103 0.965 0.106 -7.78 0.000 28 3.818 0.944 0.421 0.109 4.05 0.000 

12 -2.512 0.360 0.707 0.113 -6.98 0.000 29 -1.330 0.161 0.825 0.103 -8.24 0.000 

13 -5.567 2.157 0.234 0.092 -2.58 0.001 30 -4.670 1.279 0.373 0.106 3.52 0.000 

14 1.830 0.779 0.203 0.081 2.35 0.004 31 -2.704 0.643 0.365 0.087 4.17 0.000 
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15 -3.427 0.813 0.390 0.095 -4.22 0.000 32 -4.022 0.969 0.409 0.103 3.98 0.000 

16 3.769 2.123 0.144 0.080 4.09 0.000 33 -7.057 3.141 0.220 0.099 -4.21 0.000 

17 -0.502 0.099 0.830 0.097 8.55 0.000  

 
 الثنائي المعممعمى مدى الملئمة لمنموذج ي ة الزائية لفقرات االختبار الثان( القيم7جدول )

الخطأ  الصعوبة الفقرة
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

 الداللة zقيمة 

1 -0.802 0.254 0.616 0.153 -3.16 0.002 11 -2.973 1.193 0.586 0.253 -2.49 0.003 

2 0.537 1.419 0.634 0.467 1.38 0.004 12 -2.105 1.895 0.354 0.111 -2.7 0.000 

3 -2.737 2.729 0.628 0.211 -1.98 0.003 13 -2.266 2.252 0.780 0.276 -1.99 0.000 

4 -2.656 0.354 0.948 0.156 -7.49 0.000 14 -1.738 0.147 1.546 0.198 11.79 0.000 

5 -2.914 0.558 0.542 0.111 -5.22 0.000 15 -0.705 0.379 1.689 0.483 -2.86 0.003 

6 -2.015 1.914 0.866 0.314 -3.07 0.000 16 -1.319 0.492 2.010 0.600 -2.68 0.000 

7 -2.037 2.823 0.842 0.410 -1.72 0.004 17 -3.370 11.130 0.564 0.509 -2.37 0.002 

8 0.014 0.318 1.853 0.837 2.05 0.000 18 -0.833 0.638 1.515 0.570 -4.31 0.001 

9 -1.901 0.182 1.287 0.169 6.43 0.000 19 -0.669 0.529 1.751 0.705 -1.26 0.206 

10 -3.899 4.323 0.904 0.318 -3.4 0.067 20 -0.802 0.254 0.616 0.153 -3.16 0.002 

 
 الثنائي المعمممدى الملئمة لمنموذج  عمى الثالث( القيمة الزائية لفقرات االختبار 8جدول )

الخطأ  الصعوبة الفقرة
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

 الداللة zقيمة 

1 -1.425 0.384 1.127 0.193 -3.71 0 19 0.906 2.071 0.127 0.626 10.57 0 

2 -0.152 0.343 2.562 1.544 -2.44 0.001 20 0.153 0.606 0.085 0.755 -3.28 0 

3 1.426 0.997 1.039 0.521 1.98 0 21 -0.253 0.264 0.490 0.667 -4.06 0 

4 -2.220 2.784 0.460 0.190 -3.8 0.004 22 0.097 0.401 1.112 -0.560 2.43 0.015 

5 -4.460 1.300 0.743 0.176 -3.43 0.001 23 -1.604 -0.554 0.261 0.382 -2.26 0.002 

6 -1.518 1.070 0.889 0.334 -6.42 0.000 24 -0.420 0.620 2.429 -0.265 15.6 0.000 

7 0.564 1.074 0.458 2.968 11.8 0.000 25 0.564 1.074 0.458 2.968 14.44 0.000 

8 -1.254 6.748 0.039 2.199 11.42 0.000 26 -1.254 6.748 0.039 2.199 13.69 0.000 

9 0.920 1.019 0.480 0.853 -6.53 0.000 27 0.920 1.019 0.480 0.853 -9.96 0.000 

10 0.319 0.515 1.736 0.181 -9.84 0.000 28 0.319 0.515 1.736 0.181 -5.02 0.000 

11 0.929 0.114 1.382 2.090 -8.6 0.000 29 0.929 0.114 1.382 2.090 12.95 0.000 
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12 -1.812 0.359 1.669 0.266 -5.41 0.000 30 -1.812 0.359 1.669 0.266 -6.78 0.000 

13 -0.159 0.235 2.229 0.685 10.24 0.000 31 -0.159 0.235 2.229 0.685 12.18 0.000 

14 -0.882 0.270 1.364 0.214 -2.85 0.004 32 -0.882 0.270 1.364 0.214 -2.74 0.004 

15 -0.623 0.296 1.710 0.376 3.48 0.001 33 -0.623 0.296 1.710 0.376 12.08 0.000 

16 -0.479 0.503 0.886 3.572 -2.1 0.001 34 -0.478 0.502 0.886 3.571 16.31 0.000 

17 0.359 0.663 0.270 0.278 -3.2 0.001 35 0.359 0.662 0.269 0.277 11.08 0.000 

18 -1.203 -0.043 0.946 1.783 -4.35 0.000 

 
 الثنائي المعممعمى مدى الملئمة لمنموذج الرابع ( القيمة الزائية لفقرات االختبار 9جدول )

الخطأ  الصعوبة الفقرة
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

 الداللة zقيمة 

1 -1.096 0.877 0.807 0.209 -2.25 0.001 19 -2.722 0.305 1.179 0.176 -8.92 0.000 

2 -1.710 0.210 0.792 0.105 -8.15 0.000 20 -5.414 7.744 0.719 0.362 -0.7 0.010 

3 
-1.776 0.190 0.957 0.118 -9.37 0.000 

21 -
22.902 1.160 0.079 0.147 -2.2 0.001 

4 -1.807 0.206 0.878 0.113 -8.79 0.000 22 1.405 0.240 1.418 1.083 5.85 0.000 

5 -2.873 2.414 1.035 0.341 -1.19 0.009 23 -1.958 0.253 0.745 0.105 -7.73 0.000 

6 -0.756 0.522 2.103 0.889 -2.45 0.000 24 -1.963 0.191 1.152 0.143 10.26 0.000 

7 -0.608 0.862 1.156 0.465 -5.71 0.001 25 -1.825 0.175 1.150 0.139 -10.41 0.000 

8 -2.240 0.271 0.852 0.119 -8.26 0.000 26 -1.191 0.347 2.013 0.457 -3.43 0.001 

9 0.230 0.128 2.498 0.673 6.81 0.001 27 -1.805 1.531 0.820 0.255 -2.18 0.000 

10 -1.591 1.108 1.355 0.479 -3.44 0.004 28 -1.001 0.492 1.235 0.270 -2.03 0.002 

11 0.034 0.260 1.955 0.666 3.33 0.000 29 -0.405 0.302 1.981 0.586 -4.34 0.000 

12 -0.399 0.207 2.047 0.450 -1.99 0.003 30 -2.267 0.306 0.725 0.108 -7.41 0.000 

13 -3.016 0.390 1.045 0.172 -7.74 0.000 31 0.734 4.852 1.116 2.909 6.7 0.000 

14 -4.082 0.771 0.878 0.198 -5.29 0.000 32 0.321 1.319 0.105 0.540 8.53 0.000 

15 -5.350 5.014 0.210 0.094 -1.07 0.035 33 0.706 1.763 0.571 0.967 8.28 0.000 

16 -1.635 0.516 0.493 0.146 -3.17 0.002 34 0.831 3.129 0.471 2.007 2.61 0.003 

17 -2.277 0.255 0.975 0.132 -8.94 0.000 35 0.512 0.937 0.762 1.881 3.22 0.001 

18 0.218 0.164 2.793 1.051 3.32 0.000 36 -0.801 1.224 1.038 1.995 4.83 0.000 
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 الثنائي المعممعمى مدى الملئمة لمنموذج  الخامس( القيمة الزائية لفقرات االختبار 10جدول )
الخطأ  الصعوبة الفقرة

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
 الداللة zقيمة 

1 -0.238 0.331 1.299 0.300 -3.72 0.002 16 -1.824 2.320 0.534 0.191 -8.79 0.004 

2 -1.260 0.122 1.087 0.112 10.32 0.000 17 -1.345 2.482 0.666 0.353 -3.54 0.000 

3 -1.969 0.238 0.769 0.101 -8.27 0.000 18 -1.487 0.367 1.481 0.243 -4.05 0.000 

4 -1.973 0.217 0.882 0.110 -9.1 0.000 19 -0.327 0.578 1.169 0.390 -6.56 0.002 

5 -2.255 0.276 0.782 0.107 -8.16 0.000 20 -3.083 0.421 0.819 0.130 -7.32 0.000 

6 -3.203 0.428 0.922 0.149 -7.48 0.000 21 -0.996 0.754 2.747 2.041 -3.32 0.000 
7 -2.269 1.532 1.239 0.392 -1.48 0.139 22 -0.598 0.546 1.713 0.641 -2 0.003 

8 -1.005 0.465 1.322 0.286 -2.16 0.001 23 1.958 0.422 1.080 0.571 4.64 0.000 

9 -1.281 0.313 1.517 0.244 -4.09 0.000 24 -2.062 0.279 0.667 0.095 -7.04 0.000 

10 0.091 0.259 1.440 0.358 9.35 0.002 25 -1.201 0.459 1.466 0.315 -2.62 0.004 

11 -1.825 0.449 1.930 0.388 -4.06 0.000 26 -0.814 0.339 1.488 0.297 -2.04 0.001 

12 -0.398 0.341 1.377 0.322 -6.17 0.000 27 0.005 0.132 4.053 1.689 3.04 0.000 

13 -0.718 0.316 1.630 0.342 -2.27 0.001 28 -0.836 0.141 2.145 0.293 -5.93 0.000 

14 -2.751 1.118 1.227 0.262 -2.46 0.000 29 -1.079 0.268 1.774 0.304 -4.03 0.000 

15 -3.370 0.455 1.083 0.187 -7.41 0.000 30 -1.347 0.552 1.175 0.232 -2.44 0.005 

 
 

 -0.485اف معػػامالت التمييػػز لممفػػردات تراوحػػت بػػيف ) مػػا يمػػي: (40 ،9،8،7،6)وؿ اويتضػػح مػػف الجػػد
(  ودرجػػة حريػػة مػػا ال نيايػػة  لمقػػيـ الزائيػػة فػػي القػػيـ الجدوليػػة 0,05وى )( وجميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػت5.408

( وبالتػػػالي تكػػػوف دالػػػة 4.96( .  وجميػػػع ىػػػذه القػػػيـ جػػػاءت اعمػػػى مػػػف او تسػػػاوي )4.96التائيػػػة والبالغػػػة )
احصائيا ومطابقة لمبيانات النموذج مػا عػدا الفقػرات المضػممة اعػاله  فقػد جػاءت القيمػة الزائيػة ليػا اقػؿ مػف 

 (44( وكما مبينة في الجدوؿ ادناه رقـ )4.96القيمة الجدولية )
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 (11جدول )
 بعد  الفقرات المحذوفة من بنك االسئمة المحوسب ثنائي المعمم 

 التحقق من افتراض مطابقة الفقرات للنموذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقػػدرة  ( فػػي القػػدرة المقاسػػة المنػػاظرة لكػػؿ درجػػة خػػاـ Theta Abilityوحسػػبت تقػػديرات قػػدرة األفػػراد )
( وىػػي القػػيـ المسػػتعممة فػػي أي تطبيػػؽ ليػػذه الفقػػرات مسػػتقباًل  ،كمػػا يتضػػمف قػػيـ Thetaبوحػػدة الموجػػت )

( : الػذي يمثػؿ تكػرار كػؿ درجػة مػف ىػذه الػدرجات frequencyالخطأ المعياري لتقػديرات القػدرة، والتكػرار )
التكػرار المتجمػع الصػاعد لكػؿ  ( : ويمثػؿcum frequencyالخاـ المحتممة ، والتكرار المتجمػع الصػاعد )

 ( يوضح ذلؾ .46 ،45،42،40،44وؿ )ادرجة خاـ ، والجد
 
 
 
 
 
 
 

الفقرات  اسم االختبار االختبار
 المثبتة

الفقرات 
 المحذوفة

 المجموع

 31 1887 33 الجهاز الهيكمي االول

 18 19810 20 الجهاز العضمي الثاني

الجهاز  الثالث
 الهضمي

35 22 34 

 33 20815810 36 جهاز الدوران الرابع

 29 9 30 الجهاز التنفسي الخامس

 145 9 154 المجموع
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 قيم معامل قدرة االفراد في االختبار االول لبنك االسئمة المحوسب  (12جدول )
الخطأ  معمم القدرة الدرجة

 المعياري
التكرار  التكرار

المتجمع 
 الصاعد

الخطأ  معمم القدرة الدرجة
 المعياري

التكرار  رالتكرا
المتجمع 
 الصاعد

0 00000 00000 0 0 16 0.765721 0.1556 30 179 

1 -1.70171 0.1194 1 1 17 -1.04365 0.1291 27 206 

2 0.197908 0.1540 3 4 18 -1.85793 0.1570 25 231 

3 -0.86535 0.1098 5 9 19 -1.38129 0.1366 45 276 

4 0.466731 0.1347 8 17 20 0.765721 0.1489 30 306 

5 0.197908 0.1414 6 23 21 -0.04678 0.1484 49 355 

6 0.765721 0.1095 5 28 22 -1.54313 0.1261 58 413 

7 0.197908 0.1553 7 35 23 -0.86535 0.1447 74 487 

8 0.765721 0.1454 12 47 24 -0.86535 0.1468 71 558 

9 0.466731 0.1520 13 60 25 -0.67869 0.1024 82 640 

10 0.197908 0.1502 13 73 26 0.765721 0.1202 95 735 

11 0.466731 0.1174 18 91 27 -0.67869 0.1414 98 833 

12 0.765721 0.1302 11 102 28 0.197908 0.1145 67 900 

13 0.197908 0.1556 17 119 29 1.474786 0.1416 64 964 

14 1.102431 0.1300 14 133 30 -0.48172 0.1186 36 1000 

15 -1.85793 0.1526 16 149 31 0000000 000000 0 0000 
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 ( قيم معامل قدرة االفراد في االختبار الثاني لبنك االسئمة المحوسب 13جدول )
الخطأ  معمم القدرة الدرجة

 المعياري
التكرار  التكرار

المتجمع 
 الصاعد

الخطأ  معمم القدرة الدرجة
 المعياري

التكرار  التكرار
المتجمع 
 الصاعد

0 00000 00000 0 0 10 0.765721 0.0649 78 315 

1 -0.04678 0.1313 1 1 11 0.197908 0.1477 84 399 

2 0.197908 0.1551 4 5 12 0.765721 0.1154 61 460 

3 0.197908 0.1139 9 14 13 -1.21518 0.1043 92 552 

4 0.765721 0.0953 10 24 14 -0.27207 0.1249 93 645 

5 0.197908 0.1226 19 43 15 1.486348 0.0868 124 769 

6 0.466731 0.1104 39 82 16 0.197908 0.0905 119 888 

7 0.197908 0.1127 45 127 17 0.466731 0.1325 112 1000 

8 -0.27207 0.1444 52 179 18 0000000 000000 000 0000 

9 -0.67869 0.1057 58 237 
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 ( قيم معامل قدرة االفراد في االختبار الثالث لبنك االسئمة المحوسب 14جدول )
الخطأ  معمم القدرة الدرجة

 المعياري
التكرار  التكرار

المتجمع 
 الصاعد

الخطأ  معمم القدرة الدرجة
 المعياري

التكرار  التكرار
المتجمع 
 الصاعد

0 00000 00000 0 0 18 -0.27207 0.1406 15 107 

1 0.197908 0.1339 2 2 19 -2.16652 0.0786 12 119 

2 1.487846 0.1319 1 3 20 -0.67869 0.0385 18 137 

3 -0.67869 0.1172 1 4 21 -2.16652 0.0774 21 158 

4 -0.04678 0.1266 5 9 22 0.466731 0.1351 29 187 

5 0.466731 0.0683 6 15 23 -0.27207 0.1009 27 214 

6 -1.21518 0.0763 5 20 24 -0.48172 0.1157 48 262 

7 -1.21518 0.1268 7 27 25 -0.04678 0.0958 67 329 

8 -1.54313 0.1017 5 32 26 -0.27207 0.1249 80 409 

9 -0.27207 0.1503 10 42 27 -0.48172 0.1361 83 492 

10 -0.67869 0.0721 6 48 28 0.765721 0.1166 95 587 

11 -0.48172 0.1321 9 57 29 -0.27207 0.1223 87 674 

12 -0.04678 0.1186 7 64 30 -0.27207 0.0910 77 751 

13 -1.54313 0.0613 8 72 31 -0.04678 0.1236 99 850 

14 -1.04365 0.0540 6 78 32 0.765721 0.1160 88 938 

15 -1.21518 0.1325 7 85 33 0.765721 0.1151 62 1000 

16 -1.70171 0.0986 3 88 34 0000000 000000 0000 0000 

17 -2.16652 0.1035 4 92 
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 ( قيم معامل قدرة االفراد في االختبار الرابع لبنك االسئمة المحوسب 15جدول )
الخطأ  معمم القدرة الدرجة

 المعياري
التكرار  التكرار

المتجمع 
 الصاعد

الخطأ  معمم القدرة الدرجة
 المعياري

التكرار  التكرار
المتجمع 
 الصاعد

0 00000 00000 0 0 17 1.485846 0.1446 19 123 

1 -0.86535 0.1497 1 1 18 0.466731 0.0244 21 144 

2 -1.54313 0.1363 2 3 19 1.102431 0.0791 30 174 

3 0.197908 0.1277 2 5 20 0.765721 0.1582 12 186 

4 0.466731 0.1216 4 9 21 1.447486 0.1313 39 225 

5 0.197908 0.0802 3 12 22 1.102431 0.1043 48 273 

6 -0.48172 0.0745 7 19 23 1.464486 0.1186 44 317 

7 0.466731 0.1308 2 21 24 0.765721 0.0966 61 378 

8 0.765721 0.1180 4 25 25 1.102431 0.1308 67 445 

9 -1.21518 0.1482 6 31 26 0.765721 0.1431 72 517 

10 -1.21518 0.0892 7 38 27 1.102431 0.1273 88 605 

11 -1.54313 0.1416 3 41 28 0.466731 0.1223 82 687 

12 -0.27207 0.1284 8 49 29 1.477486 0.1046 104 791 

13 -0.48172 0. 745 5 54 30 1.102431 0.1291 120 911 

14 -1.04365 0.1403 15 69 31 1.102431 0.1244 9 920 

15 1.102431 0.1053 17 86 32 1.102431 0.1275 80 1000 

16 -0.27207 0.1108 18 104 33 0000000 000000 0 0000 
 

 
 
 
 
 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
086 

 ( قيم معامل قدرة االفراد في االختبار الخامس لبنك االسئمة المحوسب 16جدول )
الخطأ  معمم القدرة الدرجة

 المعياري
التكرار  التكرار

المتجمع 
 الصاعد

الخطأ  معمم القدرة الدرجة
 ياريالمع

التكرار  التكرار
المتجمع 
 الصاعد

0 00000 00000 0 0 15 -0.86535 0.1123 10 76 

1 1.102431 0.1430 2 2 16 -1.70171 0.1064 16 92 

2 1.102431 0.1333 1 3 17 1.102431 0.1441 19 111 

3 -0.48172 0.1241 1 4 18 -0.67869 0.0786 30 141 

4 -2.16652 0.1268 3 7 19 -0.48172 0.0330 33 174 

5 -1.38129 0.0721 6 13 20 0.466731 0.0878 51 225 

6 -1.38129 0.0807 5 18 21 -0.86535 0.1570 50 275 

7 -1.21518 0.1151 8 26 22 -0.27207 0.1293 82 357 

8 -0.48172 0.1503 7 33 23 -1.21518 0.1088 83 440 

9 -0.04678 0.0923 7 40 24 1.102431 0.1142 111 551 

10 -0.27207 0.1439 6 46 25 0.197908 0.0974 123 674 

11 -1.04365 0.1357 4 50 26 -1.21518 0.1183 106 780 

12 -0.27207 0.0769 3 53 27 -0.86535 0.1325 117 897 

13 -2.01261 0.0605 4 57 28 0.197908 0.1218 103 1000 

14 -0.48172 0.1339 9 66 29 0000000 000000 000 0000 
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 استقلل القياس عن قدرة العينة التي تؤدي االختبار:
الف تحميػػػؿ أداء أفػػػراد العينتػػػيف المالئمػػػيف يفيػػػد فػػػي حسػػػاب تقػػػديرات القػػػدرات المقابمػػػة لكػػػؿ درجػػػة كميػػػة      

محتممػة عمػى االختبػار بحيػػث تكػوف متكافئػة الحصػػائيا ، فتقػدير قػدرة المسػتجيب الحاصػػؿ عمػى درجػة كميػػة 
عمػػى االختبػػار ال تتػػأثر بػػاختالؼ مسػػتوى عينػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي ، وبػػذلؾ تتحػػرر قػػدرة المسػػتجيب عػػف 
االختبار عف باقي قدرة األفراد الذيف يجيبوف عنو مع األخذ حساب الخطأ المعياري لتمؾ التقديرات )كاظـ، 

 (.545 -542ب:  4996
)الصػػعوبة ، القػػدرة( لكػػؿ اختبػػار مػػف اختبػػارات  ولمتحقػػؽ مػػف التكػػافت اإلحصػػائي أجريػػت مقارنػػة لمعممػػي   

بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب الخمسػػة ، فمقػػد اشػػتقت النتػػائج مػػف تحميػػؿ العينػػة الكميػػة وتحميػػؿ العينتػػيف )مرتفعػػة 
المستوى ، منخفضة المسػتوى( وعػدت ىػذه التقػديرات متكافئػة الحصػائيا فمػـ يتجػاوز الفػرؽ بػيف أي تقػديريف 

يوضػح تقػديرات الصػعوبة المقابمػة لكػؿ  (44 ،40،49،48،47وؿ )دا، والجػ مجموع الخطأ المعيػاري ليمػا
 فقرة مف االختبار وفقا لمعينات الثالث )الكمية ، مرتفعة المستوى ، منخفضة المستوى(.

 
المشتقة من العينات )الكمية االول تقديرات الصعوبة المقابمة لكل فقرة من فقرات االختبار ( 17الجدول )

 المنخفضة ( المستوى8 المرتفعة 8 

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

تقدير 
 الصعوبة

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 0.497 0.112 0.503 -0.005 0.028 0.317 0.181 0.228 

2 -0.317 0.215 -0.357 -0.040 0.210 -0.996 0.679 0.210 

3 -0.123 0.111 -0.065 -0.058 0.202 -0.323 0.200 0.302 

4 0.464 0.199 -3.089 0.375 0.788 -2.425 -0.039 0.288 

5 -2.045 0.114 -1.820 -0.225 0.226 -2.175 0.130 0.226 

6 0.840 0.128 0.750 0.091 0.249 0.660 0.180 0.249 

7 -0.818 0.116 -1.062 0.244 0.286 -0.745 -0.073 0.286 

8 -0.768 0.215 -0.234 -0.534 0.489 -0.348 -0.420 0.389 
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088 

9 -2.204 0.189 -2.375 0.170 0.305 -2.104 -0.101 0.305 

10 -2.381 0.115 -2.557 0.176 0.259 -2.281 -0.100 0.259 

11 -2.421 0.512 -2.025 -0.396 0.234 -3.035 -0.692 0.534 

12 -3.727 0.142 -3.721 -0.006 0.327 -3.391 -0.336 0.327 

13 -3.183 0.116 -3.035 -0.148 0.284 -2.776 0.266 0.284 

14 -2.510 0.613 -2.391 -0.118 0.190 -1.283 -0.867 0.390 

15 -2.149 0.515 -2.776 0.626 0.270 -2.460 0.310 0.270 

16 -0.774 0.416 -1.283 0.509 0.208 -0.527 0.246 0.208 

17 -2.790 0.513 -3.527 0.738 0.314 -2.025 -0.765 0.314 

18 -2.513 0.316 -2.929 0.416 0.278 -2.311 -0.202 0.278 

19 -2.350 0.414 -2.734 0.384 0.195 -3.035 0.685 0.395 

20 0.494 0.715 0.350 0.139 0.249 0.391 0.103 0.249 

21 -1.533 0.215 -0.747 -0.786 0.795 -1.415 0.118 0.195 

22 -2.957 0.313 -2.217 -0.740 0.443 -2.283 -0.674 0.443 

23 -3.818 0.014 -3.758 -0.061 0.297 -3.760 -0.058 0.297 

24 -1.659 0.515 -1.047 -0.612 0.201 -1.527 -0.132 0.201 

25 -2.509 0.510 -2.432 -0.078 0.212 -2.929 0.420 0.212 

26 -2.273 0.432 -2.152 0.121 0.357 -3.165 -0.108 0.357 

27 -2.045 0.414 -2.356 0.312 0.259 -2.350 0.305 0.259 

28 -3.575 0.211 -3.823 0.248 0.334 -3.747 0.172 0.334 

29 -2.035 0.014 -3.688 1.653 0.325 -2.217 0.182 0.325 

30 -3.361 0.119 -3.533 0.172 0.258 -3.258 -0.103 0.258 

31 -3.745 0.112 -3.858 0.113 0.336 -3.627 -0.118 0.336 
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089 

 تقديرات الصعوبة المقابمة لكل فقرة من فقرات االختبار الثاني المشتقة من العينات ( 18الجدول )
 المستوى( فضة )الكمية 8 المرتفعة 8 المنخ

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

تقدير 
 الصعوبة

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير الصعوبة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 0.798387 0.332644 0.768416 0.029971 0.146638 0.901519 -0.10313 0.148729 

2 -1.78029 0.122434 -1.18524 -0.59505 0.648297 -1.30133 -0.47896 0.417828 

3 -0.57125 0.493842 0.012895 -0.58415 0.333064 -1.09611 0.52486 0.234087 

4 -2.4007 0.246293 -2.30657 -0.09413 0.189642 -2.80227 0.40157 0.222046 

5 -3.04056 0.276914 -2.6735 -0.36706 0.232223 -3.35256 0.312 0.265882 

6 -2.09738 0.233918 -2.36423 0.26685 0.212366 -1.76426 -0.33312 0.36048 

7 -2.51959 0.251512 -2.84713 0.32754 0.244213 -2.11829 -0.4013 0.578659 

8 -2.44314 0.148132 -2.22431 -0.21883 0.204007 -2.55097 0.10783 0.204786 

9 -1.23028 0.206223 -1.46951 0.23923 0.165877 -0.96413 -0.26615 0.130176 

10 -4.6389 0.286642 -4.33456 -0.30434 0.375247 -4.86767 0.22877 0.447392 

11 -4.21221 0.251638 -4.39779 0.18558 0.382156 -3.81457 -0.39764 0.310266 

12 -1.06492 0.302345 -1.31011 0.24519 0.159435 -0.80218 -0.26274 0.126009 

13 -2.34883 0.344081 -2.69741 0.34858 0.233838 -1.9423 -0.40653 0.269267 

14 -2.73082 0.261307 -2.95361 0.22279 0.251872 -2.39497 -0.33585 0.194858 

15 -2.01642 0.330843 -1.62113 -0.39529 0.172552 -2.35282 0.3364 0.192275 

16 -3.34512 0.293796 -3.60345 0.25833 0.30396 -2.94439 -0.40073 0.232536 

17 -3.21019 0.186121 -3.6366 0.42641 0.54917 -3.09999 -0.1102 0.177649 

18 -2.125 0.334989 -2.6735 0.5485 0.232223 -1.59907 -0.52593 0.452974 
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 تقديرات الصعوبة المقابمة لكل فقرة من فقرات االختبار الثالث المشتقة( 19الجدول )
 من العينات )الكمية 8 المرتفعة 8 المنخفضة ( المستوى 

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

تقدير 
 الصعوبة

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 تقديرينال

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير الصعوبة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 0.913644 0.330161 0.894080 0.019564 0.242917 0.865624 0.04802 0.139223 

2 
1.51265 0.202489 -1.50459 -0.00806 0.714608 -1.17533 

-
0.33732 0.220423 

3 
-1.58331 0.793444 -1.53609 -0.04722 0.395358 -1.26155 

-
0.32176 0.13988 

4 
-2.05988 0.559719 -2.81645 0.75657 0.229934 -1.75715 

-
0.30273 0.158045 

5 
-1.76180 0.109738 -1.47042 -0.29138 0.187115 -1.71089 

-
0.05091 0.15612 

6 
-3.64042 0.199646 -3.57891 -0.06151 0.390073 -3.4547 

-
0.18572 0.263283 

7 
-3.35314 0.181123 -3.05527 -0.29787 0.332639 -3.26492 

-
0.08822 0.247743 

8 
-1.75408 0.209499 -1.69573 -0.05835 0.197588 -1.54814 

-
0.20594 0.14972 

9 
-2.53445 0.238619 -2.66820 0.13375 0.296114 -2.10979 

-
0.42466 0.274257 

10 -0.82994 0.08790 -0.90958 0.07964 0.139793 -0.87844 0.0485 0.129682 

11 
-3.50023 0.190339 -3.49214 -0.00809 0.381005 -3.26492 

-
0.23531 0.247743 

12 
-1.57615 0.404242 -1.04978 -0.52637 0.184275 -1.3946 

-
0.18155 0.144219 

13 
-2.41582 0.318153 -2.33610 -0.07972 0.199893 -2.02057 

-
0.39525 0.169898 
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14 3.91333 0.119371 5.418576 1.505 0.107079 2.9578 0.956 0.270478 

15 -4.22147 0.244515 -4.13783 -0.08364 0.422498 -4.32642 0.10495 0.351463 

16 
-1.5619 0.203843 -1.2473 -0.3146 0.278114 -1.46337 

-
0.09853 0.146618 

17 
-2.62979 0.242889 -2.25494 -0.37485 0.261783 -2.49052 

-
0.13927 0.194863 

18 
-2.47744 0.236147 -2.09635 -0.38109 0.24975 -2.32097 

-
0.15647 0.18528 

19 
-1.26635 0.396315 -1.03190  -0.23445 0.283356 -0.83148 

-
0.43487 0.128674 

20 
-3.27562 0.276481 -3.11139 -0.16423 0.338326 -3.09646 

-
0.17916 0.234863 

21 
-5.01561 0.327086 -5.46459 0.44898 0.714608 -4.78167 

-
0.23394 0.411362 

22 
-0.29045 0.782281 0.592249 

-
0.882699 0.433095 -0.05695 -0.2335 0.120127 

23 
-1.47117 0.20138 -1.36267 -0.1085 0.18809 -1.14626 

-
0.32491 0.136448 

24 
-2.55773 0.139648 -2.33139 -0.22634 0.338326 -1.9859 

-
0.57183 0.468252 

25 
-2.10495 0.321353 -2.09731 0.00764 0.278866 -1.5196 

-
0.58535 0.248658 

26 
-2.71809 0.246989 -2.68625 -0.03184 0.304029 -2.36194 

-
0.35615 0.187535 

27 
-1.81658 0.111466 -1.57322 -0.24336 0.214114 -1.47732 

-
0.33926 0.247117 

28 
-1.43709 0.100489 -1.38812 -0.04897 0.171036 -1.3407 

-
0.09639 0.142413 

29 
-2.07778 0.320364 -2.04851 -0.02927 0.264408 -1.54814 

-
0.52964 0.29972 
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30 
-1.89731 0.214099 -1.64303 -0.25428 0.218525 -1.57699 

-
0.32032 0.150812 

31 
-2.86764 0.254272 -2.67895 -0.18869 0.322147 -2.51286 

-
0.35478 0.196175 

32 -1.85657 0.112757 -1.76526 -0.09131 0.226499 -1.43567 -0.4209 0.345639 

33 
-2.09585 0.22102 -2.06911 -0.02674 0.241234 -1.72621 

-
0.36964 0.156753 

34 -2.12327 0.422026 -2.09222 -0.03105 0.308249 -1.43567 -0.6876 0.245639 

 
تقديرات الصعوبة المقابمة لكل فقرة من فقرات االختبار الرابع المشتقة من العينات )الكمية ( 20)الجدول 

 8 المرتفعة 8 المنخفضة ( المستوى

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  عوبةتقدير الص
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير الصعوبة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 .0.322078 0.030706 0.59419 0.27211 0.478032 0.525132 0.20305 0.123207 

2 
-0.80745 0.212327 

-
0.71268 -0.09477 0.148439 -1.08072 0.27327 0.157257 

3 
-1.33793 0.392633 

-
2.00083 0.6629 0.462002 -1.36727 0.02934 0.13585 

4 
-1.61202 0.399826 

-
2.16309 0.551074 0.170526 -1.58582 -0.0262 0.143644 

5 
-1.86875 0.17770 

-
1.79634 -0.07241 0.268109 -1.81225 -0.0565 0.207928 

6 
-3.80391 0.15703 

-
3.74923 -0.05468 0.295076 -3.75978 -0.04413 0.218311 

7 
-3.1834 0.167422 

-
3.14275 -0.04065 0.149762 -3.0936 -0.0898 0.136733 

8 
-1.51476 0.29713 

-
1.36309 -0.01516 0.181943 -1.62905 0.11429 0.145312 
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9 
-1.90127 0.108777 

-
1.88523 -0.01604 0.12577 -1.72889 -0.17238 0.119307 

10 
-0.87751 0.083407 

-
0.71849 -0.15905 0.235218 -0.77832 -0.09919 0.192758 

11 
-2.73129 0.142766 

-
2.69297 -0.03832 0.135705 -2.69868 -0.03261 0.12485 

12 
-1.14883 0.388404 

-
1.13306 -0.01577 0.158633 -1.3804 0.23157 0.236289 

13 
-1.59081 0.099225 

-
1.56194 -0.02887 0.288928 -1.57117 -0.01964 0.220606 

14 
-3.56271 0.292393 

-
3.31599 -0.24672 0.333004 -3.15292 -0.40979 0.129246 

15 
-1.19641 0.089411 

-
1.17198 -0.02451 0.180689 -1.16229 -0.03412 0.178385 

16 -2.26363 0.422021 -2.7193 0.455669 0.254931 -1.76391 -0.49972 0.350781 

17 
-2.10951 0.116104 

-
2.09044 -0.01907 0.141277 -2.08252 -0.02699 0.117808 

18 
-2.63815 0.138279 

-
2.58108 -0.05407 0.447497 -2.1269 -0.51125 0.483839 

19 
-5.59362 0.041973 

-
5.40925 -0.18437 0.248069 -5.57325 -0.02037 0.222985 

20 
-3.03789 0.158934 -3.2569 0.21901 0.211052 

-
3.027485 -0.01040 0.113226 

21 
-0.01217 0.076376 

-
0.01987 0.0077 0.153253 -0.00256 -0.00961 0.133747 

22 -1.5012 0.196767 -1.4193 -0.0819 0.204931 -2.08061 0.57941 0.565234 

23 
-1.62627 0.100234 

-
2.08917 0.462901 0.166562 -1.60014 -0.02613 0.144192 

24 
-1.88494 0.208234 

-
1.68334 -0.2016 0.232339 -2.23127 0.34633 0.272924 
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25 
-2.51464 0.13261 

-
2.50156 -0.01008 0.154728 -2.49256 -0.02208 0.133747 

26 
-1.51476 0.39713 

-
1.74275 0.22799 0.149762 -1.59986 0.0851 0.117135 

27 
-1.0904 0.287221 

-
1.28022 0.18982 0.177088 -1.20197 0.11157 0.130666 

28 
-2.29419 0.323247 

-
2.34198 0.047787 0.180689 -1.61455 -0.67964 0.444748 

29 -1.77436 0.104677 -1.6411 -0.13326 0.199579 -2.11714 0.34278 0.467049 

30 
-2.28394 0.362834 

-
1.80422 -0.47973 0.152532 -1.44704 -0.8369 0.718572 

31 
-1.56981 0.498637 

-
2.08917 0.519361 0.166562 -1.48787 -0.08194 0.140019 

32 
-1.71384 0.102817 

-
2.08917 0.375331 0.466562 -1.31538 -0.39846 0.334157 

33 
-1.61913 0.250029 

-
1.24028 -0.37885 0.174811 -1.28979 -0.32934 0.233344 

 
 تقديرات الصعوبة المقابمة لكل فقرة من فقرات االختبار الخامس المشتقة من ( 21الجدول )

 العينات )الكمية 8 المرتفعة 8 المنخفضة ( المستوى
قرة

الف
 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

تقدير 
 الصعوبة

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 ةالصعوب

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

تقدير 
 الصعوبة

الفرق بين 
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -1.24299 0.130723 -1.26949 0.026502 0.142424 -1.20574 -0.03725 0.141178 

2 -1.62716 0.210558 -1.88485 0.257692 0.166803 -1.379 -0.24815 0.14687 

3 -1.95356 0.12072 -1.95205 -0.00151 0.169967 -1.9378 -0.01576 0.169804 

4 -1.86161 0.117693 -2.02131 0.159697 0.173331 -1.6968 -0.16482 0.159073 

5 -3.7264 0.206499 -4.04038 0.313976 0.323413 -3.44425 -0.28215 0.266968 

6 -3.40699 0.186669 -3.71825 0.311262 0.291401 -3.12631 -0.28067 0.241715 
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7 -2.25468 0.131536 -2.36466 0.109975 0.191542 -2.1319 -0.12278 0.179362 

8 -0.87966 0.393656 -1.30931 0.429658 0.143745 -0.47652 -0.40314 0.125235 

9 -3.00395 0.1647 -3.06846 0.064509 0.23732 -2.9167 -0.08725 0.226586 

10 -1.20376 0.399853 -1.44584 0.242083 0.148549 -0.96655 -0.23721 0.134484 

11 -1.53896 0.398094 -1.9182 0.379241 0.198362 -1.19277 -0.34619 0.16078 

12 -3.54752 0.195111 -3.67104 0.123517 0.287024 -3.4055 -0.14203 0.263732 

13 -4.20279 0.24077 -4.38218 0.179397 0.361954 -4.01293 -0.18986 0.320135 

14 -1.60484 0.189923 -1.3227 -0.28214 0.144197 -1.90424 0.299396 0.168234 

15 -2.34495 0.13505 -2.53888 0.19393 0.201782 -2.15043 -0.19452 0.180317 

16 -2.53911 0.143041 -2.49378 -0.04533 0.199065 -2.56216 0.023048 0.203493 

17 -1.19078 0.299571 -1.47391 0.28313 0.149589 -0.91791 -0.27287 0.133293 

18 -3.48567 0.191342 -3.41607 -0.0696 0.264656 -3.5249 0.039223 0.27385 

19 -5.73235 0.405821 -3.39258 -2.33977 0.511918 -6.11155 0.379202 0.159212 

20 -3.1596 0.272809 -2.73153 -0.42807 0.213917 -3.70074 0.541141 0.389576 

21 -0.33492 0.487478 0.045424 -0.38034 0.121219 -0.72807 0.393157 0.129211 

22 -1.77309 0.21494 -1.5744 -0.19868 0.153456 -1.97186 0.198773 0.171423 

23 -2.46124 0.239764 -2.22418 -0.23705 0.18378 -2.70543 0.244198 0.212462 

24 -2.28432 0.132676 -2.09284 -0.19148 0.176913 -2.47252 0.188194 0.198124 

25 -2.83474 0.156386 -2.68137 -0.15337 0.210673 -2.97391 0.13917 0.230601 

26 -2.14953 0.127601 -2.11111 -0.03842 0.177846 -2.16913 0.019607 0.181288 

27 -1.65721 0.181425 -1.85197 0.194765 0.165291 -1.46225 -0.19495 0.189848 

28 -2.03163 0.283391 -2.47163 0.440002 0.397748 -1.65126 -0.38038 0.157187 

29 -2.0053 0.12248 -2.09284 0.08754 0.176913 -1.90424 -0.10107 0.168234 
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ات جميعيا تتكافػا التقػديرات اإلحصػائية أف تقديرات الفقر  (40،49،48،47،44)وؿ اجدالو يتبيف مف 
المتناظرة ليا ، وىػذا يعنػي تكػافت التقػديرات المتنػاظرة عنػد تحميػؿ العينػة الكميػة بوصػفيا تقػديرات مرجعيػة ، 
وتمػػػؾ المشػػػتقة مػػػف أداء كػػػال العينتػػػيف منخفضػػػة المسػػػتوى ومرتفعػػػة المسػػػتوى  ، فػػػ ذا كػػػاف الفػػػرؽ بػػػيف أي 

لصعوبة أقؿ مف مجموع الخطأ المعياري ليما ، ويعني ىػذا عػدـ تػأثر تمػؾ تقديريف متناظريف مف تقديرات ا
( مػػػف 42( مػػػف االختبػػػار االوؿ ، و الفقػػػرة )49التقػػػديرات بػػػاختالؼ مسػػػتوى عينػػػة التحميػػػؿ ، عػػػدا الفقػػػرة )

( مػف االختبػار الخػامس ، أي 46،49( مػف االختبػار الرابػع ، و الفقػرتيف )40االختبار الثالػث ، و الفقػرة )
مجمػػوع الخطػػأ المعيػػاري ليػػـ تقػػديرات الفقػػرات المػػذكورة انفػػًا لػػـ تتكافػػا التقػػديرات االحصػػائية ليػػا أي اف اف 

مػف الفػرؽ بػيف التقػديريف وىػذا يعنػي تػأثر تمػؾ التقػديرات بػاختالؼ مسػتوى عينػة التحميػؿ ، عممػًا  كاف اكبر
 ( فقرة اختبارية420المتبقية ) وبذؿ تكوف عدد الفقرات انو لـ يتـ حذؼ اي فقرة مف االختبار الثاني.

 
وبيذا يتحقؽ بوجو عاـ الشؽ الثاني مف استقاللية القياس عف العينة المستخدمة ليػذه الفقػرات ، ىػو تحػرر 
صعوبة الفقرات مف قدرة العينة التي طبؽ عمييا االختبار . ومف ثـ استمخرجت تقديرات القدرة المقابمػة لكػؿ 

، و تشتؽ مف تحميػؿ أداء أفػراد العينػة الكميػة ، وكػؿ مػف العينػة المرتفعػة درجة كمية محتممة عمى االختبار 
وؿ االمستوى والعينة المنخفضة المستوى ، وأخطائيا المعيارية ، وذلؾ لمتحقؽ مف تكافئيا الحصائيًا ، والجد

 ( يوضح ذلؾ . ،46،45،42،40،44)
 

ة محتممة عمى االختبار المشتقة من تقديرات القدرة بالموجيت  المقابمة لكل درجة كمي (22الجدول )
 العينات الكمية والمرتفعة والمنخفضة المستوى للختبار األول

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  تقدير القدرة
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

 الفرق بين تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -1.124 0.199 -1.093 -0.032 0.129 -1.087 -0.037 0.028 

2 0.075 1.563 -1.842 0.637 1.055 -1.795 0.590 0.210 

3 -0.234 0.387 -1.713 0.589 0.286 -1.489 0.365 0.462 

4 0.562 0.216 -1.584 0.553 0.370 -1.334 0.303 0.288 

5 -0.396 0.111 -0.832 -0.147 0.272 -0.939 -0.039 0.226 
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6 -0.337 1.588 -0.647 -0.275 0.208 -0.728 -0.193 0.249 

7 0.032 1.525 -0.342 -0.054 0.201 -0.261 -0.135 0.286 

8 -0.234 0.285 -0.266 -0.090 0.198 -0.024 -0.332 0.189 

9 -0.025 1.287 -0.193 -0.144 0.180 -0.919 0.582 0.305 

10 -0.202 0.327 -0.069 -0.243 0.278 -0.651 0.340 0.259 

11 -0.430 0.519 -0.011 -0.223 0.184 -0.535 0.301 0.234 

12 -1.205 0.109 -1.135 -0.070 0.267 -0.504 0.270 0.327 

13 -0.076 0.350 -0.654 0.402 0.234 -0.338 0.135 0.284 

14 -1.328 0.178 -0.508 0.306 0.220 -0.314 0.112 0.190 

15 0.170 1.769 -0.355 0.279 0.245 -0.136 0.060 0.270 

16 -0.978 0.954 -0.194 0.170 0.188 -0.106 0.081 0.208 

17 -1.031 0.711 0.342 -0.268 0.283 0.285 -0.210 0.314 

18 0.415 0.540 0.447 -0.324 0.243 0.964 -0.841 0.378 

19 0.520 0.396 0.557 -0.433 0.272 0.286 -0.162 0.195 

20 -0.356 0.233 -0.342 -0.014 0.230 0.601 -0.454 0.249 

21 -0.203 1.373 0.780 -0.610 0.240 -0.171 -0.032 0.195 

22 -0.311 0.360 0.159 0.017 0.296 0.017 0.159 0.243 

23 0.124 0.792 0.356 -0.144 0.244 0.852 -0.640 0.297 

24 0.147 1.157 0.572 -0.202 0.247 0.684 -0.313 0.201 

25 0.176 0.281 0.811 -0.397 0.212 0.509 -0.094 0.212 

26 0.415 0.779 0.730 -0.315 0.333 0.328 0.087 0.357 

27 0.212 0.195 1.082 0.336 0.328 1.138 0.280 0.259 

28 0.123 0.813 1.391 0.129 0.183 1.523 -0.003 0.334 

29 0.665 2.123 1.471 0.144 0.202 1.241 0.375 0.258 

30 0.615 0.399 1.504 0.161 0.256 1.105 0.559 0.336 
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(تقديرات القدرة بالموجيت  المقابمة لكل درجة كمية محتممة عمى االختبار المشتقة من 23الجدول )

 توى للختبار الثانيالعينات الكمية والمرتفعة والمنخفضة المس

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  القدرةتقدير 
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -1.9251 0.535728 -1.58597 -0.33913 0.034091 -1.5373 -0.38781 0.534305 

2 -1.63575 0.388342 -1.31337 -0.32238 0.155073 -1.29287 -0.34289 0.381648 

3 -1.35802 1.017495 -1.05316 -0.30486 0.172804 -1.05124 -0.30678 0.288947 

4 -0.83226 0.766391 -0.80338 -0.02888 0.163323 -0.81224 -0.02001 0.284278 

5 -0.58175 1.259035 -0.56224 -0.01951 0.167041 -0.57572 -0.00604 0.348392 

6 -0.09976 1.739454 -0.32812 0.228356 0.172796 -0.34148 0.241718 0.436126 

7 0.005481 0.816081 0.232729 -0.22725 0.156547 0.120869 -0.11539 0.399408 

8 0.133861 1.017495 0.099482 0.034379 0.160529 0.349363 -0.2155 0.336033 

9 0.363904 1.427968 0.125085 0.238819 0.169365 0.576332 -0.21243 0.373969 

10 0.905464 1.695656 0.567363 0.338101 0.175157 0.801977 0.103487 0.410365 

11 0.92976 0.907837 0.659695 0.270066 0.156547 1.026501 -0.09674 0.348392 

12 1.04194 1.436989 1.787664 -0.74572 0.174197 1.124802 -0.08286 0.353989 

13 1.266938 0.992063 1.009128 0.25781 0.158275 1.250108 0.01683 0.348392 

14 1.492919 0.920409 1.233083 0.259836 0.156348 1.473003 0.019916 0.355895 

15 1.720788 0.694191 1.46092 0.259868 0.158683 1.695395 0.025393 0.391732 

16 1.951472 0.700494 1.694124 0.257348 0.154638 2.363904 -0.41243 0.339465 

17 2.185927 1.189195 2.934305 -0.74838 0.167041 2.492919 -0.30699 0.334347 

18 2.922151 0.774656 2.442856 0.479295 0.154474 2.670192 0.251959 0.380368 
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تقديرات القدرة بالموجيت  المقابمة لكل درجة كمية محتممة عمى االختبار المشتقة من  (24الجدول )
 العينات الكمية والمرتفعة والمنخفضة المستوى للختبار الثالث

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  درةتقدير الق
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -2.16019 0.302489 -2.59211 0.43192 0.161094 -2.54084 0.38065 0.237979 

2 -2.03236 0.104444 -2.01313 -0.01923 0.178782 -2.28194 0.24958 0.132286 

3 -2.79606 0.50879 -2.73838 -0.05768 0.130489 -2.15533 -0.64073 0.184689 

4 -2.62258 0.104242 -2.59605 -0.02653 0.166596 -2.42989 -0.19269 0.13846 

5 -2.2772 0.199646 -2.30913 0.03193 0.322406 -2.02352 -0.25368 0.264422 

6 -2.10462 0.181123 -2.30609 0.20147 0.316764 -1.9051 -0.19952 0.225995 

7 -1.93167 0.109499 -2.16346 0.23179 0.177882 -1.78046 -0.15121 0.143661 

8 -1.75799 0.188619 -2.16077 0.40278 0.250434 -1.78046 0.02247 1.169463 

9 -1.6424 0.219719 -2.01313 0.37073 0.191923 -1.65545 0.01305 0.158939 

10 -1.58324 0.190339 -2.01551 0.43227 0.334789 -1.52951 -0.05373 0.236678 

11 -1.50828 0.389738 -1.86251 0.35423 0.165162 -1.50352 -0.00476 0.15442 

12 -1.40707 0.318153 -1.86462 0.45755 0.17358 -1.40352 -0.00355 0.171448 

13 -1.22963 0.819371 -1.86251 0.63288 0.48481 -1.40208 0.17245 0.273291 

14 -1.04894 0.103843 -1.03819 -0.01075 0.165162 -1.14016 0.09122 0.13846 

15 -0.86619 0.142889 -0.55099 -0.3152 0.240858 -1.03499 0.1688 0.182635 

16 -0.68043 0.136147 -0.58645 -0.09398 0.2455 -1.0042 0.32377 0.16662 

17 -0.4912 0.296315 -0.2153 -0.2759 0.162413 -0.86373 0.37253 0.223544 

18 -0.29802 1.176481 -1.21394 0.91592 0.292776 -0.7177 0.41968 1.228516 

19 -0.22939 1.327086 -1.03623 0.80684 0.674037 -0.56482 0.33543 0.377621 

20 -0.10038 0.178752 -0.03499 -0.06539 0.288657 -0.43247 0.33209 0.236678 

21 
0.102276 0.20138 0.24647 

-
0.144194 0.16807 -0.23186 0.334136 0.231109 

22 0.211981 0.139648 0.204748 0.007233 0.288657 0.20158 0.010401 0.160546 
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23 0.31054 0.271353 0.24643 0.06411 0.214541 -0.04736 0.3579 0.250308 

24 0.46983 0.146989 0.43344 0.03639 0.261326 0.350035 0.119795 0.181409 

25 0.525041 0.111466 0.50248 0.022561 0.204293 0.485318 0.039723 0.135669 

26 0.746457 0.100489 0.67158 0.074877 0.167328 0.627128 0.119329 0.129613 

27 0.761695 0.270364 0.549201 0.212494 0.228419 0.373961 0.387734 0.143661 

28 0.975509 0.134099 0.850035 0.125474 0.194216 0.620604 0.354905 0.244792 

29 1.097272 0.354272 1.026369 0.070903 0.297094 0.635682 0.46159 0.282635 

30 1.212963 0.212757 1.197128 0.015835 0.204293 1.100694 0.112269 0.137979 

31 1.45962 0.12102 1.33502 0.1246 0.204293 1.383062 0.076558 0.15442 

32 1.488894 0.222026 1.482538 0.006356 0.258462 1.224458 0.264436 0.139443 

33 1.716317 0.118772 1.683062 0.033255 0.674037 1.605391 0.110926 0.121696 

 
تقديرات القدرة بالموجيت  المقابمة لكل درجة كمية محتممة عمى االختبار المشتقة من  (25)الجدول 

 العينات الكمية والمرتفعة والمنخفضة المستوى للختبار الرابع

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  تقدير القدرة
 المعياري

بين  الفرق تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -2.78618 0.182327 -2.61228 -0.1739 0.132095 -2.87546 0.089282 0.108164 

2 -2.65604 0.092633 -2.55869 -0.09736 0.150802 -2.70241 0.046371 0.120073 

3 -2.52982 0.099826 -2.39883 -0.13099 0.171537 -2.53105 0.001235 0.124755 

4 -2.40678 0.105405 -2.39056 -0.01621 0.167987 -2.36105 -0.04573 0.138878 

5 -2.1677 0.15703 -2.05857 -0.10913 0.284067 -2.19207 0.024375 0.189211 

6 -2.05053 0.167422 -1.97111 -0.07942 0.29951 -2.0238 -0.02672 0.202947 

7 -1.93425 0.09713 -1.89377 -0.04048 0.16006 -1.85738 -0.07686 0.124755 

8 -1.81835 0.108777 -1.75346 -0.06489 0.197952 -1.85593 0.037576 0.131318 

9 -1.70235 0.083407 -1.72918 0.026833 0.133495 -1.68812 -0.01423 0.109648 

10 -1.58574 0.142766 -1.56436 -0.02138 0.236031 -1.52007 -0.06566 0.182654 
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11 -1.46799 0.088404 -1.53085 0.062855 0.137351 -1.35145 -0.11654 0.118792 

12 -1.34856 0.199225 -1.39886 0.050296 0.16006 -1.18193 -0.16663 0.12943 

13 -1.22683 0.167422 -1.30123 0.074404 0.267105 -1.06793 -0.1589 0.220887 

14 -0.97366 0.089411 -1.064 0.090337 0.133857 -0.86377 -0.10989 0.124755 

15 -0.84055 0.122021 -1.06226 0.221704 0.202443 -0.83879 -0.00176 0.155729 

16 -0.70173 0.116104 -0.89369 0.191953 0.196523 -0.66444 -0.03729 0.1461 

17 -0.55591 0.186116 -0.81118 0.255269 0.154539 -0.65634 0.10043 0.1073 

18 -0.23648 0.441973 -0.54471 0.308229 1.162276 -0.30821 0.071725 0.466769 

19 -0.05831 0.258934 -5.45780 0.486399 0.241301 -0.23043 0.172117 0.220887 

20 0.102276 0.576376 -0.54471 0.646984 0.117357 -0.12546 0.227732 0.103952 

21 0.1364 0.496767 -0.36489 0.50129 0.151403 -0.01132 0.147725 0.12943 

22 0.31054 0.123247 0.25889 0.05165 0.222214 0.061019 0.24952 0.149078 

23 0.525041 0.33261 0.008677 0.516364 0.23112 0.251734 0.273306 0.163522 

24 0.59512 0.29713 0.521127 0.073993 0.157218 0.440792 0.154328 0.126373 

25 0.746457 0.487221 0.203942 0.542515 0.156533 0.447252 0.299205 0.108317 

26 0.873831 0.220234 0.650601 0.22323 0.181582 0.648183 0.225648 0.121776 

27 0.975509 0.194677 0.715897 0.259612 0.173405 0.674482 0.301027 0.133838 

28 1.200185 0.322834 0.834706 0.36548 0.284329 0.855189 0.344996 0.151456 

29 1.212963 0.198637 1.063706 0.149257 0.156533 0.913724 0.299239 0.13036 

30 1.45962 0.182817 1.304316 0.155304 0.172463 1.068992 0.390628 0.23036 

31 1.590452 0.170029 1.558124 0.032328 0.171537 1.158873 0.431579 0.325151 

32 1.716317 0.101282 1.82689 -0.11057 0.617192 1.668327 0.04799 0.106655 
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 تقديرات القدرة بالموجيت  المقابمة لكل درجة كمية محتممة عمى االختبار المشتقة من (26الجدول )
 العينات الكمية والمرتفعة والمنخفضة المستوى للختبار الخامس

قرة
الف

 

 العينة مرتفعة المستوى العينة منخفضة المستوى العينة الكمية

الخطأ  تقدير القدرة
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

الفرق بين  تقدير القدرة
 التقديرين

الخطأ 
 المعياري

1 -2.63097 0.990723 -2.84971 0.218733 0.156989 -2.61459 -0.01639 0.13082 

2 -2.47498 0.110558 -2.60666 0.131689 0.178946 -2.4579 -0.01708 0.139487 

3 -2.3204 0.12072 -2.56864 0.248238 0.187138 -2.30382 -0.01658 0.157088 

4 -2.16652 0.117693 -2.24091 0.074389 0.18522 -2.15159 -0.01493 0.151323 

5 -2.01261 0.206499 -2.07605 0.063433 0.357487 -2.00046 -0.01215 0.247875 

6 -1.85793 0.186669 -1.90945 0.051518 0.301906 -1.56694 -0.29099 0.134391 

7 -1.54313 0.131536 -1.6986 0.155471 0.214554 -1.41696 -0.12617 0.164461 

8 -1.38129 0.193656 -1.56757 0.186277 0.149506 -1.23646 -0.14483 0.120792 

9 -1.21518 0.56487 -1.54639 0.331207 0.244819 -1.20903 -0.00615 0.223038 

10 -1.04365 0.199853 -1.39225 0.348604 0.151838 -0.55684 -0.48681 0.232138 

11 -0.86535 0.108094 -0.73903 -0.12632 0.174845 -0.78689 -0.07846 0.136557 

12 -0.86535 0.295111 -1.23532 0.369971 0.306232 -0.36742 -0.49793 0.250893 

13 -0.67869 0.44077 -1.2073 0.528616 0.373441 -0.16577 -0.51292 0.306388 

14 -0.48172 0.109923 -0.30746 -0.17426 0.156443 -0.14907 -0.33265 0.255741 

15 -0.48172 0.13505 -0.42485 -0.05687 0.216033 0.351067- -0.13065 0.171254 

16 -0.27207 0.143041 -0.40896 0.13689 0.220659 0.051204 -0.32328 0.186853 

17 -0.27207 0.199571 -0.81841 0.546337 0.155904 0.107849 -0.37992 0.128979 

18 -0.04678 0.191342 -0.03707 -0.00971 0.290027 0.287418 -0.3342 0.254035 

19 0.197908 0.172809 0.55732 -0.35941 0.229074 0.388072 -0.19016 0.276122 

20 0.197908 0.187478 0.38676 -0.18885 0.127989 0.548169 -0.35026 0.22309 

21 0.466731 0.11490 0.36778 0.098951 0.174845 0.548204 -0.08147 0.151927 

22 0.765721 0.139764 0.56601 0.199711 0.211685 0.696752 0.068969 0.18567 

23 0.765721 0.132676 0.614883 0.150838 0.202472 0.840102 -0.07438 0.175008 
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24 1.102431 0.156386 1.101166 0.001265 0.240576 0.840181 0.26225 0.204776 

25 1.42528 0.111425 1.29711 0.12817 0.179803 1.172071 0.253209 0.24083 

26 1.47847 0.423391 1.040358 0.438112 0.218926 1.172145 0.306325 0.150727 

27 1.48486 0.12248 1.45475 0.03011 0.959138 1.555217 -0.07036 0.123497 

 
 

فػػػي أعػػػاله أف جميػػػع الفػػػروؽ كانػػػت أقػػػؿ مػػػف مجمػػػوع الخطػػػأ ،( 46،45،42،40،44)وؿ ايتبػػيف مػػػف الجػػػد
 المعياري لمتقديريف، وىذا متشر اللى أف )قياس القدرة متحرر مف العينة التي طبؽ عمييا االختبار(.

البػػػػارامتر  ثنػػػػائي( لتحميػػػػؿ بيانػػػػات البحػػػػث وفػػػػؽ االنمػػػػوذج STATAكمػػػػا يقػػػػدـ البرنػػػػامج اإلحصػػػػائي )
 تضمف ا تي :)المعمـ( رسـو ومخططات بيانية ، ت

: والذي يمثػؿ ىػذا الشػكؿ مجمػوع داالت  (Item Information's Function)دالة معمومات الفقرة اواًل : 
المعمومات لجميع الفقرات التي أجري عمييا التحميػؿ ، ويقػدـ ىػذا الشػكؿ متشػر عمػى مػدى قيػاس مجموعػة 

منحنػػى مميػػز  ثانيػػاً  القػػدرة الكامنػػة. فقػػرات االختبػػار لقػػدرات أفػػراد العينػػة عمػػى نقػػاط متباينػػة مػػف متصػػؿ
: يمثػػؿ مجمػػوع الػػدرجات المتوقعػػة تبعػػا لقيمػػة معينػػة لمقػػدرة ، Test Characteristic Curveاالختبػػار 

وىي مماثمة لفكرة الدرجة الحقيقية في نظرية القياس التقميديػة ، فيػي تمثػؿ مجمػوع الػداالت المميػزة لمفقػرات 
يمكػػف القػػوؿ أف اختبػػارات بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب الخمسػػة تعمػػؿ بصػػورة  وبالتػػالي،   عنػػد قيمػػة قػػدرة معينػػة

فعالة في حالة األنموذج الثنائي المعمـ ، وىػي أكبػر فاعميػة فػي الجػزء األكبػر مػف متصػؿ القػدرة ، وعمومػًا 
وكتعميػػؽ عػػاـ عمػػى ىػػذا اإلجػػراء يبػػدوا أف اختبػػارات بنػػؾ االسػػئمة المحوسػػب الخمسػػة وفقػػًا لألنمػػوذج ثنػػائي 

ارامتر تقػػدـ الوضػػع األفضػػؿ مػػف حيػػث تغطيػػة مسػػاحة جيػػدة ومتسػػعة مػػف متصػػؿ القػػدرة تعمػػؿ خالليػػا البػػ
بشكؿ فعاؿ و تقدـ فييا قػدر جيػد مػف المعمومػات ، ولػذلؾ تتسػـ اختبػارات بنػؾ االسػئمة المحوسػب الخمسػة 

 بثبات جيد في حالة النموذج ثنائي البارامتر يتناسب مع الغرض مف االختبار.
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 نهائي لفقرات بنك االسئمة المحوسب الثنائي المعمم في مادة االحياءالتدريج ال
لمحصوؿ عمى التدريج النيائي لبنؾ االسئمة المحوسب الثنائي المعمـ في مادة االحياء اتبعت الخطوات  

 االتية:
بعػػػد حػػػذؼ الفقػػػرات اعػػػادة تحميػػػؿ البيانػػػات لممػػػرة الثانيػػػة بيػػػدؼ تػػػدريج الفقػػػرات عمػػػى تػػػدريج واحػػػد  .4

بصػػفر واحػػد مشػػترؾ تبعػػا لصػػعوبة المفػػردة بالموجيػػت وتكػػويف تػػدريج نيػػائي لبنػػؾ االسػػئمة  مشػػترؾ
 ؾ( يوضح ذل47المحوسب. والجدوؿ رقـ )

( . وتعطي وحدة 50لوجيت +  5تحويؿ وحدة الموجيت الى وحدة المنؼ حيث =  )   .2
والسالبة كما  وتتالفى جميع التقديرات الكسرية  لوجيت(   40و+ -المنؼ مدى واسع يمتد بيف )

وؿ ا( . والجد599: 4040تبقي عمى مميزات الوحدات المتساوية لوحدة الموجيت ) فتح اهلل ، 
  االختبارات بصورتيا النيائية  ( يوضح04،00،49،48،47)

 

  االول ختبارلل تقديرات الصعوبة والتمييز (27جدول )
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 الثنائي المعمملمنموذج  الثانيختبار لفقرات اال تقديرات الصعوبة والتمييز( 28جدول )

الخطأ  الصعوبة الفقرة
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 
 المعياري

الخطأ  التمييز
 المعياري

 الداللة zقيمة 

1 0.381 0.142 0.543 0.104 5.240 0.000 10 1.383 0.411 0.341 0.094 3.360 0.001 

2 1.454 0.405 0.365 0.096 3.820 0.000 11 2.932 1.092 0.251 0.093 6.720 0.000 

3 0.866 0.220 0.470 0.098 3.930 0.000 12 1.234 0.307 0.423 0.096 4.010 0.000 

4 1.098 0.198 0.632 0.108 5.530 0.000 13 0.619 0.114 0.849 0.123 5.420 0.000 

5 1.969 0.432 0.466 0.104 4.560 0.000 14 0.706 0.207 0.446 0.097 3.400 0.001 

6 1.318 0.433 0.318 0.096 3.320 0.001 15 0.456 0.099 0.898 0.129 4.600 0.000 

7 1.364 0.359 0.397 0.098 3.800 0.000 16 3.468 1.837 0.173 0.091 6.960 0.000 

8 1.012 0.156 0.796 0.119 6.490 0.000 17 0.806 0.174 0.588 0.105 4.620 0.000 

9 0.558 0.114 0.804 0.120 4.880 0.000 18 0.806 0.141 0.784 0.124 5.700 0.000 
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 الثنائي المعمملمنموذج  الثالثلفقرات االختبار تقديرات الصعوبة والتمييز ( 29جدول )
الخطأ  الصعوبة الفقرة

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
الخطأ  الصعوبة الفقرة لةالدال  zقيمة 

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
 الداللة zقيمة 

1 -1.417 0.145 1.002 0.115 8.730 0.000 18 -2.510 0.259 1.321 0.190 6.970 0.000 

2 
-1.617 0.179 0.890 0.110 9.020 0.000 

19 -
19.423 26.745 0.217 0.301 -8.150 0.000 

3 -2.986 0.510 0.582 0.107 5.860 0.000 20 -6.201 2.018 0.446 0.153 2.920 0.004 

4 -3.823 0.951 0.373 0.096 4.020 0.000 21 -1.378 0.141 1.002 0.114 8.790 0.000 

5 -3.986 0.766 0.815 0.182 5.200 0.000 22 -1.537 0.097 2.191 0.243 9.030 0.000 

6 -4.387 0.953 0.661 0.160 4.140 0.000 23 -1.701 0.151 1.241 0.142 8.760 0.000 

7 -1.612 0.161 1.028 0.120 8.550 0.000 24 -1.901 0.151 1.563 0.185 8.470 0.000 

8 -2.038 0.190 1.241 0.153 8.100 0.000 25 -1.421 0.120 1.315 0.140 9.420 0.000 

9 -1.381 0.257 0.494 0.085 5.790 0.000 26 -1.381 0.146 0.967 0.112 8.670 0.000 

10 -2.444 0.233 1.530 0.220 6.960 0.000 27 -1.504 0.117 1.497 0.159 9.440 0.000 

11 -1.531 0.162 0.952 0.113 8.420 0.000 28 -1.735 0.173 1.034 0.123 8.390 0.000 

12 -1.865 0.191 1.016 0.125 8.140 0.000 29 -2.052 0.173 1.494 0.184 8.110 0.000 

13 -2.678 0.281 1.563 0.250 6.250 0.000 30 -2.255 0.307 0.715 0.108 6.640 0.000 

14 -2.669 0.501 0.482 0.094 5.130 0.000 31 -1.737 0.158 1.194 0.138 8.640 0.000 

15 -3.802 0.741 0.587 0.125 4.700 0.000 32 -1.418 0.101 1.752 0.183 9.590 0.000 

16 -2.506 0.308 0.899 0.132 6.840 0.000 33 -1.802 0.176 1.080 0.129 8.370 0.000 

17 -1.323 0.153 0.864 0.104 8.300 0.000 
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 الثنائي المعممنموذج لل  الرابعلفقرات االختبار تقديرات الصعوبة  والتمييز ( 30جدول )
الخطأ  الصعوبة الفقرة

 المعياري
الخطأ  التمييز

 اريالمعي
الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
 الداللة zقيمة 

1 0.977 0.102 9.560 0.000 0.977 0.102 17 0.843 0.098 10.00 0.000 0.843 0.098 

2 1.101 0.116 9.500 0.000 1.101 0.116 18 1.150 0.491 8.580 0.000 1.150 0.491 

3 0.797 0.106 7.530 0.000 0.797 0.106 19 0.848 0.159 5.330 0.000 0.848 0.159 

4 0.904 0.115 7.880 0.000 0.904 0.115 20 0.655 0.098 6.660 0.000 0.655 0.098 

5 0.950 0.162 5.860 0.000 0.950 0.162 21 1.800 0.193 9.350 0.000 1.800 0.193 

6 1.251 0.189 6.610 0.000 1.251 0.189 22 0.937 0.119 7.870 0.000 0.937 0.119 

7 1.224 0.126 9.690 0.000 1.224 0.126 23 1.768 0.198 8.930 0.000 1.768 0.198 

8 1.442 0.150 9.600 0.000 1.442 0.150 24 1.075 0.117 9.180 0.000 1.075 0.117 

9 0.826 0.096 8.640 0.000 0.826 0.096 25 1.391 0.130 10.67 0.000 1.391 0.130 

10 2.047 0.238 8.610 0.000 2.047 0.238 26 1.232 0.129 9.570 0.000 1.232 0.129 

11 1.021 0.109 9.410 0.000 1.021 0.109 27 1.138 0.126 9.000 0.000 1.138 0.126 

12 1.256 0.130 9.690 0.000 1.256 0.130 28 1.218 0.146 8.330 0.000 1.218 0.146 

13 1.258 0.190 6.610 0.000 1.258 0.190 29 1.135 0.122 9.340 0.000 1.135 0.122 

14 0.520 0.088 5.890 0.000 0.520 0.088 30 1.657 0.162 10.20 0.000 1.657 0.162 

15 0.530 0.114 4.640 0.000 0.530 0.114 31 1.728 0.167 10.30 0.000 1.728 0.167 

16 1.451 0.156 9.270 0.000 1.451 0.156 32 1.153 0.125 9.230 0.000 1.153 0.125 
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 الثنائي المعمم للنموذج الخامسلفقرات االختبار  تقديرات الصعوبة  والتمييز (31جدول )
الخطأ  الصعوبة الفقرة

 المعياري
الخطأ  التمييز

 المعياري
الخطأ  الصعوبة الفقرة الداللة zقيمة 

 المعياري
خطأ ال التمييز

 المعياري
 الداللة zقيمة 

1 -1.327 0.173 0.779 0.104 7.490 0.000 15 -4.727 1.325 0.381 0.111 3.430 0.001 

2 -1.682 0.208 0.811 0.111 7.320 0.000 16 -2.224 0.253 1.006 0.142 7.090 0.000 

3 -1.699 0.178 1.021 0.128 7.960 0.000 17 -1.150 0.138 0.888 0.109 8.160 0.000 

4 -1.692 0.185 0.961 0.123 7.820 0.000 18 -7.022 3.566 0.671 0.371 1.810 0.000 

5 
-3.177 0.472 1.034 0.194 5.330 0.000 

19 -
36.328 76.348 0.066 0.138 -3.570 0.000 

6 -2.624 0.308 1.195 0.189 6.330 0.000 20 -0.682 0.226 0.372 0.082 4.550 0.000 

7 -2.299 0.298 0.824 0.124 6.630 0.000 21 -1.986 0.269 0.733 0.110 6.680 0.000 

8 -0.819 0.108 0.937 0.109 8.640 0.000 22 -2.011 0.208 1.111 0.147 7.550 0.000 

9 -2.290 0.240 1.222 0.174 7.040 0.000 23 -1.771 0.168 1.205 0.149 8.070 0.000 

10 -1.121 0.131 0.934 0.113 8.290 0.000 24 -2.339 0.321 0.760 0.119 6.420 0.000 

11 -1.158 0.106 1.281 0.140 9.140 0.000 25 -1.379 0.138 1.092 0.128 8.540 0.000 

12 -2.806 0.356 1.148 0.192 5.980 0.000 26 -1.659 0.163 1.118 0.137 8.180 0.000 

13 -3.962 0.796 0.906 0.218 4.150 0.000 27 -2.149 0.285 0.775 0.116 6.660 0.000 

14 -5.689 2.453 0.211 0.092 2.300 0.000 
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 (32جدول )
 المنفت الى يتحويل معامل الصعوبة والخطأ المعياري وتقدير القدرة من الموج 

عدد  االختبار
 الفقرات

 تدريج القدرة تدريج الخطأ المعياري تدريج الصعوبة لمفقرات
الخطأ المعياري  الصعوبة بالمنف الصعوبة بالموجت

 بالموجت
 القدرة بالمنف القدرة بالموجت الخطأ المعياري بالمنف

 57.373 40.710 1.474 1.857- 53.574 50.054 0.714 0.010 54.201 30.908 0.840 3.818- 30 االول
 57.431 43.924 1.486 1.215- 52.469 50.612 0.493 0.122 53.991 26.805 0.798 -4.638 18 الثاني
 57.439 39.167 1.487 2.166- 53.967 50.439 0.793 0.087 54.568 24.921 0.913 5.015- 33 الثالث
 57.429 42.284 1.485 1.543- 52.493 50.153 0.498 0.030 55.010 22.031 1.002 5.593- 32 الرابع

 55.512 39.167 1.102 2.166- 52.437 50.503 0.487 0.100 48.325 21.338 0.334- 5.732- 27 الخامس

 
 : ةختبارات المحوسبلتحديد درجة القطع ل

لمتمييز بيف المتقنيف وغير المتقنيف في مضموف االختبارات محكية المرجع يتطمب تحديد درجة القطع 
يب ، فػػػػالفرد مسػػػػبقًا قبػػػػؿ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار ، فدرجػػػػة القطػػػػع  تعتمػػػػد عمػػػػى مفيػػػػوـ الخػػػػط الفاصػػػػؿ  لممسػػػػتج

المسػتجيب او المفحػػوص ىػػو الػػذي تكػػوف معموماتػػو ومياراتػػو عمػى الخػػط الفاصػػؿ الػػذي يفصػػؿ بػػيف االفػػراد 
 ( . Meskauskas , 1976 : 134الذيف يستحقوف النجاح واالفراد الذيف ال يستحقوف . )

لكؿ فقرة في بتصميـ استمارة لتحديد النسب المئوية التي سوؼ يعطييا الخبراء  افوقد قاـ الباحث
االختبار. وبعد اف تـ جمع النسب المئوية المحددة مف قبؿ الخبراء ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة سابقة 

( 98.89الذكر بمغت درجة القطع لالختبارات الخمسة بصورة كاممة وفقًا لطريقة أنجوؼ البالغة قيمتيا )
 ( فقرة.420بار والتي تتكوف مف )%( مف الدرجة الكمية لالخت70( وتمثؿ نسبة )99وتساوي تقريبا )

 :   ةالمحوسب االختباراتدالالت صدق وثبات 
تـ التحقؽ مف اف بنؾ االسئمة المحوسب المتكوف مف خمس اختبارات مف خالؿ بناء الفقرات وأسموب 
صػػياغتيا، وطريقػػة تحكيميػػا. كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز ليػػا ويعػػد متشػػر مػػف متشػػرات صػػدؽ البنػػاء 

 راج التحميؿ العاممي وارتباط الفقرة بالدرجة الكمية والتي تقيس المفيوـوايضا استخ
( 140كما تػـ حسػاب معامػؿ ثبػات االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات المقيػاس، بصػورتو النيائيػة المكػوف مػف )

(، باسػػػػتخداـ برنػػػػامج  الحقيبػػػػة االحصػػػػائية 0.83فقػػػػرة، باسػػػػتخداـ معادلػػػػة كرونبػػػػاخ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ، وبمػػػػ  )
(SPSS ،).وتدؿ عمى تمتع بنؾ االسئمة المحوسب بدرجة مقبولة مف الثبات 
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 التوصيات :
ضرورة اعتماد وزارة التربية العراقية عمى ىكذا انواع مف االختبارات التي تتسـ بالصدؽ والثبات  .4

 .والموضوعية 
 ( الذي اعده الباحثيف أو Scholarضرورة اعتماد وزارة التربية عمى برامج محوسبة كبرنامج ) .4

(FAST TEST PRO أو غيرىا مف البرامج المتخصصة في مجاؿ بناء بنوؾ االسئمة )
 المحوسبة لجميع المراحؿ ولجميع المواد الدراسية

 واالستفادة منيا بػػِ :
 التقدـ العممي و التكنولوجي الذي ظير في ا ونة االخيرة . . أ

سرعة تصحيحيا واعطاء النتائج سيولة تنزيؿ االسئمة واالجوبة النموذجية مف قبؿ مدرس المادة و  . ب
 بنفس المحظة مف قبؿ البرنامج وتمتاز ىذه البرامج بموضوعيتيا واالبتعاد عف ذاتية المصحح

 المقترحات :  
 

 اجراء دراسة لبناء بنوؾ االسئمة المحوسبة في مواد دراسية اخرى لمصؼ الثالث المتوسط . .1
 ؿ دراسية اخرى كالثانوية والجامعات وغيرىا.اجراء دراسة لبناء بنوؾ االسئمة المحوسبة في مراح .2

اجراء دراسة لبناء بنوؾ االسئمة المحوسبة لمػادة االحيػاء لمصػؼ الثالػث المتوسػط لمنمػوذج احػادي  .3
 المعمـ أو ثنائي المعمـ.

اجراء دراسة مقارنة بيف االختبارات التقميدية )الورقة والقمـ( و المحوسػبة فػي مػادة االحيػاء لمصػؼ  .4
 توسط .لث المالثا
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 :المصادر
، عالـ الكتب لمطباعة 4، ط تصنيفات المقاييس التربوية وادواتها(: 4005ابراىيـ، مجدي عزيز ) .1

 والنشر والتوزيع، 

 مصر. –، مكتبة االنجمو المصرية القاىرة 6، ط القدرات العقمية (:4044ابو حطب ، فتاد ) .2

،  تقويمهاا–تطبيقهاا –انتاجهاا –مها المقاررات االلكترونياة تصامي( .  4009اسماعيؿ ، الغريب ) .3
 القاىرة ، عالـ الكتب

الممػػؾ  ، مجمػػة جامعػػة بناااء برنااامج اختباااري محوسااب(: 4040البمػػوي ، سػػالـ بػػف عبػػد الػػرحمف ) .4
 سعود )المغات والترجمة( .

 ., دار المسيرة , عماف4, ط النظرية الحديثة في القياس(: 4040التقي , احمد محمد ,)  .5

، دار النيضػة العربيػة 4، ط التقويم التربوي والقياس النفساي(: 4996الحميػد )جابر ، جابر عبد  .6
 مصر. –، القاىرة 

، 4، طأساسايات بنااء االختباارات والمقااييس النفساية والتربوياة(: 4005الجمبي ، سوسف شاكر ) .7
 القيااس(: 4040سوريا. محاسػنة، ابػراىيـ محمػد ) -متسسة عالء الديف لمطباعة والتوزيع ، دمشؽ

، دار جريػػر لمنشػػر والتوزيػػع، االردف ػػػػػ 4، طالنفسااي فااي ظاال النظريااة التقميديااة والنظريااة الحديثااة
 عماف.

،  نظريتااي القياااس الحديثااة والتقميديااة(: 4048حبيػػب ، صػػفاء طػػارؽ ، وكػػاظـ ، بمقػػيس حمػػود ) .8
 االردف. –، دار المنيجية لمنشر والتوزيع ، عماف  4ط

اساتخدام انماوذج راش الموغااريتمي االحتماالي فاي (: 4040)الخزرجي، عمي عبد المطيػؼ حمػود  .9
بناء اختبار تشخيصي هدفي المرجع لقياس اتقان طمبة اقسام العموم التربوية والنفسية لممهاارات 

، اطروحػة دكتػوراه غيػر منشػورة، كميػة التربيػة )ابػف رشػد( ، اللزمة في ماادة عمام الانفس التجريباي
 جامعة بغداد.

( مناىج البحث التربوي , جامعة بغداد , بغداد 4990, انور حسيف عبد الرحمف ) داود, عزيز حنا  .10
 العراؽ. –



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
323 

بناااء اختبااار تشخيصااي محكااي المرجااع لقياااس ( : 4042الزيمعػػي ، محمػػد بػػف عمػػي بػػف عمػػر ) .11
، )رسػالة ماجسػتير  مهارات البحث العممي لدى طلب الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة الباحة

 ره( ، كمية التربية ، جامعة اـ القرى ، مكة المكرمة ، السعودية .غير منشو 

بناااء اختبااار تشخيصااي محكااي المرجااع لقياااس ( : 4042الزيمعػػي ، محمػػد بػػف عمػػي بػػف عمػػر ) .12
، )رسػالة ماجسػتير  مهارات البحث العممي لدى طلب الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة الباحة

 جامعة اـ القرى ، مكة المكرمة ، السعودية . غير منشوره( ، كمية التربية ،

القياااس والتقااويم فااي العمااوم (: 4044سػميماف ، أمػػيف عمػػي محمػد ػ و أبػػو عػالـ ، رجػػاء محمػػود ) .13
 مصر. –، دار الكتاب الحديث ، القاىرة  4، ط االنسانية أسسه و أدواته و تطبيقاته

قتها ببعض المتغيارات السايكومترية معادلة االختبارات وعل(: 4044)السيد ، ايياب محمد نجيػب  .14
 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عيف شمس. دراسة محاكاة و تطبيقية

، دار عػػالـ الكتػػب لمطباعػػة 4، ط منظومااة التعماايم عباار الشاابكات(: 4005عبػػد الحميػػد ، محمػػد ) .15
 مصر. –والنشر والتوزيع ، القاىرة 

، دار وائػػػؿ لمنشػػػر و 4، ط لقيااااس والتقاااويماساسااايات فاااي ا(: 4047العجيمػػػي ، صػػػباح حسػػػيف ) .16
 االردف. –التوزيع ، عماف 

، دار الكتػػػاب 4، ط القيااااس والتقاااويم بنااااء وتقناااين المقااااييس(: 4047العػػػدؿ ، عػػػادؿ محمػػػد ) .17
 مصر. –الحديث ، القاىرة 

نماذج االستجابة لممفردة االختبارية أحادياة البعاد ومتعاددة (:4005) عالـ ، صالح الديف محمود .18
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة. 4، ط بعاد وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوياال

, دار الفكػػػػػر ناشػػػػػروف 4( البحػػػػػث التربػػػػػوي , كفايػػػػػات لمتحميػػػػػؿ والتطبيقػػػػػات , ط 4044______ ) .19
 االردف . –وموزعوف , عماف 

يقاتااه القيااس والتقااويم التربااوي والنفساي أساسااياته وتطب(: 4047) __________________ .20
 مصر. –،  دار الفكر العربي ، القاىرة 6، طوتوجيهاته المعاصرة

، تطاااااورات معاصااااارة فاااااي القيااااااس النفساااااي والترباااااوي(:4986___________________) .21
 ،جامعة الكويت .4ط
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، القياس النفساي والترباوي( : 4040عمر ، محمود أحمد ، فخرو ، حصو عبد الرحمف ولخروف ) .22
 االردف . –لطباعة والتوزيع ، عماف ، دار المسيرة لمنشر وا 4ط

، Stataاالحصاااء مااع برنااامج ( : 4045الفيتػػوري ، رمضػػاف مفتػػاح و الفيتػػوري الفيتػػوري مفتػػاح ) .23
 السعودية. -ترجمة لورانس سي ىاممتوف ، دار المريو لمنشر ، الرياض

، 0، ط أساااس بنااااء االختباااارات والمقااااييس النفساااية والتربوياااة(: 4042مجيػػػد ، سوسػػػف شػػػاكر ) .24
 االردف . –مطبعة مركز ديبونو لتعميـ التفكير ، عماف 

، دار  أساسيات في طرائق التدريس العامة(: 4994محمد ، داوود ماىر ، مجيد ، ميدي محمػد ) .25
 الحكمة لمطباعة والنشر ، العراؽ.

دافعيااة الممااتحن وعاادد مفااردات االختبااار وأثاار كاال منهمااا عمااى (: ۳۱۲۲النػػاغي ، ىبػػو ابػػراىيـ ) .26
رات معممااات المفااردات وقاادرات األفااراد ودالااة المعمومااات الختبااار تحصاايمي مرجعااي المحااك تقاادي

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بورسعيد ، مصر. باستخدام نماذج االستجابة لممفردة
القياس والتقويم "منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية (: 4040النجار، نبيؿ جمعة صالح ) .27
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