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 رية لقياس االستعداد األكادميي للقبول باجلامعات بناء وتدريج بطا
 ونظرية االستجابة  CRTباستخدام االختبارات مرجعية احملك 

 IRTللمفردة 
 ملخص الدراسة: 

بطارية لقياس االستعداد األكادميي للدراسة. وقد اتبعت الدراسة أسلوب إعداد بنوو  هدفت الدراسة إىل إعداد وتطوير 
 ة خبطوات منهجية يف حتديد أبعاد االستعداد األكادميي.األسئلة ومرت الدراس

يف بناء وتودري   -متمثلة يف منوذج "راش" -مت استخدام االختبارات مرجعية احملك ونظرية االستجابة للمفردةأدوات الدراسةة: 
ر استعداد الطالب للدراسة بنك مفردات لقياس االستعداد مت سحب منها مخسة صور اختبارية متعادلة القياس الستخدامها يف تقدي

( مفردة من نوع االختيار من متعدد، حيث بلو  672املقياس يف صورته النهائية للتطبيق االستطالعي من ) هبذه املرحلة. وتكون
( مفردة وبعد حذف املفردات غري املالئمة بل  عودد املفوردات 381عدد املفردات اليت تقيس االستعداد الكمي اليت مت تطبيقها )

( مفردة؛ يف حني بل  عدد املفردات 67( مفردة، واهلندسة )38( مفردة، واملقارنات )88( مفردة، اجلرب )66( اإلحصاء )355)
(. وكانت 377( مفردة، وبعد حذف املفردات غري املالئمة بل  عدد املفردات )351اليت تقيس االستعداد اللفظي اليت مت تطبيقها )

 ( مفردة.96( مفردة، ومعاين الكلمات )95( مفردة، والفهم القرائي )15اظر اللفظي )( مفردة، والتن55إكمال اجلمل )

( متعلم بالصف الثالث الثانوي 1951وتكونت عينة الدراسة احلالية بطريقة عشوائية من ) عينة الدراسة )عينة التدريج(:
 .موزعة على عدد من حمافظات اجلمهورية لتغطي عدد من املتغريات الدميوغرافية

أن بيانات املقاييس )اللفظية والكمية( متسقة إىل حد كبري وذات درجة عالية من  متمثلة يف: نتائج الدراسةوقد جاءت 
 حسن املطابقة ألسس القياس املوضوعي.

أمكن احلصول على مقياس كلي لالستعداد الكمي وآخر لفظي ولكل مكون فرعي للبطارية تتدرج مفردات كل منها على 
 واحد بصفر مشتر  واحد. ميزان تدرج

وميكن سحب عدة صور اختبارية من بطارية االستعداد األكادميي وكذلك اختبارات فرعية لقياس االسوتعداد ككوناتوه 
املتعددة تستخدم يف تقدير استعدادات الطالب مع ضمان تعادل وموضوعية القياس وتكافؤ الفرص من عام آلخر حيث أن هوذه 

 بنك.الصور مسحوبة من نفس ال
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 مقدمة: 
اهتم علماء القياس النفسي والتربوي بتطوير أساليب موضوعية دقيقة لقياس الظواهر النفسية املتعلقة بعملييت التعليم والتعلم 
من أجل فهم تلك الظواهر وتفسريها والتنبؤ بالعالقات القائمة بني متغرياهتا يف حماولة للتحكم وضبط تلوك املتغوريات. ويعود 

كادميي أحد تلك الظواهر التربوية اليت سعى علم القياس النفسي إىل وضع أساليب موضوعية دقيقة لتقوميها بشوكل االستعداد األ
موضوعي. كما يعد قياس استعداد املتعلم األكادميي بغرض توجيهه حنو اجملال الدراسي املناسب إلمكاناته من أهم أسس التوجيوه 

بصفة عامة يف التنبؤ بنجاح الطالب يف املواقف األكادمييوة  Aptitude Testsعداد التربوي الصحيح، وتستخدم اختبارات االست
املختلفة وقياس قدرته على التعلم؛ حيث تقيس األداء العام للمتعلم عرب مدى عريض من القدرات العقلية، ومن مث فهي تستخدم يف 

( ومن أهم تلوك االختبوارات، اختبوارات Allalouf, Ben- Shakhar, 1998, 31: 47حتديد إمكاناته وطاقاته الكامنة. )
 SAT 11, ELPT, SAT، واختبارات االستعداد للقبول باجلامعة )ISEE, SSA, (HSP)االستعداد للقبول باملرحلة الثانوية 

PSAT/ NMSQ) ( واختبارات القبول بالدراسوات العليواDAT, AHPAT, GMAT( ،)Admissions to Higher 

Education, 2004ختصص اختبارات االستعداد األكادميية عادة ملادة معينة، وإمنا تتضومن مهوارات الفهوم القرائوي  ( وال
اختيارات استعداد ترتبط كواد بعينها واليت تتطلبهوا الدراسوة  تصمم واالستدالل وغريها من القدرات املعرفية، ويف بعض األحيان
 SAT 11, ACT( )American college testingهوا اختبوار )ببعض التخصصات باجلامعة أو الدراسات العليا ومن أمثلت

Program, 2000 وتتباين اختبارات االستعداد فيما بينها تباينا طفيفا من حيث القدرات الفرعية الويت تقيسوها وإن كانوت ،)
 .Aptitude Verbalتشتر  بصفة عامة يف مكوناهتا الرئيسة ممثلة يف االستعداد اللغوي )اللفظي( 

 ,Braun, Ragosta And- Quantitative Aptitude Bridgeman, Jenkins & Ervinداد الكمي )واالستع

2000( )Kaplan, 1986.) 
( أن القدرة اللفظية للمتعلم تؤثر على تعلمه يف املواد األخرى. كما ربطوت نتوائ  Kujore, 2002وأوضح كوجور )

للمتعلم. وأكدت العديد من األدبيات على أمهية مهارات االستعداد الكموي العديد من الدراسات بني القدرة اللغوية واألداء العام 
والرياضي يف فهم الكثري من اجملاالت الدراسية األخرى كالفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية وغريها، كما جاءت الرياضيات مون 

(، )املركز القوومي Burton and Ramist, 2001ارة )املواد املتنبئة بالنجاح يف العديد من الربام  اجلامعية خاصة اهلندسة والتج
 (.6559لالمتحانات والتقومي التربوي، 

املتعلمني األكادميي ودورها يف توجيههم إىل التفوق الدراسي يف اجلامعات؛ إال أن أنظمتنوا ورغم أمهية دراسة استعدادات 
و جمموع درجات الشهادة الثانوية. وقد ترتب على ذلوك احلالية للقبول باجلامعات تعتمد بصفة أساسية على حمك واحد فقط وه

العديد من املشكالت من أمهها تزايد نسبة الفاقد من عام إىل آخر متمثاًل يف تزايد عدد من ال حيالفهم التوفيق يف استكمال دراستهم 
 (.3555ة عبد الفتاح، يف كلية أو جمال حمدد ومن مث يتحولون إىل نوع آخر أو حىت يتركون النظام التعليمي. )فوقي
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لذلك فإن االنتقاء والتوجيه التربوي الصحيح يتطلب تطبيق املقاييس السيكولوجية املناسوبة للحصوول علوى بروفيول 
لالستعدادات الفرد وإمكاناته، يستطيع من خالله أن ينظر إىل ذاته نظرة موضوعية فيقارن بني استعداداته وما تتطلبه الدراسة الويت 

 (.Bennet et al, 1992ق هبا. )يريد االلتحا

وإميانا بأمهية إعداد أدوات قياس االستعداد يف التوجيه للدراسة اجلامعية فقد أنشئت املؤسسات الويت هتوتم ببنواء هوذه 
القياس  االختبارات وتقنينها وتطبيقها للقبول بالتعليم العايل ومن أمثلتها: املركز القومي لالمتحانات والتقومي التربوي كصر، ومركز

والتقومي باململكة العربية السعودية، والتخطيط إلنشاء مشروع مركز القياس والتقومي بالتقومي العايل يف مصر، ومن هوذا املنطلوق 
تتطلب اختبارات االستعداد األكادميي كغريها من أدوات القياس والتقومي درجة عالية من الصدق والثبات كما تتطلب حتقيق عدالة 

 ياس.وموضوعية الق

وكان من أهم التطورات اليت حدثت يف جمال علم النفس التعليمي ما حدث من تطور يف جمال االختبارات مرجعية احملوك 
(C R T )Criterion Referenced Test  كوهنا أساليب قياس منهجية تتصف باملوضوعية والصدق والثبات والقودرة علوى

(، وأشارت العديد من الدراسات إىل أمهية تلوك 15: 3555تهدف )صالح عالم، التمييز بني املتعلمني حبسب إتقاهنم ملا هو مس
االختبارات يف الكشف عن مواطن القوة والضعف لدى املتعلمني واستخدامها يف األغراض التشخيصية والعالجية وتقودمي أدلوة 

بات اليت تصادفه أثناء تعلمه وتشخيص موضوعية عما حققه املتعلم يف ضوء احملكات املرجو حتقيقها، كما تستطيع تشخيص الصعو
جوانب القوة والضعف يف الربنام  التعليمي ووصف أساليب العالج املناسبة فهذه االختبارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصوميمات 

 (، فهل من املمكن3555(، )حممد فتح اهلل، 3555(، )صالح عالم، Popham 3585التعليمية، ومن تلك الدراسات )بابام 
 يف قياس االستعداد األكادميي بشكل موضوعي. CRTاستخدام االختبارات 

ويف حماولة لالقتراب بالقياس النفسي والتربوي من مميزات وخصائص القياس الفيزيائي املوضوعي، فقد حققوت نظريوة 
يف  ما ملحوظواتقد Rasch Modelمن أشهر مناذجها منوذج )راش(  Item Response Theory (IRT)االستجابة للمفردة 

واليت إذا حتققت تتحقق موضوعية القيواس  ب( حيث يقوم منوذج راش على عدد من الشروط 3552هذا اجلانب )أمينة كاظم، 
وتتحقق أهدافه، ومن أمهها استقاللية القياس عن خصائص كل من األفراد واملفردات، وخطية القياس، وغريها. وميكن حتقيق هذه 

 إعداد املفردات، ضبط املوقف االختباري، واستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة. الشروط كراعاة الدقة يف
ونظرا ملا يتوافر من استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف تدري  االختبارات من عدالة وموضوعية ودقوة القيواس فقود 

. كما استخدمت يف SAT, GRE, ACT استخدمت نظرية االستجابة للمفردة يف تدري  مقاييس االستعداد العاملية كاختبارات
 .TIMSS, PIRLS, PIZA, TOFELتدري  مقاييس الدراسات العاملية الكربى مثل: 

وقد أوضحت نتائ  الدراسات السابقة يف إطار توظيف نظرية االستجابة للمفردة يف األحباث التربوية والنفسية إمكانية بناء 
استخدام نظرية االستجابة للمفردة، وكذلك تكوين وسحب عدة صور اختبارية فرعية وتدري  وتطوير املقاييس النفسية والتربوية ب
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متعادلة القياس من املقياس الكلي واستخدامها يف أغراض القياس املختلفة. ومن هذه الدراسات دراسة )اعتدال غوازي عبود اهلل، 
(. ولقد أشارت 6558امسة فهد عبد الرمحن، (، )ب6556(، )شادية عبد العزيز منتصر، 6555(، )مىن ربيع الطنطاوي، 6555

نتائ  العديد من الدراسات إىل تفوق نظرية االستجابة للمفردة يف تقييم بارامترات املفردات واألفراد، وعدالة القياس وموضوعيته، 
ك اختيار التخصوص وتكافؤ الفرص بني الطالب املتقدمني لاللتحاق باجلامعات، وتوجيههم كل وفق استعداداته وإمكاناته، وكذل

(، ويف ضوء ما Wiberg, 2004الذي يناسبه األمر الذي من شأنه أن يعظم االستفادة من طاقات أبنائنا ويقلل الفقد من طاقاهتم )
حتققه االختبارات مرجعية احملك من تطابق للمفردات مع الظاهرة موضع القياس، ونظرية االستجابة للمفردة من موضوعية وعدالة 

وهو منوذج "راش" يف تدري  بطارية قياس االستعداد األكادميي واليت  IRT، كانت الفكرة يف استخدام أحد مناذج نظرية يف القياس
 مت إعدادها وفقا لالختبارات مرجعية احملك.

 أهمية الدراسة تتمثل يف:
داد الطالب يف القدرة الكميوة توفري بطارية لقياس االستعداد األكادميي للطالب لاللتحاق باجلامعة حيث ميكن تقدير استع

على حدة، وكذلك يف القدرة اللفظية ومكونات كل منها كما ميكن استخراج تقدير كلي لقدرة الطالب على بطارية االسوتعداد 
ك ككل وتوفري معلومات أكثر دقة ومشواًل عن املتعلمني كا يساعد على دقة وسالمة القرارات املتخذة إزاء قبوهلم يف اجلامعة؛ كذل

فإن أمهية الدراسة تكمن يف التأكيد على أمهية توجيه الطالب للدراسة اجلامعية وفق استعداداهتم األمر الذي من شأنه أن يزيد مون 
 االستثمار يف طاقات األفراد كما يقلل من اهلدر يف جمال التعليم.

ملنافسة على مقاعد اجلامعة بوداًل مون كما أن األخذ هبذه الدراسة يساعد على متكني مجيع الطالب من أخذ نصيبهم يف ا
 قصرها على أصحاب املعدالت العالية يف الشهادة الثانوية فقط.

(، واستخدام منووذج "راش" يف CRTإن بناء االختبارات على أسس علمية سليمة باستخدام االختبارات مرجعية احملك )
الصادقني يف اإلجابة(، وكذلك املفردات غري املالئمة ألسوس  تدرجيها حيقق صدق القياس وذلك حبذف األفراد غري املالئمني )غري

القياس واستبقاء استجابات األفراد الصادقة يف تدرجها على املتغري موضوع القياس وكذلك استبقاء املفردات الصادقة يف تعريفهوا 
 خدامها لألغراض البحثية املختلفة.لتوفري اختبارات تتميز بالصدق والثبات ميكن استللمتغري موضوع القياس مما يتيح الفرصة 

إن ما يوفره منوذج "راش" من خطية يف القياس يتيح الفرصة لتقدير صعوبة املفردة وقدرة الفرد بوحدة قياس معرفة مما حيقق 
 النفسية والتربوية املختلفة.دقة القياس وموضوعيته للمتغريات 

خلاص بكل متغري من متغريات الدراسة التابعة مما يوفر من وقت من املمكن إضافة بنود جديدة تتدرج على ميزان التدرج ا
وجهد واضعي االختبارات كما ميكن االستفادة منها يف أغراض التقومي املختلفة، ومن هنا تربز احلاجة املاسة إىل وجود حمك آخور 

 علمني واستعداداهتم. يساعد يف التوجيه الصحيح للجامعة وأدوات قياس مقننة تساعد يف ذلك وفقا إلمكانات املت
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 أهداف الدراسة: 
الدراسة إىل: بناء وتدري  بطارية لقياس االستعداد األكادميي للدراسة باجلامعة باستخدام االختبارات مرجعية احملك هتدف 

الطالب  ونظرية االستجابة للمفردة حبيث ميكن أن تسحب من البنك صورا اختبارية متعادلة القياس تستخدم يف تقدير استعدادات
األكادميية للدراسة اجلامعية وتصنيفهم وفق استعداداهتم األكادميية الكمية واللفظية كا يسمح بتقدمي الدعم السيكولوجي وتوجيههم 

 إىل املسار التعليمي املناسب هلم.

 تساؤالت الدراسة: 
 تتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 : ما تدريج مفردات مقياس االستعداد الكمي يف صورته النهائية؟.التساؤل الرئيسي األول
 ويتفرع منه التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: 

 (: ما تدري  مفردات مقياس االستعداد الكمي الكلي يف صورته النهائية؟.3-3)

 (: ما تدري  صعوبات مفردات كل مكون من مكونات مقياس االستعداد الكمي؟.3-6)
 ما تدري  صعوبات مفردات كل صورة اختبارية ملقياس االستعداد الكمي؟.  (:3-1)

 التساؤل الرئيسي الثاين: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية ملقياس االستعداد الكمي؟.
 ويتفرع منه التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: 

 االستعداد الكمي الكلي يف صورته النهائية؟.(: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية على مقياس 6-3)
 (: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على مفردات كل مكون من مكونات مقياس االستعداد الكمي؟.6-6)

 (: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على كل صورة اختبارية ملقياس االستعداد الكمي؟.6-1)

 ئيسي الثالث: ما تدريج مفردات مقياس االستعداد اللفظي يف صورته النهائية؟.التساؤل الر
 ويتفرع منه التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: 

 (: ما تدري  مفردات مقياس االستعداد اللفظي الكلي يف صورته النهائية؟.1-3)
 للفظي؟.(: ما تدري  صعوبات مفردات كل مكون من مكونات مقياس االستعداد ا1-6)

 (: ما تدري  صعوبات مفردات كل صورة اختبارية ملقياس االستعداد اللفظي؟.1-1)
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التساؤل الرئيسي الرابع: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية على مقياس االستعداد اللفظي؟ ويتفرع منه التساؤالت الثالثةة 
 الفرعية التالية: 

 ة كلية على مقياس االستعداد اللفظي الكلي يف صورته النهائية؟.(: ما تقدير القدرة املقابل لكل درج9-3)

 (: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على مفردات كل مكون من مكونات مقياس االستعداد اللفظي؟.9-6)
 اللفظي؟.(: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على كل صورة اختبارية ملقياس االستعداد 9-1)

 مصطلحات الدراسة: 
 االستعداد األكادميي للدراسة اجلامعية:

وهو مقدر توافر املتطلبات األساسية للتعلم والتحصيل الدراسي باجلامعة ويعين بذلك القدرات الكميوة واللفظيوة وموا 
 )الباحث(.يتضمناه من مكوناهتما األساسية الالزمة ليتمكن املتعلم من إمتام دراسته اجلامعية بنجاح. 

 :Criterion Referenced Test (CRT)االختبارات مرجعية احملك 
سلوكي معرف تعريفًا دقيقا، وبالتايل مييز بوني بأهنا االختبارات املستخدمة لتحديد مكان املتعلم على متصل الكفاية جملال 
سبقًا وتصف بدرجة عالية من الدقة مدى ما أتقنه املختربين حبسب درجة إتقاهنم هلذه املهارة واليت مت صياغتها يف ضوء حمك حمدد م

 (.3555املتعلم. )صالح عالم، 
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 :Item Bankبنك األسئلة 

جمموعة من املفردات يكون هلا خصائص سيكومترية مميزة ومعلومة يتم إيداعها بطريقة تيسر سوحب جمموعوات منهوا 
 (.718، 6555ومي التربوي. )صالح عالم لتستخدم يف بناء اختبارات تناسب األغراض املختلفة للقياس والتق

 :Item Response Theory (IRT)نظرية االستجابة للمفردة 

اليت تقيسها اختبار معني واستجابته ملفردة  Trait Levelهتدف لنمذجة العالقة القائمة بني مستوى مسة معينة لدى الفرد 
الستجابة للمفردة جمموعة من النماذج الرياضية االحتمالية من ( ويرتبط بنظرية ا51: 6555من مفردات االختبار. )صالح عالم، 

أمهها "منوذج راش" يف تدري  أدواهتا كل منها على ميزان واحد بصفر مشتر  واحد لتسحب منها صورا اختبارية متعادلة القيواس 
 تستخدم يف تقدير استعداد الطالب.

 املفاهيم واإلطار النظري: 
 مقدمة:

ضا لإلطار النظري للدراسة، حيث يتناول مفهوم االستعداد األكادميي من حيث املفهوم واملكونات يتناول هذا الفصل عر
وأمثلة الختبارات االستعداد املستخدمة للقبول باجلامعات، كما يتناول أيضا عرضًا خمتصرًا ألساليب القياس املسوتخدمة يف بنواء 

جابة للمفردة باعتبارها أحدث نظريات القياس يف هذا اجملال مدعوما ببعض االختبارات مرجعية احملك مع التركيز على نظرية االست
 الدراسات السابقة.

 مفهوم االستعداد:

تباينت األدبيات املنوطة بتعريف االستعداد األكادميي، حيث توجد مفردات لغوية متنوعة للتعبري عنه كاالستعداد الدراسي، 
(، وقود Lewitt & Baker, 1995) Readiness of learningاالستعداد للتعلم واالستعداد األكادميي، واالستعداد العام، 

ات ارتبط مفهوم االستعداد عامة بالتنبؤ كا ميكن أن يتعلمه الفرد يف املستقبل، فمن الناحية اللغوية يتعلق االستعداد بتقدمي دليل إلثبو
ع احلقائق أو املعلومات بطريقة منظمة حبيث تؤدي إىل استنتاج أمر معني أو قضية معينة، واصطالحًا يعين عملية تفكريية تتضمن وض

(. ويعد االستعداد نقطة البداية يف Bridgeman et al, 20002( )6557أو قرار أو حل ملشكلة. )فتحي عبد الرمحن جروان، 
قف جديد وهو منوط بإمكانيوة التعلم، وهو مفهوم منبئ قوي باألداء الالحق، أي املدى الذي ميكن حتصيله أو توقع حتصيله يف مو

 (.6551الفرد لتعلم مهارة معطاة عندما يزود بالتعلم املناسب )اعتدال غازي، 

ال خترج إىل حيث الوجود بالفعل إال إذا وجودت العوامول  Potentialitiesومن هنا فإن االستعداد إمكانيات كامنة 
لبداية يف التعلم وهو أساس التنبؤ باألداء الالحق، أي املدى الوذي املساعدة على ظهورها من ممارسة وتدريب، فاالستعداد نقطة ا

 (. Wilson & Wright, 1993ميكن حتصيله أو توقع حتصيله. )
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اكتساب املعلومات أو املهارات أو جمموعوة مون  واالستعداد األكادميي جمموعة من الصفات الدالة على قابلية الفرد على
 للغات، أو القدرة على األداء، أو حل املسائل الرياضية... اخل، عندما يزود بالتعليم املناسب.الستجابات، مثل: التحدث بإحدى اا

 ,Lewitt & Bakerويتجلى االستعداد يف اإلجناز املمكن وليس يف األداء الفعلي. فاالستعداد خطوة قبلية لظهور القدرة )

امة أو خاصة ويتجسد يف أداءات وإجنازات، وقد حتوول بعوض (. فقد تتوفر له أسباب التفتح والنض  فيتبلور يف قدرة ع1995
العوامل دون ظهوره ويف هذا حرمان الفرد من االستفادة من طاقة ميلكها لكنه ال حيسن استثمارها وتوظيفها لتحقيق مزيد من النمو 

 والتطور.
دادات ولكنهوا تعمول ميتلك مجيع أنواع االسوتع( أن كل فرد Childs, 2001( ،)Harris, 2010ويرى كال من )

بدرجات متفاوتة وتتفاوت مستوياهتا داخل الفرد الواحد، وخيتلف مستوى االستعدادات املتعددة من فرد آلخر، كما أن كل فورد 
خيتص كزي  أو توليفة منفردة من هذه االستعدادات وميكن تنمية أمناط االستعدادات املتعددة أو االرتقاء كستوياهتا إذا توافر لودى 

 فرد الدافع لذلك وكذلك إذا أتيحت برام  تدريبية فاعلة.ال

( خصائص االستعداد أنه يتأثر بعوامل الوراثة والبيئة، 3552(، )فؤاد أبو حطب، Lewitt & Baker, 1995ويلخص )
رية.. اخل. وقد يكوون كما يشري إىل أن االستعداد قد يكون نوعيًا مثل االستعداد للغناء أو إلقاء الشعر أو للخطابة والقيادة العسك

ه عامًا، كاالستعداد الفين واالستعداد األديب، واالستعداد املتعلق بالعلوم الطبيعية وختتلف مستوياته لدى الفرد الواحد، فقد يكون لدي
لتفكري استعداد مرتفع للشعر ومنخفض للعلوم وقد يكون االستعداد بسيطًا وقد يتضمن عمليات عقلية معقدة تظهر يف القدرة على ا

 االستداليل والقدرة على حل مشكالت ذات تعقد معني.

( إىل أن االسوتعداد يورتبط بعودد كبوري مون املوضووعات كوالتربير 6557ويشري فتحي عبد الرمحن جوروان )
Rationalization ي والتفكري الناقد واملنطق واللغة واملعرفة وغريها. ويتضمن االستعداد عمليات عقلية عديدة ومتداخلوة وهو

إدرا  عالقات بني خربات ماضية وخربات حاضرة وهذه العالقات قد تكون عالقات مكانية أو زمانية أو عدديوة أو منطقيوة أو 
سيكولوجية، كما تشمل التذكر والتحليل واحلكم والفهم واالستبصار والتجريد والتعميم واالستنتاج والتخطيط والتمييز والتعليول 

 (.3552، وأخريًا النقد )فؤاد أبو حطب
وأشارت نتائ  العديد من الدراسات إىل أن اختبار االستعداد له قدرة عالية على التنبؤ بنجاح الفرد يف الدراسة اجلامعيوة، 
وأنه أفضل مقياس للتنبؤ بقدرات الفرد يف املرحلة اجلامعية. كما أشارت إىل وجود عالقة بني نتائ  اختبار االستعدادات ودرجات 

 ,Lawrence(، ودراسة لورانس وآخرون )Paker, 1987(، ودراسة بيكر )Burke, 1982، منها دراسة بري  )املواد الدراسية

( اليت أكدت نتائجها أن هنا  عالقة ارتباطية موجبة بني أداء طلبة املرحلة الثانوية على اختبار القودرة العدديوة واختبوار 1995
 الرياضيات.
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 ,Dohm and sungعداد ببعض املتغريات األخرى ومنها دراسة دوهم وسن  )كما اهتمت بعض الدراسات بعالقة االست

( وغريها، وأشوارت إىل أن Wilson and Wright, 1993(، ودراسة ويلسون ورايت )Halpen, 1986(، ودراسة )1984
واالنتماء وأكودت علوى هنا  فروقًا دالة بني االستعدادات املختلفة ترجع إىل اختالف املستوى االقتصادي االجتماعي واجلنس 

وجود عالقة دالة بني االستعدادات واألداء األكادميي اجلامعي، كما أشارت إىل تفوق الذكور على اإلناث يف االستدالل الرياضي 
 والقدرة العددية، وتفوقت اإلناث يف التفكري اللفظي والتهجئة والدقة والسرعة يف الكتابة.

( اليت متت علوى Bennett, et al, 1992االستعدادات املختلفة ومنها دراسة ) وقد اهتمت العديد من الدراسات بقياس
هنا  فروقًا يف متوسطات درجوات واليت أوضحت أن  (3555، 3589، 3521، 3597تقنني اختبار االستعدادات أعوام )

ادي االجتماعي، وأشوارت هوذه الطلبة يف القدرات املختلفة وفق اجلنس واملستوى الدراسي واملنطقة السكنية واملستوى االقتص
الدراسات أن متوسط إجابات الطالب أعلى من متوسط إجابات الطالبات يف القدرة العددية والتفكري اجملرد والعالقات الرياضوية، 

 ,Bridgeman et alومتوسط إجابات الطالبات أعلى يف التفكري اللفظي والتهجئة واستخدام اللغة والسرعة والدقة يف الكتابوة )

( اليت هدفت إىل حتديد مدى الصدق التنبؤي لبطارية االستعدادات األساسوية 3555(. وهنا  دراسة فوقية عبد الفتاح )2000
لاللتحاق بكليات اهلندسة على التنبؤ بالنجاح التحصيلي باستخدام حمك مستويات األداء التحصيلي التراكموي للدراسوة بونفس 

تويات األداء بالثانوية العامة على التنبؤ بالنجاح يف الدراسة بكليات اهلندسة باسوتخدام حموك الكليات، وحتديد القيمة التنبؤية ملس
وتطوير اختبوار ( واليت هدفت لبناء 3558مستويات األداء التحصيلي التراكمي، وهنا  أيضا دراسة معتصم حممد حممود عكور )

يصلح ألغراض الكشف عن بعض القدرات األكادميية الكامنة واملهمة  لالستعداد األكادميي لطلبة املرحلة الثانوية يف األردن؛ حيث
( واليت هدفت إىل إلقاء الضوء على القيمة التنبؤية ملعايري القبوول 6553للطلبة يف هذه املرحلة، وكذلك دراسة عبد اهلل النجار )

( هدفت إىل بنواء بطاريوة 6557مي التربوي )جبامعة امللك فيصل. كما أن هنا  دراسة أجراها املركز القومي لالمتحانات والتقو
 لقياس االستعداد للقبول باجلامعات لدى طالب الثانوية العامة ومل تكتمل بعد مراحل إعداد البطارية.
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 أمثلة الختبارات االستعداد للمرحلة الثانوية واجلامعات: 

ات والكليات، وتستخدم بصفة عاموة يف يف معظم اجلامع Admissionsتستخدم اختبارات االستعداد يف عملية القبول 
التنبؤ بنجاح الطالب يف املواقف األكادميية املختلفة. ويتناول الباحث فيما يلي بعض هذه االختبارات اليت أفادت يف الدراسة احلالية 

 (.37ونظرا لضيق مساحة النشر رأى الباحث عرضها بالفصيل يف ملحق رقم )
 :Scholastic Aptitude (Assessment) Test (SAT)اختبار 

( من أشهر وأقدم اختبارات االستعداد املستخدمة للقبول بالتعليم العايل بالواليات املتحدة األمريكيوة SATيعد اختبار )
، واجملال الثواين جموال Critical Readingوانتشر استخدامه يف العديد من دول العامل، وفيه يتضمن اجملال األول القراءة الناقدة 

 number andوتغطى أسئلة الرياضيات أربعة مكونات هوي: األعوداد والعمليوات  Mathematics Sectionضيات الريا

operations  واجلرب والدوالalgebra and Functions  واهلندسة والقيواسGeometry and measurement  وحتليول
على  Writingواجملال الثالث هو )الكتابة(  Data analysis, Statistics and probabilityالبيانات واإلحصاء واالحتمال 

، In sentence Structure and Recognizing errors grammarسبيل املثال حتديد األخطاء يف تركيب اجلملة والقواعد 
 دقيقة يف موضوع حمدد. 65وكذلك تتضمن كتابة مقال يف 

، Math reasoningآخر لالسوتدالل الكموي و Verbal reasoningويعطي كل طالب تقديرًا لالستدالل اللفظي 
موع احتواد الكليوات  Educational Testing Service (ETS)وتشرف على هذا االختبار مؤسسة االختبارات التربوية 

 .www.collegeboard.com/splash( College boardاألمريكية )

 :American College Testing (ACT)اختبار الكليات األمريكية  -6
من  ACTهذا االختبار على تالميذ الصف احلادي عشر والثاين عشر قبل التحاقهم باجلامعة، ويتكون اختبار التقييم يطبق 

 بطارية مكونة من مخسة اختبارات فرعية هي:
تطبيق اللغة اإلجنليزية، ويشمل استخدام عالمات الترقيم، وتطبيق اللغة، واألسلوب، والتنظيم. وهذا االختبوار اختبار  -أ

 سؤااًل موضوعيًا. 75ن من مكو

 اختبار تطبيق الرياضيات وقدرة الطالب على االستدالل الرياضي، ويركز االختبار على حل مسائل كمية تطبيقية. -ب

 اختبار العلوم الطبيعية، ويقيس االختبار مهارة الطالب يف االستدالل وحل املسائل العلمية يف جمال املواد العلمية. -ج

 فقرة، ويقيس هذا االختبار القدرة على الفهم أثناء القراءة.  95هذا االختبار من  اختبار القراءة، يتألف -د

 (.www.act.orgدقيقة ) 15(: ويستغرق هذا االختبار Writingالكتابة ) -ه
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 اختبار القدرات العامة خلرجيي املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية: -1

امعات ومؤسسات التعليم العايل ألغراض القبول هبدف حتقيق العدالة وتسواوي وهو أحد االختبارات اليت تستخدمها اجل
الفرص يف التعليم العايل، وهو اختبار مقنن مدته ساعتني ونصف يقدم باللغة العربية ويقيس القدرة التحليلية واالسوتداللية لودى 

سئلة القسم اللفظي التعورف علوى قودرة الطالب وذلك يف جزأين أحدمها لفظي )لغوي( واآلخر كمي )رياضي(. وتستهدف أ
الطالب يف استيعاب املقروء، وإكمال اجلمل، والتناظر اللفظي، ودالالت املفردات، أما أسئلة القسم الكمي فيسوتهدف اختبوار 
إىل قدرات الطالب وفقًا لتخصصه يف الثانوية علمي أو نظري، ويركز على القياس واالستنتاج وحل املسائل الرياضوية، وحيتواج 

 معلومات أساسية بسيطة. وينفذ هذا االختبار املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل يف اململكة السعودية.
 اختبار االستعداد العقلي للمرحلة الثانوية واجلامعات إعداد/ رمزية الغريب: -9

ينقسم هذا االختبار إىل مخسوة أقسوام متثول ويهدف هذا االختبار إىل الكشف عن استعدادات الفرد العقلية املختلفة، و
القدرات العقلية األساسية يف السلو ، وهي اليقظة العقلية، والقدرة على إدرا  العالقات املكانية، والتفكري املنطقوي، والتفكوري 

 الرياضي، والقدرة على فهم الرموز اللغوية.
اختبارات فرعية  2ويتكون من ى فهمي وحممد حلمي املليجي اختبار االستعداد تأليف جرترودل ونيل جريفز إعداد/ مصطف -5

هي فهم معاين الكلمات املفردة، وفهم معاين العبارات، واملعلومات العامة، واملزاوجة، واختبار األعداد، واختبار التقليد. ويطبوق 
 مصاحبًا هلذه االختبارات الفرعية اختبار رسم الرجل.

الب اجلامعات واملعاهد العليا إعداد/ حممد خليفة بركات وحممد نسيم رأفوت )وزارة التربيوة اختبار االستعدادات العقلية لط -2
والتعليم( ويتألف من االختبارات الفرعية التالية موزعة على كراستني كما يلي: األوىل: اختبار املعاين واختبار التفكري غري اللفظوي 

تابية. الثانية: اختبار التفكري اللفظي واختبار سالسل األعداد واختبار القودرة واختبار تكوين األشكال واختبار القدرة والسرعة الك
 امليكانيكية واختبار مرادفات الكلمات ومضاداهتا.

ومن هذا املنطلق يركز اجلزء التايل على عرض مكونات بنك بطارية االستعداد األكادميي اليت مت االلتزام هبوا يف الدراسوة 
 رئيسني مها: احلالية وتتضمن مقياسني
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 :Quantitative Aptitudeأوال: مقياس االستعداد األكادميي الكمي 

االستعداد الكمي هو مهارة تفكريية تتطلب قدرة على حماكمة املعلومات العددية اليت تتضمنها املشكلة من أجل اكتشاف 
ساسية عندما تعرض املشكلة يف إطار لغوي. ولكن هذه العالقات اليت تربط بينها باالستناد إىل معرفة رياضية أساسية ومعرفة لغوية أ

املعرفة الرياضية واللغوية ليست مرتبطة كقررات دراسية معينة أو مقررات دراسية متقدمة، كما يشتمل على أنواع األسئلة الرياضية 
اسية بسيطة وبعض املفاهيم الرياضية املناسبة الختبار القدرات، ويركز على القياس واالستنتاج وحل املسائل، وحيتاج إىل معلومة أس

واهلندسية األساسية وهي مهارة ميكن أن تتطور بالتدريب واملمارسة والتوجيه، كما أن إتقاهنا يف غاية األمهية لألداء على اختبارات 
التراكيب اللغويوة  . ويعد فهمSATالتفكري الرياضي أو االستعداد الرياضي مثل اختبار االستعداد املدرسي األمريكي املعروف بو 

اليت تصاغ هبا املشكلة عنصرًا مهمًا يف عملية احلل، وعليه فإن املهارة يف حتليل العالقات الكمية أو العددية اليت حتملها التراكيوب 
 اللغوية وحتويلها إىل صي  رياضية أو رمزية تلعب دورًا أساسيًا يف حل املشكالت الرياضية اللفظية بوجه عام.

( إىل أن كثريًا من الطلبة خيطئوون يف Garrett, 2001ت عليه نتائ  دراسات عديدة حيث يشري جاريت )وهذا ما أكد
حل هذه املشكالت ليس بسبب ضعفهم يف إجراء العمليات احلسابية، ولكن بسبب ضعفهم يف فهم وتفسري العبوارات الرابطوة 

 وحتويلها إىل عالقات أو معادالت رياضية.

 تعداد األكادميي الكمي؟:ماذا يقيس مقياس االس
يركز على قياس قدرة الطالب على حل املسائل الرياضية، والقياس، االستنتاج، والتحليل، فهو اختبار ال يعتمد على حفظ 

 ,Wilson & Wrightاملعلومات بقدر ما يعتمد على قدرات الطالب على توظيف ما لديه من معلومات حلل موقف مشكل. )

 ات السابقة حدد الباحث أربعة مكونات هي: ( ويف ضوء الدراس1993
: املهارات املطلوبة هي مهوارة Data analysis, Statistics and Probabilityالتحليل واإلحصاء املكون األول  -3

استخدام الرسوم البيانية واخلروج خبالصة حول املعطيات اليت تتضمنها هذه الرسوم أو املقارنة بينها. وحل مسائل علوى 
عات احلسابية واهلندسية واستخدام الرموز اخلاصة. وإجياد الوسط احلسايب والوسيط واملنوال، وقراءة الرسوم البيانية، املتتاب

 وتطبيقات على املستوى اإلحداثي واالحتماالت.

ت : املهارات املطلوبة وهي استخدام معرفة العملياAlgebra number and operationsاملكون الثاين اجلرب واألعداد  -6
األساسية اجلمع والطرح والضرب والقسمة. مهارة التعامل مع العمليات اليت تتداخل فيها الكسور العاديوة والعشورية، 
األعداد احلقيقية، السالبة واملوجبة والصفر. والتحويل من التعبري اللفظي يف بعض املسائل إىل رمزي، وتبسويط املقوادير 

دود، فرق بني مربعني، فرق وجمموع مكعبني، وحل املعوادالت، واسوتخراج اجلربية، وحتليل مقادير بسيطة ثالثي احل
اجلذور التربيعية والتكعيبية املألوفة، قوانني األسس والتطبيق عليها. ومعرفة خصائص األعداد: الفردية، الزوجية، األولية، 
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سافة والنسب املئويوة، وعمليوات اعفات، وحل مسائل تتعلق بالسرعة والزمن واملالسالبة، املوجبة، وقواسم عدد، املض
 الربح واخلسارة، وحل مسائل تتعلق بالترتيب أو التتابع وإجياد احلد النوين والعكس.

: املهارات املطلوبة هي استخدام املنطق الرياضي، حل Quantitative comparisonsاملكون الثالث املقارنات الكمية  -1
النسوبة لنسبة والتناسب بني األعداد والقيم الرياضية هلا املقارنة بني الرسوم، مسائل تتعلق بالتفكري االستداليل الرياضي وا
 والتناسب بني األعداد واألشكال اهلندسية.

 Engineering skills: واملهارات املطلوبوة يف Geometry and measurementاملكون الرابع اهلندسة والقياس  -9
معرفة عالقة الزوايا ببعضها، واستخراج الزوايا من أشوكال هندسوية،  تطبيق خصائص املستقيمات املتوازية واملتعامدة،

معرفة خصائص املثلثات والتطبيق عليه، قواعد التناسب يف األشكال اهلندسية والتطبيق عليها يف حل املسائل، قوانني تشابه 
ني اهلندسة املساحات واحلجوم املضلعات وتطبيقها يف مسائل متنوعة، معرفة خصائص الدائرة، واألشكال اهلندسية، وقوان

 (.Garrett, 2001لألشكال املألوفة النسبة والتناسب بني األعداد واألشكال اهلندسية )جاريت 

ويتضمن ملحق املواصفات ملواصفات بنك بطارية االستعداد مكونات مقياس االستعداد الكمي واملهارات املطلوبة لكول 
 (.5مكون بالتفصيل ملحق رقم )

 ويف ضوء الدراسات السابقة حدد الباحث أربعة مكونات هي:  Verbal Aptitudeاس االستعداد األكادميي اللفظي ثانيا: مقي

 :Sentence Completion Questionsإكمال اجلمل املكون األول  -4
م توظيفهوا ويعد مكون إكمال اجلمل من مكونات االستعداد اللفظي واليت تتطلب وجود ثروة لغوية مناسبة يستطيع املتعل

بشكل يعطي سياق ومنطق مقبول للجملة عند إكماهلا بكلمات مقترحة. وتشتمل عملية تصميم مفردات إكمال اجلمل قياس على 
معرفة الطالب ملعاين الكلمات وفهم طرق تناسق اجلمل وفهم صي  النصوص القصرية الناقصة واستنباط ما حتتاج إليه من تكملوة 

العالقة بني زوج من الكلمات يف مطلع السؤال وقياسها على نظائر متاثلهوا معطواة يف االختبوارات لتكون مجاًل مفيدة وإدرا  
 )عالقات متناظرة( ومعرفة معاين بعض الكلمات.
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 : Verbal symmetryاملكون الثاين التناظر اللفظي  -2

شياء أو املصطلحات واملطلووب اختيوار يعرب التناظر اللفظي عن إثبات عالقة تشابه جزئي بني زوجني من املفاهيم أو األ
اإلجابة الصحيحة اليت ترتبط كلمتاها أو تعبريها بالعالقة نفسها املوجودة يف رأس السؤال وذلك من بني أربعة بدائل مقترحة موع 

ار بالنسوبة كل سؤال ومن بينها إجابة واحدة فقط ال غري هي اإلجابة الصحيحة. كأن نقول مثاًل: "املقص بالنسبة للورق كاملنش
للخشب أو احلديد". وعالقة التناظر هنا عالقة وظيفية بني املقص والورق من جهة واملنشار واخلشب أو احلديد من جهة أخورى، 
فكما أن املقص يقطع الورق فإن املنشار يقطع اخلشب أو احلديد. ومن الواضح أن عملية التوصل إىل نوع العالقة أو وجه الشوبه 

حول املعطيات بالرجوع إىل اخلربة الشخصية واملخوزون املعوريف  العقلي لتناظر تتطلب نوعًا من االستداللبني مكونات سؤال ا
للفرد، وهي مهارة تفكري على درجة كبرية من األمهية نظرًا لصلتها باإلبداع وقياس الذكاء أو االستعداد العام، وال ختلو اختبارات 

أكثر ألسئلة التناظر. ويهدف هذا املكون إىل قياس العناصر التالية: كمية الثروة اللغويوة  االستعداد األكادميي املعروفة من فصل أو
وقدرة الطالب على التحليل اللغوي واإلملام بأنواع وأشكال العالقات اللغوية. ويعد اكتشاف نوع العالقة بني الكلمتوني يف رأس 

لتوصل لإلجابة الصحيحة وااللتزام باجتاه العالقة اليت مت اكتشفها من السؤال وتطبيق نفس العالقة على زوج من البدائل أحد أسس ا
اليمني إىل اليسار أو العكس إذا مل يفلح هذا نلجأ إىل اجتاه العالقة فاعكس هذا االجتاه وقد تكون العالقة املوجوودة يف اإلجابوة 

إىل اليسار وليس العكس. ويالحظ صفات كلمويت الصحيحة هلا نفس الترتيب املوجود بني الكلمتني يف صدر السؤال من اليمني 
رأس السؤال من حيث الثبات أو احلركة وغريها إذا تشاهبت إجابتان صحيحتان مع نفس العالقة املوجودة يف رأس السوؤال يوتم 

 (.6557البحث عن عالقة أدق. )فتحي عبد الرمحن جروان، 

 :Passage- Based Reading Questionsاملكون الثالث الفهم القرائي )استيعاب املقروء(  -3

منت  أساسي من عملية القراءة ذاهتا، لذا فإن كل حمواوالت تقوومي  Reading Comprehensionيعد الفهم القرائي 
القراءة ترتكز على الفهم القرائي بصفته املنت  الذي ميكن قياسه، ولذلك يعترب الفهم القرائي من أهم األهداف القرائية اليت ارتبطت 

املستهدفة من عملية القراءة، اهتم الباحثون بدراسته وقياسه للوصول إىل فهم أعمق فهوم القراءة ذاته. ونظرًا ألمهيته وكونه الغاية ك
، Dynamicله ولعملياته ومهاراته حىت ميكن تنميته وحتقيق القراءة الفعالة. وميكن توضيح الفهم القرائي على أنه "نشاط دينوامي 

كا  -والنص -كا يتضمن من معلومات خمزنة يف العقل وقدرات ومعارف وخربات سابقة -ة عناصر وهي القارئحيث يتضمن ثالث
والنشواط  -يتضمنه من معلومات مرئية ومكتوبة ويقصد به مجيع النصوص اليت ميكن قراءهتا سواء كانت مطبوعة أو الكترونيوة

 (.6535تويه عقله والنص كا يتضمنه. )وليد مسعود، الدينامي للقراءة الذي يربط ويوائم بني القارئ كا حي

 Closest meaning of theمعرفة معاين بعض الكلمات أو )األقرب للمعىن : Semanticsاملكون الرابع معاين املفردات  -1

word اللغوي الصوحيح هو اختيار املرادف ( وهي جمموعة من األسئلة حتتوي إما على مفردات لغوية، أو تعابري لغوية، واملطلوب
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)األقرب معىن( وهو خيار واحد فقط صحيح من بني خيارات أربعة مقترحة حتت رأس كل سؤال. ويهدف هذا النوع من األسئلة 
إىل قياس عدة مهارات وهي: كمية الثروة اللغوية لدى الطالب القدرة على فهم وشرح املفردة اللغوية واإلملوام بوبعض التعوابري 

ذه املفردة وكذلك معرفة بعض املصطلحات العلمية وتتعدد مصادر كلمات سؤال معاين املفوردات، ومون والتطبيقات اخلاصة هب
الكرمي، ومعاين من احلديث الشوريف، ومعواين املصادر اليت ميكن استخدامها ملفردات معاين املفردات: معاين مفردات من القرآن 

قراءة القرآن الكرمي وتدبر معانيه ومفرداته، فقود وردت فيوه  كلمات عامة، ومصطلحات علمية من أفضل األساليب لذلك هي
مفردات كثرية مثل )أشاح، نفد، أظل، الفلق، استحوذا، أفل، باسقات... اخل( "كلما كان خمزون املتعلم من املفردات كبريا كلما 

السؤال على شكل: موا معوىن املفوردة  كان أداؤ  عظيما" مع قراءته للمفردة مع اختياراهتا األربعة بتمعن وتركيز، وغالبا يأيت
 التالية....؟ ماذا يقصد الكتاب بكلمة..؟.

ويتضمن ملحق املواصفات ملواصفات بنك االستعداد مكونات مقياس االستعداد األكادميي اللفظي واملهارات املطلوبة لكل 
 (.5مكون من املكونات لالستعداد اللفظي ملحق رقم )

 قياس االستعداد: 
ث يف اجلزء احلايل نبذة عن أساليب القياس املتبعة يف بناء االختبارات واملقاييس العقلية والسولوكية ومنهوا ويعرض البح
 االستعداد األكادميي.

 ميكن تصنيف أساليب القياس السلوكي املتبعة يف بناء االختبارات واملقاييس إىل:
 جة وتضم: أوال: أساليب القياس اليت تعتمد على معيار واحد يف تفسري الدر

 .Norm- Referenced Measurementأسلوب القياس مرجعي اجلماعة 
نشأ هذا االجتاه يف القياس يف إطار القياس النفسي مرتبطًا بالفلسفة التربوية اليت سادت يف أوائل القرن العشرين، هبودف 

الفروق بني األفراد والتمييز بينهم؛ لذا تعترب أفضل  التمييز بني املستويات العقلية لألفراد، وعلى هذا متثل اهلدف من القياس يف قياس
معاملي سوهولة وصوعوبة  -تقريبا -مفردات االختبار هي تلك املفردات اليت متيز بني األفراد بشكل أفضل وذلك عندما يتساوى

تخذ الدرجوة اخلوام (، وت3555االختبار يف قدرته على قياس الفروق بني األفراد. )صالح عالم،  املفردة، ويتمثل صدق وثبات
الكلية أساسا للقياس؛ حيث يعرب عن قدرة الفرد بالدرجة اخلام الكلية اليت حيصل عليها من أدائه على االختبار، ويعتمد تفسري هذه 

أو  الدرجة على مقارنتها كعايري مشتقة من أداء مجاعة التقنني اليت ينتمي إليها الفرد؛ حيث ال تكون لدرجة الفرد معىن ما مل تورد
تقارن هبذا املعيار، وميثل مستوى مجاعة التقنني كتوسط درجاهتا، ومن مث تتمثل املقارنة كدى احنراف درجة الفرد عن هذا املتوسط 
ة، بواسطة املعايري احملسوبة لدرجات مجاعة التقنني اليت ينتمي إليها الفرد على هذا االختبار مثل الدرجات املعيارية، أو الرتب املئينيو

 (.McIntire & Miller, 2000ذا نسب الذكاء. )وك
 .Referenced Measurement Criterionأسلوب القياس مرجعي احملك 
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نشأ هذا االجتاه وذلك عندما ظهر مفهوم التعلم لإلتقان، وظهرت احلاجة إىل مقارنة أداء الفرد كا ينبغي حتقيقه )احملوك( 
 يبذل هبدف أن يتقن الطلبة ما تعلموه. ويعترب التحديد اجليد للنطاق السلوكي على أساس أن النشاط التربوي نشاط هادف مقصود

، ويتمثل اهلودف الورئيس للقيواس Walsh & Betz, (2001)الذي يغطيه االختبار الركيزة األساسية للقياس مرجعي احملك. 
الفرد بغض النظر عن مكانته بني أقرانه.  مرجعي احملك يف قياس مدى االكتساب أو اإلتقان ملهارات أو مفاهيم حمددة ووصف أداء

(McIntire & Miller, 2000, 295  ،6555( )صالح عالم.) 

 بناء مقاييس بطارية االستعداد األكادميي باستخدام القياس مرجعي احملك:
ت ( وغريها إىل تعدد طرق بنواء االختبوارا6555(، )حممد فتح اهلل 6555أشارت العديد من األدبيات )صالح عالم 

والذي سوف يقيس الباحث يف ضووئه  Criterionمرجعية احملك، ويرجع ذلك إىل عدم االتفاق بني الدراسات على حتديد احملك 
  -أداء األفراد املختربين، ومن بني هذه الطرق:

 :Item Formsطريقة صيغ املفردات 

 : Linguistic- Based, Schemesطريقة القواعد اللغوية: لتكوين املفردات 
وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهيتها وتفضيلها عن غريهوا  Test Specificationsريقة مواصفات االختبار ط

( ويعرض الباحوث للطريقوة املسوتخدمة يف 6555(، )حممد فتح اهلل 6555عالم  يف إعداد االختبارات مرجعية احملك )صالح
 -الدراسة احلالية وهي:

 مرجعية احملك: Test Specificationsطريقة مواصفات االختبار 

وتعد من أكثر الطرق انتشارا يف إعداد االختبوارات مرجعيوة احملوك،  (Popham- 1978, 216- 227أعدها بوبام )
، 3553واستخدمت العديد من الدراسات اليت اهتمت ببناء االختبارات مرجعية احملك هذه الطريقة منها دراسة )صالح عوالم، 

(، ونظرا ملا متيزت به هذه الطريقة من سهولة يف اإلعداد ودقة يف الصياغة ومناسوبتها 6555 -مد فتح اهلل(، دراسة )حم52: 77
 للمهارات احملددة يف االستعداد األكادميي، لذا فضل الباحث استخدام هذه الطريقة.

 وتشمل: Test Specificationsاخلطوات التفصيلية لطريقة مواصفات االختبار 
 لنطاق السلوكي ملكونات االستعداد:أوال: حتديد ا

ويقصد بالنطاق السلوكي جمموعة املعارف واملعلومات واخلربات اليت تتضمنها املهارات املتعلقة باحملتوى التعليموي والويت 
ستخدم يف يهدف االختبار مرجعي احملك لقياسها ومدى حتقيقها لدى األفراد، وتعترب هذه اجملموعة من املهارات كثابة احملك الذي ي

 هارات من معارف وخربات ومعلومات.حتديد مستوى أداء األفراد املتعلمني؛ حيث يقارن أداءهم كا تتضمنه هذه امل
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 ثانيا: حتليل النطاق السلوكي "املهارات االبتكارية" إىل مكوناهتا الفرعية:

؛ حيث يساعد ذلوك يف تشوخيص ( إىل أمهية حتليل هذه املهارات إىل مكوناهتاPopham, 1980, 262أشار بوبام )
جوانب القوة والضعف يف التدريب على تلك املهارات، كما أهنا تيسر عملية حتقيق وإتقان هذه املهارات لكل من املعلم واملوتعلم، 

ت عقلية وتعد مكونات االستعداد األكادميي اليت سبق حتديدها يف املرحلة السابقة كثابة نوات  تعليمية مركبة تتضمن معارف وعمليا
 (.3555ونفسحركية ويتطلب قياسها عند مجيع مستوياهتا )حممد فتح اهلل، 

 ثالثا: إعداد مواصفات االختبار مرجعي احملك:

 -Pophamويقصد هبا جمموعة القواعد التفصيلية احملددة اليت تبىن على أساسها املفردات االختبارية، وقد حدد بوبوام )

 ( مكونات مواصفات االختبار يف عدة نقاط وهي: 616 -615: 3585 -(، و)بوبام216 :1978

 للهدف:( الوصف العام 4)
بغرض إعطاء فكرة عامة عن املعارف واملهارات وهو عبارة عن مجلة أو عدة مجل تقدم وصفا خمتصرا للسلو  املراد قياسه 

 ن الناحية اللغوية.املرجوة، كما جيب أن يتضمن حدودا للهدف وإجراءاته وتوضيحا ألي غموض فيه أو لبس م
 ( عناصر املثري:0)

ويقصد هبا جمموعة العبارات اليت حناول عن طريقها وصف وحتديد نوع ومادة املثري الذي يتم عرضه على الطالب وتتوقف 
عناصر املثري على طبيعة اهلدف السلوكي وما يتضمنه من أداء ومن املمكن إعطاء أمثلة توضيحية للمثوريات إذا تضومنت بعوض 

 صعوبات أو إذا كان احملتوى السلوكي غري حمدد جيدا.ال

 ( عناصر االستجابة:3)
ويقصد هبا طريقة استجابة الطالب للمثريات املقدمة يف املفردة االختبارية، وجيب وضع تعليمات دقيقة وتفصيلية للحكوم 

اليت يستخدمها الباحث يف هذه الدراسة، كما على اإلجابات وخباصة إذا كانت اإلجابات مفتوحة النهاية مثل األسئلة االبتكارية و
جيب أن تتضمن توضيحا ملستخدم االختبار عن طريق تقدير درجات املفردة املعدة لقياس اهلدف، وذلك يف حالة استخدام أكثر من 

هلودف املقواس نوعية من املفردات واستخدام أكثر من طريقة للتصحيح على أن تتناسب طريقة التصحيح مع املهام اليت يتضمنها ا
واملفردة اليت تقيس اهلدف، كما جيب أن تتضمن الزمن التقرييب لإلجابة ويتم حتديد ذلك مون خوالل التطبيوق علوى العينوة 

 االستطالعية.

 ( عينة من املفردات:1)
ء وهي عبارة عن منوذج للمفردة اليت تقيس اهلدف لتعطي شكال أكثر وصفا وحتديدا يساعد مستخدمي االختبوار يف بنوا

 مفردات أخرى مكافئة وتقيس اهلدف احملدد.
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 ( ملحق املواصفات:5)

ويقصد به القوائم التفصيلية أو الشروح للمواصفات اليت سبق ذكرها أو إجراءاهتا كا يؤدي ملزيد من اإليضواح حملتووى 
 عند كتابة مواصفات االختبار ذاهتا.النطاق أو حمتوى املفردة أو عناصر املثري أو االستجابة وذلك هبدف التقليل من حجم التفاصيل 

 :Cut- off Scores( درجة القطع )حد اإلتقان( 6)
( بأهنا درجات تتحدد حبسب مستويات اإلتقان املطلوبة، وتسوتخدم للفصول بوني 85: 3582عرفها )صالح عالم، 

غري املتقن وطرفه األعلوى املوتقن متاموًا  الطالب املتقنني وغري املتقنني للهدف، وهي تعد كثابة نقطة على متصل ميثل طرفه األدىن
 لألداء.

 ( زمن اإلجابة:7

 متثل إضافة زمن اإلجابة إىل املفردة ضمن مواصفات االختبار مرجعي احملك ضرورة وخباصة أسئلة االستعداد األكادميي.
 رابعًا: كتابة مفردات االختبار:

( إىل بعض الشروط الويت 95: 3582وقد أشار )صالح عالم،  يرتبط بناء املفردات مرجعية احملك بالسلو  املراد قياسه،
ينبغي مراعاهتا يف كتابة مفردات االختبار مرجعي احملك منها مناسبة املفردة للسلو  املقاس، ومناسبة املفردة مون حيوث درجوة 

بورية للنطواق السولوكي الصعوبة للمستوى املعريف للهدف السلوكي املقاس، وأن تكون عينة مفردات االختبار ممثلة بدرجة ك
 لألهداف، ومراعاة األصول الفنية املتعلقة بكل نوع من املفردات وصياغتها بلغة سهلة سليمة.

 خامسا: حتديد اخلصائص السيكومترية لالختبار مرجعي احملك:

 صدق االختبارات مرجعية احملك:
 دة له.يقصد بصدق االختبار مرجعي احملك أن تقيس مفرداته النطاق السلوكي املع

ويرى الباحث أن صدق حتليل املفردات ومعامل متييز املفردات وكذلك معامل مطابقة املفردة مع اهلودف يعود مؤشورًا 
( إىل أن التحقق من صدق حمتوى املفردات 655 -655: 3555لصدق االختبارات مرجعية احملك ككل. ويشري )صالح عالم، 

 Descriptiveتبار مرجعي احملك كله، وهذا الصدق يعرف بالصدق الوصفي حبساب معامل التجانس يعد دليال على صدق االخ

Validity فاتفاق اخلرباء واملتخصصني على تطابق كل مفردة على حدة مع اهلدف املعدة لقياسه وعدم قياسها لغريه من األهداف ،
شارت الدراسات السابقة إىل أمهية طريقوة األخرى يف نفس املهارة ميكن أن يتخذ دلياًل على صدق االختبار مرجعي احملك، وقد أ

 -معامل جتانس املفردة ملا تتميز به من سهولة األداء للمحكمني ودقة يف النتائ ، ومن بني هذه الدراسات: دراسة صوالح عوالم
يعد ، لذا استخدم الباحث احلايل هذه الطريقة يف حساب صدق حمتوى املفردات والذي 3555 -، ودراسة حممد فتح اهلل3585
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مؤشرا لصدق االختبار ككل، ويف هذه الطريقة يعرض الباحث على جمموعة من احملكمني واملتخصصني يف قائمة ككونات مقاييس 
االستعداد األكادميي الفرعية للبطارية، وقائمة أخرى باملفردات االختبارية اليت مت بناؤها يف ضوء مواصفات االختبار مرجعي احملك 

 -كادميي. ويطلب منهم اإلجابة عن السؤالني التاليني:لقياس االستعداد األ

 املفردة تقيس اهلدف املعدة له؟.هل  -3

هل املفردة تقيس أي من األهداف األخرى يف نفس املكون للمقياس باإلضافة للهدف املعد له؟ ويوضوح الباحوث  -6
يف االستمارة املخصصة لوذلك للمحكني طريقة اإلجابة حيث جييب اخلرباء عن كل من السؤالني يف الفراغ املناسب 

 (.38ملحق رقم )

إذا كان متأكدًا من أن املفردة تقيس اهلدف املعدة  3( يف اخلانة املخصصة لذلك كاآليت: +3-، صفر، 3)+ وذلك بوضع
-، صوفر 3إذا كان متأكدًا من أن املفردة ال تقيس اهلدف املعدة له، وأيضا وضع )+ 3-له، صفر إذا كان غري متأكد من ذلك، 

إذا كان متأكدًا من أن املفردة ال تقيس أي من األهداف األخرى، صفر  3( يف اخلانة املخصصة لذلك بورقة اإلجابة كما يلي: +3
إذا كان متأكدًا من أن املفردة تقيس أكثر من هدف واحد، مث يطلب من اخلرباء إبداء آرائهوم  -3متأكد من ذلك، إذا كان غري 

ت اليت يقترحون إجراءها على املفردات اليت ال تقيس األهداف املناظرة هلا أو اليت تقيس أكثر من هدف ومقترحاهتم حول التعديال
واحد، مث يتم تكوين مصفوفة تشتمل على تقديرات احملكمني لكل مفردة يف ضوء قائمة املهارات اليت يقيسها االختبوار. وتطبوق 

 (.6555يف )حممد فتح اهلل  Hambleton 1977وهامبلتون  Rovinelliاملعادلة التالية اليت اقترحها روفينلي 
 ط د هو =

 جمو م        س جمو ن    س ( جمو م س 3-)ن

 س ل د    3ل=  هو ل د +   3ل=  -هو ل د  3ل= 

  ( م3-)ن 6 

، 6، 3)م=  حيث إن )ط د هو( ترمز إىل معامل تطابق املفردة )د( باملهارة املعدة هلا )هو(، )م( ترمز لعودد احملكموني
( للمفردة كمقياس للهدف )هو( بواسطة احملكم )ل(، والقيم الناجتة ملعامل 3-، صفر، 3،..... ن(، )س( ترمز إىل تقديرات )+1

 التجانس للمفردات تعد أيضا كثابة مؤشر أو حمك حنكم يف ضوئه على صدق املفردات.

ذ أيضا أساسا للقياس كما يف حالة القياس مجاعي املرجع ( أن الدرجة اخلام الكلية تتخ3559وتؤكد أمينة حممد كاظم )
ولكن تفسريها يعتمد على مقارنتها كحكات أو مستويات أداء معينة حتدد وفقا هلدف وطبيعة القياس، وأن االختالف بني نووعي 
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نفسه، فهما خيتلفان يف اختيار  القياس )مجاعي/ حمكي( املرجع ال يقتصر على أهداف القياس فقط وإمنا يتعدى هذا إىل بناء االختبار
 املفردات ومستوى صعوبتها ومن حيث شروط صدقها وثباهتا ومن هنا يكون من اخلطر ككان استخدام أحدمها حمل اآلخر.

ونظرا الستخدام الدراسة احلالية لنظرية االستجابة للمفردة ومنوذج راش رأى الباحث حتديد اخلصائص السيكومترية طبقا 
 االستجابة للمفردة من صدق وثبات يأيت تفصيله عن التعرض هلا الحقا. لقواعد نظرية

 أوجه قصور االختبارات مجاعية/ حمكية املرجع:

ترتب على استخدام أساليب القياس التقليدية )مجاعية/ حمكية( املرجع يف القياس السلوكي فقط العديد من املشكالت كما 
 جلزء التايل.وجه هلا كثريًا من أوجه النقد يتناوهلا ا

 واجهت املقاييس اليت اعتمدت على فلسفة القياس مجاعي/ حمكي املرجع فقط كثريًا من أوجه القصور منها:

اقتصار كل نوع من هذه املقاييس على حتقيق هدف واحد من أهداف القياس )التمييز بني مستوى األفراد يف حالة القياس 
املرجع( وإغفال أهداف أخرى للقياس مثل: مقارنة  -ساب يف حالة القياس )حمكياملرجع، وقياس مستوى النمو أو االكت -مجاعي

أداء الفرد الراهن بأدائه السابق أو الالحق، وتقدير معدل النمو يف مستوى حتصيل الفرد خالل فترة زمنية حمددة، ومقارنة مسوتوى 
 فراد. حتصيل األفراد بالرغم من اختالف االختبار املستخدم أو مستوى عينات األ

تقل فاعلية االختبارات مجاعية املرجع يف تقومي املتعلمني تقوميًا تشخيصيًا حيدد جوانب القوة والضعف؛ حيث هتتم هوذه 
االختبارات بالكشف عن الفروق الفردية يف حني أن إبراز هذه الفروق ليس هو اهلدف األساسي من الربام . )صوالح عوالم، 

6555.) 

، وذلك أكثور مون Test Orientedلالختبارات أكثر ما هتتم باالختبار ككل وهو ما يطلق عليه النظرية التقليدية هتتم 
ال يقدم أي اعتبارات  -على سبيل املثال -فنموذج الدرجة احلقيقية Item Orientedاهتمامها بكل مفردة من مفردات االختبار 

ذي يعد مهمًا يف عدد من تطبيقات االختبار كوأن يرغوب معود حول الكيفية اليت يستجيب هبا الفرد ملفردة معينة، وهو األمر ال
 االختبار يف بناء اختبار جلماعة معينة من املفحوصني كاالختبار الذي مييز بني املتقدمني لشهادة معينة.

ات قصور بعض األساليب اإلحصائية اخلاصة ببناء االختبار املستخدم مثل حساب معامالت الصعوبة والتمييز والصدق والثب
حيث تعتمد هذه اخلصائص على عينة األفراد اليت طبق عليها االختبار وعلى خصائص املفردات اليت يشتمل عليهوا االختبوار أي 

 (.Hambleton & Others, 1991خصائص االختبار املستخدم. )
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رغم أمهية  -اعية املرجعبصفة خاصة االختبارات مج -ال تقدم هذه املقاييس تفسريًا لنمط أداء الفرد على مفردات االختبار
هذا التفسري يف التعرف على مواطن القوة والضعف لدى الطالب وأسباب االستجابات املختلفة، والسيما الشاذة منهوا الختواذ 

 القرارات املناسبة بشأهنا. 

ؤثر علوى البنواء إن حذف املفردات غري املميزة من االختبار مجاعي املرجع بغض النظر عن أمهيتها أو متثيلها لألهداف ي
 الصحيح لالختبار.

يقوم حساب صدق االختبار حمكي املرجع على مقارنة االكتساب الواقعي باالكتساب املتوقع، وال توجد طريقوة كافيوة 
 (.3583لتحديد هذا االكتساب املتوقع. )أمينة كاظم، 

األفراد مما حيد من إمكانيوة تعميموه ختتلف قيمة معامل الثبات يف القياس مجاعي/ حمكي املرجع من جمموعة ألخرى من 
وذلك ألن بعض درجات االختبار قد تتضمن أخطاء للقياس أكثر من األخرى، وبالتايل ميكن قياس مستويات معينة مون القودرة 
بدرجة أكثر ثباتا من مستويات أخرى، وعلى ذلك يعرب معامل الثبات عن متوسط الثبات عرب مستويات القدرة، ومن هنوا تبودو 

 (.Suen, 1990, 48اجة إىل التعبري عن الثبات كدالة لقدرة األفراد. )احل
تظهر يف القياس حمكي املرجع مشكلة احملك ومن الذي حيدده وعلى أي أساس كما أن اختالف املستوى املقبول لإلتقوان 

 يؤثر على قيمة معامل الثبات.

بات املفردات، واعتبار الدرجة اخلام الكلية أساسا عدم وجود وحدة قياس متساوية لتدري  كل من قدرات األفراد وصعو
للقياس مما يؤدي إىل بعض املشكالت تتمثل يف: عدم حتقق خطية القياس ويقصد هبا "أن يكون هنا  معدل ثابت لتدرج القيواس 

 (.3588على املدى الواسع من املتغري موضوع القياس". )أمينة حممد كاظم، 
قديرات األفراد واملفردات، مما جيعل من الصعب تفسري درجوات األفوراد بالنسوبة عدم وجود تدري  مشتر  لكل من ت

لصعوبات املفردات، ومن مث ينبغي حتويل درجات األفراد واملفردات إىل نفس الوحدات حبيث تسري يف نفس االجتاه وحبيث يكوون 
 هلا نفس نقطة األصل، حىت ميكن عمل التفسريات واملقارنات الالزمة. 

القياس على خصائص كل من األفراد واملفردات مما يعوق إمكانية مقارنة درجات األفراد على اختبارات خمتلفوة، اعتماد 
 أ(.3588)أمينة كاظم، ( Wright & Masters, 1982كما يعوق مقارنة صعوبات املفردات يف االختبارات املختلفة. )

املشكالت، وتطوير أساليب القياس سعيا لتحقيق عدالوة  ويف ضوء أوجه القصور السابقة حاول الباحث التغلب على هذه
منه  القياس مرجعي احملك يف إعداد املفردات وذلك للتحقق من صدق قياس املفوردات وموضوعية القياس وذلك من خالل إتباع 

 ومنوذج راش لتدرجيها للتحقق من خصائصها السيكومترية. IRTملا وضعت لقياسه مث استخدام نظرية 

 القياس:موضوعية 
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يقصد كوضوعية القياس حترره من تأثري كل من األداة املستخدمة )طاملا أهنا أداة قياس مناسبة(، ومن العناصر )األفراد( اليت 
استخدمت هذه األداة يف تقديرهم، باإلضافة إىل تدرج هذه األداة بوحدة قياس مطلقة ثابتة تتوافق مع تدرج مسوتويات املتغوري 

ا يتطلب أن يشتر  كل من قياس الفرد وتدرج املفردات على متصل خطي واحد وحداته متساوية، ومون مث موضوع القياس، وهذ
القيواس (. وقد بذل علماء 6555يسمح هذا النظام بتقييم القياسات خارج حدود األداة اليت أجرى هبا القياس. )صالح عالم، 

ة/ حمكية( املرجع لتحقيق موضوعية القياس السلوكي، وكان مون جهودا كثرية من أجل التغلب على قصور أساليب القياس )مجاعي
نتائ  تلك اجلهود التوصل إىل أساليب جديدة يف القياس حتقق موضوعية القياس وعدالته متثلت يف أسلوب القياس املوضوعي كموا 

 .Item Response Theoryتتمثل يف نظرية االستجابة للمفردة 

 ما تتمثل يف نظرية االستجابة للمفردة:ثانيا: أساليب القياس املوضوعي ك

املدخل التقليدي يف بناء االختبارات ومواجهة ساعد هذا املدخل يف التغلب على الكثري من املشكالت الناجتة عن استخدام 
 Item Response( وتتمثل أساليب القياس املوضوعي يف نظرية االستجابة للمفوردة Loyd, 1988أوجه القصور املتعلقة به. )

Theory  أو كما تسمى أيضا نظرية املنحىن املميز للمفردةItem Characteristic Curve Theory (ICCT)  وهتدف نظرية
( Fitاالستجابة للمفردة والنماذج املرتبطة هبا إىل تقدير مجيع إحصاءات املفردة والسمة موضع القياس، وكلما كانت هنا  مالءمة )

لبيانات أدى ذلك إىل تقديرات دقيقة هلذه اإلحصاءات، وتتم مراجعة تقديرات الفرد واملفردة عدة بني النموذج املستخدم وجمموعة ا
مرات حىت يتم التوصل إىل أعلى اتساق ممكن بني التنبؤات على أساس هذه التقديرات والبيانات الواقعية لالختبار، ويتم ذلك مون 

 .(Hambelton & Swamithan, 1985خالل برام  احلاسب اآليل املعدة هلذا الغرض. )

 :Item Response Theory Modelsمناذج نظرية االستجابة للمفردة 
تتعدد مناذج نظرية االستجابة للمفردة، فمنها النماذج أحادية الباراميتر )منوذج راش(، والنماذج ثنائية الباراميتر )منووذج 

هذه النماذج إىل حتديد العالقة بني أداء الفرد على االختبار وبني جمموعة تبوم(. وهتدف لورد(، والنماذج ثالثية الباراميتر )منوذج بري
السمات اليت تكمن وراء هذا األداء وتفسره، ومجيع هذه النماذج الرياضية هي مناذج احتمالية حيث ختضع العالقة اليت حيددها كل 

 (. Embreston & Raise, 2000( )Hambelton & Swaminthan, 1985منوذج لنظرية االحتماالت. )
ومن التصنيفات الشائعة لتلك النماذج تصنيفها إىل النماذج التجميعية الطبيعية والنماذج اللوغاريتميوة، ويتمثول الفورق 

 (.Hambelton & Swaminthan, 1985األساسي بني هذه النماذج يف الصورة الرياضية للمنحنيات املميزة للمفردة. )
 هتمام الدراسة احلالية؛ لذا يتناوله الباحث فيما يلي بشيء من التفصيل.وحيث إن منوذج "راش" هو حمل ا

 :Rasch Modelمنوذج راش 
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( واالسوتجابة iδ( وصعوبة البنود )vBوضعه عامل الرياضيات الدامناركي جورج راش ليحقق به العالقة بني قدرة الفرد )
كما حقق به متطلبات القياس املوضووعي  (viX( .)Linacre Green & Frantom, 2002( )01Wright, 20املالحظة )

 للسلو  واليت تتمثل يف:

أحادية القياس )البعد(: حيث تتدرج صعوبة املفردات االختبارية حبيث تعرف فيما بينها متغريًا واحدًا، وتكون هوذه  (3)
وصدق قياسها هلذا  الصعوبة هي التعريف اإلجرائي هلذا املتغري، ويتضمن هذا صدق تدرج املفردات املتدرجة املفردات

املتغري، كما يتدرج األفراد أيضا على متصل هذا املتغري تبعًا ملستوى أدائهم على املفردات حبيث يكون هؤالء األفوراد 
( ويف هذا الصدد تؤكد )أمينة كواظم Waugh 2002ذوي قدرة أحادية البعد حتدد وحدها هذا املستوى لألداء. )

عين بساطة املتغري موضوع القياس أي بساطة ما تقيسه املفردة وإمنا تعين أن تكون ( على أن أحادية القياس ال ت3559
 مفردات املقياس )االختبار( متجانسة فيما بينها وتقيس يف أساسها نفس الصفة.

 استقاللية القياس: تعترب استقاللية القياس أحد االفتراضات األساسية لنظرية االستجابة للمفردة كما تتمثول يف: حتورر (6)
؛ حيث ال خيتلف تقدير كل من معلم قدرة الفرد، ومعلوم صوعوبة Sample Freeالقياس من توزيع عينة التدري  

(. حترر القياس من جمموعة Hambleton & Others, 1991املفردة باختالف عينة التدري  طاملا أهنا عينة مالئمة )
فرد وصعوبة املفردة باختالف جمموعوة املفوردات املفردات املستخدمة حيث ال خيتلف تقدير كل من معلمي قدرة ال

املستخدمة يف القياس طاملا أهنا بنود مناسبة وتعرف متغريا واحدا )أي أن هنا  تقاربا بني مستوى صوعوبة املفوردات 
( على حتقق استقالل تقدير األفراد عون جمموعوة املفوردات 6555ومستوى قدرة األفراد(. ويؤكد )صالح عالم، 

كن التغلب على مشكلة بناء االختبارات املتكافئة، حيث مل يعد هنا  ضرورة لبناء االختبارات املتكافئوة املستخدمة مي
أي اختبار فرعي مأخوذ من املقياس الكلوي املودرج  طاملا أنه ميكن احلصول على تقديرات متكافئة لقدرة الفرد من
املقارنة بني األفراد املختلفني باستخدام أي مون هوذه  بواسطة النموذج طاملا أهنا مناسبة ملستوى الفرد، عندئذ ميكن

 االختبارات الفرعية، كما ميكن بذلك أيضا دراسة النمو أو االكتساب الذي يطرأ على أداء األفراد.

توازي املنحنيات املميزة للمفردات )تساوي قوة التمييز( كعىن أن تكون مجيع املفردات االختباريوة ذات قووة متييوز  (1)
 ومناسبة توفر إمكانية التمييز بني األفراد ذوي املستويات املختلفة من القدرة.متساوية 

انعدم أثر التخمني حيث يفترض أنه ال يوجد فرد )من األفراد املالئمني للقياس( خيمن اإلجابة الصواب ويتسق ذلك مع  (9)
 ب(.3552أحادية البعد. )أمينة كاظم، 

ت لتدرج القياس وذلك على املدى الواسع من متصل املتغوري موضووع خطية القياس وتعين أن يكون هنا  معدل ثاب (5)
 -حمل القيواس -القياس، ويتمثل هذا املعدل الثابت بواسطة وحدة قياس واحدة، فعند أي مستوى من مستويات املتغري
ني قياسني على هذا يكون تقدير الفرق بني أي قياسني متتاليني على هذا التدري  ثابتا وال يتغري املعىن الكمي ألي فرق ب
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التدري  بتغري أداة القياس طاملا أهنا أداة مناسبة، وتوفر خطية القياس تقدير التغري احلادث يف املتغري موضووع الدراسوة 
 (.6555كما تتيح أيضا عمل املقارنات املختلفة )صالح عالم، 

 الصورة الرياضية لنموذج راش:

( I( علوى مفوردة موا )β( قدرته )Vأن احتمال أن يستجيب فرد ما )تقوم الصيغة الرياضية لنموذج راش على أساس 
 P(Xviويرمز هلذه الدالة بالرمز  F(βv- δi))( هو دالة للفرق بني قدرة هذا الفرد وصعوبة املفردة X( استجابة ما )iδصعوبتها )

= X1 βv, δi) .حيث 
X= 1  ،عندما تكون االستجابة صواباX= 0 ( التالية: 3. وتتمثل هذه الدالة باملعادلة رقم )عندما تكون االستجابة خطأ
 أ(. 3588)أمينة كاظم، 

P (Xvi= X1βv, δi)= EXP {(X(βv- δi)}/ {(1+ E xp (βv- δi)} x= 1 & 0 (1) 

 .P (Xvi= X1 βv, δi)( واحتمال اإلجابة الصواب βv- δi( التايل العالقة بني )3وميثل شكل )

 
 منحىن االستجابة:

 وفقا لنموذج راش. قة بني قدرات األفراد وصعوبات املفردات واحتماالت اإلجابة الصحيحة ( العال3شكل )
 املوضوعية اخلاصة يف منوذج راش:

يوفر منوذج راش إمكانية تدري  كل من قدرة الفرد وصعوبة املفردة بوحدة قياس واحدة على تدري  خطي؛ حبيث يكون 
 تقال عن جمموعة املفردات املستخدمة، ومستقال عن عينة األفراد اليت تؤديها. مستدري  كل من قدرة الفرد وصعوبة املفردة 
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وتعين املوضوعية اخلاصة يف منوذج راش موضوعية املقارنة بني نتيجة تفاعل قدريت فردين مع مفردة مناسبة )أي تتوافوق يف 
( Fox & Jones, 1998) ا فورد مناسوب.صعوبتها مع مستوى األفراد(، موضوعية املقارنة بني صعوبة مفردتني استجاب هلم

(Coe, 2006( وترى أمينة كاظم )أن هذه املوضوعية تتمثل يف:3552 )أ 

 استقالل معلم قدرة الفرد عن املفردة املستخدمة: -أ

فبالرغم من أن املقارنة بني قدريت فردين تعتمد على استخدام مفردة مالئمة إال أن هذه املقارنة ال تتوأثر باسوتخدام أي 
مفردة من هذه املفردات املالئمة. وتعين املفردات املالئمة تلك املفردات الصادقة يف تعريفها للمتغري موضوع القياس، كما تعين أيضا 
تساوي قوهتا على التمييز بني مستويات األفراد على هذا املتغري. وهكذا فإن موضوعية املقارنة بني قدريت فردين تعين استقالل هذه 

إىل نفس التقدير الكموي املفردة املستخدمة، أي أن استجابة الفردين ألي مفردة من املفردات املالئمة ينبغي أن تؤدي  املقارنة عن
 للمقارنة بني قدريت هذين الفردين )باعتبار اخلطأ املعياري على جانيب هذا التقدير(.

 استقالل معلم صعوبة املفردة عن الفرد الذي جييب عليها: -ب

لرغم من أن املقارنة بني صعوبة مفردتني تعتمد على استجابة فرد مالئم إال أهنا ال تتأثر باستجابة أي فرد طاملا أنه وباملثل فبا
مالئما للقياس وذلك عندما تكون استجابته على املفردة صادقة ال ختتلف كثريا عن االستجابة املتوقعة ملعظم األفوراد يف مسوتواه، 

بني صعوبة مفردتني تعين استقالل هذه املقارنة عن الفرد الذي جييب على هاتني املفوردتني، أي أن  ومن مث فإن موضوعية املقارنة
استجابة أي من األفراد املالئمني على هاتني املفردتني ينبغي أن تؤدي إىل نفس التقدير الكمي للمقارنة بني صعوبيت هاتني املفردتني 

أ( أيضًا أنه كلما توافقت صوعوبة املفوردة 3552لتقدير(. كما تضيف )أمينة كاظم، )مع اعتبار اخلطأ املعياري على جانيب هذا ا
 املستخدمة مع مستوى قدرة األفراد الذين جييبون عليها كلما مت االقتراب من موضوعية القياس.

 وحدات القياس لكل من قدرة الفرد وصعوبة املفردات:

مشتر  واحد بصفر واحد مشتر ، وتقدر كل من قودرة الفورد تتدرج صعوبات املفردات وقدرات األفراد على ميزان 
، وحتقق وحدة اللوجيت مميوزات Logitوصعوبة املفردة بوحدة قياس واحدة مشتقة مباشرة من منوذج راش هي وحدة اللوجيت 

مما قد يوؤدي إىل  التدري  ذو الوحدات املتساوية ولكنها قد تتضمن قيمًا سالبة وصفرية، كما قد تكون عددًا صحيحًا أو كسريا
وميكن تاليف التقديرات السالبة لكول مون القودرة  (Ludlow & Haley, 1995) (3559صعوبة تفسريها. )أمينة كاظم، 

والصعوبة وذلك بتعديل نقطة أصل التدري  على اعتبار أن صفر التدري  صفرا اعتباريا. كما ميكن أيضا تغيري حجم أو سعة وحدة 
ديرات الكسرية لكل من القدرة والصعوبة وذلك على أساس أن الفرق بني القدرة والصعوبة هو الذي حيدد القياس حبيث تتالىف التق

 قيمة احتمال االستجابة الصواب يف ضوء منوذج راش.

ومن الوحدات املهمة واملستخدمة يف الدراسة احلالية وحدة املنف، حيث حتول تدري  اللوجيت إىل تدري  مئوي، نقطوة 
 (.3559( لوجيت. )أمينة كاظم، 5( ووحدته تساوي )55)أصلة تساوي 
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لوجيت(، وتتالىف التقديرات السالبة والكسرية  35±وتعطي وحدة املنف مدى واسعًا ميتد من ) 55لوجيت+  5املنف= 
 كما تبقى على مميزات الوحدات املتساوية للوجيت.
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 اد واملفردات(:وقدرة الفرد )حساب تقديرات األفرتقدير كل من صعوبة املفردة 

النموذج. ويتفق خورباء هي تقدير متغريات )بارامتريات(  IRTإن اخلطوة األوىل لتطبيق مناذج نظرية االستجابة للمفردة 
القياس على أن منوذج راش يعترب أقل مناذج االستجابة للمفردة من حيث عدد املعامل )املتغريات/ الباراميترات( اخلاصة بواألفراد أو 

ليت يتم تقديرها مما جيعله من أنسب تلك النماذج يف حالة العينات الصغرية من األفراد ومن وأقلها من حيث ما يتطلبه من املفردات ا
األفراد الذين جييبون صوابا على مفردة ما وكذا قدرات هؤالء األفراد املقدرة  وقت وجهد وتكلفة يف التطبيق العملي ويعترب جمموع

اليت جييبون عليها دالة لصعوبة هذه املفردة، كما أن جمموع املفردات اليت جييب عليها أحود األفوراد  من صعوبة املفردات األخرى
 ,Hoskens & Deboeckصوابا، وكذا صعوبة هذه املفردات املقدرة من إجابات األفراد اآلخرين دالة لقدرة هوذا الفورد. )

دام احلاسبة اليدوية العادية أو باستخدام احلاسب اآليل. ويوجد (. وميكن حساب كل من قدرة الفرد وصعوبة املفردة باستخ1995
اآلن عدد كبري من برام  احلاسب اآليل تستخدم يف تقدير قدرات األفراد وصعوبات املفردات وفقًا لنموذج راش ومون أشوهرها 

 الذي استخدمه الباحث يف الدراسة احلالية. WINSTEPSبرنام  

 ئمة ألسس القياس )اليت حتقق أسس القياس املوضوعي(:اختيار األفراد واملفردات املال
توفر معظم برام  احلاسب اآليل املستخدمة يف تدري  املفردات يف ضوء منوذج راش إحصاءات مالءمة تساعد على استبعاد 

عني مون نوو WINSTEPSاحلاالت غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي )منوذج راش( من األفراد واملفردات ويتيح برنام  
 .Outfit، وإحصاء املالءمة التباعدية Infitإحصاءات املالءمة هذه، مها إحصاء املالءمة التقاربية 

وخيتص إحصاء املالءمة التقاريب ألي مفردة بأداء األفراد الذين تقترب قدراهتم من مستوى صعوبة هذه املفوردة، وباملثول 
 & Linacreالفرد على مفردات تقترب صوعوبتها مون مسوتوى قدرتوه )خيتص إحصاء املالءمة التقاريب ألي فرد بأداء هذا 

Wright, 2001 ( وباملثل خيتص إحصاء املالءمة التباعدي للمفردة بأداء األفراد الذين تبتعد قدراهتم )أي تزيود أو تقلول( عون
مسوتوى ردات تبتعد صعوبتها عن مستوى صعوبة هذه املفردة، وخيتص إحصاء املالءمة التباعدي ألي فرد بأداء هذا الفرد على مف

قدرته، وحبذف األفراد واملفردات غري املالئمة تستبقى املفردات الصادقة يف تدرجها على متصل املتغري موضووع القيواس، كموا 
 Green( )6555يستبقى األفراد الصادقون يف استجاباهتم على تلك املفردات مما يعين حتقيق صدق وثبات القياس، )أمينة كاظم، 

& Frantom, 2002) ،ويقف دور مناذج نظرية االستجابة للمفردة عند حد تدري  املقياس املستخدم يف قياس الصفة السلوكية ،
 بينما يكون احلكم على مستوى أداء األفراد على هذه الصفة بردها إىل املعايري اليت تتمشى وأهداف القياس. 

 بارية الفرعية متعادلة القياس من املقياس الكلي(.سحب االختبارات متعادلة القياس )سحب الصور االخت
إن املقياس )بنك األسئلة( الذي يتم بناؤه باستخدام منوذج راش يتميز بنفس ما يتميز به النموذج من استقاللية القياس، ويف 

املستويات املختلفوة مون  ضوء استقاللية القياس اليت يوفرها منوذج راش فإنه يتيح الفرصة النتقاء جمموعات من املفردات تناسب
القدرة، كما يتيح انتقاء جمموعات متكافئة من املفردات اليت تناسب جمموعات األفراد املتقاربة يف مستوى قدرهتا. وهنا  العديد من 
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ل اختبار، األساليب اليت من خالهلا ميكن التحقق من تعادل الصور االختبارية اليت يتم سحبها من البنك الكلي منها دالة معلومات ك
ب( أن االختبار يكون مناسوبا للفورد أو 3552اخلطأ املعياري، واملنحىن املميز لكل اختبار. ويف هذا الصدد تذكر )أمينة كاظم 

جمموعة األفراد الذين يؤدونه عندما تقترب اخلواص اإلحصائية لالختبار )متمثلة يف طول االختبار ومتوسط ومدى صوعوبته( مون 
 ا األفراد.اخلواص اليت يتصف هب

 أمهية استخدام منوذج )راش( يف تدريج املقاييس واالختبارات:

( إىل أمهية استخدام "منوذج راش" ملا له من موضوعية يف القياس ويف تدري  املقاييس 252: 6555يشري )صالح عالم، 
املفردات واألفراد وهوي وحودة واالختبارات، فهو يتميز خبطية القياس حيث يوفر وحدة قياس واحدة مطلقة لكل من تقديرات 

اللوجيت ويف هذا حل إلحدى مشكالت القياس التقليدي وهي عدم توافر وحدة قياس ثابتة. إن تدري  كل من قدرات األفوراد 
وصعوبات املفردات على متصل واحد وبنفس وحدة القياس يساعد على مقارنة متصل القدرة والصعوبة مقارنة مباشرة، وميكون 

موعة املفردات املناسبة لكل مستوى من مستويات القدرة، كما يفيد يف املواقف االختبارية املختلفة مثل: اسوتخدام بذلك حتديد جم
، وبناء واستخدام بنو  األسئلة، واحلكم علوى Adaptive Testingصور خمتلفة من االختبار، واالختبارات املفصلة )احملبوكة( 

 ية أو مجاعية املرجع.من وجهة النظر حمك سواء مستويات األفراد

يتيح استخدام منوذج )راش( يف تدري  االختبارات عمل تقديرات للقدرة تقابل كل درجة كلية حمتملة على مقياس القدرة 
الكلي، وعلى كل اختبار فرعي له حيث متتد تقديرات القدرة جلميع مستويات القياس، فال تقتصر على تلك التقديرات اليت تقابل 

ب(. يتيح استخدام منوذج راش الفرصة حلذف كل من األفوراد 3552لكلية اخلاصة بعينة التدري  )أمينة كاظم، الدرجات افقط 
غري املالئمني، وكذا املفردات غري املالئمة )غري الصادقة( وتستبقى فقط استجابات األفراد الصادقة، وكذا املفوردات الصوادقة يف 

 ا يوفر صدق القياس لالختبار.تدرجها، ويف قياسها للقدرة موضوع القياس مم

مرونة بناء االختبارات حيث ميكن إضافة مفردات جديدة أخرى إىل االختبارات، أو حذف بعضها دون أن يتأثر االختبار 
 ككل.

يتالىف منوذج راش إحدى عيوب القياس التقليدي واليت تتمثل يف ثبات اخلطأ املعياري لتقديرات كل من األفراد واملفردات؛ 
 (.Fraley & Others, 2000يوفر قيمًا للخطأ املعياري لصعوبة كل مفردة وكذلك لقدرة كل فرد )حيث 

إن استقاللية القياس وحترره اليت يوفرها منوذج راش توفر الفرصة لثبات القياس؛ حيث ال خيتلف القياس )سواء لقدرة الفرد 
 (.3588ر الفرعي املستخدم لقياس القدرة(. )أمينة كاظم، أو لصعوبة املفردة باختالف عينة التدري  أو باختالف االختبا
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اجملاالت املختلفة وتدري  مفرداهتا على ميزان واحد بصفر مشتر  واحد من أهم تطبيقات نظرية يعترب بناء بنو  األسئلة يف 
يف تطووير عناصور العمليوة  االستجابة للمفردة متمثلة يف منوذج راش حيث إن لبنو  األسئلة أهدافًا ومميزات متعددة قد تساعد

 التعليمية )التقومي، املعلم، املنه ، االختبارات.....(.

ويف ضوء ما مت التوصل إليه من اإلطار النظري للدراسة وما أسفرت عنه الدراسات السابقة من نتائ  فقد هدف البحوث 
ره من مزايا يف تودري  مفوردات بطاريوة قيواس احلايل إىل توظيف االختبارات مرجعية احملك ونظرية االستجابة للمفردة ملا توف

 االستعداد األكادميي للطالب املتقدمني لاللتحاق باملرحلة اجلامعية. 

 خطة الدراسة وإجراءاتها:
 مقدمة:

ت البحث احلايل يتناول الباحث وصفا لعينة الدراسة وأدواهتا وإجراءاهتوا وخطوة املعاجلوة يف إطار اإلجابة عن تساؤال
 تبعة.اإلحصائية امل

 أوال: عينة الدراسة: 
 عينة الدراسة األساسية )عينة التدريج(: -أ

متثل عينة البحث الرئيسية عينة تدري  مفردات مقاييس االستعداد األكادميي )املقياس الكمي، املقياس اللفظي( كل منهموا 
متعلم بالصف الثالث والثاين الثوانوي ( 3553على ميزان مشتر  واحد بصفر مشتر  واحد. وتكونت عينة الدراسة احلالية من )

موزعة على عدد من حمافظات مجهورية مصر العربية )القاهرة، اجليزة، القليوبية، الغربية، املنيا، البحرية، املنوفية( لتغطي عددًا مون 
 -3نات(. ويوضح جداول )املتغريات الدميوغرافية )الريف/ احلضر، الوجه البحري، الوجه القبلي(، كما تغطي متغري النوع )بنني/ ب

 ( التالية وصفا لعينة التدري  األساسية.1 -6
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 حضر( -( بيان أعداد عينة التدريج الصورة واملنطقة )ريف4جدول رقم )

 املنطقة
 اإلمجايل الصورة االختبارية

5 1 3 0 4 

 3539 636 355 651 639 355 ريف

 951 353 352 56 58 52 حضر

 89 2 31 61 66 65 غري 

 3553 135 155 138 119 133 اإلمجايل

 واحملافظة( بيان أعداد عينة التدريج الصورة 0جدول رقم )

 احملافظة
 اإلمجايل الصورة االختبارية

5 1 3 0 4 

 561 333 356 358 355 51 القاهرة

 317 68 15 67 62 62 الدقهلية

 663 15 18 18 57 95 بين سويف

 131 21 55 29 26 25 الغربية 

 351 17 95 15 95 17 القليوبية

 359 63 63 65 65 66 القيوم

 355 65 35 66 65 35 البحرية

 3553 135 155 138 119 133 اإلمجايل
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 ( بيان أعداد عينة التدريج الصورة واجلنس3جدول رقم )

  الصورة االختبارية اجلنس
 اإلمجايل

5 1 3 0 4 

 279 3 317 368 312 317 312 ذكر 

 537 6 386 383 386 357 375 أنثى

 3553  135 155 138 119 133 اإلمجايل

( طالبا من طالب الصف الثالث الثانوي كدرسة د. عبود 95جمموعة من الطالب بل  عددها )العينة الدراسة االستطالعية:  -ب
 العزيز السيد الثانوية إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

 ثانيا: أدوات الدراسة:
متثلت أدوات الدراسة يف بطارية لقياس االستعداد األكادميي للدراسة اجلامعية مت سحب مخس صور اختباريوة متعادلوة 

 القياس لقياس االستعداد لكل من االستعداد اللفظي والكمي، وفيما يلي وصف إلجراءات بناء وتدري  أدوات الدراسة.
 للدراسة باجلامعة:  بناء وتدريج بطارية قياس االستعداد األكادميي -4

يف ضوء التعريف اإلجرائي لالستعداد الدراسي للجامعة يف الدراسة احلالية مت إعداد البطارية لقياس االسوتعداد وتشومل 
مقياسني مها: مقياس االستعداد الكمي، مقياس االستعداد اللفظي. ومر إعداد مفردات البطارية باخلطوات التالية يف إطار إنشاء بنك 

 ومنوذج راش لتدري  املفردات االختبارية. IRTمتكامل وسحب الصور اختبارية بطريقة ممنهجة وعلمية حبسب نظرية أسئلة 
فحص وحتليل املعايري القومية للتعليم لتحديد املؤشرات احملققة يف حمتوى الكتب الدراسية للمواد الدراسية للصفوف املختلفة 

 واخلرباء. للتعليم باالستعانة كجموعة من املوجهني

االطالع على املقاييس واالختبارات السابقة، وتضمن االطالع على بعض االختبارات اليت تقيس بعض املهارات املتضومنة 
ومنها االختبارات اليت تقيس االستعداد الكمي واالستعداد اللفظي ككوناهتما  -كما حددهتا الدراسة احلالية -يف مقاييس االستعداد
 والقدرات العقلية بصفة عامة وسبق عرضها ضمن اإلطار النظري للدراسة. ومقاييس واختبارات
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 حتديد أبعاد ومكونات مقياس االستعداد األكادميي للدراسة باجلامعة:  -3

يف ضوء االطالع على مقاييس االستعداد السابقة وحماور وأبعاد االستعداد كما مت قياسها يف هوذه املقواييس والتوراث 
ية حتديد أبعاد االستعداد األكادميي لطالب هناية مرحلة التعليم الثانوي يف ضوء فحص املعايري القومية للتعلويم يف النظري، متت عمل

( للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مشتملة على معايري املوواد الدراسوية 6555( و)6557(، )6551مصر عام )
 املختلفة جبميع املراحل التعليمية.

توصل إىل قائمة من األبعاد لبطارية االستعداد، وحتليل األبعاد الرئيسة إىل مكوناهتا ويف ضوء ذلك مت حتديد مكونوات مت ال
 االستعداد األكادميي التالية: 

 اهلندسة(. -املقارنات -اجلرب -ويندرج حتتها عدة قدرات فرعية تتمثل يف: )اإلحصاءمقياس االستعداد الكمي:  (أ)

الفهوم  -التناظر اللفظوي -للفظي: ويندرج حتتها عدة مكونات فرعية تتمثل يف: )إكمال اجلملمقياس االستعداد ا (ب)
معاين الكلمات(. وقد مت عرض أبعاد االستعداد للبطارية على جمموعة من احملكمني من أسواتذة اجلامعوة.  -القرائي
 (.38ملحق )

 مرجعية احملك. Test Specificationsإعداد مواصفات االختبار وفقا لطريقة مواصفات االختبار  -1

( وتعد من أكثر الطرق انتشارا يف إعداد االختبارات مرجعيوة Popham, 1978: 216- 227أعد هذه الطريقة بوبام )
 (.5ملحق رقم ) Amplified Objectivesاحملك، وتعرف باألهداف املكربة 

ات القياسية ألبعاد ومكونات االستعداد وفقا لطريقة مواصةفات إعداد املفردات االختبارية ألبعاد االستعداد يف ضوء املواصف -5
 :Test Specificationsاالختبار 

وقد استعان الباحث كجموعة من اخلرباء واملوجهني يف إعداد وتطوير املفردات االختبارية وذلك باالسوتعانة بواملفردات 
سة احلالية، ومت عقد ورش عمل مع اخلرباء لالستعانة هبم يف ضبط املتضمنة يف املقاييس اليت سبق ورودها ضمن اإلطار النظري للدرا

(، ومت إعداد القائمة املبدئية لألبعاد واملفردات اليت تقيسها 35اجلانب األكادميي للمفردات االختبارية )قائمة احملكمني ملحق رقم )
 (.33ملحق رقم )

من احملكمني من املتخصصني يف جمال التربية وعلم النفس واملناه   مت عرضها على جمموعةبعد إعداد الصورة األولية للمقاييس  -6
وطرق التدريس يف اللغة العربية والرياضيات، وقد مت التحكيم وفقا للتعريف اإلجرائي لالستعداد األكادميي الذي تبنتوه الدراسوة 

دات للهدف احملدد ومدى دقتها العلميوة ويف ضوء مواصفات االختبار مرجعي احملك بغرض الوقوف على مدى قياس املفراحلالية، 
 وصياغتها ومدى تغطيتها ومشوهلا للجوانب اليت تقيسها ومطابقتها للهدف اليت أعدت لقياسه.
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وقد طلب من السادة احملكمني أيضا كتابة أية مالحظات يروهنا مناسبة سواء بتعديل أو حذف املفردات غري املالئموة، أو 
 فردات يف األماكن املخصصة يف االستمارة املعدة لذلك. وقد أوصت نتائ  التحكيم كا يلي:أي مقترحات مناسبة لتحسني امل

 تبسيط صياغة بعض املفردات لتكون أكثر مناسبة للعينة املستهدفة.

 اقتراح استخدام بعض األلفاظ يف مقياس القدرة اللفظية لتكون للسؤال إجابة صحيحة واحدة حمددة.

 على جودة املفردات بشكل عام ومناسبتها لقياس اهلدف الذي وضعت لقياسه.واتفق السادة احملكمون 
وبعد إجراء التعديالت اليت اقترحها السادة احملكمون فإن املفردات اليت استقر الرأي عليها أخريًا هي املفردات اليت تتكون 

( مفردة بالنسبة ملقياس االستعداد 381وبل  عددها ) منها الصورة األولية ملقياس االستعداد الذي تسعى الدراسة احلالية إىل تدرجيه
 ( مفردة بالنسبة ملقياس االستعداد اللفظي.351الكمي، و)

ومت إجراء التعديالت يف ضوء مالحظات ومقترحات السادة احملكمني، ويستجيب الطالب باختيار اإلجابة الصحيحة مون 
 بني املفردات اللفظية إىل املفردات اللفظية املصاحبة بالرسم.بني أربعة بدائل لكل مفردة وتتنوع مفردات املقياس ما 

مت إعداد خريطة الصور االختبارية للبطارية. ملحق توزيع مفردات كل من مقياسي االستعداد للدراسة على عدة صور اختبارية  -7
ستخدامها يف تقدير استعداد الطالب؛ (، ملا كانت الدراسة احلالية هتدف إىل سحب عدة صور اختبارية متعادلة القياس ال36رقم )

من املفردات لتسمح بسحب الصور االختبارية املختلفة، ولتطبيق هذه املفردات على الطوالب  -إىل حد ما -فقد مت بناء عدد كبري
سوة صوور االستعداد على مخلتجريبها استطالعيا ومتهيدا لتطبيقها النهائي لتدرجيها يف مقياس واحد، ومت توزيع مفردات مقياس 

اختبارية حبيث تشمل كل صورة كل من مكوين االستعداد اللفظي والكمي؛ حىت ال ترهق الطالب يف اإلجابة عليها وسعيا لضمان 
 استجاباهتم. وقد روعي يف تكوين الصور االستطالعية ما يلي:جدية 

ائي يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة مراعاة وجود عدد من املفردات املشتركة بني الصور االختبارية لزوم التحليل اإلحص
 .WINSTEPSمتمثلة يف منوذج راش باستخدام برنام  

 توزيع املفردات على الصور االختبارية حبيث متثل مجيع مكونات كل من االستعداد اللفظي والكمي.

 توزيع املفردات االختبارية يف صورهتا النهائية على الصور االختبارية املختلفة.

( يوضح 9ذلك مت توزيع مفردات مقياس االستعداد على املكونات الفرعية املتضمنة يف املقياس. وجدول رقم )وبناء على 
 توزيع املفردات على الصور االختبارية.

 على الصور االختبارية ( توزيع مفردات مقياس االستعداد1جدول رقم )

 املقياس اللفظي عدد مفردات عدد مفردات املقياس الكمي البيان
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الصور 
 االختبارية

 املطبق+

 املشتركة 41
بدون 
 املشتركة

بعد 
 احلذف

املفردات 
 احملذوفة

 املطبق+

 املشتركة 02
بدون 
 املشتركة

بعد 
 احلذف

املفردات 
 احملذوفة

الصورة 
 األول

53 53 96 5 51 97 97 2 

الصورة 
 الثانية

53 11 65 7 51 95 95 8 

الصورة 
 الثالثة

53 11 15 1 51 98 68 5 

لصورة ا
 الرابعة

53 11 68 5 51 51 16 3 

الصورة 
 اخلامسة

53 11 65 9 51 53 15 3 

 32 377 699 625 68 355 381 655 اإلمجايل

 (.43التجريب االستطالعي للمفردات وسحب الصور االختبارية للتطبيق االستطالعي. ملحق رقم ) -1

العينة االستطالعية، وقد جربت املفردات استطالعيًا بغرض الوقوف جتريب املفردات االختبارية استطالعيًا بتطبيقها على مت 
 على:

 وضوح التعليمات، وضوح الصياغة، مالءمة البدائل، خلو االختبارات من األخطاء اللغوية واملطبعية.

 املشكالت اليت تتعلق بالتطبيق حىت ميكن تداركها قبل التطبيق على عينة التدري  األساسية.
زم لإلجابة على كل صورة اختبارية؛ حيث إنه بالرغم من أن االختبارات يف الدراسة احلالية اختبوارات حساب الزمن الال

قوة وليست اختبارات سرعة فقد مت حساب الزمن الالزم لإلجابة على كل صورة اختبارية حيث استغرق تطبيق الصورة االختبارية 
عة حيث كان هذا الزمن كافيًا ألن حياول كل مون يتعورض لصوورة ( دقيقة تقريبًا بينهما فاصل زمين نصف سا365حوايل )

 اختبارية اإلجابة عن مجيع مفرداهتا وبذلك أصبح املقياس جاهز للتطبيق على عينة الدراسة الرئيسية )عينة التدري (.
 حتديد اخلصائص السيكومترية للمفردات. -9
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 ثالثا: إجراءات تطبيق أدوات الدراسة: 
وبعد إعداد الصور االختبارية مت التطبيق على عينة الدراسة )عينة التدري ( وذلك بغرض تقنني مفردات املقياس اسوتعدادا 

( ومت صياغة 39إلدخاهلا بنك األسئلة اخلاص كقياس االستعداد. وقد استعان الباحث كجموعة من املطبقني من الزمالء )ملحق رقم 
 تعليمات التطبيق حبيث تتضمن:

 اهلدف من التطبيق.

تعليمات اإلجابة على املفردات حيث يعرض مثاال حملوال يوضح طريقة اإلجابة عن مفردات كل مقياس. ملحوق رقوم 
(35.) 

 نتائج الدراسة:
سوف يتم عرض نتائ  تدري  وحتليل مقياس االستعداد الكمي، يليه نتائ  تدري  وحتليل مقياس االستعداد اللفظي مث خيتتم 

 امتة ألهم نتائ  الدراسة وذلك حسب اإلجابة على تساؤالت الدراسة.الفصل خب

 نتائج حتليل وتدريج مفردات مقياس االستعداد الكمي ككل:
 مر تدري  مقياس االستعداد )الكمي واللفظي( باخلطوات التالية: 

الصور االختبارية وفق اخلطوات اليت السوابق  )أ( جتهيز البيانات للتحليل بعد االنتهاء من خطوات بناء املفردات االختبارية وتكوين
 عرضها بالفصل الثالث وإجراء التعديالت املناسبة اتبعت اخلطوات التالية: 

تطبيق الصور االختبارية اخلمسة على عينة التدري  مع مراعاة وجود مفردات مشتركة بني هذه الصور الالزمة للتحليول 
 اإلحصائي.

رمز لكل مفردة من مفردات الصور االختبارية مع مراعاة إعطاء املفردات املشتركة نفوس  ترميز البيانات: حيث مت حتديد
 الرمز.

جتهيز ملفات اإلدخال اخلاصة بكل صورة اختبارية وإدخال البيانات اخلاصة بأداء أفراد عينة التدري  على املفردات املختلفة 
 .Microsoft accessعلى احلاسب اآليل باستخدام برنام  احلاسب اآليل 

 ، مث ربط امللفات يف ملف جممع واحد.SPSSتصحيح املفردات باستخدام برنام  احلاسب اآليل 

ويف ضوء التحليل البياين ملفردات مقياس االسوتعداد  Graphical Item Analysis (GIA)التحليل البياين للمفردات 
 الكمي واللفظي كانت املالحظات التالية:
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دات خبصائص مناسبة حيث متتعت بدرجات متييز مناسبة واملشتتات املناسبة اليت متيز بني األفراد من متيز عدد كبري من املفر
 أمثلتها: أمثلة للمفردات اجليدة: 

 ( الصورة األوىل اللفظي. 62املفردة رقم )

يت متيز بني األفراد كما مناسبة حيث متتعت بدرجات متييز مناسبة واملشتتات املناسبة المتيز عدد كبري من املفردات خبصائص 
توضح هذه املفردة مثاال ملفردة سهلة إىل حد ما ولديها قدرة متييزية مرتفعة جدا بني مجيع مستويات القدرة املختلفة، كموا متثول 

 البدائل مشتتات مناسبة.

 
 ( الصورة األوىل اللفظي06( الرسم البياين ملنحنيات بدائل املفردة رقم )0شكل )

ة للمفردات اجليدة أنه جاءت نسبة اختيار البديل الصحيح أعلى من نسبة اختيار غريه من البدائل، وكانت ويالحظ بالنسب
 املشتتات جيدة يف أداء دورها من حيث جذهبا لنسبة من الطالب الذين ال ميتلكون القدرة بشكل صحيح.

 يل الصحيح.متييز املفردات كان جيدا كما يبدو يف اخنفاض عدد مرات تذبذب منحىن البد

( الصورة الثالثة كمي 1مت حتديد عدد من املشكالت لبعض املفردات يف التمييز ويف بعض البدائل ومن أمثلتها املفردة رقم )
 إذا كانت ل< م قارن بني: V46نص املفردة كود 

 القيمة الثانية القيمة األوىل

 0م 0ل
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 القيمة الثانية القيمة األوىل

 0م 0ل

 )أ( القيمة األوىل أكرب من الثانية.

 ية أكرب من األوىل)ب( القيمة الثان

 )جو( القيمتان متساويتان.

.د( املعطيات غري كافية للحكم( 

 
 ( الصورة الثالثة كمي 3(: الرسم البياين ملنحنيات بدائل املفردة رقم )3شكل )

 ( الصورة الثالثة كما يلي:1وكانت أعداد املتعلمني ونسبة اختيارهم لكل بديل على املفردة رقم )

 %32بنسوبة  655والبديل )ج(  %3515بنسبة  379والبديل )ب(  %5318نسبة  869د املتعلمني البديل )أ( عد
ويتضح مون  %719بنسبة  338، وتر  املفردة %616بنسبة  15، واختيار إجابتني %33بنسبة  385والبديل الصحيح )د( 

ة مع الطالب ذوي القدرة املرتفعة، وهنوا  هذه املفردة هبا مشكالت مع البديل األول )أ( والبديل الصحيح وخاص( أن 9شكل )
 مشكالت يف متييز املفردة يبدو يف كثرة عدد مرات تذبذب منحىن البديل الصحيح.
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 وفيما يلي نتائج هذا التحليل بالتفصيل:

على جودهتا قبل الودخول هبوا إىل  مت حتديد خصائص املفردات كمؤشر مبدئي GIAيف ضوء التحليل البياين للمفردات 
ليل اإلحصائي بأحد مناذج نظرية االستجابة للمفردة مما يساعد يف اختاذ القرار املناسب بشأن كل مفردة منها، إما باإلبقاء عليها التح

 أو تعديلها أو حذفها.
 .WINSTEPS( حتليل بيانات مقياس االستعداد الكمي واملقياس اللفظي باستخدام برنامج 0)

هبدف حتديد واستبعاد البيانات غوري  WINSTEPSستخدام برنام  احلاسب اآليل حللت البيانات وفقًا لنموذج راش با
 املالئمة ألسس القياس املوضوعي وتدري  املفردات املختلفة. وفيما يلي نتائ  هذا التحليل بالتفصيل:

لى الدرجة آليا باستبعاد البيانات اخلاصة بكل فرد حصل ع WINSTEPSحذف البيانات التامة والصفرية يقوم برنام  
 التامة )النهائية( أو الدرجة صفر على جمموعة املفردات اليت أداها، كما يقوم باستبعاد البيانات اخلاصة بكل مفردة أمجع أفراد العينة
د على إجابتها سواء صوابًا أو خطأ حيث تعترب خارج نطاق القياس. ومل يسفر التحليل األويل للبيانات يف الدراسة احلالية عن استبعا

 أي فرد، أو أي مفردة تبعا هلذا احملك.
 حذف األفراد غري املالئمني ألسس القياس:

حمكوات  مت حتديد وحذف األفراد الوذين جتواوزا WINSTEPSبعد إجراء التحليل األويل للبيانات باستخدام برنام  
( يعين أن منط استجابات الفورد 6±)؛ حيث إن جتاوز احلد الفاصل WINSTEPSاليت يوفرها برنام   (6±املالئمة اإلحصائية )

( فيعين أن منوط 6-خيتلف عما يتوقع منه. وقد يرجع ذلك إىل التسرع أو اإلمهال أو اللجوء إىل التخمني، أما جتاوز احلد الفاصل )
عدد األفراد الشديد أو اللجوء إىل الغش. وقد بل   احلرص استجابات الفرد متسق بدرجة غري واقعية. وقد يرجع ذلك إىل البطء أو

 ( فرد للمقياس اللفظي.159( فرد للمقياس الكمي، و)957الذين حذفوا يف ضوء هذه احملكات )

 حذف املفردات غري الصادقة )غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي( يف تدرجها على متصل متغري االستعداد الكمي. -
لقياس املوضوعي هبدف حتديد وحذف املفردات اليت جتاوزت أعيد حتليل البيانات بعد حذف األفراد غري املالئمني ألسس ا

( من تدري  615±. وقد بل  عدد املفردات اليت جتاوزت )WINSTEPS( اليت يوفرها برنام  615±حمكات املالءمة اإلحصائية )
ين جتاوز احلد الفاصل ( مفردة من مفردات املقياس اللفظي، ويع32( مفردة من مفردات املقياس الكمي، و)68إحصاءات املالئمة )

( من تدري  املالءمة عيبًا يف صياغة املفردة، أو إىل أهنا تعرف متغريًا آخرًا خيتلف عن املتغري الذي تعرفه باقي املفردات، أما ±615)
اط بواملتغري ( يعين أن املفردة قد تعتمد على غريها من املفردات أو أهنا تقيس متغريًا آخر شديد االرتبو615-جتاوز احلد الفاصل )

موضوع القياس، وبذا اعتربت هذه املفردات غري مالئمة ألسس القياس املوضوعي ومن مث ينبغي استبعادها. ويتضومن اجلودولني 
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( التاليني ملخصًا لنتائ  حتليل بيانات مقياس االستعداد الكمي واللفظي وفقا للخطوات اليت اتبعت يف تدري  املفوردات 2(، )5)
 االختبارية.

 ( ملخص نتائج حتليل بيانات مقياس االستعداد الكمي5) جدول

عدد  التحليل
 املفردات

عدد 
 األفراد

 معامل ثبات التقديرات متوسط التقديرات

 للقدرة للصعوبة للقدرة للصعوبة

 5185 5152 5176- 51555 3553 381 التحليل األويل قبل احلذف

 5187 5157 5158- 51555 3389 381 التحليل الثاين بعد حذف األفراد

 5187 5157 5193- 51555 3389 355 التحليل الثالث بعد حذف املفردات

 ( ملخص نتائج حتليل بيانات مقياس االستعداد اللفظي6جدول )

عدد  التحليل
 املفردات

عدد 
 األفراد

 معامل ثبات التقديرات متوسط التقديرات

 للقدرة للصعوبة للقدرة للصعوبة

 5177 5158 5198- 51555 3553 351 ويل قبل احلذفالتحليل األ

 5175 5158 5112- 51555 3687 351 التحليل الثاين بعد حذف األفراد

 5178 5158 5168- 51555 3687 377 التحليل الثالث بعد حذف املفردات

 ومما جيدر ذكره هنا أن:

ألفراد واملفردات غري املالئمني ألسس القياس املوضوعي زيادة قيمة ثبات التقديرات لكل من األفراد واملفردات بعد حذف ا
 مما يشري إىل دقة التدري .

هنا  عددًا من املفردات اليت حذفت لعدم مالءمتها ألسس القياس املوضوعي واليت جتاوزت حمكات املالئمة اإلحصائية اليت 
هبا مشكالت متثل بعضها يف عيوب يف التمييز،  ، وقد أوضحت نتائ  التحليل البياين للمفردات أنWINSTEPSيوفرها برنام  

 ومتثل البعض اآلخر يف مشكالت ببعض البدائل.
 أظهر عديد من املفردات املالئمة ألسس القياس املوضوعي رسومًا بيانية مالئمة تعرب عن مالءمة كل من التمييز والبدائل.



 بناء وتدريج بطارية لقياس االستعداد األكادميي للقبول باجلامعات
 IRTللمفردة  ونظرية االستجابة CRTباستخدام االختبارات مرجعية احملك 

 - 558 - 

 WINSTEPSئ  التحليل اإلحصائي كما يوفرها برنوام  ويعد االتفاق السابق بني نتائ  التحليل البياين للمفردات ونتا
األمر الذي يساعد معد االختبار يف التحقق من صودق  WINSTEPSمؤشرًا إجيابيًا على كفاءة حمكات املالءمة اخلاصة بربنام  

من منظومة بنواء وكفاءة أدواته. ويتفق هذا مع ما تنادي به الدراسات واألدبيات من ضرورة استخدام منوذج راش كجزء أساسي 
االختبار ملا يوفره من موضوعية يف القياس وما يوفره من صدق املفردات يف تعريفها للمتغري موضوع القياس )أحادية البعد( )أمينوة 

 (.3552كاظم: 

 التدريج النهائي ملفردات مقياس االستعداد الكمي:
 ت اخلطوات التالية: للحصول على التدري  النهائي ملفردات مقياس االستعداد الكمي اتبع

 إعادة حتليل البيانات للمرة الثالثة بعد حذف املفردات غري املالئمة هبدف: -أ

تدري  املفردات على تدري  واحد مشتر  بصفر واحد مشتر  تبعًا لصعوبتها باللوجيت وتكوين التدري  النهائي ملفردات 
 املقياس الكلي.

 ة حمتملة على املقياس الكلي.حساب تقدير القدرات املقابلة لكل درجة كلي
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حتويل تقديرات كل من الصعوبة والقدرة من وحدة )اللوجيت( إىل وحدة )املنف( باستخدام معادلة التحويل اخلطي التالية:  -ب
 .52لوجيت+  5املنف= 

 :IRTحساب صدق وثبات القياس للبطارية )املقياس الكمي واملقياس اللفظي( وفق نظرية 

 ملقياس االستعداد األكادميي الكمي واملقياس اللفظي: أوال: حساب الصدق

 اتبع يف حساب صدق القياس الطرق التالية: )صدق املالءمة( كما يوفره "منوذج راش".
 ( صدق احملتوى ملقياس االستعداد الكمي واملقياس اللفظي:4)

وللتأكد من صدق احملتوى للصورة األوليوة يشري صدق احملتوى إىل درجة التوافق بني مفردات املقياس وما يقيسه املقياس، 
 ملقياس االستعداد الكمي مت االعتماد على صدق البناء، وصدق احملكمني.

ويرتبط صدق احملتوى خبطة بناء االختبار حيث يتم بناء االختبار وفق خطة حمددة تشمل حتديد اجملال الذي يغطيه املقيواس 
ليات املتضمنة واليت يف ضوئها يتم صياغة املفردات وذلك حبسوب طورق بنواء وما يترتب على ذلك من حتديد املهارات والعم

االختبارات مرجعية احملك. وقد اتبع يف بناء الصورة األولية للمقياس الكلي هذه اخلطوات، وهبذا يكون قد حتقق النوع األول مون 
فردات حبيث تقيس متغوريًا واحودًا وهوو كما يتمثل يف إعداد امل Construction Validityصدق احملتوى وهو صدق البناء 

 االستعداد الكمي وأن تكون اإلجابة على كل مفردة من مفردات االختبار مستقلة عن اإلجابة عن أي من مفرداته األخرى.

أما بالنسبة لصدق احملكمني فقد مت عرض جمموعة املفردات االختبارية على جمموعة من احملكمني ملراجعتها واحلكم علوى 
قيقها جملال القياس اليت وضعت لقياسه. ويف ضوء آراء احملكمني مت تعديل املفردات اليت حتتاج إىل تعديل لتكوون صواحلة مدى حت

لقياس اهلدف منها، ومت حساب معامل تطابق املفردة مع اهلدف وفقا لطريقة املستخدمة يف القياس مرجعي احملك وهوو حسواب 
يف )حممود فوتح اهلل  Hambleton 1977وهوامبلتون  Rovinelliاليت اقترحها روفينلي معامل جتانس املفردة وتطبيق املعادلة 

وهبذا حتقق الباحث من تطابق املفردات االختبارية والعمليوات  3و+ 518(. وقد تراوح معامل جتانس املفردات ما بني +3555
 (.38رقم )اليت تقيسها يتحقق صدق البناء للمفردات وبالتايل يتحقق صدق احملتوى. ملحق 

 ( صدق التدرج )صدق املالءمة كما يوفره منوذج راش( ملقياس االستعداد الكمي.0)

على ميزان تدرج واحد مشتر  باسوتخدام  -يفترض أهنا تقيس نفس السمة -إن تدرج مفردات جمموعة من االختبارات
 ًا واحدًا.منوذج "راش" يعين أن هذه املفردات حتقق شرط أحادية القياس أي أهنا تعرف متغري

وما يتيحه منوذج "راش" من أحادية يف القياس حيقق صدق تدرج املفردات يف قياس املتغري موضوع القيواس )االسوتعداد 
الكمي(، وكذا صدق تدرج قدرات األفراد على متصل املتغري والذي يقوم على صدق استجاباهتم على هذه املفوردات. )أمينوة 

ادية البعد بتحقيق صدق احملتوى وكالءمة كل من األفراد واملفردات ألسس القيواس ( وتتحقق أح127: 122، 3552كاظم، 
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املستخدم يف التحليل اإلحصائي؛ حيث توضح هذه احملكات مدى  WINSTEPSاملوضوعي تبعًا حملكات املالءمة اخلاصة بربنام  
تبني مدى اتساق تدرج قدرة الفرد مع تدرج قدرات  قياس املفردة ملا تقيسه باقي املفردات على متصل املتغري موضوع القياس، كما

 باقي األفراد على هذا املتصل.

وكما سبق فقد مت حذف املفردات غري املالئمة وفقا لتلك احملكات اإلحصائية. وذلك ألسباب خمتلفة كأن تعتمد املفوردة 
حذف األفراد غري املالئمني وفقا لتلك احملكوات  على غريها من املفردات أو أن تكون املفردة ضعيفة الصياغة أو غري ذلك. كما مت

اإلحصائية وذلك ألسباب خمتلفة أيضًا كأن يلجأ الطالب إىل التخمني أو الغش أو يتسم أداؤه بالبط الشديد أو السرعة أو يستجيب 
 بعكس ما هو متوقع منه.

وتكون املفردات املتبقية هي املفردات الصادقة  وحبذف احلاالت غري املالئمة من األفراد واملفردات يستبقى األفراد الصادقون
يف تعريف املتغري مما يوفر املوضوعية يف تقدير األفراد على متصل املتغري )االستعداد الكمي( موضع القياس كما يوفرها منوذج راش 

ويعين هذا  -م على تلك املفرداتمن خالل شروطه. وباإلضافة إىل املفردات املستبقاة يستبقى أيضًا األفراد الصادقون يف استجاباهت
توفر شرطي الصدق والثبات لتقديرات كل من صعوبات مفردات االختبار وقدرات األفراد مما يعين حتقق صدق وثبات القيواس. 

 (.657: 652، 3555)أمينة كاظم، 

 ثانيا: حساب ثبات القياس ملقياس االستعداد الكمي:
 ة: اعتمد حساب ثبات القياس على الطرق التالي

بعود حوذف  -ثبات التدرج إن تدرج مفردات املقياس الكلي معًا على ميزان تدرج واحد مشتر  وفقا لنموذج "راش"
يعين حتقق شروط النموذج ومنها شرط استقاللية القياس، ويعين ذلك ثبات تقوديرات  -احلاالت غري املالئمة من األفراد واملفردات
اختالف الصورة االختبارية املستخدمة واملسحوبة من املقياس الكلي أو بواختالف عينوة كل من الصعوبة والقدرة وعدم تأثرمها ب

(، وقد حسب معامل ثبات تقدير كل من صعوبة املفوردات وقودرة 613، 6555األفراد املستخدمة يف تدرجيه. )أمينة كاظم، 
تشري قيم معامالت الثبوات املوضوحة . وWINSTEPSاألفراد باستخدام معامل ثبات كيودريتشاردسون الذي يوفره برنام  

( تقريبًا، كما تشري قيم 5157( إىل أن مقياس االستعداد الكمي يتميز بتقديرات ثابتة للصعوبة حيث بل  معامل الثبات )5جبدول )
الثبوات ( إىل أن مقياس االستعداد اللفظي يتميز بتقديرات ثابتة للصعوبة حيث بل  معامول 2معامالت الثبات املوضحة جبدول )

( تقريبًا، وبل  معامل 5187معامل ثبات تقدير القدرة للمقياس الكمي ) ( تقريبًا كما يوفر تقديرات ثابتة للقدرة حيث بل 5158)
 ( تقريبًا.5177ثبات تقدير القدرة للمقياس اللفظي )

 حساب اخلطأ املعياري لتقديرات كل من صعوبات املفردات وقدرات األفراد:
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املعياري لتقدير قدرة كل فرد، وكذا صعوبة كل مفردات مؤشرًا لدقة القياس. ويوفر برنام  احلاسوب  يعد تقدير اخلطأ
( اخنفاض قيم اخلطأ املعياري لصوعوبات مفوردات 7هذه التقديرات للخطأ املعياري ويتضح من جدول ) WINSTEPSاآليل 

ملعلومات للمفردات ومن مث للمقياس كله؛ حيث تتراوح هذه مقياس االستعداد الكمي بوجه عام، وهذا يدل على ارتفاع قيم دالة ا
( اخنفاض قويم اخلطوأ املعيواري 35( باملنف، كما يوضح جدول )516 -511( لوجيت، أي )3189 -5152القيم ما بني )

لوجيت، أي ( 3181 -5137املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على مقياس االستعداد الكمي حيث تتراوح ما بني )لتقديرات القدرة 
( باملنف، وذلك فيما عدا التقديرات املقابلة للدرجات املتطرفة جدًا على املقياس )أعلى وأدىن درجة( ومل حيصل 5135 -5185)

( اخنفاض قيم اخلطأ 31أي من أفراد عينة التدري  على مثل هذه التقديرات املتطرفة مما يزيد من ثبات املقياس. ويتضح من جدول )
اللفظي بوجه عام، وهذا يدل على ارتفاع قيم دالة املعلومات للمفوردات ومون مث بات مفردات مقياس االستعداد املعياري لصعو

( 32( باملنف، كما يوضح جودول )611 -511( لوجيت، أي )5192 -5152للمقياس كله؛ حيث تتراوح هذه القيم ما بني )
درجة كلية حمتملة على مقياس االستعداد اللفظي حيث تتراوح موا بوني اخنفاض قيم اخلطأ املعياري لتقديرات القدرة املقابلة لكل 

( باملنف، وذلك فيما عدا التقديرات املقابلة للدرجات املتطرفة جدًا على املقيواس 516 -5185( لوجيت، أي )3189 -5137)
 مما يزيد من ثبات املقياس. )أعلى وأدىن درجة( ومل حيصل أي من أفراد عينة التدري  على مثل هذه التقديرات املتطرفة. 

 سحب املقاييس الفرعية من املقياس الكلي ملقياس االستعداد الكمي:

يف تدري  مفردات املقياس الكلي على ميزان مشتر  واحود بصوفر  -يف الدراسة احلالية -يتيح استخدام منوذج "راش"
تستخدم ألغراض القياس املختلفة، من املقياس الكلي مع  مشتر  واحد الفرصة لسحب صورًا اختبارية فرعية خمتلفة متعادلة القياس

 ضمان تعادل وموضوعية القياس.
مما يتمتع به مقياس االستعداد الكمي يف الدراسة احلالية من أحادية القياس وخطيته باإلضافة إىل اسوتقالليته وبعد التحقق 

يت تسحب من هذا املقياس هي مقاييس فرعية متعادلة القيواس وتعادله وكذا صدقه وثباته؛ فإن أي جمموعة من املقاييس الفرعية ال
حتقق استقاللية القياس وتعادله ومن مث موضوعية املقارنة بني الطالب كما تساعد يف التغلب على مشكلة األلفوة باختبوار عنود 

 استخدامها ألغراض القياس املتكررة.

  وفيما يلي عرضا لإلجابة على تساؤالت الدراسة كل على حدة.
نتائ  اإلجابة عن التساؤل الرئيسي األول: ما تدري  مفردات مقياس االستعداد الكمي يف صورته النهائية؟ ويتفرع منوه 

 التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: 
 (: ما تدري  مفردات مقياس االستعداد الكمي يف صورته النهائية؟.3-3اإلجابة على التساؤل الفرعي )



 بناء وتدريج بطارية لقياس االستعداد األكادميي للقبول باجلامعات
 IRTللمفردة  ونظرية االستجابة CRTباستخدام االختبارات مرجعية احملك 

 - 256 - 

( التايل التودري  النهوائي 7ديد تدري  صعوبات مقياس االستعداد الكمي ككل ويتضمن جدول )يف ضوء ما سبق مت حت
ملفردات مقياس االستعداد الكمي مرتبة تبعًا لصعوبتها بوحديت اللوجيت واملنف باإلضافة إىل اخلطأ املعيواري مقودرًا بوحوديت 

 ة ألسس القياس املوضوعي.اللوجيت واملنف، وذلك بعد حذف األفراد واملفردات غري املالئم

 ( تدريج صعوبات مقياس االستعداد الكمي ككل7جدول )

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
اري املعي

 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

35 3182- 9517 5157 5115 356 5155- 95175 5139 517 

21 3175- 93155 5137 5185 323 5155- 95175 5135 5175 

22 3175- 93155 5137 5185 357 5151- 95185 5135 5175 

6 3125- 93175 5132 518 1 5153- 95155 5135 5175 

393 3155- 96155 5.32 518 365 5153- 95155 5139 517 

95 3159- 9611 5157 5115 325 5153- 95155 5135 5175 

19 315- 9615 5132 518 83 5153 55155 5135 5175 

32 3191- 96185 5135 5175 335 5153 55155 5139 517 

98 3193- 96155 5135 5175 315 5153 55155 5139 517 

65 3115- 91155 5157 5115 72 5151 55135 5135 5175 

59 3118- 9113 5132 518 55 5158 5519 5135 5175 

27 3111- 91115 5135 5175 355 5158 5519 5135 5175 

12 3169- 9118 5157 5115 335 5158 5519 5135 5175 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
اري املعي

 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

25 3163- 91155 5135 5175 356 5158 5519 5135 5175 

39 316- 99 5135 5175 361 5155 55195 5139 517 

37 3155- 99155 5135 5175 315 5155 55195 5139 517 

85 3155- 9915 5135 5175 353 5136 5512 5135 5175 

36 3159- 9918 5135 5175 353 5139 5517 5135 5175 

61 3151- 99185 5157 5115 57 5135 55175 5135 5175 

33 3156- 9915 5135 5175 93 5132 5518 5135 5175 

35 3- 95 5135 5175 375 5137 55185 5135 5175 

17 5151- 95115 5157 5115 335 5135 55155 5139 517 

62 5156- 9519 5157 5115 381 5163 53155 5135 5175 

357 515- 9515 5139 517 85 5161 53135 5135 5175 

5 5182- 9517 5135 5175 35 5165 53165 5135 5175 

2 5186- 9515 5135 5175 58 5165 53165 5132 518 

79 5186- 9515 5135 5175 366 5165 53165 5139 517 

66 5175- 92155 5152 511 355 5162 5311 5135 5175 

368 5175- 92155 5139 517 327 5162 5311 5135 5175 

71 5178- 9213 5135 5175 75 5167 53115 5132 518 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
اري املعي

 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

7 5171- 92115 5135 5175 377 511 5315 5135 5175 

15 5127- 92125 5135 5175 367 5119 5317 5135 5175 

392 5125- 92175 5139 517 8 5115 53175 5132 518 

18 5126- 9215 5152 511 31 5115 53175 5132 518 

379 5153- 92155 5135 5175 363 5112 5318 5135 5175 

55 512- 97 5139 517 358 5117 53185 5135 5175 

87 5158- 9713 5139 517 86 519 56 5132 518 

5 5159- 9711 5135 5175 395 5196 5613 5135 5175 

355 5159- 9711 5139 517 328 5196 5613 5135 5175 

65 5151- 97115 5152 511 351 515 5615 5135 5175 

29 5153- 97195 5135 5175 317 5153 56155 5135 5175 

76 5153- 97195 5135 5175 23 5155 56175 5132 518 

337 5198- 9712 5139 517 59 5155 56175 5135 5175 

77 5197- 97125 5135 5175 316 5155 56175 5135 5175 

68 5192- 9717 5152 511 395 5126 5113 5135 5175 

57 5192- 9717 5139 517 355 5125 51195 5132 518 

319 5192- 9717 5139 517 331 5125 51195 5132 518 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
اري املعي

 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

399 5199- 9718 5139 517 329 5176 5112 5132 518 

63 5191- 97185 5152 511 3 5175 51155 5137 5185 

369 5196- 9715 5139 517 53 518 59 5132 518 

365 5196- 9715 5139 517 396 5183 59155 5132 518 

395 519- 98 5139 517 11 5189 5916 5137 5185 

333 5115- 98155 5139 517 88 5185 59165 5132 518 

55 5117- 98135 5139 517 318 5185 59195 5132 518 

352 5117- 98135 5135 5175 91 5152 5918 5137 5185 

9 5112- 9816 5135 5175 359 5158 5915 5137 5185 

97 5112- 9816 5152 511 352 3159 5516 5137 5185 

359 5.15- 98165 5135 5175 391 3159 5516 5132 518 

378 5111- 98115 5135 5175 55 3157 55115 5138 515 

38 5116- 9819 5135 5175 338 3135 55175 5137 5185 

325 5165- 98155 5135 5175 25 316 52 5138 515 

376 5167- 98125 5135 5175 322 316 52 5138 515 

385 5167- 98125 5135 5175 351 311 5215 5138 515 

69 5169- 9818 5152 511 58 3113 52155 5138 515 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
اري املعي

 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

326 5161- 98185 5135 5175 355 3111 52125 5138 515 

85 5166- 9815 5135 5175 355 3195 57195 5138 515 

65 5163- 98155 5135 5175 386 3159 5717 5135 5155 

358 5163- 98155 5139 517 339 3175 58175 516 3 

73 516- 95 5135 5175 25 3177 58185 5163 3155 

365 5135- 95155 5139 517 325 3182 5511 5163 3155 

52 5138- 9513 5135 5175 311 3159 5517 5163 3155 

96 5139- 9511 5135 5175 372 3155 55155 5166 313 

78 5131- 95115 5135 5175 75 6153 26155 5162 311 

371 5136- 9519 5135 5175 92 6187 29115 5131 5125 

52 5133- 95195 5139 517 336 1155 25165 5113 3155 

67 5157- 95125 5157 5115 313 1117 22185 5117 3185 

375 5157- 95125 5135 5175 26 7152 8511 3189 516 

82 5155- 95175 5139 517      

 صعوبات مفردات مقياس االستعداد الكمي يف صورته النهائية: تعليق على نتائج تدريج

( مفردة تغطي مودى الصوعوبة 355( أن مفردات املقياس الكلي املالئمة ألسس القياس وعددها )7يتضح من جدول )
 -(9517( باللوجيت أي ما يقابلها باملنف تراوحوت موا بوني )7152) -(3182-تراوحت ما بني )بشكل مناسب، حيث 
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( كما يالحظ أن هنا  عددًا مناسبًا من املفردات اليت تغطي املستويات املختلفة على مدى متصل الصعوبة حيث ال توجد 85.1)
فجوات على متصل هذه الصعوبات، وذلك باعتبار اخلطأ املعياري على جانيب تقدير صعوبة كل مفردة فيما عدا فجوتني متطرفتني 

( لوجيت، وموا يقابلهوا 3189) -(5157تدت األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة بني )كال منها على أحد طريف املقياس، وام
 صغرية نسبيًا مما يدل على دقة وثبات تقديرات صعوبات املفردات. -هذه -( وتعترب قيم األخطاء املعيارية516) -(5115باملنف )

لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة البيانوات  إن النسبة الصغرية من املفردات غري املالئمةوبوجه عام ميكن القول 
للنموذج، وهذا بدوره يربهن على أن هذه املفردات متجانسة فيما بينها، وصادقة يف تعريفها للمتغري حمول القيواس )االسوتعداد 

 الكمي(.
 ( خريطة توزيع مفردات االستعداد الكمي على متصل القياس. 9ويوضح شكل )

 
 ات مقياس االستعداد الكمي ككل(: خريطة مفرد1شكل )

( وجود عدد مناسب من املفردات تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف مون املفوردات 9ويتضح من شكل )
 ( من تساؤالت الدراسة.3-3لتغطي الصعوبة األعلى واألدىن وبذلك يكون قد متت اإلجابة على التساؤل الفرعي )

( ينص على: ما تدري  صعوبات مفردات كل مكون من مكونوات مقيواس 6-3ي )نتائ  اإلجابة عن التساؤل الفرع
 االستعداد الكمي؟. 
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( التايل التدري  النهائي ملفردات كول 8وفيما يلي عرض لنتائ  تدري  صعوبات كل مكون على حدة، ويتضمن جدول )
واملنف باإلضافة إىل اخلطأ املعيواري مقودرًا  تبعًا لصعوبتها بوحديت اللوجيتمكون من مكونات مقياس االستعداد الكمي مرتبة 

 بوحديت اللوجيت واملنف، وذلك بعد حذف األفراد واملفردات غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي.

 ( نتائج تدريج صعوبات املفردات ملكونات مقياس االستعداد الكمي1جدول )

 املكون
عدد 

 املفردات

 اخلطأ املعياري تدريج الصعوبة للمفردات
 اخلطأ املعياري باملنف اخلطأ املعياري باللوجيت الصعوبة باملنف الصعوبة باللوجيت

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من
 3135 5115 5161 5157 55115 9615 3187 315- 66 اإلحصاء
 5135 519 3181 5158 82195 15155 7165 6153- 88 اجلرب

 3135 3 5161 5.6 22195 18 1165 619- 38 املقارنات
 3 5185 516 5137 5818 9612 3172 3198- 67 اهلندسة

على نتائ  تدري  مفردات مكونات ملقياس االستعداد الكمي يف صورهتا النهائية نظرا لضيق املساحة ولكثرة اجلداول تعليق 
 واألشكال رأى الباحث عرضها بالكامل يف مالحق البحث.

( أن مفوردات مكونوات مقيواس 1( كلحق رقوم )9و 1و 6و 3ول أرقام )( وتفصيال من جدا8يتضح من جدول )
( مفردة )بعد حذف املفردات غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي( 88 -38االستعداد الكمي قد تراوح عدد مفرداهتا ما بني )
ملستويات املختلفة علوى مودى اليت تغطي ا أن هنا  عددًا مناسبًا من املفرداتتغطي مدى الصعوبة بشكل مناسب، كما يالحظ 

( 82195 -18( باللوجيت، أي ما يقابلهوا )7165 -619-متصل الصعوبة. وقد تراوحت الصعوبة ملفردات املكونات ما بني )
( منف فيما عدا قيمة 3135 -511( لوجيت أي )5161 -5157باملنف، وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة ما بني )

( لوجيت بفارق 7165تقدير للخطأ املعياري ألكثر املفردات صعوبة حيث بلغت صعوبتها )( وهي 3185جلرب )واحدة يف مكون ا
صغرية نسبيًا مما يدل على دقوة وثبوات تقوديرات  -هذه -( لوجيت عن املفردة السابقة له، وتعترب قيم األخطاء املعيارية915)

 صعوبات املفردات.

لصغرية من املفردات غري املالئمة لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة البيانوات وبوجه عام ميكن القول إن النسبة ا
 للنموذج، وهذا بدوره يربهن على أن هذه املفردات للصور االختبارية متجانسة فيما بينها وصادقة يف تعريفها للمتغري حمل القياس. 

فردات مكونات مقياس االستعداد الكمي علوى ( خريطة توزيع م1( كلحق رقم )9و 1و 6و 3يتضح من أشكال )كما 
وجود عدد مناسب من املفردات تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف من املفردات لتغطي الصعوبة األعلى  القياس متصل

 (.6-3واألدىن وبذلك يكون قد متت اإلجابة على التساؤل الفرعي )
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ى: ما تدري  صعوبات مفردات كل صورة اختبارية ملقياس االستعداد ( ينص عل1-3نتائ  اإلجابة عن التساؤل الفرعي )
 الكمي؟.

( التايل التدري  النهائي ملفوردات الصوور 5وفيما يلي عرض لنتائ  تدري  الصور االختبارية اخلمسة. ويتضمن جدول )
فة إىل اخلطأ املعياري مقودرًا بوحوديت االختبارية ملقياس االستعداد الكمي مرتبة تبعًا لصعوبتها بوحديت اللوجيت واملنف باإلضا

 اللوجيت واملنف، وذلك بعد حذف األفراد واملفردات غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي.
 للصور االختبارية ملقياس االستعداد الكمي( نتائج تدريج صعوبات املفردات 9جدول )

رقم 
 الصورة

عدد 
 املفردات

 اخلطأ املعياري تدريج الصعوبة للمفردات

 اخلطأ املعياري باملنف اخلطأ املعياري باللوجيت الصعوبة باملنف الصعوبة باللوجيت

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 5185 5165 5137 5155 25195 95165 1155 3.55- 96 األوىل

 5165 5165 3185 5155 8911 95165 2182 3155- 91 الثانية

 3155 5165 5113 5155 29.7 95165 6159 3155- 97 الثالثة

 3175 5165 5115 5155 2518 95165 1132 3155- 96 الرابعة

 3155 5165 5163 5155 58155 95165 3175 3155- 97 اخلامسة

تعليق على نتائ  تدري  مفردات الصور االختبارية ملقياس االستعداد الكمي يف صورهتا النهائية نظرا لضيق املساحة ولكثرة 
 شكال رأى الباحث عرضها بالكامل يف مالحق البحث.اجلداول واأل

( أن مفردات الصور االختباريوة 3( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3( وتفصيال من جداول أرقام )5يتضح من جدول )
( مفردة )بعد حذف املفردات غري املالئمة ألسوس القيواس 97 -96ملقياس االستعداد الكمي قد تراوح عدد مفرداهتا ما بني )

وضوعي( تغطي مدى الصعوبة بشكل مناسب، كما يالحظ أن هنا  عددًا مناسبًا من املفردات اليت تغطي املستويات املختلفوة امل
 9165( باللوجيت، أي ما يقابلها )1182- 3155-على مدى متصل الصعوبة. وقد تراوحت الصعوبة ملفردات الصور ما بني )

( منف فيموا 511، 5185( لوجيت أي )5115، 5155لتقديرات الصعوبة ما بني )( باملنف، وامتدت األخطاء املعيارية 8911-
( لوجيوت بفوارق 2182( وهي تقدير للخطأ املعياري ألكثر املفردات صعوبة حيث بلغت صعوبتها )3185عدا قيمة واحدة )

مما يدل على دقة وثبوات تقوديرات صغرية نسبيًا  -هذه -( لوجيت عن املفردة السابقة هلا. وتعترب قيم األخطاء املعيارية9152)



 بناء وتدريج بطارية لقياس االستعداد األكادميي للقبول باجلامعات
 IRTللمفردة  ونظرية االستجابة CRTباستخدام االختبارات مرجعية احملك 

 - 235 - 

صعوبات املفردات. وبوجه عام ميكن القول إن النسبة الصغرية من املفردات غري املالئمة لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة 
للمتغري حمل  البيانات للنموذج، وهذا بدوره يربهن على أن هذه املفردات للصور االختبارية متجانسة فيما بينها، وصادقة يف تعريفها

 القياس.

( خريطة توزيع مفردات للصور االختبارية ملقياس االسوتعداد 3( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3كما يتضح من أشكال )
مناسب من املفردات تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف من املفردات لتغطوي الكمي على متصل القياس وجود عدد 

 (.1-3لك مت اإلجابة على التساؤل لفرعي )الصعوبة األعلى واألدىن وبذ
نتائ  اإلجابة عن التساؤل الرئيسي الثاين: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية ملقياس االستعداد الكمي؟ ويتفرع منوه 

 التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: 

قابل لكل درجة كلية على مقياس االستعداد ( والذي ينص على: ما تقدير القدرة امل3-6ولإلجابة على التساؤل الفرعي )
 الكمي الكلي يف صورته النهائية؟.

مت حساب تقديرات القدرة احملتملة على مقياس االستعداد الكمي ككل مقدرة بوحدة باللوجيت والتقديرات املقابلة هلوا 
ى مقياس االستعداد الكموي الكلوي يف ( تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة عل35بوحدة املنف. ويتضمن جدول )

 صورته النهاية مقدرة بوحديت اللوجيت واملنف.
 ( 42جدول )

 تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة خام كلية على مقياس االستعداد الكمي ككل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

5 212- 37 3181 5135 78 5 55 5137 5185 

3 5115- 61155 3153 5155 75 5151 55135 5137 5185 

6 9125- 62155 5176 112 85 5152 5511 5137 5185 

1 9167- 68125 5155 6155 83 5155 55195 5137 5185 

9 1157- 15135 5153 6155 86 5136 5512 5137 5185 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

5 1179- 1311 5192 611 81 5135 55175 5138 515 

2 1159- 1611 5196 613 89 5138 5515 5138 515 

7 1118- 1113 5115 3155 85 5163 53155 5138 515 

8 1161- 11185 5117 3185 82 5169 5316 5138 515 

5 113- 1915 5115 3175 78 5168 5319 5138 515 

35 6155- 15155 5111 3125 88 5113 53155 5138 515 

33 6188- 1512 5116 312 85 5119 5317 5138 515 

36 6178- 1213 5113 3155 55 5117 53185 5138 515 

31 6125- 12155 511 315 53 519 56 5138 515 

39 612- 17 5165 3195 56 5191 56135 5138 515 

35 6156- 1719 5168 319 51 5192 5611 5138 515 

32 6195- 17175 5167 3115 59 515 5615 5138 515 

37 6117- 18135 5167 3115 55 5151 56125 5138 515 

38 611- 1815 5162 311 52 5152 5618 5138 515 

35 6169- 1818 5165 3165 57 5155 56155 5138 515 

65 6138- 1513 5165 3165 58 5121 51135 5138 515 

63 6133- 15195 5169 316 55 5122 5111 5138 515 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

66 6152- 1517 5169 316 355 5125 51195 5138 515 

61 6- 95 5169 316 353 5171 51125 5138 515 

69 3155- 95165 5161 3135 356 5172 5118 5135 5155 

65 3185- 95155 5161 3135 351 518 59 5135 5155 

62 3189- 9518 5166 313 359 5181 59135 5135 5155 

67 3175- 93155 5166 313 355 5187 59115 5135 5155 

68 3179- 9311 5166 313 352 515 5915 5135 5155 

65 317- 9315 5166 313 357 5159 5917 5135 5155 

15 3125- 93175 5163 3155 358 5157 59185 5135 5155 

13 312- 96 5163 3155 355 3153 55155 5135 5155 

16 3152- 9616 5163 3155 335 3155 55165 5135 5155 

11 3156- 9619 5163 3155 333 3155 55195 516 3 

19 3197- 96125 516 3 336 3136 5512 516 3 

15 3191- 96185 516 3 331 3132 5518 516 3 

12 3115- 91155 516 3 339 316 52 516 3 

17 3115- 91165 516 3 335 3169 5216 516 3 

18 3113- 91195 516 3 332 3168 5219 516 3 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

15 3167- 91125 516 3 337 3111 52125 516 3 

95 3161- 91185 5135 5155 338 3117 52185 5163 3155 

93 316- 99 5135 5155 335 3193 57155 5163 3.55 

96 3132- 9916 5135 5155 365 3195 57165 5163 3155 

91 3136- 9919 5135 5155 363 315 5715 5163 3155 

99 3155- 99155 5135 5155 366 3155 57175 5166 313 

95 3155- 99175 5135 5155 361 3155 57155 5166 313 

92 3156- 9915 5135 5155 369 3129 5816 5166 313 

97 5158- 9513 5135 5155 365 3125 58195 5166 313 

98 5155- 95165 5135 5155 362 3179 5817 5161 3135 

95 5153- 95195 5138 515 367 3175 58155 5161 3135 

55 5188- 9512 5138 515 368 3185 55165 5161 3135 

53 5189- 9518 5138 515 365 315 5515 5169 316 

56 5183- 95155 5138 515 315 3152 5518 5169 316 

51 5178- 9213 5138 515 313 6156 2513 5169 316 

59 5175- 92165 5138 515 316 6158 2519 5165 3165 

55 5173- 92195 5138 515 311 6139 2517 5165 3165 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

52 5128- 9212 5138 515 319 616 23 5162 311 

57 5125- 92175 5138 515 315 6167 23115 5162 311 

58 5126- 9215 5138 515 312 6119 2317 5167 3115 

55 5158- 9713 5138 515 317 6196 2613 5168 319 

25 5155- 97165 5138 515 318 615 2615 5168 319 

23 5156- 9719 5138 515 315 6158 2615 5165 3195 

26 5195- 97155 5138 515 395 6127 21115 511 315 

21 5192- 9717 5138 515 393 6172 2118 5113 3155 

29 5191- 97185 5138 515 396 6182 2911 5116 312 

25 519- 98 5138 515 391 6152 2918 5111 3125 

22 5117- 98135 5138 515 399 1158 2519 5115 3175 

27 5119- 9811 5138 515 395 116 22 5112 318 

28 511- 9815 5137 5185 392 1119 2217 5118 315 

25 5167- 98125 5137 5185 397 115 2715 5193 6155 

75 5169- 9818 5137 5185 398 1128 2819 5199 616 

73 5163- 98155 5137 5185 395 1188 2519 5197 6115 

76 5138- 9513 5137 5185 355 9131 75125 5156 612 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 

 نفبامل

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

71 5135- 95165 5137 5185 353 9199 7616 5.2 1 

79 5136- 9519 5137 5185 356 9187 79115 5171 1125 

75 5155- 95155 5137 5185 351 5155 77155 3153 5155 

72 5152- 9517 5137 5185 359 2186 8913 3181 5135 

77 5151- 95185 5137 5185      

- 212-املقياس الكلي يتراوح بوني ) ( أن تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على35ويتضح من جدول )
( منف، وتعترب هذه احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام املقياس الكلوي 8913 -37( لوجيت أي )2186

( التايل دالة معلومات مقياس االسوتعداد الكموي 5لالستعداد الكمي احلايل أو أي مقياس فرعي مسحوب منه. ويوضح شكل )
 الكلي.

 
 ( دالة املعلومات ملقياس االستعداد الكمي كامال5ل )شك

( السابق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات، كما أنه يعطي قدرا أكرب من املعلوموات عنود 5ويتضح من شكل )
 ( من تساؤالت الدراسة.3-6املستوى املتوسط للقدرة. وبذلك مت اإلجابة على التساؤل الفرعي )

( وينص على: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على مفردات كل 6-6لى التساؤل الفرعي )ع نتائ  اإلجابة
 مكون من مكونات مقياس االستعداد الكمي؟.

 تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على مكون اإلحصاء ملقياس االستعداد الكمي. -أ
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قابلة لكل درجة كلية حمتملة على مكونات مقياس االستعداد الكمي يف صورهتا ( تقديرات القدرة امل33ويتضمن جدول )
 النهائية مقدرة بوحديت اللوجيت واملنف.

 نتائج تقديرات القدرة لكل درجة خام ملكونات مقياس االستعداد الكمي( 44جدول )

 املكون
عدد 

 املفردات
الدرجة 

 اخلام

 اخلطأ املعياري تقديرات القدرة لكل درجة

اخلطأ املعياري  القدرة باملنف القدرة باللوجيت
 باللوجيت

اخلطأ املعياري 
 باملنف

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 5165 6195 3185 5195 71135 67155 9121 9155- 66 -5 66 اإلحصاء

 5165 316 3185 5169 8615 35165 215 2135- 88 -5 88 اجلرب

 516 6195 3189 5195 79 65135 918 9157- 38 -5 38 املقارنات

 516 6155 3189 5193 55115 62165 5157 9175- 67 -5 67 اهلندسة

( أن تقديرات القدرة املقابلوة لكول 9( كلحق رقم )9و 1و 6و 3( وتفصيال من جداول أرقام )33يتضح من جدول )
( 8615 -35165( لوجيوت أي )215- 2135-)درجة كلية حمتملة على مكونات مقياس االستعداد الكمي تتراوح ما بوني 

( باملنف وتعتورب هوذه 5165 -316( لوجيت، أي )3185 -5169منف، وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات القدرة ما بني )
( 9( كلحق رقم )9و 1و 6و 3احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام هذه املكونات. كما يتضح من أشكال )

معلومات مكونات مقياس االستعداد الكمي أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك تكون متوت اإلجابوة عون لدالة 
 (.6-6التساؤل الفرعي )

( ينص على: ما تقديرات القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة على كول الصوور 1-6اإلجابة عن التساؤل الفرعي )
 كمي؟.االختبارية ملقياس االستعداد ال

وفيما يلي عرض لتقديرات القدرة املقابلة لكل درجة خام كلية حمتملة لكل صورة اختبارية على حدة، ويتضمن جودول 
( تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على الصور االختبارية اخلمس ملقياس االستعداد الكمي يف صورهتا النهائيوة 36)

  مقدرة بوحديت اللوجيت واملنف.
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 قياس االستعداد الكميمل( نتائج تقديرات القدرة لكل درجة خام للصور االختبارية 40جدول )

رقم 
 الصورة

عدد 
 املفردات

الدرجة 
 اخلام

 اخلطأ املعياري تقديرات القدرة لكل درجة

 القدرة باملنف القدرة باللوجيت
اخلطأ املعياري 

 باللوجيت
اخلطأ املعياري 

 باملنف

 إىل من  إىل من إىل  من إىل  من

 519 3125 3188 5111 75165 63 5155 518- 96 -5 96 األوىل

 35125 3125 6131 5111 85 63195 718 5173- 91 -5 91 الثانية

 5165 312 3185 5116 77155 66165 5155 5155- 97 -5 97 الثالثة

 511 317 3182 5119 77 6615 519 515- 96 -5 96 الرابعة

 516 3155 3189 5113 72155 6612 5113 5198- 97 -5 97 اخلامسة

( أن تقديرات القدرة املقابلة لكل 6( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3( وتفصيال من جداول أرقام )36ضح من جدول )يت
 -6516( لوجيوت أي )5195- 5152-درجة كلية حمتملة على الصور االختبارية ملقياس االستعداد الكمي تتراوح ما بوني )

 ( منف، وتعترب هذه احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام هذه الصورة االختبارية.77195
( التايل دالة معلومات للصور االختبارية مون مقيواس 6( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3أيضا كما يتضح من أشكال )

 (.1-6لك تكون متت اإلجابة عن التساؤل الفرعي )االستعداد الكمي أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذ
 ثانيا: نتائج حتليل وتدريج مفردات املقياس اللفظي:

نتائ  اإلجابة عن التساؤل الرئيسي الثالث: ما تدرج مفردات مقياس االستعداد اللفظي يف صورته النهائية؟ ويتفرع منوه 
 التساؤالت الثالثة الفرعية التالية:

( ينص على: ما تدري  صعوبات مفردات مقياس االستعداد اللفظي الكلوي يف 3-1لتساؤل الفرعي )نتائ  اإلجابة عن ا
( التايل التدري  النهائي ملفردات مقياس االستعداد اللفظي مرتبة تبعًا لصوعوبتها بوحوديت 31صورته النهائية؟ ويتضمن جدول )

اللوجيت واملنف، وذلك بعد حذف األفراد واملفردات غري املالئموة اللوجيت واملنف باإلضافة إىل اخلطأ املعياري مقدرًا بوحديت 
 ألسس القياس املوضوعي.

 ( تدريج صعوبات مقياس االستعداد اللفظي للمقياس ككل43جدول )
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

65 6152- 1516 5136 512 359 5156 5513 5131 5125 

5 6191- 17185 5155 5195 31 5151 55135 5152 511 

352 6118- 1813 516 3 26 5159 5516 5139 517 

62 6111- 18.15 513 515 75 5152 5511 5139 517 

88 6131- 15115 5138 515 387 5157 55115 5131 5125 

13 6157- 15125 5138 515 332 513 5515 5131 5125 

365 6- 95 5132 518 335 513 5515 5131 5125 

17 3159- 9511 5158 519 98 5136 5512 5139 517 

322 3185- 95155 5132 518 76 5131 55125 5139 517 

15 3187- 95125 5137 5185 315 5139 5517 5131 5125 

65 3189- 9518 5137 5185 71 5137 55185 5139 517 

321 3186- 9515 5132 518 15 5135 55155 5152 511 

355 3129- 9318 5132 518 78 5163 53155 5139 517 

16 3123- 93155 5132 518 398 5163 53155 5131 5125 

85 312- 96 5132 518 55 5166 5313 5139 517 

85 3158- 9613 5132 518 355 5166 5313 5131 5125 

75 3118- 9113 5135 5175 69 5169 5316 5139 517 



 م0242، اجلزء السابع( ديسمرب لسنة 411جملة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 235 - 

رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

79 3112- 9116 5135 5175 55 5165 53195 5139 517 

392 3112- 9116 5139 517 39 511 5315 5152 511 

365 3119- 9111 5139 5.7 81 5113 53155 5139 517 

9 3168- 9112 5135 5175 55 5116 5312 5139 517 

382 3168- 9112 5139 517 313 5116 5312 5131 5125 

63 3162- 9117 5135 5175 25 5111 53125 5139 517 

377 3162- 9117 5139 517 385 5111 53125 5139 517 

83 3132- 9916 5135 5175 29 5115 53175 5139 517 

68 3136- 9919 5157 5115 58 5117 53185 5139 517 

353 3136- 9919 5139 517 72 5117 53185 5139 517 

67 3152- 9917 5157 5115 338 5117 53185 5139 517 

386 3155- 99175 5139 517 51 5118 5315 5139 517 

57 3159- 9918 5139 517 33 519 56 5152 511 

356 3156- 9915 5139 517 25 5193 56155 5139 517 

391 5158- 9513 5131 5125 336 5193 56155 5139 517 

22 5152- 9516 5139 517 352 5193 56155 5131 5125 

99 5153- 95195 5139 517 372 5193 56155 5139 517 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

368 5153- 95195 5131 5125 361 5198 5619 5131 5125 

311 5185- 95155 5131 5125 397 5151 56125 5131 5125 

356 5185- 95155 5131 5125 28 5159 5617 5135 5175 

55 5188- 9512 5139 517 357 5152 5618 5139 517 

335 5189- 9518 5139 517 339 512 51 5139 517 

323 5189- 9518 5131 5125 337 512 51 5139 517 

53 5183- 95155 5139 517 367 512 51 5131 5125 

65 5173- 92195 5157 5115 56 517 5115 5135 5175 

325 517- 9215 5131 5125 385 517 5115 5139 517 

6 5125- 92155 5139 517 375 5176 5112 5139 517 

331 5125- 92155 5139 517 73 5172 5118 5135 5175 

333 5122- 9217 5139 517 82 5178 5115 5135 5175 

318 5.25- 92175 5131 5125 379 518 59 5135 5175 

38 5123- 92155 5139 517 378 518 59 5135 5175 

56 512- 97 5139 517 389 518 59 5135 5175 

383 512- 97 5131 5125 35 5183 59155 5157 5115 

97 5152- 9716 5139 517 312 5183 59155 5139 517 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

58 5151- 97115 5131 5125 23 5181 59135 5135 5175 

316 5151- 97115 5131 5125 395 5181 59135 5139 517 

355 5151- 97115 5131 5125 57 5185 59165 5135 5175 

381 5151- 97115 5131 5125 36 5187 59115 5157 5115 

15 515- 9715 5139 517 12 5187 59115 5157 5115 

95 515- 9715 5139 517 375 5185 59195 5135 5175 

388 515- 9715 5131 5125 32 515 5915 5157 5115 

356 515- 9715 5131 5125 95 5153 59155 5132 518 

315 5195- 97155 5131 5125 55 5156 5912 5135 5175 

355 5192- 9717 5131 5125 359 5159 5917 5135 5175 

89 5195- 97175 5139 517 365 5155 59175 5139 517 

1 5199- 9718 5139 517 59 3 55 5132 518 

393 5193- 97155 5131 5125 7 3152 5511 5132 518 

328 5115- 98155 5131 5125 315 3157 55115 5135 5175 

363 5118- 9813 5131 5125 395 3157 55115 5135 5175 

66 5117- 98135 5139 517 91 3133 55155 5132 518 

335 5113- 98195 5.31 5125 371 3139 5517 5132 518 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

59 511- 9815 5131 5125 353 3137 55185 5132 518 

329 5162- 9817 5131 5125 395 3135 55155 5135 5175 

319 5156- 98175 5136 512 3 3165 52165 5137 5185 

19 5169- 9818 5139 517 25 3112 5218 5137 5185 

35 516- 95 5152 511 399 3112 5218 5132 518 

351 5135- 95155 5131 5125 355 3196 5713 5137 5185 

385 5132- 9516 5131 5125 325 3191 57135 5132 518 

375 5136- 9519 5131 5125 92 3195 57195 5138 515 

8 5133- 95195 5152 511 355 312 58 5137 5185 

61 5133- 95195 5139 517 358 312 58 5137 5185 

369 5133- 95195 5131 5125 362 3171 58125 5138 515 

351 5133- 95195 5131 5125 326 3175 58175 5135 5155 

355 5155- 95155 5131 5125 5 3188 5519 516 3 

358 5152- 9517 5131 5125 51 6135 25155 5166 313 

353 5152- 9517 5131 5125 325 6165 23165 5166 313 

52 5155- 97175 5131 5125 52 6196 2613 5165 3165 

351 5155- 95175 5131 5125 11 6172 2118 5168 319 
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رقم 
املفردة 
 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

رقم 
فردة امل

 بالبنك

صعوبة 
املفردة 
 باللوجيت

صعوبة 
املفردة 
 باملنف 

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

317 5155- 95175 5131 5125 357 1156 2513 511 315 

87 5151- 95185 5131 5125 86 1187 25115 5192 611 

327 5 55 5131 5125 396 1151 25125 5195 6165 

373 5153 5515 5131 5125      

 تعليق على نتائج تدريج مفردات مقياس االستعداد اللفظي يف صورته النهائية:

( مفردة )بعد حذف األفراد واملفردات غري املالئموة 377( أن مفردات املقياس الكلي وعددها )31يتضح من جدول )
( أي موا يقابلهوا 1151 إىل 6152-ألسس القياس املوضوعي( تغطي مدى الصعوبة بشكل مناسب حيث تراوحت ما بوني )

( باملنف، كما يالحظ أن هنا  عددًا مناسبًا من املفردات اليت تغطي املستويات املختلفة على مدى متصول 25125إىل  1516)
الصعوبة حيث ال توجد فجوات على متصل هذه الصعوبات، وذلك باعتبار اخلطأ املعياري على جانيب تقدير صعوبة كل مفوردة 

 متطرفتني كال منها على أحد طريف املقياس.فيما عدا فجوتني 
( باملنف، 611إىل  511( لوجيت أي ما يقابلها )5192إىل  5152وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة ما بني )

 صغرية نسبيًا مما يدل على دقة وثبات تقديرات صعوبات املفردات. -هذه -وتعترب قيم األخطاء املعيارية

مة لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة البيانوات القول إن النسبة الصغرية من املفردات غري املالئ وبوجه عام ميكن
للنموذج، وهذا بدوره يربهن على أن هذه املفردات متجانسة فيما بينها وصادقة يف تعريفها للمتغري حمل القياس. ويوضوح شوكل 

 داد اللفظي(. ( خريطة توزيع املفردات على متصل القياس )االستع2)
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 ( خريطة مفردات مقياس االستعداد اللفظي ككل 6شكل )

( وجود عدد مناسب من املفردات تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف مون املفوردات 2من شكل )ويتضح 
 (.3-1لتغطي الصعوبة األعلى واألدىن وبذلك يكون قد متت اإلجابة على التساؤل الفرعي )

( ينص على: ما تدري  صعوبات مفردات كل مكون من مكونوات مقيواس 6-1عن التساؤل الفرعي ) نتائ  اإلجابة
( التايل التدري  النهائي ملفردات مكونات مقياس االستعداد اللفظي مرتبة تبعًا لصوعوبتها 39االستعداد اللفظي؟ ويتضمن جدول )

وحديت اللوجيت واملنف، وذلك بعد حذف األفراد واملفردات غوري بوحديت اللوجيت واملنف باإلضافة إىل اخلطأ املعياري مقدرًا ب
 املالئمة ألسس القياس املوضوعي.

 ملكونات مقياس االستعداد اللفظي( نتائج تدريج صعوبات املفردات 41جدول )

 املكون
عدد 

 املفردات

 اخلطأ املعياري تدريج الصعوبة للمفردات

املعياري اخلطأ  الصعوبة باملنف الصعوبة باللوجيت
 باللوجيت

اخلطأ املعياري 
 باملنف

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 1155 5125 5123 5131 75135 12155 5181 6175- 55 إكمال اجلمل

 3155 3155 5113 5163 29115 19135 6187 1137- 15 التناظر اللفظي
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 املكون
عدد 

 املفردات

 اخلطأ املعياري تدريج الصعوبة للمفردات

املعياري اخلطأ  الصعوبة باملنف الصعوبة باللوجيت
 باللوجيت

اخلطأ املعياري 
 باملنف

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 313 519 5166 5158 26 18155 619 6163- 95 الفهم القرائي

 619 5195 5198 5155 71175 1515 9175 6186- 96 الكلمات معاين

نظرا لضيق املساحة ولكثرة اجلداول تعليق على نتائج تدريج مفردات مكونات مقياس االستعداد اللفظي يف صورهتا النهائية 
 واألشكال رأى الباحث عرضها بالكامل يف مالحق البحث.

( أن مفوردات مكونوات مقيواس 7( كلحق رقوم )9و 1و 6و 3( وتفصيال من جدول رقم )39يتضح من جدول )
( مفردة )بعد حذف املفردات غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي( 55 -15االستعداد الكمي قد تراوح عدد مفرداهتا ما بني )

ختلفة عون مودى تغطي مدى الصعوبة بشكل مناسب، كما يالحظ أن هنا  عددًا مناسبًا من املفردات اليت تغطي املستويات امل
 متصل الصعوبة.

( 75135 -19135( باللوجيت، أي ما يقابلهوا )5181- 1137-وقد تراوحت الصعوبة ملفردات املكونات ما بني )
قويم ( منف وتعتورب 1155 -519( لوجيت أي )5123 -5158باملنف وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة ما بني )

 ة نسبيًا مما يدل على دقة وثبات تقديرات صعوبات املفردات.صغري -هذه -األخطاء املعيارية

املالئمة لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة البيانوات  غري ميكن القول إن النسبة الصغرية من املفرداتوبوجه عام 
ينها وصوادقة يف تعريفهوا للنموذج، وهذا بدوره يربهن على أن هذه املفردات ملكونات مقياس االستعداد اللفظي متجانسة فيما ب

 للمتغري حمل القياس.

( خريطة توزيع مفردات مكونات مقياس االستعداد اللفظي علوى 7( كلحق رقم )9و 1و 6و 3كما يتضح من أشكال )
متصل القياس وجود عدد مناسب من املفردات تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف من املفردات لتغطي الصعوبة األعلى 

 (.6-1ألدىن وبذلك يكون قد متت اإلجابة على التساؤل الفرعي )وا
( ينص على: ما تدري  صعوبات مفردات الصور االختبارية ملقياس االسوتعداد 1-1نتائ  اإلجابة عن التساؤل الفرعي )

د اللفظوي مرتبوة تبعوًا ( التايل التدري  النهائي ملفردات الصور االختبارية اخلمس ملقياس االستعدا35اللفظي؟ ويتضمن جدول )



 بناء وتدريج بطارية لقياس االستعداد األكادميي للقبول باجلامعات
 IRTللمفردة  ونظرية االستجابة CRTباستخدام االختبارات مرجعية احملك 

 - 262 - 

لصعوبتها بوحديت اللوجيت واملنف باإلضافة إىل اخلطأ املعياري مقدرًا بوحديت اللوجيت واملنف، وذلك بعود حوذف األفوراد 
 واملفردات غري املالئمة ألسس القياس املوضوعي.

 ( نتائج تدريج صعوبات املفردات للصور االختبارية ملقياس االستعداد اللفظي45جدول )

قم ر
 الصورة

عدد 
 املفردات

 اخلطأ املعياري تدريج الصعوبة للمفردات

 اخلطأ املعياري باملنف اخلطأ املعياري باللوجيت الصعوبة باملنف الصعوبة باللوجيت

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 319 5165 5168 5155 29155 19125 6183 1157- 97 األوىل

 613 5165 5196 5155 28175 19125 1175 1157- 95 الثانية

 5185 5165 5137 5155 57195 19125 3195 1157- 98 الثالثة

 6165 5165 5195 5155 25175 1811 1155 6119- 51 الرابعة

 313 5165 5166 5155 2316 19125 6169 1157- 53 اخلامسة

 مي يف صورهتا النهائية.تعليق على نتائج تدريج مفردات الصور االختبارية ملقياس االستعداد الك
( أن مفردات الصور االختباريوة 5( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3من جداول رقم )( وتفصيال 35يتضح من جدول )

( مفردة )بعد حذف املفردات غري املالئمة ألسوس القيواس 51 -95ملقياس االستعداد اللفظي قد تراوح عدد مفرداهتا ما بني )
بشكل مناسب، كما يالحظ أن هنا  عددًا مناسبًا من املفردات اليت تغطي املستويات املختلفوة  املوضوعي( تغطي مدى الصعوبة

( باللوجيوت، أي موا يقابلهوا 2182- 3155-على مدى متصل الصعوبة. وقد تراوحت الصعوبة ملفردات الصور ما بوني )
( 6165 -5165( لوجيت أي )5195، 5155( باملنف وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة ما بني )8911 -9565)

 صغرية نسبيًا مما يدل على دقة وثبات تقديرات صعوبات املفردات.  -هذه -منف وتعترب قيم األخطاء املعيارية

وبوجه عام ميكن القول إن النسبة الصغرية من املفردات غري املالئمة لنموذج راش تشري أيضا إىل حسن مالءمة البيانوات 
بدوره يربهن على أن هذه املفردات لصور االختبارية متجانسة فيما بينها وصادقة يف تعريفها للمتغري حمل القيواس.  للنموذج، وهذا

( خريطة توزيع مفردات للصورة االختبارية ملقياس االستعداد اللفظوي 5( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3كما يتضح من أشكال )
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ت تغطي متصل القياس مع احلاجة إىل عدد إضايف من املفردات لتغطي الصوعوبة على متصل القياس وجود عدد مناسب من املفردا
 (.1-1األعلى واألدىن وبذلك يكون قد متت اإلجابة على التساؤل الفرعي )

اإلجابة عن التساؤل التساؤل الرئيسي الرابع: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية على مقياس االسوتعداد اللفظوي؟ 
 التساؤالت الثالثة الفرعية التالية: ويتفرع منه 

( ينص على: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية على مقياس االستعداد اللفظوي 3-9اإلجابة عن التساؤل الفرعي )
 الكلي يف صورته النهائية؟.

ديرات املقابلوة هلوا مت حساب تقديرات القدرة احملتملة على مقياس االستعداد اللفظي ككل مقدرة بوحدة اللوجيت والتق
( تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على مقياس مقياس االسوتعداد اللفظوي يف 32بوحدة املنف. ويتضمن جدول )

 صورته النهائية مقدرة بوحديت اللوجيت واملنف. 
 (46) لجدو

 لكك للفظيتقديرات القدرة املقابلة لكل درجة خام كلية على مقياس االستعداد ا

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

5 2152- 3516 3181 5135 85 5 55 5137 5185 

3 5175- 63165 3153 5155 55 5151 55135 5137 5185 

6 5159- 6918 5176 112 53 5152 5511 5137 5185 

1 9126- 6215 5155 6155 56 5158 5519 5137 5185 

9 9113- 68195 5153 6155 51 5133 55155 5137 5185 

5 9158- 6512 5192 611 59 5139 5517 5137 5185 

2 1188- 1512 5191 6135 55 5.37 55185 5137 5185 

7 1173- 13195 519 6 52 516 53 5137 5185 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

8 1152- 1616 5117 3185 57 5166 5313 5137 5185 

5 1191- 16185 5115 3175 58 5165 53165 5137 5185 

35 1113- 11195 5119 317 55 5168 5319 5137 5185 

33 116- 19 5116 312 355 5113 53155 5137 5185 

36 1.3- 1915 5113 3155 353 5119 5317 5137 5185 

31 1153- 19155 511 315 356 5117 53185 5137 5185 

39 6156- 1519 5165 3195 351 5115 53155 5137 5185 

35 6181- 15185 5168 319 359 5196 5613 5137 5185 

32 6172- 1216 5168 319 355 5195 56165 5137 5185 

37 6128- 1212 5.67 3115 352 5198 5619 5137 5185 

38 6123- 12155 5162 311 357 5153 56155 5137 5185 

35 -6159 1711 5162 311 358 5159 5617 5137 5185 

65 6198- 1712 5165 3165 355 5157 56185 5137 5185 

63 6196- 1715 5165 3165 335 512 51 5137 5185 

66 6112- 1816 5169 316 333 5.21 51135 5137 5185 

61 611- 1815 5169 316 336 5122 5111 5137 5185 

69 6169- 1818 5161 3135 331 5.25 51195 5137 5185 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

65 6135- 15155 5161 3135 339 5176 5112 5137 5185 

62 6131- 15115 5161 3135 335 5175 51175 5137 5185 

67 6158- 1512 5166 313 332 5178 5115 5138 515 

68 6151- 15185 5166 313 337 5183 59155 5138 515 

65 3158- 9513 5166 313 338 5189 5916 5138 515 

15 3159- 9511 5166 313 335 5187 59115 5138 515 

13 3185- 95155 5163 3155 365 515 5915 5138 515 

16 3185- 95175 5163 3155 363 5151 59125 5138 515 

11 3.8- 93 5163 3155 366 5157 59185 5138 515 

19 3172- 9316 5163 3155 361 3 55 5138 515 

15 3176- 9319 516 3 369 3151 55135 5138 515 

12 3127- 93125 516 3 365 3152 5511 5138 515 

17 3121- 93185 516 3 362 313 5515 5138 515 

18 3155- 96155 516 3 367 3131 55125 5.38 515 

15 3155- 96165 516 3 368 3137 55185 5135 5155 

95 3156- 9619 516 3 365 316 52 5135 5155 

93 3198- 9612 5135 5155 315 3169 5216 5135 5155 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

96 3199- 9618 5135 5155 313 3167 52115 5135 5155 

91 319- 91 5135 5155 316 3113 52155 5135 5155 

99 3117- 91135 5135 5155 311 3119 5217 5135 5155 

95 3111- 91115 5135 5155 319 3118 5215 5135 5155 

92 3165- 91155 5135 5155 315 3196 5713 5135 5155 

97 3162- 9117 5135 5155 312 3192 5711 516 3 

98 3166- 9115 5135 5155 317 3195 57195 516 3 

95 3135- 99155 5138 515 318 3151 57125 516 3 

55 3132- 9916 5138 515 315 3157 57185 516 3 

53 3136- 9919 5138 515 395 3123 58155 516 3 

56 3155- 99155 5138 515 393 3122 5811 516 3 

51 3152- 9917 5138 515 396 317 5815 5163 3155 

59 3156- 9915 5138 515 391 3179 5817 5163 3155 

55 5155- 95155 5138 515 399 3175 58155 5163 3155 

52 5152- 9516 5138 515 395 3181 55135 5163 3155 

57 5151- 95115 5138 515 392 3188 5519 5166 313 

58 515- 9515 5138 515 397 3151 55125 5166 313 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

55 5187- 95125 5138 515 398 3157 55185 5166 313 

25 5189 9518 5138 515 395 6156 2513 5161 3135 

23 518- 92 5137 5185 355 6158 2519 5161 3135 

26 5177- 92135 5137 5185 353 6131 25125 5161 3135 

21 5179- 9211 5137 5185 356 6138 2515 5169 316 

29 5173- 92195 5137 5185 351 6169 2316 5169 316 

25 5128- 9212 5137 5185 359 611 2315 5169 316 

22 5125- 92175 5137 5185 355 6112 2318 5165 3165 

27 5126- 9215 5137 5185 352 6196 2613 5165 3165 

28 512- 97 5137 5185 357 6195 26195 5162 311 

25 5157- 97135 5137 5185 358 6155 26175 5162 311 

75 5159- 9711 5137 5185 355 6121 21135 5167 3115 

73 5153- 97195 5137 5185 325 617 2115 5168 319 

76 5198- 9712 5137 5185 323 6178 2115 5168 319 

71 5195- 97175 5137 5185 326 6182 2911 5165 3195 

79 5196- 9715 5137 5185 321 6155 29175 511 315 

75 5115- 98155 5137 5185 329 1159 2516 5113 3155 
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الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

الدرجة 
 اخلام

تقدير 
القدرة 
 باللوجيت

تقدير 
القدرة 
 باملنف

اخلطأ 
املعياري 
 باللوجيت

اخلطأ 
املعياري 
 باملنف

72 5112- 98.6 5137 5185 325 1139 2517 5116 312 

77 5119- 9811 5137 5185 322 1165 22165 5111 3125 

78 5113- 98195 5137 5185 327 1117 22185 5115 3175 

75 5168- 9812 5137 5185 328 115 2715 5117 3185 

85 5165- 98175 5137 5185 325 1129 2816 5115 3155 

83 5166 9815 5137 5185 375 118 25 5193 6155 

86 516- 95 5137 5185 373 1158 2515 5199 616 

81 5137- 95135 5137 5185 376 9135 75155 5198 619 

89 5139- 9511 5137 5185 371 9199 7616 5151 6125 

85 5133- 95195 5137 5185 379 9172 7118 5123 1155 

82 5158- 9512 5137 5185 375 516 72 5171 1125 

87 5152- 9517 5137 5185 372 5151 75125 3156 513 

88 5151- 95185 5137 5185 377 7132 8518 3189 516 

-( أن تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على املقياس الكلي يتراوح ما بوني )32كما يتضح من جدول )
( أي ما بني 3181إىل  5137منف، واخلطأ املعياري للقدرة ما بني ) (8518إىل  3516( لوجيت أي ما بني )7132إىل  2152

( باملنف وتعترب هذه احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام املقياس الكلوي احلوايل أو أي 5135إىل  5185)
 مقياس فرعي مسحوب منه.

 ( التايل دالة معلومات مقياس االستعداد اللفظي.7ويوضح شكل )



 م0242، اجلزء السابع( ديسمرب لسنة 411جملة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 211 - 

 
 ( دالة املعلومات ملقياس االستعداد اللفظي ككل 7ل )شك

( السابق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات. وبذلك تكون متت اإلجابة عن التساؤل الفرعي 7ويتضح من شكل )
(9-3.) 

على مفردات كل  ( وينص على: ما تقدير القدرة املقابل لكل درجة كلية حمتملة6-9نتائ  اإلجابة على التساؤل الفرعي )
 مكون من مكونات مقياس االستعداد اللفظي؟.

( 37تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على مكون إكمال اجلمل ملقياس االستعداد اللفظي. ويتضمن جودول ) -ب
اللفظوي يف صوورهتا تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على مفردات مكون إكمال اجلمل ملقياس االسوتعداد 

 النهائية مقدرة بوحديت اللوجيت واملنف.

 ( نتائج تقديرات القدرة لكل درجة خام ملكونات مقياس االستعداد اللفظي47جدول )

 املكون
عدد 

 املفردات
الدرجة 

 اخلام

 اخلطأ املعياري تقديرات القدرة لكل درجة

اخلطأ املعياري  القدرة باملنف القدرة باللوجيت
 جيتباللو

اخلطأ املعياري 
 باملنف

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 -5 55 إكمال اجلمل
55 

-
5185 

6167 65175 82115 5116 3152 312 518 

 -5 15 التناظر اللفظي
15 

-512 5151 6819 77125 5112 3185 318 5165 
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 -5 95 الفهم القرائي
95 

-
5156 

515 6619 7715 5113 3189 3155 516 

 -5 96 ين الكلمات معا
96 

-
5123 

2161 63155 83135 5119 3159 317 517 

( أن تقديرات القدرة املقابلوة لكول 8( كلحق رقم )9و 1و 6و 3( وتفصيال من جداول رقم )37يتضح من جدول )
( 82115 -6175( لوجيوت أي )7167 -5185-اللفظي تتراوح ما بني )درجة كلية حمتملة على مكونات مقياس االستعداد 

( باملنف وتعتورب هوذه 518 -3155)( لوجيت، أي 3152 -5113منف، وامتدت األخطاء املعيارية لتقديرات القدرة ما بني )
 احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام مفردات مكونات مقياس االستعداد اللفظي.

ت مكونات مقياس االستعداد اللفظي. أن املقيواس ( لدالة معلوما8( كلحق رقم )9و 1و 6و 3من أشكال )كما يتضح 
 (.6-9يتمتع بدرجة عالية من الثبات وبذلك تكون متت اإلجابة عن التساؤل الفرعي )

( وينص على: ما تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على كول صوورة 1-9اإلجابة عن التساؤل الفرعي )
 اختبارية ملقياس االستعداد اللفظي؟.

وفيما يلي عرض لتقديرات القدرة املقابل لكل درجة خام كلية حمتملة لكل صورة اختبارية على حدة، وتقديرات القودرة 
( تقوديرات 38املقابلة لكل درجة خام كلية حمتملة على الصورة االختبارية األوىل ملقياس االستعداد اللفظي. ويتضمن جودول )

على مفردات الصورة االختبارية ملقياس االستعداد اللفظي يف صورهتا النهائية مقدرة بوحديت  القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة
 اللوجيت واملنف.

 ( 41جدول )
 اللفظيقياس االستعداد ملنتائج تقديرات القدرة لكل درجة خام للصور االختبارية 

رقم 
 الصورة

عدد 
 املفردات

الدرجة 
 اخلام

 ملعيارياخلطأ ا تقديرات القدرة لكل درجة

 القدرة باملنف القدرة باللوجيت
اخلطأ املعياري 

 باللوجيت
اخلطأ املعياري 

 باملنف

 إىل من  إىل من إىل من  إىل  من

 519 3125 3188 5111 75195 6516 5195 5152- 97 -5 97 األوىل
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 5115 3125 3187 5111 75155 6313 5183 5178- 95 -5 95 الثانية

 516 312 3189 5116 75125 65155 5131 5155- 98 -5 98 الثالثة

 511 315 3182 511 83155 66195 2163 5153- 51 -5 51 الرابعة

 516 3155 3189 5113 7712 6515 5156 515- 53 -5 53 اخلامسة

لكل ( أن تقديرات القدرة املقابلة 2( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3( وتفصيال من جداول رقم )38يتضح من جدول )
 -6516( لوجيوت أي )5195 -5152-درجة كلية حمتملة على الصور االختبارية ملقياس االستعداد اللفظي تتراوح ما بوني )

( منف، وتعترب هذه احلدود هي أقصى حدود للقدرة ميكن تقديرها باستخدام هذه الصورة االختبارية. كما يتضوح مون 77195
ايل دالة معلومات للصور االختبارية من مقياس االستعداد اللفظوي. أن االختبوار ( الت2( كلحق رقم )5و 9و 1و 6و 3أشكال )

 (.1-9يتمتع بدرجة عالية من الثبات وبذلك تكون متت اإلجابة عن التساؤل الفرعي )

 ملخص عام لنتائج الدراسة:
 وبعد االنتهاء من تدري  مقاييس الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا خنلص إىل:

 IRTاالختبارات مرجعية احملك )االيدوميتري( ونظريوة القيواس املوضووعي االسوتجابة للمفوردة  بنيالتكامل  (3
( واإلحصاءات املشتقة GIA)السيكوميتري(، وكذلك التكامل بني اإلحصاءات الكالسيكية )الرسم البياين للمفردات 

استخالص املؤشرات اإلحصائية للمفردات من نظرية االستجابة للمفردة يف بناء وتدري  بطارية االستعداد األكادميي و
 وتقدير قدرات األفراد. 

مطابقة واتساق بيانات البطارية كقياسيها الكمي واللفظي إىل حد كبري مع أسس القياس املوضووعي واالختبوارات  (6
CRT  املقاييس بدرجة عالية من الصدق والثبات.وقد متثل ذلك يف متتع هذه 

فة من هذه املقاييس إىل حد ما مقارنة كا يقابلها يف الدراسات السابقة واخنفواض قويم اخنفاض أعداد املفردات احملذو (1
 اخلطأ املعياري لتقديرات كل من املفردات واألفراد مما يشري إىل ثبات البطارية.

أمكن احلصول على مقياس كلي لالستعداد األكادميي الكمي وآخر اللفظي تتدرج مفردات كل منها علوى ميوزان  (9
 واحد بصفر مشتر  واحد.تدرج 

إمكانية سحب عدة صور اختبارية متكافئة متعادلة القياس )سوى للبطارية ككل كقياسيها، أو ألحد مقاييسوها، أو  (5
أحد مكوناهتا( تستخدم يف القياسات املتعددة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات كما تغطي مدى مناسوبا مون 

دم يف تقدير استعدادات الطالب األكادميية الكمية واللفظية على مودار أعووام تقديرات األفراد واملفردات، وتستخ
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القياس وتكافؤ الفرص من عام آلخر كون تلك الصور مسحوبة من نفس  دراسية متتالية مع ضمان تعادل وموضوعية
 البنك.

ن املقياس الكموي واللفظوي مجيع دوال املعلومات الصور االختبارية اخلمسة الفرعية املكونة للبنك وبالنسبة لكل م (2
 متكافئة وتعطي معلومات مناسبة عند مستويات قدرة حمددة كما تشري إىل درجة عالية من الثبات.

 ميكن إثراء البطارية كفردات جديدة وذلك بالنسبة لكل مقياس منها وكذلك إضافة مقاييس ومكونات جديدة. (7

 توصيات الدراسة: 
 ة كا يلي:يف ضوء نتائ  الدراسة ميكن التوصي

ب انتقاء الطالب وقبوهلم باجلامعات، وذلك كسايرة التطورات العاملية يف استخدام أساليب جديدة إعادة النظر يف أسلو -3
 تعتمد على اختبارات ومقاييس ذات قدرة عالية يف الكشف عن استعداداهتم.

لبناء وتقنني مفردات لعمل بنو  أسئلة لقياس اعتبار الدراسة احلالية بداية للقيام بدراسات شاملة على املستوى القومي  -6
 قدرات واستعدادات املتعلمني يف كافة مراحل التعليم.

 قائمة املراجع
 أوال: املراجع العربية:

(: استخدام منوذج راش يف تدري  مقياس للقدرة العقلية لدراسة بعض العوامل املؤثرة على 6551غازي عبد اهلل )اعتدال  .3
 غري منشورة بنات عني مشس. دقة القياس، دكتوراه

(: القياس حمكي املرجع ألحد مقررات علم النفس التعليمي "دراسوة ميدانيوة". رسوالة 6555اعتدال غازي عبد اهلل ) .6
 ماجستري )غري منشورة(. كلية البنات: جامعة عني مشس.

املرتدة على النوات  املعرفية للتعلم يف (: استخدام اختبارات متعادلة القياس يف دراسة أثر التغذية 6559إكرام محزة السيد ) .1
مادة الكيمياء لدى طالب املرحلة الثانوية العامة. رسالة ماجستري. )غري منشورة(. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربيوة: 

 جامعة عني مشس.

لتنميوة الوذكاء  : استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف تقييم فاعلية برنوام 6535إكرام محزة السيد حبشي صهوان  .9
 الطبيعي واألداء املدرسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية البنات، جامعة عني مشس.

الكويت. جملة العلوم االجتماعية، العدد الثالث، (: حول التفسريات املتباينة لنتائ  االختبارات. 3583أمينة حممد كاظم ) .5
 .75 -17السنة التاسعة، 
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(: دراسة نظرية نقدية حول القياس املوضوعي للسلو  )منوذج راش(. الكويت: سلسلة الكتب 3588أمينة حممد كاظم ) .2
 املختصة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

(: تدري  ومعايرة املقاييس: معايري منو طفل ما قبل املدرسة. يف: حممد عماد الودين إمساعيول 3559أمينة حممد كاظم ) .7
وليلى كرم وأمينة كاظم وهدى ناشف، اجمللد الثاين، الدراسة النفسية، القاهرة: رئاسة جملس الوزراء، اجمللس  رمزي وناهد

 .616 -339القومي للطفولة واألمومة، 

أ(: مستوى العينة وتدرج بنك األسئلة باستخدام منوذج )راش( "دراسة جتريبيوة". يف: أنوور 3552أمينة حممد كاظم ) .8
مينة كاظم، وسليمان اخلضري، ونادية عبد السالم، اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والتربوي. الشرقاوي، وأ

 مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة.

ب(: نظرية السمات الكامنة. يف: أنور الشرقاوي وسليمان اخلضري، وأمينة كاظم، ونادية عبد 3552أمينة حممد كاظم ) .5
 يف القياس والتقومي النفسي والتربوي، األجنلو املصرية. القاهرة. السالم. اجتاهات معاصرة

(: تقومي برنام  لتنمية االستيعاب والسرعة يف القراءة وعالقته بأمناط الشخصية وفق دليول 6558بامسة فهد عبد الرمحن ) .35
 ة عني مشس.مايرزويرجيز. رسالة دكتوراه. )غري منشورة(. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية: جامع

 : اختبار االستعداد ترمجة مصطفى فهمي وحممد حلمي املليجي.3571جرترودل ونيل جريفز  .33

(: االستعداد العلمي والتنبؤ بالنجاح يف بعض كليات اجلامعة "دراسوية سويكومترية يف 6555محدي يونس أبو جراد ) .36
ل العربية: معهد البحوث والدراسات العربية: قسم نظرية االستجابة للمفردة" رسالة دكتوراه. )غري منشورة(. جامعة الدو

 التربية.

 (: اختبار االستعداد العقلي للمرحلة الثانوية واجلامعات، جلنة البيان العريب، القاهرة.3521رمزية الغريب ) .31

ديود (: استخدام منوذج راش يف بناء بنك األسئلة ملقرر يف علم الونفس التعليموي وحت3552شادية عبد العزيز منتصر ) .39
 الدرجات الفاصلة املقابلة للتقديرات اجلامعية. رسالة ماجستري. )غري منشورة(. كلية البنات: جامعة عني مشس.

(: التصور البصري اجملسم لدى عينة من طالبات اجلامعة "قياسوه وتنميتوه". رسوالة 6556شادية عبد العزيز منتصر ) .35
 س.دكتوراه. )غري منشورة(. كلية البنات: جامعة عني مش

(: االختبارات التشخيصية مرجعية احملك يف اجملاالت التربوية والنفسوية والتدريبيوة، 3555صالح الدين حممود عالم ) .32
 القاهرة، دار الفكر العريب.

(: مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعواد وتطبيقاهتوا يف 6555صالح الدين حممود عالم ) .37
 سي والتربوي. القاهرة: دار الفكر العريب.القياس النف

(: القياس والتقومي التربوي والنفسي )أساسياته وتطبيقاتوه، وتوجيهاتوه املعاصورة(. 6555صالح الدين حممود عالم ) .38
 القاهرة: دار الفكر العريب.
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ساء، الكويت اجمللوة التربويوة (: القيمة التنبؤية ملعايري القبول جبامعة امللك فيصل باإلح6553عبد اهلل بن عمر النجار ) .35
 (.35( اجمللد )55العدد ) -جامعة الكويت

(: تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات. الطبعة الثالثة. دار الفكر. اململكة األردنية اهلامشية. 6557فتحي عبد الرمحن جروان ) .65
 عمان.

 األجنلو املصرية.(: القدرات العقلية. الطبعة اخلامسة. القاهرة: مكتبة 3552فؤاد أبو حطب ) .63

معهود  -رسوالة دكتووراه -(: التنبؤ بنجاح طالب اهلندسة يف ضوء استعداداهتم األساسية3555فوقية عبد الفتاح ) .66
 جامعة القاهرة. -الدراسات والبحوث التربوية

قي من (: استخدام منوذج راش لتطوير بعدي االستدالل العام واالستدالل املنط6553حمسوب عبد القادر الضوي حسن ) .61
 بطارية االختبارات املعرفية العاملية. قنا.

: اختبار االستعدادات العقلية لطالب اجلامعات واملعاهد العليوا املركوز 3571حممد خليفة بركات وحممد نسيم رأفت  .69
 القومي لالمتحانات مكتبة االختبارات النفسية، القاهرة.

يف العلوم لتالميذ هناية مرحلة التعلم األساسي، ماجستري، كليوة (: بناء اختبار حمكي املرجع 3555حممد حممد فتح اهلل ) .65
 التربية جامعة األزهر.

(: مدى فاعلية منوذج تعليمي باستخدام االختبارات مرجعية احملك علوى بعوض املهوارات 6555حممد حممد فتح اهلل ) .62
 االبتكارية لدى طالب املرحلة الثانوية، دكتوراه، تربية األزهر.

دراسة مقارنة خلرجيي املدارس الثانوية بأنواعها يف التنبؤ بالنجاح يف (: 6559ي لالمتحانات والتقومي التربوي )املركز القوم .67
 بعض كليات اجلامعة.

(: إعداد وتقنني اختبارات االستعداد للقبول باجلامعات حتت الطبع، 6557املركز القومي لالمتحانات والتقومي التربوي ) .68
 القاهرة.

العامة، وزارة التعليم العايل، مكتبة  الطالب التدرييب الختبارات القدراتهو: دليل 3965للقياس والتقومي  املركز الوطين .65
 امللك فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية السعودية.

رسوالة (: بناء وتطوير اختبار لالستعداد األكادميي لطلبة املرحلة الثانوية يف األردن، 3585معتصم حممد حممود عكور ) .15
 ماجستري، كلية التربية، جامعة الريمو  أردب، األردن.

(: استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف تقييم فاعلية برنام  لتنمية االستدالل االسوتقرائي 6558مىن ربيع الطنطاوي ) .13
 مشس. لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية. رسالة دكتوراه. )غري منشورة(. كلية البنات: جامعة عني

(: دراسة سيكوميترية حول تطوير اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن باستخدام منووذج راش. 6555مىن ربيع الطنطاوي ) .16
 رسالة ماجستري. )غري منشورة(. كلية البنات: جامعة عني مشس.
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 -ن جودة التعليم واالعتمواداهليئة القومية لضما -(: معايري التقومي6555اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) .11
 القاهرة.

(: مشروع إعداد املعايري القومية: املعايري القومية للتعليم يف مصر. اجمللد الثالث ملاديت العلوم 6551وزارة التربية والتعليم ) .19
 والرياضيات، مجهورية مصر العربية.

  لتنمية الفهم القرائوي باسوتخدام نظريوة (: دراسة أثر القياس الدينامي على فاعلية برنام6535وليد أمحد مسعود ) .15
 االستجابة للمفردة، رسالة دكتوراه )غري منشورة( جامعة عني مشس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية.
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