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 أوال :  االطار العام لمدراسة
  المقدمة :

بارات التحصيمية من أقدم أدوات القياس والتقويم استخداما  في جمع بيانات تعد االخت
كمية عن مستوى الطالب في أي مادة من المواد الدراسية. حيث تساعد المعمم عمى اتخاذ 
القرارات التعميمية المناسبة والحصول عمى بيانات ومعمومات عن السمة المقاسة. وغالبا  يتم 

قييم مستوى أداء الطمبة وتحصيميم ، حيث كان ومازال العمل بيا استخدام االختبارات لت
 مستمرا  لما ليا من دور في الكشف عن مدى نجاح مواقف تعميمية مختمفة.

جيودىم   والنفسي  التربوي والتقويم  القياس  في  المعاصر   االتجاه أصحاب   ركز وقد  
  أداة  بين  عالقة أدق  تتحقق   بحيث القياس   في ضوعية والمو  الدقة  مستويات  أعمى  إلى          لمتوصل 

 .( 3122( )في ذيب،Nunnally,1978المراد قياسيا )  والسمة  القياس
وتعتبر االختبارات محكية المرجع من االتجاىات الحديثة في عممية القياس النفسي 

حيث تصنف ىذه والتربوي والتي تركز عمى مقارنة اداء الفرد بمحك معين )درجة قطع(، 
االختبارات كل طالب إلى متقن وغير متقن لمميارة أو السمة المقاسة فقط دون الرجوع الى 
جماعتو أو الصف الذي يدرس فيو. ومما أدى إلى ظيور ىذا النوع من االختبارات ىو 
القصور الحاصل في االختبارات معيارية المرجع حيث "تيتم بالفروق الفردية بين الطمبة دون 

نظر إلى مدى إتقان الطالب لمميارات والمعمومات المراد قياسيا وذلك لتأىيمو لبرامج تدريبية ال
وتعميمية جديدة ، وبالتالي فيي ال تساعد عمى تقويم وتشخيص كل من كفاية الطالب وبعض 
البرامج التدريبية القائمة عمى الكفايات بالقدر المطموب ، أي أنيا ال تزود المعمم بمعمومات 

قيقة تساعد في اتخاذ القرارات التربوية المناسبة حول مستوى كفاية الطالب والمنيج الدراسي " د
 (.3127)سميمان والصالح، 

أدى الى ظيور االختبارات محكية المرجع ىو ظيور التعمم باإلتقان الذي يعتمد في 
من الميارات  تفسير الدرجة عمى اكتساب الفرد لمسموك الذي ينتج عن تحقيقو ليدف أو نطاق

المحددة. فأخذ ىذا النوع من االختبارات اىتمام كبير من عمماء القياس مما ادى الى تفاوت 
( بأنو طريقة لمتحقق من اكتساب 8:: 3124في مفيومو لدى الكثيرين، حيث عرفو النبيان )

فو المتعمم الكفايات أو الميارات األساسية التي تعبر عن نواتج تعميمية محددة . كما عر 
"بأنو االختبار الذي يغطي نطاقا  ضيقا  ويستخدم ألجل اتخاذ قرارات  Thorndaikeثورندايك 

 ( .3127التمكن " )سميمان والصالح، 
إن عممية اتخاذ القرار إلتقان الطالب لمميارة أو السمة تتم بمقارنة أداءه بالنقطة 

إلى متقنين وغير متقنين  المحددة مسبقا  عمى متصل التحصيل، وكذلك قرار تصنيف الطالب
( بأنو نقطة عمى Tiratira,2009تعتمد عمى درجة القطع أو المحك والذي عرفو تراتيرا )

       متصل يعد عندىا الحد األدنى المقبول الذي يفصل بين التصنيفات االيجابية والسمبية.
 (. 3127)في سميمان والصالح،
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طاق شامل من المعارف والميارات ( المحك بأنو " نNitko,1983كما عرف نيتكو )
المحددة تحديدا  جيدا  بحيث يمكن نتيجة لموازنة أداء الفرد في االختبار بيذا النطاق أن نعرف 

 (.37: 3122ما يستطيع أن يؤديو ىذا الفرد وما ال يستطيع أن يؤديو" )عالم،
لب بشكل وما يميز االختبارات محكية المرجع  أنيا ال تقتصر عمى تقويم أداء الطا

فردي بل  تستعمل ألغراض التقويم التربوي عنـد تقويــم أداء المدرســة ككل وحتــى فـي اختيـار 
الطالب لمدراسات العميـا ، كما أنيا تعتمد أساسا في تحديد مجموعة من المخرجات التعميمية 

ن مفيدا عندما المرغوب فييا ومستويات انجازىا المحددة لذا فان ىذا النوع من االختبارات يكو 
تختمف المؤسسات التربوية في تقديم محتويات مختمفة لطمبتيا ألنيا ستفرض عمـى ىذه 

معمومات وميارات  مستويات إتقان محددة في اكتسابالمؤسسـات وجوب أن يبمغ الطمبة 
( وقد ارتبط ىذا النوع من االختبارات بمدخل معاصر من Wikstrom, 2005) محددة.

 Item Response Theoryتقويم التربوي وىو نظرية االستجابة لممفردة )مداخل القياس وال
(IRT  إذ تعد ىذه النظرية ثورة في مجال القياس والتقويم التربوي والنفسي حيث تغمبت عمى

قصور نظرية القياس الكالسيكية، وقدمت أساليب موثوق فييا لمعالجة قضايا أساسية في 
ات وبناء بنوك األسئمة وبناء االختبارات محكية المرجع القياس التربوي مثل معايرة الفقر 

(Hambelton & Swaminathan , 1985 ،3123( ) في بني ياسين. ) 
ذا قورنت  نظرية االستجابة الفقرة بالنظرية الكالسيكية ، فإن النظرية الكالسيكية   وا 

ائص السيكو مترية تعتمد عمى عينة االفراد التي يجري عمييا االختبار ، وبذلك تختمف الخص
لفقرات االختبار )مثل معالم الصعوبة ومعالم التمييز ( باختالف العينة المستخدمة ، وايضا  ال 
نستطيع في النظرية الكالسيكية الموازنة بين مستويات القدرة إذا أجاب األفراد عمى فقرات 

ح كيف يحاول الفرد مختمفة ومتباينة في صعوبتيا، وال تقدم النظرية تفسيرا  سيكولوجيا يوض
إجابة إحدى فقرات االختبار وتفترض ىذه النظرية تساوي تباين أخطاء القياس لجميع 
المختبرين ولكن يالحظ أحيانا  أن بعض األفراد يكون أداؤىم في االختبار أكثر اتساقا  من 

 غيرىم من األفراد  .
فتتصف بدرجة عالية من أما بالنسبة لالختبارات التي تبنى وفق نظرية استجابة الفقرة 

الموضوعية، ومن الممكن تعميم نتائجيا، باإلضافة إلى أنيا تتيح الفرصة لممقارنة بين 
مجموعات متباينة من األفراد، بحيث يمكن تقدير قدرة الفرد الذي يطبق عمية االختبار بدقة 

 ومقارنتو بغيره من األفراد.
اذج الرياضية تختمف باختالف عدد وتشمل نظرية االستجابة لمفقرة عمى عدد من النم

المعامالت التي يأخذىا النموذج بعين االعتبار لتحديد منحنى خصائص الفقرة، إال أن كل ىذه 
النماذج تيدف لتحديد العالقة بين أداء الفرد عمى االختبار وبين القدرة التي تكمن وراء ىذا 

 األداء، وتفسير قدرة الفرد حسب موقعو عمى سمم القدرة . 
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ويعد النموذج الموغاريتمي األحادي أو نموذج راش أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة، 
( متساو  لجميع الفقرات a( فقط ، ويفترض أن التمييز)bحيث يتم فيو تقدير معممة الصعوبة )
( متساو  لجميع المفردات في االختبار ويساوي صفر، cاالختبارية ويساوي واحد ، والتخمين )

نموذج الموغاريتمي ثنائي المعمم يحتوى عمى تقدير معممة الصعوبة ، ومعممة غير أن ال
التمييز، ويفترض أن معممة التخمين  متساو  لجميع المفردات في االختبار ، ويساوي صفرا  ، 
أما النموذج ثالثي المعمم يعتبر االعم بين نماذج ىذه النظرية حيث يحتوي عمى تقدير معمم 

 تمييز ومعمم التخمين. الصعوبة، ومعمم ال
وتقوم نظرية استجابة الفقرة عمى عدة افتراضات ىي : فرض أحادية البعد أي أن 
جميع فقرات االختبار تقيس سمو واحدة، واالستقالل الموضعي لمفقرة ويعني أن استجابة 
المفحوص عمى فقرة ما ال تؤثر إيجابا  أو سمبا  عمى استجابتو عمى أي فقرة أخرى 

(Hambelton & Swaminathan ,1985 ،وكذلك افتراض 3127( )في أبو فودة .)
التحرر من السرعة والذي يعني أن المفحوصين الذين يفشمون في اإلجابة عن فقرات االختبار 
يفشمون بسبب محدودية قدراتيم وليس بسبب أن الوقت غير كاف  لموصول إلى الفقرات 

ئص الفقرة والذي يدل عمى أن منحنى خصائص واإلجابة عنيا ، وأخيرا  افتراض منحنى خصا
( θوقدرة المفحوص ) p(θ)الفقرة دالة رياضية تربط بين احتمال اإلجابة الصحيحة عن الفقرة 

 التي يتم قياسيا بمجموعة من الفقرات في االختبار الذي تم بناؤه لتمك الغاية .
ابة لمفقرة في بناء ولقد تم إجراء العديد من الدراسات التي استخدمو نظرية االستج

 االختبارات وتحميميا فمنيا:
( والتي ىدفت الستخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيمي 3127دراسة الحاج )

محكي المرجع في مقرر عمم النفس التربوي ، ولتحقيق ىدف الدراسة صممت الباحثة اختبارا  
ة معامل ثباتو كرونباخ ألفا ( فقرة من نوع االختيار من متعدد ، حيث بمغت قيم61مكون من )

( طالبة من طالبات جامعة أم القرى ، من المسجالت 375( طبقتو عمى عينة من )1.98)
ىـ( واستخدمت 2545-2544في مقرر عمم النفس التربوي ، خالل الفصل الدراسي الثاني )

( في فحص مطابقة بيانات االختبار لنموذج راش وفي حساب معامل Bilog-MG3برنامج )
( فقرة 36لفقرات .أظيرت النتائج تحقق افتراضات نموذج راش ، ومطابقة االستجابات عن )ا

( فقرة لم تطابق النموذج ، بمغت قيمة معامل 36من فقرات االختبار لمنموذج ، بينما حذفت )
( . كما تراوحت قيم معالم صعوبة فقراتو بين 3:.1ثبات االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة )

 ( مما يؤكد أن االختبار متوسط الصعوبة .1.681( و )1.7:9-)
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( دراسة ىدفت إلى استخدام نموذج راش في تصميم اختبار 3126كما أجرت القرشي)
تحصيمي محكي المرجع في مقرر طرق البحث العممي لطالبات قسم رياض األطفال بكمية 

رر طرق البحث العممي التربية بجامعة الطائف . فقامت ببناء اختبار محكي المرجع في مق
( فقرة من نوع االختيار من أربع بدائل وطبق االختبار عمى عينة بمغت 51مكون من )

( 51( طالبة من طالبات قسم رياض األطفال وتوصمت إلى مطابقة االستجابات عن )337)
فقرة وىي جميع فقرات االختبار بصورتو النيائية الفتراضات نموذج راش ، وقد بمغ معامل 

 (.1.98( أما معامل الثبات لالختبار فبمغ )2:.1بات لألفراد )الث
( دراسة ىدفت إلى المقارنة بين النظرية التقميدية Onn,2013دراسة قام بيا أون )

والحديثة في القياس وذلك من حيث عدد الفقرات المنتقاة ومعامل الثبات . ولتحقيق أىداف 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد 61مكون من ) الدراسة جرى إعداد اختبار في مادة الفيزياء

( طالبا  وطالبة من طمبة المدارس في نيجيريا . وجرى :7جرى تطبيقو عمى عينة مكونة من )
لتحميل الفقرات وفق النظرية التقميدية في  SPSSتحميل فقرات االختبار باستخدام برنامج 

ل الفقرات وفق النموذج الموجستي لتحمي X-Calibreprogrameالقياس ، واستخدام برنامج 
( فقرة لمنظرية :3ثنائي المعممة في نظرية استجابة الفقرة . وقد اظيرت نتائج الحميل مطابقة )

( فقرة لمنموذج الموجستي ثنائي المعممة . وبينت النتائج 49التقميدية في القياس ، ومطابقة )
بمغت قيمة معامل الثبات في انخفاض معامل ثبات االختبار في كال النظريتين ، حيث 

( بينما بمغت قيمة معامل الثبات وفقا  لمنموذج الموجستي :145النظرية التقميدية في القياس )
 (.1478ثنائي المعممة )

( ىدفت إلى المقارنة بين Jimelo and Silvestre,2009وأجرى جايميمو وسمفستر )
اختبار محكي المرجع في مادة األحياء  النظرية التقميدية والحديثة في القياس من خالل بناء

( باستخدام طريقة أنجوف . وقد جرى 37( فقرة، وتم تحديد درجة قطع )71يتكون من )
( طالب وطالبة في جامعة أريمونا. وقد جرى 437تطبيق االختبار عمى عينة مكونة من )

واستخدام برنامج  لتحميل الفقرات وفق النظرية التقميدية في القياس ، SPSSاستخدام برنامج 
WINSTEPS  لتحميل البيانات وفق النظرية الحديثة في القياس . أشارت نتائج الدراسة إلى

( فقرة من فقرات االختبار طابقت النظريتين التقميدية والحديثة في القياس ، وقد تقاربت 44أن )
لمنظرية التقميدية في قيمة معامل الثبات وفقا  لمنظريتين ، حيث بمغت قيمة معامل الثبات وفقا  

( . 1481( وبمغت قيمة معامل الثبات وفقا  لمنظرية الحديثة في القياس )1483القياس )
( في متوسط صعوبة α=1416وأظيرت نتائج التحميل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية )

 الفقرات بين النظريتين .
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حكية المرجع باستخدام وعمى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت بناء اختبارات م
النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة في مقررات دراسية متنوعة في مرحمة  التعميم 
الجامعي والتعميم العام وعمى الرغم من اختالف أىدافيا وافتراضاتيا ، إال أن المتصفح ليا يجد 

ة كالرياضيات وعمم أن معظميا تناولت بناء اختبار تحصيمي محكي المرجع في مقررات متنوع
النفس واألحياء والتالوة والتجويد غير أنو وحسب ما توصمت لو الدراسة ال يوجد دراسة تناولت 
مقرر الحاسب مع التطور الحاصل في المنيج والتغيرات في الميدان التعميمي ، لذا جاءت 

الثاني الحاسب لمصف  ىذه الدراسة لتتناول بناء اختبار تحصيمي محكي المرجع في مقرر
 والذي يعد اضافة عممية لمدراسات السابقةثانوي وفق النموذج أحادي المعمم 

وبناء  عمى ما سبق وحسب اطالع الباحث فإن كثير من االختبارات في مدارسنا يتم 
بناءىا بالطريقة التقميدية ، ولمواكبة التطور في جميع جوانب العممية التعميمة االمر الذي 

 تنا حسب الطرق الحديثة في القياس .يتطمب تطوير اختبارا
 : مشكمة الدراسة

بالنظر لتطور الحاصل في مناىج التعميم العام وبخاصة في منيج الحاسب بالمرحمة 
المتوسطة والثانوية ولمواكبة ىذا التطور بأدوات قياس تخدم الميدان التعميمي، ولما برز من 

  االختبارات معظم   تطوير  القياس. وألنو يتماىتمام الباحثين بنظرية استجابة الفقرة في مجال 
، ولعدم وجود اختبار (Classical Test Theory)الكالسيكية   النظرية  استخدام  طريق عن 

تحصيمي لوحدتي الشبكات وأمن المعمومات لمصف الثاني ثانوي مبينا  وفق النظرية الحديثة 
لوحدتي الشبكات وأمن المعمومات لمصف الثاني   تحصيمي اختبار   سوف أقوم ببناء    القياس، في  

 الفقرة.  استجابة نظرية  نماذج   أحد وىو  الموغاريتمي نموذج راش   النموذج  فق  ثانوي و
 وبناء  عمى ذلك تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية :

 الحالية؟ ما مدى تحقيق االختبار الفتراضات نموذج راش في بيانات الدراسة (2
 ما مدى مطابقة استجابات افراد العينة لنموذج راش؟ (3
 ما ىو تقدير معممة الصعوبة لممفردة االختبارية وفق نموذج راش ؟ (4
 ما درجة القطع لنموذج االختبار بصورتو النيائية ؟ (5

 : أىداف الدراسة
 راش،  بناء اختبار محكي المرجع في الحاسب باستخدام نظرية استجابة الفقرة وفق نموذج

ذو خصائص سيكومترية مقبولة، ومعايير تتفق مع متطمبات نموذج راش، ألجل قياس 
تحصيل طالب الصف الثاني ثانوي في وحدتي الشبكات وأمن المعمومات من مقرر 

 الحاسب اآللي. 
  تحديد درجة القطع لالختبار بصورتو النيائية المبني وفق نموذج راش كأحد نماذج نظرية

 .  استجابة الفقرة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 : أىمية الدراسة
  بناء اختبار محكي المرجع في الحاسب يتمتع بالموضوعية والدقة في قياس السمة، من

خالل تحرر معالم فقراتو من قدرات المفحوصين، و تحرر قدرات المفحوصين من معالم 
الفقرات، ليصبح مرجعا  لمعممي المادة في الكشف عن مستوى تحصيل طالب الصف 

 وحدتي الشبكات وأمن المعمومات . الثاني ثانوي في
  كذلك تكمن أىمية الدراسة في استخدام نموذج راش في تطوير االختبارات محكية المرجع

والتي تتطمع أن تفتح المجال إلجراء دراسات الحقة في مواد أخرى من المقررات الدراسية 
 في التعميم العام والجامعي.

 يمية المحكية المرجع في تقدير كفايات تسميط الضوء عمى أىمية االختبارات التحص
 والميارات التي يمتمكيا الطالب .

 :  مصطمحات الدراسة
 فيما يمي تحديد لممصطمحات االساسية في ىذه الدراسة :

  االختبار:
 (. 25: 3122ىو"عممية منظمة إلجراء قياس عينة من السموك اإلنساني")عبدالرحمن، 

تم إعدادىا وفق طريقة منظمة من عدة خطوات كما عرفة عودة بأنو " اداة قياس ي
تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي تخضع لشروط وقواعد محددة، بغرض تحديد درجة 
امتالك الفرد لسمة أو قدرة معينة من خالل إجاباتو عن عينة من المثيرات التي تمثل السمة أو 

 (.73: 3121القدرة المرغوب قياسيا ")عودة ،
( تعريفا  لالختبار بأنو " أداة قياس مقننة أو أسموب Chase, 1985كما اقترح شيش )

منظم يصمم لمحصول عمى قياس موضوعي لعينة من السموك بيدف موازنة أداء الفرد بمعيار 
 ( .39: 3122أو مستوى أداء محدد " )عالم ، 

ثير أما التعريف االختبار اإلجرائي في ىذه الدراسة أنو مجموعة من االجراءات التي ت
 الفرد لموصول إلى السمة المقاسة أو السموك المرغوب فيو .

 :Criterion Referenceاالختبار محكي المرجع 
ىو " ذلك االختبار الذي يستخدم في تقدير أداء الفرد  J.Pophamعرفو جمس بابام       

 (.38: 3118محدد تحديدا  دقيقا  " )عالم ، Behavioral Domainفي نطاق سموكي 
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بأنو "االختبار الذي يوصف أداء الطالب بداللة الميارات الفعمية أو عبابنو عرفو  كما
 (.34: :311الميمات التي يتضمنيا االختبار " ) عبابنو، 

وقد تم تعريفو إجرائيا  بأنيا االختبارات التي تقوم أداء الطالب بمقارنتو بمحك معين 
صدار الحكم بإتقانو أو عدم اتقانو لمسمة المق  اسة .وا 

 Criterion Referenceاالختبار التحصيمي محكي المرجع
Achievement test : 

مجموعة من الفقرات تقيس إجراءات تمثل المحتوى الدراسي بدقة عمى تقدير كمي ليا 
يبين مقدرا اكتساب الطالب لممحتوى الدراسي دون الحاجة إلى  –من خالل استجابات الطمبة 
عة التي ينتمي إلييا وبالتالي يتبين مدى تحقيق األىداف التي موازنة أداءه بأداء المجمو 

 (.3123نرتجييا ) السامرائي والخفاجي ، 
 نظرية استجابة الفقرة :

نظرية حديثة في القياس النفسي والتربوي يتم فييا تحديد العالقة بين  أداء المفحـوص 
ذه النظرية  عمى عدد من والسمة الكامنة موضع القياس وفق دالة رياضية محددة وتعتمد ى

( لسمات الكامنة التي يتم من خالليا الربط Latent trait modelsالنماذج تسمى نماذج )
           (Hambelton & Swaminathan,1985بين األداء عمى الفقرة وقدرة المفحوص )

 (. 3126)في القرشي،
ياسات يتطمب أو ىي نظرية تحاول بناء نظام موضوعي لتحويل المالحظات إلى ق

ر تدريج أدوات القياس من خصائص األشياء التي تقيسيا ىذه األدوات، وأن يتحرر  أن تتحر 
قياس الخصائص أو األشياء من خصائص أدوات القياس التي استخدمت في ىذا القياس. 

 ( .798: 3122)عالم،

 تحدد استجابة قدرة، أو كومترية تفترض وجود سمةسي اجرائيا  بأنيا نظرية وقد تم تعريفيا

 الفرد لمفقرات من خالل عدد من النماذج التي تربط بين األداء عمى الفقرة وقدرة المفحوص.

 :نموذج راش
أحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة ثنائية التدريج حيث يسمح لممفردات ألن تختمف  

يات القدرة في الصعوبة فقط، ويفترض تساوي جميع مفردات االختبار في التمييز بين مستو 
المقاسة باإلضافة إلى افتراضو أن الفرد ال يمجأ إلى التخمين العشوائي في إجابتو عن مفردات 

 (.::7: 3122االختبار.)عالم ،
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 :  The Item characteristic curve (ICCالمنحى المميز لممفردة )
: 3122م ،ىي دالة انحدار درجة المفردة عمى السمة الكامنة التي يقيسيا االختبار)عال

( بأنو المنحنى الذي يوضح أو يصف (Baker,2010/2001:5(. كما عرفو بيكر 7:7
 العالقة بين احتمال االجابة الصحيحة عمى مفردة من المفردات ومقياس القدرة .

 (:Cut-Score) درجة القطع
لكي ىي الدرجة التي ينبغي أن يحصل عمييا الفرد في النطاق الشامل لمفردات االختبار     

 (.38: 3118يعد متقنا  لمحتوى أو ميارة معينة .)عالم ،
( بأنيا مستوى األداء الالزم أو المقبول لمنجاح في 238: :311كما عرفيا عبابنو )

 مينة أو محتوى معين .
 وقد تم تعريفيا اجرائيا  بأنيا ىي الدرجة التي تفصل بين المتمكنين وغير المتمكنين.

 محددات الدراسة :
 ت الدراسة عمى طالب الصف الثاني ثانوي النظام الفصمي في مدارس التعميم اقتصر   (2

مركز اشراف مدينة تبوك ، لمعام الدراسي  –العام التابعة إلدارة التعميم بمنطقة تبوك 
 ىـ .:254 -ىـ 2549

اقتصرت الدراسة عمى بناء اختبار تحصيمي محكي المرجع في وحدتي  الشبكات وأمن  (3
ىـ ، :254: 2549اب الحاسب لمصف الثاني ثانوي لمعام الدراسي المعمومات من كت

 وكانت الفقرات من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل.
اقتصرت الدراسة عمى استخدام نموذج راش كأحد نماذج نظرية استجابة الفقرة لمتأكد من  (3

  صدق وثبات االختبار وخصائص الفقرات من حيث مطابقتيا لمنموذج .
جراءاتيا .ثالثا   : منيجية الدراسة وا 

 أوال : مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثاني ثانوي لنظام الفصمي مسار 

ىـ حسب :254-2549ادبي ( بمدينة تبوك في المدارس الحكومية لمعام الدراسي  –)عممي
 ( مدرسة. 28( طالب بواقع ) 2959احصائية إدارة تعميم تبوك والبالغ عددىم ) 

 ثانيا : عينة الدراسة :
( وتم اختيار العينة عشوائية، كما ىو مبين في الجدول :33تكونت عينة الدراسة من )

 (.3رقم )
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 (1جدول )
 توزيع افراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية من العينة الكمية العدد اسم المدرسة م
 %23.77 :3 ثانوية التمام بن عباس 2
 %26.83 47 العميدثانوية ابن  3
 %1:.28 52 ثانوية الجزيرة 4
 %23.33 39 ثانوية االبناء الثانية 5
 %25.95 45 ثانوية ابو يوسف القاضي 6
 %:27.6 49 ثانوية البحتري 7
 %21 34 ثانوية أسد بن الفرات 8

 %211 :33 المجموع

 ثالثا : منيجية الدراسة :
( لتحقق من أحادية البعد واالستقاللية spss22تم استخدام المنيج الوصفي، وبرنامج)

لتقدير معممة الصعوبة ( Bilog -NG3) عن طريق التحميل العاممي االستكشافي، وبرنامج
 لمفقرات والقدرة لألفراد والثبات.
 رابعا : إجراءات الدراسة :

 وفيما يمي سنعرض الخطوات واإلجراءات التنفيذية ألداة الدراسة حيث تضمن :
 داة :بناء األ ( أ

 : ـــ تحديد الغرض من االختبار2
تم بناء اختبار تحصيمي محكي المرجع في الحاسب، لقياس تحصيل طالب الصف 

               والوحدة الثانية (انوي في موضوعات الوحدة األولى )الشبكات االلكترونيةالثاني ث
 (.2)أمن المعمومات(، ممحق رقم )

 ـــ تحميل محتوى المادة :1
ميل محتوى مادة الحاسب األلي في الوحدة األولى والثانية من المقرر، وتم تم تح

صياغة األىداف التعميمة السموكية لكل موضوع حسب عناصر المحتوى، حيث تم صياغة 
( ىدفا  سموكيا  والتي يفترض تحققيا عند انتياء الطالب من دراسة الوحدة األولى والثانية. 49)

 (.3ممحق رقم )
 جدول المواصفات :ـــ بناء 3

تم بناء جدول المواصفات بتوزيع األىمية النسبية لكل موضوع في الوحدة األولى 
والثانية التي تم فييا االختبار اعتمادا  عمى عدد الحصص التي تمزم المعمم في شرح كل 

 (.4موضوع من الوحدتين. ممحق )
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 : ــــ صياغة وبناء الفقرات4
 أللي )الفصل الدراسي األول ( لمصف الثاني ثانوي النظام بعد الرجوع إلى مقرر الحاسب ا

فقرة من نوع االختيار من متعدد، بأربع  51الفصمي )الوحدة األولى والثانية(، تم إعداد 
بدائل، منيا بديل واحد فقط صحيح، وتم إعداد فقرات االختبار باتباع االسس العامة، 

 (.5حق رقم )المتبعة في بناء االختبارات محكية المرجع. مم
  حرص الباحث عمى أن تقيس كل فقرة ىدفا  محددا ، وفقا  لقائمة األىداف الخاصة

 بالموضوعات التي تضمنتيا الوحدة األولى والثانية .
 الفيم  –لمتأكد من شمول األىداف لموحدة الدراسية وتمثيميا لممستويات المعرفية ) التذكر– 

رضيا عمى مجموعة من المتخصصين في مجال التقويم( فقد تم ع –التركيب  –التطبيق 
تدريس الحاسب األلي وأصحاب الخبرة من المعممين، إلبداء الرأي حول شمول األىداف 

 لموضوعات الوحدتين الدراسيتين، وطريقة صياغتيا .
 .بعد تحديد جميع األىداف السموكية لموحدتين، تم كتابة الفقرات المناسبة لكل ىدف 
  ( معممي المادة، 5) {( محكم من ذوي الخبرة والتخصص 22عمى )وقد تم عرض الفقرات

ممحق رقم  }( أعضاء ىيئة تدريس تخصص قياس وتقويم ( 5( من مشرفي المادة و)4و)
( وتحديد المعايير لمحكم عمى االختبار، وطمب منيم إبداء رأييم في مدى ارتباط الفقرة 7)

لمعرفي، وصياغة الفقرة بمغة واضحة باليدف الذي يقيسو، من حيث المحتوى والمستوى ا
 وسميمة ومفيومة، ومموىات الفقرة جذابة ومناسبة لمطمبة.

  تم األخذ بآراء المحكمين في مجال تخصص الحاسب األلي وخبراء تدريس النظام الفصمي
لممرحمة الثانوية، حيث قدموا مجموعة من االقتراحات، ساعدت الباحث في إعادة النظر 

التي كانت تحتاج إلى الوضوح في الصياغة، وبناء عمى مالحظاتيم تم  لعدد من الفقرات
تغيير الكممات الغامضة في متن السؤال، وتبديميا بحيث يكون ليا مدلول واضح وتم 

 استبعاد أربع فقرات .
 ــــ التجريب والتطبيق األولي لالختبار :5

عينة  العية من خارج( فقرة عمى عينة استط51تم تطبيق االختبار بصورتو األولية )
( طالب وفق نموذج االسئمة واإلجابة المرفقة 41الدراسة من ثانوية الممك عبداهلل بمغ عددىم )

(، حيث انحصر الغرض من التطبيق عمى: تحديد الزمن الذي يستغرقو 5في الممحق رقم )
الطالب في اإلجابة عن فقرات االختبار، والتعرف إلى مستوى صعوبة الفقرات، وقدرتيا 

، ومدى وضوح الصياغة المغوية لمفقرات، إضافة إلى فاعمية المموىات وكذلك حساب التمييزية
، وظيرت المخرجات والنتائج ITMANمعامالت الصدق والثبات ، حيث تم االستعانة ببرنامج 

( الذي ويوضح معامالت الصعوبة والتمييز حيث استخرج لنا معامل 4كما ىو في جدول رقم )
حصائية باستخدام معامل ارتباط بوينت بايسيرل لفقرات نموذج التمييز وفق النظرية اإل

 االختبار التحصيمي محكي المرجع في العينة االستطالعية وفقا  لمنظرية التقميدية في القياس .
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 (3جدول )
معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات نموذج االختبار التحصيمي محكي المرجع في العينة 

 ية التقميدية في القياس .االستطالعية وفقا  لمنظر 
رقم 
 الفقرة

معامل  معامل التمييز
 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

2 1455 1461 32 1466 1464 
3 1469 1481 33 146: 1461 
4 1463 1477 34 1461 1464 
5 1453 1431 35 1473 1457 
6 1458 1461 36 -1429 1434 
7 145: 1491 37 146: 1451 
8 1463 1464 38 1451 1467 
9 -14168 1484 39 -1423 1424 
: 1464 1451 3: -1429 1444 
21 1457 1467 41 1457 1461 
22 1461 1471 42 1451 1457 
23 1453 1464 43 1461 1457 
24 146: 1474 44 1455 1457 
25 1457 1454 45 1451 1461 
26 1477 1454 46 145: 1461 
27 1466 1454 47 1482 1471 
28 1457 1464 48 1459 1457 
29 1472 1461 49 145: 1457 
2: 1469 1444 4: 1466 1461 
31 145: 1467 51 1466 1461 

 14168- الحد األدنى لمتمييز 1424 الحد األدنى لمصعوبة
 1477 الحد األعمى لمتمييز 1489 الحد االعمى لمصعوبة

 1455 المتوسط الحسابي لمتمييز :145 المتوسط الحسابي لمصعوبة

( أن معامالت الصعوبة في نموذج االختبار التحصيمي 4يتضح من الجدول رقم )
( بمتوسط حسابي قدره 1489و 1424محكي المرجع لمعينة االستطالعية تراوحت بين )

( 1477و  1468-( بينما تراوحت قيم معامالت التمييز في نفس النموذج بين ):145)
( :3-39-36-9(، وقد تم حذف أربع فقرات تمييزىن بالسالب )1455ط حسابي قدره )بمتوس

 ( :3:2: 3121وتم االحتفاظ بباقي الفقرات بناء  عمى المعايير اإلحصائية التي ذكرىا عودة )
( ذات تمييز مقبول وينصح :144 – 1431الفقرة التي معامل تمييزىا يتراوح بين ) -2

( تعتبر فقرة جيدة التمييز ويمكن :144عامل تمييزىا أعمى من )بتحسينيا، والفقرات التي م
 ( تكون مقبولة.1431االحتفاظ بيا، بمعنى عام الفقرات التي يكون تمييزىا أعمى من)

 ( تكون مقبولة وينصح 1491 -1431الفقرات التي معامل صعوبتيا يتراوح بين ) -3
 باالحتفاظ بيا. 

         وىذا يعني أن 14:3( يساوي lphaAكذلك نجد أن معامل الثبات بمعادلة )
 أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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وتم التأكد من صدق االختبار باستقصاء أحد دالالت الصدق، والذي يتعمق بصدق 
المحتوى، من خالل عرض تحميل األىداف، والمحتوى، وجدول المواصفات، واألسئمة عمى 

ختصاص والخبرة، ومن خالل ررائيم واقتراحاتيم تمت مجموعة من المحكمين، أصحاب اال
التعديالت الالزمة عمى فقرات االختبار حتى اصبح جاىزا  لمتطبيق، وبعد التأكد من 

 الخصائص السيكومترية لالختبار تم تطبيقو عمى عينة الدراسة الفعمية .
 تطبيق االختبار بصورتو النيائية )جمع البيانات( : -2
 فقرة ، ووضعت التعميمات  47الختبار بصورتو النيائية، والمكون من بعد أن تم إعداد ا

المناسبة لتطبيقو، وتم التنسيق مع مشرفين الحاسب في إدارة التعميم ومديري المدراس 
 ومعممي المادة لتحديد موعد ورلية تطبيق االختبار.

 ( طالبا  في الم:33تم تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة البالغ عددىم ) دراس التي تم
 تحديدىا لعينة الدراسة.

  تم تصحيح أوراق اإلجابة، وتفريغ البيانات في ممفExcle . تمييدا  لمعالجتيا إحصائيا 
 صدق األداة : ( ب

يتعمق المؤشر  الصدق، مؤشرين من دالالت باستقصاء تم التأكد من صدق االختبار
وجدول  والمحتوى، افاألىد نتائج تحميل خالل عرض المحتوى، وذلك من بصدق األول

المحكمين، أصحاب االختصاص والخبرة، ومن خالل  المواصفات، واألسئمة عمى مجموعة من
لمتطبيق،  اصبح جاىزا   أن فقرات االختبار إلى عمى الالزمة اجراء التعديالت ررائيم واقتراحاتيم تم

ام تحميل المكونات أما المؤشر الثاني فيتعمق بالصدق العاممي عمى بيانات االختبار، باستخد
 Eigen(، وحساب قيم الجذر الكامن )principal Component Analysisاألساسية )

Value،) ومالحظة نسبة التباين المفسر(Explained Variance) . لكل عامل من العوامل 
 ج( ثبات األداة :

 ( بصورتوEmprical Relibilityتم تقدير ثبات االختبار اإلمبريقي : التجريبي )
( والذي يعتبر 1484، يساوي ) Bilog-NG3النيائية وفق نموذج راش باستخدام برمجية 

 ثبات جيد.
 رابعا  : األساليب اإلحصائية المستخدمة :

لإلجابة عن أسئمة الدراسة ، تم التحقق من افتراض أحادية البعد لالختبار من خالل 
(، spssالرئيسية بواسطة برمجية )إجراء تحميل عاممي لمبيانات، باستخدام تحميل المكونات 

( لبيانات الدراسة، goodness-of-Fit-Testكما تم التحقق من افتراض حسن المطابقة )
( عند ( وباستخدام مربع كاي )Bilog-MG3وفق النموذج راش من خالل برمجية )

( Bilog-MG3جية )( كما تم بالمثل تقدير معمم الصعوبة باستخدام برم1412مستوى الداللة )
 باستخدام األرجحية العظمى .

 رابعا  : عرض تحميل النتائج
 أوال  : النتائج المتعمقة بالسؤال األول :

نص السؤال األول عمى " ما مدى تحقق افتراضات نموذج راش كأحد نماذج نظرية 
 استجابة الفقرة في بيانات الدراسة الحالية ؟" 
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 : Unidimensionalityافتراض أحادية البعد  ( أ
         تم التحقق من افتراضات نموذج راش وىو أحادية البعد لما لو من أثر عمى

( من خالل برنامج Factor Analysisدقة التقديرات، وذلك باستخدام التحميل العاممي )
SPSS ( باستخدام طريقة المكونات الرئيسيةPrinciple Component Analysis ويظير )

 Explained( ونسب التباين المفسر )Eigen Valuesالجذر الكامن ) ( قيم5الجدول رقم )
Variance . لمعوامل الثالثة األولى وناتج قسمة الجذر األول عمى العامل الثاني  )  

 ( 4الجدول ) 
 قيم الجذر الكامن ونسب التباين المفسر والتباين المفسر التراكمي لمعوامل الثالثة األولى

الجذر  العامل
 الكامن

 النسبة المئوية
 التباين المفسر

النسبة المئوية لمتباين 
 المفسر التراكمي

  
2 64635 254:3: 254:3: 34123 
3 34856 8452: 334459  
4 3417: 646:3 384:51  

إذا نظرنا إلى قسمة الجذر الكامن لمعامل األول عمى قيمة الجذر الكامن لمعامل الثاني 
( وىو المؤشر الثاني لمحكم عمى 3( وىي نسية تزيد عن العيار )34123نجدىا تساوي )

االختبار أنو أحادي البعد، ويعتبر االختبار محقق لشرط أحادية البعد إذا حقق أحد المؤشرين 
( أحادية البعد، أي أنو يقيس سمو واحدة. ويتعزز افتراض أحادية البعد من 3127)أبوفودة، 

بما يعرف باختبار فحص العوامل  (SPSS) بيانيا  باستخدام برنامج كامنةال خالل تمثيل الجذور
(Scree Plot) (، والذي يبين أن الجذر الكامن 3الشكل رقم ) مخطط سكري الذي يظير في أو

عمى أحادية  أيضا   الكامن لبقية العوامل، وىذا مؤشر الجذر واضح عن لمعامل األول يتميز بشكل
 لتالي يمكن االعتماد عمى فقراتو في الوصول إلى قرارات سميمة.البعد لبيانات االختبار، وبا

 
 (1الشكل )

( لقيم الجذر الكامنة لمعوامل المستخمصة من التحميل العاممي Scree Plotمخطط سكري ) 
 لبيانات عينة الدراسة
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 : Local Independenceافتراض االستقالل الموضعي  ( ب
ات المختمفة في االختبار مستقمة عن بعضيا ومن معاينة أن استجابات المفحوصين لمفقر 

إحصائيا  عند مستوى قدرة معين؛ أي أن المفحوص عمى فقرة ما ال يتأثر سمبا  وال إيجابا  بأدائو 
( Hambleton & Swaminathan,1985عمى الفقرة األخرى، ويذكر ىامبمتون وسومينثان )

  كافئ افتراض أحادية البعد،( إلى أن افتراض االستقالل الموضعي ي3127)في أبوفودة،
         ويعني أنو إذا تحقق افتراض أحادية البعد في المقياس، فإن المقياس يحقق افتراض

 االستقالل الموضعي.
 (: Speedednessالتحرر من السرعة في األداء ) ( ج

تم التأكد أن إخفاق األفراد في اإلجابة عن فقرات االختبار يعود إلى انخفاض قدراتيم، 
س إلى تأثير عامل السرعة في اإلجابة عن طريق إعطاء الوقت الكافي ليم، لإلجابة عن ولي

فقرات االختبار، باإلضافة إلى أنو لم يشتك  أي طالب أو طالبة في أثناء التطبيق من ضيق 
 الوقت، وعدم كفايتو .

 ثانيا  : النتائج المتعقمة بالسؤال الثاني :
قة االستجابات عن فقرات االختبار نموذج راش  نص ىذا السؤال عمى " ما مدى مطاب

 كأحد نماذج نظرية استجابة الفقرة ؟" 
( طالبا  عن فقرات :33تم إدخال البيانات الخاصة باستجابات أفراد عينة الدراسة )

           ( وتم استخراج النتائج وفق Bilog-MG3( فقرة عمى برمجية )47االختبار النيائي )
 المراحل األتية :

 استخدام البرنامج لممرة األولى عمى البيانات الخام، ومن  تم فرز نتائج التحميل عند        
( 6( عدم مطابقة )( عند مستوى الداللة )) خالل إحصائي مربع كاي

            ( أي أن 1412مقدار االحتمالية لبعضيم أقل من) أفراد نموذج راش، حيث كان
(Fit probability) ، ستجاباتيم واإلبقاء عمى استجاباتلذا تم حذف ا        
 ( فردا .235)

 ( تم أعيد التحميل بواسطة برمجيةBilog-MG3 الختبار مدى مطابقة فقرات االختبار )
( الذي نموذج راش، المستخدم في الدراسة الحالية، عند مستوى الداللة )

        الفقرة غير مطابقة لمنموذج إذا كان مقدار االحتمالية ليذه الفقرة أقل من أويعتبر 
  (، حيث أظيرت نتائج التحميل في المرة الثانية الخاصة بمطابقة الفقرات1412يساوي )

        ( فقرات لمنموذج، حيث كانت قيمة8من خالل اختبار مربع كاي، عدم مطابقة )
وىي الفقرات ذات األرقام التسمسمية  1412منيا أقل من  احتمالية المطابقة لكل

 يوضح ذلك . (6، والجدول رقم ) (47،:22،23،34،3،:،2)
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 (5الجدول )
قيم كآي تربيع، الداللة وحالة مطابقة الفقرة نموذج راش عند مستوى الداللة اإلحصائي 

(.) 
 حالة المطابقة  ةالداللة االحصائي قيمة  رقم الفقرة

 غير مطابقة 141226 2942 2
 مطابقة 147549 642 3
 مطابقة 148153 449 4
 مطابقة 141523 2547 5
 مطابقة 143491 43: 6
 مطابقة 143:45 742 7
 مطابقة 141498 2444 8
 مطابقة 147488 643 9
 غير مطابقة 141123 3449 :
 مطابقة 141664 2344 21
 غير مطابقة 141188 2:43 22
 غير مطابقة 141117 3447 23
 مطابقة 142628 2148 24
 مطابقة 149216 546 25
 مطابقة 142458 49: 26
 مطابقة 1445:5 :94 27
 مطابقة 1442:7 942 28
 مطابقة :149:3 :34 29
 مطابقة 149672 :24 :2
 مطابقة 142574 2342 31
 مطابقة 14:518 344 32
 طابقةم 141438 2448 33
 غير مطابقة :14115 3144 34
 مطابقة 142969 21 35
 مطابقة 141918 2244 36
 مطابقة 1418:3 2348 37
 مطابقة :14651 6 38
 مطابقة 141675 2344 39
 غير مطابقة 141113 3745 :3
 مطابقة 142692 2147 41
 مطابقة 142985 21 42
 مطابقة 142416 2243 43
 قةمطاب 144318 942 44
 مطابقة 142397 2243 45
 مطابقة 141781 2547 46
 غير مطابقة 141128 34 47
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  بعد ذلك تم إعادة التحميل لممرة الثالثة، فتم الحصول عمى تقديرات نيائية لكل من معالم
الفقرات وقدرات األفراد لمنموذج المستخدم ،وبذلك تم الحصول عمى اختبار تحصيمي 

 وحدتي الشبكات وأمنلصف الثاني ثانوي في الحاسب )ب امحكي المرجع لدى طال
( فقرة، حيث :3( وفق نموذج راش، ويكون بصورتو النيائية المعتمدة من )المعمومات

 ( فقرة.47%  من فقرات االختبار النيائي )9146شكمت فقرات االختبار المعتمدة 
 ثالثا  : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :

" ما معممة الصعوبة لمفقرة وفق نموذج راش كأحد نماذج نص ىذا السؤال عمى 
 نظرية استجابة الفقرة ؟" 

  تم تقدير معممة الصعوبة لمفقرة والخطأ المعياري لتقدير المعممة بطريقة األرجحية العظمى
( والتي تعطي تقديرات دقيقة عن طريق إعادة متعاقبة Bilog-MG3من خالل برمجة )

 ( قيم تقديراتيا، والخطأ المعياري ليذا التقدير.7الجدول رقم )لعمميات التقدير، ويبين 
 (6جدول ) 

 قيم تقديرات معالم الفقرة
رقم 
 (الصعوبة ) الفقرة

الخطأ المعياري 
لمتقدير معممة 

 الصعوبة

رقم 
 (الصعوبة ) الفقرة

الخطأ المعياري 
لمتقدير معممة 

 الصعوبة

2 -24734 14336 2: -14763 14324 
3 -24913 14339 31 -14251 142:9 

4 -24211 14325 32 -14:28 14325 
5 1444: 1422: 33 14252 14323 
6 -14792 14315 34 1411 14318 
7 -24665 14346 35 -14167 14324 
8 -146:5 14322 36 -24597 14346 
9 1411 14317 37 144:7 142:7 
: -1441: 14318 38 -14562 14325 
21 -14734 14328 39 -14792 14325 
22 -14647 14326 3: -148:9 14336 
23 -24:63 14366 41 14364 14318 
24 1427: 14317 42 -14223 14314 
25 14195 14319 43 14621 14324 
26 -14562 14325 44 1427: 14315 
27 -14335 14313 45 -14139 14318 

28 14421 14311 46 -14139 142:6 
29 14478 1431:  47 24447 14322 
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( تم حساب المتوسط الحسابي والحد األدنى والحد األعمى لتقديرات 7من الجدول رقم )
 (.8كما في الجدول رقم) معالم الفقرات

 (7الجدول )
 المتوسط الحسابي والحد األدنى و األعمى لتقديرات معالم الفقرة

حد األدنى لمخطأ ال 24:63- الحد األدنى لمصعوبة
 المعياري

1422: 

الحد األعمى لمخطأ  24447 الحد األعمى لمصعوبة 
 المعياري

14366 
 14145 المتوسط الحسابي 14464- المتوسط الحسابي 

                    ( أن قيمة معممة الصعوبة قد تراوحت بين 8يتضح من الجدول رقم)
( ، وتراوحت قيم الخطأ المعياري لمعممة 14464-( بمتوسط حسابي )24447ــــــ 24:63-)

 (.8( كما ىو مبين في الجدول رقم )14145( بمتوسط حسابي )14366ـــــــــــ :1422) الصعوبة
 رابعا  : النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

 نص ىذا السؤال عمى " ما درجة القطع لنموذج االختبار بصورتو النيائية؟ " 
عمقة بالمحك )درجة القطع ( ونموذج االختبار الذي يتمتع بمطابقة بالنسبة لنتائج المت

استجاباتو عن فقرات االختبار لنموذج راش كأحد نماذج نظرية استجابة الفقرة فإنو بعد ما 
توصمنا إلى اختبار تحصيمي محكي المرجع الذي تم بناؤه وفق نظرية استجابة الفقرة، والمكون 

ة المعتمدة، لقياس تحصيل الطمبة في الصف الثاني ثانوي لمادة ( فقرة بصورتو النيائي37من )
الحاسب والذي يتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة، ومعايير تتفق مع متطمبات نموذج راش، 

( Nedelsky Methodيبقى درجة القطع ليذا االختبار، لذلك تم اختيار طريقة نيدلسكي )
كز حول االختبار وتستخدم استراتيجية األحكام التي تصنف كأحد الطرق التحكيمية التي تتمر 

المبينة عمى فحص فقرات االختبار وتختص ىذه الطريقة بأسئمة االختيار من متعدد والتي 
أربع )تمت كما يمي: تم تعيين مجموعة من المحكمين خبراء في محتوى المادة الدراسية 

فصمي ( ثم تم الطمب من  معممين تخصص حاسب رلي ويعممون في المرحمة الثانوية النظام
كل محكم أن يفحص كل فقرة من فقرات االختبار ويحدد المحكم من بين البدائل الخاصة بكل 
فقرة تمك االختيارات التي يعتقد أن الطمبة الذين يقعون عمى الحد الفاصل بين المتمكنين وغير 

أن يتجنب الطالب ذوي  المتمكنين سيحذفونيا، أي )الخيار أو البديل لكل فقرة تمك التي يمكن
الحد األدنى لمكفاية اختيارىا ألنيا ال تمثل في نظرىم االجابة الصحيحة لمفقرة( بعدىا يقوم 
المحكم بحساب احتمال اإلجابة الصحية عمى السؤال والذي يساوي مقموب العدد المتبقي من 

لتكون درجة القطع اإلجابات بعد الحذف، أخيرا  يتم حساب القيم الناتجة من جميع المحكمين 
حساب المتوسط، استبعاد أعمى قيمة وأقل قيمة ثم ليذا االختيار وىنا ثالث طرق: ) النيائية

 ( يوضح ذلك.9) ( والجدول رقماعتبار قيمة الوسط ىي درجة القطع حساب متوسط باقي القيم،
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 ( 8الجدول ) 
 تقدير أراء المحكمين وفق طريقة نيدلسكي لتحديد درجة القطع

  رقم
 
 الفقرة

 (5المحكم ) (4المحكم ) (3المحكم ) (2المحكم )
   عدد   

  االجابات 
غير 

 المحذوفة
الدرجة  

 المتوقعة
عدد 

االجابات 
غير 

 المحذوفة

 الدرجة  
 

 المتوقعة

عدد 
االجابات 

غير 
 المحذوفة

 الدرجة   
 

 المتوقعة

عدد 
االجابات 

غير 
 المحذوفة

 الدرجة  
 المتوقعة

2 2 2 3 146 2 2 3 146 
3 3 146 3 146 2 2 3 146 
4 2 2 2 2 2 2 3 146 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 3 146 2 2 2 2 
8 4 144

4 
3 146 4 1444 4 1444 

9 5 143
6 

5 1436 5 1436 4 1444 
: 2 2 3 146 4 1444 5 1436 
21 2 2 2 2 4 1444 3 146 
22 3 146 2 2 3 146 2 2 
23 5 143

6 
4 1444 4 1444 4 1444 

24 5 143
6 

5 1436 5 1436 4 1444 
25 3 146 5 1436 3 146 3 146 
26 4 144

4 
3 146 3 146 3 146 

27 3 146 4 1444 3 146 3 146 
28 3 146 3 146 4 1444 3 146 
29 3 146 3 146 2 2 3 146 
2: 3 146 3 146 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 4 1444 
33 2 2 2 2 3 146 5 1436 
34 2 2 2 2 3 146 2 2 
35 2 2 2 2 3 146 2 2 
36 4 144

4 
2 2 5 1436 4 1444 

37 4 144
4 

4 1444 4 1444 4 1444 
38 4 144

4 
3 1444 4 1444 5 1436 

39 5 143
6 

4 1444 4 1444 5 1436 
3: 2 2 2 2 2 2 3 146 

2:4 --- المجموع
26 

--- 294: --- 2849
: 

--- 2744
2   774

14
% 

 7642
8% 

 7247
9% 

 6743
5% 

( تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط آلراء المحكمين 9أفصل من الجدول رقم )
 (.:لدرجة القطع كما في الجدول رقم )
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 (9الجدول )
 المتوسط الحسابي والوسيط آلراء المحكمين لدرجة القطع

 
 درجة القطع 

درجة القطع من  الطريقة
3: 

 النسبة المئوية

المتوسط الحسابي آلراء 
 المحكمين

2941736 73439% 
 %74454 :2944 الوسيط آلراء المحكمين

( سنعتمد الدرجة األعمى في الطرق لتحديد درجة القطع لكوننا في :من الجدول رقم )
ئية صدد بناء اختبار محكي المرجع، وعندىا ستكون درجة القطع لالختبار في صورتو النيا

 %.74454بنسبة  :3من  :2944
 : ممخص النتائج والتوصيات ومقترحات خامسا

 اوال : التوصيات :
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، يوصي الباحث بما يمي :

استخدام االختبار الذي تم بناؤه وفق نظرية االستجابة لمفقرة ، والمكون بصورتو النيائية  -2
، أو أي اختبار مأخوذ منو، لقياس تحصيل الطالب في الصف ( فقرة:3المعتمدة من )

الثاني الثانوي في الوحدة األولى والثانية من مادة الحاسب؛ نظرا  لتمتع االختبار المبني 
 بدالالت صدق وثبات مقبولة، وبمعايير تتفق مع متطمبات نموذج راش.

ب األلي خاص وفق نموذج بناء بنك أسئمة باستخدام نظرية استجابة الفقرة لمادة الحاس -3
 راش، لحاجة الميدان.

عند بناء أي اختبار محكي المرجع وفق أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة البد ألي باحث  -4
تحديد درجة القطع لالختبار المبني في صورتو النيائية المطابقة ألحد نماذج نظرية 

 استجابة الفقرة .
يكومترية لالختبار الذي تم بناؤه، باستخدام إجراء المزيد من الدراسات حول الخصائص الس -5

 نماذج أخرى لنظرية استجابة الفقرة .
إجراء المزيد من الدراسات عمى وحدات أخرى من منيج الحاسب األلي لممرحمة المتوسطة  -6

 والثانوية ، باستخدام نظرية استجابة الفقرة .
 ثانيا :  البحوث المقترحة :

 استجابة الفقرة لمادة الحاسب األلي وفق نموذج راش.بناء بنك أسئمة باستخدام نظرية  -2
المقارنة بين نتائج درجة القطع لالختبارات المحكية  المرجع المبنية وفق نموذج راش  -3

 واالختبارات المحكية المرجع وفق النموذج ثنائي المعمم لنظرية استجابة الفقرة .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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