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انتقـادات حـادة الـى     اصحاب االتجـاه المعاصـر فـي القيـاس     وجه

النظرية التقليدية فـي القيـاس النفسـي والتربـوي واالسـاليب القائمـة       
بموجبها اهمها عدم استقاللية نتائج القياس عـن العينـة المطبـق عليهـا     

في االختبار ، ممـا دعـا الـى ظهـور      االختبار وعن الفقرات المتضمنة
االتجاه المعاصر في القياس النفسـي والتربـوي بهـدف التوصـل الـى      
اعلى مستوى من الدقة والموضـوعية فـي القيـاس بحيـث يحقـق ادق      

 Nunnally(عالقة بـين اداة القيـاس والسـمة الكامنـة لـدى الفـرد       
,1978,316.(  

الختبـارات التحصـيلية   تعتبر االختبارات محكية المرجع أكثـر انـواع ا  
مالءمة لقياس وتقـويم تحصـيل الطـالب ، وذلـك ألنهـا تقـوم علـى        
تحديد المهارات والكفايات المطلوب إتقانهـا بدقـة فائقـة لكـي يـتمكن      
المعلم من قياسها ومالحظتها بشكل مباشر ومـن ثـم تقـدير مـدى مـا      
حققه الطالب من تلـك االهـداف ، بنـاء علـى مسـتوى اداء محـدد ،       

مما يساعد المعلم على عمليـة التشـخيص ، حيـث يـتم تصـنيف      وهذا 
الطالب الى فئتين متقنة وغير متقنـة للمهـارات والكفايـات المحـددة ،     
يلي ذلك تحديد نقاط الضـعف والقـوة فـي مسـتوى تحصـيل الطالـب       
ومعرفة المهارات التي اتقنها والتي لم يتقنهـا ، وبـذلك يسـتطيع المعلـم     

وتعتبـر خطـوة تحديـد درجـة     ،لمناسبة لـذلك  وضع البرامج العالجية ا
قطع االختبار محور ارتكاز بناء االختبـارات محكيـة المرجـع ، فمـن     
خاللها تتحقق االفتراضات االساسية التي يقـوم عليهـا القيـاس محكـي     
المرجع ،فهي تزود المعلم بتقديرات كمية لتحديـد مـدى تمكـن الطالـب     
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تخـاذ القـرارات المناسـبة    من المهارات والحكم على ادائه ومـن ثـم ا  
لذلك فان عملية تحديـد درجـة قطـع االختبـار     ،)١٥-١٩٨٦،١٤عالم (

تؤثر تاثيراً مباشراً على تلـك القـرارات التربويـة ، فـأي خطـأ ينـتج       
عـالم  (عن تحديد هذه الدرجة يؤدي الى الحصول علـى نتـائج سـلبية    

 وتعتبر عملية تحديد درجـة القطـع فـي االختبـارات    ، )٩١-١٩٨٦،٨٦
محكية المرجع من قضايا القياس والتقـويم الهامـة التـي اختلفـت فيهـا      
رؤى علماء القياس والتقويم التربـوي والنفسـي ، حيـث كثـر الجـدل      
والنقاش بينهم حول تصميم الطريقـة المثلـى لتحديـد درجـة القطـع ،      
لذلك حاولوا تقديم األسس التـي بموجبهـا يـتم تحديـد درجـة القطـع       

الوثوق بها في تصـنيف الطـالب ، وقـد حرصـوا      المناسبة التي يمكن
في هذه المحاوالت على تالفـي خطـا التـداخل بـين الفئتـين المتقنـة       

عـن  وغير المتقنة للمهارات التي يقيسها االختبار والتي عـادة مـا تنـتج    
عامـل الصـدفة   ،  (Berk,1976,5)اخطاء القياس ومن تلـك االخطـاء  

تـؤدي هـذه العوامـل الـى     وعامل الغش وعامل التخمين ، وعادة مـا  
تصـنيف الطالـب المـتقن ضـمن     ( ) α (ظهور خطأي التصنيف االول

ـ  تصـنيف الطالـب غيـر المـتقن     ()  β(والثـاني  ) نـفئة غير المتقني
والتي يترتب عليهما نتـائج وأضـرار سـلبية علـى     ) ضمن فئة المتقنين 

الطالب ، وهي اعادة الطالـب المـتقن الوحـدة الدراسـية مـرة أخـرى       
بالرغم من تمكنـه مـن المهـارات المطلوبـة ، وفـي المقابـل تمكـين        

 ١٩٩٢،عبـد السـالم   (الطالب غير المتقن بالوحدات الدراسـية الالحقـة   
وقد تعددت طرق تحديد درجـة القطـع بـاختالف رؤى     ،)١٢١-١٢٠،

أدى الـى اخـتالف قـيم     علماء القياس التربوي والنفسي ، االمـر الـذي  
رؤى علمـاء القيـاس التربـوي والنفسـي ،     بـاختالف   درجات القطـع 

ـ    ق تطبي تطبيقعند وعلى عينـة  ـدالطرق المختلفـة علـى اختبـار موح
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ـ   دة ،وذلك مـا ـية موحــدراس هـالين وآخـرون ،    ـاتأكدتـه دراس
  درو وجميســون وكلينج ، وآنـوسكاك

 (Haplin et al, 1983,185-196;Skakun&Kling,1980,229-235 
;Andrew&Hect,1976,45-50)  .  
وبالرغم من ان من ان معظم الدراسـات السـابقة التـي قارنـت طـرق      
تحديد درجات القطع المختلفة أكـدت علـى وجـود فـروق جوهريـة ،      
اإل ان ما هو متـوفر فـي أدبيـات البحـث العربـي ال يكفـي لتـوفير        

العلمية التي يمكن أن يعتمد عليهـا مصـمموا االختبـارات فـي     القاعدة 
م مـع طبيعـة االختبـار وطبيعـة القـرارات      اختيار الطريقة التي تتالء

  .التعليمية المرتبطة به 
وبناء على ما تقدم تحاول الدراسة الحالية معرفـة أثـر طـول االختبـار     
على تحديد درجة قطع االختبار الناتجة عن تطبيـق أربعـة مـن طـرق     

طريقتـي أنجـوف   : تحديد درجـة القطـع اثنتـين تحكيميتـان وهمـا      
مدان جزيئـاً علـى التحكـيم وتسترشـدان ببيانـات      ونيدلسكي واثنتين تعت

ــات    ــادة والمجموع ــات المتض ــي المجموع ــا طريقت ــة وهم تجريبي
  .المحكّية

 
هل تختلف درجة قطع االختبـار الناتجـة عـن طـرق تحديـد درجـة       

ــكاي  ــة نيدلس ــع المختلف ــوف –القط ــات–أنج ــادة  المجموع –المتض
المجموعات المحكية عند تطبيقها على اختبـار موحـد وعينـة دراسـية     

  واحدة بأختالف طول االختبار ؟
 

تتنــاول هــذه الدراســة بالبحــث االختبــارات التحصــيلية محكيــة ) ١
بـين علمـاء القيـاس والتقـويم     المرجع التي كثر فيها النقـاش والجـدل   

التربوي والنفسي ،والتي تحتـاج الـى مزيـد مـن العنايـة واالهتمـام       
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والبحث ، وذلك نظراً لحداثـة هـذا النـوع مـن القيـاس مقارنـة مـع        
  .االنواع االخرى من المقاييس التربوية والنفسية 

تأتي أهمية الدراسة من الحاجة الماسـة لتبصـير التدريسـي بأهميـة     ) ٢
درجة القطع فـي االختبـارات محكيـة المرجـع ، ألنهـا يعـول        تحديد

عليها الحكم على ما يستطيع وما ال يسـتطيع أن يتقنـه الطالـب ، ومـن     
ثم اتخاذ القرارات التربوية المناسبة حول تمكـين الطالـب المـتقن مـن     
الفصول الدراسـية الالحقـة ، وإعـادة تأهيـل الطالـب غيـر المـتقن        

  .                                  ا في االختبار للمهارات المراد قياسه
تنبع أهمية الدراسة من أهمية تحديـد درجـة القطـع فـي تصـنيف      ) ٣

الطالب الى فئتـين متقنـة وغيـر متقنـة للمهـارات المطلوبـة ، يليـه        
تشخيص تلك المهـارات وتحديـد نقـاط الضـعف والقـوة ، ومـن ثـم        

  .وضع الخطط العالجية المناسبة 
هـذه الدراسـة فـي توضـيح طـرق تحديـد درجـة القطـع          تسهم) ٤

االختبارات محكية المرجـع ، بهـدف مسـاعدة المعلـم علـى اختيـار       
الطريقــة المناســبة ألداتــه ، وذلــك لتعــدد هــذه الطــرق واخــتالف 
افتراضاتها واهدافها ونتائجها ، وحيـث أن صـدق القـرارات التربويـة     

يقـة تحديـد درجـة القطـع     يعتمد على االختيار والتطبيق المناسبين لطر
، لذا فإنه يمكن القول بأن دراسة طرق تحديد درجـة القطـع أمـر فـي     
غاية األهمية وذلك ألنهـا تسـهم فـي إيضـاح العالقـة بـين اختيـار        
الطريقة والهدف مـن تطبيـق االختيـار ،باإلضـافة الـى أن التعـرف       
على هذه الطرق سيعطي المعلم مؤشرات حـول نقـاط الضـعف والقـوة     

الطرق ، االمر الذي يسـاعد علـى ازالـة الحيـرة عنـد اختيـار        لهذه
  .طريقة تحديد درجة القطع 
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علـى  –قد تكون أول دراسة تطبق على طلبـة الجامعـات العراقيـة    ) ٥
والتي تهتم بالتعرف على أثـر طـول االختبـار علـى     –حد علم الباحثة 

  .طرق تحديد درجة القطع في االختبارات محكية المرجع 
 

يستهدف البحث الحالي تعرف اثر طول االختبـار علـى تحديـد درجـة     
القطع الختبار تحصيلي محكي المرجع وتطلـب تحقيـق هـذه االهـداف     

  :االتي
بناء اختبـار تحصـيلي محكـي المرجـع فـي مـادة علـم نفـس          -١

تعرف اثر طـول االختبـار علـى تحديـد درجـة      -٢    -. الشخصية 
                                                                                      ׃ طرق كال على حدة الشخصية وفق اربعة القطع الختبار علم نفس

  طريقة أنجوف -أ
  طريقة نيدلسكي -ب

  طريقة المجموعات المتضادة-جـ
  .طريقة المجموعات المحكية-د
ختبار علم نفس تعرف اثر طول االختبار على تحديد درجة القطع ال- ٣

  .الشخصية وفق الطرق المستخدمة في الدراسة مجتمعة 
 

  ׃يقتصر البحث الحالي على
تعرف اثـر طـول االختبـار علـى تحديـد درجـة       : الحدود العلمية -

  القطع 
الجامعـة المستنصـرية مـن كـال     –طلبة كلية التربية : الحدود البشرية -

  .الجنسين الذكور واالناث 
   ٢٠١١-٢٠١٠العام الدراسي :الحدود الزمانية -
  الجامعة المستنصرية / كلية التربية :الحدود المكانية -
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 Test Length   : وهو عدد الفقرات المكونة لالختبارات

  :الى ثالثة انواع كالتالي الفرعية التي قامت الباحثة بتقسيمها في هذا البحث
  سؤال ) ٤٢(اختبار طويل يتكون من  -أ

  سؤال) ٢٨(اختبار متوسط يتكون من -ب
  .سؤال ) ١٤(اختبار قصير يتكون من -جـ
 Cut off Score   :  

نقطـة علـى متصـل درجـات     " عرف هامبلتون درجة القطـع بأنهـا   
االختبار تستخدم لتصنيف الطالب الـى فئتـين تعكـس مسـتويات األداء     

المـراد قياسـها فـي    ) أو االهـداف ( المختلفة بالنسـبة لهـدف معـين    
  " االختبار 

تلـك الدرجـة التـي    " درجة القطع المثلى بأنهـا   Berkكما عرف بيرك 
التصنيفات الصـحيحة او فـي المقابـل تقلـل مـن نسـبة        تزيد من نسبة

  .  (Berk,1982,99)" التصنيفات الخاطئة 
بأنهـا مقيـــاس لمـدى مالئمـة     "   Pophamكما عرفــها بافـام  

  .  (Halpin  et al, 1983, p.185)"  أداء الطالب لهدف محدد 
        لدرجة القطـع فـي هـذه الدراسـة فهـو عبـارة

ن الدرجات الناتجة من تطبيق الطرق المختلفـة فـي تحديـدها والتـي     ع
تقابل نقطة المحك المحددة مسبقاً وبدقة علـى متصـل التحصـيل والتـي     
تصنف المتعلمـين الـى متقنـين وغيـر متقنـين للمحكـوك الدراسـي        

  .المحدد بدقة والذي يقيسه االختبار 
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  :اما الطرق المستخدمة في الدراسة فهي
    Nedlesky’s – Method  ׃  

ــكاي   ــار نيدلس ــة    Nedlesky  (1954)أش ــذه الطريق ــى ان ه ال
تستخدم مع االختبار من نوع االختبار من متعـدد ، وتتطلـب مـن كـل     
محكم فحص كل مفردة من مفردات االختبـار ثـم يحـدد مـن البـدائل      

الـب  الخاطئة لكل مفردة تلك التي من الممكـن أن يتجنـب اختيارهـا الط   
ذو الحد األدنى من الكفاية ، ويكـون الحـد األدنـى الحتمـال اإلجابـة      
ــة     ــدائل الباقي ــدد الب ــوب ع ــو مقل ــردة ه ــن المف ــحيحة ع الص

)(Meskanska,1976,135.  
 Angoff’s –Method (1976)    

بأن هذه الطريقة تستخدم أيضـاً مـع االختبـار      Angoff (1976)ذكر 
من نوع االختيار متعدد وتتطلب هذه الطريقـة مـن كـل محكـم التنبـؤ      
بمستوى صعوبة كل مفردة في االختيـار وذلـك عـن طريـق فحـص      
كل محكم لمفردات االختبار ، ثم يطلـب مـنهم تصـور مجموعـة مـن      

مـال ان يعـرف   الطالب من ذوي الحد األدنى من الكفاية ،ثـم يقـدر احت  
الطالب ذو الحد األدنى من الكفايـة المناسـبة إجابـة المفـردة بصـورة      
صحيحة دون أن يلجأ الى التخمـين ، ثـم يضـع دائـرة حـول الـرقم       
الذي يمثل مقدار االحتمال المبين في ميـزان فتـرى ، ثـم تجمـع القـيم      
االحتماليــة المقــدرة لكــل مفــردة ، ويمثــل متوســط مجمــوع هــذه 

  .) Angoff,1971,9(رجة القطـعاالحتماالت د
 Contrasting Group    

بأنـه يتعـين علـى المحكمـين       Hambleton (1982)أشار هامبلتون 
في هذه الطريقة تحديد مجموعتين من الطـالب األولـى متقنـة والثانيـة     
غير متقنة للمهارات التي يقيسـها االختبـار ، وبعـد تطبيـق االختبـار      
يتم رسم منحنيـين يمـثالن التوزيـع التكـراري لـدرجات الطـالب ،       
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كـن تعـديل   وتمثل نقطة تقاطع المنحنيين درجـة قطـع االختبـار ، ويم   
وخطـأ التصـنيف    ) α (الدرجة للتقليـل مـن خطـأ التصـنيف األول      

   .β( ،(Berk,1984,178-179) (الثاني
 Criterion Groups 

بأن هدف هذه الطريقة هو تحجيم   Hambleton (1982)ذكر هامبلتون 
أخطاء التصنيفات الخاطئة وزيادة التصنيفات الصحيحة ، وتشابه هذه 
الطريقة الى حد ما طريقة المجموعات المتضادة اإل أنها تتطلب إيجاد 

طالب غير –طالب متقنين فعالً (التصنيفات الثنائية لالحتماالت التالية 
طالب غير متقنين غير  –قيين طالب متقنين غير حقي–متقنين فعالً 

صدق درجات القطع المحتملة ، ثم حساب  معامليلي ذلك تحديد ) حقيقيين
  . (Berk,1984,183)المنفعة والضرر النسبيين ألخطاء التصنيف

Criterion referenced Test  
لفـرد فـي   يعرفه بافام على انه االختبـار الـذي يسـتخدم لتقـدير اداء ا    

  . (Popham1978,931) دا دقيقاً ــنطاق سلوكي محدد تحدي
  : ويعرفه جالسرونيتكو بأنه

ذلك االختبار الذي يعد يهدف احـداث قياسـات يمكـن تفسـيرها بشـكل      
ــايير    ــى مع ــاء عل ــر بن ــتويات(مباش ــددة ) مس  Gray)اداء مح

,1978,p.226)  .  
اما التعريف االجرائي فهو اختبـار تحصـيلي فـي مـادة علـم الـنفس       

اختبـارات  ) ٩(فقـرة موزعـة علـى    ) ١٢٧(الشخصية وهو يتكون من 
فرعية يقيس كل منها كفاية معينة مـن الكفايـات الخاصـة بمـادة علـم      

  . نفس الشخصية 
 
 

 



 

 

٣٣٨  

 

  

 
 

׃ 
والتـي يقصـد بهـا أن     (CRTS)يقصد باالختبارات محكيـة المرجـع   

مستوى المفحوص عند نقطـة مـا علـى متصـل التحصـيل ، أو هـو       
أنواع السلوك التي يقوم بها خـالل أدائـه االختبـار ، أو هـي الدرجـة      
التحصــيلية الداء مرغــوب فيــه عنــد أي مســتوى محــدد ، وبــذلك 

 proficiency)أصبحت لها تسـميات عـدة منهـا اختبـارات التفـوق      
Test )  ــان  ، أ ــارات االتق ، أو  (Competency Test)و اختب

الشـرقاوي  (  ( Best Skills Test)اختبـارات المهـارات األساسـية    
  .)٨٩: ١٩٩٦وزمالؤه، 
االختبـار المحكـي المرجـع هـو     بأن )  ( Popham" بافام " كما يذكر 

االختبار الذي يستخدم للتاكـد مـن مسـتوى الفردبالنسـبة الـى مجـال       
جيدة ، للتاكـد مـن مركـز الفـرد بالنسـبة الـى       سلوكي محدد بصورة 
وبهـذا فـان   ) . ،   p.94 ،   1978  ،Popham( مجال سـلوكي محـدد  

االختبارات محكية المرجع تختلف عـن معياريـة المرجـع بـان نقطـة      
االرتكاز تحدد غالبـا عنـد اعلـى مسـتوى لـالداء الصـحيح لـبعض        

اعلـى االختبـار    فالدرجة التي تكـون فـي  . القدرات والمهارات المعنية 
تدل على مستوى االتمكن الكامل ، او علـى مسـتوى لـالداء الصـحيح     
لبعض المهارات او القدرات المعنية ، والدرجة التـي تكـون فـي اسـفل     
االختبار ، فانها تدل على ادنـى مسـتوى لهـذة القـدرة ، وفيمـا يلـي       

  . شيء من التفصيل عن تلك االختبارات 
 
 

 



 

 

٣٣٩ 

 

  

 
   Domain-referenced Tests  

هي نوع من االختبارات محكية المرجع التي تتطلب تحديدا دقيقـا  
ومفصال للمعارف والمهارات المكونة للنطاق السلوكي الذي يقيسة االختبـار  

تتطلـب تحديـد   بانهـا االختبـارات التـي    )  ٢٠٠١( م ال، حيث يذكر ع
مواصفات تفصيلية للنطاق السلوكي الشامل ، يمكن انتقاء عينة عشـوائية ،  
او عشوائية طبقية من المكفردات التي يتم سحبها من النطاق الشامل ، والتي 

امـا ناديـة   ) .  ٩٥:أ ٢٠٠١م الع( تقيس محتوى هذا النطاق المحدد بدقة 
عشوائية او عشوائية طبقية ينة عبد السالم تعرفة بانة االختبار المكون من ع

من المفردات التي تمثل عينة شاملة من المفردات والتـي تقـيس مهـارات    
وبهاذا فان التحديد الدقيق والمفصل ) .  ٩٤:  ١٩٩٦عبد السالم ، ( معينة 

للنطاق السلوكي المتمثل بعينة عشوائية او طبقية عشوائية من المفـردات ،  
  . الختبار على كامل النطاق فانها تساعد في تعميم نتائجا

 Objective-referenced Tests  

في المرجـع واالختبـار   ديذكر الشرقاوي وزمالؤه بان االختبار ه
الختبار هدفي المرجع محكي المرجعهو شيئا واحد بشرط عدم االكتفاء بان ا

المحددة والواضحة  هو االختبارالذي يقوم على اساس مجموعة من االهداف
الشـرقاوي  (وانما البد من التحديد الدقيق والمفصل لمستوى تلك االهـداف  

بانهـا االختبـارات   ) ٢٠٠١( في حين بين عالم )  ٢٩: ١٩٩٦وزمالؤه ، 
التي تبنى على اساس مجموعة االهداف التعليمية المصاغة صياغة اجرائية 

ــا  ) .  ٩٦:أ  ٢٠٠١عــالم ، ) ( ســلوكية (  ــام با" أم ) Popham" ( ف
فاستخدمها في قياس مجموعة من االهداف التعلمية االجرائية وذللك لتمتعها 

 Popham( بقلة عدد مفرداتها والتي تمثل النطاق السلوكي المراد قياسـه  

,1978 ,P 93  ( وبهذا فان هذة االختبارات لها ميزات منها اقتصادية وتحدد
 عن انها تتيح للمعلمين تطبيقهـا  مستوى االداء لكل هدف ، وواقعية ، فضال

 



 

 

٣٤٠  

 

  

في الوقت المخصص للحصة الدراسية ، هذا ماجعل الباحـث يختـار هـذا    
  .النوع من االختبارات بغية تحقيق اهداف بحثة 

 
لمعرفة المتقدمين الذين اكتسبو القـدرات والمهـارات التـي مـن      - ١

  .  المتوقع اكتسبها بعدعملية التعليم 
 . تحديد موضع المتعلم بالنسبة لمستويات اداء محددة  - ٢

لتقدير أو تقويم المهارات االساسية للمتعلم لتحديد أدائه في مجـال   - ٣
 . تعليمي ما 

 .تقويم برامج التدريس والمناهج  - ٤

فيما اذا كان المتعلم قد حصل على الحد االدنـى أمالفـي    لمعرفة - ٥
 . المحتوى المقاس 

 . تحديد االهداف التي حصل عليها كل متعلم على حدة  - ٦

 .تشخيص نواحي القصور في التحصيل  - ٧

) (  ٢٢: أ  ٢٠٠١عـالم ،  . ( للتاكد من التعلم الشـياء مخـددة    - ٨
)  ١٣٣: ١٩٨٧أبـو عـالم ،   ) ( ٧٠-٦٩:  ١٩٩٦الشرقاوي  وزمالؤه ، 

 )  ١٩٩٠:٢٤ابراهيم ، 

 
يمر بناء االختبار محكي المرجع في جانب التحصيل بمراحل عدة 

  : هي 
 

اذا كان المحتوى المراد قياسة محدود فانة يمكن االكتفاء بمعرفـة مكونـات   
هذه الوحدة ، اما اذا كان المحتوى عريضا ومتسعا فـيمكن تقسـيمه الـى    
موضوعات فرعة مرتبطة بعضها البعض بحيث يمكن قياسها كوحدة واحدة 

  : ، ويتم التحديد عن طريق مايلي )  ٣٧:  ١٩٨٦عالم ، ( 

 



 

 

٣٤١ 

 

  

ويـتم  :  -ا     
 : ذلك عن طريق 

 . االستعانة بمجموعة صغيرة من خبراء المادة الدراسية  -١

 . تحليل المحتوى المراد قياسة الى نواتجة السلوكية  -٢

 .اجراء دراسة لتقدير حاجة الفئة المستهدفة  -٣

بشرط ان تكون الكفاية أعاله محدودة االتساع وقابلة لالكتسـاب والتنميـة ،   
وان ينتقل اثر تعلمها في مجال محتواها العام الى مجاالت االخـرى ، وان  

  ) .  ٤٢: أ  ٢٠٠١عالم ، ( تمثل السلوك الختامي في البنية الهرمية 
 

الكفايات المركبة تحليال اجرائيا او بنائيا ثم ترتيب ه الخطوة يتم تحليل في هذ
  : مكوناتها ترتيبا منطقيا باحدى الطرق االتية 

١ -  Procedural Approach   :   تميـز هـذة
الطريقة في تحليل الكفايات بان تعلم كل خطوة يعتبر مدخال للخطوة التاليـة  

متتابعة من الخطوات  المستقلة والتي تسهم في النهايـة   بمثابة سلسلة خطية
 . الى تحقيق الكفاية الرئيسية المراد قياسها 

٢ -  Hierarchical Approach :   تستخدم هـذه
الطريقة عندما يكون من غير الممكن تعلـم الكفايـة الرئيسـية دون تعلـم     

رف والمهـارات التـي ينبغـي    مهارات فرعية تسبقها وهنا يتم تحديد المعا
 . تعلمها بترتيب هرمي 

٣ -  : Combination 

Approach:   تستخدم هذة الطريقة عندما يكون هناك كفايات معقدة تحتـاج
الى تحليل اجرائي ذا خطوات مستقلة متتابعة تتضـمن احكامـا متعـددة ،    

كة من المعارف والمهارات المساعدة والتي تؤدي وتحليال هرميا يتضمن شب
 ).  ٤٢: أ  ٢٠٠١عالم ( في النهاية الى تحقيق تلك الكفايات المعقدة 

 

 



 

 

٣٤٢  

 

  

 :  
في الخطوة السابقة تم تحديد الكفايات المراد قياسها والتي تمثـل المحتـوى   

الكفايات بواسطة عـدة طـرق تـم    المراد قياسة ايضا ، ومن ثم تحليل تلك 
ذكرها اعاله الى مكوناتها باكثر دقة ، اما في هذة الخطوة يتم صياغة نواتج 
عملية التحليل صياغة اجرائية يمكن مالحظتهـا بشـكل مباشـر وقياسـها     
بمفردات اختيارية وهي بمثابة اهداف سلوكية تمثل الكفايات الرئيسة التي تم 

  .׃وكاالتي)   ٣٩:  ١٩٨٩عالم ، ( تحليلها 
  

يتم بناء مفردات االختبار محكي المرجع في الجانب الحصيلي 
  :  بمرحلتين هما 

ان االهداف االجرائية التي تم تحديدها :   - أ
بالخطوة السابقة التكون واضحة بدرجة تسمح بتحديد نطاق مفردات 

)   Popham" (بابام " المطلوب ، اذ يقترح االختبار التي تقيس السلوك 
طريقة مواصفات االختبار التي تشتمل على اربعة مكونات اساسية باالضافة 

  : الى ملحق المواصفات ، وهي المكونات هي 
١-  :   هو الصياغة االجرائية للهـدف الـذي

 . تقيسة المفردة 

٢-   :د من المفردات التي تقـيس الهـدف   هو بناء عد
 . المحدد وهي بمثابة فكرة واضحة ومحددة عن كيفية قياس الهدف 

٣-   : نحـاول عـن    عبارة عن مجموعة من العبـارات ،
ف وتحديد نوع المثيرات التي تقدمها مفردات االختبـار التـي   طريقها وص

 . تقدمت مفردات االختبار 

٤-   :   هي عبارة عن مجموعة من العبـارات تحـاول
عن طريقها تحديد نوع وطريقة االستجابة على مفردات االختبار ، فاذاكانت 

 



 

 

٣٤٣ 

 

  

المفردة من نوع االختبار من متعدد ، فان عناصر االستجابة تتضمن قواعد 
 . تكوين المشتتات وطبيعة االجابة الصحيحة 

٥-  ي تؤدي الى مزيـد  هنا تسجل بعض التفصيالت الت
مزيد من التوضـيح لمحتـوى مفـردات االختبـار وعناصـر المثيـرات       

  . ) Popham ,1978 ,P .121-128(واالستجابات   
 

مفردات االختبار التي يجب ان ترتبط ارتباطا وثيقا بـالمحتوى   هنا يتم كتابة
تميز بين التالميذ الذين اقنوا المراد قياسة ، ويشترط في كتابة المفردات ان 

هذه الخطوة الى ثالث مراحـل   ١٩٨٦الهدف والذين لم يتقنوه ، وقسم عالم 
  : هي 

١ -   :   فمن المعلـوم ان بعـض
انواع المفردات تصلح لقياس اهداف معينة افضل من غيرها ، فمثال تصلح 

لقياس التذكر والفهم والتطبيـق احيانـا ، بينمـا     مفردات االختبار من تعدد
تصلح مفردات المقال لقياس القدرة على تنضـيم المعلومـات واالسـتنتاج    

 .والتفسير وهكذا 

العالقة بين عدد المفردات وبين االهمية النسبة للنطاق السلوكي المراد قياسة 
االهميـة  ، اي يجب ان يناسب العدد الذي تشمتل علية عينات المفردات مع 

 . النسبية للنطاق السلوكي الذي نقيسة 

 .العالقة بين عدد المفرداتوالحدى االدنى للثبات المطلوب   - أ

  .العالقة بين عدد المفردات وزمن تطبيق االختبار -ج
٢-   :    ان مفردات االختبار تبنـى علـى اسـاس

مواصفات النكاق السلوكي ، وان يكون مستوى صعوبة كل مفـردة مناسـبا   
لصعوبة الهدف الذي تقيسة ، وتكون عينة المفردات ممثلة للنطاق السـلوكي  
( ، باالضافة الى مراعاة االصول  الفنية واللغوية في صـياغة المفـردات   

 ) .  ٤٠ ١٩٨٦عالم ،

 



 

 

٣٤٤  

 

  

 
  : ان االختبارات التحصيلية محكية المرجع بشكل عام 

 . تهتم بتقدير الفرد في ضوء محك اداء محدد  - ١

توزيق الدرجات في االختبارات محكية المرجع تاخذ بشكل ملتوي  - ٢
 . التواء سالب ، خاصة اذا كان البرنامج التعليمي فاعال 

ذن فهي التهتم بتحديد المكانة بالنسبة للفرد بين اقرانة وبالتالي التستبعد ايا ا
من المفردات طالما انها تقيس هدفا سلوكيا مهما ، لـذا فالداعـي اليجـاد    
معامل صعوبة مفردات اداة الدراسة الحالية والحتى غيرها ، اضـافة الـى   

وبالتـالي  . تبـار  اعتماد انموذج راش في التحليل االحصائي لفقـرات االخ 
الضرورة للتكلم عنها في هذا الموضوع ، وانما يكتفي الباحث بالكالم عـن  

  . صدق االختبار وثباتة 
    

يشير الصدق الى مدى استخدام درجات المقياس في القيام بتفسيرات معينـة  
تحصـيل  كأن تفسير درجات اختبار تحصيلي ما ، على انها تمثل مجـال ال 

الذي يقيسة هذا االختبار ، وهذا المفهوم يمكن تحقيقة عن طريق جمع االدلة 
وهناك ثالث طرق مختلفـة  ) ٨٨-٨٧:  ١٩٩١عالم ( باستخدام عدة طرق 

  : لصدق االختبار المحكي المرجع وهي 
١ -   :Descriptive Validity  

وصف اداء الفرد بالنسبة يعد االختبار المحكي صادقا اذا استطعنا باستخدامه 
للنطاق السلوكي الذي يقيسة ذلك ىاالختبار ، واحيانا يشـار لـه بصـدق    
المحتوى حيث يساعد الباحث بان يصف اداء الفرد بالنسبة للنطاق السلوكي 
، ويقدر هذا الصدق عن طريق احكام الخبراء في تطبيق المفـردة للهـدف   

  : وذلك باستخدام المعادلة االتية 
  
  

 



 

 

٣٤٥ 

 

  

  (N-Lik ---------------------------  
  :حيث ان 

Iik= مؤشر تطابق المفردة بالهدف الخاص بالمفردة)K( للهدف)i( .  
N= عدد االهداف  

Xijk= عدد المحكمين المتفقين)i( على المفردة )k ( تقيس الهـدف  )i ( وال
  ( تقيس غيرة من خالل التقديرات 

 :Functional Validity   

من الصدق ان يؤدي االختبـار المرجـع الـى    ويقصد بهذا النوع 
المحك الوضيفية التي صمم من اجل تحقيقها او الغرض الذي بني من اجلـة  
، وال يقتصر فقط على وصف النطاق السلوكي الذي يقيسه ، وهـذا النـوع   

فـي    Empirical Validityمن الصدق يناظر مايعرف بالصدق التجريبي 
مرجعة الى المعيار ، والذي يدل على قـدرة االختبـار علـى    االختبارات ال

التنبؤ باداء الفردى في مواقف تختلف الى حد مـا عـن المواقـف يقيسـها     
ونظرا الن االختبارات المرجعة الـى المحـك لهـا وضـائف     . االختبار 

واستخدامات متنوعة تهم المربين وخبراء التقويم بعضها اليتضـمن التنبـؤ   
  .بمحكات معينة 

 ٣-  :  Domaain Selection 
Validity   

من الصدق في كيفية صـياغة قواعـد   وتتخلص فكرة هذا النوع   
يمكن االسترشاد بها في تكوين المواصفات التي تحـدد النطـاق السـلوكي    

  : وهذا يؤدي الى السؤال التالي . لمفردات االختبار 
مامدى هدف النطاق السلوكي الذي يمكن اختيارة من بين النطاقات السلوكية 
االخرى في تمثيل االبعاد التي تهتم بقياسها  ؟ وبالتالي يكون هدف الباحـث  
هو اختيار نطاق سلوكي من بين النطاقات التي نهتم بقياسـها  ؟ وبالتـالي   

ت السـلوكية  يكون هدف الباحث هو اختيار نطاق سلوكي من بين النطاقـا 
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( الممكنة بحيث يسمح له بالتعميم على النطاق الشامل للبعد الذي يود قياسة 
Popham,1978,143-145 . (  

    

الثبات هو مدى اتساق التصنيف بناء على الدرجات المستمدة منهـا  
 ، وسوف يعرض الباحث اهم طرق تقدير ثابت االختبار محكي المرجـع ، 

هذه الطرق تطبيق االختبار نفسه على نفس العينة ، بينما (حيث تتطلب احد 
يتطلب البعض االخر تطبيق صورتين متوازيتين لالختبار ، على ان تشـمل  
كل من الصورتين على عينة عشوائية من المفردات المستمدة مـن نطـاق   

  ) . شامل للمفردات التي تقيس هدفا تعليميا معينا 
ب تطبيق االختبار على نفس العينة مـن الطـالب   الطرق التي تطل - ١

 : وهي 

    :Livingston Index  - أ

فـي اشـتقاقه لمعامـل الثبـات الخـاص       ليفينجستونوقد اعتمد 
على مفهوم درجة القطع والتـي  ) CRTs(باالختبارات المرجعة الى المحك 
 . تفصل بين المتقنين وغير المتقنين 

بايجاد تباين درجات االفراد عن مربع الفـرق  (هذا المعامل يهتم وبهذا فان 
 Sax & Newton ,1997) (متوسط تلك الدرجات عـن درجـة القطـع    

,P.283  (  
  Subkoviak Method of  -  ب

Agreement   
وتعتمد هذه الطريقة على تقدير مدى اتساق تصنيف الطالب الـى  

متقنين باستخدام نتائج تطبيق االختبار مـرة واحـدة فقـط ،     متقنين وغير
وتتخلص هذه الطريقة في تقدير احتمال تصنيف كل فرد تصـنيفا صـحيحا   

)i(Pc  وجمع هذه االحتماالت وايجاد متوسطها ، وبذلك نحصل على معامل
                  .التفاف خاص بالمجموعة التي يطبق عليها االختبار 
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Swaminathan ,Hambleton,and Algina Method   
وهذا المعامل يعبر عن درجة اتساق تصنيفات الطالب في مرتـي  

  :تطبيق االختبار ويعبر عنه بالصورة الرياضية التالية 
  p-pc=(k)معامل كابا           

                        1-pc                                 
  :حيث ان 

Pc  نسبة االتفاق المتوقع في التصنيفات  
P  نسبة االتفاق المالحظ في التصنيفات  

Pc=P1.P.1+P0.P.0 
  :حيث ان 

P1.   : احتمال تصنيف االتقان في أحد صورتي االختبار  
P.1 : احتمال تصنيف االتقان في الصورة االخرى  
P0.  احتمال تصنيف عدم االتقان احد صورتي االختبار  
P.0   احتمال تصنيف عدم االتقان في الصورة االخرى  

((Crocker&Algina,1986,200-201) 
Carver Method 

يعد معامل كارفر من الطرق االولـى المقترحـة لتقـدير ثبـات     
االختبارات محكية المرجع والتي تتعلق بأتساق قرار التصنيف ، وتقوم هذه 
الطريقة على تطبيق اختبارين متوازيين على مجموعة واحد من االفـراد ،  
يليه مقارنة نسبة عدد الطالب الذين تم تصنيفهم ضمن المتقنـين فـي كـال    

بارين فاذا كانت النسبتين متماثلتين او قريبتين من بعضها فبذلك يعتبـر  االخت
  في الجدول كما االختبارين ثابتتين ويمكن ايجاد قيمة معامل كارفر 
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  متقن   ب  أ
  )أ(االختبار 

  غير متقن  ج  د

  
                         ج+أ :الصيغة التالية وبحسب معامل كارفر بأستخدام  

  ن                                           :حيث ان 
  مجموع الطالب المتقنين بالفعل =أ

  مجموع الطالب غير المتقنين بالفعل =ج
  د+جـ+ب+أ= ن

 
 )(Hambleton 

&Eignor,1980       بأن هناك عـاملين ينبغـي وضـعهما فـي االعتبـار
  :عند تحديد اسئلة االختبار وهما

العالقة بين عدد أسئلة االختبار واالهميـة الخاصـة بكفايـة معينـة      -١
تتفاوت أهمية الكفايات المراد قياسـها فـي االختبـار ، لـذا ينبغـي ان      : 

أسـئلة تتناسـب مـع    يختار مصمم االختيار عند قياسه كفايـات متعـددة   
  .أهمية النطاق المراد قياسه 

العالقة بين عدد اسئلة االختبـار ومسـتوى الحـد االدنـى المقبـول      -٢
يسـتدعي ذلـك تحديـد قيمـة الدقـة المطلوبـة       : لدرجة ثبات االختبار 

 )ب(االختبار 

          متقن          غير متقن   
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(Degree of Precision )       ، في تقدير درجـة الطالـب فـي النطـاق
  :ويتم ذلك وفق الصيغية التالية 

                                  ٠,٢٥   
                                                                                    =طول االختبار 

    

  .مقدار ثابت  ٠,٢٥يث ح
 Hambleton et al)واشار كـل مـن هـامبلتون وآخـرون     

بأن الهـدف مـن تطبيـق االختبـار محكـي المرجـع هـو          ((1978)
تصنيف الطالب الى فئتين متقنة وغير متقنة ، لـذا فـإن تحديـد طـول     

 Number of)االختبار المناسب الـذي يقلـل مـن أخطـاء التصـنيف      

Classification errors)         يتطلب تطبيـق اختبـار طويـل يقلـل مـن
  .أخطاء القياس 

بـأن قيمـة      Haladyn & Roid وأضاف كـل مـن هـاالدين ورويـد    
أخطاء التصنيف تقل بشـكل عـام عنـد زيـادة طـول االختبـار لكـن        
النقص في قيمة الخطأ يكون ملحوظاً عند االنتقـال مـن اختبـار طولـه     

فقـرة ، وامـا الـنقص فـي قيمـة      ) ٢٠(فقرات الى اختبار طوله ) ١٠(
ولـه  فقـرة الـى اختبـار ط   ) ٢٠(الخطأ عند االنتقال من اختبار طولـه  

فقرة يكون صـغير نسـبياً لدرجـة قـد ال تبـرر اسـتخدام       ) ٤٠-٣٠(
  ) .م ١٩٩٢األحمد ،( فقرة ) ٢٠(فقرات تزيد عن 

Definitions of Cut off score  
 

تتعدد مسميات درجة قطـع االختبـارات بتعـدد آراء وخبـرات     
علماء القياس والتقويم التربوي في مجـال االختبـارات محكيـة المرجـع     

 Halpin ,et al، ومن تلك المسميات مـا ذكرهـا هـالبن ، وآخـرون     

  :وهي كما يلي    (1983)

 



 

 

٣٥٠  

 

  

  Cut off score.درجة القطع  -١
  . Minimum Competencyالحد االدنى من الكفاية -٢
  . Criterion Scoreدرجة المحك  -٣
  .  Passing Scoreدرجة االختبار -٤
ــة    -٥ ــن الكفاي ــى م ــد االدن ــتوى الح  Level of Minimalمس

Competency .  
 
القيـاس والتقـويم التربـوي العديـد مـن الطـرق       تبنى خبراء 

طـرق واالسـاليب   والمحاوالت لتحديد درجة القطع ، واختلفـت تلـك ال  
بأختالف خبـرات ودرجـات تأهيـل وتخصصـات هـؤالء الخبـراء ،       

 Berkفهنالك عدة طرق متعـددة لتحديـــدها والتـي ذكـر بيــرك      

انها بلغت ثمان وثالثين طريقـة مختلفـة مـن حيـث أسـلوب        (1986)
بناءهــا وتطبيقهــا وتفســير نتائجهــا ، ويمكــن تصــنيفها الــى ثالثــة 

  : تصنيفات كالتالي 
Judgmental –method   :   ــرق ــتند الط تس

التحكيمية على آراء المتخصصين في مجـال القيـاس او فـي محتـوى     
االختبار المراد قياسه ، وذلك لتحديـد درجـة القطـع المناسـبة ، حيـث      
يسترشد بآرائهم فـي تحديـد مسـتوى الطالـب ذو الحـد االدنـى مـن        

تحديد عـدد األسـئلة التـي يجـب أن يجيـب عليهـا الطالـب        (الكفاية 
واضعين في اعتبارهم المتغيـرات التـي تـؤثر فـي      )بصورة صحيحة 
  تحديد هذه الكفاية 

 
لكل طريقة من الطرق التحكيميـة مميـزات وعيـوب خاصـة     

  :بها وهنالك عيوب ومميزات تكاد تكون مشتركة بينها وهي كالتالي
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بـأن مـن مميـزات الطـرق       Berk (1986)كمـا استرسـل بيـرك     
  :التحكيمية ما يلي 

  .انها سهلة االستخدام مقارنة بالطرق األخرى  -١
  .انها سهلة التطبيق والفهم  -٢
  .انها سهلة التفسير -٣
  .ال تحتاج الى جهد ووقت كبيرين -٤
  .انها سهلة الحساب وال تعتمد على اساليب احصائية معقدة -٥

 
 Hambleton)وايغنـور  بيـرك ،وهـامبلتون ،   اشار كل مـن  

&Eignor,1980:Berk ,1986)     ــرق ــتخدام الط ــوب اس ــى عي ال
  :التحكيمية وهي 

وسـميت كـذلك ألن هـذه الطـرق     )  Arbitrary(النهـا اختياريـة   -١
تعتمد كلياً على آراء المحكمين وتلعـب كفايـة هـؤالء المحكمـون دوراً     

ديـد  بارزاً في الوصول الى المعيـار المناسـب لتصـنيف الطـالب وتح    
بنود االختبار التي يمكن ألقل الطـالب كفـاءة اإلجابـة عليهـا بشـكل      
صحيح ويعتقد بأن كون هـذه الطـرق اختباريـة ال يعـد سـبباً كافيـاً       
لرفض هذه الطرق ألن هذه العملية االختباريـة ليسـت مطلقـة ولكنهـا     

  .تعتمد على مجموعة من األسس في تحديد مستويات االداء 
  .األقل كفاءة  صعوبة تحديد الطالب-٢
ال تعتمد على بيانات تجريبية فعلية لكـي يسترشـد بهـا المحكمـون     -٣

  .في تقدير احكامهم 
الحصول على درجات قطع مختلفـة عنـد تطبيقهـا علـى اختبـار       -٤

 موحد وعينة دراسية واحدة 

ذاتية المحكمين في اختيار الحد األدنـى مـن الكفايـة وذلـك بسـبب      -٥
 .عملية االتقان اختالف تصوراتهم حول 
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  .تفاوت عملية االتساق الداخلي في عملية التحكيم-٦
  .صعوبة التنبؤ بأداء الطالب في االختبار -٧

على الرغم من وجود بعـض العيـوب فـي اسـتخدام الطـرق      
التحكيمية اال انه توجد بعض المعايير المطروحـة فـي ادبيـات القيـاس     

) ١٩٨٦(كـر بيـرك   التربوي التي تحد من تأثير هـذه العيـوب حيـث ذ   
Berk  بعض المعايير نذكر منها مايلي:  

  .استخدام الطرق لتوحيد بيانات االداء الفعلي -أ
يجب ان تكـون عمليـة تحكـيم مفـردات االختبـار متزامنـة مـع        -ب

  .تطبيق االختبار 
  .االهتمام بتدريب المحكمين-ج
  .تنظيم عملية تحكيم بنود االختبار -د

  .لتسوية االختالفات في احكام المحكمينايجاد الحلول المناسبة -هـ
  .تصميم استمارات تنظم عملية التحكيم -و
  .تزويد المحكمين ببيانات مسبقة حول اداء االختبار -ز

وتناول كثير مـن البـاحثين الطـرق التحكيميـة وأسـهبوا فـي ذكـر        
تفصــيالتها وتطبيقاتهــا  ومميزاتهــا وعيوبهــا ومــن ضــمن هــؤالء 

ــالم ،  ــاحثين  ع ــايقر الب ــرك ، وج  ;Berk,1986;Jaeger,1989(وبي
  :ومن هذه الطرق ما يلي ) ١٩٩٥عالم،;
Ebel's Method  

طريقة لتحديـد درجـة القطـع تعتمـد علـى       Ebelاقترح ايبل 
تعليقات المحكمين على مفردات االختبار وذلـك مـن خـالل اعتبـار ان     

وبعـد   Relevanceمواصفات المفردات لها بعـدين همـا بعـد الصـلة     
ويشتمل بعـد الصـعوبة علـى ثالثـة مسـتويات        difficultyالصعوبة 

ويشــتمل بعــد الصــلة علــى اربعــة ) ســهلة ، متوســطة ، صــعبة(
وبـذلك يسـتخدم   ) اساسية ، مهمة ، مقبولـة ، غيـر مهمـة    (مستويات 
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المحكم اعداداً مختلفة من تصـنيفات الصـعوبة والصـلة ، ثـم يطلـب      
  :من كل محكم ما يلي 

تحديد الخلية المناسبة لكل مفردة مـن المفـردات بنـاء علـى توافـق      -أ
  .محتواها مع تصنيفات البعدين 

تحديد النسبة المئوية لعدد الطالب ممـن لـديهم الحـد األدنـى مـن      -ب
الكفاية الذين يجب أن يجيبوا عن كل مفـردة بصـورة صـحيحة وذلـك     

فـي النسـبة   لكل خلية من الخاليا ، ثم يضرب عدد مفردات كـل خليـة   
المئوية ، ثم يقسم مجموع نواتج جميع الخاليـا علـى عـدد المفـردات ،     

  ) .Jeager,1989(وبالتالي نحصل على درجة القطع 
 

يحـدد تصــنيف معامــل صـعوبة البنــد باالســتعانة ببيانــات   
   .االداء ، وتضرب في كال البعدين مما يسهل عمل المحكم 

 
عيــوب هــذه الطريقــة حيــث  Berk) ١٩٨٦( تنــاول بيــرك

ذكر بأن أيبل لم يلتزم بالمواصفات التي تستخدم فـي كـل مـن البعـدين     
والتمييز بينهما ، لكي يسترشد بهـا المحكمـين فـي عمليـة التحكـيم ،      
لذلك ربما يعتمد كل محكم على مواصـفات يحـددها لنفسـه ممـا يـؤثر      

ـ     ة اعتمـدت  بال شك في دقة التصنيف واتسـاقه ، كمـا أن هـذه الطريق
على تحكيم المفردة ككل ولـم تأخـذ بعـين االعتبـار بـدائل االجابـات       

  .التي تشتمل عليها مفردة االختبار من متعدد 
باالضافة الى ان طريقة ايبـل تحتـاج تحكـيم خـاص يتمثـل      
بنسب مئوية للمفردات وذلك لكل خلية عبـر بعـدي الصـلة والصـعوبة     

خارجيـة يبنـى عليهـا هـذا     المستمرين ، فاذا لم تكن هنالـك معـايير   
  .الحكم فإنه يبدو انه سيكون حكماً اعتباطياً 
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للحد مـن هـذه العيـوب قـام كـل مـن سـكاكون وكلينـق         
Skakun &Kling    ــث ــل بحي ــة ايب ــى طريق ــديالت عل ــإجراء تع ب

اصبحت تعتمد هـذه الطريقـة علـى بعـدين همـا معامـل الصـعوبة        
مـل  ومعا) صـعب جـدا  –متوسـط الصـعوبة   –سـهل  (ويشتمل علـى  

وتسـتخدم  ) حـل المشـكالت   –شـامل  –واقعي (التصنيف ويشتمل على 
بيانات االداء في البنود لتقدير تصـنيفات الصـعوبة ويحـدد كـال مـن      
     باني االسئلة ولجنة االختبار االسئلة طبقـاً لمسـتويات التصـنيف ، بنـاء

ثـم   ٣×٣على ذلك تضرب االسئلة في الخاليا المكونة مـن المصـفوفة   
ن باإلشارة الى نسـبة المفـردات فـي كـل خليـة والتـي       يقوم المحكمي

، ١٩٨٦(يجــب ان يجيــب عليهــا الطالــب المــتقن اجابــة صــحيحة 
Berk. (  

هذه الطريقة فـي عـدم وضـع عـاملي الصـلة      عيوب  وتكمن
واالهمية في االعتبار ومـن المحتمـل ايضـا ان يصـعب علـى بعـد       

ذ انهـا  ا ) .Berk، ١٩٨٦(التصنيف تحديد منـاطق المحتـوى المحـدد    
ال تضع فـي اعتبارهـا مسـتويات صـعوبة البنـود الواقعيـة ، ومـن        
المحتمل أن يصعب في بعد التصنيف تحديد منـاطق المحتـوى المحـدد     

)١٩٨٦ ،Berk.(  
للحد مـن هـذه العيـوب قـام كـل مـن سـكاكون وكلينـق         

Skakun &Kling   ــث ــل بحي ــة ايب ــى طريق ــديالت عل ــإجراء تع ب
عـدين ايضـا وهمـا معـاملي الصـلة      اصبحت هذه الطريقة تعتمد على ب

–مهمـة  –مهمـة جـداً   (والتصنيف واصبح معامل الصلة ابعـاد ثالثـة   
  .وهذه االبعاد مقترنة ببعد معامل التصنيف ) مقبولة

٢- Angoff's Method (1971)    ــل ــن ك ــب م يطل
محكم في هذه الطريقة فحص كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار ، ثـم       
يطلب منهم تصور مجموعة من االفـراد الـذين حققـوا الحـد االدنـى      
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للكفاية التي يقيسها االختبـار ، ثـم يقـدر نسـبة عـدد االفـراد الـذين        
يحتمل ان يجيبوا اجابة صحيحة عن كل مفـردة مـن مفرداتـه ، ويمثـل     

لنسـب الحـد االدنـى لمسـتوى االجتيـاز فـي االختبـار        متوسط هذه ا
)Angoff,1971 .(  

 
  سهلة التنفيذ -أ

  سهلة الفهم -ب
انها تعتمد على تصور عدد من االفراد الـذين حققـوا الحـد االدنـى     -ج

  .للكفاية المطلوبة بدالًُ من تصور فرد واحد 
 

ي يصعب على كثير من المحكمـين تعريـف الطـالب مـن ذو    
الحد األدنى للكفاية ، ويصعب ايضـاً تقـدير القـيم االحتماليـة لـبعض      

ــة    ــارات منفي ــي عب ــاغة ف ــردات المص او  ((Negatively)) المف
، ١٩٨٦))  ( ((Computationalالمتضـــمنة عمليـــات حســـابية 

Berk.(  
للحد مـن هـذه العيـوب أشـار كـل مـن جـايقر وكـروس         

ــرون ــ) Cross et al.,1984  Jeager,1989;(وآخ ــوف ب أن انج
Angoff) ( أجــرى تعــديالت علــى طريقتــه وذلــك لتســهيل عمليــة

تقديرات قيم المحكمين االحتمالية ألسـئلة االختبـار حيـث يطلـب مـن      
كل محكم تقدير احتمال ان يجيب الطـالب ذوي الحـد االدنـى للكفايـة     

ــين  ــى تخم ــل ســؤال دون ان يلجــوا ال ــة ،   (Guessing)ك االجاب
لية في استمارة خاصـة تحتـوي علـى مقيـاس     وتسجل تقديراتهم االحتما

ــرات  ــري الفت ــفر =١(   "Equal Interval scal"عش )  ٠,١٠-ص
)٤١=٥) (٠,٤٠-،٣١=٤) (٠,٣٠-،٢١=٣) (٠,٢٠-،١١=٢،-

٠,٨٠-،٧١=٨) (٠,٧٠-،٦١=٧) (٠,٦٠-،٥١=٦) (٠,٥٠ (
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ثم يطلب مـن كـل محكـم اختبـار     ) ١,٠-،٩١=١٠) (٠,٩٠-،٨١=٩(
ثل تقـديره الخـاص بكـل سـؤال مـن اسـئلة       القيمة االحتمالية التي تم

االختبار ، ثم تجمع القيمة االحتماليـة التـي قـدرها كـل محكـم لكـل       
  .مفردة ، ثم نوجد متوسطها لتمثل درجة القطع 

٣- Nedlesky's Method   
هـذه الطريقـة لتحديـد     Nedlesky) ١٩٥٤(اقترح نيدلسـكي  

درجة القطع لالختبارات التـي تشـتمل علـى اسـئلة ذات اختبـار مـن       
متعدد حيث تقوم مجموعة مـن المحكمـين المختصـين بتحديـد درجـة      
القطع المناسبة لالختبار ، وفي هذه الطريقـة يطلـب مـن كـل محكـم      
فحص كل مفردة من مفردات االختبار ، ثم يحـدد مـن بـين الخيـارات     

كل مفردة تلك التـي يمكـن ان يتجنـب الطـالب ذوي الحـد      الخاصة ل
االدنى للكفاية اختبارها ألنها ال تمثل فـي نظـرهم االجابـة الصـحيحة     
للمفردة ، بعد ذلك يضع المحكم درجة للسؤال بناء علـى مـا تبقـى مـن     

  .الخيارات ، وذلك بأخذ مقلوب الخيارات المتبقية 
فمثالً اذا كانت المفردة تشتمل علـى خمسـة خيـارات ورأى المحكـم ان     
الطالب ذو الحد االدنى للكفاية يمكـن ان يتجنـب اختيـار ثالثـة منهـا      

  : عندها تكون درجة السؤال عبارة عن 
=٠,٥=  ١=    ١   
٢    ٣-٥  

ذلـك يقـوم المحكـم بجمـع درجـات االسـئلة ، ويكـون         بعد
المجموع الكلي هو درجة القطع بالنسـبة لـذلك المحكـم ، وتجمـع فـي      
النهايــة الــدرجات التــي يتحصــل عليهــا المحكمــون ، ثــم يحســب 
المتوسط وبالتالي نحصل على درجة القطـع لالختبـار ككـل ، غيـر ان     

 )б(لمعيـاري  ندلسكاي وجـد انـه مـن االفضـل ايجـاد االنحـراف ا      
يتفــق عليــه )  K(لــدرجات القطــع ثــم ضــربها فــي مقــدار ثابــت 
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المحكمون وتعتمد قيمة هذا المقدار علـى النسـبة المئويـة التـي يـرى      
المحكمون أنها مطلوبة لنجاح الطالب مـن ذوي الحـد االدنـى للكفايـة     

    :، ويتم تحديد درجة القطع في هذه الطريقـة وفـق المعادلـة التاليـة     
       __                                               

MPL=M FD+KбFD +KбFD 
__ 
FD M  FD=∑  

                  N 
                             __ 

2M  FD) –(MFD бFD =√∑ 
                         N 

  .تمثل درجة القطع   MPL: حيث ان 
MFD  تمثل متوسط الحد االدنى المحدد من المحكمين.  

K    تمثل المقدار الثابت المحدد من المحكمين.  
 бFD  تمثل االنحراف المعياري لدرجات القطع.  

N   تمثل عدد المحكمين.  
الـى بعــض عيـوب هــذه الطريقــة    ) Berk، ١٩٨٦(وأشـار بيــرك   

  : وهي كالتالي 
لسـكاي ان الطالـب   ند(اليوجد تبرير منطقـي يؤيـد افتـراض    

الذي ال يعرف االجابة الصـحيحة لسـؤال معـين يلجـأ الـى التخمـين       
العشوائي ألن مشتتات األسئلة تصمم عـادة لجـذب غيـر المتمكنـين ،     
كما ان هذه الطريقة تسمح فقـط بقـيم احتماليـة منفصـلة تعتمـد علـى       

) ٠,٥(عدد خيارات االجابات ،لذلك يضطر المحكمـون لتعيـين القيمـة    
المفردات ، هذا باالضافة الـى ان هـذه الطريقـة تحتـاج لقـدر       لمعظم

  .كبير من التدريب لكي يستخدمها المحكمون استخداماً مناسباً
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٤-–  
 Angoff Nedelsky combination ,Reid , 1984   

في هذه الطريقة يـتم حسـاب المعيـار علـى اسـاس حسـاب       
  .عن استخدام طريقتي انجوف ونيدلسكاي  متوسط المعايير الناتجة

 
  .لها نفس مميزات طريقة انجوف

 
لها نفس عيوب طريقتي انجـوف ونيدلسـكاي باالضـافة الـى     
احتمالية زيادة مصادر الخطأ المختلفـة وذلـك عنـدما نحسـب متوسـط      

  ).Berk، ١٩٨٦(المعيارين 
٥- difficulty importance estimate 

cangelosi ,1984   
هذه الطريقة يقوم المحكمون بفحـص كـل هـدف ، وذلـك لتقـدير      في 

الحد االدنى للنجاح ويجب ان تتفق عينة المحكمـين علـى الحـد االدنـى     
وعلى كل هدف ايضا ، وذلـك الن للحـد االدنـى وزن خـاص طبقـاً      

النسـبة المئويـة لدرجـة    الهمية صلته بالهدف المنشود ، ثـم تضـرب   
النجاح في نسبة اهمية الدرجة لكل هدف ، والنـاتج يجمـع مـن خـالل     
جميع االهداف ، ويضرب في عـدد بنـود االختبـار وذلـك للوصـول      
للمعيار ، ويجب ان يضع الحكام في االعتبـار الخطـأ المعيـاري وذلـك     

  .عند اتخاذهم القرارات الخاصة بدرجة القطع
 

  .               سهلة الفهم -أ
سهلة االستخدام وتعمل على ربط درجـة القطـع بقائمـة خصـائص     -ب

  .النطاق السلوكي 
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استخدمت تقديرات المحكمـين لالهـداف لتقـدير معيـار بنـود      
االختبار ، بينما نجد انه من المفروض ان تكـون العالقـة بـين االسـئلة     

ة افتـراض ان تقـديرات االسـئلة    واالهداف مباشرة ، وليس بالضـرور 
تساوي تقديرات االهـداف ، ومـن المحتمـل ان يكـون نـوع الخطـأ       

ــم لتفســير درجــة القطــع  ، ١٩٨٦(المعيــاري المســتخدم غيــر مالئ
Berk.(  

٦-  
في هذه الطريقـة يقـوم المحكمـون بقـراءة مواصـفات كـل       

هـارة المـراد قياسـها ووصـف محتـوى      مفردة والتي تحتوي على الم
البند المقبول وخواص المثير والقـوانين التـي تحكـم احـداث خيـارات      
االستجابة وعينة المفـردات ، ومـن ثـم فـإن علـى المحكمـين ادراك       
وتصور االطار الكلي للمفـردات والمتمثـل فـي المواصـفات والتنبـؤ      

ليهـا  بنسبة البنـود فـي االطـار الكلـي ، والتـي يمكـن ان يجيـب ع       
  .الممتحن ذو الحد االدنى من الكفاية اجابة صحيحة 

         سهلة الفهم وسـهلة االسـتخدام وتقـوم بـربط درجـة القطـع
بمواصفات النطـاق السـلوكي وربطهمـا بكافـة البنـود التـي تقـيس        
النطاق السلوكي وتستغرق زمناً اقل ممـا لـو عمـدنا الـى تقـدير كـل       

القطـع فيهـا مرتبطـة بالنطـاق     مفردة بشكل منفصل ، وتكون درجـة  
  .السلوكي وليس بصيغة االختبار المحدد

     تستخدم تقديرات المحكمين لمواصـفات البنـود لتقـدير درجـة
القطع لمفردات االختبار ، بينمـا العالقـة بـين المفـردات ومواصـفات      
البنود مباشرة ، لذا ليس مـن الضـروري ان تكـون تقـديرات درجـة      

  ).Berk، ١٩٨٦(رات مواصفات البنود القطع مماثلة لتقدي
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اشار عـالم بـأن البـاحثين ادركـوا قصـوراً ملحوظـاً فـي        
الطرق التحكيمية ومن ذلك القصـور اعتمادهـا علـى تحكـيم مفـردات      

يـؤدي ذلـك الـى     االختبار دون النظر الى االداء الفعلي للمختبرين ممـا 
  .الحصول على معايير غير متميزة بدرجة عالية من الصدق 

واشار كل من سكون وجاليون وفيـرارا بـأن درجـة القطـع المحـددة      
بأستخدام بعض من الطرق التحكيمية تـؤدي الـى رسـوب اكثـر مـن      
نصف المتقدمين للحصول على تـرخيص مهنـة الطـب فـي امريكـا ،      

التجريبية فإنه يتبـين خطـأ تلـك الـدرجات     اما في حالة استخدام الطرق 
ــاح   ــتوى النج ــى لمس ــد االدن ــبين الح ــم الراس ــاز معظ ــث يجت حي

  ) .٢٤٢-٢٤١م ،١٩٩٥عالم،(
لذا اقترح علماء القياس العديد مـن الطـرق المختلفـة لتحديـد     
مستويات االداء التـي تتضـمن طرقـاً تجريبيـة محـاولين فـي ذلـك        

علـى مسـتويات اداء دقيقـة    تجاوز عيوب الطرق التحكيمية والحصـول  
  :يمكن االعتماد عليها ومن هذه الطرق مايلي 

 Informedالطريقـــة التحكيميـــة المعـــززة بالمعلومـــات -١
Judgement method (popham,1981)   

يتضح من مسمى هـذه الطريقـة أنهـا تعتمـد علـى بيانـات       
مسبقة عن اداء الطالب حيث تفيـد هـذه البيانـات فـي اعطـاء دالئـل       

ين عن المستوى العام للطالب ، وبالتـالي توضـع هـذه البيانـات     للمحكم
في اعتبار المحكمين لكي يسترشدوا بها اثنـاء تحديـدهم للمعـايير وفـي     

، بأن هـذه الطريقـة تعتمـد علـى     )Berk، ١٩٨٦(هذا الشأن ذكر بيرك
بيانــات تتعلــق بــاالداء الفعلــي لالفــراد ، وتتضــمن هــذه البيانــات 

ت مثــل معــامالت الصــعوبة والتمييــز احصــاءات خاصــة بــالمفردا
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ومتوسط درجات االختبـار بعـد تطبيقـه علـى العينـة المناسـبة مـن        
االفراد ، وبعض تعليقات واحكام الخبـراء حـول مفـردات االختبـار ،     
واقتراحات المختصين مثـل المدرسـين واالداريـين واسـاتذه الكليـات      

محكمـين  واعضاء مجالس المدراس ، وتقدم جميـع هـذه المعلومـات لل   
لفحصها وتبادل المقترحـات حولهـا ومناقشـتها واعـادة النظـر فيهـا       
وذلك لكي يتم التوصـل الـى اتفـاق حـول درجـة القطـع المناسـبة        

.        سهلة التطبيق وسـهلة الفهـم ويسـهل حسـابها ، كمـا انهـا
تجمع وتوحـد بيانـات االداء والبيانـات المتميـزة مـن مـدى واسـع        

 ).Berk، ١٩٨٦(صة بتلك البيانات بواسطة المجموعات المخت

 من عيوب هذه الطريقة انهـا تتطلـب جمـع كثيـر       ׃
من البيانات التجريبية والمعلومـات المتعلقـة باالختبـار ومحتـواه مـن      
مصادر متعددة ، وقد يستغرق ذلك وقتـاً وجهـداً كبيـرين ، ويبـدو ان     
تحليالت المحكمين للبيانات غير منظمـة ، كمـا تبـدو الحاجـة لوجـود      

البيانـات المختلفـة والمناقشـة     خطوط تفصيلية تسهل اسـتخدام انـواع  
الجماعية لالداء الفردي ، والتـي ال تبـدو مفيـدة فـي هـذه الطريقـة       

 ).Berk، ١٩٨٦(بسبب تأثيراتها المعيارية 

٢- Modified Angoff empirical 
mclean&Halpin,1984    

، ان هـذه الطريقـة عبـارة عـن     ) Berk، ١٩٨٦(ذكر بيـرك 
تعديل لطريقة انجوف التحكيمية وتتطلب هـذه الطريقـة المعدلـة تزويـد     
المحكمين ببعض البيانات المسـتمدة مـن التجريـب الميـداني لمفـردات      
االختبار ، وذلك لكي يسترشـد بهـا المحكمـين فـي عمليـة التحكـيم ،       

الحـد االدنـى    ويطلب من كل محكم تقدير احتمال اجابـة االفـراد ذوي  
من الكفاية المطلوبة لمفردات االختبار ككـل ولـيس مـن كـل مفـردة      

،وبعـد الحصـول علـى    )التحكيميـة (على حده كما في الطريقة السـابقة  
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هذه التقديرات يتم تزويـد المحكمـين ببيانـات تجريبيـة عـن مفـردات       
االختبار تشتمل على متوسط صعوبة كـل مفـردة ، ثـم يطلـب مـنهم      

تهم االحتماليـة فـي ضـوء تلـك البيانـات التجريبيـة ،       تعديل تقـديرا 
ويكون الحد االدنـى لمسـتوى االجتيـاز فـي االختبـار هـو متوسـط        

  .مجموع تقديراتهم المعدلة 
 

سهلة التطبيق، سـهلة الفهـم ويسـهل حسـابها وتعمـل علـى       
ربـط المعيــار بالكفايـات المقاســة ، وتــدمج معامـل صــعوبة البنــد    

  .مليات التحكيم الحقيقي خالل ع
 

ان عملية استخدام تقديرات المحكمين للكفايـات يجـب ان تكـون علـى     
درجة عالية من التوافق واالنسـجام ، وذلـك بـين المفـردات والكفايـة      

، ١٩٨٦(وال يمكن افتـراض ان تكـون التقـديرات الواقعيـة متطابقـة      
Berk.( 

م  ١٩٧٨بأنـه اجريـت تعـديالت فـي عـام        Jaegerواضاف جايقر 
على طريقة انجوف االساسية وذلـك بهـدف تبسـيط مهمـة المحكمـين      
بحيث يطلب من كل محكم تقيـيم كـل مفـردة مـن مفـردات االختبـار       

، ومن ثم يـتم تحديـد الحـد االدنـى للكفايـة      ) ال(او)  نعم(باالجابة ب 
وبعد الحصول علـى هـذه التقـديرات يسـتعرض عـدد مختلـف مـن        

يانـات التجريبيـة ، وذلـك خـالل ثـالث      المحكمين ثالث انواع من الب
لقـاءات منفصــلة وتشـتمل هــذه البيانــات التجريبيـة علــى التوزيــع    
التكـراري لــدرجات الطــالب فــي االختبــار واالســاليب االحصــائية  
الوصفية ودرجات القطع المحددة من قبل المحكمـين ، ثـم يطلـب مـن     

البيانـات  عينات المحكمين المختلفة تعديل تقـديراتهم بنـاء علـى تلـك     
التجريبية ، وتصبح درجة القطع عبارة عـن متوسـط تلـك التقـديرات     
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التــي حــددتها عينــات المحكمــين فــي اللقــاءات الثالثــة المنفصــلة 
(Linn,1989) .  

المميزات تتيح للمحكمين فرصة لتحسـين تقـديراتهم بنـاء علـى ثـالث      
مـن  انواع من البيانات المختلفة ، ويحدد درجة القطـع عينـات مختلفـة    

، ١٩٨٦(المحكمين وتميل هذه الطريقة الى زيـادة ثبـات درجـة القطـع     
Berk.(  

ـــبية -٣ ـــرق النس ـــة والط ـــرق املطلق ـــني الط ـــق ب ـــة توف طريق
Absolute Relative Comromise(I)(II)  ــرك ــار بيــ اشــ

Berk,1986) (  الـى ان هــذه الطريقــة تعمــل علــى التوفيــق بــين ،
االمتحـان واالداء الفعلـي    االحكام المحكمين المتعلقة بإداء االفـراد فـي  

المستمد من البيانات التدريبيـة المبينيـة مـن تطبيـق االختبـار علـى       
  :العينة ، وفي هذه الطريقة يطلب من المحكمين تحديث قيمتين هما 

الحد االدنى للنسبة المئوية لعـدد المفـردات التـي يجـب ان يجيـب      -أ
ـ     ار ، ويرمـز  عليها الفرد اجابة صحيحة لكي يعتبـر ناجحـا فـي االختب

  ) .K(لهذه النسبة بالرمز 
النسبة المئوية لعدد االفـراد المتوقـع اجتيـازهم لالختبـار ويرمـز      -ب

، ويمكـن التوصـل الـى معادلـة تـربط بـين       V)(لهذه النسبة بالرمز 
، والتي يمكن استخدامها لتعـديل تلـك القـيم التـي ال     K(، )(V(النسبتين 

ـ   ار ، اذ يمكـن رسـم منحنـي    تتفق مع التوزيع الفعلي لـدرجات االختب
ــيم  ــة لق ، التــي حــددها K(، )(V(للمتوســطات واالنحرفــات المعياري

المحكمون ، وكذلك النسـبة المئويـة لعـدد االفـراد المتوقـع نجـاحهم       
كدالة تناقصية لـدرجات االختبـار ويرمـز لهـا     ) y(ويرمز لها بالرمز 

) I( ، ثم يرسم منحني لتحديـد النقطـة ويرمـز لهـا بـالرمز     )x(بالرمز
والتي تمثل الحد االدنى لمستوى النجـاح ،بحيـث توفـق بشـكل امثـل      
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االداء الفعلـي  (والمسـتويات النسـبية   ) التحكـيم (بين المستويات المطلقة
  ) .لالفراد في االختبار

       من مميزات هذه الطريقة انهـا توفـق بـين االحكـام المتعلقـة
للمختبـرين اي بـين المسـتويات    بمفردات االختبار وبين االداء الفعلـي  

من مميزات هذه الطريقة انهـا توفـق بـين االحكـام المتعلقـة       .النسبية 
بمفردات االختبار وبين االداء الفعلـي للمختبـرين اي بـين المسـتويات     
المطلقة والمستويات النسبية كمـا تضـع فـي اعتبارهـا الحـد االعلـى       

يـب عليهـا الفـرد    للنسبة المئوية للمفردات التـي مـن الممكـن ان يج   
،كما تقوم بتبديل النسـبة المئويـة مـن االفـراد     ) (Kmaxاجابة صحيحة 

بـأعلى نسـبة مئويـة مقبولـة مـن       V)(المتوقع اجتيـازهم لالختبـار   
ــبين  ــبين  ) (Fmaxالراس ــن الراس ــة م ــة مقبول ــبة مئوي ــأدنى نس وب

)Fmin( ،Berk,1986). (  
  العيوب 

رو تقـديرين وهـذا يجعـل    من عيوبها انها تتطلب من المحكمين ان يـوف 
تنفيذ هذه الطريقة اكثر صعوبة من غيرها سـواء فـي عمليـة التحكـيم     
او من الناحية االحصائية، وكـذلك تتطلـب جهـدا كبيـرا مـن جانـب       
المحكمين ، باالضافة الى ان تفسـير المعيـار مـن قبـل المتخصصـين      

  .قد يكون صعب جدا 
تطلـب مـن   لذلك اجرى هوفسـتي تعـديالت لهـذه الطريقـة حيـث ي     

  :المحكمين تحديد اربع قيم 
اعلى نسبة مئوية لعدد المفردات التي يمكـن ان يجيـب عليهـا الفـرد     -أ

وهـي عبـارة عـن درجـة     )  (Kmaxاجابة صحيحة ويرمز لها بالرمز 
  .القطع المرضية حتى اذا حصل عليها جميع الطالب 
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ادنى نسبة مئوية من عدد المفردات التـي يمكـن ان يجيـب عليهـا     -ب
وهـي عبـارة عـن    ) Kmin(الفرد اجابة صحيحة ويرمز لهـا بـالرمز   

  .درجة القطع الدنيا التي اليمكن الي طالب ان يحرز اقل منها 
اعلى نسـبة مئويـة مقبولـة مـن الراسـبين ويرمـز لهـا بـالرمز         -ج

Fmax) (.  
ادنى نسـبة مئويـة مقبولـة مـن الراسـبين ويرمـز لهـا بـالرمز         -د
)Fmin(. 

فأننـا نسـتطيع   ) تراكمـي (جات االختبار المتجمـع  وبأستخدام توزيع در
، ويكـون المعيـار هـو نقطـة     ) F(و)K(تحديد العالقة التجريبية بـين  

  ) .النسبي(والمنحني )المطلق(التقاطع بين النموذج 
عيـوب هـذه الطريقـة انهـا تتطلـب جهـدا كبيـرا مـن         من و      

هـذه   المحكمين ، وتتطلب توفير اربعـة تقـديرات وهـذا يجعـل تنفيـذ     
الطريقة اكثـر صـعوبة مـن غيرهـا سـواء فـي عمليـة التحكـيم او         

  ) .(Berk,1986االحصاء 
 ً ـــا ـــد : ثالث ـــة وتسرتش ـــات التجريبي ـــى البيان ـــرق تعتمـــد عل ط

    Empirical Judgmentalبالتحكيم 
ــات المحكيـــة-١  Criterion groups طريقـــة المجموعـ

Berk,1984). (  
كــــل مــــن بيــــرك وهــــامبلتون وآخــــرون  اشـــار 

Berk,1986;Hambleton et al,1978) (  ــة ــذه الطريق ــى ان ه ال
) تلقـت التعلـيم  (تتطلب انتقاء مجموعتين من الطـالب االولـى متقنـة    

، ويكـون مـدى توزيـع درجـات     )لم تتلـق التعلـيم  (والثانية غير متقنة 
تمثـل عـدد   ) ن(حيـث  ) ن(الـى الدرجـة  ) صفر(الطالب من الدرجة 

ـ    دة ،وتتطلـب الطريقـة تقسـيم    االسئلة التي تقيس كل هـدف علـى ح
غيـر  –متقنـين  (الـى قسـمين   ) س(الطالب بناءا على درجـة القطـع   
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التـي تلقـت   (، وبافتراض ان الطالب فـي المجموعـة المتقنـة    )متقنين
عبارة عن طالب متقنين فأنه يمكـن تقسـيمهم بنـاءعلى درجـة     ) التعليم 

متقنـين   والثانيـة غيـر  )  TM(القطع الى فئتين االولى متقنـين بالفعـل   
، وبالمثـل يـتم تصـنيف طـالب المجموعـة الثانيـة       )FN(غير حقيقين
الـى فئتـين االولـى غيـر متقنـين      ) التي لم تتلق التعلـيم (غير المتقنة 

  ) .FM(والثانية غير متقنين غير حقيقين) TM(فعال
وتعتبر  توزيعات درجات الطـالب فـي المجمـوعتين المتقنـة وغيـر      

لمـدى دقـة   ) Brimary  Determinants(المتقنة المحـددات االوليـة   
تصنيف االختبار للطالب كمتقنين وغير متقنـين فعـالً للهـدف المـراد     

  .قياسه
من خالل فحص خليـة االحتمـاالت لكـل    ) س(وتحدد قيمة درجة القطع

درجة قطع محتملة ، وتكون درجـة القطـع المثلـى تلـك التـي تزيـد       
  ).TM-TN(نسبة التصنيفات الصحيحة 

درجة االتقان بشكل اولي مـن خـالل توزيعـات تكـرارات     ويتم تحديد 
وغيـر  ) التـي تلقـت التعلـيم   (درجات الطـالب بمجمـوعتين المتقنـة    

التي لم تلتق التعليم حيث يصـنف الطـالب بنـاء علـى نقطـة      (المتقنة 
تقاطع توزيعين الى فئتين متقنين بالفعل وغيـر متقنـين بالفعـل للهـدف     

  .المقاس 
 متضادة طريقة المجموعات ال-٢

LIVINGSTON&ZIEKY,1982 CONTRASTING 
GROUPS    
ذكر كل من بيرك وجايقر بان هذه الطريقـة مماثلـة لحـد مـا لطريقـة      
المجموعات المحكيـة وطريقـة المجموعـة الحديـة ،ولكنهـا تختلـف       
لكيفية تحديد درجة القطـع فـي االختبـار ،ففـي هـذه الطريقـة يقـوم        
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مجمـوعتين مـن الطـالب بحيـث     المحكمون المتخصصـون بتحديـد   
  :تكون االولى متقنة واالخرى غير متقنة بناء على مايلي

  .المعلومات المتوفرة حول مستويات مهارات الطالب 
استنادا على درجات الطالب وادائهم داخل الفصل حيث يتم تصنيف 

والثانية الطالب )جيدجداً فما فوق(الطالب الى فئتين الحاصلون على تقدير 
 )                    مقبول فما دون(ون على أعلى تقدير الحاصل

ثم يطبق االختبار على كلتا المجموعتين ويرسم منحنيات يمثالن    
التوزيعين التكرارين لدرجات الطالب في االختبار ،وتمثل نقطة تقاطع 
المنحنين درجة قطع االختبار هذا االقتراح يفترض تداخل التوزيعين 

تطابقهما ،ويمكن تعديل هذه الدرجة اخذةً  في اعتبارها التكرارين وعدم 
خطأي التصنفين ، اي يمكن اختيار الدرجة التي تقلل من خطأ التصنيف 

 FALSE(او خطأ التصنيف السالب  (FALSE POSTIVE)الموجب 
NEGATIVE. (  

  عيوب ال
لها نفس عيوب طريقة المجموعات المحكية ، باالضـافة الـى انـه مـن     

  ). Linn,1989(تجاوز الخطأ الناجم من المحك الصعب 
 LIVINGSTON&ZIEKY,1982طريقـــة اموعـــة احلديـــة  -٣ 

BORDERLINE GROUPS     
بــأن ) (Berk,1986;Jaeger,1989كـر كـل مــن بيـرك وجـايقر     ذ

هذه الطريقة تتطلب من المحكمـين انتقـاء عينـة مـن الطـالب الـذين       
ـ  د الحـد الفاصـل بـين الـتمكن     يرون بأن كفايتهم المراد قياسها تقع عن

وعدم التمكن ، ومن المحتمل ان تكـون نسـبة الطـالب قليلـة بالنسـبة      
للمجموعة الكلية ،ثم يطبق االختبار على افراد العينـة وبعـد ذلـك يـتم     
ايجاد وسيط درجـات هـذه المجموعـة ليكـون بمثابـة مسـتوى االداء       

  .المطلوب 
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  ميزات امل
الفهـم والتطبيـق واالحصـاء غيـر أنهـا      تمتاز هذه الطريقة بأنها سهلة 

تحتاج الى عدد كاف من الطالب وذلـك لكـي نحصـل علـى تقـديرات      
  .مستقرة نسبياً 

  عيوب ال
ــاء   ــا انــه يصــعب علــى المحكمــين او المدرســين انتق مــن عيوبه
المجموعة الحدية ، اذ ان تعريف او تحديـد الطالـب الـذي يقـع عنـد      

مـن تحديـد الفـرد المـتقن او     الحد الفاصل بين االتقان اصعب بكثيـر  
غير المتقن ، كما تتدخل بعض المتغيـرات فـي عمليـة انتقـاء افـراد      

  .هذه المجموعة وقد يصعب تحديد الحجم المناسب للعينة 
 NORM REFENCEEDطريقـــة احملـــك معيـــاري املرجـــع -٤

CRITERION    
بأنه في هذه الطريقـة يـتم اختيـار المعيـار      )(Berk,1986ذكر بيرك 

 على العالقة بين درجـات القطـع فـي االختبـار محكـي المرجـع       بناء
ويـتم   (NRT)وبين درجـات االداء فـي االختبـار معيـاري المرجـع      

اختيار درجـة القطـع اوالً فـي االختبـار معيـاري المرجـع بطريقـة        
مناظرة الدرجـة الخـام بالدرجـة المئينيـة     : على سبيل المثال(اختبارية 

ع في االختبـار محكـي المرجـع علـى     ثم تختار درجة القط) ٧٥او  ٥٠
  :اساس انها تزيد مايلي 

نسبة ثبات القرارات الناتجة عن تطبيـق االختبـار معيـاري المرجـع     -أ
  ) .p(ويرمز لها بالرمز 

نسبة ثبات القرارات المصححة مـن عامـل الصـدفة ويرمـز لهـا      -ب
  ) .K(بالرمز 

  ).L(ويرمز لها بالرمز) Loss Function(تعيين دالة الفقد -ج
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سهلة التطبيـق والفهـم واالحصـاء ويمكـن تـوفير بيانـات محـك        -د
  .االختبار معياري المرجع كمحك يعد خطأ فني وغير منطقي 

ـــة -٥ ـــائج الرتبوي ـــة النت  Eductional Consequencesطريق
(Block,1972)   

بـأن هـذه الطريقـة تعتمـد أساسـاً علـى       ) Berk,1986(ذكر بيـرك  
قة بين درجـات االختبـار ومحـك الـتعلم     من خالل العال اختيار المعيار

حيـث يتوقـع ان يـزداد المنحنـي     ) نتائج انفعالية او معرفية(المستقبلي 
طرديا ليربط بين المتغيرين ، وتحدد درجـة القطـع وفقـاً علـى اثرهـا      

  . في زيادة اداء المحك 
  املميزات 

  .سهلة التطبيق والفهم والحساب 
  العيوب

يحتـاج الـى تحديـد واضـح وال تبـدو       )الـتعلم المسـتقبلي  (ان معيار 
االفترضــات فــي هــذا النمــوذج متطابقــة مــع البيانــات الواقعيــة ، 

دالـة  "باالضافة الـى ان العالقـة بـين المتغيـرات المقترحـة التـوفر       
، او خاصية فاعليـة فـي المحـك لتحديـد     )  Step Function"(درجية 

  .درجة القطع 
ــــتمكن -٦ ــــار ال ــــيم اختب ــــك لتقي ــــة امبري  Emrick'sطريق

mastery Testing Evaluation   
ــك ذ ــر ايمرب ــب    EMRICK)١٩٧١(ك ــة تناس ــذه الطريق ــأن ه ب

االختبارات الفرعية القصيرة التي تتكون مـن خمـس فقـرات او اقـل ،     
وتعتمد هذه الطريقة على نظرية القـرار ، اذ يـتم مـن خاللهـا تحليـل      

ني والخطـأ الثـا  ) α(ثالثة مـن أخطـاء القـرار وهـي الخطـأ االول      
)β(   ونسبة الفاقد ألخطـاء القـرارين االول والثـاني)RR (   لـذلك يجـب

تحديد الخطأ االول والخطأ الثاني ونسـبة الفاقـد وطـول االختبـار،ويتم     
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حساب نسبة الفاقد من خالل تقييم االنـواع المختلفـة الخطـاء القـرار ،     
ومن ثم تسجيل مجموع المخـاطرات بتحديـد درجـة القطـع باسـتخدام      

  : لتالية المعادلة ا
+ 1/n(log RR)   β      Log      

α        1- 
K=  _______________________  

Log           αβ  
1-β)(1-α)(               

  : حيث ان 
K ، ترمز الى درجة القطع αترمز الى الخطأ االول.  
Β   ، ترمز الى الخطأ الثـانيRR       ترمـز الـى نسـبة الفاقـد للخطـأين

  .األول والثاني 
n  ترمز الى عدد االسئلة.  
 & The work of Novickطريقــة نوفيــك ومعاونيــه   -٧

Collaborators  
بأن هـذه الطريقـة عبـارة عـن مـزيج        Meskauskas)١٩٧٦(ذكر 

من الطرق المختلفة ،وتهـدف الـى تحديـد كـل مـن درجـة القطـع        
ــد الناتجــة عــن الخطــأ االول   ــالداء والفواق ــالي ل ــع االحتم والتوزي

)α( الثاني والخطأ)β(       ويفيد تحديـد هـذه المتغيـرات فـي زيـادة دقـة
القرارات المتخذة ، حيث يـتم وضـعها فـي شـكل توزيـع احتمـالي ،       
ويضاف الى هذا التوزيع درجات االختبـار بحيـث ينـتج عنـه توزيـع      
احتمالي اكثر حساسية ، ويتم تحديد القيمـة المقـدرة للمسـتوى الحقيقـي     

نات مـن المفـردات ، ثـم يضـرب     للطالب المتقن عن طريق تحديد عي
االحتمال الذي تزيد فيه الدرجة المالحظـة علـى التحصـيل المعطـى ،     
ثم تقارن النتيجة بالدالة المشـابهة التـي تشـير الـى االحتمـال الـذي       

  .التزيد فيه الدرجة المالحظة 

 



 

 

٣٧١ 

 

  

ــة  -٨ ــة الثنائي ــة الحقيق ــش للدرج ــة روداب  Roudabush'sطريق
Dicotomous True Score   

بـأن طريقـة رودابـش تسـتخدم مـع         Meskauskas)١٩٧٦(ذكـر  
ــى   ــة عل ــذه الطريق ــمل ه ــدة ، وتش ــرة الواح ــارات ذات الفق االختب
نموذجين من النماذج القطعية وكال النمـوذجين يشـتمالن علـى مقيـاس     
ثنائي للدرجة الحقيقة ، وتقوم هذه الطريقـة علـى تحديـد اربعـة مـن      

يكـون الفـرد المـتقن ضـمن      احتمال ان( 1α،2αاالخطاء المحتملة وهي 
احتمـال ان يكـون الفـرد المـتقن     ( 1β، 2βو ) غير المتقنين في المحـك 

ويتم تحديـد االخطـاء االربعـة وفـق     ) ضمن غير المتقنين في المحك 
  : العالقات التالية 

T=0)\X⁰ >P(X =1α T=0)\X⁰ >P(X =2α  
 T=1)\X⁰ >P(X =1β  T=1)\X⁰ >P(X = 2β    

  : حيث ان 
  XC=درجة القطع   X=الدرجة الناتجة   T=الحقيقة الدرجة 

  :ونستخدم العالقات التالية لتحديد درجة القطع وهي كالتالي 
F00=N0(1- a1 ) (1- a2 )+N1B1B2  

F01=N0(1- a1 ) a2 +N1B1(1-B2) 
F10=N0 a1  (1- a2 )+N1(1- B1) B2         

F11=N0a1a2+ N1(1-B1)(1-B2)                        
 
 MILLMAN'Sطريقة ملمان ذات القـرار المبنـي علـى الحـدين     -٩

BINOMIAL BASED  DECISION     
 Hambleton) ذكر كـل مـن هـامبلتون ، وآخـرون وميسكاوسـكاس     

et al ,1978; Meskauskas ,1976)    ــان ــأن ملم   milmanب
طور مجموعة من الجدوال التـي تعتمـد علـى التوزيـع ذو الحـدين ،      

ل من تقديرات الخطـأ المتوقعـة لمجموعـة متعـددة     والذي يشير الى ك
من الدرجات الحقيقة وطول االختبار ودرجـة القطـع ، وهـذه الطريقـة     
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تقوم على افتراض ان االختبار يتكـون مـن مجموعـة عشـوائية مـن      
، ويسـتخدم التوزيـع ذو الحـدين    ) صـفر -١(الدرجات تترواح مـابين  

جة الحقيقـة فـي كـل مـن     اليجاد البيانات حول قيم محددة مفترضة للدر
أطوال االختبار واالختبـارات الكبيـرة والتوزيـع الهندسـي الفـوقي او      
ذي الحدين ، فيتم التنبـؤ بـالتكرارات المتصـل، ثـم يرسـم التكـرار       
المتصل للنسب المئوية المختلفة من االسئلة التـي تمـت االجابـة عليهـا     

  .بشكل صحيح 
ــد -١٠ ــز ودايمون ــة ديف  THE DAVIS DIAMOND) ١٩٧٤(طريق

BYESIAN METHOD   
الـى ان هـذه الطريقـة    ) Meskauskas،  (1976اشار ميسكاوسـكس  

تعتمد على نموذج بييز ، وقد حـدد كـل مـن ديفـز ودايمونـد جـدوالً       
يضع تقديرات تعتمـد علـى الدرجـة المالحظـة واحتمـال ان يكـون       

ات بالمستوى الحقيقي لكفاءة الطالـب بـالقرب او أعلـى مـن المسـتوي     
  .المختارة 

فـأن احتمـال ان يكـون الطالـب     ) ذو خمس فقـرات  (بالنسبة لالختبار 
) ٠,٩٩(قد احرز خمس درجات ولـه مسـتوى كفـاءة حقيقـي يسـاوي      

وهـو رقـم أدنـى ، ويعـرض     ) ٠,١١٣٥(او أعلى من ذلـك يسـاوي   
  .الجدول درجات القطع لالختبارات حتى عشرون فقرة 

مـن التصـنيفات الحقيقـة    % ٨٥سـبة  فاذا اراد صانع القرار ان يقتطع ن
او اعلـى فيجـب   % ٩٠للطالب مع وجودمستويات كفايـة عنـد نسـبة    

ان تكون هنالك مجموعـة متسـاوية لعـدد المفـردات فـي االختبـار ،       
 ١٢ولتحقيق هذا الهدف يجب استخدام اختبـار تتـرواح فقراتـه مـابين     

  .فقرة  ٢٠الى 
  
  

 



 

 

٣٧٣ 

 

  

  أسس تقويم طرق حتديد درجة القطع
بأنه يوجـد معيـارين لتقـويم طـرق تحديـد      ) Berk,1986(كر بيرك ذ

  :درجة القطع وهما كما يلي 
 . Technical –Adequacyالكفاية الفنية  - ١

ــات  )أ ــباً للمعلوم ــة تصــنيفاً مناس ــدث الطريق  Appropriateان تح
Classification of information   

ـ  /بمعنى ان تحدث الطريقة تصنيفات ثنائية مثـل االتقـان    ان عـدم االتق
ــرارات  /، الفشــل  ــر التصــنيف اساســياً لمعظــم الق النجــاح ، ويعتب

  .المتخذة
 Sensitive Examineeان تكـــون حساســـة الداء المختبـــر )ب

Performance   
يجب ان تكون الطريقة حساسة لمسـتويات صـعوبة االسـئلة المختلفـة     

  .وألي خصائص اخرى مثل معامل التمييز 
لمـتعلم او لعمليـة التـدرب    ان تكون الطريقـة حساسـة لكـل مـن ا    )ج

Sensitive to Instruction or Training    
يجب ان تراعي الطريقة عملية الـتعلم والتـدريب الفعلـي الـذي تلقـاه      

  .الطالب بحيث تقاس المهارات والكفايات التي تلقاها الطالب بالفعل 
ــبة   )د ــائية مناس ــاً احص ــة طرق ــمن الطريق  Statisticallyان تتض

Sound   
استخدام الطرق االحصـائية المناسـبة ، ويجـب ان تفسـر بشـكل      يجب 

  .صحيح 
   Identify the standardان تحدد الطريقة المعيار الصحيح )هـ

  .بمعنى انه يجب ان تراعي الطريقة اخطاء القياس
  Decision validity evidenceان تثبت الطريقة صدق القرار )و

احتمـاالت قـرارات    بمعنى انه يجب الحصـول مـن الطريقـة تقـدير    
  .التصنيفات الصحيحة والخاطئة 
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   Practicability)العملي(الجانب التطبيقي -٢
  Easy to implementان تكون الطريقة سهلة التطبيق )أ

يجب ان تكون الخطوات المسـتخدمة فـي تطبيـق الطريقـة واضـحة      
  .وسهلة الفهم للمشاركين فيها ، وان تتم في قدر معقول من الوقت 

    Easy to Computeتحسب الطريقة بسهولة  ان)ب
يجب ان تكون الطرق االحصائية المسـتخدمة للحصـول علـى المعيـار     
النهائي سهلة االسـتخدام سـواء باسـتخدام االلـة الحاسـبة او البـرامج       

  .االحصائية المتوفرة في الحاسب اآللي الشخصي او المركزي 
  Easy to interpret to lay peopleان قابلة للتفسير للعامة )ج

يجب ان تكون الطريقة المسـتخدمة فـي تحديـد درجـة القطـع قابلـة       
للتفسير وقابلة للفهم ، ويجـب ان تكـون تفسـيرات الطريقـة واضـحة      

  .وسلة االدراك والفهم للعامة والمهتمين على حد سواء 
   Credible to lay peopleان تكون الطريقة جديرة بثقة العامة )د

ريقـة مقنعـة وجـديرة بثقـة العامـة ،كمـا اضـاف        يجب ان تكون الط
بأن هنـاك عـدة عوامـل تسـاعد علـى اختيـار        )Berk,1986( بيرك

  :الطريقة المناسبة وهي
  .مدى اهمية القرارات المبنية على تحديد درجة القطع -١
  .الكمية المتاحة من الوقت لتحديد درجة القطع -٢
النجـاز مهمـة   ) الطاقـة البشـرية  –الماديـة  (مدى توفر المصـادر  -٣

  .تحديد درجة القطع 
بعض الطرق تتطلب درايـة اكثـر بـالمحتوى المـراد     (كفاية المحكمين 

  ).قياسه وبمستوى الطالب التحصيلي
مدى مناسبة طريقة تحديد درجـة القطـع لنوعيـة االختبـار المـراد      -٤

  . قياسه 
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طريقـة بديلـة تهـدف اليجـاد معامـل      )Berk,1986(ثم استخدم بيرك 
، لـذا فـإن متغيـرات التصـنيف     )س(ل درجة قطع محتملـة  الصدق لك

  :تعطي قيم ثنائية هما 
   The predictor Classificationمتغير التصنيف المنبئ )أ

عندما تكـون درجتـه أعلـى مـن درجـة      )١(حيث يقدر للطالب القيمة 
عنـدما تكـون درجتـه أدنـى مـن      )صفر(القطع ، ويقدر للطالب القيمة 

  .درجة القطع 
   Criterion Classificationر التصنيف المحكمتغي)ب

بينما يقدر لكل طالب )١(يقدر لكل طالب ضمن مجموعة المتقنين القيمة 
،ويحسب معامل الصدق من قيمة )صفر(ضمن مجموعة غير المتقنين 

  .بين المتغيرين الثنائيين) فاي(معامل 
تمثيل  يلي ذلك حساب المنفعة والضرر النسبيين الخطاء التصنيف ،ويمكن

، في ) ٢-(بالقيمة) FM(وللخطأ ) ١-(بالقيمة ) FN(قيمة الضرر للخطأ
بالقيمة )TM(المقابل فإنه يتم حساب الفائدة النسبية لتحديد االتقان بالفعل 

، ويتم حساب ) ١(بالقيمة ) TN(ولتحديد عدم االتقان بالفعل ) ٢(
  :االحتماالت الي اختبار  تتبع الخطوات االتية 

  :ائج االحتماالت االربعة التالية حساب نت- ١
 . True Masterطالب متقنون فعالً-

  . False Masterطالب متقنون غير حقيقين -
  . True Non Masterطالب غير متقنين فعالً  -
  . False Non Masterطالب غير متقنون غير حقيقين --

كل طالباً على تكرار ) ٢١٩(وتم ذلك بتقسيم مجموع عدد افراد العينة 
  .احتمال من االحتماالت االربعة 

  :تم حساب نسبة احتماالت القرارات الصحيحة وفق الصيغة التالية : ب
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طالب غير (احتمال +طالب متقنين حقيقيين (احتمال =القرارات الصحيحة 
  ) متقنين حقيقيين

P(TN)                P(TM) 
  :التالية  تم حساب نسبة احتماالت القرارات الخاطئة وفق الصيغة)ج

احتمال ) +طالب غير متقنين غير حقيقيين(احتمال =القرارات الخاطئة 
  )طالب متقنين غير حقيقيين(

P(FN)                        P(FM)  
تم حساب معامل صدق درجات القطع المحتملة لقياس مدى تقدير )د 

 ويتم ذلك وفق)بناء على درجة القطع المحتملة (التصنيف المتنبأ به 
  :الصيغة التالية 

P(TM) – BR(SR)  
φ=  

BR(1- BR)SR(1-SR)  
  :حيث ان 

BR)Base Rate=( احتمال االتقان في المجموعة.  
1- BR  = احتمال عدم االتقان في المجموعة.  

SR = احتمال المقنيين المتنبأ بهم في المجموعة.  
1-SR= احتمال غير المقنيين المتنبأ بهم.  

  : وفق الصيغة التالية  SR-BRوتم حساب االحتماليين  
BR=P(FN)+P(TM) 
SR=P(TN)+P(FM) 

  .اعلى درجة لمعامل الصدق ) ١(+وتعتبر القيمة 
  .تم حساب المنفعة والضرر النسبين الخطاء التصنيف : خامساً

وفــق الصــيغة ) K(للقــرار الواحــد ) &(ويحســب الضــرر المتوقــع 
  :التالية
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K= P(FN)(D1)+P(FM)(D2) 
  :حيث ان

 - =D2       ١      ،= D1-٢  
وفـق  ) k(للقـرار الواحـد   ) u(ثم قامت الباحثة بحساب الفائدة المتوقعـة  

  : الصيغة التالية 
u 

K=P™(U-1)+P(TN)(u2) 
  ،  ١=u2،       ٢=u1 حيث ان 

 
 

 
تسـعى الـى وصـف    باحثة المنهج الوصفي المقارن النهـا  ال استخدمت 

طرق تحديـد درجـة القطـع المختلفـة واسـتخدمت مـنهج الدراسـات        
المقارنة النها ركزت على مقارنة درجـات القطـع لالختبـار والناتجـة     
عن تطبيق طرق تحديد درجة القطع فـي االختبـارات محكيـة المرجـع     

  وذلك في ضوء متغير طول االختبار
قسـم العلـوم    يتمثـل مجتمـع البحـث بطلبـة     مجتمع وعينة البحـث 

التربيـة بالجامعـة المستنصـرية للعـام      التربوية والنفسـية فـي كليـة   
طالبـاً وطالبـة وبواقـع    ) ١٩٥(والبالغ عـددهم   ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 

طالبـة ، وقـد قامـت الباحثـة بأختيـار جميـع       ) ١٠٣(طالب و ) ٩٢(
  .الطلبة ليمثلوا عينة البحث الحالي 

بالصـورة االوليـة لالسـئلة التـي تقـيس      تتمثل اداة البحث ث اداة البح
لمـادة علـم نفـس الشخصـية المقـرر علـى طلبـة         االهداف السلوكية

المرحلة الثالثة في اقسام العلوم التربويـة والنفسـية بكليـة التربيـة فـي      
  الجامعة المستنصرية

 



 

 

٣٧٨  

 

  

  :وقد اتبعت الباحثة عند صياغتها للصورة االولية لالسئلة  الخطوات االتية 
الـذي  )المجـال السـلوكي   (تحديـد   ׃قياسـه  المـراد  توىتحديد المح

تحديـد محتـوى المقـرر الدراسـي المـراد       تقيسه االسئلة وهذا يتضمن
قياسه وتحليله الى عناصره االساسية ، حيـث انحصـر مجـال اهتمـام     
الباحثة في محتوى مادة علـم نفـس الشخصـية والـذي يـدرس بواقـع       

تربويـة والنفسـية فـي كليـة     ساعات اسبوعياً لطلبة قسم العلـوم ال ) ٣(
التربية بالجامعة المستنصرية اذ قامـت بتحليـل محتـوى هـذه المـادة      
وتحديد عناصرها االساسية التي يتكون منهـا ممـا يسـاعد فـي تحديـد      
االهداف السلوكية لعناصر المقرروذلـك بـالرجوع الـى مـاهو مثبـت      

خاصـة  في اللجنة القطاعية الخاصة بمقررات منـاهج كليـات التربيـة ال   
يوضـح  ) ٢(، والجـدول  ٢٠٠١بقسم العلوم التربوية والنفسـية لسـنة     

                                                           ٠ذلك
  )٢(جدول 

  العناصر االساسية لمحتوى مادة علم نفس الشخصية
  عنوان الفصل  ت
  مفهوم الشخصية عبر التراث السيكولوجي  ١
  نمو الشخصية و ابعاد بناء  ٢
  نظريات الشخصية التي تستند الى الحتمية التكوينية  ٣
نظريات  ونظريات الشخصية التي تستند الى الحتمية البيئية  ٤

  الشخصية التي تستند الى الحتمية التفاعلية
 الصحة النفسية و الشخصية  ٥

 السواء والمرضبين  الشخصية  ٦

  تقييم الشخصية   ٧
  عالج الشخصية  ٨

وقد قامت الباحثة بعرض هذه الفصول والمواضيع بشـكل اسـتبانة علـى     
التدريسين الذين يقومون بمهام التدريس في االقسام االختصاص في كليـات  

 



 

 

٣٧٩ 

 

  

التربية بهدف تحديد الفصول التي يقومون بتدريسـها فعليـا خـالل السـنة     
بل انهـم يتبعـون نظـام    ،الدراسية خصوصا انه اليوجد كتاب مقررلديهم 

حاضرات في القاء المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل فصل من فصـول  الم
المقرر بحسب اطالعهم المتجدد على الموضوعات العلمية الخاصـة بهـذه   
المادة وقد تم حذف الفصلين السابع والثامن النها لم تحظ بموافقـة غالبيـة   
 التدريسين للقيام بتدريسها للطلبة وقد تبـين بـالرجوع الـى اراء الخبـراء    

فـاكثر مـن اتفـاق اراء    ٪٨٠والمتخصصين انه يمكن االعتماد على نسبة 
مادة علم نفس  تدريسي مادة علم نفس الشخصية كخطوة اولى لتحديد محتوى

  .الشخصية
  : ويتضمن الخطوات التالية   :  تحديد مفردات االختبار التحصيلي

ـ  : اوالً  اعداد جدول المواصفات  ص يتم اعداد هذا الجدول بعـد الفح
الدقيق لمحتوى المادة الدراسية المراد قياسها وذلك بعد تحليل المحتوى 
الى عناصره االساسية من ناحية وتحديد مستويات االهداف السـلوكية  
من ناحية اخرى ومن ثم تحديد االهمية النسبية للموضوعات واالهداف 

يوضـح  ) ٣(، وقد قامت الباحثة بأعداد جدول المواصفات والجـدول  
  .ذلك 

   

 



 

 

٣٨٠  

 

  

  )٣(جدول 
جدول المواصفات لمادة علم نفس الشخصية مبيناً فيه عدد الفقرات و االوزان " 

  "المئوية لكل فصل
االهمية   االهداف

النسبية 
  للمحتوى

عدد 
االهداف 
  السلوكية

٦٠%  
  تذكر

٢٠%  
  فهم

٢٠%  
  تطبيق

عدد 
فقرات 
  الفصل

  المحتوى

الفصل 
  االول

١٤  ٣  ٣  ٨  ١٤ %١١،٠٢  

الفصل 
 الثاني

١٩  ٤  ٤  ١١  ١٩  %١٤،٩٦  

الفصل 
 الثالث

%2٣٠  ٦  ٦  ١٨  ٣٠ ٣،٦٢  

الفصل 
 الرابع

% ٣٠  ٦  ٦  ١٨  ٣٠ ٢٣،٦٢  

الفصل 
 الخامس

%٩،45 ١١  7 ١١  ٢  ٢  

الفصل 
 السادس

%17٫3٢٤  ٤  ٤  ١٦  ٢٤ ٣  

  %١٢٨  ٢٥  ٢٥  ٧٨  ١٢٨ ١٠٠  
وبعد ان قامت الباحثة باعداد جدول المواصفات قامت بتحديد عدد االسئلة 

ترتبط باالهداف في موضوعات المادة موضوع الدراسة الحالية جدول التي 
)٤. (  

  
  
  
  

 



 

 

٣٨١ 

 

  

  )٤(جدول 
  جدول مواصفات مادة علم نفس الشخصية 

اذ قامت الباحثة بتحديد االهداف السلوكية :  كتابة مفردات االختبار : ثانياً 
لعناصر مادة علم نفس الشخصية والتي تغطي اربعة مستويات من النشاط 

بعض المالحظات الخاصة بكتابة ) ١٩٨٦(الفعلي ، حيث حدد صالح عالم 
  : المفردات وهي 

مفردات  ׃ اختيار نوع المفردات المناسبة لقياس االهداف  - أ
االختيار والصواب والخطأ ، والمزواجة تصلح جميعها لقياس االهداف 

بينما تصلح ) التذكر، الفهم ، التطبيق (ذات المستويات المعرفية الدنيا مثل 
 :مفردات المقال لقياس المستويات المعرفية العليا علماً بأن 

  
  
  
  ت

  
  
  

موضو
عات 
  المادة

  
  يات المعرفية لالهدافستوالم

  

 لمجموعا

    تطبيق  همف  تذكر
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

%١١٫٠٢  ١٤  %٢٫٨٢  ٣  %٢٫٨٠  ٣  %٨٫٤٠ ٨ االول  ١  

%١٤٫٩٦  ١٩  %٣٫٨٠  ٤  %٣٫٨٠  ٤  %١١٫٤٠ ١١ الثاني  ٢  

%٢٣٫٦٢  ٣٠  %٦  ٦  %٦  ٦  %١٨ ١٨ الثالث  ٣  

%٢٣٫٦٢  ٣٠  %٦  ٦  %٦  ٦  %١٨ ١٨ الرابع  ٤  

%٩٫٤٥  ١١  %٢٫٤٠  ٢  %٢٫٤٠  ٢  %٧٫٢٠ ٧ الخامس  ٥  

%١ ٧٫٣٣  ٢٤  %٤٫٤٠  ٤  %٤٫٤٠  ٤  %١٣٫٢١ ١٦ السادس  ٦  

%١٠٠  ١٢٨  %٢٥٫٤  ٢٥  %٢٥٫٤  ٢٥  %٧٦٫٢١  ٧٨  المجموع  

 



 

 

٣٨٢  

 

  

 .قدرة الطالب على استرجاع المعلومات او يتعرف عليها : التذكر 

ان يعيد الطالب صياغة المعلومات او يقدم لها وصفاً بأستخدام الفاظ : الفهم 
  .من عنده 
 .ان يطبق الطالب قاعدة أو مبدأ في حل مشكلة معينة : التطبيق 

 )  .٣،٢٠٠٠الدمنهوري،(

متغيرا مهما  حيث يمثل ذلك ׃ تحديد عدد مناسب من المفردات  -  ب
يؤثر في ثبات االختبار وقدرته على التطبيق فكلما زاد عدد مفردات 
االختبار زاد معامل ثبات االختبار وفي الوقت نفسه يؤدي طول االختبار 

 ) ١٩٨٦،٤٠عالم ، (الى ملل المختبرين مما يؤثر على ادائهم في االختبار 

اللجنة القطاعية  وبالرجوع الى مفردات االهداف العامة التي وضعتها 
للعلوم التربوية     والنفسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت 

السلوكية في شكلها النهائي ووضعها في  الباحثة بتحديد بعض االهداف
  ) ١ملحق (شكل قائمة 

قامت الباحثة :  صياغة االسئلة التي تقيس االهداف السلوكية : ثالثاً
سب السئلة االختبار وهي االختيار من المتعدد ، بأختيار الشكل المنا

وبالرجوع الى جدول المواصفات السابق واالسترشاد به قامت الباحثة 
 .قة لالهداف السلوكية التي تقيسهابصياغة اسئلة االختبار بحيث تكون مطاب

وبعد ان قامت الباحثة بصياغة اسئلة االختبار عرضت الصورة االولية  -
في الميدان للحكم ) ٢ملحق (حكمين المتخصصين على مجموعة من الم

على مدى صحتها العلمية ومن اسلوب صياغتها ومدى تغطيتها لالهداف 
السلوكية من حيث مستوياتها المعرفية المختلفة بحيث تأكد السادة 

 :المتخصصين بما يلي 

 هل تم صياغة اسئلة االختبار بشكل علمي واكاديمي مناسب ؟* 

 ؟تها المعرفية المختلفةالختبار االهداف السلوكية بمستوياهل شملت اسئلة ا*

 



 

 

٣٨٣ 

 

  

سؤال وجميعها من ) ١٢٨(وقد وصل العدد النهائي السئلة االختبار الى 
خيارات او بدائل ) ٤(نوع االختيار من متعدد وتشمل كل مفردة على 

 .احدها االجابة الصحيحة 

صين في وقد قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء المتخص
القياس والتقويم وعلم نفس الشخصية لمعرفة مدى اتفاق االول مع الهدف 
السلوكي او المجال الذي تقيسه وقد قامت بوضع جدول يقوم الخبير بوضع 

امام كل سؤال وذلك بعد اطالع المحكم على ) نعم ، ال، غير متأكد (عالمة 
قيسها وبطلب ، موضح به توزيع االسئلة على االهداف التي ت) ٣(ملحق 

للسؤال اذا كان متأكداً من أنه يناسب ) ١(+من السادة الخبراء بأعطاء 
للسؤال اذا كان غير ) صفر(الهدف الموضوع لقياسه ، وان يعطي تقدير 

للسؤال اذا كان غير متأكد من ذلك ، ) ١-(متأكد من ذلك ، وان يعطي 
  .ة لقياس الهدفمن أنها غير مناسب للسؤال اذا كان متأكد) ١-(وان يعطي 

استخدمت الباحثة الصدق الوصفي والذي يعتمد على اراء : صدق االختبار 
الخبراء وذلك من خالل تحديدهم التجانس واالتساق بين السؤال والهدف 

،و ) ٣(الذي يقيسه وذلك يتضح من مراجعة البطاقة الخاصة بملحق 
 يوضح ذلك   )٥(الجدول

  
  

   

 



 

 

٣٨٤  

 

  

 )٥(جدول 

 على تطابق السؤال مع الهدفنسبة اتفاق الخبراء 

عدد مرات   تسلسل االسئلة في االختبار الرئيسي
  االتفاق

عدد مرات 
  االختالف

  نسبة االتفاق

١،٢،٣،٩،١٥،٢٠،٢٥،٢٧،٣٠،٣٧،٤٤،٤٥،
٤٧،٥٢،٥٣،٥٧،٥٨،٥٩،٦٥،٦٦،٦٧،٦٨،٧٨،

٧٩،١١٢،١١٤،١١٥،١١٦،١١٧،١١٨ 

١٠٠  -  ١٠%  

٧،٨،١٠،١٣،١٦،١٩،٢٤،٢٨،٣٣،٣٤،٣٦،٣٨
،٣٩،٤٦،٤٨،٥١،٥٤،٥٥،٥٦،٦٠،٧١،٧٢،٧٦

،٧٧ 

٩٠  -  ٩%  

٤،٥،٦،١٢،١٤،٢١،٢٢،٢٣،٢٦،٢٩،٣١،٣٢،
٣٥،٤٠،٤١،٤٩،٥٠،٦١،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،
٧٤،٧٥،٨٠،٨١،٨٢،٨٣،٨٤،٨٥،٨٦،٨٧،٨٨،
٨٩،٩٠،٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٥،٩٦،٩٧،٩٨،٩٩،

١٠٠،١٠١،١٠٢،١٠٣،١٠٤،١٠٦،١٢٣،١٢٤
،١٢٥،١٢٦،١٢٧.  

٨٠  -  ٨%  

٧٠ ٣  ٧      ١٧،١٨،٤٢،٤٣،٧٣،١٠٥،١١٣٠١٢٨%  
ومن خالل استعراض نتائج الجدول السابق يتضح تطابق االسئلة مع 

وقد تم %) ١٠٠- %٧٠(االهداف السلوكية التي تقيسها بدرجة تترواح بين 
فقرات النها لم تحصل على نسبة اتفاق بين الخبراء اذ كانت اقل ) ٧(حذف 

 % .٨٠من المعيار المعتمد وهو 

االختبار قامت الباحثة بحساب معامل  للتأكد من ثبات:  ثبات االختبار 
) ٦(ثبات الفاكروبناج وذلك لالختبارات الفرعية واالختبار الكلي والجدول 

  .يوضح ذلك 
 

 



 

 

٣٨٥ 

 

  

 )٦(جدول 

معامالت ثبات االختبارات الفرعية واالختبار الكلي لمادة علم نفس 
  الشخصية

  معامل الثبات  عدد االسئلة  االختبار
١  ١4 ٠٫6٠ 
١ ٢7  ٠٫62 
٣  28  ٠٫٧٠  
٤  29  ٠٫72 
٥  11  ٠٫58  
٢  ٦1  ٠٫6٨  

 ٠٫87  ١٢٠  االختبار الكلي
ويالحظ ارتفاع معامل ثبات االختبار الكلي االمر الذي يدل على اتسام 
االختبار الكلي بالثبات ويالحظ وجود عالقة طردية بين قيم معامل ثبات 

 .ألفا وطول االختبارات الفرعية 

  
من اجل تحقيق اهداف البحث الحالي قامت الباحثة :  تطبيق االختبار 

وبمساعدة تدريسي المادة في )٤ملحق (بتطبيق الصيغة االولية لالختبار 
 ٢٠١١-  ٢٠١٠القسم في الفترة االخيرة من الفصل الثاني للعام الدراسي 

) صفر(لالجابة الصحيحة و ) درجة واحدة(وتم تصحيح االختبار بأعطاء 
م تفريغ البيانات في االستمارات المعدة واالستعانة لالجابة الخاطئة وت

الجراء التحليالت االحصائية المناسبة فكانت نتائج   SPSSببرنامج 
 :التحليالت االحصائية لالختبار الكلي كما يلي 

لتحليل اجابات عينة الطلبة على : المتوسطات واالنحراف المعياري -١
ات الطلبة وانحرافها المعياري االختبار قامت الباحثة بحساب متوسط درج

  .يوضح ذلك ) ٧(وذلك لالختبار الكلي ولالختبارات الفرعية والجدول 
  
  

 



 

 

٣٨٦  

 

  

 )٧(جدول 

  نتائج التحليالت االحصائية المبدئية من تطبيق االختبار على افراد العينة
عدد   الكفايات  االختبار

  االسئلة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٣,٧٤ ١٣,٧٦ ١٤ مفهوم الشخصية  االول
 نمو ابعاد بناء و  الثاني

  الشخصية
٢،٩٩  ١٦,٣١  ١٧  

نظريات الشخصية التي   الثالث
تستند الى الحتمية 

 التكوينية

٠,٨٩ ٢٧,٠٩  ٢٨  

نظريات الشخصية التي   الرابع
تستند الى الحتمية 
البيئيةو نظريات 

الشخصية التي تستند الى 
  الحتمية التفاعلية

٥,٠٥  ٢٧,٧٩ ٢٩  

الشخصية و الصحة   الخامس
  النفسية

٠،٣٨  ١١،٥٦ ١١  

الشخصية بين السواء   السادس
 والمرض

٤,١٧  ٢٥,٦٧  ٢١  

اختبار علم نفس  الكلي
  الشخصية

١٥,١٢  ٧٣,٢٤ ١٢٠ 

وبمالحظة الجدول يتبين ارتفاع متوسط درجات الطلبة في االختبار الرابع 
 .مقارنة باالختبارات الفرعية االخرى 

 



 

 

٣٨٧ 

 

  

يعتبر متغير طول االختبار احد متغيرات البحث :  تحديد طول االختبار-٢
االمر الذي يتطلب تعيين اختبارات مختلفة في عدد اسئلتها لقياس اثر 

  .المتغير على تحديد درجة القطع المستخدمة في الدراسة 
سؤال وتفاديا الجهاد الخبراء ) ١٢٠(ونظراً لطول االختبار الكلي 

تحكيم اسئلة االختبار ، قامت الباحثة بأنتقاء عينة قصدية من المشاركين في 
اسئلة االختبار الذي سبق تطبيقه على عينة البحث ، وذلك بناءًأ على 

  :المعايير الثالثة التالية 
–صعوبة جدار صعبة، صعبة لحد (مستويات معامل الصعوبة المختلفة )أ

، اذا تم استثناء )سهلة جدا–سهلة  –متوسطة الصعوبة ، سهلة لحد ما 
الفقرات التي كانت معامالت صعوبتها خارج مديات الفئات السبعة المحددة 

  ))٥(ملحق (
معامل ارتباط السؤال المصحح مع مجموع االرتباط الكلي لالسئلة )ب
سؤال ممن لم يكن معامل ) ٣٦(،ونتج عن ذلك حذف ))  ٦(ملحق (

من االختبار الكلي تمثل سؤال ) ٨٤(ارتباطها ذو دالله احصائية واختبار 
  االختبار بصورة مبدئية 

اذا استثنى السؤال من مجموع االسئلة الكلي )  α(قيمة معامل الثبات ) جـ
 .                                         يوضح ذلك ) ٨(والجدول 

   

 



 

 

٣٨٨  

 

  

  )٨(جدول 
تحديد طول االختبار وفقا لمستوى الصعوبة ومعامل االرتباط وقيمة معامل 

 الثبات

 
ثم حددت الباحثة طول اختبارات الدراسة الحالية الثالث وهي اختبار طويل 

سؤال ، واختبار ) ٢٨(سؤال ، واختبار متوسط يتكون من ) ٤٢(يتكون من 
سؤال ) ٤٢(سؤال وقد قامت الباحثة بأختيار افضل ) ١٤(قصير يتكون من 

سؤال بناءًأ على معامالت ) ٨٤(المبدئية من اسئلة االختبار بصورته 
صعوبة المفردات وبذلك تمكنت الباحثة من تحديد اسئلة االختبار بصورته 

 .النهائية 

سؤال بناءاً على مستوى ) ٤٢(وقد أكتفت الباحثة بتطبيق االختبار الطويل 
) ١٤(سؤال والقصير ) ٢٨(صعوبة االسئلة مفردات االختبارين المتوسط 

مستوى   تصنيف المفردة  التسلسل
  الصعوبة

  عدد االسئلة  معامل االرتباط

  ٩  ٠,٥٨  ٩٠- ٨٠  صعبة جدا  ١
  ١١  ٠,٦٤  ٧٠٧٩  صعبة  ٢
  ١٤  ٠,٨٣  ٦٩- ٦١  صعبة لحد ما ٣
متوسطة   ٤

  الصعوبة
١٣  ٠,٧٢  ٦٠- ٥٠  

  ١٣  ٠,٧٨  ٤٠- ٣٠  سهلة لحد ما  ٥
  ١٢  ٠,٦٨  ٢٩- ٢٠  سهلة  ٦
  ١٢  ٠,٦٩  ١٩- ١٠  سهلة جدا  ٧
  ٨٤  -----   ٩٠- ١٠  المجموع الكلي  

 



 

 

٣٨٩ 

 

  

تمكنت الباحثة من تحديد مفردات اختبارات البحث الثالثة  سؤال وبذلك
 :بصورتها النهائية وهي 

سؤال تمثل جميع مستويات ) ٤٢(يتكون من : االختبار الطويل -١
اسئلة لكل مستوى من المستويات السبعة ، والجدول ) ٦(الصعوبة بواقع 

 .يوضح ذلك ) ٩(

 )٩(جدول 

  الكلي لالختبار الطويل تسلسل االسئلة المنتقاة في االختبار
تسلسل االسئلة المنتقاة في 

  االختبار الكلي
تصنيف 
  االسئلة

مستوى 
  الصعوبة

عدد 
  االسئلة

  ٦  ٩٠- ٨٠  صعبة جدا  ٤،٣١،٣٨،٤٤،٤٩،٦٧
  ٦  ٧٩- ٧٠  صعبة  ٢٣،٤٢،٦٣،٨٧،٩٣،٣،١
  ٦  ٦٩- ٦١  صعبة لحد ما  ٦،٢٥،٤٧،٥٥،٧٥،٩٦
متوسطة  ١٠،٢٨،٤٠،٩٠،١٠٢،١٠١

  الصعوبة
٦  ٦٠- ٥٠  

  ٦  ٤٠- ٣٠  سهلة لحد ما  ١١،٢٤،٤٦،٥١،٨٤،٩١
  ٦  ٢٩- ٢٠  سهلة  ١٤،١٧،٤٣،٦٤،٧٩،٨٥
  ٦  ١٩- ١٠  سهلة جدا  ١،١٥،٣٥،٥٠،٥٩،٨٣

االختبار   
الفرعي 
  الطويل

٤٢  ٩٠- ١٠  

سؤال تمثل جميع مستويات ) ٢٨(يتكون من : االختبار المتوسط-٢
اسئلة لكل مستوى من المستويات السبعة والجدول ) ٤(الصعوبة بواقع 

  ذلكيوضح ) ١٠(
   

 



 

 

٣٩٠  

 

  

  )١٠(جدول 
  ختبار المتوسطلال تسلسل االسئلة المنتقاة في االختبار الكلي

تسلسل االسئلة المنتقاة في 
 االختبار الكلي

  االسئلةعدد   مستوى الصعوبة  تصنيف السؤال

  ٤  ٩٠- ٨٠  صعبة جدا  ٤،٣٨،٤٤،٦٧
  ٤  ٧٩- ٧٠  صعبة  ٢٣،٦٣،٨٧،١٠٣
  ٤  ٦٩- ٦١ صعبة لحد ما  ٦،٤٧،٥٥،٧٥
  ٤  ٦٠- ٥٠  متوسطة الصعوبة  ١٠،٤٠،٩٠،١٠١
  ٤  ٤٠- ٣٠  سهلة لحد ما  ٢٤،٢٦،٨٤،٩١
  ٤  ٢٩- ٢٠  سهلة  ١٧،٦٤،٧٩،٨٥
  ٤  ١٩- ١٠ سهلة جدا  ١٥،٣٥،٥٠،٨٣

االختبار الفرعي   
  المتوسط

٢٨  ٩٠- ١٠  

 
سؤال تمثل جميع مستويات ) ١٤(يتكون من : االختبار القصير -٣

) ١١(الصعوبة بواقع سؤالين لكل مستوى من المستويات السبعة والجدول 
  .يوضح ذلك 

   

 



 

 

٣٩١ 

 

  

 )١١(جدول 

  الختبار القصيرلتسلسل االسئلة المنتقاة في االختبار الكلي 
تسلسل االسئلة 
المنتقاة في 
  االختبار الكلي

تصنيف 
  السؤال

مستوى 
  الصعوبة

  عدد االسئلة

  ٢  ٩٠- ٨٠  صعبة جدا  ٤،٤٤
  ٢  ٧٩- ٧٠ صعبة  ٢٣،٦٣
  ٢  ٦٩- ٦١  صعبة لحد ما  ٥٥،٧٥
متوسطة   ٤٠،٩٠

  الصعوبة
٢  ٦٠- ٥٠  

  ٢  ٤٠- ٣٠  سهلة لحد ما  ٢٤،٨٤
  ٢  ٢٩- ٢٠ سهلة  ١٧،٧٩
  ٢  ١٩- ١٠  سهلة جدا  ١٥،٣٥

االختبار   
الفرعي 
  القصير

١٤  ٩٠- ١٠  

للتأكد من ثبات االختبارات قامت الباحثة بحساب : ثبات االختبارات الثالث 
معامل ثبات الفا كردبناخ وذلك لالختبارات الثالثة وكانت قيم معامل الثبات 

 ) .١٢(كما في جدول 

   

 



 

 

٣٩٢  

 

  

 )١٢(جدول 

  قيم معامالت الثبات لالختبارات الثالثة
  معامل الثبات  عدد الفقرات  االختبار
  ٠,٨٥  ٤٢  الطويل
  %٨٠  ٢٨  المتوسط
  ٠,٧٥ ١٤ القصير
يتبين لنا ان جميع معامالت الثبات لالختبارات ) ١٢(وبمالحظة الجدول 

مناسبة ويمكن الحكم من خالل قيمها على اتسام االختبارات بالثبات ، 
ويالحظ ايضا اختالف قيم معامالت الثبات بأختالف طول االختبار ، حيث 

  .بأرتفاع عدد مفردات االختبار وهذا ناتج طبيعي ترتفع قيمة معامل الثبات 
 تحديد درجة القطع الختبار علم نفس الشخصية  

 :لقد قامت الباحثة بتحديد درجة القطع بأربع طرق وهي 

  Angoffs Methodطريقة أنجوف  . - ١
اعتمدت الباحثة ما ذكر في االطار النظري حول تصميم استمارة تشتمل : 

على تعليمات وارقام اسئلة االختبار وكتب امام كل سؤال حرف مناظر 
لالجابة الصحيحة للسؤال داخل المربع ، وميزان يشتمل على عشر فقرات 

-٠,٣١(،)٠,٣٠- ٠,٢١(،) ٠,٢٠- ١١(،) ٠,١٠-صفر(متساوية تقريباً 
٠,٧١(،)٠,٧٠- ٠,٦١(،)٠,٦٠_٥١(،)٠,٥٠-٠,٤١(،)٠,٤٠ -
، ثم طلب من كل محكم تقدير ) ١,٠- ٠,٩١(،)٠,٩٠-٠,٨١(،)٠,٨٠

احتمال ان يعرف طالب الصف الثالث بقسم العلوم التربوية والنفسية الذي 
يمتلك الحد االدنى من الكفاية المطلوبة اجابة المفردة دون ان يلجأ الى 

حول الرقم الذي يمثل هذه القيمة على تخمين االجابة ثم يضع دائرة 
الميزان المعطى ، ثم تجمع هذه القيم االحتمالية المقدرة لكل مفردة على 
ذلك ايجاد متوسط هذه القيم لجميع المحكمين ولجميع مفردات االختبارات 

  ) .٧ملحق (

 



 

 

٣٩٣ 

 

  

يتم تحديد تقديرات المحكمين بعد فحص كل محكم :  طريقة نيدلسكي-٢
اسئلة االختبار ثم طلب منهم تصور مجموعة من طلبة الصف الثالث بقسم 
العلوم التربوية والنفسية لديهم الحد االدنى المقبول من الكفايات المتعلقة 
بمادة علم نفس الشخصية ، ثم طلب منهم تحديد البدائل الخاطئة التي من 

ستبعاد اختيارها هؤالء الطلبة النها ال تمثل في نظرهم االجابة الممكن ا
وبذلك يكون الحد االدنى لمستوى اجتياز ) ٨ملحق (الصحيحة للسؤال 

المفردة هو مقلوب عدد البدائل المتبقية للسؤال ثم تحققت الباحثة من ثبات 
تقديرات المحكمين وفق هذه الطريقة بحساب قيمة معامل سبيرمان براون 

وتعد هذه القيمة مقبولة وتم تحديد درجة القطع وفقا لهذه ) ٠,٦٢(ذ بلغت ا
  .الطريقة وبحسب اختالف طول االختبار 

تم تحديد مجموعتين من الطلبة االولى :  طريقة المجموعات المتضادة- ٣
لعينة   (Actual data)متقنة والثانية غير متقنة بناءاً على االداء الفعلي 

في مادة علم نفس الشخصية ، وتم تحديد محك يصنف  الدراسة من الطلبة
الطلبة الى فئتين متقنة وغير متقنة لذا تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 

-٢٠١٠درجات جمع افراد العينة خالل الفصلين الدراسيين للعام الدراسي 
سؤال ، حيث ) ٤٢(وبين درجاتهم في الكلية على االختبار الطويل  ٢٠١١

درجة )  ٧١( امل االرتباط بين درجات اختباري الفصلين يتبين ان مع
وبذلك ) ٠٫٦١=ر (سؤال اال على ارتباط ) ٤٢(وبين االختبار الطويل 

استبعدت الباحثة درجات الفصلين لتدني معامل ارتباطهما ، ثم قامت 
بتحديد عينة قصد به تمثل المجموعة االولى المتقنة بناءاً على درجاتهم 

فأعلى في ) ٪٩١٫٦٧(  اي الحاصلين على نسبة )  ٧٧=وا >( المرتفعة 
طالبا )  ٣٢(الفصلين الدراسيين وبذلك اصبح عدد افراد عينة المتقنين 

وطالبة ، ثم حددت المجموعة الثانية غير المتقنة بناءا على درجاتهم 
فأدنى في ) ٪٣٣٫٣٣(اي الحاصلين على نسبة ) ٢٨=او < (  المتدنية 

طالبا ) ٣٥( اختبار الفصلين وبذلك اصبح عدد افراد عينة غير المتقنين 

 



 

 

٣٩٤  

 

  

وطالبة ثم حصل على مجموع درجات المجموعتين المتقنة وغير المتقنة 
المحددتين وفق المحك السابق ذكره في االختبارات الثالثة ثم تم تمثيل 

وبذلك تم تحديد  توزيع مجموع تكرار الدرجات الكلية للمجموعتين بيانياً
  درجات قطع االختبارات الثالثة من تقاطع المنحنيات

قامت الباحثة بتحديد فئتين من الطلبة :  طريقة المجموعات المحكية -٤
االولى متقنة والثانية غير متقنة مستمداً في ذلك على الخطوات السابقة التي 

= أو >  (قام بها في المجموعات المتضادة مع اختالف في درجة المحك 
٨٠درجة اي الطلبة الحاصلين على نسبة) ٦٨ = أو < (فأعلى ،  ٪٩٥
فأدنى ، وذلك  )%٤٠ ٤٨(درجة اي الطلبة الحاصلين على نسبة) ٣٤

بهدف زيادة عدد افراد العينة القصيدية ولتحديد درجة القطع لالختبارات 
ر المختلفة قامت الباحثة بإيجاد مجموع درجات المجموعتين المتقنة وغي

بناءاً على درجات ) طويل ، متوسط، قصير(المتقنة لجميع االختبارات 
المحك ثم استخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية لتمثيل 
توزيع مجموع تكرار درجات المجموعتين الكلية بيانيا وحصل على 
درجات القطع لجميع االختبارات الثالثة من نقاط تقاطع منحنيات 

 .ت التكرارية التوزيعا

  :الوسائل االحصائية 
  :استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية لتحليل بيانات البحث الحالي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف اداء الطلبة في - ١
  .سؤال ) ١٢٠(االختبار الرئيس 

ية معامل ثبات الفاكرونباح لتحديد معامل ثبات االختبارات الفرع - ٢
 .واالختبار الرئيسي المطبق على عينة من الطلبة 

معامل ارتباط المفردة المصحح مع مجموع االرتباط الكلي للمفردات - ٣
سؤال من اختبار علم نفس الشخصية ) ٤٢(لتحديد اسئلة االختبار الطويل

 )١٢٠(الرئيس 

 



 

 

٣٩٥ 

 

  

الطويل ،المتوسط، ( معامل صعوبة المفردات اسئلة االختبارات الثالثة - ٤
  )١٢٠(من اسئلة اختبار علم نفس الشخصية الرئيس ) القصير

تحديد درجة القطع وفق طريقة نيدلسكي بالصيغة المذكورة في ص    - ٥
 )١٨ ( 

تحديد درجة القطع وفق طريقة المجموعات المحكية بالصيغة المذكورة - ٦
 )٢٣( في ص  

لقطع اسلوب تحليل التباين االحادي لتحديد الفروق بين قيم درجة ا- ٧
طريقة انجوف (وفق ) طويل ،متوسط، قصير(لالختبارات الثالثة 

  ) .ونيدلسكي
 

–– 
سيتم عرض نتائج المتعلقة بهدف البحـث المتمثـل بتعـرف اثـر طـول      
االختبار على تحديد درجة القطع الختبار علـم نفـس الشخصـية علـى     

  :مستويين 
عرض ومناقشة نتائج اثر طول االختبـار علـى مسـتوى    ׃اوال

 :كل طريقة على حدة 

  طريقة اجنوف - ١
تم تحديد درجـة القطـع وفـق طريقـة انجـوف لالختبـارات الثالثـة        

:                                      يوضح ذلك ) ١٣(والجدول ) طويل ،متوسط، قصير(المختلفة 
   

 



 

 

٣٩٦  

 

  

  )١٣(جدول 
  وفق طريقة انجوف بأختالف طول االختباردرجات القطع 

عدد   طول االختبار
  االسئلة

درجة 
  القطع

  النسبة

  ٨٣,٣  ٣٥  ٤٢  طويل
  ٨٣,٩  ٢٣,٥  ٢٨  متوسط
  ٨٥,٧  ١٢  ١٤  قصير

يتضح وجـود فـروق صـغيرة فـي نسـب      )١٣(وبمالحظة الجدول    
درجات قطع االختبارات الثالثة المحـددة وفـق طريقـة انجـوف ، وان     
درجة القطع تتناسب تناسباً عكسياً مـع طـول االختبـار اذ تقـل قيمـة      

  .درجة القطع كلما زاد عدد االسئلة 
ـ      ة اسـتخدم  ولتحديد الفروق بين قـيم درجـة القطـع لالختبـارات الثالث

) ١٤(تحليــل التبــاين االحــادي للعينــات غيــر المتســاوية والجــدول 
  .                           يوضح ذلك 

  )١٤(جدول 
  تحليل التباين االحادي لقيم درجة القطع وفق طريقة انجوف بأختالف طول االختبار

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الغائبة

بين 
  االختبارات

٠,٩٠٥  ٥,٩٢٣  ٢  ١١,٨٤٦  

داخل 
  االختبارات

٦,٥٤٢  ٨١  ٥٢٩,٩٠٢  

    ٨٣  ٥٤١,٧٤٨  الكلي

 



 

 

٣٩٧ 

 

  

وتشير النتائج في الجدول اعاله الى عدم وجـود فـروق دالـة احصـائياً     
بين قيم درجـات قطـع االختبـارات الثالثـة     ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة 
  .وفق طريقة انجوف

  طريقة نيدلسكي   - ٢
تم تحديد درجة القطـع وفـق طريقـة نيدلسـكي لالختبـارات الثالثـة       

  .يوضح ذلك ) ١٥(والجدول ) طويل،متوسط،قصير(المختلفة 
  )١٥(جدول 

  درجات القطع وفق طريقة نيدلسكي بأختالف طول االختبار
  النسبة  درجة القطع  عدد االسئلة  طول االختبار

  ٦٤,٣  ٢٧  ٤٢  طويل
  ٦٤,٣  ١٨  ٢٨  متوسط
  ٦٤,٣  ٩  ١٤  قصير

ــدول  ــة الج ــع  ) ١٥(وبمالحظ ــات قط ــاوي نســب درج يتضــح تس
ممـا يـدل   ) ٦٤,٣(االختبارات الثالثة المختلفة وفـق طريقـة نيدلسـكي    

على عدم وجود اثر لطول االختبار علـى تحديـد درجـة القطـع وفقـا      
لطريقة نيدلسكي ، ولتحديد الفروق بين قيم درجـة القطـع وفـق طريقـة     

ـ    تخدم تحليـل التبـاين االحـادي    نيدلسكي بأختالف طـول االختبـار اس
  يوضح ذلك) ١٦(والجدول 

   

 



 

 

٣٩٨  

 

  

  )١٦(جدول 
  تحليل التباين االحادي لقيم درجة القطع وفق طريقة نيدلسكي بأختالف طول االختبار

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الغائبة

بين 
  االختبارات

٠,٧٨١  ٣,٣٢٠  ٢  ٦,٦٤  

داخل 
  االختبارات

٤,٢٥١  ٨١  ٣٤٤,٣٣١  

    ٨٣  ٣٥٠,٩٧١  الكلي
وتشير النتائج في الجدول اعاله الى عدم وجـود فـروق دالـة احصـائياً     

بــين متوســطات قــيم درجــات قطــع ) ٠,٠٥(عنــد مســتوى داللــة 
االختبارات الثالثة االمر الذي يـدلل علـى عـدم وجـود عالقـة بـين       

  .طول االختبار ودرجة القطع 
  اموعات املتضادةطريقة - ٣

ــات المتضــادة   ــة المجموع ــق طريق ــع وف ــة القط ــد درج ــم تحدي ت
) ١٧(والجـدول  ) طويل،متوسط،قصـير (لالختبارات الثالثـة المختلفـة   

  .يوضح ذلك 
  )١٧(جدول 

  درجات القطع وفق طريقة المجموعات المتضادة بأختالف طول االختبار
  نسبة القطع  درجة القطع  عدد الفقرات  طول االختبار

  ٧٢,٦  ٣٠,٥  ٤٢  طويل
  ٦٤,٣  ١٨  ٢٨  متوسط
  ٦٧,٩  ٩,٥  ١٤  قصير

يتضح اخـتالف نسـب درجـات القطـع وفـق      ) ١٧(وبمالحظة الجدول
هذه الطريقة مما يدل على وجـود اثـر لمتغيـر طـول االختبـار علـى       

 



 

 

٣٩٩ 

 

  

) ٧٢,٦(تحديد درجة القطع اذ حقـق االختبـار الطويـل اعلـى نسـبة      
االختبـار المتوسـط ادنـى نسـبة     لدرجة القطـع ، وفـي حـين حقـق     

  .لدرجة القطع ) ٦٤,٣(
  طريقة اموعات احملكية - ٤

تم تحديد درجة القطع وفق طريقـة المجموعـات المحكيـة لالختبـارات     
يوضـح  ) ١٨(والجـدول  ) طويـل، متوسـط، قصـير    (الثالثة المختلفة 

  .ذلك 
  )١٨(جدول 

  طول االختباردرجات القطع وفق طريقة المجموعات المحكية بأختالف 
  نسبة القطع  درجة القطع  عدد الفقرات  طول االختبار

  ٦٤,٣  ٢٧  ٤٢  طويل
  ٦٤,٣  ١٨  ٢٨  متوسط
  ٦٤,٣  ٩  ١٤  قصير

ــدول ــة الج ــع  ) ١٨(وبمالحظ ــات القط ــب درج ــا ان نس ــين لن يتب
لالختبارات الثالثة المختلفة متساوية وفق هذه الطريقـة ممـا يـدل علـى     

تحديـد درجـة القطـع بهـذه     عدم وجود اثـر لطـول االختبـار علـى     
  .بقة لكل من طريقة انجوف ونيدلسكيالطريقة مما يؤكد النتائج السا

 ً عرض ومناقشة نتائج اثر طول االختبار على مستوى طرق  :ثانيا
  . الدراسة جمتمعة

سيتم عرض ومناقشة اثر طـول االختبـار بنـاءاً علـى نتـائج طـرق       
يسـاعد علـى مقارنـة    تحديد درجة القطع في الدراسـة مجتمعـة ممـا    

نتائج جميع طرق تحديد درجة القطـع لكـل اختبـار مـن االختبـارات      
  :وهي كالتالي ) طويل، متوسط، قصير(الثالثة على حدة 

قامــت الباحثـة بأعــداد      :سـؤال  ) ٤٢(االختبـار الطويـل    - ١
فقـرة اعتمـاداً علـى الجـدوال     ) ٤٢(جدول خاص باالختبار الطويـل  

 



 

 

٤٠٠  

 

  

رجـات القطـع وصـحت فيـه عـدد ونسـبة       السابقة التي حددت فيها د
الطلبـة المتقنــين وغيـر المتقنــين والناتجـة وفــق الطـرق المختلفــة     

  ) .١٩جدول (لالختبار الطويل 
  )١٩(جدول

تكرارات ونسب الطلبة الطلبة المتقنين وغير المتقنين بأختالف الطرق لالختبار 
  الطويل

  عينةال  غير متقنين  المتقنين  درجة القطع  الطريقة المستخدمة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  الدرجة

  ١٩٥  ٩٤,٨٧  ١٨٥  ٥,١٣  ١٠  ٨٣,٣  ٣٥  انجوف
  ١٩٥  ٦٣,٥٩  ١٢٤  ٣٦,٤١  ٧١  ٦٤,٣  ٢٧  نيدلسكاي

  ١٩٥  ٧٦,٤١  ١٤٩  ٢٣,٥٩  ٤٦  ٧٢,٦  ٣٠,٥  المجموعات المتضادة
  ١٩٥  ٦٣,٥٩  ١٢٤  ٣٦,٤١  ٧١  ٦٤,٣  ٢٧  المجموعات المحكية
يتبين لنا ان نسبة درجة القطـع المحـددة وفـق    ) ١٩(وبمالحظة الجدول

حيـث نـتج عنهـا ادنـى نسـبة      ) ٨٣,٣(طريقة انجوف كانت االعلـى  
يليهـا نسـبة طريقـة المجموعـات المتضـادة      ) ٥,١٣(للطلبة المتقنـين  

) ٢٣,٥٩(التي نتج عنها ارتفاع ملحـوظ فـي نسـبة المتقنـين     ) ٧٢,٦(
لمجموعـات المحكيـة فقـد تسـاوت النسـبة      ، اما طريقتي نيدلسـكي وا 

فيها على الرغم من االختالف الكبير فـي اجـراءات تحديـدهما وترتـب     
) ٣٦,٤١(على هـذه النسـبة ارتفـاع فـي نسـبتي الطـالب المتقنـين        

مقارنــة مــع الطــريقتين ) ٦٣,٤١(وانخفــاض نســبة غيــر المتقنــين 
  . االخريين 

قامـت الباحثـة بأعـداد جـدول        :سؤال ) ٢٨(االختبار المتوسط -ب
سؤال اعتمـاداً علـى الجـدوال السـابقة     ) ٢٨(خاص باالختبار المتوسط 

سـؤال  ) ٢٨(التي حـددت فيهـا درجـات القطـع لالختبـار المتوسـط       

 



 

 

٤٠١ 

 

  

وضحت فيه عدد ونسـب الطلبـة المتقنـين وغيـر المتقنـين والناتجـة       
  ) ٢٠جدول (وفق الطرق المختلفة لالختبار المتوسط 

  )٢٠(جدول                                                         
  تكرارات ونسب الطلبة المتقنين وغير المتقنين بأختالف الطرق لالختبار المتوسط

الطريقة 
  المستخدمة

  العينة  غير متقنين  المتقنين  درجة القطع
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  الدرجة

  ١٩٥  ٩٢,٨٢  ١٨١  ٧,١٨  ١٤  ٨٣,٩  ٢٣,٥  انجوف
  ١٩٥  ٦٤,١٠  ١٢٥  ٣٥,٩٠  ٧٠  ٦٤,٣  ١٨  نيدلسكاي

المجموعات 
  المتضادة

١٩٥  ٦٤,١٠  ١٢٥  ٣٥,٩٠  ٧٠  ٦٤,٣  ١٨  

المجموعات 
  المحكية

١٩٥  ٦٤,١٠  ١٢٥  ٣٥,٩٠  ٧٠  ٦٤,٣  ١٨  

يتبين لنا تساوي نسـبة درجـة القطـع للطـرق     ) ٢٠(وبمالحظة الجدول 
المتضـادة ، المجموعـات   الثالث المختلفـة نيدلسـكاي،  المجموعـات    

رغم االختالف الكبير في اجراءات تحديـدها حيـث نـتج عـن     ) المحكية
وكـذلك تسـاوي نسـبة    ) ٣٥,٩(ذلك تسـاوي نسـبة الطلبـة المتقنـين     

، اما طريقـة انجـوف فقـد حققـت اعلـى      ) ٦٤,١(الطلبة غير المتقنين 
درجة قطع حيث نتج عنها ادنـى نسـبة للطلبـة المتقنـين     ) ٨٣,٩(نسبة 

  ) .٩٢,٨٢(واعلى نسبة للطلبة غير المتقنين ) ٧,١٨(
قامـت الباحثـة بأعـداد جـدول     :  سؤال ) ١٤(االختبار القصير  -ـج

سؤال اعتمـاداً علـى الجـداول السـابقة     ) ١٤(خاص باالختبار القصير 
سـؤال  ) ١٤(التي حـددت فيهـا درجـات القطـع لالختبـار القصـير       

وضحت فيه عدد ونسب الطلبة المتقنين وغيـر المتقنـين الناتجـة وفـق     
                     .       يوضح ذلك ) ٢١جدول (الطرق المختلفة لالختبار القصير 

                                                                

 



 

 

٤٠٢  

 

  

  )٢١(جدول
  تكرار ونسب الطلبة المتقنين وغير المتقنين لالختبار القصير

الطريقة 
  المستخدمة

  العينة  غير متقنين  متقنين  درجة القطع
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  الدرجة

  ١٩٥  ٩٦,٤١  ١٨٨  ٣,٥٩  ٧  ٨٥,٧  ١٢  انجوف
  ١٩٥  ٦١,٠٣  ١١٩  ٣٨,٩٧  ٧٦  ٦٤,٣  ٩  نيدلسكاي

المجموعات 
  المتضادة

١٩٥  ٧٣,٨٥  ١٤٤  ٢٦,١٥  ٥١  ٦٧,٩  ٩,٥  

المجموعات 
  المحكية

١٩٥  ٦١,٠٣  ١١٩  ٣٨,٩٧  ٧٦  ٦٤,٣  ٩  

تبين لنـا ان طريقـة انجـوف حققـت اعلـى      ) ٢١(وبمالحظة الجدول 
ترتب عليهـا تـدني مسـتوى الطلبـة المتقنـين وارتفـاع       ) ٨٥,٧(نسبة 

نسبة الطلبة غير المتقنين ، تلت هـذه الطريقـة بفـارق واضـح طريقـة      
ترتب عليها ارتفـاع فـي نسـبة الطلبـة     ) ٦٧,٩(المجموعات المتضادة 

، امـا  ) ٧٣,٨٥(سبة الطلبـة غيـر المتقنـين    وتدني ن) ٢٦,١٥(المتقنين 
بالنسبة لطريقتي نيدلسكاي والمجموعات المحكيـة فقـد تسـاوت النسـبة     

حيث حققنا اعلـى نسـبة للطلبـة المتقنـين     ) ٦٤,٣(لدرجة القطع بينهما 
  )  ٦١,٠٣(وادنى نسبة للطلبة غير المتقنين ) ٣٨,٩٧(

   

 



 

 

٤٠٣ 

 

  

 
درجــات القطــع الناتجــة عــن تطبيــق طريقتــي تســاوي نســب -١

  .نيدلسكاي والمجموعات المحكية بأختالف طول االختبار 
ارتفاع نسب درجات القطع الناتجـة عـن تطبيـق طريقـة انجـوف      -٢

وذلك عند تطبيقهـا علـى االختبـارات المختلفـة مـن حيـث الطـول        
  ) .طويل، متوسط، قصير(
الـى حـد مـا      True Methodتقـارب نسـبتي الطلبـة المتقنـين     -٣
 True Nonوالطلبـــة غيـــر المتقنـــين ) ٣٦,٤١،٣٥,٩،٣٨,٩٧(

Master )عنــد تطبيــق طريقــة المجموعــات ) ٦٣,٥٩،٦٤,١،٦١,٠٣
  .المحكية على االختبارات المختلفة مقارنة بالطرق االخرى 

حققت طريقتي نيدلسكاي والمجموعات المحكية ادنى درجات قطع عنـد   -٤
  ) .طويل،متوسط،قصير(المختلفة   تطبيقهما على االختبارات 

 
تدريب المحكمين بصورة جيدة ممـا يسـاعد علـى الحصـول علـى      -١

  .تقديرات دقيقة لدرجات قطع االختبار 
تحديد فئتي الطلبة المتقنـين والطلبـة غيـر المتقنـين عنـد تطبيـق       -٢

طريقة المجموعات المتضادة بأعتمـاد درجـات الطلبـة فـي اختبـارات      
  .سابقة في مادة االختبار تحصيلية 

تعريب او تصميم برامج خاصة تسهل عمليـة تحديـد درجـة القطـع     -٣
  .بالحاسب االلي 

 
اجراء دراسة لمعرفة اثر تـدريب المحكمـين علـى تحديـد درجـة      -١

  .القطع 
اجراء دراسة لمعرفـة اثـر اسـتخدام الطـرق التـي تعتمـد علـى        -٢

  .لطالب بيانات واقعية حول مستوى تحصيل ا

 



 

 

٤٠٤  

 

  

اجراء دراسة مماثلـة علـى اداة الدراسـة الحالششـية تعتمـد علـى       -٣
  مختلفة متغيرات وعينة دراسية

 

 



 

 

٤٠٥ 

 

  

 
، دراسة سيكومترية مقارنة لطرق حساب  ١٩٩٠ابراهيم ، محمود ، ) ١

معامل ثبات االختبارات المرجعة الى المحك ، رسالة ماجستير ، كلية 
  .التربية ، جامعة عين شمس

، التقويم النفسي ، القاهرة، االنجلو ) م ١٩٨٧(ابو حطب ، فؤاد )٢
  .المصرية 

الكويت ،١ط،قياس وتقويم التحصيل الدراسي،١٩٨٧،رجاء،ابو عالم)٣
  ٠دار القلم،
، تأثير طريقة اختبار فقرات االختبار ) هـ ١٤١٣(االحمد ،أحمد )٤ 

ه غير المحكي المرجع على خصائصة السيكومترية ، رسالة دكتورا
  .منشورة ، عمان ،الجامعة االردنية 

،اتجاهات معاصرة في القياس ) ١٩٩٦(الشرقاوي ، انور وآخرون )٥
  .التقويم النفسي والتربوي ، القاهرة،مكتبة االنجلو المصرية 

،تعدد معطيات تحديد الدرجات الفاصلة في ) م١٩٩١(عبدالسالم، نادية )٦
حولية كلية البنات ، جامعة عين  )دراسة تجريبية (القياس محكي المرجع 

  .١٦، العدد١شمس ، المجلد 
، ثالث محكات رئيسية لتحديد مستوى ) م١٩٩٢(________     )٧

االتقان في االختبارات المحكية المرجع ، المجلة المصرية للدراسات 
  .٣النفسية ، العدد 

 ،استخدام النموذج ذي الحدين في تقدير) م١٩٨٥(عالم، صالح الدين )٨
، المجلة العربية ) دراسة احصائية(درجة القطع لالختبار محكي المرجع 

  .للعلوم االنسانية ، جامعة الكويت 
، تطورات معاصرة في القياس النفسي والتربوي ) م١٩٨٦(_______ )٩

  .مطابع القبس التجارية :، الكويت 

 



 

 

٤٠٦  

 

  

، دراسة مقارنة لبعض طرق تحديد مستويات ) م١٩٩١(_______ )١٠
في اختبار محكي المرجع ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ،  االداء
  . ٩٦-٧٧: ١العدد 

، االختبارات التشخيصية مرجعية المحك في ) م١٩٩٥(______ )١١
  .دار الفكر العربي : المجاالت التربوية والنفسية والتدريبية ، القاهرة 
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