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لٝ مت تطب.)١طبٛ احمل،١ٝسقٛ٘ (ايٝستٛات بصٝاضٜ يف ايشًٞٝ الختباس ذبص١َٜرتٛهٝص ايظ٥ اشبصاٞ إىل تكص١ ايذساطٙ ٖذؾت ٖز:ًَخص
١ْٓٝت عٛ ته.ٌ٥ بذا١اس َٔ أسبعٝع االختْٛ َٔ ٠ ) ؾكش30( َٔ  نٌ اختباس َؤيـ،)١طبٛ احمل،١ٝسقٛٗا (ايٝستٛ بص،١ًٝٝ اختباسات ذبص١ثالث
١ٝ ايطبك١ٝ٥اٛ ايعؼ١كٜاسِٖ بايطشٝ مت اخت،١ٜ اإلعذاد١ً ايجايح َٔ املشس،ْٞ ايجا،ٍٚف األٛ ايصؿ١) طايبا َٔ طًب958( َٔ ١ايذساط
،)0.70-0.48( ،)0.62-0.38( ،)0.70-0.28(  بني١ٝسقٛست٘ ايٛات بصٝاضٜ يؿكشات اختباس ايش١بِٛ َعاَالت ايصعٝست قٚ تشا.١ٜدٛايعٓك

ُاٝ أَا ؾ.١طبٛ احمل٠سٛ) يًص0.68-0.50( ،)0.66-0.48( ،)0.68-0.40( بنيٚ .ٞايٛ ايت٢ً عٟايجايح اإلعذادٚ ْٞايجاٚ ٍٚ ايصـ األ١لطيب
١ يطًب،)0.99-0.47( ،)0.94-0.48( ،)0.95-0.42( ست بنيٚ ؾكذ تشا١ٝسقٛست٘ ايٛض يؿكشات االختباس بصُِٝٝ َعاَالت ايتٝتعًل بكٜ
 أشارت نتائج.) لمصورة المحوسبة0.99-0.43( ،)0.98-0.55( ،)0.97-0.40( بنيٚ .ٞايٛ ايت٢ً عٟايجايح اإلعذادٚ ْٞايجاٚ ٍٚايصـ األ
يصاحلٚ ،اتٝاضٜ الختباس ايشٞ ايصذم احملهًَٞ) بني َعا0.05=α( الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
١ٝ٥ إسصا١ داليٟد ؾشم رٛدٚ ّر إىل عذ٥ُٓا أػاست ايٓتاٝ ب، ٟايجايح اإلعذادٚ ، ٟ اإلعذادْٞ ايصؿني ايجا١ريو عٓذ طًبٚ ،١ٝسقٛ اي٠سٛايص
،ْٞ ايجا،ٍٚف (األٛ ايصؿ١ طًب٣) يذ١طبٛاحمل، ١ٝسقٛ٘ (ايٝستٛات بصٝاضٜ ايجبات الختباس ايشًَِٞ َعاٝ ) بني ق0.05=α( ١ ايذالي٣ٛعٓذ َظت
. االختباس٠سٛ يص٣ تعض٠ سذ٢ً نٌ ع١ٜ اإلعذاد١ًايجايح) َٔ املشس
.طبٛ االختباس احمل،ٞسقٛ االختباس اي،١َٜرتٛهٝص ايظ٥ اشبصا،ًٞٝ االختباس ايتشص:١ٝنًُات َؿتاس
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Abstract: The study aimed to investigate the psychometric properties of mathematics achievement test
using two versions (paper-pencil and online). The two versions of three mathematics achievement tests
were applied on a sample consisting of 958 students distributed to 1st, 2nd and 3rd preparatory grades.
Each test consisted of 30 items with four alternatives to measure students' problem solving skills and the
scientific concepts. The sample of the study was randomly stratified and clustered selected. Item
difficulty coefficients of the paper-pencil mathematics achievement test ranged between 0.28-0.70, 0.380.62, 0.48-0.70 for the 1st, 2nd and 3rd preparatory grades respectively. There was between 0.40-0.68,
0.48-0.66, 0.50-0.68 for the online version. Item discrimination coefficients of the paper-pencil
mathematics achievement test ranged between 0.42-0.95, 0.48-0.94, 0.47-0.99 for the 1st, 2nd and 3rd
preparatory grades respectively. The ranged between 0.40-0.97, 0.55-0.98, 0.43-0.99 for the online version.
Results of the study showed that there was a significant difference at α=0.05 between the validity
coefficients of the mathematics achievement test due to the version of the test, in favor of paper-pencil
version for the 2nd and 3rd preparatory grades. However, there was no significant difference at α=0.05
between the reliability coefficients of the mathematics achievement test due to the version of the test for
all of the 1st, 2nd and 3rd preparatory grades.
Keywords: Achievement test, psychometric characteristics, paper-pencil test, online test.
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ٜتطًب إعذاد اختباسات دٝذ ٠ايتهَٗ ٜٔٛاسات تتٛؾش يف

ايتعً ،ِٝؾاشبصا٥ص ٚاملُٝضات اييت ٜتُتع بٗا اسباطٛب،

املعًِ ،تتطًب بذٚسٖا تٛدٗٝا َٔ املظؤٚيني عٔ ايعًُ١ٝ

اييت دعًت٘ َٓؿشدا َٔ بني ايٛطا ٌ٥األخش ٣يف تٛؾري

ايتعً ١ُٝٝايتعًَُٗٓ ،١ٝا :قٝاّ املعًِ بتٛد ٘ٝأط ١ً٦تتعًل

َظتًضَات ايكٝاّ باملٗاّ اإلداس ،١ٜاييت تتطًبٗا ايعًُ١ٝ

مبٛضٛعات املاد ٠ايذساطٚ ،١ٝاَتالن٘ ألطع نتاب١

ايتعً ،١ُٝٝؾتشت أَاّ املعًُني ٚاإلداسات املذسط،١ٝ

ايؿكشات بأْٛاعٗا املختًؿٜٚ .١تطح االٖتُاّ باالختباسات

ٚاإلداسٜني يف طبتًـ َظتٜٛات املؤطظ ١ايتعً ١ُٝٝآؾاقا

ايتشص َٔ ١ًٝٝخالٍ ايتطٛس ايهبري يف االطرتاتٝذٝات

ٚاطع ١إلداس ٠عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ،مبا حيكل أٖذاف

املظتخذَ ١يف بٓاٗ٥اٚ ،ذبً ٌٝايؿكشاتْٚ ،تا٥ر االختباس

ٖز ٙايعًُ ١ٝبهؿاٚ ٠٤ؾاعً ١ٝأنجش بهجري مما ناْت

ٚؾل ايٓعشٜتني :ايتكًٝذٚ ١ٜاسبذٜج ١يف ايكٝاغ (ناظِ،

ذبكك٘ ايٛطا ٌ٥ايتكًٝذ ١ٜاييت ناْت َتاس( ١عبٛد،

.)2001

.)2007

ٜٚزنش ٜٚع ٚنٓٝذضبريٟ

(Weiss & Kingsbury,

ٚتزنش سٚإ ( )Rowan, 2010أْ٘ خالٍ ايظبعٝٓٝات َٔ

)1984أْ٘ َٓز املشاسٌ األٚىل يتطٛس االختباسات

ايكشٕ ايعؼش ،ٜٔظٗشت ْظخ ضبٛطب َٔ ١االختباسات

ايتشصٚ ١ًٝٝايٓؿظ ،١ٝظبذ إٔ االختباسات ايٛسق ١ٝاملطٛس٠

ايٛسق١ٝ

املتشذ٠

يف ضْ ٤ٛعش ١ٜاالختباس ناْت ٖ ٞايؼهٌ األنجش

األَشٜهٚ ،١ٝاطتُشت عًُ ١ٝسٛطب ١االختباسات ايٛسق١ٝ

ػٛٝعا ،إال إٔ ٖٓاى بعض املؼهالت املتعًك ١باطتخذاّ

خالٍ ايظبعٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝات َٔ ايكشٕ ايعؼش ،ٜٔسٝح

االختباس ايٛسقَ ،ٞجٌ :استؿاع ايهًؿ ١االقتصاد،١ٜ

متت سٛطب ١أعذاد نبري َٔ ٠االختباسات ايتشص،١ًٝٝ

ٚاسباد ١إىل عذد نبري َٔ األؾشاد; يًُشاقب ١عً٢

ٜٚتًك ٢األػخاص املؿشٛص ٕٛاالختباسات احملٛطب ١يف

املؿشٛصني أثٓا ٤تكذ ِٜاالختباسٚ ،تصشٝح إدابات

عذد نبري َٔ املٛاقـ االختباسَ ،١ٜجٌ :اختباسات

املؿشٛصنيٚ ،طٗٛي ١ايػؽ ،نُا حيتاز االختباس ايٛسقٞ

ايزنا،٤

َٚكاٜٝع

إىل َذ ٠صَٓ ١ٝط َٔ ١ًٜٛأدٌ تصشٝح أٚساق٘ٚ ،إعذاد

ايؼخصَٚ ،١ٝكاٜٝع االٖتُاَات املٗٓٚ .١ٝمتجٌ عًُ١ٝ

ْتا٥ر ايطًب ،١مما ٜعين إٔ عً ٢ايطايب االْتعاس يؿرت٠

ايتش َٔ ٍٛاالختباسات ايٛسق ١ٝإىل االختباسات احملٛطب١

صَٓ ١ٝط ١ًٜٛقبٌ اسبص ٍٛعًْ ٢تا٥ذِٗٚ ،ال تتصـ

ْكط ١ذب ٍٛدساَاتٝه ١ٝبايٓظب ١يًؼخص املؿشٛص،

االختباسات ايٛسق ١ٝحبظاطَ ١ٝشتؿع ١يف إظٗاس ايكذس٠

سٝح مل ٜعذ املؿشٛص حباد ١إىل قشا ٠٤تعًُٝات أخز

املكٝظ ١يف االختباسٚ ،ال تتصـ بذسد ١عاي َٔ ١ٝايعذٍ

االختباس بؼهٌ ٚسق ،ٞؾعٓذَا ٜتِ اطتخذاّ االختباسات

بني املؿشٛصني ،سٝح إٕ َهإ تكذ ِٜاالختباس،

احملٛطب ،١ؾإٕ املؿشٛص جيٝب عً ٢مجٝع ؾكشات

ٚاختالف ظشٚف االختباس ٜؤثشإ يف ْتا٥ر املؿشٛصني،

االختباس َٔ خالٍ ػاػ ١اسباطٛبٚ .تطٝـ إٔ َععِ

ٚال خيً ٛاالختباس ايٛسق ٞيف بعض األسٝإ َٔ األخطا،٤

أػهاٍ االختباسات احملٛطب ٖٞ ١اختباسات اختٝاس َٔ

مما ٜعين إٔ ايٓتا٥ر اييت عبصٌ عًٗٝا باطتخذاّ االختباس

َتعذدٚ ،بايتاي ٞؾإٕ عالَ ١املؿشٛص تكذّ ي٘ بؼهٌ

ايٛسق ٞتتصـ بذسدَ ١ع َٔ ١ٓٝايتشٝض

( Askar et al.,

.)2012

َٚع تطٛس ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا تطٛست اطرتاتٝذٝات
ايتكٚ ِٜٛأدٚات٘ٚ ،أصبشت أنجش دقَٚ ١صذاق ،١ٝنُا
جيب ايبشح باطتُشاس عٔ األداٚ ،٠ايطشٜك ١األْظب
يًكٝاغٚ ،املعًِ املتُٝض ٖ ٛايزٜ ٟطٛس ٚطا ٌ٥تكٛمي٘
باطتُشاس ٖٛٚ ،ايزٜ ٟظتؿٝذ َٔ املظتذذاتٚ ،ايتطٛسات
ايتهٓٛيٛد ،١ٝاييت تؤثش يف عًُ ١ٝايتعًِ ٚايتعًٚ .ِٝيعٌ
أبشص ايتطٛسات ايتهٓٛيٛد ٖٛ ١ٝاطتخذاّ اسباطٛب يف

ايتكًٝذ،١ٜ

ٚاختباسات

خاص١

ايكذس٠

ايٛالٜات

يف

املعشؾ،١ٝ

ؾٛس ٟساملا  ٜٞٗٓاإلداب ١عٔ االختباس.
ٚقذ طاعذ اسباطٛب عً ٢إظباص األعُاٍ بذق ١أعً،٢
ٚبهًؿ ١أقٌ ،نُا طاِٖ يف ذبكٝل ايتعًِ يف َٛاقـ
أنجش تٓٛعا ،نُا إٔ إداس ٠االختباسات باطتخذاّ
اسباطٛب قذ ته َٔ ٕٛأِٖ ايتطبٝكات اإلداس ١ٜاييت
ٜعٓ ٢بٗا املعًُ ;ٕٛإر ميهٔ يًُعًِ بٓا ٤االختباس،
ٚتطبٝك٘ٚ ،تصشٝش٘ باطتخذاّ اسباطٛب بهؿاٚ ٠٤دق،١
ٚبايتاي ٞسطِ خشا٥ط ٚاؾ ١ٝألدا ٤ايطًبَٚ ١ظتٜٛاتِٗ،
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َٚكذاس َا طٝشككَ َٔ ٕٛظتٜٛات اإلتكإ (املَٛين،

االختباس باطتخذاّ اسباطٛب ٜعين قذس ٠ايؿاسص عً٢

.)2009

قٝاغ صبُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١ايكذسات يف ْؿع االختباس،

ٜٚعشف بٛنُإ ) (Bookman, 1989, P.26االختباس

َكاسَْ ١ع االختباس ايتكًٝذ.ٟ

احملٛطب بأْْ٘" :ظخَ ١طابك ١يالختباسات ايٛسقَٔ ١ٝ

ٚقذ تعذدت ايذساطات ايعشبٚ ١ٝاألدٓب ١ٝاييت اٖتُت يف

سٝح ايؼهٌٚ ،احملتٚ ٣ٛتظًظٌ ايؿكشاتٚ ،ايؿشم

صباٍ

ايظٝهَٛرت١ٜ

ايٛسٝذ بني االختباس احملٛطب ٚاالختباس ايٛسق ٖٛ ٞإٔ

يالختباسات ايٛسقٚ ١ٝاحملٛطب ،١ؾكذ أدش ٣ؾٝظبٚ ٌٜٛبٚٛ

االختباس احملٛطب ٜكذّ يًُؿشٛصني َٔ خالٍ

ٚبالًٜش ) )Vispoel, Boo & Bleiler, 2001دساط ١يف

اسباطٛب ،بُٓٝا ٜكذّ االختباس ايٛسق ٞباطتخذاّ ايطشم

ايٛالٜات املتشذٖ ،٠ذؾت إىل َكاسْ ١ايٓظخ ١احملٛطب١

ايتكًٝذ ١ٜعً ٢ػهٌ ٚسق ."ٞأَا (ايظعذْ ،2009 ،ٞص.

ٚايٓظخ ١ايٛسق َٔ ١ٝاختباس سٚصْبريز يتكذٜش ايزات يف

 )24ؾكذ عشف االختباس احملٛطب بأْ٘ٚ" :ط ١ًٝطًٗ١

ض ٤ٛاشبصا٥ص ايظٝهَٛرت .١ٜتهْٛت ع ١ٓٝايذساط١

يتك ِٜٛايطايب إيهرتْٝٚا ،سٝح متهٔ املعًِ َٔ إعذاد

َٔ ( )614طايبا ٚطايب َٔ ١طًب ١ربصص عًِ ايٓؿع،

اختباسات بطشٜك ١طًٗ ،١يتطبٝكٗا عً ٢ايطالبٚ ،تصشح

ايز ٜٔمت اختٝاسِٖ عؼٛاٝ٥ا َٔ ( )24ػعب َٔ ١ػعب

إيهرتْٝٚا ٚؾٛسٜا ،مما ٜطُٔ املصذاقٚ ١ٝايؼؿاؾ ١ٝيف

َكذَ ١يف عًِ ايٓؿع يف داَعٚ ١ال ١ٜؾًٛسٜذا األَشٜه.١ٝ

ايتصشٝحٚ ،نزيو اطتخذاّ اسباطب ٚتهٓٛيٛدٝا

أظٗشت ْتا٥ر ايذساط ١عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا يف

املعًَٛات يف عًُ ١ٝتك ِٝٝاألْؼط ١رات ايصً ١باألْؼط١

ثبات ٚصذم ايٓظختني ايٛسقٚ ١ٝاحملٛطبَ َٔ ١كٝاغ

ايطالبَ ،١ٝظتخذَا يف ريو ايٛطا٥ط املتعذدٚ ،٠إدشا٤

سٚصْبريز يتكذٜش ايزات.

ايتعضٜض املباػش"ٜٚ .ش ٣نٌ َٔ نٛيض ٚنٛى ٚبًٝو

ٚأدشت داالدش ٚبٚ ٘ٝٓٝناٖالٕ ٚسٚى

( )Coles, Cook & Blake, 2007إٔ اطتخذاّ االختباسات
احملٛطبٜ ١ظٌٗ عًُ ١ٝمجع ايبٝاْات َٔ املؿشٛصني،
ٚعًُ ١ٝايتصشٝحٚٚ ،ضع ايتكاسٜش اشباص ١بعًُ١ٝ
االختباسٚ ،عًُ ١ٝايتخًص َٔ املؼانٌ املشتبط١
باحملاؾع ١عً ٢دسد ١عاي َٔ ١ٝاملٛثٛق ١ٝيف عًُ ١ٝتكذِٜ
االختباس ،إضاؾ ١إىل تٛؾري يف ايهًؿ ١االقتصاد،١ٜ
ٚازبٗذ املبز َٔ ٍٚايؼخص ايؿاسص ٚقت تكذِٜ
االختباس َٔ ،سٝح ايطباعٚ ١ايتطبٝل ٚاملالسعْٚ ،١كٌ
االختباساتٚ ،تٛؾري عذد أقٌ َٔ ايكاُ٥ني عً ٢تٓعِٝ
َٚشاقب ١االَتشاْات .أَا دٛايتين ٚػًٝذص ٚػٝؿُإ
( (Gwaltney, Shields, & Shiffman, 2008ؾكذ أػاسٚا
إىل إٔ اطتخذاّ االختباسات احملٛطبٜ ١عين تكً ٌٝؾشص
اسبص ٍٛعً ٢بٝاْات َؿكٛد ،٠إضاؾ ١إىل قذس ٠ايؿاسص
عً ٢ذبُ ٌٝاطتذابات املؿشٛصني عً ٢قٛاعذ ايبٝاْات
بؼهٌ طٌٗ .نُا أػاس بشْاسد ) (Barnard, 1990إىل إٔ
اطتخذاّ االختباس احملٛطب ٜعين صٜاد ٠دق ١ايعالَات
ٚايٓتا٥ر ،اييت حيصٌ عًٗٝا ايؿاسص َٔ االختباس،
ٚتكذ ِٜايتػز ١ٜايشادع ١املباػش ٠يًُؿشٛصٜٚ .طٝـ
نٛيريتٚ ٕٛآخش )Collerton et al., 2007( ٕٚإٔ تكذِٜ

ايهؼـ

عٔ

اشبصا٥ص

( Gallagher,

 )Bennett, Cahalan, Rock, 2002دساطٖ ١ذؾت إىل
تك ِٝٝايتبا ٜٔبني االختباسات احملٛطبٚ ١ايٛسقٚ ،١ٝايتشكل
َٔ ايؿشٚم يف َظتٜٛات ايصذم بني االختباسات ايٛسق١ٝ
ٚاحملٛطبٚ ،١ايهؼـ عٔ تصٛسات ايطًب ١عً٢
االختباسات احملٛطبٚ ١ايٛسق .١ٝتهْٛت ع ١ٓٝايذساطَٔ ١
( )226طايبا ٚطايب ١مت اختٝاسِٖ عؼٛاٝ٥ا َٔ عؼش
داَعات طبتًؿ ١يف املٓاطل ايؼُاي ،١ٝازبٓٛب ،١ٝايؼشق١ٝ
ٚايػشب ١ٝيف ايٛالٜات املتشذ .٠أداب ايطًب ١املؼاسنٕٛ
عً ٢ايٓظخ ١احملٛطبٚ ١ايٛسق ١ٝألسذ اختباسات
ايشٜاضٝات .أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم
داي ١إسصاٝ٥ا يف َظتٜٛات ايتبا ٜٔبني إدابات ايطًب ١عً٢
ايُٓٛرز احملٛطبٚ ،ايٛسق ٞيالختباسٚ ،عذّ ٚدٛد ؾشٚم
داي ١إسصاٝ٥ا يف َظتٜٛات ايصذم بني االختباسٜٔ
احملٛطبٚ ،ايٛسقٚ ،ٞإٔ ايطًبٜ ١ؿطً ٕٛاالختباسات
ايٛسق ١ٝعً ٢االختباسات احملٛطب ١يف َبشح ايشٜاضٝات.
نُا أدشت بَٝٛؽ ( )Pommeich, 2004دساطٖ ١ذؾت
ايتعشف إىل ايؿشٚم يف اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜيًٓظخ١
ايٛسقٚ ،١ٝايٓظخ ١احملٛطب ١ألسذ اختباسات ؾِٗ املكش.٤ٚ
ته ٕٛصبتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طًب ١ايصـ ايعاػش،

ايزٜ ٜٔذسط ٕٛيف إسذ ٣املٓاطل ايتعً ١ُٝٝيف ػشم

عً ٢االختباس ايٛسق ٞأؾطٌ َٓ٘ عً ٢االختباس احملٛطب،

ايٛالٜات املتشذ .٠تهْٛت ع ١ٓٝايذساط )814( َٔ ١طايبا

نزيو اسباٍ بايٓظب ١يًصذم ٚايجبات.

ٚطايب َٔ ١طًب ١ايصـ ايعاػش ،ايز ٜٔأدابٛا عً٢

ٚقاّ ٖٛالْذٜش ٚأْذسطٚ ٕٛأدٓظرتّٚ

ايٓظخ ١ايٛسقٚ ،١ٝايٓظخ ١احملٛطب ١ألسذ اختباسات ؾِٗ
املكش .٤ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل ٚدٛد ؾشٚم بني
َظتٜٛات ايصذم ٚايجبات يالختباس ٜٔاحملٛطب ٚايٛسق،ٞ
ٚيصاحل احملٛطب.

(Hollandare,

) Andersson & Egnstrom, 2010بذساط ١يف ايظٜٛذ،
ٖذؾت إىل َكاسْ ١اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜبني ايٓظخ١
احملٛطبٚ ١ايٛسق ،١ٝالثٓني َٔ َكاٜٝع االنت٦اب

(BDI-

 .)II & MADRS-Sته ٕٛصبتُع ايذساط َٔ ١مجٝع
& Aluja, Rossier

َشض ٢االنت٦ابٚ ،ايزٜ ٜٔتًك ٕٛايعالز ايٓؿظ ٞيف ثالث١

ٚقاّ أيٛدا ٚسٚطٝري ٚصنشَإ

) )Zuckerman, 2007بذساط ١يف إطباْٝا ٖذؾت ايتعشف

َشانض عالز ْؿظ ٞيف َذ ١ٜٓاطتهٗٛمل ايظٜٛذ.١ٜ

إىل اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜيًٓظخ ١ايٛسقٚ ١ٝاحملٛطب١

تهْٛت ع ١ٓٝايذساطَ )87( َٔ ١شٜطا َٔ َشض٢

َٔ َكٝاغ يُٓط ايؼخص ١ٝبايًػ ١األملاْٚ ،١ٝايًػ١

االنت٦اب ،مت اختٝاسِٖ بؼهٌ عؼٛا .ٞ٥أػاست ْتا٥ر

ايؿشْظَ ،١ٝه )50( َٔ ٕٛؾكش .٠تهْٛت ع ١ٓٝايذساط١

ايذساط ١إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا يف اشبصا٥ص

َٔ ( )5972ػخصا 1856( َِٗٓ ،رنٛس 4116 ،إْاخ).

ايظٝهَٛرت( ١ٜايصعٛبٚ ،١ايتُٝٝض) يًٓظخ ١ايٛسق،١ٝ

أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا يف

ٚايٓظخ ١احملٛطبَ َٔ ١كٝاطٞ

َظتَ ٣ٛعاٌَ ثبات نشْٚباخ أيؿا عً ٢ايٓظختني ايٛسق١ٝ

نُا أػاست ايٓتا٥ر إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا

ٚاحملٛطب.١

يف قَ ِٝعاَالت االتظام ايذاخً ٞيًٓظختني ايٛسق١ٝ

نُا أدش ٣نٌ َٔ يٛبٝض  -نٛدسادٚ ٚأسَٓٝذاسٜض

ٚاسباطٛب ١ٝملكٝاط )BDI-II & MADRS-S( ٞيالنت٦اب.

ٚالتابٚ ٞيٛبٝظتذاٟ

(Lopez - Cuadrado, Armendariz,

) Latapy & Lopisteguy, 2008دساطَ ١كاسْٖ ١ذؾت إىل
ايهؼـ عٔ اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜالختباس ضبٛطب
ٚٚسق ٞيف اهلٓذط .١تهْٛت ع ١ٓٝايذساط)416( َٔ ١
طايبا ٚطايب َٔ ١طالب املشسً ١ازباَع ١ٝيف داَع ١إقًِٝ
ايباطو يف إطباْٝا .أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل عذّ ٚدٛد
ؾشم ر ٟدالي ١إسصا ١ٝ٥بني االختباس احملٛطبٚ ،االختباس
ايٛسق ٞيف ايصذم ٚايجبات.
ٚقاَت سٚإ ) (Rowan, 2010بذساطٖ ١ذؾت إىل املكاسْ١
بني االختباسات ايٛسقٚ ١ٝاالختباسات احملٛطب .١تهْٛت
ع ١ٓٝايذساط )216( َٔ ١طايبا ٚطايب َٔ ١طًب ١ربصص
عًِ ايٓؿع يف داَع ١دُٝع َٝذط ٕٛاألَشٜه.١ٝ
اطتخذَت ايذساط ١اختباسا َعشؾٝا بؼهً٘ ايٛسق،ٞ
ٚػهً٘ احملٛطب ،سٝح أداب املؼاسن ٕٛيف ايذساط١
عً ٢ؾكشات ٖزا االختباس َٔٚ ،ثِ قاَت ايباسج ١بإدشا٤
عًَُ ١ٝكاسْ ١بني َذ ٣صذم ٚثبات ايعالَات اييت مت
اسبص ٍٛعًٗٝا ،باطتخذاّ ايٓظخ ١ايٛسقٚ ،١ٝايٓظخ١
احملٛطب َٔ ١االختباس .أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل إٔ األدا٤

(.)BDI-II & MADRS-S

ٚأػاست ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد عالق ١استباط ١ٝإجياب ١ٝداي١
إسصاٝ٥ا بني ايٓظخ ١ايٛسقٚ ١ٝايٓظخ ١اسباطٛب ١ٝملكٝاغ
(،)MADRS-S

ٚبني

ايٓظخ١

ايٛسق،١ٝ

ٚايٓظخ١

اسباطٛب ١ٝملكٝاغ ( .)BDI-IIنُا أػاست ايٓتا٥ر عذّ
ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا بني ايُٓٛردني ايٛسقٞ
ٚاسباطٛب ٞملكاٜٝع ( )BDI-II & MADRS-Sيف قِٝ
َعاٌَ ثبات ن ٖٔٛنابا.
ٜتبني َٔ ايذساطات ايظابك ١إٔ املكاسْ ١بني اشبصا٥ص
ايظٝهَٛرت ١ٜيًصٛس ٠ايٛسقٚ ١ٝايصٛس ٠احملٛطب ١قذ
تٓاٚيت َٛاضٝع ٚصباالت َٚشاسٌ دساط ١ٝطبتًؿٚ ،١قذ
اختًؿت ْتا٥ر ٖز ٙايذساطات ؾُٝا ٜتعًل باشبصا٥ص
ايظٝهَٛرت ١ٜيالختباسات ،ؾبعطٗا نإ يصاحل
ايصٛس ٠ايٛسقٚ ١ٝبعطٗا االخش نإ يصاحل ايصٛس٠
احملٛطبٚ ،١قذ دا٤ت ٖز ٙايذساط ١اَتذادا هلزا اجملاٍ
سٝح أْ٘ – يف سذٚد عًِ ايباسجني  -مل دبش دساطات
ملكاسْ ١اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜيالختباسات ايٛسق١ٝ
ٚاحملٛطب ١يف املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد.١ٜ
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َؼهً ١ايذساطٚ ١طؤاالٖا

يالختباسات ايٛسقٚ ،١ٝدؾع املعًُني ٚايطًب ١إىل ضباٚي١

إٕ تٛؾري َعًَٛات س ٍٛاشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜألدٚات

إتكإ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ،مما ٜعٛد بايٓؿع عً ٢ايعًُ١ٝ

ايكٝاغ ٜعذ أَشا ضشٚسٜا قبٌ ايتعاٌَ َع ٖز ٙاألدٚات،
ٚخاص ١بعذ تٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
بؼهٌ عاّٚ ،يف ايتذسٜع بؼهٌ خاصٚ .تهُٔ
َؼهً ١ايذساط ١يف اؾتكاس املذاسغ إىل االختباسات
احملٛطب ،١باإلضاؾ ١إىل ْذس ٠ايذساطات املتعًك ١باألدب
ايظابل عًَ ٢ظت ٣ٛايٛطٔ ايعشب ٞبؼهٌ عاّٚ ،عً٢

ايتعًٚ ،١ُٝٝاطتػالٍ َٛاسد ٚإَهاْات ٚصاس ٠ايرتب١ٝ
ٚايتعً .ِٝنُا طتٛؾش ٖز ٙايذساطَ ١عًَٛات َٚعاسف
ْعش ١ٜس ٍٛاالختباسات ايٛسقٚ ،١ٝاالختباسات احملٛطب،١
ٚاطتخذاَاتٗا يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝاييت قذ ٜظتؿٝذ
َٓٗا املعًُٚ ،ٕٛايطًب ،١باإلضاؾ ١إىل ايباسجني يف ٖزا
اجملاٍ َٔ خالٍ ايهؼـ عٔ خصا٥صٗا ايظٝهَٛرت.١ٜ

َظت ٣ٛاملًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ١ٜبؼهٌ خاصٚ ،ريو

ٚتأت ٞأُٖ ١ٝايذساط ١أٜطا يف ضْ ٤ٛتا٥ذٗا اييت ميهٔ

يف سذٚد اطالع ايباسجنيٚ .اْطالقا َٔ أُٖ ١ٝتٛظٝـ

إٔ ٜظتؿٝذ َٓٗا ايكا ُٕٛ٥عً ٢إعذاد املٓاٖر ايذساط ١ٝيف

ايتهٓٛيٛدٝا يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًَُٚ ،١ٝظاعذ٠

املذاسغٚ ،املعًُٚ ٕٛايطًب ،١مما ٜظِٗ يف صٓاع١

املعًُني عً ٢تبين ٖز ٙايتهٓٛيٛدٝاٚ ،سٌ َؼهالت

ايكشاسات املٓاطب ١يف ٖزا اجملاٍٚ ،خاصَ ١ا ٜشتبط

ايتك ِٜٛايٛسقَٚ ،١ٝا ميهٔ إٔ ٜتخًًٗا َٔ أخطا٤

بتٛظٝـ االختباسات بٓٛعٗٝا ايٛسقٚ ١ٝاحملٛطب ،١باإلضاؾ١

بؼش ،١ٜباإلضاؾ ١إىل ضُإ اسبؿاظ عً ٢طش ١ٜايبٝاْات،

إىل َا ميهٔ إٔ تكذَ٘ َٔ َعًَٛات س ٍٛأُٖ١ٝ

ٚتٛؾش عذد أقٌ َٔ ايكاُ٥ني عً ٢تٓعَٚ ِٝشاقب١

اطتخذاَٗاٚ ،ؾٛا٥ذٖا يف ايعًُ ١ٝايتعً ،١ُٝٝيًُعًُني

االختباسات ،دا٤ت ٖز ٙايذساط ١يتٛؾش َعًَٛات سٍٛ

ٚايطًب ١عً ٢سذ طٛا .٤نُا إٔ َجٌ ٖز ٙايذساط ١قذ

اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜالختباس ذبص ًٞٝيف ايشٜاضٝات

تتٝح اآلؾام يًباسجني عب ٛإدشا ٤دساطات أخشَ ٣ظتكبً١ٝ

يًُشسً ١اإلعذاد ١ٜاملعذ هلز ٙايذساطٚ ;١ريو َٔ خالٍ

رات صً ١باالختباسات ايٛسقٚ ١ٝاحملٛطب ١يف ض ٤ٛبعض

تطبٝل صٛستني (ٚسق ،١ٝضبٛطب )١يالختباس عً ٢طًب١

املتػريات.

ايصؿٛف األٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح اإلعذاد.ٟ

ضبذدات ايذساط١

ٚبؼهٌ أنجش ذبذٜذا ،ساٚيت ايذساط ١اإلداب ١عٔ
ايظؤايني اآلتٝني:



اقتصاااشت ٖاااز ٙايذساطااا ١عًااا ٢طًبااا ١ايصاااؿٛف
(األٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح) اإلعذاد ٟيف املذاسغ

ٜٛ ٌٖ .1دذ ؾشم ر ٚدالي ١إسصاا ١ٝ٥عٓاذ َظات٣ٛ

اسبهَٝٛاا ،١يف َٓطكاا ١ايشٜاااو ايظااعٛد ،١ٜيف

ايذالي ١اإلسصا ) 0.05=α( ١ٝ٥باني قاَ ِٝعااًَٞ

ايؿصٌ ايذساط ٞايجااْ ٞيًعااّ ايذساطا/ 2011 ٞ

ايصذم احمله ٞالختبااس ايشٜاضاٝات يًُشسًا١

.ّ 2012

اإلعذادٜااااٜ ١عااااض ٣يصااااٛس ٠االختباااااس (ٚسقٝاااا،١
ضبٛطب)١؟



(ايااٛسقٚ ٞاحملٛطااب)ٚ ،بكااذس َااا ٜتُتااع باا٘ َاأ

ٜٛ ٌٖ .2دذ ؾشم ر ٚدالي ١إسصاا ١ٝ٥عٓاذ َظات٣ٛ
ايذالي ١اإلسصا ) 0.05=α( ١ٝ٥باني قاَ ِٝعااًَٞ
ايجبات الختبااس ايشٜاضاٝات يًُشسًا ١االعذادٜا١
ٜعض ٣يصٛس ٠االختباس (ٚسق ،١ٝضبٛطب)١؟

طتتشذد ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١باالختباس املظاتخذّ
خصا٥ص طٝهَٛرتَ ١ٜكبٛي.١



اقتصاااش ضبتااا ٣ٛاالختبااااس ايتشصااا( ًٞٝاياااٛسقٞ
ٚاحملٛطاااب) عًااا ٢ايؿصاااٌ ايجااااَْ ٞااأ نتااااب
ايشٜاضاااٝات املكاااشس تذسٜظااا٘ َااأ ٚصاس ٠ايرتبٝاااا١

أُٖ ١ٝايذساط١

ٚايتعًاا ،ِٝيًصااؿٛف (األٚ ،ٍٚايجاااْٚ ،ٞايجايااح)

تأت ٞأُٖٖ ١ٝز ٙايذساط َٔ ١خالٍ تٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا

اإلعذاد ٟيًعاّ ايذساط.ّ2012/2011 ٞ

يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُ ،١ٝسٝح تتُجٌ َضاٜا تطبٝل
االختباسات احملٛطب ١يف تػٝري ٚتعذ ٌٜايصٛس ٠ايظًب١ٝ





اقتصااشت ٖااز ٙايذساطاا ١عًاا ٢اطااتخذاّ ايٓعشٜاا١

َذسطااٚ ،١املشنااض ٖاا ٛأسااذ َشانااض اإلػااشاف ايرتبٜٛاا١

ايهالطاااااٝه ١ٝيف ذبًٝاااااٌ ؾكاااااشات االختبااااااس

ايتابع ١إلداس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝبايشٜاو يف املًُه ١ايعشبٝا١

(ايٛسقٚ ٞاحملٛطب).

ايظعٛد.١ٜ

ذبذدت ْتا٥ر ايذساط ١بذسدَ ١صذاق ١ٝاالختباس

ع ١ٓٝايذساط١

احمله ٞاملظتخذّ يف ايذساط.١

تهْٛت ع ١ٓٝايذساطاَ ١أ ( )958طايباا َأ ايازنٛس َأ

َصطًشات ايذساط١

طًباااا ١ايصااااؿٛف (األ ،ٍٚايجاااااْ ،ٞايجايااااح) َاااأ املشسًاااا١

االختبااسات ايتشصاا ١ًٝٝايٛسقٝاا ١يف ايشٜاضااٝاتٖ :اا ٞثالثاا١

اإلعذادٚ ،١ٜقذ مت اختٝاسٖاا بايطشٜكا ١ايطبكٝا ١ايعٓكٛدٜا١

اختباسات َٓؿصً ١يف َبشح ايشٜاضاٝات يًصاؿٛف األ،ٍٚ
ٚايجاْٚ ،ٞايجايح اإلعذادٜ ،ٟته ٕٛنٌ َٓٗاا َأ ()30
ؾكااش ،٠مت بٓااٖااا يػااشو ايذساطاا ١اسبايٝااٚ ،١قااذ أداااب
عًٗٝا أؾشاد ع ١ٓٝايذساط ١باطتخذاّ ايٛسقٚ ١ايكًِ.
االختباسات ايتشص ١ًٝٝاحملٛطب ١يف ايشٜاضٝات ٖٞ :ثالثا١
اختباسات َٓؿصً ١يف َبشح ايشٜاضاٝات يًصاؿٛف األ،ٍٚ

ايعؼٛا ،١ٝ٥سٝح مت اختٝااس صبُٛعاَ ١أ املاذاسغ ايتابعا١
ملشنض اإلػشاف ايرتب ٟٛيف س ٞايشٚاب ٞاييت تؼتٌُ عًا٢
املشسًاا ١اإلعذادٜااٚ ،١قااذ بًااؼ عااذدٖا تظااع َااذاسغَٚ ،اأ
ٖاااز ٙاملاااذاسغ مت اختٝااااس ايصاااؿٛف املؼاااُٛي ١بايذساطااا١
(األ ،ٍٚايجاْ ،ٞايجايح) َٔ املشسً ١اإلعذاد.١ٜ
أدٚات ايذساط١

ٚايجاااْٚ ،ٞايجايااح اإلعااذادٜ ٟتهاا ٕٛنااٌ َٓٗااا َاأ ()30

مت إعذاد ثالث ١اختباسات ذبص ١ًٝٝيف ايشٜاضٝات،

ؾكش ٠مت بٓااٖا يػشو ايذساط ١اسبايٚ ،١ٝقذ أدااب عًٗٝاا

بصٛست( ٘ٝايٛسق ،١ٝاسباطٛبْٛ َٔ ،)١ٝع االختٝاس َٔ

أؾشاد ع ١ٓٝايذساط ١باطتخذاّ اسباطٛب.

َتعذد بأسبع ١بذاٚ ,ٌ٥ريو يطًب ١ايصؿٛف (األ،ٍٚ

ايتشص :ٌٝايذسد ١أ ٚايعالَ ١اييت حيصٌ عًٗٝا ناٌ ؾاشد

ٚايجاْٚ ،ٞايجايح) َٔ املشسً ١اإلعذاد ،١ٜيف ٚسذ٠

َاااأ أؾااااشاد عٓٝاااا ١ايذساطااااْ ،١تٝذاااا ١خطااااٛع٘ الختباااااس
ايشٜاضٝات (ايٛسقٚ ٞاحملٛطب) املُعَّذ هلز ٙايذساط.١
اشبصااا٥ص ايظاااٝهَٛرت ١ٜيالختبااااسٖ :ااا ٞخصاااا٥ص
االختباس املُعذّ يف ٖاز ٙايذساطا ،١ايايت طاٝتِ ايتشكال َٓٗاا
يف ٖز ٙايذساط ٖٞٚ ،١ايصذمٚ ،ايجبات.

"اإلسصاٚ ٤االستُاالت"ٚ ،قذ متت صٝاغ )30( ١ؾكشَٔ ٠
ْٛع االختٝاس َٔ َتعذد ،بأسبع ١بذا ،ٌ٥أسذٖا ميجٌ
اإلداب ١ايصشٝش ،١يهٌ اختباس ٚنٌ صـٚ ،يًتأنذ
َٔ صذم ضبت ٣ٛاالختباس ،مت عشو ايصٛس ٠األٚي١ٝ
يهٌ اختباس عً ٢صبُٛع َٔ ١املتخصصني يف ايكٝاغ
ٚايتك،ِٜٛ

ٚايشٜاضٝات،

َٓٚاٖر

ٚطشم

تذسٜع

اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜيًؿكشات ٖٞ :خصا٥ص ؾكاشات

ايشٜاضٝات يف داَع ١املًو طعٛد ،باإلضاؾ ١إىل سٝ٥ع

اختباس ايشٜاضٝات ايتشص ًٞٝاملعذ يف ٖز ٙايذساطٖٚ ،١ز

قظِ ايشٜاضٝات يف إداس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝبايشٜاو; ٚريو

اشبصا٥ص ٖ ٞايصعٛبٚ ١ايتُٝٝض.

ألخز ٚدٗات ْعشِٖ يف َذ ٣صذم ايؿكش ٠االختباس ١ٜيف

إدشا٤ات ايذساط١

قٝاغ اهلذف ايظًٛن ٞاحملذدٚ ،ايتشكل َٔ طالَ١
ايصٝاغ ١ايًػٚٚ ،١ٜٛضٛ

املعٓٚ ،٢اقرتا

َا ٜشْ٘ٚ

صبتُع ايذساط١

َٓاطبا َٔ تعذٜالتٚ ،ريو َٔ خالٍ اإلداب ١عٔ اطتبٝإ

تهااا ٕٛصبتُاااع ايذساطاااَ ١ااأ مجٝاااع ايطًبااا ١ايااازنٛس يف

َشؾل َع نٌ اختباس مت إعذاد ٙيتشكٝل ٖزا ايػشوٚ .يف

ايصااؿٛف (األ ،ٍٚايجاااْ ،ٞايجاياااح) يًُشسًاا ١اإلعذادٜااا،١

ض ٤ٛآسا ٤احملهُني ،مت تعذ ٌٜبعض أط ١ً٦االختباس،

ٚبًؼ عذدِٖ ( )4375طايباا هلاز ٙايصاؿٛفٚ ،ممأ تارتاٚ

إضاؾ ١إىل بعض ايبذا ٌ٥ايػاَطٚ ،١بٗزا ته ٕٛنٌ

أعُاااسِٖ بااني ( )14- 12طاآ ،١يًؿصااٌ ايذساطاا ٞايجاااْٞ

اختباس بصٛست٘ ايٓٗا )30( َٔ ١ٝ٥ؾكش.٠

َااأ ايعااااّ ايذساطاااَ ،2012/2011 ٞاااٛصعني عًااا ٢مجٝاااع
َااذاسغ َشنااض اإلػااشاف ايرتباا ٟٛيف ساا ٞايشٚاباا ٞاياايت
تؼاااتٌُ عًااا ٢املشسًااا ١اإلعذادٜاااٚ ،١قاااذ بًاااؼ عاااذدٖا ()27
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اخلصائص السيكومرتية لصورتي اختبار يف الرياضيات لممرحمة املتوسطة "دراسة مقارنة
تغريد حجازي ونايف الشريف
جدول 1

قيم معامالت الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات لدى طمبة الصفوف األول

والثاني والثالث من المرحمة اإلعدادية وفقا لمتغير الدراسة (صورة االختبار:
ورقية ،محوسبة)

الفقرة

َاأ املشسًاا ١اإلعذادٜاا ١عًاا ٢عٓٝاا ١اطااتطالعَ ١ٝؤيؿااَ ١اأ

الصف
األول اإلعدادي

الثاني اإلعدادي

الثالث اإلعدادي

االختبار

االختبار

االختبار

الورقي

المحوسب

الورقي

المحوسب

الورقي

المحوسب

1

0,58

0,50

0,52

0,52

0,54

0,56

3

0,58

0,52

0,50

0,56

0,54

0,62

2

0,64

0,58

0,48

0,58

0,60

0,60

4

0,38

0,52

0,50

0,58

0,58

0,62

6

0,54

0,68

0,48

0,56

0,58

0,64

5
7
8
9

0,54
0,52
0,50
0,52

10

0,54

12

0,56

11
13
14
15

0,66
0,46
0,56
0,28

0,66
0,68
0,50
0,64
0,60
0,58
0,58
0,62
0,66
0,62

0,50
0,44
0,50
0,56
0,50
0,60
0,44
0,44
0,38
0,54

0,56
0,58
0,50
0,60
0,62
0,48
0,64
0,58
0,62
0,64

0,48
0,70
0,50
0,54
0,68
0,52
0,70
0,66
0,58
0,54

0,58
0,58
0,50
0,62
0,54
0,62
0,64
0,68
0,64
0,62

16

0,32

0,52

0,56

0,50

0,56

0,58

18

0,70

0,64

0,46

0,62

0,64

0,60

17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

القيمة

الصغرى
القيمة

العظمى

0,34
0,66
0,42
0,40
0,52
0,56
0,50
0,36
0,56
0,54
0,42
0,34
0,42

0,60
0,64
0,56
0,58
0,60
0,68
0,50
0,50
0,40
0,60
0,66
0,62
0,50

0,56
0,60
0,54
0,46
0,50
0,46
0,48
0,48
0,46
0,52
0,52
0,62
0,48

0,60
0,66
0,62
0,50
0,66
0,64
0,62
0,56
0,62
0,64
0,54
0,62
0,56

مت تطبٝاااااال اختباااااااس ايشٜاضااااااٝات بصااااااٛست( ٘ٝايٛسقٝاااااا١
ٚاحملٛطب ،)١عً ٢طًب ١ايصؿٛف (األ ،ٍٚايجاْ ،ٞايجاياح)

معامل الصعوبة
رقم

اشبصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜيؿكشات االختباسات

0,62
0,64
0,54
0,54
0,50
0,54
0,50
0,54
0,58
0,56
0,52
0,56
0,66

0,50
0,66
0,58
0,58
0,58
0,64
0,68
0,62

( )300طاياب; بٗاذف سظااب َعااَالت ايصاعٛبٚ ١ايتُٝٝااض
يؿكاااااشات االختبااااااس بصاااااٛست( ٘ٝايٛسقٝاااااٚ ١اسباطاااااٛب،)١ٝ
ٚازباااذٜ 1 ٍٚااابني َعااااَالت ايصاااعٛب ١يؿكاااشات االختبااااس
بصاااٛست( ٘ٝايٛسقٝاااٚ ١احملٛطاااب )١يطًبااا ١ايصاااؿٛف (األ،ٍٚ
ايجاْ ،ٞايجايح) َٔ املشسً ١اإلعذاد.١ٜ
ايصاااـ األٚ ٍٚايجااااْٚ ٞايجاياااح اإلعاااذاد ٟعًااا ٢ايتاااٛاي.ٞ
ٚتشاٚست بني (- 0.50( ،)0.66- 0.48( ،)0.68- 0.40
 )0.68يًصٛس ٠احملٛطب.١
ٚؾُٝااا ٜتعًاال مبعاااَالت ايتُٝٝااضٜ ،اابني دااذَ 2 ٍٚعاااَالت
ايتُٝٝااض يؿكااشات االختباااس بصااٛست( ٘ٝايٛسقٝااٚ ١احملٛطااب)١
يطًبااا ١ايصا اؿٛف (األ ،ٍٚايجااااْ ،ٞايجاياااح) َااأ املشسًااا١
االعذاد.١ٜ
ًُٜشاااغ َااأ داااذ 2 ٍٚإٔ قاااَ ِٝعااااَالت ايتُٝٝاااض يؿكاااشات
اختباس ايشٜاضٝات بصٛست٘ ايٛسق ١ٝتشاٚسات باني (- 0.42
 ،)0.99- 0.47( ،)0.94- 0.48( ،)0.95يطًبااا ١ايصاااـ
األٚ ٍٚايجاااْٚ ٞايجايااح اإلعااذاد ٟعًاا ٢ايتااٛايٚ .ٞتشاٚساات
باااااااااااني ()0.99- 0.43( ،)0.98- 0.55( ،)0.97- 0.40
يًصٛس ٠احملٛطبٜ .١تطح مما طبل إٔ ؾكاشات ناٌ اختبااس
متتعااات خبصاااا٥ص طاااٝهَٛرت ١ٜدٝاااذٚ ،٠مت االستؿاااااظ

0,54

جبُٝع ايؿكشات يف نٌ اختباس.

0,58

إدشا٤ات ايذساط١

0,58
0,62
0,66

0,28

0,40

0,38

0,48

0,48

0,50

0,70

0,68

0,62

0,66

0,70

0,68

.1

ايظعٛد ١ٜباعتُاد عٓٛإ ايذساط.١
.2

( ،)0.70- 0.48( ،)0.62- 0.38( ،)0.70- 0.28يطًب١

اإلطالع عً ٢نتب ايشٜاضٝات يًصـ األ،ٍٚ
ٚايجاْٚ ،ٞايجايح اإلعذاد ٟيًؿصٌ ايذساطٞ

ًُٜشااغ َاأ دااذ 1 ٍٚإٔ قااَ ِٝعاااَالت ايصااعٛب ١يؿكااشات
اختبااااس ايشٜاضاااٝات بصاااٛست٘ ايٛسقٝااا ١قاااذ تشاٚسااات باااني

اسبص ٍٛعً ٢نتاب َٛاؾك َٔ ١املًشك ١ٝايجكاؾ١ٝ

ايجاْ.ٞ
.3

بعذ االطالع عً ٢ايٛسذات ايذساطٚ ،١ٝايذسٚغ
املتطُٓ ١ضُٔ ايؿصٌ ايذساط ٞايجاْ َٔ ٞنٌ
نتاب يًصؿٛف املعٓٚ ،١ٝذبذٜذ ضبتٜٛاتٗا،
ٚاشبرباتٚ ،األْؼط ١ايٛاسد ٠ؾٗٝا ،مت اختٝاس

ٚسذٚ ٠اسذ َٔ ٠نٌ نتاب َٔ نتب

ايبٓاٚ ،٤بعذ ريو مت ذبً ٌٝضبت ٣ٛنٌ ٚسذ٠

ايشٜاضٝات يًصـ األٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح

دساط ;١ٝبٗذف متج ٌٝاالختباس ايتشص ًٞٝيٛسذ٠

اإلعذاد ٟيًؿصٌ ايذساط ٞايجاْ ،ٞػشٜط ١إٔ

"اإلسصاٚ ٤االستُاالت".

ته ٕٛرات َٛاضٝع َؼرتن ;١أ ٟتشانُ١ٝ
جدول 2

قيم معامالت التمييز لفقرات اختبار الرياضيات لدى طمبة الصفوف (األول ،الثاني ،الثالث) من المرحمة اإلعدادية وفقا لمتغير
الدراسة (صورة االختبار :ورقية ،محوسبة)
معامل التمييز
الصف

رقم
الفقرة

األول اإلعدادي

الثاني اإلعدادي

الثالث اإلعدادي

االختبار

االختبار

االختبار

المحوسب

الورقي

المحوسب

الورقي

المحوسب

الورقي
1

0,65

0,51

0,91

0,87

0,81

0,72

3

0,57

0,94

0,60

0,69

0,69

0,77

2

0,81

0,68

0,60

0,91

0,91

0,76

4

0,51

0,68

0,72

0,81

0,88

0,84

6

0,70

0,63

0,84

0,74

0,67

0,77

5
7
8
9

0,67

0,56

0,74

0,79

0,67

0,65

0,95

0,97

0,94

0,98

0,99

0,99

0,80

0,64

0,94

0,75

0,66

0,82

0,78

0,63

0,71

0,63

0,84

0,74

10

0,57

0,81

0,58

0,55

0,87

0,60

12

0,71

0,72

0,77

0,57

0,72

0,43

11

0,71

0,68

0,69

0,65

0,47

0,67

13

0,83

0,69

0,79

0,76

0,86

0,55

15

0,61

0,78

0,60

0,74

0,86

0,85

14

0,74

0,71

0,80

0,66

0,92

0,81

16

0,73

0,75

0,66

0,72

0,60

0,99

18

0,58

0,59

0,52

0,73

0,75

0,72

17

0,56

0,59

0,77

0,71

0,73

0,65

19

0,55

0,65

0,62

0,69

0,91

0,79

21

0,86

0,74

0,72

0,73

0,99

0,77

20

0,55

0,86

0,77

0,79

0,91

0,68

22

0,69

0,63

0,79

0,62

0,90

0,68

24

0,68

0,40

0,52

0,72

0,92

0,77

23

0,60

0,97

0,74

0,77

0,92

0,71

25

0,84

0,60

0,74

0,63

0,85

0,89

27

0,61

0,58

0,60

0,60

0,95

0,75

26

0,63

0,81

0,67

0,62

0,89

0,78

28

0,73

0,72

0,66

0,69

0,79

0,67

30

0,42

0,50

0,48

0,56

0,66

0,66

29
القيمة الصغرى

القيمة العظمى

0,69
0,42
0,95

0,53
0,40
0,97

0,69
0,48
0,94

0,90
0,55
0,98

0,73
0,47
0,99

0,70
0,43
0,99
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.4

بٓا ٤ثالث ١اختباسات ذبص ١ًٝٝيف ايشٜاضٝات
بصٛستٗٝا (ٚسق ،١ٝضبٛطب ،)١يطًب ١ايصؿٛف
األٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح َٔ املشسً ١اإلعذاد.١ٜ

.5

.6

باإلداب ١عٔ ؾكشات االختباس ،نُا تضأَ
االختباس ايز ٟمت تطبٝكَ٘ ،ع االَتشاْات اييت

اسبص ٍٛعً ٢نتاب تظٗ َٔ ١َُٗ ٌٝعُاد٠
ايبشح ايعًُ ٞيف داَع ١ايريَٛى إىل إداس٠

املشسً ١اإلعذاد( ١ٜاألٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح) ضُٔ

املٓطك ١ايتعً ١ُٝٝيف ايشٜاو.

َذاسغ عؼٛاٚ ،١ٝ٥مت إبالؽ مجٝع ايطًب ١بإٔ ٖزا

اسبص ٍٛعً ٢نتاب تظٗ َٔ ١َُٗ ٌٝإداس٠

االختباس دض َٔ ٤ايعالَ ١ايٓٗاٚ ،١ٝ٥ريو يتٛؾري

هلا.
طبكت صٛس االختباس األٚي ،١ٝعً ٢ع١ٓٝ
اطتطالعَ ١ٝه 300 َٔ ١ْٛطايب َٔ خاسز
صبتُع أ ٚع ١ٓٝايذساط ،١إر مت إبالؽ َعًَُ ٞاد٠
ايشٜاضٝات يف َذاسغ ايع ١ٓٝاالطتطالع ١ٝعٔ
َٛعذ تطبٝل االختباسٚ ،عٔ املاد ٠ايتعً ١ُٝٝاييت
طٝطبل عًٗٝا االختباس; ٚريو بػشو ذبذٜذ
ايٛقت ايالصّ يإلداب ١عٔ ؾكشات االختباسٚ ،ايزٟ
قذس بظاعْٚ ١صـٚ ،ايتعشف إىل اشبصا٥ص
ايظٝهَٛرت ١ٜايؿكشات االختباس.
.8

ب٘ٚ ،ضبط ايصـ ايذساطٚ ،ٞقذ صاد االٖتُاّ

تٓٚ ٟٛصاس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝتطبٝكٗا عً ٢طًب١

املٓطك ١ايتعً ١ُٝٝيف ايشٜاو إىل املذاسغ ايتابع١
.7

عً ٢ايطًب ١باإلعذاد املظبل يالَتشإٚ ،االٖتُاّ

املضٜذ َٔ اٖتُاّ ايطًب ١باالختباسٚ ،قبٌ بذ٤
ايطًب ١باإلداب ١عٔ ؾكشات االختباس ،مت تٛضٝح
تعًُٝات االختباس زبُٝع ايطًب ١بايتعاَ ٕٚع
َذسغ ايشٜاضٝاتٚ ،قذ قذس ايٛقت ايالصّ إلداب١
ؾكشات االختباس با  90دقٝك ،١إر سذد ٖزا ايٛقت
قٝاطا يضَٔ إداب ١ايع ١ٓٝاالطتطالعٚ ،١ٝبعذ
تطبٝل االختباسات عً ٢أؾشاد ع ١ٓٝايذساط ،١مت
ؾشص نٌ صـ عً ٢سذٚ ،٠تصشٝش٘ سظب
َؿتا ايتصشٝح اشباص بهٌ صـ ،ثِ أدخًت
ايبٝاْات إىل رانش ٠اسباطٛبٚ ،اطتخذاّ
ايربْاَر اإلسصا (SPSS) ٞ٥إلدشا ٤ايتشًٝالت
اإلسصا ١ٝ٥ايالصَ ١يإلداب ١عٔ طؤاي ٞايذساط،١

بعذ إعذاد االختباسات ايتشص ١ًٝٝيف ايشٜاضٝات

عًُا بإٔ ايصٛس ٠احملٛطب َٔ ١نٌ اختباس طبكت

بصٛستٗا ايٓٗا( ١ٝ٥ايٛسقٚ ،١ٝاحملٛطب ،)١يطًب١

عً ٢ع ١ٓٝطبتًؿ ١عٔ ايع ١ٓٝاييت طبكت عًٗٝا

ايصـ األٚ ،ٍٚايجاْٚ ،ٞايجايح اإلعذاد،١ٜ

ايصٛس ٠ايٛسق َٔ ١ٝاالختباس ْؿظ٘ .نُا إٔ

ٚامله 30 َٔ ٕٛؾكش ٠يهٌ َٓٗاٚ ،إسؾام منٛرز

ايعٓٝات اييت طبكت عًٗٝا ايصٛس ٠احملٛطب١

اإلداب ١يهٌ َٓٗا ،متت صٜاس ٠املذاسغ اييت مت

اطتخذَت

إلدشا٤

اختٝاسٖا نع ١ٓٝايذساطٚ ،١مت االتؿام َع َذٜشٟ

اسبظابات ،يف سني اطتخذَت ايعٓٝات اييت

ٖز ٙاملذاسغَٚ ،ذسطَ ٞاد ٠ايشٜاضٝات عً٢

طبكت عًٗٝا ايصٛس ٠ايٛسق ١ٝايٛسقٚ ١ايكًِ إلدشا٤

بشْاَر صَين يتطبٝل االختباساتٚ ،ناْت ايؿرت٠

اسبظابات.

ْٖٗ ٞا ١ٜايؿصٌ ايذساط ٞايجاْ ٞيًعاّ ايذساطٞ
 ،2012/2011سٝح مت تطبٝل االختباسات عً٢
ع ١ٓٝايذساط ١نٌ يف َذسطت٘ٚ ،بؼهٌ مجاعٞ

اسباطبات

إيهرت١ْٝٚ

املعازبات اإلسصا١ٝ٥
يإلدابااا ١عًااا ٢طاااؤاي ٞايذساطااا ،١مت اطاااتخذاّ املعازباااات

داخٌ غشؾ ١ايصـٚ ،ؾكا يًربْاَر ايضَين املتؿل

اإلسصا ١ٝ٥اآلت:١ٝ

االطتعاْ ١مبعًُ ٞايشٜاضٝات ٚاسباطٛب يف

ؾُٝاااا ٜتعًااال بايظاااؤاٍ األ ٍٚيًذساطااا ،١ؾكاااذ مت سظااااب

َذاسغ ايع ١ٓٝيف تٛصٜع األطٚ ١ً٦املشاقب،١

ايصاااااذم احملهااااا ٞباااااني أدا ٤طاااااالب ايصاااااؿٛف (األٍٚ

ٚنزيو مت اإلػشاف ٚاالٖتُاّ َٔ قبٌ َذٜشٟ

اإلعاااذاد ،ٟايجااااْ ٞاإلعاااذاد ،ٟايجاياااح اإلعاااذاد )ٟعًااا٢

املذاسغ ٚتعا ِْٗٚبصٛسًَ ٠شٛظٚ ،١ريو بايتٓب٘ٝ

اختباااس ايشٜاضااٝات بصااٛست( ٘ٝايٛسقٝااٚ ١احملٛطاابٚ ،)١بااني

عًَ ،٘ٝع َعًَُ ٞبشح ايشٜاضٝاتٚ ،قذ متت

أداٗ٥ااِ عًاا ٢اختباااس ذبصاا ًٞٝيف ايشٜاضااٝات َؤيااـ َاأ

عًاا ٢اختباااس ذبصاا ًٞٝيف ايشٜاضااٝاتَ ،هااَ ٕٛاأ عؼااش

عؼااااش ؾكااااشات ،مت ٚضااااع٘ َاااأ قبااااٌ َعًُااااٚ ،ِٗٝريااااو

ؾكااشات ،مت ٚضااع٘ َاأ قبااٌ َعًُااٚ ،ِٗٝريااو باطااتخذاّ

باطتخذاّ َعاٌَ استباط بريط ،ٕٛثِ مت اطاتخذاّ َعاديا١

َعاٌَ استباط بريط ،ٕٛثِ مت اطتخذاّ َعاديا ١ايؿاشم باني

ايؿااااشم بااااني َعاااااًَ ٞايصااااذم احملهاااا ،ٞألدا ٤طااااالب

َعااااًَ ٞايصاااذم احملهااا ٞألدا ٤طاااالب ايصاااؿٛف (األٍٚ

ايصاااؿٛف (األ ٍٚاإلعاااذاد ،ٟايجااااْ ٞاإلعاااذاد ،ٟايجاياااح

ي
اإلعذاد ،ٟايجاْ ٞاإلعذاد ،ٟايجايح اإلعذاد )ٟعً ٢ناٌ

ي َاااأ االختباااااسٚ ،ٜٔؾكااااا يصااااٛس٠
اإلعااااذاد )ٟعًاااا ٢ناااٌ

َاأ االختباااسٚ ،ٜٔؾكااا ملااتػري ايذساطاا( ١صااٛس ٠االختباااس)،

االختباااااسٚ ،ريااااو بعااااذ ذبٜٛااااٌ قااااَ ِٝعاااااَالت ايصااااذم

ٚريو بعذ ذب ٌٜٛقَ ِٝعااَالت ايصاذم احملها ٞإىل قاِٝ

احملهااا ٞإىل قااا )Z( ِٝايؿؼاااش ١ٜاملٓااااظش ٠هلااااٚ .رياااو َااأ

( )Zايؿؼااش ١ٜاملٓاااظش ٠هلاااٚ ،دااذٜ 3 ٍٚاابني قااَ ِٝعاااَالت

خالٍ املعادي ١ايتاي:١ٝ

ايصذمٚ ،ق ِٝاإلسصا.)Z( ٞ٥
جدول 3

داللة الفرق بين معاممي الصدق المحكي ألداء طالب الصفوف :األول،
الثاني ،والثالث اإلعدادية عمى كل من االختبارين الورقي ،والمحوسب

سٝح
،

 :سذُا ايعٓٝتني.

الصف

،

 :ايعالَتإ ايؿؼشٜتإ املٓاظشتإ يكُٝيت َعاًَٞ

األول

ايصذم احمله.ٞ
ؾُٝااا ٜتعًاال بايظااؤاٍ ايجاااْ ٞيًذساطاا ;١ؾكااذ مت ايهؼااـ
عااأ داليااا ١ايؿاااشم باااني قاااُٝيت َعااااًَ ٞايجباااات الختبااااس
ايشٜاضاٝات ياذ ٣طًبا ١ايصاؿٛف (األ ،ٍٚايجااْ ،ٞايجايااح)

االختبار

الصدق

حجم

قيمة ((Z

المحكي

العينة

متوسط

الحاسوبي

0.930
0.936

167

1.659

الثاني

الورقي

0.982

164

2.341

المتوسط

الحاسوبي

0.971

153

2.114

الثالث

الورقي

0.978

167

2.238

الحاسوبي

0.936

149

1.707

المتوسط

الورقي

158

1.704

القيمة الزائية
0.398*1.999
**4.667

* دال إحصائيًا عند مستوى 0005؛ ** دال إحصائيًا عند مستوى 0001

َاأ املشسًاا ١اإلعذادٜااٚ ١ؾكااا يصااٛس ٠االختباااس; ٚريااو َاأ

ٜتطااح َاأ دااذٚ 3 ٍٚدااٛد ؾااشم ر ٟدالياا ١إسصااا ١ٝ٥عٓااذ

خاااالٍ سظااااب اإلسصااااٚ .M ٞ٥رياااو َااأ خاااالٍ املعاديااا١

َظاات ٣ٛايذالياا )0.05=α( ١بااني َعاااًَ ٞايصااذم احملهااٞ

ايتاي (Hakstin & Whalen, 1976) ١ٝايتاي:١ٝ

الختباس ايشٜاضٝاتٚ ,يصاحل ايصٛس ٠ايٛسقٝاٚ ،١رياو عٓاذ
ي
طًب ١ايصؿني ايجاْ ٞاإلعذادٚ ،ٟايجاياح اإلعاذاد ،ٟناٌ
عً ٢سذ.٠
بُٓٝا ال ٜٛدذ ؾشم ر ٚدالي ١إسصا ١ٝ٥عٓاذ َظات ٣ٛايذاليا١

 :Kعذد صٛس االختباس.
 :Nعذد ايطالب ايز ٜٔأدابٛا عً ٢صٛس ٠االختباس املكذَ١
هلِ.
َ :عاٌَ ثبات ايصٛس ٠املكذَ ١يًطالب.
 :Jعذد ؾكشات االختباس يف ايصٛس ٠املظتخذَ.١

ْتا٥ر ايذساط١
يإلدابااا ١عااأ ايظاااؤاٍ األ ٍٚيًذساطااا ١مت سظااااب ايصاااذم
احملهااا ٞباااني أدا ٤طاااالب ايصاااؿٛف (األ ٍٚاإلعاااذاد،ٟ
ايجاااااْ ٞاإلعااااذاد ،ٟايجايااااح اإلعااااذاد )ٟعًاااا ٢اختباااااس
ايشٜاضااٝات بصااٛست( ٘ٝايٛسقٝااٚ ١احملٛطاابٚ ،)١بااني أداٗ٥ااِ

( ) 0.05=αبااااااني َعاااااااًَ ٞايصااااااذم احملهاااااا ٞالختباااااااس
ايشٜاضٝاتٜ ،عض ٣يصٛس ٠االختباس عٓذ طًب ١ايصـ األٍٚ
اإلعذاد.ٟ
ٚيإلداباا ١عاأ ايظااؤاٍ ايجاااْ ٞيًذساطاا ١مت سظاااب قااُٝيت
َعااااًَ ٞايجباااات الختبااااس ايشٜاضاااٝات بصاااٛست( ٘ٝايٛسقٝااا,١
احملٛطااب )١يطًباا ١ايصااؿٛف (األ ،ٍٚايجاااْ ،ٞايجايااح) َاأ
ٌ عً ٢سذ ،٠باطتخذاّ َعاديKR-( ١
ي
املشسً ١اإلعذاد ١ٜن
 ،) 20سٝاااااح مت اطاااااتخذاَٗا سبظااااااب اإلسصاااااا;)M( ٞ٥

يًهؼـ عُا إرا نإ ايؿاشم باني قاُٝيت َعااًَ ٞايجباات
الختباااس ايشٜاضااٝات بصااٛست( ٘ٝايٛسقٝاا ,١احملٛطااب ،)١يااذ٣
طًباااا ١ايصااااؿٛف (األ ،ٍٚايجاااااْ ،ٞايجايااااح) َاااأ املشسًاااا١
اإلعذادٜاا ١داال إسصاااٝ٥ا عٓااذ َظاات ٣ٛايذالياا،)0.05=α( ١
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ٚدااذٜ 4 ٍٚاابني قااَ ِٝعاااَالت ايجباااتٚ ،قاا ِٝاإلسصاااٞ٥

هلااااازا االخاااااتالفٚ .اتؿكااااات ٖاااااز ٙايٓتٝذاااااَ ١اااااع دساطااااا١

(.)M

سٚإ ) ،(Rowan, 2010بُٓٝااا اختًؿات َااع ْتٝذاا ١دساطاا١

ٜتطااح َاأ دااذ 4 ٍٚعااذّ ٚدااٛد ؾااشم ر ٟدالياا ١إسصااا١ٝ٥

بَٝٛؽ ( )Pommeich, 2004ايايت أظٗاشت ٚداٛد ؾاشم رٟ

عٓااذ َظاات ٣ٛايذالياا )0.05=α( ١بااني قااَ ِٝعاااًَ ٞايجبااات
الختباس ايشٜاضٝات ،يذ ٣طًب ١ايصاؿٛف (األ ،ٍٚايجااْ،ٞ
ي عً ٢سذ ،٠تعاض ٣ملاتػري
ايجايح) َٔ املشسً ١اإلعذاد ١ٜنٌ
ايذساط( ١صٛس ٠االختباس) ،سٝح ناْات قُٝا ١اإلسصااٞ٥
( )Mاحملظاااٛب ١أقاااٌ َااأ ايكُٝااا ١اسبشدااا )3.84( ١ياااا ()2χ
اشباص باالطتكالي ١ٝعٓذ دسد ١سشٚ ١ٜاسذ.٠
نتائج اإلحصائي ) )Mبين قيمتي معاممي ثبات اختبار الرياضيات لدى
طمبة الصفوف (األول ،الثاني ،الثالث) من المرحمة اإلعدادية كل عمى حدة
وفقا لمتغير الدراسة (صورة االختبار :ورقية ،محوسبة)

الصف
أول

صورة

االختبار
ورقي

ثبات
KR-

بصااٛست ٘ٝايٛسقٝااٚ ١احملٛطااب ١قااذ مت تطبٝكاا٘ عًاا ٢عٓٝااتني
َتذاْظتني ،نُا إٔ ؾكشات االختباس يف ٖازا ايصاـ قاذ

اإلحصائي

ذبتاز إىل َعازب ١أقٌٚ ،بايتااي ٞؾاإٕ اإلدابا ١عًا ٢ايٛسقا١

0.92

167

30

0.021

0.92

164

30

1.137

20

إعدادي
ثالث

اإلعااااذادٚ ،ٟقااااذ تعااااضٖ ٣ااااز ٙايٓتٝذاااا ١إىل إٔ االختباااااس

ايٓتٝذاااَ ١اااع دساطااا ١ناااٌ َااأ ؾٝظااابٚ ٌٜٛباااٚ ٚٛبالًٜاااش

حاسوبي

إعدادي

ايذالياا )0.05=α( ١بااني َعاااًَ ٞايصااذم احملهاا ٞالختباااس

العينة

0.91

ورقي

أٜطا إىل عذّ ٚدٛد ؾشم ر ٟدالي ١إسصاا ١ٝ٥عٓاذ َظات٣ٛ

الفقرات

إعدادي

حاسوبي

باإلضاااؾ ١إىل اخااتالف َظاات ٣ٛايصااـٚ .أػاااست ايٓتااا٥ر

M

حاسوبي

ثاني

يذ ِٜٗخرب ٠أنجش يف االختباسات احملٛطابٚ ،١اسباطاٛب،

أَ ٚااأ خاااالٍ اسباطاااٛب نالُٖاااا طاااٝإٚ .اتؿكااات ٖااازٙ

0.92

ورقي

حجم

طاابب ٖاازا االخااتالف إىل إٔ ايطًباا ١يف ايذساطاا ١ايظااابك١

ايشٜاضٝاتٜ ،عض ٣يصٛس ٠االختباس عٓذ طًب ١ايصـ األٍٚ

جدول 4

عدد

دالياا ١إسصااا ،١ٝ٥يصاااحل االختباااس احملٛطاابٚ ،قااذ ٜعااض٣

0.93
0.93

158
153
167
149

30
30
30
30

3.84
3.84

0.001
3.84

َٓاقؼْ ١تا٥ر ايذساط١
أػاااست ايٓتااا٥ر املتعًكاا ١بايظااؤاٍ األ ٍٚيًذساطاا ١إىل ٚدااٛد
ؾشم ر ٟدالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛايذالي )0.05=α( ١بني
َعاااًَ ٞايصااذم احملهاا ٞالختباااس ايشٜاضااٝاتٚ ,يصاااحل
ايصااااٛس ٠ايٛسقٝااااٚ ،١ريااااو عٓااااذ طًباااا ١ايصااااؿني ايجاااااْٞ
ي عً ٢سذٚ .٠قاذ تعاض٣
اإلعذادٚ ،ٟايجايح اإلعذاد ،ٟنٌ

) ;)Vispoel, Boo & Bleiler, 2001داااالدش ،بٝٓٝاا٘،
ناٖاااالٕ ٚسٚى ( & Gallagher, Bennett, Cahalan

 ;)Rock, 2002يااٛبٝض -نااٛدسادٚ ،ٚأسَٓٝااذاسٜض ٚالتااابٞ
ٚيٛبٝظااتذا .ٟبُٓٝااا اختًؿاات ايٓتٝذااَ ١ااع دساطاا ١نااٌ َاأ
بااَٝٛؽ (ٚ ;)Pommeich, 2004سٚإ (،)Rowan, 2010

اياايت أظٗااشت ٚدااٛد ؾااشم ر ٟدالياا ١إسصاااٚ ،١ٝ٥قااذ تعااض٣
ٖاز ٙايٓتٝذا ١إىل اخاتالف َظاتٜٛات ايصاؿٛفٚ ،اخاتالف
سذ ّٛايعٓٝات بني ايذساط ١اسبايٚ ،١ٝايذساطات ايظاابك.١
أَا ايٓتا٥ر املتعًك ١بظؤاٍ ايذساط ١ايجاْ ٞؾكاذ أػااست إىل
عااذّ ٚدااٛد ؾااشم ر ٟدالياا ١إسصااا ١ٝ٥عٓااذ َظاات ٣ٛايذالياا١
( )0.05=αبااني قااَ ِٝعاااًَ ٞايجبااات الختباااس ايشٜاضااٝات،

ٖاااز ٙايٓتٝذاااا ١إىل إٔ االختباااااس بصاااٛست٘ ايٛسقٝاااا ١مماثااااٌ

ياذ ٣طًباا ١ايصاؿٛف (األ ،ٍٚايجاااْ ،ٞايجاياح) َاأ املشسًاا١

ٚايجايح اإلعذاد ٟن ْ٘ٛدبشبا ١دذٜاذ ٠بايٓظاب ١هلاِ; مماا

ٚمبا ٜتُتع ب٘ َٔ خصاا٥ص طاٝهَٛرت ;١ٜحبٝاح إٔ ثباات

يطبٝعاا ١االختباااس احملهااَ ،ٞكاسْاا ١باالختباااس احملٛطااب،
ي عًاا ٢سااذ ،٠تعااض ٣ملااتػري ايذساطاا( ١صااٛس٠
اإلعذادٜاا ١ن اٌ
ٚاياازٜ ٟؼااهٌ ذبااذٜا يطًباا ١ايصااؿني ايجاااْ ٞاإلعااذادٟ
االختباااس)ٚ ،قااذ تعااضٖ ٣ااز ٙايٓتٝذاا ١إىل طبٝعاا ١االختباااس،
ٜااااؤد ٟإىل ذبٝااااض االختباااااس احملهاااا ٞيًصااااٛس ٠ايٛسقٝاااا،١

ٚإظٗاااس ٙؾشٚقااا يف قااذساتِٗ أثٓااا ٤اإلداباا ١عًاا ٢االختباااس
بصٛست ٘ٝايٛسقٚ ١ٝاحملٛطاب ١نُاا إٔ اإلدابا ١عأ ؾكاشات
االختباس ذبتااز إىل َعازباٜٚ ،١ها ٕٛرياو أطاٌٗ ٚأؾطاٌ
باطاااتخذاّ ايٛسقاااٚ ١ايكًاااِ ،عاااال ٠ٚعًااا ٢رياااو إٔ تطبٝااال
صٛست ٞاالختبااس عًا ٢عٓٝاتني طبتًؿاتني قاذ ٜها ٕٛطاببا

االختباس مل ٜتأثش بطشٜك ١تكذ ِٜاالختباس ٚقاذ اتؿكات ٖازٙ
ايٓتٝذاااَ ١اااع دساطااا ١ناااٌ َااأ ؾٝظااابٚ ٌٜٛباااٚ ٚٛبالًٜاااش
) ;)Vispoel, Boo & Bleiler, 2001داااالدش ،بٝٓٝاا٘،
ناااٖالٕ ٚسٚى ( & Gallagher, Bennett, Cahalan

 ;)Rock, 2002يااٛبٝض -نااٛدسادٚ ،ٚأسَٓٝااذاسٜض ٚالتااابٞ
ٚيٛبٝظاتذاٟ

(Lopez-Cuadardo, Armendariz, Latapy
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.ايجباتٚ تُتعإ بايصذمٜ طبٛآخش ضبٚ
١اٝسقٛ٘ ايٝستٛال االختبااس بصاٝ بتطب١ ايذساطا٠إعاد

.2

. ْؿظٗا١ٓٝ ايع٢ً ع١ٝطٛاحملٚ
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