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 المستخلص:

مين باستخدام طريقتين من هدفت الدراسة إلى الكشف عن دقة تصحيح تقدير القدرة من أثر التخ
طرق نموذج راش: الحذف المتتالي، والمواءمة بعد تعديلها، ومدى اختالف هذه الدقة باختالف 
مستوى كل من القدرة والتخمين. ولتحقيق هذا الهدف اقترحت الدراسة سبع طرق للتقدير الجزئي 

فة إلى الطريقة التي قدمها للدرجة الكلية للفرد تبعا لنسب ترجيحه لصحة بدائل اإلجابة، باإلضا
Taylor and Gardner (1999) وقد اعتبرت أكثر هذه الطرق الثمانية تحقيقا لثبات القياس ،

هي المحك المرجعي للتصحيح من أثر التخمين؛ حيث تم في ضوئها حساب التقديرات المرجعية 
طالبة بالفرقة  101 للقدرة في الدراسة الحالية.  وتكونت عينة اإلجابة عن أسئلة الدراسة من

األولى علم النفس بكلية البنات جامعة عين شمس، ممن تدرسن مقرر اإلحصاء النفسي الوصفي 
، باإلضافة إلى مجموعة منتقاة من مجتمع الدراسة لتدريج أداة 2012-2012في العام الجامعي 

فصلية لهذا المقرر طالبا وطالبة. وتمثلت أداة الدراسة في اختبار األعمال ال 222الدراسة وتضم 
لتدريج  WINSTEPSاستخدم برنامج  بدائل، منها بديل واحد صحيح(. وقد 4مفردة،  00)

، توصلت SPSSاالختبار تبعا لنموذج راش. وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج 
الدرجة الخام في  اختلفت طرق التقدير الجزئي فيما بينها، كما اختلفت عن  الدراسة للنتائج التالية:

تقديرها لدرجة الفرد الكلية على االختبار. وكانت أكثر طرق التقدير الجزئي تحقيقا لثبات القياس 
هي تقدير درجة الفرد بما يكافئ نسبة ترجيحه للبديل الصواب، بشرط أن يكون البديل الصواب هو 

االستجابة. اختلف تقدير القدرة أعلى البدائل ترجيحا وأال يكون قد اعتمد على التخمين الصريح في 
المصحح من أثر التخمين باختالف طريقة التصحيح؛ حيث كانت تقديرات كل من الحذف المتتالي 
والمواءمة للقدرة أعلى من الطريقة المرجعية، كما كانت تقديرات الحذف المتتالي للقدرة أعلى من 

باختالف  -مقارنة بالمحك المرجعي -ن اختلفت دقة تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمي المواءمة.
مستوى القدرة والتخمين الصريح والجزئي؛ حيث حققت كل من طريقتي الحذف المتتالي 
والمواءمة أعلى دقة للتصحيح من أثر التخمين في حالة انخفاض مستوى القدرة، وكذا في حالة 

من أثر التخمين لدى بينما كانت الطريقتان أقل دقة في التصحيح انخفاض مستوى التخمين. 
متوسطي القدرة، وكذا لدى مرتفعي التخمين. وقد تكافأت الطريقتان في دقة التصحيح من أثر 
التخمين في حالتي منخفضي ومرتفعي القدرة، كما تكافأتا في حالة انعدام التخمين الصريح وحالتي 

ا عن المحك المرجعي في مستوى التخمين الجزئي المنخفض والمتوسط، إال أن الطريقتين قد اختلفت
وترجح النتائج دقة طرق التقدير الجزئي المقترحة، والدقة  جميع مستويات القدرة والتخمين.

النسبية للتعديل الذي أدخلته الدراسة على طريقة المواءمة، وتوصي باختباره في دراسات أخرى، 
دة للتصحيح من أثر مع ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول طرق نماذج االستجابة للمفر

 التخمين قبل توظيفها في الميدان التربوي.

الكلمااات المفتاحيااة: اختبااارات االختيااار ماان متعاادد، التخمااين، التصااحيح ماان أثاار التخمااين، نسااب 
الترجيح، التقدير الجزئاي، طريقاة المواءماة، طريقاة الحاذف المتتاالي، نالرياة االساتجابة للمفاردة، 

 نموذج راش.
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Abstract: 

This study aimed at exploring the accuracy of correction for 
guessing using two of Rasch model methods (Jackknife and 
Tailored methods after modifying the last one), and its relation to 
the ability and guessing level. The study developed seven partial 
Knowledge scoring methods according to the examinee estimates 
of the correctness probability ratio of each item option, besides 
Taylor & Gardner (1999) method. The most reliable method of 
them was used as the reference scoring method for the corrected 
ability estimates. The study sample consisted of two groups, the 
first group (227 students) data was used to calibrate the test and 
calculate the reference scale, and the other group (109 students) 
data was used to answer the study questions. The study tool was a 
thirty MCQ mid-term test in descriptive statistics course. Data 
was analyzed using WINSTEPS and SPSS computer programs.  
Results: The eight scoring methods differed from each other, and 
differed from the conventional (0,1) method, in both of the total 
scores and measurement reliability; the most restricted suggested 
scoring method gave the lowest total scores and the highest 
reliability. The ability estimates of the two correction for guessing 
methods were higher than the reference method (p < 0.01), and 
Jackknife estimates were higher than Tailored estimates. The 
accuracy degree of correction for guessing was found to be a 
function of the ability and guessing level. The two methods were 
most accurate for lower levels of ability and guessing, less 
accurate for average ability and high guessing levels, and differed 
from the partial knowledge reference in all levels of ability and 
guessing.  

Keywords: MCQ Tests, Guessing, Correction for Guessing, 
Partial Knowledge Scoring, Correctness Probability Estimates, 
Item Response Theory, Rasch Model, Jackknife Method, Tailored 
Method. 
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:الدراسةدمة مق  
اان حجاعتاائ الصااحيحة عيااوا يا    لمااا ا يعا ااب  لمااا ا ينماانح الداارد درجااة سااجاب خما
الداارد الاامي لااب يقااب عتخمااين هااما انجابااة  تسااامنن تااال اااي الاامهن مناام تعر اانا لدراسااة 
تصااحيح انخترااارام المو ااو ية ماان أثاار التخمااين باسااتخدام المعادلااة التقليديااة  احسااا  

نستجابام الصحيحة  د يخل عد ة القياس باحتسا  درجاة لالساتجابة الدرجة بأسلو  عد ا
التي لب تعتمد على معراة حقيقية، كما أن التصاحيح بخصاب نسارة ثاعتاة مان الدرجاة عنااء 
على عدد انستجابام الخطأ يتغا ى عن احتمالية أن يكون هما الخطاأ نااتع عان المعرااة 

مة انخترارية.  تمثال د اة تقادير درجاة الدارد الجز ية أ  الخطأ اي المداهيب أ   عف الحك
أهميااة كبياارة  لاايف اقااي اااي تحسااين الخصااا ل الساايكومترية لالخترااار،  ل اان أي ااا اااي 

 شعورا بعدالة التقييب.
 ألنئ ن يوجد قياس عد ن أخطاء،  ألن التخمين هو أحاد مصاادر الخطاأ الماجثرة 

يااة  المحليااة التااي تسااتخدم األساا لة اااي د ااة تقاادير القاادرة،  مااال انتيااار انخترااارام الد ل
المو ااو ية  ن ساايما أساا لة انختيااار ماان متعاادد،  ألهميااة مااا يترتااب عليهااا ماان  اارارام 
تصنيف  تيخيل المدحوصين أ   بوب التحا هب بالبرامع أ  انتقاالهب مان مرحلاة ألخار   
د يسااعى المتخصصااون اااي مجاااب القياااس التربااوي حلااى حاامف الخطااأ اااي تقاادير درجااة الداار 

الناتع عن سلوك التخمين، فيقل الدرق عين درجتائ المالحةاة  درجتائ الحقيقياة،  يتحسان 
ثرام  صدق القياس، اتتحقق د ة تحديد المو ال الحقيقي لائ علاى متصال السامة مو او  

 القياس   من ثب تزيد الثقة اي نتا ع انخترار،  اي القرارام المترترة عليها.
تخمااين اااي التااوجهين ال الساايكي  الحاادي .  تتنااو  طاارق التصااحيح ماان أثاار ال

 يمكاان تصاانيف الطاارق ال الساايكية اااي الدراسااام المرترطااة حلااى نااوعين، األ ب يقااوم علااى 
ااتااراأ أن التخمااين يااتب بيااكل عيااوا ي  هااو طاارق التصااحيح الساالبي،  الثاااني يأخاام اااي 

-68، 9168انعترار أن التخمين يمكن أن ينبنى على معرااة جز ياة )مثال: أحماد ،نايب، 
، 1198، طئ الخرشاة، 191، 1194، أحمد عودة، 149، 9111، يحيى األحمدي، 19

899  Frary, 1989, 87-91; Lesage, Valcke, and Sabbe, 2013, 
(.  يسااتخدم النااو  األ ب اااي بعاار انخترااارام الد ليااة مثاال اخترااار الدعلومااة 189-192

 .SAT-II (The College Board, 2017, 4)الثانوية األمريكية المستو  الثاني 
أمااا طاارق نمااا ة نةريااة انسااتجابة للمدااردة امنهااا مااا يعتمااد علااى تقاادير القاادرة 

 Wainer and Wright, 1980; Bond andعنادما تتحقاق شار ل النماو ة اقاي )
Fox, 2015, 77 منها ما يساتند حلاى محاك التراعاد عاين تقادير القادرة  الصاعوبة ااي  ،)

 ,Wright and Stoneلحة لتقاادير القاادرة لجميااال األاااراد )انتقاااء انسااتجابام الصااا
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1979; Andrich and Marais, 2014 منهااا ماا يقااوم علااى حنياااء مصاادواة  .)
(. Wainer & Wright, 1980تادريع مرجعاي للقادرة بعاد حامف كال مداردة علاى حادا )

  ااد ت اااربا نتااا ع الدراسااام التااي اسااتخدما بعاار الطاارق السااابقة بيااأن مااد  الد ااة 
  طائ الخرشاة، 9111النسبية لطرق التصاحيح مان أثار التخماين )مثال: يحياى األحمادي، 

1198  Wainer & Wright, 1980; Taylor and Gardner, 1999; 
Karabatsos, 2003; Lesage, et al., 2013; Andrich & Marais, 

2014.) 
رتري  تتحاادد الداار ق عااين هااما الطاارق بالعواماال التااي تاارتري بااالتخمين. حياا  ياا

التخمين بخصا ل كل من الدرد  المدردة معاا  اقاد يناتع عان السامام الثاعتاة نسابيا للدارد 
(،  النزعاة للتخماين  المخااطرة 141، 148، 1199 منها عادام التخمين )سامي ملحب، 

(Wainer & Wright, 1980, 379) بخاصاة حن لاب تحامر تعليماام انختراار مان  ،
ليدياااة للتصاااحيح كماااا عيناااا دراساااة )صاااال  الااادين عاااالم، عقوباااة التخماااين بالمعادلاااة التق

(،  ارتدا  صعوبة المدردة كما ات ح من دراستيا )شادية منتصر  حسان مخلاوف، 9119
1198  Paek, 2015 كما  د ينتع عن أخطاء ااي عنااء انختراار تسابب أخطااء ،يار .)

ردام  التعليماام منتةمة اي تقدير الدرجة نتيجة للتيجيال على التخمين مثل ،ماوأ المدا
 (.Bond & Fox, 2015, 79-80  146، 1199)سامي ملحب، 

  ااد يكااون التيااجيال علااى التخمااين ناتجااا عاان نااو  األساا لة مثاال أساا لة الصااوا  
(، أ  طبيعااة الميااتتام 931، 1199 الخطااأ  انختيااار ماان متعاادد )صااال  الاادين عااالم، 

(Wainer & Wright, 1980, 379)ماا أن تاأثير التخماين ااي ، أ  حدارة انختراار. ك
  سااامي 949، 1199د ااة القياااس ياارتري بطريقااة حسااا  الدرجااة )صااال  الاادين عااالم، 

(،  عادد عادا ل انجاباة  حيا  988، 1193  رينولدز  ليدنجستون، 141، 1199ملحب، 
تتزايد أهمية التصحيح من أثر التخمين عندما يقل عددها عن خمسة،  هما ماا ات اح مان 

 (.191، 1194(،  ما أشار حليئ أحمد عودة )9111حمدي )دراسة يحيى األ
 يساااتدعي  لاااك مراعااااة معاااايير جاااودة حعاااداد المداااردة  انختراااار ككااال،  تقناااين 
حجراءام تطبيقئ،  اختيار أا ل الطرق الممكنة اي تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمين  

ر القدرة من أثار التخماين ااي  لما تهتب الدراسة الحالية بمقارنة د ة طريقتين لتصحيح تقدي
  وء محك  ا عي،  مد  اختالف هما الد ة باختالف كل من القدرة  التخمين.
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 ميكلة الدراسة  أدعياتها: 
تااتب دراسااة التخماااين كميااا باعترااارا أحاااد مصااادر خطااأ القيااااس، اماان المنةاااور 

أخطاء القيااس ال السيكي يعطي نمو ة الدرجة الحقيقية قيمة تقديرية كلية ثاعتة لمصادر 
تسا ي الدرق عين الدرجة المالحةة للدارد  درجتائ الحقيقياة ااي ححاد   - بينها التخمين-

(، حن أن ااتراأ تساا ي الخطاأ 818، 939، 1199نما ة انخترار )صال  الدين عالم، 
المعيااري للقياااس لجمياال األاااراد يمثال أيثاار العياو  التااي تاجثر اااي تقادير القاادرة  ألن أداء 

 ااد ن يتسااق عباار مدااردام انخترااار، كمااا  ااد ن يت ااااأ األاااراد اااي تعر ااهب لمصااادر  الداارد
(،  يمثال معامال الثراام ااي 83، 1191أخطاء القياس  تأثرهب عها )محماد عباد الوهاا ، 

 هما النةرية مجشرا لد ة القياس  مد  تحررا من الخطأ.
المتنوعاة عادم ثراام عينما تدتارأ نةرياة انساتجابة للمداردة عنما جهاا الريا اية 

 أن الخطااأ المعياااري للقياااس هااو دالااة للتغياار اااي قيمااة تراااين قيمااة تراااين هااما األخطاااء، 
تتيح حساا  قايب الخطاأ المعيااري لتقادير  ادرة كال اارد علاى التقديرام المتو عة بالنمو ة، ا

د التي تسا ي مقلاو  ترااين هاما الخطاأ عنا-،  يمكن أن ت ون دالة معلومام انخترار حدا
، 98، 1119أن ت ااون عااديال للثرااام ال الساايكي )صااال  الاادين عااالم،  -ياال مسااتو   اادرة

993  Toland , 2014, 143-144.) 
 ترت ااز هااما النمااا ة علااى معادلااة لو،اريتميااة لحسااا  احتماااب انجابااة الصااوا  
للداارد علااى ححااد  المدااردام عدنلااة الداارق عااين  درتاائ  صااعوبة هااما المدااردة،  تت اامن 

 Raschام للمداااردة منهاااا التميياااز  التخماااين  انهمااااب، فيدتااارأ نماااو ة را  باااارامتر 
Model  أحااادي الرااارامتر انعاادام التخمااين  انهماااب  تسااا ي معااامالم التمييااز لمدااردام

انخترار، فيصرح التخمين ترعا للنمو ة دالة للصعوبة النسبية للمدردة بالنسرة لقدرة الدرد، 
لنماو ة اللو،ااريتمي الثناا ي،  التميياز  التخماين ااي النماو ة  ي اف بارامتر التمييز اي ا

   Andrich & Marais, 2014, 443  19-11، 96، 1193)أحمد التقي، الثالثي 
Bond & Fox, 2015, 77) التمييااز  التخمااين  انهماااب اااي النمااو ة الرباااعي  ،

(Reckase, 2009, 111). 
رة الدارد أيثار مان النماو ة الثالثاي   يهتب نمو ة را  بأثر التخمين اي تقدير  د

ألن األخياار يتنااا ب التخمااين كدالااة اااي المدااردة اقااي، اااي حااين أن التخمااين ماان الناحيااة 
الوا عيااة هااو تداعاال عااين نااز   المدااردة نثااارة التخمااين  مياال الداارد للتخمااين، اهااو دالااة 

الراارامترام يطماف للصعوبة النسبية للمدردة بالنسرة لقدرة الدرد،  أن   ال التخمين كأحاد 
(، عينما نمو ة را  ن 262Smith ,1993 ,التمييز عين التخمين العيوا ي  المستنير )

ينستخدم اي حنيااء التادريع النهاا ي ل ال مان القادرة  الصاعوبة حن بعاد حامف الحاانم ،يار 
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ي المال مة للنمو ة من األاراد  المداردام  مان عينهاا مان خمان انجاباة.  ألن الوا اال العملا
يدرأ أحيانا  ر رة انعالن عن نتيجة كل اارد ااي انختراار بماا اايهب المساترعدين، مثال 

 اخترارام التحصل الدراسي  جاءم  ر رة تطوير طرق لتصحيح هما التقديرام.
 يمكن تصنيف طرق التصحيح من أثر التخمين اي اخترارام انختيار من متعادد 

  ام البديل الواحد الصوا ، كما يلي: 
ن : طاارق تصااحيح درجااام اخترااارام انختيااار ماان متعاادد ماان أثاار التخمااين ماان المنةااور أ  

 تنقسب حلى: ال السيكي:
تعتمااد اااي التقلياال ماان : Negative Marking طاارق التصااحيح الساالبي للتخمااين  -1

التخمين على حعالم الطالب بأنئ سيعا ب بخصب نسرة من عادد اساتجاباتئ الخطاأ مان 
تخمين حجابة األس لة التي ن يعرف حجاعتهاا، أ  سايكااأ با اااة درجتئ ال لية حن لجأ ل

نسااارة مااان عااادد هاااما األسااا لة حن تركهاااا عاااد ن حجاباااة، أ  بالعقاااا   المكاااااأة معاااا 
(Lesage et al., 2013, 189 ،بالتالي  اد يحصال الطالاب علاى درجاة ساالرة  ،)

التخمين كما   من هنا جاءم تسمية هما األسلو ،  تحسب الدرجة المصححة من أثر
 يلي:

التصحيح بالعقا : تساتخدم ايهاا المعادلاة التقليدياة للتصاحيح مان أثار التخماين،  هاي  -أ
معادلااة ميااتقة ماان نمااو ة التخمااين العيااوا ي الاامي يدتاارأ أن اختيااار المدحااو  ألحااد 
البدا ل يعتمد على معراة تامة بالبديل الصحيح فيختارا، أ  علاى جهال تاام ايلجاأ للتخماين 

وا ي اتتساااا   احتماااانم اختياااارا لبااادا ل انجاباااة   ألن عااادد التخميناااام الصاااا رة العيااا
مجهوب  يتب طر  نسرة من عدد األخطاء باعترارها تخميناام صاا رة،  هاما النسارة تتحادد 

 (.191، 1194)أحمد عودة، بمقلو  عدد عدا ل انجابة مطر حا منئ  احد صحيح 
سايلة تقلال مان التخماين لاد  الممتحناين   د ينةر حلى هما الطريقاة علاى أنهاا   

( مان 9119حرصا على أن يخصب منهب درجام،  هما ما أيدتئ نتا ع صال  الادين عاالم )
باساااتخدام  -أن تعليمااام انختراااار التااي تت ااامن تحاامير الممتحناااين ماان عقوباااة التخمااين

حاين  للاا مان سالوك المخااطرة  مساتو  التخماين لاديهب، ااي  -معادلة التصحيح بالعقا 
 يانا التعليمام التي ن تت منها ميجعة على التخمين.

التصحيح من أثر التخمين بانثابة: ي اف لدرجة المدحو  نسرة من عدد المداردام  - 
التااي يتركهااا د ن حجابااة حن كااان يجهاال حجاعتهااا،  هااما النساارة تتحاادد بمقلااو  عاادد عاادا ل 

 (.149، 9111األحمدي، يحيى )انجابة 
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أثر التخمين بالعقا   انثابة معا: يعا  على أسلو  انثاباة بأنائ يراال   التصحيح من -ة
اااي تقاادير  اادرة المدحااو ، بعكااف أساالو  العقااا  الاامي يعااا  علياائ بأناائ ياارخف  اادرة 
المدحااو    لااملك جاااء التد ياار اااي التصااحيح باسااتخدام كاال ماان العقااا   انثابااة  بحاامف 

)أحماااد عاااودة،  نساااتجابام المتر كاااةنسااارة مااان انساااتجابام الخطاااأ  ن اااااة نسااارة مااان ا
1194 ،191.) 

( طاارق التصاااحيح الساالبي للتخماااين 984، 1193 ينتقااد محمااد عباااد الوهااا  )
بأنهااا تعتمااد علااى الدرجااة ال ليااة اااي انخترااار كتقاادير للقاادرة،  هااي عااملك تدتاارأ تسااا ي 

 عمليا.جميال المدردام اي مجشرام الصعوبة  التمييز  التخمين،  هما مان يمكن تحقيقئ 
 ياار  الراحثااان أن معااادنم التصااحيح ماان أثاار التخمااين بالعقااا  أ  انثابااة أ  
يليهما تدترأ أن هناك نسرة من التخمين العيوا ي المي يحالف الحا  فيائ الدارد فيجياب 
صوابا عن المدردام،  أن هما النسرة ثاعتة لجميال األاراد بغر النةر عن خصا صهب،  ن 

رااار  مدرداتاائ،  هااما أماار ،ياار منطقااي. كمااا أن هناااك تنااا ر تتوقااف علااى صااعوبة انخت
صريح عين منطق العقوباة الامي يحامف الادرجام التاي يدتارأ أن الدارد حصال عليهاا عان 
طرياااق التخماااين،  منطاااق انثاباااة با اااااة درجاااام يدتااارأ أن المدحاااو  كاااان بامكانااائ 

دعو حلى التساامب عان الحصوب عليها لو أنئ خمن حجابة المدردام المتر كة، األمر المي ي
مااد  د ااة هااما الطاارق. هااما بان ااااة حلااى أن طريقااة حسااا  نساارة التخمااين العيااوا ي 
لإلجابة الصوا  تدترأ تسا ي احتمانم اختيار البدا ل المختلدة كاجابة عن المداردة، أي 

ر  أن انختيار يأتي نتيجة لعدم المعراة المطلقة،  هما اناتراأ لب يعتاد بانحتماانم األخا
 لإلجابة الخطأ مثل المعراة الجز ية ،ير ال افية  خطأ المداهيب  خطأ تسجيل انستجابة. 

( عادم منطقياة تعمايب 1198 تجكد نتا ع دراسة شادية منتصر  حسان مخلوف )
ااتاااراأ عياااوا ية التخماااين لجمياااال األااااراد  ااااي جمياااال المداااردام، حيااا  ارتدعاااا نسااارة 

ستجابام المخمناة بارتداا  مساتو  القادرة، كماا ترايناا انستجابام الناجحة من حجمالي ان
نسب ترجيح البدا ل األربعة اي كل مدردة من المدردام المخمنة اي أ،لب الحانم، عال أن 
بعار هااما البادا ل  ااد اساترعدم )نساارة ترجيحهاا صاادرا(.  لاملك كانااا الحاجاة حلااى تطااوير 

الجز ي،  الطرق المساتندة حلاى طرق أخر  للتصحيح من أثر التخمين  منها طرق التقدير 
 نما ة انستجابة للمدردة.

تعتمااد اااي التقلياال ماان أثاار التخمااين علااى : Partial Creditطاارق التقاادير الجز ااي  -2
حعالم المدحو  بأنئ سيمنح جزءا من درجة المدردة حن كاان ،يار متأياد مان انجاباة 

الخطاأ، أ  اختياار  الصوا   كانا لديئ معراة جز ية تمكنئ من اساترعاد بعار البادا ل
 Lesage et al. (2013, 190)أيثر من عديل ير  أحدها هاو الصاوا ،   اد علال 
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 لااة انتيااار هااما الطاارق لصااعوبة تعليماتهااا،  خطااورة نتا جهااا اااي بعاار المجااانم 
 األياديمية  ن سيما الطبية  ح ا كان األمر متعلق بحياة مرير.  من هما الطرق:

هنا ن ي طر المدحو  حلى تخمين انجابة،  ل نئ يساترعد  :Eliminationانسترعاد  -أ
الباادا ل التااي يتأيااد أنهااا ،ياار صااحيحة،  بااملك يسااتغل المعراااة الجز يااة لدياائ  يبتعااد عاان 

(، أ  يجب عليائ التخماين ح ا تمكان مان اساترعاد 149، 9111التخمين )يحيى األحمدي، 
  درجااة تتارا   عااين (،  يماانح المدحاو Lesage et al., 2013, 192عاديل  احاد )

الدرجة العةمى للمدردة ح ا استرعد جميال البدا ل الخطأ،  الصدر ح ا لب يستطال اساترعاد أي 
 عديل خطأ  اتزيد درجتئ عزيادة عدد البدا ل الخطأ التي  ام باسترعادها.

أنماال انجاباة المتو عاة  Wu, De Laet, and Janssen (2018)  ساب 
دا ل( باسااتخدام هااما الطريقااة حلااى:   ي المعراااة ال املااة عاا 4للمدحوصااين علااى المدااردة )

مماان يسااترعد ن ثالثااة عاادا ل،    ي المعراااة الجز يااة مماان يسااترعد ن عااديلين، أ  عااديال 
 احاادا،  ماان لاايف لااديهب معراااة اااال يسااترعد ن أي عااديل،  ماان لااديهب خطااأ اااي المدهااوم 

، 9/3، 9عاد لهااب هااي )فيسااترعد ن البااديل الصااحيح،  كانااا الدرجااة المصااححة بانسااتر
( للانمي األ ب  الراباال 9/3-، 1، 9( على الترتيب،  المصححة بالعقاا  )9/3-، 1، 9/1

  األخير على الترتيب. 
  اااد  ااااموا بمقارناااة الطاااريقتين باساااتخدام عياناااام محايااااة  اقاااا لمجشااارام القااادرة 

عاز ف عان  مستو  العز ف عان المخااطرة  الصاعوبة،  ات اح أنائ عنادما ازداد كال مان ال
المخاااطرة  صااعوبة المدااردة، تزاياادم نساارة األساا لة المتر كااة عااد ن حجابااة مااال التصااحيح 
بالعقااا ، عينمااا  اال تاارك الطالااب للساا لة مااال التصااحيح بانسااترعاد،  تهاار التااأثير ال بياار 
للعز ف عن المخاطرة اي استجابام الطال    ي القدرة المتوسطة عن زمال هاب المارتدعين 

ألن لااديهب معراااة جز يااة تجعلهااب اااي شااك  ألن احتماااب حصااولهب علااى  أ  المنخد ااين،
الدرجة يتسا   مال احتماب عقاعهب عن التخمين   لملك اانهب يحصلون علاى درجاام أيبار 

 عند استخدام أسلو  انسترعاد عن أسلو  التصحيح بالعقا .
ل اقاي ح ا : فيائ يختاار المدحاو  أحاد البادا Partial Selectionانختياار الجز اي  - 

استطا  استرعاد عديل أ  أيثر  تمكن من تارجيح الباديل الصاوا  مان عاين البادا ل األخار ، 
(، أ  يختاار أيثار مان عاديل ح ا شاعر 899، 1198 نن يتركها عد ن حجابة )طائ الخرشاة، 

(،  يمانح الطالاب درجاة Lesage et al., 2013, 190بعادم التأياد مان أيهاا الصاوا  )
ة العةمااى للمدااردة ح ا اختااار البااديل الصااوا ،  الصاادر ح ا لااب يسااتطال تتاارا   عااين الدرجاا

 اختيارا  اتقل درجتئ عزيادة عدد البدا ل الخطأ التي  ام باختيارها مال البديل الصوا .
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(، محماد عباد الوهاا  1111 اترال كل مان مار ان الصامادي  يوساف الساوالمة )
لطالب ايها صحة أ  خطأ كل عديل عدا ل، يحدد ا 4( أربال طرق لتصحيح المدردة )1191)

علااى حاادا(،  احتساابا درجااة الطالااب  اقااا لعاادد اسااتجاباتئ الصااحيحة اااي هااما المدااردة، 
(، 9، 1/3، 9/3، 1(،  الثالثة )9، 9/1، 1(،  الثانية )1، 9فيمنح اي الطريقة األ لى )

أن (.  أسااادرم نتااا ع المقارناااة عاااين هااما الطااارق عااان 9، 3/4، 9/1، 9/4، 1 الرابعااة )
األ اال اااي قاايب الخطااأ طريقااة التصااحيح األيثاار مراعاااة للمعراااة الجز يااة هااي األيثاار د ااة )

 ( اي تقدير  درام األاراد  صعوبة المدردام. المعياري 
( أن أسالو  انختياار الجز اي كاان األيثار د اة ااي 1198  د  جد طئ الخرشة )

كما أتهارم  العادية التصحيح. تقدير  درة األاراد يليئ أسلو  التصحيح بالعقا  ثب الطريقة
نتااا ع بعاار الدراسااام أن طريقتااي انسااترعاد  انختيااار الجز ااي تااجدي حلااى ارتدااا  ثرااام 

 Frary, 1989, 88-91; Lesageالقياس مقارنة بالدرجة الخام  التصحيح بالعقا  )
et al., 2013, 190.)   

مساتويام ثقتائ  : هنا يحادد المدحاو Correctness Probabilityنسب الترجيح  -ة
 ,Fraryاي صحة البدا ل، ااما يطلب منئ أن يرتاب البادا ل مان حيا  ترجيحائ لصاحتها )

(،  نماا أن ي اال  زناا نسابيا ل ال عاديل يعبار عان درجاة ترجيحائ لصاحة هاما 88 ,1989
( للمدااردة الواحاادة %911البااديل، بحياا  يكااون مجمااو  هااما الاادرجام يسااا ي عياارة )أ  

(Taylor & Gardner, 1999 بملك تختلف نسب الترجيح عن طرق الوزن النسبي  .)
للبدا ل، التي يرجحها المحكمون لصاحة كال عاديل ااي المداردة، أ  التاي يحسابها المصاحح 

  Ypsilandis and Mouti, 2019ل ل عديل من خالب استجابام عينة التقنين )مثال: 
 (.Frary, 1989; Doden, 2005  1196شريف السعودي  معين النصرا ين، 

 تستخدم أساليب متنوعة لحسا  درجة الممتحن ل ل مدردة  اقا لنسب التارجيح، 
امنها ما تعالع هما النسب بمعادلة ريا ية تراعاي أحاد اليار ل: انجاباة الصاحيحة اقاي، 
أ  البدا ل كلها حتى لو لب يختر الباديل الصاوا ، أ  جمياال نساب البادا ل  صاحة انجاباة، 

(، 19-66، 9168رجيح الوا عياة  المتو عاة )مثال: أحماد ،نايب، أ  الدرق عين نسبتي الت
 منها المنطقية التي تمنح درجة ت اائ نسرة ترجيح الباديل الصاوا ، أ  الدرجاة كاملاة حن 
يانا أعلى نسرة ترجيح أمام البديل الصوا ،  صدرا حن كانا أماام الباديل الخطاأ،  نصاف 

 & Taylorماال عاديل رخار خطاأ )مثال:  الدرجاة ح ا تساا م نسارة تارجيح الباديل الصاحيح
Gardner, 1999, 359 التااي أساادرم عاان عاادم  جااود اخااتالف هاااتين الطااريقتين ،)

 11 الدرجااة الخااام ،ياار المصااححة ماان أثاار التخمااين اااي اخترااار تحصاايلي اااي الديزياااء )
عدا ل(،   لك اي كال مان: الادرجام ال لياة للطاال ، أ  ت ارارام اختياارهب للبادا ل  9مدردة، 

اي السجاب الواحاد،  أيادم الدراساة علاى أهمياة أسالو  نساب التارجيح ااي تياخيل ماد  
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اهب الطال  للمداهيب الديزيا ية  ال يف عن التخماين  حيا  كاناا نساب عادم التأياد التاام 
شا عة عين أاراد العينة.   د اعتمدم الدراسة الحالية علاى منطاق هاما الطريقاة ااي تطاوير 

 قترحة.طرق التقدير الجز ي الم
أن الطالب متوسي القدرة هو األيثار  Dodeen (2005)عينما  جد حمزة د دين 

استدادة من استخدام طريقة  زن البادا ل ااي التصاحيح مقارناة بالتصاحيح بالعقاا   ألنهاا 
تهتب أيثر بما لديئ من معراة جز ية لب تحتسب ااي التصاحيح بالعقاا ، عينماا كاان تأثيرهاا 

القدرة )المين لاديهب عادد  ليال مان انجاباام الخطاأ(،  منخد اي  أ ل لد  كل من: مرتدعي
القدرة )الامين ن يمياز ن عاين مساتو  صاحة البادا ل(.   جاد أي اا أن قايب الثراام بمعامال 

شاريف الساعودي  معاين ألدا أيبر  ليال لصالح طريقاة  زن البادا ل.  اختلداا عنهاا نتاا ع 
يقتين لصاالح طريقاة العقاا  ااي كال مان حي   جدم ار  اا عاين الطار  (1196النصرا ين )

الدرجة ال لية  الصدق، عينما لب يختلف الثراام بااختالف طريقاة التصاحيح.  أتهارم نتاا ع 
Ypsilandis & Mouti (2019)  أا لية طرق الوزن النسبي للبادا ل عان أسالو  عاد

 انستجابام الصحيحة بما يسهب اي تحقيق عدالة التقييب.
تاارجيح اااي أماارين، األ ب هااو ت لدتهااا العاليااة اااي حدخاااب  تننتقااد طريقااة نسااب ال

البيانام  تصميب عرامع الحاسو   اال تستخدم حن مال التمويل ال بير مثل اخترارام الجاي  
 الطاب األمريكيااة،  الثااني هااو أن الارعر يعتباار أن الثقااة سامة شخصااية، اقاد تعتمااد د ااة 

خصاية المرترطاة بموقاف انمتحاان تحديد الطالب لنسب ترجيح البادا ل علاى خصا صائ الي
(Frary, 1989, 81,88 سماتئ الندسية العامة مثال الثقاة باالندف  الد اة  الدااعياة  ،)

  اننتراا. 
( أن هاما الطريقاة يمكان أن تعطاي تقاديرا 68، 9168اي حين ير  أحمد ،نايب )

درجاة أدق لقدرام المدحوصين مقارنة بطارق التصاحيح السالبي  حيا  تقلال مان التخماين ع
 Fraryيبيرة، اال يةهر حن ح ا كاناا درجاة الثقاة ااي صاحة الباديل منخد اة.   اد أشاار 

حلى أن بعر الرحوث أتهرم نتا جها تحسن الثرام اي هاما الطريقاة  (87-89 ,1989)
عنائ اااي أساالو  عااد انسااتجابام الصاحيحة.  ياار  الراحثااان أن توجياائ المدحااو  لتحديااد 

الدرصة للتأني اي انساتجابة مماا يقلال مان احتمالياة الخطاأ نسب ترجيحئ للبدا ل يتيح لئ 
 الناتع عن التسر   انهماب،  من ثب تزيد د ة القياس.

مراجعااة شاااملة لطاارق تصااحيح اخترااارام  Lesage et al. (2013)  اادم 
(: عااد 1199(  حتااى )9181انختيااار ماان متعاادد المسااتخدمة اااي التعلاايب العااالي مناام )

 التصحيح السلبي،  الطارق التاي تعتاد بالمعرااة الجز ياة كانختياار  انستجابام الصحيحة،
الجز ي  انسترعاد  نسب الترجيح،  الصوا   الخطأ المتعدد، حي   اموا عتحليل نقال القاوة 
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 ال عف ل ل طريقة،   جد ا أنئ ن توجد طريقة تعد األا ل بيكل موحد من حي :  اعدة 
جابااة المثاليااة، ثراتهااا  صااد ها، ساالوك التخمااين لااد  أ  معادلااة التصااحيح، اسااتراتيجية ان

 الطالب ايها  ميلئ للمخاطرة، اهتمامها بالمعراة الجز ية،  م مونها التربوي.
( أ صاا الدراساة أنائ 1198 من خاالب نتاا ع شاادية منتصار  حساان مخلاوف )

عادد عند انعتماد على نساب التارجيح كمحاك مرجعاي، ينرغاي مراعااة قايب نسارة التارجيح   
المدردام المسترعدة كمتغيرام لحسا  الدرجة، بما يعكف المعراة الجز ية ااي تقادير درجاة 

 الدرد ل ل مدردة، األمر المي  د يزيد حساسية انخترار للتمييز عين مستويام القدرة.
 اي محا لة للرااحثينن تحاري د اة التقادير عنااء علاى ماا سابق، طرقاا ااي الدراساة 

ماا  رد  كارا ااي قدير الجز ي لدرجة الدرد  اقا لنسب الترجيح، منهاا الحالية ثمان طرق للت
،  تااب اختيااار أيثاار هااما طاارق التصااحيح ماان المنةااور ال الساايكي،  أخاار  طورهااا الراحثااان

الطرق تحقيقا لثرام القياس كمحك مرجعي  ا عي  للمقارنة عين طريقتين من طرق نةرياة 
 .رد من أثر التخمينانستجابة للمدردة لتصحيح تقدير  درة الد

انسب الترجيح تتيح د ة تصحيح درجة الدرد مان أثار التخماين  مان خاالب تقادير 
 يتسق هما مال توجئ طارق التصاحيح مان ما لد  كل ارد من معراة جز ية اي كل مدردة. 

 التاي تهاتب نما جهاا عتحليال اساتجابة كال اارد  .أثر التخمين اي نةرياة انساتجابة للمداردة
(،  ماال ماا أيدتائ نتااا ع Chiu, 2010, 9قاا لقدرتائ  خصاا ل المداردة )ل ال مداردة  ا

الدراساام التاي اساتخدما بعار طارق التصاحيح ترعاا لنماو ة را  )مثال: شاادية منتصاار 
( مان أن للتخماين مساتويام، Andrich & Marais, 2014  1198 حساان مخلاوف، 

  ليف مجرد أن يةهر أ  ن يةهر.
قدرة من أثر التخمين اي اختراارام انختياار مان متعادد ترعاا ثانيا: طرق تصحيح تقديرام ال

 Item Response Theoryلنةرية انستجابة للمدردة 
يقتصر العرأ التالي على بعر األساليب المستخدمة لتصحيح تقادير  ادرة الدارد مان أثار 

( jiPالتخمين باستخدام نمو ة را  أحادي الرارامتر،  فيئ يحسب احتماب انجابة الصوا )
( jd(،  صعوبة هاما المداردة )ib( عدنلة الدرق عين  درة هما الدرد )j( على المدردة)iللدرد)

 من المعادلة العامة التالية:
)] ………………(1)        jd – i)] / [(1+exp (bjd – i= [exp (b ijP                         

   (.Wright & Stone, 1979, 15  96، 1193)أحمد التقي،      
 باملك ااان التخمااين ترعاا للنمااو ة دالاة للصااعوبة النسابية للمدااردة بالنسارة لقاادرة 

(،  يعتباار عيااوا يا اقااي عناادما ت ااون Andrich & Marais, 2014, 443الداارد )
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(.  يعتماد حساا  Bond & Fox, 2015, 77المداردة شاديدة الصاعوبة بالنسارة للدارد )
علاى التحليال العاددي  Maximum Likelihoodتقدير القدرة بطريقة األرجحية القصاو  

،  مجماو  احتماانم أن يجياب هاما الدرجاة الخاام للداردللحصوب على أ ل ارق ممكن عاين 
  14-13، 1119الداارد حجابااة صااحيحة عاان كاال مدااردة بانخترااار )صااال  الاادين عااالم، 

Wainer & Wright, 1980, 374, 388.) 
المال مين للنمو ة اقي بعد حمف   تستخدم هما الطريقة لتقدير القدرة للاراد

األاراد ،ير المال مين  المدردام ،ير المال مة،   لك باستخدام ححصاءي المالءمة 
، أي عندما تتحقق شر ل النمو ة  منها انعدام (Outfit)  التراعدي (Infit) التقاربي

التخمين.  يوجد  التخمين   بالتالي اان تقديرام القدرة لهجنء األاراد تعتبر متحررة من أثر
من أثر التخمين،  -المحسو  بالطريقة السابقة-اتجاا رخر لتصحيح تقدير  درة الدرد 

  من هما الطرق:
: Standardized Residual Analysisطريقااة تحلياال البااوا ي المعياريااة  -9

،  تعتمد هما الطريقة على محك ارتدا  تقدير Wright & Stone (1979)ا ترحها 
ن  اادرة الداارد، حياا  يااتب حسااا  التقاادير المبااد ي لقاادرة الداارد ترعااا صااعوبة المدااردة عاا

للنماااو ة بطريقاااة األرجحياااة القصاااو  الساااابقة، ثاااب يجااار  تحليااال الباااوا ي المعيارياااة 
(  التحليال البيااني الاالزم لتياخيل نماي اساتجاعتئ، ااا ا تباين أن t حسا  ححصااء )

علاى قايب الباوا ي المعيارياة هما الانمي مخمان، ياتب تحدياد انساتجابام المخمناة عنااء 
(، t بير ل تتعلق بالدرق عين تقدير القدرة المبد ي  تقدير الصاعوبة  قيماة ححصااء )

 يتب استرعاد هما انستجابام من عيانام الدرد  كأنئ لب يتعرأ لهاا ااي انختراار. ثاب 
ة يعاد التحليال انحصاا ي لهاما البياناام ترعاا لنماو ة را  للحصاوب علاى تقادير القادر 

ل ل ارد مخمن  الخطأ المعياري لها. كما يعااد تحليال الباوا ي المعيارياة لهاجنء األااراد 
لمعراة نمي استجابة كل ارد بعاد حامف هاما انساتجابام،  يكارر هاما انجاراء حلاى أن 
يسدر التحليل عن نماي اساتجابة طبيعاي ل ال اارد،  باملك ياتب الحصاوب علاى تقاديرام 

 ,Wright & Stone, 1979, 165-169) خماين.القادرة المصاححة مان أثار الت
188.) 

هااما الطريقااة،   امااا بحاامف كاال  Wainer & Wright (1980)  ااد عاادب 
المدردام التي تزيد عن التقدير المبد ي لقادرة هاما الدارد عنماو ة را  علاى كامال انختراار 

(، أ  tلوجياا،  كاررا الخطاوام الساابقة حتاى يصاال حلاى قايب مقبولاة لإلحصااء ) 1بمقدار 
 حين يصرح عدد المدردام  ليل جدا.
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كداءة هما الطريقة اي ال يف عن  Karabatsos (2003)  د أثبا 
انستجابام اليا ة اي عيانام محاياة، عينما أسدرم دراسة )شادية منتصر  حسان 

( عن انخداأ كداءتها اي ال يف عن انستجابام المخمنة اي عيانام 1198مخلوف، 
منة التي حددها المحك المرجعي، حقيقية  حي  لب  ت يف عن أ،لب انستجابام المخَّ

 اختلدا هما الد ة باختالف مستو  كل من القدرة  التخمين  الصعوبة.  لما لب تستخدم 
 طريقة تحليل البوا ي المعيارية للتصحيح من أثر التخمين اي الدراسة الحالية.

طريقاة علاى حامف كال مداردة : تعتماد هاما الJackknifeطريقة الحمف المتتاالي  -1
(، Andrich & Marais, 2014, 433بطريقاة مندصالة  نعاادة تقادير القادرام )

حي  ياتب ت اوين مصادواة لقايب  ادرام األااراد المقادرة  اقاا لطريقاة األرجحياة القصاو  
العادية السابقة المقاعلة ل ل درجة خام،  قيب هما التقديرام عاندف الطريقاة  ل ان بعاد 

ادة حسااااعها بعاااد حااامف كااال مداااردة بعينهاااا علاااى حااادا، ثاااب تساااتخدم تصاااحيحها باعااا
 المعادنم التالية لتقدير  درة الدرد المصححة من أثر التخمين:

bv(i) * = L(ability based on full test)-(L-1)(ability based on 
omitting item i)    … (2) 

bv* = L bv(r) –((L-1)/L) ∑( xi bv(r-1,i) + (1-xi) 
bv(r,i))                             … (3) 

(  درتئ المصححة على *bv(i)، ) v( القدرة المصححة للدرد*bvحي  أن: )
(  درتئ المقدرة بطريقة األرجحية القصو  العادية على كامل انخترار bv(r)، )iالمدردة 

، 1مدردة )( درجتئ الخام على هما الxvi( التي حصل عليها،)rالمقاعلة للدرجة الخام )
9( ،)bvi(r-1)( درتئ المقاعلة للدرجة الخام األ ل  )r-1 عندف الطريقة لالخترار )

( طوب انخترار.  يحسب الخطأ المعياري لهما التقدير من Lمحم اا منئ هما المدردة، )
 المعادلة التالية:

                            (0.5) 1))]-) / (L(L2)*vb - *v(i)(b ∑= [( S.E
…(4) 

  اقا لهما انجراءام رأ  الراحثان أن تسمية )الحمف المتتالي( أيثر تعبيرا عن 
 Wainer)( للتسمية التي أطلقها Jackknifeهما الطريقة من الترجمة الحرفية )المطواة 

& Wright, 1980.) 
 هااما الطريقااة اااي التصااحيح حساسااة لمو ااال انسااتجابام الصااوا   انسااتجابام 

انسااتجابة( للداارد،  باااملك تتغلااب علااى ميااكلة تسااا ي تقااديرام القااادرة  الخطااأ اااي )عيااان
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يماا يقادمها -المقاعلة لدرجة خام معينة ترعا لنمو ة را  بغر النةر عن نمي انستجابة 
المسااتخدم اااي الدراسااة، حن أنهااا تعطااي تقااديرام مرااال  ايهااا لقاايب  WINSTEPSعرنااامع 

 & Wainer)( مدااردة 41خترااار أ اال ماان)الخطااأ المعياااري، ن ساايما ح ا كااان طااوب ان
Wright, 1980, 375-377, 388-389).  ااد اساتخدمها الراحثاان ااي الدراسااة  

الحالية كاحد  طريقتي التصحيح من أثر التخمين.   اد تاب عارأ مثااب تدصايلي لتو ايح 
 هما الطريقة اي التعريف انجرا ي لمصطلحام الدراسة.

 طريقة الحمف المتتالي المعدلة -3
،  تعتمد على المزة عين كل من طريقة Wainer & Wright (1980رحها )ا ت

الحمف المتتالي العادية الساابقة ااي تقادير  ادرة الدارد علاى كال مداردة علاى حادا،  طريقاة 
التاي ياتب التعاوير ايهاا بكال  Andrew’s Sine M-estimatorدالة الجيب التقريبياة 

التي أجاعها حجابة صحيحة(،  القيب الساالرة من: القيب الموجرة )التي نتجا عن المدردام 
)التااي نتجااا عاان المدااردام التااي لااب يجااب عنهااا حجابااة صااحيحة( علااى حاادا للحصااوب اااي 
النهايااة علااى قيمتااي نزعااة مركزيااة مقربااة عديلااة عاان المتوسااي أ  الوساايي،  يااتب تقااديرهما 

  زنيا للحصوب على التقدير المصحح لقدرة هما الدرد.
عاين طريقاة األرجحياة القصاو  ااي  Wainer & Wright (1980)  اد  اارن 

تقدير الدرجة الخام لقادرة الدارد المقادرة عنماو ة را ،  طريقاة المعادلاة التقليدياة لتصاحيح 
التخمااين بالعقااا ،  طريقااة الحاامف المتتااالي،  طريقااة الحاامف المتتااالي المعدلااة،  طريقااة 

عوامااال التخماااين )منهاااا: توزياااال تحليااال الباااوا ي المعيارياااة،   لاااك  اقاااا لنماااو ة محايااااة ل
الصعوبة،  طوب انختراار،  القادرة،  عادد البادا ل،  التخماين، الميال للمخااطرة(.   جادا أن 
طريقة الحمف المتتالي المعدلة هي األا ل كداءة بصدة عامة تليها مراشرة طريقة الحمف 

جاااال كدااااءة ااااأيثر( تترا %11المتتاااالي العادياااة،  ل ااان عنااادما ترتداااال النزعاااة للتخماااين )
مداااردة  41الطاااريقتين  لااايال مقارناااة باااالطرق األخااار ، خاصاااة ماااال زياااادة طاااوب انختراااار )

 اأيثر(.
 بالر،ب من أن درجة د ة طريقة الحامف المتتاالي المعدلاة عوجائ عاام أعلاى  لايال 
مان طريقاة الحاامف المتتاالي، حن أناائ باألخام ااي انعترااار ساهولة حجااراء التصاحيح بطريقااة 

 -Wainer & Wright (1980)يماا أشاار -ي العادياة ت اون المدا الة الحامف المتتاال
لصالح هما الطريقة، عال ة علاى أن طريقاة الحامف المتتاالي كاناا أيثار د اة مان الطريقاة 
المعدلااة أ  مكاا ااة لهااا عنااد مسااتويام التخمااين المنخد ااة  المتوسااطة  مسااتويام القاادرة 

( لوجيا.  لاما اساتخدم 4د  الصعوبة )( مدردة  م41المنخد ة  طوب انخترار أ ل من )
 الراحثان طريقة الحمف المتتالي اي الدراسة الحالية.
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 Tailoredطريقة المواءمة  -4
،  اعتمااد اااي تصااحيح تقاادير  اادرة Andrich & Marais (2014)ا ترحهااا 

ااي حامف اساتجابام الدارد علاى  Waller’sاألاراد من أثر التخمين العيوا ي على مادخل 
ي يحتمااال أن ت اااون مخمناااة،  تساااير حجاااراءام التحليااال عنماااو ة را  لهاااما المداااردام التااا

 الطريقة  اقا للخطوام األتية: 
عنمااو ة را  لجميااال اسااتجابام الطااال  علااى انخترااار  Initialحجااراء التحلياال األ ب  -

للحصااوب علااى التقااديرام المبد يااة لصااعوبة المدااردام   اادرة األاااراد بطريقااة األرجحيااة 
 القصو .

 رة احتماب انجابة الصوا  للدرد عن كل مدردة.حسا  نس -
( سااواء 1331حاامف اسااتجابة الداارد أليااة مدااردة يقاال احتماااب حجاعتاائ لهااا صااوابا عاان ) -

.   اد عادب missingيانا انجابة صحيحة أ  خطأ، حي  تعامل علاى أنهاا متر كاة 
Lin (2018)  ااي أسالو  حامف انساتجابام المحتمال أن ت اون مخمناة ل ال مداردة

لوجياا( علاى األ ال،  تاب اتراا   1د تقدير صعوبتها عن تقدير  ادرة الدارد بمقادار )يزي
 هما التعديل اي الدراسة الحالية. 

للملاااف بعاااد الحااامف،  تيااارئ هاااما الخطاااوة ا ااارة  Tailoredحجاااراء التحليااال الثااااني  -
انخترااارام الموا مااة أ  الت يايااة المحوساارة التااي ن تقاادم للداارد أيااة مدااردة تتو ااال أن 

اامى التحلياال الثاااني ت  ااون صااعرة جاادا بالنساارة لقدرتاائ المقاادرة اااي كاال ماارة،  لااملك سن
 بالموا ب،  لما أطلق الراحثان الحاليان مسمى )المواءمة( على هما الطريقة.

للملااف األصاالي لتقاادير الصااعوبة، بياارل  Origin-Equatedحجااراء التحلياال الثالاا   -
مان عاين -ام األيثر ساهولةمتوسي صعوبة مجموعة من سا مدرد Anchoredربي 
 بمتوسي صعوبتها اي التحليل الثاني.  -مدردة بانخترار 38

للملف األصلي لتقادير القادرة،  يجار  التحليال  All-Anchoredحجراء التحليل الرابال  -
بياارل ربااي متوسااي صااعوبة جميااال المدااردام بمتوسااي صااعوبتها اااي التحلياال الثاااني  

ة تحلاايالم األخياارة، ألن لهااا ندااف صاادر التاادريع  بالتااالي تسااهل المقارنااة عااين الثالثاا
(Andrich & Marias, 2014, 435-438; 2018, 287.) 

حين طبق طريقة المواءمة اي  Andrich & Marais (2014) أتهرم نتا ع 
تصحيح تقدير  درة األاراد من أثر التخمين العيوا ي عنمو ة را  نستجابام حقيقية 

لنمو ة محاياة على اخترار راان للمصدواام المتتابعة  أي ا نستجابام مولدة  اقا 
عدا ل(،  أن الدرق اي تقدير الصعوبة عين التحليلين الثاني  6   8مدردة،  38المتقدم )

 الثال  يزداد عتزايد مستو  صعوبة المدردة   هما يجكد الدرأ القا ل بأن التخمين هو 
أ  ،ير موجود،  توصال أي ا حلى  مسألة درجة أ  مستو ،  ليف مجرد أن يكون موجودا
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اي  -من المدترأ أنئ األيثر تخمينا-أنئ بالر،ب من أن تقدير الدرد منخدر القدرة 
التحليل الرابال زاد عن تقديرا اي التحليل الثاني  حن أن معةب مرتدعي القدرة زاد تقديرهب 

يبر من منخدر عهام  أيبر،  اسر ا  لك بأن مرتدال القدرة يحل مدردام أصعب بمعدب أ
القدرة )حتى لو خمن بع ها صوابا(،  بالتالي اان تزايد مقدار صعوبة المدردام الصعرة 

 راال تقدير  درتئ.
 حلى نتا ع مياعهة عندما استخدم طريقة المواءمة اي Lin (2018) توصل 

تلميما بالصف  816عدا ل( على  8  4مدردة،  34اخترار اتقان اللغة اننجليزية )
انعتدا ي،  ل نئ عدب اي أسلو  حمف انستجابام المحتمل أن ت ون مخمنة السادس 

لوجيا( على األ ل   1على كل مدردة يزيد تقدير صعوبتها عن تقدير  درة الدرد بمقدار )
حي  كيدا النتا ع أن الحمف أد  حلى تزايد تقدير صعوبة المدردام الصعرة،  زيادة اي 

المرتدال.  علل  لك بأن احتماب تهور التخمين المحةوظ اي تقدير  درة األاراد   ي األداء 
المدردام الصعرة أيبر من السهلة،  بالتالي عند حمف انستجابام المحتمل أن ت ون 
مخمنة عيوا يا ستقل نسرة انستجابام الصحيحة، اتزيد صعوبة المدردام الصعرة. كما 

المال مة،  زيادة د ة القياس  أتهرم النتا ع أن الحمف أد  حلى زيادة نسرة المدردام
 لوجيا اأيثر(. 138لم ي األداء المرتدال اقي )

 ياار  الراحثااان أن زيااادة تقااديرام القاادرة بعااد تصااحيحها ماان أثاار التخمااين يعتباار 
محل تسامب  حي  يتنا ر مال منطق تصحيح هما التقديرام من الدرجام ،يار المساتحقة 

،  لمحا لاة معالجاة هاما المياكلة أدخلاا التي يتوصل لهاا المدحاو  د ن معرااة حقيقياة
الدراسااة الحاليااة تعااديال علااى هااما الطريقااة عتثبيااا تقااديرام صااعوبة المدااردام مااال التاادريع 

 المرجعي المي تب حنياما باستخدام استجابام عينة مال مة  ،ير مخمنة.
دراساة محايااة توصالا حلاى  جاود  Waterbury & DeMars (2019) أجر  

عااين القاايب المطلقااة للتحيااز  الد ااة اااي تقاادير الصااعوبة  كاال ماان معلااب عال ااة ،ياار خطيااة 
التخمااين للمدااردة  صااعوبتها  عترااة  ااري التخمااين،   لااك عنااد اسااتخدام طريقااة المواءمااة 

 مقارنة بالتقديرام األ لية.
  د استخدما دراسام أخر  مداخل مختلدة للتصحيح من أثر التخمين اي حطار 

( المي طور طريقة El-Kaffass, 2006مثل  ليد القدا  ) نةرية انستجابة للمدردة 
تجمال عين نمو ة را   طريقة الوزن النسبي لتقدير صعوبة كل مدردة،  توصل حلى 
اختالف تقديرام القدرة باستخدام طريقتئ المقترحة  طريقة األرجحية القصو ،   لك لم ي 

( المي استخدم 1193ها  )محمد عبد الو أنمال انستجابة اليا ة اي اخترار راان. و
النمو ة ثالثي الرارامتر اي معالجة أثر التخمين مقارنة بطريقة التصحيح بالعقا ،   جد 
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اختالاا عين معامالم انرترال عين انحصاءام ال السيكية  بل  بعد التصحيح من أثر 
مما ييير  التخمين،  معامالم انرترال المناترة لها باستخدام النمو ة ثالثي الرارامتر،

 حلى اختالف الطريقتين اي التصحيح من أثر التخمين،  ل نئ لب يختبر د ة أي منهما.
  صااااال  الاااادين 9111يمااااا عينااااا دراسااااام أخاااار  )مثاااال: يحيااااى األحماااادي، 

 ,Wainer & Wright, 1980; Karabatsos  1194  أحماد عاودة، 9119عاالم،
2003; Dodeen, 2005; Lesage et al., 2013; Andrich & Marais, 

2014; Lin, 2018; Waterbury & DeMars, 2019 أن انختالااام عاين طارق )
توزيااال الصااعوبة،  طااوب انخترااار، التصااحيح اااي د ااة التقاادير دالااة لاارعر المتغياارام مثاال 

 ماااد   ااادرة الدااارد  عااادد البااادا ل،  نسااارة تياااجيال المداااردة علاااى التخماااين،  عتراااة  اااري 
 رة.التخمين، نسرة ميل الدرد للمخاط

مما سبق، يت ح أن د ة التصحيح من أثر التخمين تختلف عوجائ عاام بااختالف 
الطريقة المستخدمة اي التصحيح.  لب تتب مقارنة طريقتي الحامف المتتاالي  المواءماة مان 
 بل اي حد د اطال  الراحثينن   لما تهاتب الدراساة الحالياة بالمقارناة عينهماا ااي د اة تقادير 

ر التخماين.  الطارق الساابقة مهماا علغاا د اة تقاديرها لقادرة الدارد، القدرة المصححة من أثا
اااان انحصاااءام  حاادها تحاادد انسااتجابام األيثاار احتمااان أن ت ااون مخمنااة،  ل نهااا ن 

 ,Andrich & Marais, 2014تستطيال تحديد ماا ح ا كاان الدارد  اد خماان اعلياا أم ن )
ياااة محكاااا  ا عياااا للتصاااحيح مااان أثااار (   لاااملك اساااتخدم الراحثاااان ااااي الدراساااة الحال435

 التخمين يعتمد على نسب ترجيح الطالب لصحة عدا ل المدردة.
 يالحااا  نااادرة الدراساااام العربياااة التاااي اهتماااا بمقارناااة د اااة طااارق تقااادير القااادرة 
المصححة من أثر هما التخمين اي نةرية انساتجابة للمداردة، كماا أن كثيار مان الدراساام 

نام مولدة بالمحاياة   بالتالي اان المحك المرجعاي لد اة التقادير األجنبية اعتمدم على عيا
  د اعتمد على خصا ل مصدواة البيانام المولدة. 

 اااي هااما المصاادواة تو ااال ل اال ااارد اسااتجابة ل اال مدااردة،  ل اان اااي البيانااام 
 & Waterburyالحقيقياة  اد يتارك بعار المدحوصاين المداردام الصاعرة عاد ن حجاباة )

DeMars, 2019, 6 كمااا  ااد تصاال نساارة عاادد األاااراد الاامين يسااتخدمون التخمااين ،)
 هاما ن (، Holster & Lake, 2016ااي عياناام المحايااا )مثال:  %91العياوا ي حلاى 

    لملك اعتمدم الدراسة الحالية على عيانام  ا عية. يحدث اي الحقيقة
  من ثب تتحدد ميكلة الدراسة الحالية اي األس لة التالية: 

   اختالف الدرجة ال لية للدرد اي انخترار باختالف طريقة التقدير الجز ي ما مد -5
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 ما أيثر طرق التقدير الجز ي للدرجة تحقيقا لثرام القياس  -0
مااا مااد  د ااة تقاادير القاادرة المصااححة ماان أثاار التخمااين باسااتخدام كاال ماان طريقتااي  -3

 الحمف المتتالي  المواءمة 
حة من أثر التخمين باساتخدام طريقتاي الحامف ما مد  تراين د ة تقدير القدرة المصح -4

 المتتالي  المواءمة باختالف مستو  القدرة 
ما مد  تراين د ة تقدير القدرة المصححة من أثر التخمين باساتخدام طريقتاي الحامف  -1

 المتتالي  المواءمة باختالف مستو  التخمين 
 :أهداف الدراسة

اي الدراسة د ة اي حسا  الدرجاة ال يف عن أيثر طرق التقدير الجز ي المستخدمة  -
اعتمادا على نسب الترجيح، بحي  يمكن اساتخدامها كمحاك مرجعاي لتصاحيح الدرجاة 

 من أثر التخمين،   لك من خالب ال يف عن كل من:
o  الدرجاااة ال ليااة للدااارد ااااي انخترااار بااااختالف طريقاااة التقااادير مااد  اخاااتالف

 الجز ي.
o  لثرام القياس.أيثر طرق التقدير الجز ي للدرجة تحقيقا 

ماد  د اة طريقتاي الحامف المتتاالي  المواءماة ااي تصاحيح تقاديرام القادرة است ياف  -
 .من أثر التخمين

د ااة تصااحيح تقااديرام القاادرة ماان أثاار التخمااين باسااتخدام  است ياااف مااد  اخااتالف -
 .طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة باختالف مستو  القدرة

يرام القاادرة ماان أثاار التخمااين باسااتخدام د ااة تصااحيح تقااد است ياااف مااد  اخااتالف -
 .طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة باختالف مستو  التخمين

  :أهمية الدراسة
 د تسهب الدراسة اي زياادة اهاب تااهرة التخماين ااي انمتحاناام المو او ية،  طارق  -

 تصحيح الدرجة من أثرها.
مو ااو ية لتقيايب كداااءة   اد تلداا الدراسااة اننترااا حلااى أهمياة انعتمااد علااى محكاام -

 .التصحيح من أثر التخمينطرق 
 بكل من:  د ت يف الدراسة لمجاب القياس التربوي  -

o . تطوير طريقة المالءمة اي التصحيح من أثر التخمين ترعا لنمو ة را 
o  تقديب طرق عديلة للتقادير الجز اي للدرجاة ااي انختراارام التحصايلية المو او ية

بمااا يراعااي المعراااة الجز يااة للممتحنااين  يصااحح ماان نااو  انختيااار ماان متعاادد 
 الدرجة من أثر التخمين. 
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)الحامف المتتاالي  المواءماة( ااي  اوء  التصاحيح مان أثار التخماينأن تقييب طريقتي  -
محااك مرجعااي  ا عااي،  دراسااة عال ااة  لااك بمسااتو   اادرة الداارد  مسااتو  تخميناائ،  ااد 

يقتين، أ  العمال علاى تعاديلهما يسهب اي تحديد الةر ف المثلى نستخدام هاتين الطار 
 بما يحقق د ة القياس،  من ثب د ة اتخا  القرار.

 ااد تسااهب الدراسااة اااي العماال علااى سااد حاجااة المياادان التربااوي بصاادة خاصااة لتحديااد  -
 باستخدام نةرية انستجابة للمدردة. التصحيح من أثر التخمينطرق دقيقة 

سااي  التربااوي القااا مين علااى عمليااة  ااد تلدااا الدراسااة انتراااا المهتمااين بالقياااس الند -
التقويب التربوي حلى  ر رة المزيد مان ال اري لموقاف القيااس عهادف تحجايب مصاادر 

 أخطاء القياس  نسيما التخمين. 
 د تلدا الدراسة انتراا الراحثين حلى  ر رة حجراء المزيد من الدراساام العلمياة لتقيايب  -

 يق د ة القياس.  أثرها اي تحق التصحيح من أثر التخمينطرق 
 :التعريف انجرا ي لمصطلحام الدراسة

هي نسب يحددها الدرد ل ل عديل من عدا ل انجابة عان المداردة مان ناو  : نسب الترجيح
انختيار من متعدد اي الدراسة الحالية، لتعبر كل منها عن نسارة احتمااب أن يكاون الباديل 

بحياا  يكااون مجمااو  هااما النسااب المتعلااق عهااا هااو انجابااة الصااوا  عاان هااما المدااردة، 
 . %911للمدردة الواحدة يسا ي 

سلوك يترعئ الدرد عندما ن ت ون لديئ معراة تاماة بانجاباة الصاحيحة عان  : هوالتخمين
المدردة، مان ناو  انختياار مان متعادد )أربعاة عادا ل ااي الدراساة الحالياة(  اقاد ت اون لديائ 

  عاديلين،  اختياار أحاد البادا ل عياوا يا مان معراة جز ية تمكنائ مان اساترعاد عاديل  احاد أ
عين البدا ل المترقية،   د ن ت ون لديئ أية معراة فيكون انختيار عيوا يا تماماا مان عاين 
البدا ل األربعة. كما  د تمكنئ هما المعراة الجز ية من ترجيح أحد البادا ل عنسارة أيبار مان 

 البدا ل األخر .
مين الدرد لإلجابة عن المدردة بطريقين، أ لهما   د تنا لا الدراسة الحالية تخ

حي  يعتبر الدرد  د اعتمد على التخمين اي انجابة الصوا  عن التخمين الصريح  هو 
المدردة ح ا كانا نسرة ترجيحئ لصحة البديل الصوا  المي اختارا لإلجابة مسا ية لنسرة 

عهما المعنى يعد تخمينا ترجيحئ لصحة عديل رخر )ميتا( أ  أيثر.  التخمين الصريح 
عيوا يا من عين عديلين أ  أيثر  أي أنئ  د يكون تخمينا عيوا يا تاما )من عين جميال 
عدا ل انجابة األربعة( أ  تخمينا عيوا يا جز يا )من عين عديلين أ  ثالث عدا ل، مال 
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ا يا استرعاد البديل الرابال أ  التقليل من نسرة ترجيحئ(.  يعرف التخمين الصريح حجر 
 بالنسرة الم وية للمدردام المخمنة صوابا، من عين حجمالي المدردام الصوا  للدرد.

أما الطريقة الثانية اتتمثل اي درجة التخمين أ  التخمين الجز ي المي يتحدد من 
خالب قيمة نسرة ترجيح الدرد للبديل الصوا  لإلجابة عن المدردة  حي  تقل درجة 

لنسرة.  يعتبر الدرد  د اعتمد على التخمين جز يا اي انجابة التخمين كلما ارتدعا هما ا
الصوا  عن المدردة ح ا كانا نسرة ترجيحئ لصحة البديل الصوا  المي اختارا لإلجابة 

(.  يعرف التخمين الجز ي حجرا يا بالنسرة الم وية للمدردام الصوا  %911تقل عن )
 للدرد.المخمنة جز يا من عين حجمالي المدردام الصوا  

 درة الدرد هي مقدار ما لد  هما الدرد من السمة مو ال القيااس،  تتحادد  تقدير القدرة:
من احتماانم اساتجاعتئ الصاحيحة ل ال مداردة مان مداردام انختراار،   اد تاب تقادير القادرة 

، مااال WINSTEPSترعااا لنمااو ة را  عوحاادة اللوجيااا باسااتخدام عرنااامع الحاسااب ا لااي 
هااو صاادر التاادريع المرجعااي لمدااردام انخترااار باسااتخدام اسااتجابام  اعترااار صاادر التاادريع

ااي  تقدير  درتئعينة تدريع مال مة ألسف القياس المو وعي.  بملك يعبر معلب الدرد أ  
الدراساة الحالياة عان مو اال الدارد علاى متصال التحصايل الدراساي لمقارر انحصااء الندساي 

  .  الوصدي مدرجا عوحدة اللوجيا ترعا لنمو ة را
 أاراد مجتمال الدراسة الحالية هب طال   طالرام الجامعة الدارسين لمقرر 

 انحصاء الندسي الوصدي كما يت ح تدصيال اي حجراءام الدراسة.
: يقصاد بالتصاحيح مان أثار التخماين طرق تصاحيح تقادير القادرة مان أثار التخماين

لتي حصل عليها عن طرياق تنقية درجة الدرد أ  تقدير  درتئ من الدرجام ،ير المستحقة ا
التخمااين، بحياا  تعباار درجتاائ أ  تقاادير  درتاائ تعبياارا أيثاار د ااة عاان مو عاائ الحقيقااي علااى 
متصل القدرة مو و  القياس.  يتب  لك باترا  مجموعة من انجراءام يطلق عليها طريقة 
التصااحيح ماان أثاار التخمااين.  تتمثاال طريقتااي تصااحيح تقاادير القاادرة ماان أثاار التخمااين اااي 

راسااة الحاليااة اااي طريقتااي الحاامف المتتااالي  المواءمااة، كمااا اسااتخدما طريقااة التقاادير الد
الجز ي اعتمادا على نسب الترجيح كمحك مرجعي لتحديد د ة التصحيح مان أثار التخماين. 

  فيما يلي التعريف انجرا ي لهما لطرق:
 ادم هاما  :Jackknifeالتصحيح من أثر التخمين باستخدام طريقة الحمف المتتالي : أ ن

ل اري أثار التخماين العياوا ي علاى تقادير  ادرة  Wainer & Wright (1980)الطريقاة 
 & Wainer)الداارد،   لااك باترااا  انجااراءام  اسااتخدام المعااادنم انحصااا ية الالزمااة 
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Wright, 1980, 375-377, 388-389)  مان -كما سبق عر ها،  فيما يلي مثاب
 لتو يح هما الطريقة حجرا يا: -بقة للراحثين ا ال عيانام حقيقية من دراسة سا

             بااااتراأ أن انخترااار ي ااب خمااف مدااردام تقااديرام صااعوبتها علااى الترتيااب هااي       
( لوجيااا،  كااان عيااان درجااام أحااد األاااراد علااى 934، 1348، 1314، 1399-، 9314-)

ى الدرجااة الخااام ( علااى الترتيااب، أي أناائ حصاال علاا9، 1، 1، 9، 9هااما المدااردام هااو )
(،  ياارجح أناائ  ااد خماان انجابااة الصااوا  عاان أصااعب مدااردة بعااد أن أخدااق اااي حجابااة 3)

( 13168(  )13933مدردتين أساهل منهاا،  كاان تقادير  درتائ  الخطاأ المعيااري يساا ي )
لوجيااا علااى الترتيااب. اترعااا لطريقااة الحاامف المتتااالي، يااتب تصااحيح تقاادير القاادرة ماان أثاار 

 )المخمنة( على المدردة الخامسة كما يلي: انستجابة اليا ة
حمف المداردة األ لاى مان انختراار،  حساا  جاد ب تقاديرام القادرة المقاعلاة ل ال درجاة  -أ

بعاد حامف هاما المداردة،  ت ارار هاما الخطاوة  )Score tabl(يلية محتملة على انختراار 
تقاديرام ااي جاد ب بعد حمف كل مداردة مان مداردام انختراار علاى التاوالي،  رصاد هاما ال

 يالتالي:

 
من الجد ب الساعق يتب حسا  متوسي تقدير  درة الدرد بعد حمف كل مدردة من  - 

( أي 9( /13196-93191+93366+13114+1334مدردام انخترار،  يسا ي ))
( 1(.   د ر عي اي  لك أن الدرجة الخام بعد حمف مدردة ما تنخدر حلى )139118)

هما المدردة صوابا،  بالتالي تب أخم تقدير القدرة المقاعل للدرجة  ح ا كان الدرد  د أجا 
( عندما كانا انجابة عن المدردة المحم اة خطأ، اي حين تب أخم تقدير القدرة 3الخام )

( عندما كانا انجابة عن المدردة المحم اة صوابا، كما يالح  1المقاعل للدرجة الخام )
 اعق.من الخاليا المحددة بالجد ب الس

تقدير القدرة المصحح = حسا  تقدير القدرة المصحح بالتعوير اي المعادلة التالية:  -ة
متوسي تقديرام القدرة ×)ا( -)طوب انخترار –تقدير القدرة المبد ي( ×)طوب انخترار

 المحسوبة من انخترار محم اا منئ كل مدردة من مدرداتئ على التوالي(                          
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لوجيا. 133118( = 139118×) 4 –( 13933×)9دير القدرة المصحح= تق  
( المي 13499- يالح  أن قيمة تقدير القدرة المصحح أيبر من تقدير القدرة )

يمكن الحصوب عليئ ح ا استبدلا درجتئ المناترة نجاعتئ الصوا  للمدردة الخامسة 
 بالدرجة صدر.

( كما 4مصحح بالتعوير اي المعادلة)حسا  الخطأ المعياري لتقدير القدرة ال -د
 يلي:

 –تقدير  درتئ المصحح على المدردة الخطأ المعياري = الجمر التربيعي})مجا)
-)طوب انخترار × / )طوب انخترار 1((تقدير  درتئ المصحح على انخترار

 لوجيا.  93189(({=9
 هما القيمة أيبر من قيمة الخطأ المعياري لتقدير القدرة  بل 

 (.13168حيح)التص
 من خالب انجراءام السابقة نح  الراحثان أن طريقة الحمف المتتالي تصحح 

 تقديرام القدرة من أثر انستجابام اليا ة عوجئ عام  ليف انستجابام المخمنة اقي.
 دم هما الطريقة  :Tailoredالتصحيح من أثر التخمين باستخدام طريقة المواءمة ثانيا: 

Andrich & Marais (2014)  ،لتصحيح تقدير  درة األاراد من أثار التخماين العياوا ي
لمحك حمف انستجابام التي يرجح أنها جاءم  Lin (2018)  د اعتمدم الدراسة تعديل 

عن طريق التخمين    لك بحمف استجابة الدرد ل ل مدردة يزيد تقدير صعوبتها عان تقادير 
حيحة أ  خطأ،  كأن هاما الدارد لاب تعارأ لوجيا( سواء كانا انجابة ص 1 درتئ بمقدار )

(.   اد Missingلئ هما المدردام اي انختراار، أي أن اساتجاباتئ لهاما المداردام ترصاد )
تب حدخاب تعديل رخر على طريقة المواءمة اي الدراسة الحالية  حيا  تاب تادريع القادرة  بال 

اصااة مااال التاادريع  بعااد حاامف هااما انسااتجابام مااال تثبيااا تقااديرام صااعوبة المدااردام الخ
المرجعااي لالخترااار،   ااد تااب الحصااوب علااى هااما التاادريع المرجعااي باسااتخدام عيانااام عينااة 

 مال مة  ،ير مخمنة.  بالتالي ا تصرم خطوام طريقة المواءمة على:
 التدريع المبد ي لقدرام األاراد عناء على استجاباتهب لجميال مدردام انخترار. -
نخترااار التااي تعتباار صااعرة بالنساارة لمسااتو  حاامف اسااتجابام كاال ااارد لمدااردام ا -

لوجيا( مال معادلة التدريع مال التادريع المرجعاي  1 ≤القدرة  – درتئ )الصعوبة 
 للصعوبة.

التاادريع النهااا ي لقاادرام األاااراد عناااء علااى اسااتجابام كاال ااارد للمدااردام الموا مااة  -
ق الراحثاان لقدرتئ، مال معادلة التدريع مال التدريع المرجعاي للصاعوبة.  لاما أطلا

 على هما انجراء: طريقة المواءمة.
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هاو تقاادير  التقادير المرجعااي للقادرة باساتخدام التقاادير الجز اي  اقاا لنسااب التارجيح:ثالثاا: 
القادرة المقاعاال للدرجااة ال ليااة للدارد المصااححة ماان أثاار التخماين باسااتخدام التقاادير الجز ااي 

د ب معاايرة تقاديرام القادرة المقاعلاة للدرجة عناء على قيب نسب الترجيح    لك باستخدام جا
للدرجة ال لية المحتملة اي انخترار بعد تدريجئ باستخدام عيانام عينة مال مة من مجتماال 
الدراسة )يما يتبين من عرأ أداة الدراسة(.  اي  وء هما التقادير المرجعاي لقادرة الدارد، 

المتتاالي  المواءماة( ااي أجريا المقارنة عين طريقتي التصحيح مان أثار التخماين )الحامف 
 الدراسة الحالية.

 Taylor & Gardnerاقد استخدما الدراساة ثماان طارق للتقادير الجز اي  ا تار        
 احدة منها،  ا تر  الراحثان الحاليان الطرق السرال األخار .  تتايح هاما الطارق  (1999)

تاائ الجز يااة حسااا  درجااة كاال ااارد اااي كاال مدااردة اااي  ااوء نسااب التاارجيح بمااا يراعااي معرا
، صاادر( ماان أثاار 9بااالمحتو  الاامي تتعلااق باائ المدااردة   ماان ثااب تصااحح درجااة المدااردة )

التخمااين. ثااب تااب تحديااد أيثاار هااما الطاارق تحقيقااا للثرااام كمجشاار لد ااة القياااس   ماان ثااب 
اعتماادم الدراسااة علااى الاادرجام التااي حصاال عليهااا أاااراد العينااة باسااتخدام هااما الطريقااة 

  لية المصححة من أثر التخمين باستخدام التقدير الجز ي.باعترارها الدرجام ال
   د تب تصنيف الطرق الثمانية للتقدير الجز ي اي ثالث مجموعام، كما يلي:      

المجموعااة األ لااى لطاارق التقاادير الجز ااي للدرجااة: ت ااب ثااالث طاارق، حياا  تحسااب درجااة 
على أن يزيد عددها عان  المدردة بمقلو  عدد البدا ل التي حصلا على أعلى نسرة ترجيح

ثالثاة عادا ل  أن يكاون ماان عينهاا الباديل الصاوا  لإلجابااة عان هاما المداردة  أي أن نساارة 
( أ  9التاارجيح التااي  ررهااا الداارد للبااديل الصااوا  اااي هااما المدااردة تحااوب حلااى الاادرجام )

( أ  )صدر(، ثاب تجماال درجاام المداردام للحصاوب علاى الدرجاة ال لياة، 1333( أ  )139)
  لك  اقا لير ل كل طريقة، كما يلي:  
 ، حي :Taylor & Gardner (1999)، صدر(: ا ترحها 139، 9الطريقة األ لى ) -أ
(: تعني أن نسرة ترجيح البديل الصوا  هي أعلاى نسارة تارجيح عاين عادا ل 9الدرجة ) -

 انجابة األربعة.
يح، ل ان (: تعناي أن نسارة تارجيح الباديل الصاوا  هاي أعلاى نسارة تارج139الدرجة ) -

 هناك عديل  احد رخر مكاائ لئ تماما اي نسرة ترجيحئ.
  اي جميال الحانم األخر  تحسب درجة المدردة )صدر(. -

 يالحاا  أن الطريقااة األ لااى لااب تميااز عااين حالااة التخمااين العيااوا ي التااام عنااد 
تسا   نسب تارجيح جمياال البادا ل األربعاة،  حالاة تارجيح ثاالث عادا ل منهاا بالتساا ي ماال 
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ترعاد البديل الرابال أ  التقليل من شاأنئ، اداي الحاالتين حنسابا درجاة المداردة صادرا. لاما اس
 طور الراحثان الطريقة الثانية.

 ، صدر(: طورها الراحثان، حي :1333، 139، 9الطريقة الثانية )  - 
(: تعني أن نسرة ترجيح البديل الصوا  هي أعلاى نسارة تارجيح عاين عادا ل 9الدرجة ) -

 ربعة، كما اي الطريقة السابقة.انجابة األ 
(: تعناي أن نسارة تارجيح الباديل الصاوا  هاي أعلاى نسارة تارجيح، ل ان 139الدرجة ) -

هناك عديل  احد رخر مكاائ لئ تماماا ااي نسارة ترجيحائ. أي أن المساتجيب  اد تحيار 
عين البديل الصوا   بديل رخر اقارر نداف نسارة التارجيح للباديلين، ثاب خمان أحادهما 

لمدردة، سواء كان هما التخمين صاوابا أم خطاأ. أماا الباديلين ا خارين ات اون ياجابة ل
نسرة الترجيح الخاصة عهما أ ال مان نسارة تارجيح الباديل الصاوا ،   اد ت اون ححاد  
هاتين النسبتين أ  كليهما صدرا  أي  د يكون هما الدرد  د استرعد عديال أ  اثناين مان 

 -من عينهما الباديل الصاوا -يل  ل نئ رجح عديلينالبدا ل األربعة أ  لب يسترعد أي عد
عن با ي البدا ل.  يعناي  لاك أن هاما الدارد لديائ معرااة جز ياة متوساطة،  لاما يعطاى 

 (.%91نصف درجة المدردة  حي  ت ون أ صى نسرة ترجيح للبديل الصوا  هي )
 ان (: تعني أن نسرة ترجيح البديل الصوا  هاي أعلاى نسارة تارجيح، ل1333الدرجة ) -

هناك عديلين رخرين مكاا ان لئ تماما ااي نسارة ترجيحائ. أي أن المساتجيب  اد تحيار 
عين البديل الصوا   بديلين رخرين اقرر ندف نسرة الترجيح للبدا ل الثالث، ثاب خمان 
أحاادها كاجابااة للمدااردة، سااواء كااان هااما التخمااين صااوابا أم خطااأ. أمااا البااديل الرابااال 

رة تاارجيح البااديل الصااوا    ااد ت ااون هااما النساارة ات ااون نساارة ترجيحاائ أ اال ماان نساا
صدرا  أي  د يكون هما الدرد  د استرعد عديال  احدا من البادا ل األربعاة أ  لاب يساترعد 

عاان بااا ي الباادا ل.  -ماان عينهمااا البااديل الصااوا -أي عااديل  ل ناائ رجااح ثااالث عاادا ل
ئ مان اساترعاد مكنتا - نن كاناا  اعيدة- يعني  لك أن هما الدرد لديئ معرااة جز ياة 

ميتا  احد من الميتتام الثالث،   د نح  الراحثان أن نسب ترجيح البديل الصاوا  
(،  لااما يعطااى ثلاا  درجااة المدااردة اااي %33(   )%31اااي هااما الحالااة تتاارا   عااين )

هما الحالة، تمييزا لقادر هاما لمعرااة الجز ياة عان حالاة التخماين العياوا ي التاام عناد 
 ا ل األربعة.تسا ي نسب ترجيح البد

الدرجااة )صاادر(: تعنااي أن نساارة تاارجيح البااديل الصااوا  حمااا أن ت ااون مسااا ية لنسااب  -
ترجيح البدا ل الثالث األخر ، أ  أ ل من أحدها على األ ال، أ  مساا ية للصادر. اداي 
الحالااة األ لااى تتسااا   نسااب تاارجيح جميااال عاادا ل انجابااة،  ماان ثااب يكااون التخمااين 

عادم  جاود معرااة جز ياة تسااعد علاى تارجيح أي عاديل لاما عيوا يا تماما  مما يعناي 
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ت ون درجتئ صدرا.  اي الحالتين الثانية  الثالثاة يارجح الدارد  احادا أ  أيثار مان هاما 
الميااتتام كاجابااة عاان المدااردة،   ااد يكااون  لااك نتيجااة للمعراااة الخطااأ أ  الخلااي اااي 

ن هاما الدارد ن يكاون لديائ المداهيب أ  التسر ، أ  ،ير  لك. لما تعتبر هما الطريقاة أ
معراة أ  د ة كافية تساعدا على ترجيح البديل الصوا  على الميتتام الاثالث،  مان 

 ثب تحسب درجتئ صدرا اي المدردة.
( ت اائ مقلو  عادد البادا ل التاي 1، 1333، 139، 9 يالح  أن درجة المدردة )

ينهاا،  ينرغاي انشاارة حصلا على أعلى نسرة ترجيح على أن يكاون الباديل الصاوا  مان ع
 حلى أن هما القاعدة ن تستقيب مال عدد البدا ل المي يختلف عن أربعة.

الطريقة الثالثاة: يالحا  أن كاال مان الطاريقتين الساابقتين لاب تمياز عاين كاون الدارد  اد  -جا
اختار البديل الصوا  لإلجاباة )التخماين صاوابا( أم لاب يخترهاا )التخماين خطاأ(،   لاك عناد 

(، لما طورم هما الطريقة الثالثاة عتعاديل الطريقاة 1333أ   139الدرجة الجز ية )احتسا  
( ااي حالاة التخماين الصاوا  اقاي. أماا 1333( أ  )139الثانية بحيا  تحتساب الادرجتان )

( أ  139ح ا كان البديل المي   ال عليئ انختيار هو أحد الميتتام الخطأ تحاوب الدرجاة ))
 (( حلى )صدر(.1333)

وعة الثانية لطرق التقدير الجز ي للدرجة: يالح  أن الطرق الثالث الساابقة لاب تمياز المجم
( أ  9عااين قاايب نسااب التاارجيح التااي  ررهااا الداارد للبااديل الصااوا  عنااد احتسااا  الاادرجام )

(، لما تب تطوير طرق التقدير الجز ي الثالث التالية، حي  تحساب درجاة 1333( أ  )139)
التارجيح التاي  ررهاا الدارد للباديل الصاوا  ااي هاما المداردة ساواء  المدردة بما يكاائ نسرة

يان  د اختار هما الباديل كاجاباة للمداردة أم ن، ثاب تجماال درجاام المداردام للحصاوب علاى 
 الدرجة ال لية،   لك مال مراعاة شر ل كل طريقة، كما يلي:

ااا ا كاناا نسارة الطريقة الرابعة: درجاة المداردة ت ااائ نسارة تارجيح الباديل الصاوا ،  -أ
(.  حساا  1381(، اان درجاة المداردة تساا ي )%81ترجيح البديل الصوا  تسا ي )

ن يأخام ااي انعتراار أن  Taylor & Gardner (1999)هاما الدرجاة كماا ا ترحهاا 
هناااك حااانم ن تعباار ايهااا نسااب التاارجيح عاان  جااود معراااة جز يااة بالمو ااو  الاامي 

احثاان شارل أن ت اون نسارة تارجيح الباديل الصاوا  تتعلق بئ المدردة،  لما أ ااف الر
 من أعلى ثالث نسب ترجيح  أي أن يكون هنااك عاديل  احاد علاى األ ال مساترعد أ  
أ اال ترجيحااا ماان البااديل الصااوا .  بناااء علااى هااما الياارل اااان درجااة المدااردة تحسااب 

ديل (، أ  كاناا نسارة تارجيح البا%19صدرا ح ا: تسا م نسب ترجيح البدا ل األربعة )
حتى  نن كان هناك عديل أ  اثنين من الميتتام لهما -الصوا  هي أ ل نسرة ترجيح 

 أ  تسا ي صدرا. -ندف نسرة الترجيح
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الطريقة الخامسة: تب تعديل الطريقاة الرابعاة عتياديد القياد علاى حساا  درجاة المداردة  - 
لطريقاة بما يكاائ نسرة ترجيح البديل الصوا ، حي  ييترل احتسا  هما الدرجة اي ا

الحاليااة أن ت ااون نساارة تاارجيح البااديل الصااوا   اامن أعلااى نساابتي تاارجيح  أي أن 
حتى  ان كان هناك ميتا أ  اثناين لهماا نداف نسارة –ت ون هي أعلى نسرة ترجيح 

حتاى  ان كاان هنااك مياتا  احاد لائ نداف  -أ  النسرة التالياة لهاا مراشارة -الترجيح
علاى األ ال مساترعدين أ  أ ال ترجيحاا مان نسرة الترجيح  أي أن يكون هناك ميتتين 

البااديل الصااوا  اااي حالااة اخااتالف نسااب تاارجيح الباادا ل األربعااة،  ،ياار  لااك تحتسااب 
 درجة المدردة صدرا.

الطريقة السادساة: تاب تعاديل الطريقاة الساابقة عتياديد القياد علاى حساا  درجاة  -جا
ساا  هاما الدرجاة المدردة بما يكاائ نسارة تارجيح الباديل الصاوا ، حيا  يياترل احت

اي الطريقاة الحالياة أن ت اون نسارة تارجيح الباديل الصاوا  هاي أعلاى نسارة تارجيح 
 ،ياار  لااك  -حتااى  ان كااان هناااك ميااتا أ  اثنااين لهمااا ندااف نساارة التاارجيح–اقااي

 تحتسب درجة المدردة صدرا. 
 تقوم هاما المجموعاة مان طارق التقادير الجز اي علاى منطاق أن التصاحيح مان أثار       

خمين يتب من خالب احتسا  جزء من درجة المدردة علاى  ادر تارجيح المساتجيب للباديل الت
الصوا ،   لك استنادا حلى السدة أن التخمين يوجد عدرجام متدا تة، اليسا الق اية هاي 

 أن هناك ارد مخمن  رخر ،ير مخمن.
ة الدرجاة المجموعة الثالثة لطرق التقادير الجز اي للدرجاة: تركاز هاما المجموعاة علاى تنقيا

ال ليااة اااي انخترااار تمامااا ماان أثاار التخمااين،  ت ااب هااما المجموعااة طااريقتين ماان طاارق 
 حسا  الدرجة، هما:

، صدر( المعدلة(: حي : تحساب درجاة المداردة  احاد صاحيح ح ا 9الطريقة السابعة )) -أ
أجا  الدرد عنها صوابا  كانا نسرة ترجيحئ للباديل الصاوا  هاي أعلاى نسارة تارجيح 

 ل األربعااة  لااب يحصاال أي ميااتا علااى ندااف هااما النساارة،  بااملك ت ااون عااين الباادا
المدااردة صااوا   ،ياار مخمنَّااة.  ،ياار  لااك تحسااب الدرجااة صاادرا. ثااب تجمااال درجااام 
المدااردام للحصااوب علااى الدرجااة ال ليااة اااي انخترااار بعااد تصااحيحها تمامااا ماان أثاار 

ا الدارد.   اد تاب تطاوير هاما الطريقاة التخمين عناء على نسب التارجيح التاي  ررهاا هام
اي الدراسة الحالية كطريقة ،ير معقدة اي حجراءاتها،  من ثب يسهل تنديمها حن ثبتا 

 يداءتها. 
الطريقاة الثامنااة )السادساة المعدلااة(: تاب تعااديل الطريقاة السادسااة با اااة شاارل رخاار  - 

ابااة عاان هااما  هااو أن درجااة المدااردة تحسااب صاادرا ح ا لجااأ الداارد للتخمااين اااي انج
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المدردة. أي أن درجة المدردة تحسب بماا يكااائ نسارة تارجيح الباديل الصاوا ، بيارل 
أن ت ون نسرة ترجيح البديل الصوا  هي أعلى نسرة ترجيح عاين البادا ل األربعاة  لاب 
يحصل أي ميتا على ندف هما النسرة،  بملك ت ون المداردة صاوا   ،يار مخمنَّاة، 

 ردة صدرا.  ،ير  لك تحتسب درجة المد
 خالصة الطرق السابقة أنئ  د تب   ال  يود متدرجة اي شدتها لحسا  الدرجاة 
ال لية الجز ية المصححة من أثر التخمين اي هما الطرق  بحي  يمكن اننتقااء مان عينهاا 
بما يتالءم  درجة انتقان المطلوباة للهاداف التاي يقيساها انختراار،  التاي تتحادد بطبيعاة 

رترة على نتا ع عملية القياس  مد  حساسيتها. كماا أن تحسان د اة القيااس القرارام المت
يعتبرا الراحثاان مجشارا  علاى  - المي تسعى الدراسة نخترارا -تدريجيا مال زيادة هما القيود

صدق هما المدخل ااي التصاحيح مان أثار التخماين.  يلخال الجاد ب التاالي طارق التقادير 
 الجز ي الثمان السابقة:

 
 لدراسة  نجراءاتهامنهع ا

 منهع الدراسة: 
استخدم المنهع الوصدي لإلجابة عن أس لة الدراسة السيكومترية الحالية. حي  
استخدم المنهع الوصدي المقارن لدراسة الدر ق اي تقدير الدرجام  ثراتها باختالف 

ءمة طريقة التقدير الجز ي، بان ااة حلى المقارنة عين طريقتي الحمف المتتالي  الموا
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 الطريقة المرجعية،  مد  اختالف الدر ق عينها باختالف مستو  كل من القدرة 
انجابة عن أس لة الدراسة الخمسة. عينما استخدم المنهع الوصدي  من ثب   التخمين 

 من ثب است ماب انرتراطي لدراسة انتساق عين طرق التقدير الجز ي  دراسة الثرام، 
  الثاني من أس لة الدراسة.انجابة عن السجالين األ ب 

 عينة الدراسة:
 181( طالرا  طالرة بالدر ة األ لى علب الندف )383ت ونا العينة ال لية من )

 14طالرة بكلية البنام لآلدا   العلوم  التربية جامعة عين شمف شعرة ا دا  انتسا ، 
الندسي الوصدي اي طالرا  طالرة بكلية التربية جامعة حلوان(، ممن درسوا مقرر انحصاء 

( عاما 1133(  )9638(.   د ترا حا أعمارهب عين )1198-1199العام الجامعي )
( عاما تقريرا.  من هما العينة ال لية تب 136( عاما  انحراف معياري )91بمتوسي )

 انتقاء مجموعة التدريع المرجعي  مجموعة انجابة عن أس لة الدراسة، كما يلي:
تب انتقاء هما المجموعة من أااراد العيناة جعي ألداة الدراسة: مجموعة التدريع المر  

ال لية بيرل عدم اللجوء للتخمين)الصريح( اي انجابة عن مدردام انختراار،   اد اساتثني 
من هما اليارل األااراد الامين اعتماد ا علاى التخماين ااي مداردة  احادة اقاي علاى أن يكاون 

 ادرتهب ( ااردا، ترا حاا تقاديرام 118لمجموعاة )تخمينا عيوا يا تاما.   د عل  حجب هاما ا
( لوجياا، 3388(  )9366-على التحصيل الدراسي، ااي مقارر انحصااء الوصادي، عاين )

 ( لوجيا.9311( لوجيا،  انحراف معياري )1381بمتوسي  درا )
تاب انتقااء هاما المجموعاة مان طالراام شاعرة مجموعة انجابة عان أسا لة الدراساة: 

أاراد العينة ال لية، بيرل أن ت ون الطالرة  اد أتماا انجاباة عان جمياال اننتسا  اقي من 
 مدردام انخترار مال كتابة نسب الترجيح بطريقة صحيحة. 

  ااد   ااال انختيااار علااى شااعرة اننتسااا  نةاارا لمااا لااوح  ماان انخداااأ مسااتو  
طااال  شااعب اننتسااا  عوجاائ عااام، بان ااااة حلااى مااا  جاادا الراحثااان اااي دراسااة سااابقة 

( مان ارتداا  نسارة اللجاوء للتخماين  انساتجابام 1198 حسان مخلوف، منتصر )شادية 
،ير الجادة ألس لة انختيار من متعدد لد  طال  شعرة اننتسا .  من ثب تو اال الراحثاان 

 أن تدي هما المجموعة بمتطلرام الدراسة.
 ااادرتهب علاااى ( ااااردا، ترا حاااا تقاااديرام 911  اااد علااا  حجاااب هاااما المجموعاااة )

( لوجياا، بمتوساي 9314(  )9313-التحصيل الدراسي، لمقرر انحصاء الوصادي، عاين )
 ( لوجيا.1388( لوجيا،  انحراف معياري )1334- درا )
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 أداة الدراسة:
تمثلاااا ااااي اختراااار تحصااايلي لمقااارر انحصااااء الندساااي الوصااادي، مااان حعاااداد 

تعادد، ل ال مداردة أربعاة ( مدردة من ناو  انختياار مان م31الراحثين. يت ون انخترار من )
 عدا ل لإلجابة، منها عديل  احد صحيح.  تت من تعليمام انجابة عن كل مدردة ما يلي:

 .تحديد البديل الصوا  لإلجابة عن المدردة 
  يتابااة نساارة تاارجيح الطالااب لصااحة كاال عااديل ماان عاادا ل انجابااة، بحياا  يكااون

 .%911مجمو  النسب للبدا ل األربعة يسا ي 
ة األساا لة مثااان تو اايحيا لتاادريب الطالااب علااى كيايااة انجابااة  باال  تت امن  ر اا

 عدء انخترار. 
  ااد تااب انتقاااء مدااردام انخترااار ماان مدااردام انخترااارام النها يااة السااابقة التااي 
أعاادها الراحثااان لااندف المقاارر لطااال  الدر ااة األ لااى علااب ندااف بكليتااي التربيااة )جامعااة 

 ن شمف(،   لك بحي  تتحقق اي المدردام ما يلي:حلوان(  البنام لآلدا  )جامعة عي
أن ت ااون مناساارة لمااا تااب تدريساائ بالدعاال لجميااال أاااراد العينااة حتااى   ااا تطبيااق  -9

 انخترار )  ا اخترار األعماب الدصلية(.
أن تتحقااق اااي المدااردام المالءمااة انحصااا ية ألسااف القياااس المو ااوعي كمااا  -1

 تتمثل اي نمو ة را .
م علاااى صااايا،ة مداااردام انختراااار، ثاااب تاااب التحقاااق مااان   اااد تاااب حدخااااب تعاااديال

 مالءمتها  حسا  تقديرام صعوبتها اي صورتها النها ية،   لك كما يلي:
  تب حجراء التحليل البياني للمدردام،  لب يتب حمف أي مدردة عناء علاى نتاا ع هاما

 التحليل.
 دريع المرجعاي، تب حجاراء التحليال انحصاا ي للبياناام الماأخو ة مان أداء مجموعاة التا

 WINSTEPS  لااااك لتاااادريع انخترااااار ترعااااا لنمااااو ة را ، باسااااتخدام عرنااااامع 
(version 3.62.0).  د حسبا درجة انساتجابام المتر كاة صادرا.   اد تاب حامف  

( ااردا. 194( اردا ،ير مال ب ححصا يا،  بملك عل  حجب عيناة التادريع النهاا ي )93)
لتحلياال انحصااا ي، حياا  أن قاايب ححصاااءي  لااب تحاامف أي مدااردة عناااء علااى نتااا ع ا

( التقاربي  التراعدي للمدردام لب تتجاا ز القيماة الحرجاة للمالءماة ZSTDالمالءمة )
 (.  من نتا ع هما التحليل انحصا ي تب الحصوب على:139)± 

  اد  الجد ب المرجعي لتقديرام القدرة المقاعلة ل ال درجاة خاام كلياة ااي انختراار، -
د ب لحسااا  التقااديرام األ ليااة للقاادرة المقاعلااة للاادرجام الخااام اسااتخدم هااما الجاا
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ال لياااة  كاااملك التقاااديرام المرجعياااة المقاعلاااة للااادرجام الجز ياااة ال لياااة لمجموعاااة 
 انجابة عن أس لة الدراسة. 

التقديرام المرجعية لصعوبة مدردام انخترار،   د استخدما هما التقاديرام كقايب  -
د حجاراء التحليال انحصاا ي الاالزم لتصاحيح تقاديرام ثاعتة تحدد صدر التدريع عنا

القاادرة باسااتخدام طريقتااي الحاامف المتتااالي  المواءمااة.   ااد ترا حااا قاايب تقااديرام 
( لوجياااا، 1311( لوجياااا، بمتوساااي  )ااادرنا )9318(  )1331-الصاااعوبة عاااين )

( تقااديرام صااعوبة مداااردام 3( لوجيااا.  يباااين جااد ب)9313 انحااراف معياااري )
 الخطأ المعياري لها مقدرا عوحدة اللوجيا:انخترار   

 
 التحقق من ال داءة السيكومترية لالخترار

 : تب التحقق من صدق القياس بالطرق التالية:صدق انخترار -9
 صدق البناء: بما يراعي شر ل جودة المدردة مان ناو  انختياار مان متعادد كماا  ردم -

  184-149، 1194عاااالم، رجااااء أعاااو بأدعياااام القيااااس  التقاااويب الترباااوي )مثااال: 
Haladyna & Rodriguez, 2013, 90-107 ،أميناة كااتب، شاادية منتصار  

اال 1199ربااا  ساايف،  (،  التحقااق ماان  لااك ماان خااالب مراجعااة ناال المدااردام ماان   ب)
أع اااء هي ااة التاادريف المتخصصااين المساا ولين عاان تاادريف المقاارر  انشااراف علااى 

 تدريسئ اي ال ليتين.
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ة مداردام انختراار الحاالي معاا علاى ميازان تادرة  احاد مياترك صدق التادرة: حن تادر  -
بعااااد حاااامف األاااااراد ،يااار المال مااااين،  تحقااااق مالءمااااة جميااااال - اقاااا لنمااااو ة را  

يعنى تحقق شر ل النمو ة،  منها شارل أحادياة الرعاد.  يعناى  لاك تحقاق  -المدردام
 اادرام صاادق تاادرة المدااردام اااي قياااس المتغياار مو ااو  القياااس،  كااما صاادق تاادرة 

األااااراد علاااى متصااال المتغيااار  الااامي يقاااوم علاااى صااادق اساااتجاباتهب علاااى المداااردام 
(Loyd, 1988, 142.) 

ححصاء للتحقق من أحادية الرعاد كباديل  WINSTEPSالصدق العاملي: يوار عرنامع  -
للتحلياال العاااملي، حياا  تت اامن مخرجااام البرنااامع نساارة التراااين المدساار باسااتخدام 

أسادرم هااما النتااا ع عان تأييااد تحقيااق انختراار لياارل أحاديااة  مداردام انخترااار،   ااد
( من الترااين، ااي حاين كاناا نسارة الترااين % 4636حي  اسر العامل األ ب نسرة )

 (.% 9( أي أ ل من )%339المي يدسرا العامل الثاني )
 بتحقق كل من صدق البناء  صدق التدرة  أحادية القياس يتحقق صدق 

تعريف متغير  احد هو متغير التحصيل الدراسي لمقرر انحصاء مدردام انخترار اي 
 الوصدي.

 : اعتمد حسا  ثرام انخترار على كل من:ثرام انخترار -1
مرباااال متوساااي الخطاااأ المعيااااري(  -9معاماال الثراااام الحااادي أ  الهامياااي:  يسااا ي ) -

(Toland, 2014, 145 ااد علغااا قيمااة معاماال الثرااام الهاميااي لتقااديرام   .)
 هااي قاايب ، (1388(، كمااا علغااا قيمااة معاماال ثرااام تقااديرام القاادرة )1318) الصااعوبة

 تدب على أن انخترار يحقق درجة مرتدعة من الثرام. 
قيب الخطأ المعياري لتقاديرام كال مان صاعوبام المداردام   ادرام األااراد: ترا حاا قايب  -

( 1396( لوجياا بمتوساي )1311(  )1399الخطأ المعياري لتقديرام الصاعوبة عاين )
( 9313(  )1341لوجيااا، كمااا ترا حااا قاايب الخطااأ المعياااري لتقااديرام القاادرة عااين )

( لوجيا،  جميعها قيب منخد ة نسبيا مما يدب على اساتقرار 1346لوجيا بمتوسي )
 تقديرام الصعوبة  القدرة  من ثب انطم نان حلى ثرام القياس.

معامال مكااائ لمعامال كياودر ،  هما الWINSTEPSمعامل الثرام المي يوارا عرنامع  -
(.   ااد علغااا قيمتااي معاماال ثرااام Linacre, 2006, 193) 11-ريتياردسااون 

( 1361(  )1318تقديرام كل من صعوبة مدردام انخترار   درة أاراد عينة الدراساة )
 على الترتيب،  هي قيب تدب على أن انخترار يحقق ثرام القياس.

ار الحااالي معااا علااى مياازان تاادرة  احااد ميااترك ثرااام التاادرة: حن تاادرة مدااردام انختراا -
بعااد أن ثبااا مالءمااة جميااال المدااردام  تااب حاامف الحااانم ،ياار - اقااا لنمااو ة را  
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يعنااى تحقااق شار ل النمااو ة،  منهااا شارل اسااتقاللية القياااس.  -المال ماة ماان األااراد
اس،  يعنى  لك ثرام تقديرام كل من الصعوبة  القادرة  عادم تأثرهاا بااختالف أداة القيا

 (.339، 1111أ  باختالف عينة األاراد )أمينة كاتب، 
 انتساق الداخلي لالخترار: -3

يتحقااق انتساااق الااداخلي لالخترااار عتحقااق كاال ماان أحاديااة القياااس  صاادق التاادرة، 
 بان ااة حلى  لك تب حسا  معامل انرترال الثنا ي األصيل عين كال مداردة  انختراار 

لة ححصا يا، كما أن قيب معامالم انرترال عوجائ عاام يكل،  كانا  جميعها موجرة  دا
 (: 4مقبولة، كما يتبين من جد ب )

 
 أساليب المعالجة انحصا ية المستخدمة لإلجابة عن أس لة الدراسة: 

 .)معامالم الثرام )ألدا، التجز ة النصاية 
 .المقاييف انحصا ية الوصاية،  مقاييف حجب التأثير 
 رة،  الخطأ المعياري لها.تقديرام الصعوبة  القد 
 .معامل ارترال عيرسون  الثنا ي األصيل 
  اخترار تحليل التراين داخل المجموعام )القياسام المت ررة(،  اخترارBonferroni. 
  اخترارt-test اخترار  ،Mann-Whitney اخترار  ،Wilcoxon. 
  اخترارKruskal-Wallis. 
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 نتا ع الدراسة  منا يتها:
الخاصة عتحديد طريقة التقدير الجز ي التي استخدما اي حسا  أ ن: النتا ع 

  المحك المرجعي لد ة التصحيح من أثر التخمين اي الدراسة الحالية:
تطلب  لك حسا  درجة كل ارد اي كل مدردة من مدردام انخترار،  حسا  

تو يحها، درجتئ ال لية اي انخترار،   لك باستخدام طرق التقدير الجز ي الثمان الساعق 
 يت من الجد ب التالي مقاييف النزعة المركزية  التيتا  شكل التوزيال لدرجام أاراد 

 العينة اي كل طريقة من الطرق الثمان للتقدير الجز ي، بان ااة للدرجة الخام.

 
يالحااا  مااان مقااااييف النزعاااة المركزياااة بالجاااد ب السااااعق، أن مساااتو  التحصااايل 

قرر مو اال انهتماام يعاد منخد اا حيا  أن النهاياة العةماى الدراسي لعينة الدراسة اي الم
( درجاااة. كماااا تياااير قااايب معااااملي انلتاااواء  الاااتدلطح حلاااى 31للدرجاااة ااااي انختراااار هاااي )

اعتداليااة توزيااال الاادرجام ال ليااة التااي حصاال عليهااا أاااراد العينااة، اااي جميااال طاارق التقاادير 
لجتهااا عهاادف تحديااد الطريقااة الجز ااي،  ماان ثااب اقااد اسااتخدم انحصاااء الرااارامتري اااي معا

المرجعية للتقدير الجز ي للدرجة من عين هما الطرق الثمان،   لك مان خاالب انجاباة عان 
  السجالين األ ب  الثاني من أس لة الدراسة، كما يلي:
 نتا ع انجابة عن السجاب األ ب،  منا يتها:

انخترار باختالف  : ما مد  اختالف الدرجة ال لية للدرد ايينل السجاب األ ب على
طريقة التقدير الجز ي   لإلجابة عنئ تب: اخترار دنلة  حجب الدرق عين الدرجام التي 
حصل عليها أاراد العينة باستخدام طرق التقدير المختلدة،   لك باستخدام تحليل التراين 

-Greenhouseداخل المجموعام )القياسام المت ررة(،   د تب انعتماد على تصحيح 
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Geisser  لدرجام الحرية نةرا ننتهاك ارأ ال ر ية،  كانا النتا ع كما بالجد ب
 التالي:

 
يتبين من الجد ب الساعق  جود ار ق كبيرة دالة ححصا يا عند مستو  دنلة أ ل 

 -يما يتمثل بمتوسي الدرجة ال لية لالخترار-( اي مستو  التحصيل الدراسي 1319من )
كد  لك النتا ع الخاصة بانخترارام المتعددة، حي  كانا قيمة  يج باختالف طريقة التقدير. 

( أ ل من 13111(  قيمة  مستو  دنلتها )1391تسا ي ) Wilks' Lambdaاخترار 
(.  يت ح  لك من التمثيل 1366(  قيمة مربال حيتا الجز ي الخاصة عها تسا ي )1319)

 البياني التالي:

 
لدةخترار باستخدام طرق التقدير المخت( متوسطام درجام العينة اي ان9شكل)  

، أجريا المقارنام الثنا ية باستخدام اخترار الدر ق  لت)ب)يُّن مصدر هما 
Bonferroniمتوسي  دنلة الدر ق عين كل طريقتين اي تقدير  .  يت من الجد ب التالي

 الدرجة:
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 ( ما يلي:9يت ح من الجد ب الساعق  شكل)

 ة المقادرة بكال طريقاة مان طارق التقادير الجز اي اختالااا متوسي الدرجام ال ليا يختلف
دان ححصا يا عن متوسي الدرجام الخام اي انخترار. حيا  أد  تصاحيح الدرجاة مان 
أثار التخمااين باساتخدام جميااال طارق التقاادير الجز اي حلااى انخدااأ درجااام األااراد اااي 

نتيجاة للتخماين انخترار بعد خصب الدرجام ،ير المستحقة التي حصل عليهاا الطالاب 
عنااء علااى مااا  ااررا عندسائ ماان خااالب نسااب التاارجيح.  تياير هااما النتااا ع حلااى أهميااة 

 التصحيح من أثر التخمين لتحقيق د ة القياس.
  أن الطريقااة الثامنااة للتقاادير الجز ااي تعطااي أ اال تقاادير للدرجااة بعااد تنقيتهااا ماان أثاار

ر الجز ااي األخاار .   ااد التخمااين،   لااك مقارنااة بطريقااة الدرجااة الخااام  بطاارق التقاادي
اختلف متوسي الدرجام المتحصالة باساتخدام هاما الطريقاة اختالااا دان ححصاا يا عناد 

 ( عن نةيرا اي جميال طرق التقدير األخر .1319مستو  دنلة أ ل من )
  التاي تراعاي تخصايل ثلا  درجاة -ن تختلف الطريقة الثانياة للتقادير الجز اي للدرجاة

 -  على أعلى نسرة ترجيح بالتساا ي ماال مياتتين اخارينعندما يحصل البديل الصوا
 عن الطريقة األ لى التي اعتبرم الدرجة اي هما الحالة صدرا.

  التااي تخصااب درجااة انسااتجابام -ن تختلااف الطريقااة السااابعة للتقاادير الجز ااي للدرجااة
عان طارق المجموعاة الثانياة  -المخمنة تخمينا صريحا من الدرجة الخاام ال لياة للدارد

تقاادير الجز ااي التااي ت ااب الطاارق الرابعااة  الخامسااة  السادسااة ماان طاارق التقاادير لل
الجز ي  التي تحسب درجة المدردة بما يكاائ نسرة ترجيح البديل الصوا  بيارل عادم 

 التخمين العيوا ي التام.
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  عوجئ عام يختلف متوسي الدرجام ال لية المقدرة بكل طريقة من طرق التقدير الجز اي
ححصا يا عن بع ها الرعر، اي متوسي الدرجام ال لية المعدلاة مان أثار  اختالاا دان

التخمين، مما يستدعي الحاجة لتحدياد أي طارق التقادير الجز اي أيثار د اة ااي تقادير 
 الدرجة.

 Taylor & Gardner (1999)  تختلف النتا ع السابقة عن نتا ع دراسة
عليها باستخدام التقدير الجز ي  التي توصلا حلى عدم اختالف الدرجام التي تب الحصوب

عن بع ها الرعر  عدم اختالاها عن الدرجام الخام.   د يرجال  لك نختالف خصا ل 
أاراد عينة الدراسة الحالية التي يرتدال نسبيا ميلها للجوء للتخمين نتيجة ننخداأ 

اسة الحالية مستو  القدرة. كما  د يرجال هما انختالف جز يا حلى التطوير المي أدخلتئ الدر 
 على طرق التقدير الجز ي كما سبق عيانئ.

 نةرا ألن ترتيب الدرد داخل مجموعة أ رانئ من األمور التي ينرغي أخمها اي 
انعترار اي نتا ع اخترارام التحصيل الدراسي، اقد كان من ال ر ري اخترار حجب  دنلة 

خمين التي حصل عليها أاراد انرترال عين الدرجام الخام  الدرجام المصححة من أثر الت
العينة باستخدام الطرق الثمان للتقدير الجز ي،   لك باستخدام معامل ارترال عيرسون، 

  كانا النتا ع كما بالجد ب التالي:

 
{(  داب 1311: 1363يتبين من الجد ب الساعق  جود ارترال  وي )قيمة ر = }

جام ال لية اي انخترار باستخدام ( عين الدر 1319ححصا يا عند مستو  دنلة أ ل من )
عين كل من الطريقتين األ لى  تقريراطرق التقدير المختلدة،  كان هما انرترال تاما 

عين  - نن لب يكن تاما- الثانية  الطريقتين الرابعة  الخامسة. مما ييير حلى اتساق كبير 
 هما الطرق اي ترتيب األاراد ترعا لتحصيلهب الدراسي.
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مجموعة األ لى من طرق التقدير الجز ي )باستخدام مقلو  عدد   د كانا ال
البدا ل التي حصلا على أعلى نسرة ترجيح على أن يكون من عينها البديل الصوا  
بحانتها الثالث( أيثر اتسا ا مال بع ها الرعر،  أيثر اتسا ا مال الدرجة الخام  الطريقة 

 هما نتيجة منطقية نةرا ألن المجموعة  السابعة مقارنة بالطرق األخر  للتقدير الجز ي،
ن تختلف عن الدرجة الخام حن اي تقدير  - كما الطريقة السابعة-األ لى للتقدير الجز ي 

درجة انستجابام المخمنة تخمينا صريحا )عندما تعطى أعلى نسب ترجيح بالتسا ي 
 لبديلين أ  ثالثة من عينها البديل الصوا (. 

امنة للتقدير الجز ي هي األ ل اتسا ا مال طريقة الدرجة يما كانا الطريقة الث
الخام،  تعد هما النتيجة أي ا منطقية، حي  تعتبر الطريقة الثامنة هي األيثر اختالاا عن 
طريقة الدرجة الخام اي مراعاة  در المعراة الجز ية التي استندم حليها انستجابة عند 

تين الثانية  الثالثة اي   ال  يود على تقدير الدرجة، كما أنها أيثر طرق المجموع
 احتسا  درجة المدردة كما سبق عيانئ. 

 نتخا  القرار بأي هما الطرق توار تقديرا أدق للدرجة، تب انجابة عن السجاب 
 الثاني كما يلي.

 نتا ع انجابة عن السجاب الثاني،  منا يتها:
للدرجة تحقيقا لثرام ينل السجاب الثاني على: ما أيثر طرق التقدير الجز ي 

ألدا،  التجز ة النصاية  معاملالقياس   لإلجابة عنئ تب حسا  معامل الثرام بطريقتي 
بطريقة جتمان،   لك ل ل طريقة من طرق التقدير الجز ي )درجة كل مدردة تترا   عين 

أ   9(. بان ااة لحسا  معامل الثرام للدرجام الخام )درجة كل مدردة هي 9صدر، 
  كانا النتا ع كما بالجد ب التالي. .بل التصحيحصدر(  

 
 الساعق، ما يلي: الجد بمن يت ح 
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 ( عنااد انعتماااد علااى البيانااام 313841  13983انخداااأ مجشااري ثرااام القياااس )
الخاااام للعيناااة التاااي تت ااامن اساااتجابام مخمناااة متعاااددة،   لاااك مقارناااة عنتاااا ع ثراااام 

ا اي أداة الدراسة  اقد تباين أن انختراار القياس المي يوارا انخترار كما سبق عر ه
يحقااق درجااة مقبولااة ماان ثرااام القياااس عنااد حسااا  مجشاارام الثرااام اعتمااادا علااى 

( التاي اساترعدم منهاا الحاانم التاي 118البيانام الخام لعيناة التادريع المرجعاي )ن=
تاادب نسااب التاارجيح الخاصااة عهااا علااى أنهااا لجااأم للتخمااين الصااريح اااي انجابااة عاان 

دتين اأيثر.  بحسا  قيمتي معاملي ألداا  التجز اة النصااية للادرجام الخاام ال لياة مدر 
( علاى الترتياب. مماا يجياد 1369(  )1364لعينة التدريع المرجعي  جد أنها تساا ي )

  ر رة التصحيح من أثر التخمين نةرا لتأثيرا السلبي اي د ة القياس.
  نسااب التاارجيح كمحااك  ا عااي اااي أن طاارق التصااحيح المختلدااة ر،ااب أنهااا تعتمااد علااى

تحديد انستجابام المخمنة  اي تقدير الادرجام، حن أنهاا ن تصال ااي أا ال الحاانم 
حلى تحقيق د ة القياس عندف الدرجاة التاي يمكان أن تتحقاق ااي حالاة عادم انعتمااد 
علااى التخمااين اااي انجابااة. اااالطرق انحصااا ية يمكاان أن تلطااف ماان التااأثير الساالبي 

لتطبياق )أ  مصاادر أخطااء القيااس( حن أنهاا ن تتغلاب عليهاا تماماا.  مان لميكالم ا
هنا تتجلى أهمية  ري مصادر أخطاء القياس  در انمكاان ااي مرحلاة جماال البياناام 

  المراحل الممهدة لها.
  أن الطرق الثمان للتصحيح من أثر التخمين تجدي حلاى تحسان ثراام القيااس عادرجام

درجام الخااام ،ياار المصاححة.   ااد يرجااال  لااك حلااى أن حتاحااة مترايناة مقارنااة عثرااام الاا
الدرصة للمدحو  لتقدير نسب الترجيح يتيح لئ الاتمعن  التاد يق ااي انساتجابة مماا 

 يقلل من أخطاء التسر   انهماب،  بالتالي يزيد د ة القياس.
(  ما أسدرم 1198 تتسق هما النتيجة عوجئ عام مال ما  جدا طئ الخرشة )

( ;Frary, 1989, 88-91 Lesage et al., 2013, 190ر الدراسام )نتا ع بع
من ارتدا  ثرام القياس باستخدام طرق التقدير الجز ي مقارنة بالدرجة الخام. كما تتسق 
عوجئ عام مال نتا ع الدراسام السابقة التي أسدرم عن تحسن الثرام عند استخدام نسب 

-Frary (1989, 87حة،   د اسر الترجيح عنئ اي أسلو  عد انستجابام الصحي
هما النتيجة عزيادة زمن انخترار نتيجة ن ااة الزمن الالزم لتحديد قيب الثقة. مال  (89

مالحةة اختالف طرق التقدير الجز ي المستخدمة اي الدراسة الحالية عن نةيرتها اي 
اي انعترار عند  الدراسام الميار حليها، حن أنها تقوم على ندف ا رة أخم المعراة الجز ية

 حسا  الدرجة.
  أن الثرام يتحسن عوجئ عام كلما زادم القيود المدر  ة على احتسا  الدرجة لتحقاق

تصااحيحا أيثاار د ااة ماان أثاار التخمااين، ممااا ياادعب صاادق طاارق التقاادير الجز ااي اااي 
تصحيح الدرجة من أثر التخمين.  تتداق هاما النتيجاة ماال ماا  جادا مار ان الصامادي 
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( ماان أن طريقااة التصااحيح 1191( ومحمااد عبااد الوهااا  )1111مة ) يوسااف السااوال
 األيثر مراعاة للمعراة الجز ية هي األيثر د ة اي تقدير  درام األاراد. 

  هااي أيثاار هااما الطاارق تحقيقااا لثرااام  -التااي ا ترحهااا الراحثااان -أن الطريقااة الثامنااة
نسارة ترجيحائ للباديل القياس.  يعني  لك أن التقادير الجز اي لدرجاة الدارد بماا يكااائ 

الصوا  بيرل أن يكون البديل الصوا  هاو أعلاى البادا ل ترجيحاا  أن يكاون الدارد  اد 
اعتماااد علاااى التخماااين ااااي انساااتجابة، يعاااد أا ااال هاااما الطااارق للتصاااحيح مااان أثااار 
التخمين.   د يرجال  لك حلى أن هما الطريقة تأخم ااي انعتراار تاوار المعرااة ال افياة 

البديل الصوا  عو او  عان البادا ل األخار  )المياتتام(، بان اااة  لد  الدرد لترجيح
 لما استخدما هاما الطريقاة حلى األخم اي انعترار أن هما المعراة  د ت ون جز ية.  

 .يمحك مرجعي لد ة التصحيح من أثر التخمين اي الدراسة الحالية
كاائ نسرة يلي  لك الطريقة السادسة أ  التقدير الجز ي لدرجة الدرد بما ي

ترجيحئ للبديل الصوا  بيرل أن يكون البديل الصوا  هو أعلى البدا ل ترجيحا حتى  نن 
 يان مخمنا تخمينا صريحا.

يما أن الطريقة السابعة أ  الدرجام الخام المعدلة تلي هاتين الطريقتين اي 
هما تحقيق د ة القياس  اقا لمجشر الثرام بطريقة التجز ة النصاية.  حي  أن حسا  
أ   9الدرجام الخام المعدلة يتب باستخدام الطريقة المعتادة لحسا  الدرجة ل ل استجابة )

( حلى صدر ح ا كانا هما 9صدر(، ل ن مال مراعاة تحويل درجة انستجابة الصوا  من )
انستجابة مخمنة تخمينا صريحا، اان هما انجراء يعد سهل نسبيا مقارنة بالطريقتين 

يجعلئ أيثر  اعلية لالستخدام اي التصحيح من  بل المعلمين  الراحثين اي السابقتين، مما 
 حالة عدم توار التصحيح ا لي لدرجام انخترار.

 خالصة هما النتا ع أن أدق الطرق لتصحيح الدرجة من أثر التخمين من خالب 
لى تقدير اعترار المعراة الجز ية عند تقدير درجة الدرد اي انخترارام المعرفية، تقوم ع

الدرجة الجز ية لالستجابام الصوا  ،ير المخمنة تخمينا عيوا يا صريحا بما يكاائ نسب 
ترجيحها التي يقررها هما الدرد،  عدم احتسا  أية درجة جز ية اي حالة انستجابام 
الصوا  المخمنة تخمينا عيوا يا صريحا، بان ااة للقاعدة المعموب عها اي اعترار درجة 

م الخطأ تسا ي صدرا. أي أن تصحيح الدرجة من أثر التخمين يد ل أن يتعامل انستجابا
مال درجة انستجابة الصوا  اقي باعترارها  د تت من  درا من التخمين  بحي  حما أن 
تحسب هما الدرجة صدرا عندما ت ون هما انستجابة مخمنة تخمينا صريحا )أي ح ا 

 ر (، أ  ت ون مكاا ة لنسرة ترجيح الدرد لها. تسا م نسرة ترجيها مال عديل أ  عدا ل أخ
نتا ع المقارنة عين طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة اي د ة تصحيح تقدير القدرة ثانيا: 

 من أثر التخمين،  منا يتها:
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ت من  لك المقارنة عين تقديرام القدرة المصححة من أثر التخمين باستخدام 
ما ح ا كانا د ة التصحيح   اخترار)التقدير الجز ي(،  يلتا الطريقتين  الطريقة المرجعية

تختلف باختالف مستو  القدرة  التخمين،   لك من خالب انجابة عن األس لة الثال  
  الرابال  الخامف من أس لة الدراسة.   د تطلب انجابة عن هما األس لة ما يلي:

 اباتهب لالخترار: بعاد حساا  حسا  التقديرام األ لية لقدرة أاراد العينة عناء على استج
الدرجااة الخااام ال ليااة ل اال ااارد باسااتخدام الطريقااة التقليديااة المعتااادة كمااا ساابق، تااب 
الحصوب على التقديرام األ لية للقادرة  الخطاأ المعيااري لهاا،   لاك باساتخدام الجاد ب 

 المرجعي لتقديرام القدرة المقاعلة ل ل درجة خام كلية اي انخترار.
  القدرة من أثر التخمين استنادا حلى التقدير الجز ي  اقا لنساب التارجيح تصحيح تقدير

)المحاااك المرجعاااي لتقااادير القااادرة(: بعاااد حساااا  الدرجاااة ال لياااة المرجعياااة ل ااال اااارد 
باسااتخدام الطريقااة الثامنااة ماان طاارق التقاادير الجز ااي كمااا ساابق، تااب الحصااوب علااى 

 الخطأ المعياري،   لك باساتخدام التقديرام المرجعية للقدرة مصححة  من أثر التخمين 
 الجد ب المرجعي لتقديرام القدرة المقاعلة ل ل درجة خام كلية اي انخترار.

  تصااحيح تقاادير القاادرة ماان أثاار التخمااين باسااتخدام طريقااة الحاامف المتتااالي: تااب حعااداد
مصدواة الحمف المتتالي التي تت من تقديرام القدرة األ لياة المقاعلاة ل ال درجاة خاام 

ية اي انخترار ككل،  كما تقديرام القدرة المقاعلة ل ال درجاة خاام كلياة ااي انختراار يل
محم اا منئ المدردة األ لى، ثب المدردة الثانية  هكما...   لك مال توحيد صدر التدريع 
مال التدريع المرجعي لمدردام انخترار.  باستخدام هما المصدواة تاب حساا  تقاديرام 

ر التخماين  الخطاأ المعيااري لهاا ل ال اارد باساتخدام المعاادنم القدرة المصححة من أث
 الخاصة بطريقة الحمف المتتالي الساعق تو يحها تدصيال.

  تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمين باساتخدام طريقاة المواءماة: تاب حساا  الدار ق
 مان  عين تقدير القدرة األ لي ل ل ارد  تقدير صعوبة كل مدردة من مداردام انختراار،

ثب تب تحديد المدردام الصعرة بالنسرة ل ل ارد  التي يزيد تقادير صاعوبتها عان تقادير 
( لوجيااا علااى األ اال،  تااب حاامف اسااتجابام كاال ااارد للمدااردام 1 اادرة الداارد بمقاادار )

الصعرة بالنسرة لئ من مصدواة البيانام  كأنئ لب يتعرأ لها اي انختراار. ثاب أعياد 
لتقادير القادرة ألااراد  WINSTEPSبيانام باستخدام عرنامع التحليل انحصا ي لهما ال

العينااة، مااال توحيااد صاادر التاادريع مااال التاادريع المرجعااي لمدااردام انخترااار.  بااملك تااب 
الحصوب على تقديرام القدرة المصححة من أثار التخماين باساتخدام طريقاة المواءماة، 

باااالطرق األربعاااة   يصاااف الجاااد ب التاااالي تقاااديرام القااادرة التاااي تاااب الحصاااوب عليهاااا
 السابقة،  الخطأ المعياري لها:
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 يت ح من الجد ب الساعق ما يلي:       

  أن قيب معاملي انلتواء  التدلطح تيير حلى اعتدالية توزيال تقديرام القدرة التاي حصال
عليها أاراد العينة باستخدام الطرق المختلدة للتقدير، عينماا ن تتحقاق اعتدالياة توزياال 

 عياري لئ باستثناء طريقة الحمف المتتالي.الخطأ الم
  أن تقدير القدرة بعد التصحيح باستخدام طريقة المواءمة لب يرتداال عان التقادير األ لاي

) باال التصااحيح(،  هااما النتيجااة المنطقيااة تختلااف عاان نتااا ع الدراسااام السااابقة التااي 
 & Andrichاسااتخدما طريقااة المواءمااة اااي التصااحيح ماان أثاار التخمااين )مثاال: 

Marais, 2014 Lin, 2018; ااد ياارجح هااما انخااتالف جااد   التعااديل الاامي   .)
 .أدخلتئ الدراسة الحالية على طريقة المواءمة

  أن متوسااي قاايب الخطااأ المعياااري لتقااديرام القاادرة باسااتخدام كاال ماان المحااك المرجعااي
 طريقتااي التصااحيح ماان أثاار التخمااين كااان أيباار ماان نةياارا  باال التصااحيح ماان أثاار 

- بالر،ب من أن ارتدا  قيب الخطأ المعياري بعد التصحيح مان أثار التخماينمين. التخ
يعنااي انخداااأ د ااة تقاادير  -سااواء كااان ارتداعااا دان ححصااا يا أ  ،ياار داب ححصااا يا

 القدرة بعد تصحيحئ أ  عدم تحسنئ على أا ل تقدير، حن أنئ من المالح  ما يلي:
o اار  حلااى اننخداااأ عوجاائ عااام، أن مسااتو  تحصاايل العينااة يعتباار متوسااي أ  أ 

لوجياا( تقاال أدناى مان  1334-حي  أن متوساي تقاديرام القادرة  بال التصاحيح )
نقطاااة صااادر التااادريع المرجعاااي )صااادر لوجياااا( علاااى متصااال كااال مااان القااادرة 

-) طالراة( ااي تقاديرا األ لاي يمتاد مان911 الصعوبة. كما أن مد   درة العيناة)
اقااي تقااديرها أيباار ماان الصاادر  كااان ( طالرااة 41) (، ماانهب9314حلااى ) (9313

( طالرااة أ اال ماان  احااد لوجيااا، اااي حااين أن انخترااار يتاايح 36تقاادير أ،لاابهب )
( لوجيااا.   ااد كااان اختيااار هااما 9318حلااى  9391-تقااديرام للقاادرة تمتااد ماان )

 العينة مقصودا للحصوب على انستجابام المخمنة مو و  الدراسة.
o  دي حلاى انخدااأ تقادير هاما القادرة، بماا  حي  أن التصحيح من أثر التخمين ياج

يزيد من اعتعادها عان نقطاة صادر التادريع، اقاد تاالزم  لاك ماال زياادة قايب الخطاأ 
المعياااري لهااما التقااديرام.  ماان ثااب اااان زيااادة قاايب الخطااأ المعياااري تاارتري بمو ااال 
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الدرد على متصل التدريع  لايف بأحقيتائ ااي هاما المو اال، نسايما  أن مساتو  
خترار )بمتوسي يسا ي صادر لوجياا( مال اب عوجائ عاام لمساتو   ادرة صعوبة ان

 لوجيا(. 1341العينة مال األخم اي انعترار متوسي الخطأ المعياري لها )
o  هما بان ااة حلى أن انخداأ عدد المدردام التي تقدر علاى أساساها القادرة بعاد

يااري،  يتساق حمف المدردام الصعرة اي طريقة المواءمة يراال قيماة الخطاأ المع
-Wise and Plake, 2016, 23 لك مال ما  رد اي مراجاال القيااس )مثال: 

( من أن مجشر ثرام القياس يتناسب طرديا مال زيادة طوب انختراار. كماا أن 24
المعادنم المستخدمة لحسا  الخطأ المعياري اي طريقة الحمف المتتالي تختلاف 

ة،  تعطااي تقااديرام مرتدعااة عاان تلااك المسااتخدمة اااي المحااك المرجعااي  المواءماا
 Wainer)( مداردة 41للخطأ المعياري ن سيما ح ا كان طاوب انختراار أ ال مان)

& Wright, 1980, 388-389). 
 بناء على ما سبق استندم الدراسة اي الحكب على د ة التصحيح من أثر 

المعياري  التخمين على تقديرام القدرة التي يوارها المحك المرجعي،  لب تستند حلى الخطأ
 لهما التقديرام، كما يت ح من حجابة األس لة الثال   الرابال  الخامف.

  أن الطريقة المرجعية تعطي أ ل تقديرام لقدرة أاراد العينة مقارنة بالتقديرام
األ لية  طريقتي التصحيح مو ال اهتمام الدراسة.  نخترار دنلة هما الدر ق 

 األس لة التالية:أجريا المقارنام الالزمة لإلجابة عن 
 نتا ع انجابة عن السجاب الثال   منا يتها:

ينل السجاب الثال  على: ما مد  د ة تقدير القدرة المصححة من أثر التخمين باستخدام 
 يل من طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة 

تقييب الد ة على اختالف قيمة تقدير القدرة المصححة من أثر التخمين  استند 
ام كل من هاتين الطريقتين عن القيمة المصححة استنادا حلى المحك المرجعي باستخد

 )التقدير الجز ي(.
 من ثب اقد ت منا انجابة عن السجاب الثال  المقارنة عين كل من طريقتي 

المرجعي،  كما المقارنة عين هاتين الطريقتين،   لك اي قيب تقديرام   المحكالتصحيح 
التخمين. حي  تب اخترار دنلة  حجب الدر ق عين هما التقديرام القدرة المصححة من أثر 

باستخدام تحليل التراين داخل المجموعام )القياسام المت ررة(،   د تب انعتماد على 
لدرجام الحرية نةرا ننتهاك ارأ ال ر ية،  كانا  Greenhouse-Geisserتصحيح 

 النتا ع كما بالجد ب التالي:
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لسااعق  جاود اار ق كبيارة  دالاة ححصاا يا عناد مساتو  دنلاة يتبين من الجد ب ا

( عين الطريقة المرجعية  طريقتي الحامف المتتاالي  المواءماة ااي تصاحيح 1319أ ل من )
تقديرام القدرة من أثر التخمين.  يجكد  لك النتا ع الخاصة باختراارام المتغيارام المتعاددة، 

( بمساااتو  دنلاااة أ ااال 1331)تساااا ي  Wilks' Lambdaحيااا  كاناااا قيماااة اختراااار 
(.  تت اااح هاااما 1386(،  قيماااة مرباااال حيتاااا الجز اااي الخاصاااة عهاااا تساااا ي )13119مااان)

 الدر ق من خالب التمثيل البياني التالي:

 
( اختالف متوسي تقديرام القدرة باختالف طريقة التصحيح1شكل )  

 
ي التصحيح من  لت)ب)يُّن مصدر هما الدر ق، أجريا المقارنام الثنا ية عين طريقت

 ،  يت من الجد ب التاليBonferroniأثر التخمين  المحك المرجعي باستخدام اخترار 
 متوسي  دنلة الدر ق عين كل طريقتين اي تقديرام القدرة.
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 ( للوصف انحصا ي:91(  جد ب)1من الجد ب الساعق  شكل) يت ح

 ريقاة الحامف المتتاالي ارتداا  تقاديرام القادرة المصاححة مان أثار التخماين باساتخدام ط
 عن نةيرتها اي المحك المرجعي.

  ارتدا  تقديرام القدرة المصححة من أثر التخمين باستخدام طريقة المواءمة عن
 نةيرتها اي المحك المرجعي.

  ارتداا  تقاديرام القادرة المصاححة مان أثار التخماين باساتخدام طريقاة الحامف المتتاالي
أن طر  ندف القيب )المرجعياة( مان تقاديرام  عن نةيرتها اي طريقة المواءمة.  حي 

الطريقتين  المقارنة عينها يعطي ندف نتا ع المقارنة عين تقديرام الطريقتين، اان هما 
النتيجااة تعنااي أن طريقااة الحاامف المتتااالي أيثاار اختالاااا عاان المحااك المرجعااي مقارنااة 

)مرباااال   جاااود اااارق متوساااي t-test  اااد أياااد اساااتخدام اختراااار  بطريقاااة المواءماااة.
ن )الدرق ( عين الدر ي1319(  داب ححصا يا عند مستو  دنلة أ ل من )13111ايتا=

عااين تقااديرام القاادرة المصااححة باسااتخدام طريقااة الحاامف المتتااالي  التقااديرام المناااترة 
تقااديرام القاادرة المصااححة  عااينلهااا المحسااوبة اسااتنادا حلااى المحااك المرجعااي،  الداارق 

تتااالي  التقااديرام المناااترة لهااا المحسااوبة اسااتنادا حلااى باسااتخدام طريقااة الحاامف الم
 المحك المرجعي(.

 تديد هما النتا ع بأن كال من طريقتي التصحيح باستخدام نمو ة را  تعطي 
حن أن طريقة الحمف المتتالي تعطي تقديرام للقدرة تقديرام للقدرة أيبر مما يستحقئ الدرد. 

تها اي طريقة المواءمة، عل أنها أعلى  ليال من المصححة من أثر التخمين أعلى من نةير 
(،  نن لب تختلف عنها 91التقديرام األ لية ،ير المصححة من أثر التخمين اي جد ب)

(، اي حين أنئ من المنطقي أن يجدي 13419اختالاا دان ححصا يا )مستو  الدنلة=
ة ما  د تر ى أ  ن تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمين حلى انخداأ هما التقدير عدرج

تر ى ألن ت ون دالة ححصا يا، طالما أن هناك استجابام مخمنة،  هما ما تحقق بالدعل 
 عند استخدام كل من المحك المرجعي  طريقة المواءمة.

 اقا - يرجح الراحثان أن هما النتيجة ترجال حلى أن طريقة الحمف المتتالي 
ها تصحح تقدير القدرة من كل من يمكن القوب بأن -نجراءاتها الساعق تو يحها

استجابام التسر   التخمين معا، اي حين تركز طريقة المواءمة على التصحيح من أثر 
انستجابة الصوا  للمدردام شديدة الصعوبة بالنسرة للدرد  التي يرجح أنها جاءم نتيجة 
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ثر التخمين للتخمين. كما أن الطريقة المرجعية تصحح الدرجة  من ثب تقدير القدرة من أ
 اقي، كما يقررا الدرد ندسئ.

 بملك يمكن القوب بأن هناك اختالف عين كل من طريقتي الحمف المتتالي 
 المواءمة  المحك المرجعي اي تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمين، مما  د ييكك اي 

أن يداية انستناد للمحكام انحصا ية اقي اي  رارام التصحيح من أثر التخمين. كما 
 هناك اختالف عين الطريقتين اي تصحيح تقدير القدرة من أثر التخمين. 

 ل ن ن يمكن القوب بأن طريقة المواءمة أيثر د ة اي التصحيح من أثر 
التخمين  ن ترا  تقديراتها من تقديرام المحك المرجعي مقارنة بطريقة الحمف المتتالي. 

م اي انعترار المدردام السه لة )التي يقل تقدير صعوبتها عن  درة الدرد اربما ح ا أنخ 
لوجيا اأيثر( بان ااة للمدردام الصعرة بالنسرة لئ عند التصحيح باستخدام  1بمقدار 

طريقة المواءمة، ربما يجدي  لك حلى ت ااج الطريقتين اي التصحيح من أثر انستجابام 
  بسبب التخمين أ  ،ير التي ن تتواءم مال مستو  الدرد سواء بسبب انهماب  التسر  أ

  لك. 
 ربما يكون هما انجراء أيثر مو و ية اي تقدير القدرة  حي  يعمل على 
تعوير الدرد عن الدرجام التي خسرها نتيجة للتسر  ر،ب أن معراتئ تجهلئ للحصوب 
عليها، جنرا حلى جنب مال خصب الدرجام التي ايتسبها على ،ير علب نتيجة للتخمين. حن 

حية أخر   يرجح أن حمف جميال المدردام التي يتجا ز الدرق عين صعوبتها أنئ من نا
( لوجيا  د يجدي حلى تالشي انخترار أ   صرا عدرجة تجثر سلرا 1)±  درة الدرد الحد د 

اي د ة القياس.  يمكن أن يخلل الراحثان من  لك حلى تأييد الحاجة حلى انخترارام 
ب المعراي  حي  يتب مواءمة صعوبة مدردام انخترار التواممية اي القياس الندسي للجان

 على  درة الدرد أثناء التطبيق.
 نتا ع انجابة عن السجاب الرابال  منا يتها:

ينل السجاب الرابال على: ما مد  تراين د ة تقدير القدرة المصححة من أثر 
ة   لإلجابة التخمين باستخدام طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة باختالف مستو  القدر 

 عنئ تب ما يلي:
  تقسيب العينة ال لية  اقا لمستو  القدرة حلى ثالث مجموعام )أيثر  ادرة /متوساي

القااادرة/ أ ااال  ااادرة(،   لاااك باساااتخدام انربااااعين الثالااا   األ ب لتقاااديرام القااادرة 
 ( لوجيا على الترتيب.1364-، 1398)

  التخمااين باسااتخدام حسااا  الداارق المطلااق عااين تقاادير القاادرة المصااحح ماان أثاار
 طريقة الحمف المتتالي  المحك المرجعي،   لك ل ل ارد.
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  حسااا  الداارق المطلااق عااين تقاادير القاادرة المصااحح ماان أثاار التخمااين باسااتخدام
 طريقة المواءمة  المحك المرجعي،   لك ل ل ارد. 

  د استخدما هما الدر ق المطلقة كمجشر لد ة التصحيح من أثر التخمين 
 تا الطريقتين.باستخدام كل

  الوصاااف انحصاااا ي لهاااما الدااار ق ااااي كااال مجموعاااة مااان المجموعاااام الاااثالث
 المصندة  اقا لمستو  القدرة.

  المقارنااة عااين المجموعااام الااثالث اااي انخااتالف أ  الداارق المطلااق عااين تقااديرام
القدرة المصاححة باساتخدام كال مان طريقتاي الحامف المتتاالي  المواءماة  المحاك 

 النتا ع كما يلي:المرجعي.  كانا 
نتاااا ع الوصاااف انحصاااا ي للدااارق المطلاااق عاااين تقاااديرام القااادرة المصاااححة مااان أثااار  -9

التخمين باستخدام كل مان طريقتاي التصاحيح  المحاك المرجعاي ااي كال مجموعاة مان 
 المجموعام المصندة  اقا لمستو  القدرة،   لك كما بالجد ب التالي.

 
ية توزيال مجشر د ة التصحيح من يت ح من الجد ب الساعق عدم تحقق اعتدال

أثر التخمين )الدرق المطلق( اي مجموعتي متوسي القدرة  األ ل  درة اي كل من طريقتي 
 التصحيح  حي  تجا زم قيب معامل انلتواء  عف الخطأ المعياري لها. 

نتااا ع اخترااار دنلااة  حجااب اخااتالف د ااة تقاادير القاادرة المصااححة ماان أثاار التخمااين  -1
 تي الحمف المتتالي  المواءمة باختالف مستو  القدرة: باستخدام طريق

نةرا لعدم تحقق الير ل المتعلقة باعتدالية التوزيال اي أ،لب المجموعام كما 
(،  أي ا لعدم تحقق شرل تجانف التراين عين المجموعام الدر ية، لب 93تبين من جد ب)

السجاب الرابال،  من ثب تب  يتسنى استخدام تحليل التراين المختلي أ  الرسيي لإلجابة عن
اخترار دنلة الدرق اي د ة التصحيح من أثر التخمين باختالف مستو  القدرة ل ل طريقة 
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،  كانا النتا ع كما Kruskal-Wallisمن طريقتي التصحيح،   لك باستخدام اخترار 
 بالجد ب التالي:

 
نسرة لد ة يت ح من الجد ب الساعق أن مستو  القدرة يمثل عامال اار ا بال

التصحيح من أثر التخمين، سواء استخدما طريقة الحمف المتتالي أ  طريقة المواءمة 
نجراء هما التصحيح. حي  كانا الدر ق  اقا لمستو  القدرة متوسطة  دالة ححصا يا 

 (.1319عند مستو  دنلة أ ل من )
ن  لتبين مصدر هما الدر ق، أجريا المقارنام الثنا ية عين كل مجموعتي

،  يبين الجد ب التالي نتا ع هما المقارنام  حي  Mann-Whitneyباستخدام اخترار 
 يت من مستو  دنلة الدرق عين كل مجموعتين اي د ة التصحيح من أثر التخمين.

 
 ( للوصف انحصا ي ما يلي:93يت ح من الجد ب الساعق  جد ب)

 ة ااي تقادير  ادرة المجموعاة أن كلتا طريقتي التصحيح من أثر التخماين كانتاا أيثار د ا
لاب يارق حلاى أن يكاون دان -األ ل  درة مقارنة بمتوسطي القادرة، كماا أن هنااك اتجااا 

نرتدااا  د ااة التصااحيح اااي الطااريقتين اااي حالااة منخد ااي القاادرة مقارنااة  -ححصااا يا
بمرتدعااي القااادرة،  أي اااا ااااي حالاااة مرتدعاااي القااادرة مقارناااة بمتوساااطي القااادرة. أي أن 

ن د ة التصحيح من أثر التخمين  تقادير القادرة تعتبار عال اة منحنياة كاالتي العال ة عي
،   لاك ااي كال مان طريقتاي Waterbury & DeMars (2019)تهارم ااي نتاا ع 
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التصااحيح ماان أثاار التخمااين،  يجيااد  لااك التدااا م ال بياار عااين معاماال ارترااال عيرسااون 
مااين )يمااا  اادرم بااالدرق  معاماال حيتااا عااين تقاادير القاادرة  د ااة التصااحيح ماان أثاار التخ

، 13983(  المواءماااة )13994، 13911المطلاااق( ااااي طريقتاااي الحااامف المتتاااالي )
13491 .) 

  د يرجال  لك ل ون المجشرام انحصا ية ت ون أيثر كداءة اي ال ياف عان التخماين  
اي المستويام المنخد ة مان القادرة )شاادية  - من ثب أيثر اتسا ا مال تقرير األاراد-

(  حياا  يكااون ماان السااهل تمييااز مدااردام صااعرة 1198ن مخلااوف، منتصاار  حسااا
 بالنسرة لقدرة الدرد مقارنة بالمستويام المتوسطة  المرتدعة من القدرة.

  ل ن عناء على  لك كان من المتو ال أن ت ون التقاديرام المصاححة مان أثار التخماين 
تلااف اختالاااا لمجموعااة األيثاار  اادرة هااي األيثاار اختالاااا عاان المحااك المرجعااي،  أن تخ

جوهريا عن األ ل  درة، خاصاة عناد اساتخدام طريقاة المواءماة ااي التصاحيح مان أثار 
التخمين، حن أن تقديرام متوساطي القادرة علاى ،يار المتو اال كاناا األ ال د اة )األيثار 
اختالاا( اي كل من طريقتي التصحيح!   د ترجال هما النتيجة حلى أن متوسطي القدرة 

نساب التارجيح حلاى عادم القطاال عتارجيح صاحة عاديل ماا لإلجاباة  يميلون اي تقريارهب ل
ألن لديهب معراة جز ية أيثر من منخد ي القدرة تجعلهب أيثر منهب  ادرة علاى تحدياد 
عديلين لإلجابة اي حين يكونون أ ل من مرتدعي القدرة اي القطاال بصاحة هاما البادا ل 

لجز ي مقارناة باالمجموعتين مما يراال من نسرة ما يخصب من الدرجة نتيجة التخمين ا
الاادنيا  العليااا. حن أن المجموعااة الوسااطى لااب تختلااف عاان المجموعااة العليااا نةاارا ألن 

ن تعتبر مرتدعة القدرة نةرا ننخداأ مساتو   -اي الدراسة الحالية-المجموعة العليا 
 ااادرة العيناااة عوجااائ عاااام كماااا سااابق انشاااارة.  بحساااا  الدااار ق عاااين تقاااديرام القااادرة 

حة مااان أثااار التخماااين باساااتخدام الطريقاااة المرجعياااة  التقاااديرام األ لياااة  بااال المصاااح
التصااحيح،  حسااا  متوسااي هااما الداار ق للمجموعااام الااثالث العليااا  الوسااطى  الاادنيا 

( لوجيااااا علااااى الترتيااااب،   ااااد اختلدااااا 1399، 1388، 1389 جااااد أنهااااا تسااااا ي )
يا عنااد مسااتو  الدنلااة المجموعااة الوسااطى عاان المجموعااة الاادنيا اختالاااا دان ححصااا 

 ( مما يرجح التدسير الساعق.13131)
 بالر،ب من أن كال من طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة كانتا أيثر د ة       

اي التصحيح من أثر التخمين اي حالة منخد ي القدرة، حن أن كلتا الطريقتين تةل 
نخترار  Wilcoxonم اخترار مختلدة اختالاا جوهريا عن المحك المرجعي  اقد تب استخدا

دنلة الدرق عين تقديرام القدرة المصححة من أثر التخمين باستخدام كل من الطريقتين 
 التقديرام المناترة باستخدام المحك المرجعي،   لك اي كل مجموعة ار ية من 

 المجموعام الثالث السابقة،   د كانا الدر ق دالة ححصا يا اي جميال المقارنام. 
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 الحاا  أن قاايب متوسااي   ساايي الداار ق المطلقااة كانااا أ اال اااي طريقااة المواءمااة يمااا ي
مقارناااة بطريقاااة الحااامف المتتاااالي،   لاااك باساااتثناء مجموعاااة األيثااار  ااادرة.  بااااجراء 

)أ  اختراااار  t-testالمقارناااة عاااين الطاااريقتين ااااي هاااما الدااار ق باساااتخدام اختراااار 
Wilcoxon لمجموعتين اي د اة التصاحيح اي حالة عدم انعتدالية(، تبين اختالف ا

ماان أثاار التخمااين لمجموعااة متوسااطي القاادرة اقااي، عينمااا ت ااااأم الطااريقتين اااي د ااة 
 التصحيح من أثر التخمين ل ل من األ ل  األيثر  درة.

مما سبق يمكن القوب بأن د ة التصحيح من أثر التخمين بكل من طريقتي 
 القدرة.الحمف المتتالي  المواءمة تختلف باختالف مستو  

 نتا ع انجابة عن السجاب الخامف  منا يتها:
ينل السجاب الخامف على: ما مد  تراين د ة تقدير القدرة المصححة من أثر 
التخمين باستخدام طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة باختالف مستو  التخمين   لإلجابة 

 عنئ تب ما يلي:
 الصاااريح حلاااى ثاااالث مجموعاااام )أيثااار  تقسااايب العيناااة ال لياااة  اقاااا لمساااتو  التخماااين

اان(: تااب حسااا  النساارة الم ويااة للمدااردام المخمنااة  تخمينااا/ أ اال تخمينااا/ ،ياار مخما 
تخمينا صريحا من عاين حجماالي المداردام الصاوا  ل ال اارد، ثاب صانف الدارد ااي ا اة 
)،ير مخمن( ح ا كاناا هاما النسارة تساا ي صادرا  حيا  ت اون نسارة ترجيحائ للباديل 

مي نجح فيئ اي مدردة ما أعلى من نسرة ترجيحائ للبادا ل الثالثاة األخار ، الصوا  ال
 ،ير  لك صنف اي ا ة )مخما ن(. ثب  سما مجموعة المخمن عد رها حلى مجموعتين 

( لمجموعة %98389)أ ل تخمينا / أيثر تخمينا(   لك باستخدام  سيي هما النسب )
 المخما ن من عينة الدراسة.

 ة  اقا لمستو  التخمين الجز ي حلى ثالث مجموعام )أيثار تخميناا/ تقسيب العينة ال لي
تب حسا  النسارة الم وياة للمداردام الصاوا  المخمناة  متوسي التخمين/ أ ل تخمينا(:

( ماان عااين حجمااالي %911جز يااا )التااي تقاال نساارة تاارجيح البااديل الصااوا  ايهااا عاان 
ب يخمان أياة مداردة جز ياا. المدردام الصوا  ل ل ارد،   د كان هنااك اارد  احاد اقاي لا

ثب تب تحديد المستويام الثالثة للتخمين الجز اي باساتخدام انربااعيَّينن األعلاى  األدناى 
 ( على الترتيب.%31، %61لهما النسرة )

  د تب انعتماد على الدر ق المطلقة عين كل من طريقتي التصحيح  المحك المرجعاي  
بكال منهاا عان التقاديرام المنااترة المحساوبة  يمجشر نعتعاد تقديرام األاراد المحسوبة

بالمحااك المرجعااي،  ماان ثااب كمجشاار لد ااة التصااحيح ماان أثاار التخمااين، كمااا تبااين ماان 
 حجراءام حجابة السجاب الرابال.
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  الوصف انحصا ي لهما الدر ق اي كل مجموعة مان المجموعاام المصاندة  اقاا ل ال
 من مستو  التخمين الصريح  التخمين الجز ي.

 رناة عاين المجموعاام المصاندة  اقاا لمساتو  التخماين ااي د اة تصاحيح تقاديرام المقا
  درتها من أثر التخمين.  كانا النتا ع كما يلي:

نتا ع الوصف انحصا ي للدرق المطلاق عاين تقاديرام القادرة المصاححة باساتخدام كال  -9
من الحامف المتتاالي  المواءماة  المحاك المرجعاي، ااي كال مجموعاة مان المجموعاام 

 المصندة  اقا لمستو  التخمين،   لك كما بالجد ب التالي:

 
يت ح من الجد ب الساعق عدم تحقق اعتدالياة توزياال مجشار د اة التصاحيح مان 
أثاار التخمااين )الداارق المطلااق( اااي مجموعااة ،ياار المخماان اااي طريقااة الحاامف المتتااالي، 

معامال انلتاواء  مجموعة األ ل تخمينا اي كال مان طريقتاي التصاحيح  حيا  تجاا زم قايب 
  عف الخطأ المعياري لها. 

نتااا ع اخترااار دنلااة  حجااب اخااتالف د ااة تقاادير القاادرة المصااححة ماان أثاار التخمااين  -1
باستخدام طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة بااختالف مساتو  كال مان التخماين  التخماين 

 الجز ي: 
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المجموعاام كماا  نةرا لعدم تحقق اليار ل المتعلقاة باعتدالياة التوزياال ااي بعار
(،  أي ا لعدم تحقق شرل تجانف التراين عين المجموعام الدر ية، لاب 98تبين من جد ب)

يتسنى استخدام تحليل التراين المختلي أ  الرسايي لإلجاباة عان الساجاب الخاامف،  مان ثاب 
تااب اخترااار دنلااة الداارق اااي د ااة التصااحيح ماان أثاار التخمااين باااختالف مسااتو  التخمااين 

الجز اااي   لاااك ل ااال طريقاااة مااان طريقتاااي التصاااحيح،   لاااك باساااتخدام اختراااار الصاااريح أ  
Kruskal-Wallis.كانا النتا ع كما بالجد ب التالي  ، 

 
يت ح من الجد ب الساعق أن مستو  التخمين يمثل عامال اار ا بالنسرة لد ة 

مة التصحيح من أثر التخمين، سواء استخدما طريقة الحمف المتتالي أ  طريقة المواء
نجراء هما التصحيح. حي  كانا الدر ق  اقا لمستو  التخمين )الصريح  الجز ي على 

(.  ينرغي انشارة حلى 1319حد سواء( كبيرة  دالة ححصا يا عند مستو  دنلة أ ل من )
أن استخدام تحليل التراين الرسيي للمقارنة عين مجموعام األيثر تخمينا  متوسطي 

-د ة التصحيح من أثر التخمين باستخدام طريقة المواءمة التخمين  ،ير المخمن اي 
  د أسدر عن ندف النتيجة السابقة. -حي  تتحقق شر طئ

 لتبين مصدر هما الدر ق  أجريا المقارنام الثنا ية عين كل مجموعتين 
للعينتين المستقلتين اي حالة تحقق شرل اعتدالية التوزيال اي  t-testباستخدام اخترار 

(، 98تي المقارنة كما ات حا من نتا ع الوصف انحصا ي اي جد ب)يلتا مجموع
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بان ااة حلى تقار  حجمي المجموعتين،  اي حالة عدم تحقق هما الير ل تب استخدام 
( نتا ع هما المقارنام 96نجراء المقارنة،  يبين جد ب) Mann-Whitneyاخترار 

عتين اي د ة التصحيح من أثر الثنا ية  حي  يت من مستو  دنلة الدرق عين كل مجمو 
 التخمين.

 
 ( للوصف انحصا ي، ما يلي:98يت ح من الجد ب الساعق  جد ب)

  أن كلتا طريقتي التصحيح من أثر التخمين ت ون أيثر د اة ااي تقادير  ادرة الدارد كلماا
انخد ا نسرة عدد المدردام التي أجاعها صوابا عان طرياق التخماين ساواء كاان هاما 

أ  صااريحا  اقااد كانااا الداار ق عااين كاال مجمااوعتين ماان المجموعااام  التخمااين جز يااا
المصندة  اقا للتخمين ار  ا دالاة ححصاا يا عوجائ عاام،  كاناا قايب كال مان المتوساي 

  الوسيي للدر ق المطلقة تنخدر كلما انخدر مستو  التخمين.
 بالر،ب من أن كال من طريقتي الحمف المتتالي  المواءمة كانتا أيثر د ة اي 
التصحيح من أثر التخمين اي حالة منخد ي التخمين، حن أن كلتا الطريقتين تةل مختلدة 

 Wilcoxonأ   t-testاختالاا جوهريا عن المحك المرجعي  اقد تب استخدام اختراري 
نخترار دنلة الدرق عين تقديرام القدرة المصححة من أثر التخمين باستخدام كل من 

ناترة باستخدام المحك المرجعي،   لك اي كل مجموعة ار ية من الطريقتين  التقديرام الم
 المجموعام السا السابقة،   د كانا الدر ق دالة ححصا يا اي جميال المقارنام.

  د ترجال هما النتيجة حلى أن انخداأ التخمين يعني انخداأ درجة تأثر 
يرتدال ارتداعا م لال نتيجة  التقدير األ لي للقدرة بالتخمين  أي أن التقدير األ لي للقدرة ن

للتخمين الصا ب،  من ثب تةل تقديرام صعوبة المدردام المخمنة بعيدة عن تقدير  درة 
الدرد فيسهل ال يف عنها  تصحيح أثرها باستخدام الطرق انحصا ية،  تقتر  عملك 

 التقديرام التي توارها هما الطرق مال نةيرتها التي يوارها المحك المرجعي.
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تيير هما النتا ع حلى أن المحك المرجعي للتصحيح من أثر التخمين ربما يما  د 
يرخف الدرد حقئ اي تقدير القدرة  نتيجة نعتمادا على تقدير الطالب لنسب الترجيح 
 المي  د يتأثر بعوامل عديدة منها: سمام اليخصية حي  يميل الرعر حلى عدم ان رار 

فيةل لديئ هاجف باحتماب الخطأ خاصة  أن ( حتى  نن اطمأن نجاعتئ %911عنسرة )
زمن انمتحان يكون محد دا  ليف لديئ الدرصة ليتأيد من حجاعتئ بأيثر من طريقة.  من 
هما العوامل أي ا  عف الثقة نتيجة ل غي موقف انمتحان.  منها أي ا أن تعليمام 

الطالب انجابة انمتحان لب تو ح د ر نسب الترجيح اي حسا  الدرجة،  بالتالي يختار 
التي يثق عدرجة كبيرة اي صحتها ثب يوز  نسب الترجيح بطريقة ن تعكف هما الثقة طمعا 
اي الحصوب على جزء مناسب من الدرجة ح ا كان  د أساء اهب السجاب  اختار عديال خطأ. 

  من ثب  د ن ت ون نسب الترجيح مجشرا كافيا للتعبير الد يق عن درجة التخمين.
 ( أن هنااك تماثال كبيار عاين طريقتاي 96، 98، 98من الجادا ب الساابقة ) يما يت ح

التصااحيح ماان أثاار التخمااين اااي دنلااة  اتجاااا انخااتالف اااي د ااة التصااحيح ماان أثاار 
التخمين باختالف مستو  التخمين.  ترجح هما النتا ع عدم  جود تاأثير للتداعال عاين 

  لاك ااي د اة التصاحيح مان طريقة التصحيح  مستو  التخمين الصاريح أ  الجز اي، 
 أثر التخمين.

  يما يالح  من قيب متوسي   سيي الدر ق المطلقة اي المجموعام الدر ياة المختلداة
يانا أ ل عوجئ عام ااي طريقاة المواءماة مقارناة بطريقاة الحامف المتتاالي، مماا يجكاد 

 نتا ع السجاب الثال .
بكل من طريقتي مما سبق يمكن القوب بأن د ة التصحيح من أثر التخمين 

 الحمف المتتالي  المواءمة تختلف باختالف مستو  كل من القدرة  التخمين.
 تختلف نتا ع األس لة الثالث األخيرة من الثال  حلى الخامف اي الدراسة الحالية 

التي توصلا حلى أن طريقة الحمف المتتالي  Wainer & Wright (1980)عن نتا ع 
أثر التخمين،   لك اي جميال مستويام التخمين اي يانا من أدق طرق التصحيح من 

نمو ة المحاياة المستخدم   تجدر انشارة حلى اختالف محك الحكب على د ة التصحيح 
من أثر التخمين اي الدراسة الحالية عن المحكام المستخدمة اي تلك الدراسة )التحيز، 

ة الحالية تتدق مال نتا ع تلك تراين تقدير القدرة  الخطأ المعياري(. عيد أن نتا ع الدراس
الدراسة اي تراجال د ة التصحيح من أثر التخمين باستخدام الحمف المتتالي  باستخدام 
الطرق المستندة حلى الدرق عين تقديري القدرة  الصعوبة،   لك عندما ترتدال النزعة 

 للتخمين. كما تتدق معها اي ا ترا  كداءة هما الطرق اي حالة انعدام التخمين.
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من النتا ع السابقة  تحليلها  منا يتها، تخلل الدراسة حلى التوصيام 
  المقترحام التالية للراحثين  المهتمين بالقياس المعراي  التربوي:

  تحقيق أ صى  ري ممكن لمصادر أخطاء القياس من خالب انهتمام بكال مان انعاداد
الطاارق انحصااا ية الجيااد ألد ام القياااس المناساارة   ااري موقااف التطبيااق  حياا  أن 

 يمكن أن تلطف من التأثير السلبي لميكالم التطبيق، حن أنها ن تتغلب عليها تماما.
  انهتمام عتطوير عرامع حاسو  محلية تيسر حجراءام التصحيح من أثر التخمين بطرق

عدياادة، بمااا ييااجال علااى حجااراء المزيااد ماان الرحااوث اااي هااما المجاااب  باال تدعياال طاارق 
 التخمين اي الميدان التربوي.التصحيح من أثر 

  انهتمام بحسا  الدرجاة ااي انختراارام العقلياة  المعرفياة بماا يعكاف المعرااة الجز ياة
للداارد،  يمكاان انتقاااء طريقااة التقاادير الجز ااي المناساارة  اقااا ألهااداف عمليااة القياااس، 
 مااد  حساسااية هااما المعراااة اااي التطبيااق الميااداني للخااريع أ  ماان يااجدي انخترااار 

 معراي.ال
 يما توصي الدراسة المس ولين التربويين بما يلي:

  انهتمااام عتدعياال انخترااارام الت يايااة المحوساارة اااي قياااس الجانااب المعراااي،  تهي ااة
البنيااة التحتيااة  التجهياازام الالزمااة لهااا  نةاارا لمااا لهااما انخترااارام ممياازام ماان عينهااا 

 التقليل من احتماب لجوء الدرد للتخمين العيوا ي.
  تاااواير أجهااازة التصاااحيح ا لاااي المهي ااااة لحساااا  الدرجاااة ألسااا لة حنتااااة انسااااتجابة

المو ااو ية )مثاال انيماااب القصااير  تصااويب الخطااأ( اااي المجسسااام التربويااة،   لااك 
لتيجيال األساتمة  المعلمين على تنويال أس لة انمتحانام، نسيما اي  وء تزايد أعداد 

 س لة للتغلب على ميكلة التخمين.المتعلمين. حي  يجدي استخدام هما األ
  توخي الحمر اي تدعيل طرق نمو ة را  اي التصحيح من أثر التخمين، ااي اختراارام

التحصايل الدراساي مان نااو  انختياار مان متعاادد، حلاى أن ياتب تقااديب أدلاة علمياة كافيااة 
 تساعد على انتقاء أا ل هما الطرق تحقيقا لعدالة  مو و ية القياس.

 قااة الثامنااة للتقاادير الجز ااي التااي ا ترحهااا الراحثااان اااي الدراسااة الحاليااة اسااتخدام الطري
 .رجة الخام ال لية من أثر التخمينلتصحيح الد
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 مو وعام مطر حة للرح   الدراسة:
  المقارنة عين طرق التقدير الجز ي التي ا ترحتها الدراسة ااي تحقياق ثراام القيااس ااي

 انخترارام العقلية.
 ة المواءماااة كماااا طورتهاااا الدراساااة الحالياااة  طريقاااة المواءماااة ااااي المقارناااة عاااين طريقااا

صورتها ،ير المعدلة،   لك اي د اة التصاحيح مان أثار انساتجابام الياا ة، بااختالف 
لوجياا عاين تقادير القادرة  3، 139، 1نمي انستجابة،  اختالف عترة التخمين )بدارق 

  تقدير الصعوبة(.
  تعديلها بحامف كال مان المداردام الساهلة  الصاعرة بعد -المقارنة عين طريقة المواءمة

  طريقة الحمف المتتالي اي د ة التصحيح من أثر التخمين. -ل ل ارد
  دراسااة لد ااة تقاادير القاادرة المصااححة ماان أثاار التخمااين عنااد تاادريع األاااراد  اقااا لاانمي

 ، صدر( مقارنة بالتقدير الجز ي  اقا لنسب الترجيح.9استجاعتهب )
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 المراجال
 (، عمان: دار المسيرة.1)ل النةرية الحديثة اي القياس  (.1193محمد التقي )أحمد 

(. بعاار طاارق تقاادير الاادرجام للمدااردام  ام انختيااار ماان 9168أحمااد الرااااعي ،ناايب )
 .918-83(، 8)8، مجلة كلية التربية جامعة المنصورةمتعدد، 

التخماين ااي أسا لة  (. تصحيح معامالم صعوبة الدقرام ألثار1194أحمد سليمان عودة )
مجلاااة العلاااوم الندساااية انختياااار مااان متعااادد: صاااورة معدلاااة لمعادلاااة جيلداااورد، 

 .198-146(، 1)6،  التربوية جامعة السلطان  اعوس
األسااف (. اتجاهااام معاصاارة اااي عناااء عنااوك األساا لة، اااي: 1111أمينااة محمااد كاااتب )

-319ن شاامف، (، القاااهرة: جامعااة عااي3)ل التربويااة نعااداد المعلااب الجااامعي
341. 

معاايير (. 1199أمينة محمد كاتب، شادية عبد العزياز منتصار، رباا  عباد المانعب سايف )
،  ر ة تدريبية ،ير منيورة، جامعاة عاين شامف: كلياة البناام الور ة انمتحانية

 لآلدا   العلوم  التربية.
 ، عمان: دار المسيرة.تقويب التعلب(. 1194رجاء محمود أعو عالم )

. حتقاااان القيااااس الندساااي الحااادي ، النةرياااام (1193، س.  ليدنجساااتون، ر. )رينولااادز
 . ترجمة صال  الدين محمود عالم. عمان: دار الد ر. الطرق 

(، عمان: دار 8)ل  القياس  التقويب اي التربية  علب الندف(. 1199سامي محمد ملحب )
 المسيرة.

ن التخمااين باسااتخدام (. ال يااف عاا1198، حسااان مخلااوف )منتصاارشااادية عبااد العزيااز 
مجلاة دراساام تربوياة  اجتما ياة نمو ة را   عال تئ بخصا ل الدرد  المدردة، 

 .9318-9113(، 3ة 3)13، جامعة حلوان
(. مقارناة طارق  اري أثار 1196شريف عبد الرحمن السعودي، معين سلمان النصرا ين )

مجلاة راار، التخمين اي اخترارام انختيار مان متعادد  أثرهاا علاى خصاا ل انخت
 .899-918(، 8ملحق  4)49، دراسام اي العلوم التربوية جامعة األردن

(. أثاار المواقااف انختراريااة جما يااة المرجااال  محكيااة 9119صااال  الاادين محمااود عااالم )
المرجال ااي ماستويام التخماين  سلوك المخااطرة  األداء ااي علاب الاندف )دراساة 

 .918-16 (،91، 96) 9، مجلة علب الندفتجريبية(. 



 القدرة من أثر التخمين باستخدام محك نسب الترجيح  مقارنة طريقتين لتصحيح تقدير
 د/ حسان مخلوف خالف مخلوف العزيز مهدي منتصر عبدشادية / د 

 

 -514- 

نمااا ة انساتجابة للمداردة انختراريااة: أحادياة الرعااد (. 1119صاال  الادين محمااود عاالم )
، القاااهرة: دار الد اار  متعااددة األبعاااد  تطبيقاتهااا اااي القياااس الندسااي  التربااوي 

 العربي.
القيااااس  التقاااويب الترباااوي  الندساااي: أساساااياتئ (. 1199صاااال  الااادين محماااود عاااالم )

 (، القاهرة: دار الد ر العربي.8)ل اتئ المعاصرة  تطبيقاتئ  توجه
(. أثار بعار طرا اق تصاحيح اختراارام انختياار مان متعادد ااي 1198طئ عقلة الخرشاة )

د ة صعوبة الدقرام   درام األاراد  اق نمو ة را  اي نةرية انساتجابة للدقارة، 
 .818-818(، 9)14، مجلة كلية الدراسام العليا اي التربية جامعة القاهرة

(. المقارنااة عااين النةريااة ال الساايكية  النمااو ة ثالثااي 1193محمااد محمااود عبااد الوهااا  )
الرااارامتر اااي معالجااة أثاار التخمااين عنااد تقاادير ححصااا يام األاااراد  المدااردام اااي 

           (،911)16، المجلااااة التربويااااة جامعااااة ال ويااااااخترااااار اختيااااار ماااان متعاااادد، 
981 -199. 

(. أثر طريقة تقدير الدرجام  نمو ة انستجابة للمداردة 1191ها  )محمد محمود عبد الو 
المجلااة ااي د ااة تقادير بااارامترام األااراد  المدااردام نختراار صااوا   خطاأ متعاادد، 

 . 69-91(، 1)43، جامعة انمارام العربية المتحدة -الد لية للبحاث التربوية 
ثاار طريقااة تصااحيح اقاارام (. أ1111ماار ان صااالح الصاامادي، يوسااف محمااد السااوالمة )

الصوا   الخطأ المتعدد ااي د اة تقادير  ادرام األااراد  صاعوبة الدقارام باساتخدام 
 .68-89(، 9)9، المجلة األردنية اي العلوم التربوية نمو ة التقدير الجز ي،

(. أثر التخمين علاى البنياة العاملياة لالختراارام المعرفياة، 9111يحيى مرز ق األحمدي )
 .189-138(، 4)3، لتربية جامعة المنيامجلة كلية ا
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