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 لخص:امل

 البحث أهداف ولتحقيق راش، نموذج وفق العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصاء كفايات لقياس املرجع محكي اختبار بناء إلى البحث هدف

 تم حيث ؛(اإلخراج مرحلة -التجريب مرحلة -البناء مرحلة -التحليل مرحلة) مراحل أربع على األداة بناء وتم التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة اعتمدت

 املركزية النزعة مقاييس -اإلحصاء في األساسية املفاهيم: )وهي لإلحصاء؛ الضرورية الكفايات تغطي فقرة،( 47) من مكون  املرجع محكي اختبار بناء

 امجالبرن من املستخرجة النتائج تفسير - الالبارامترية اإلحصائية األساليب - البارامترية اإلحصائية األساليب - االرتباط معامل وتحديد تفسير -والتشتت

 عينة على األداة تطبيق تم االختبار وثبات صدق من وللتأكد. البحث وفرضيات ألهداف املناسب اإلحصائي األسلوب اختيار - SPSSاإلحصائي

 االختبار أن إلى يشير مما ؛(0,96) كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل وبلغ. البناء وصدق املحتوى  صدق من التحقق وتم ،(30) عددها استطالعية

 ومعامالت متوسطة، الصعوبة معامالت فكانت ،(SPSS) برنامج خالل من للفقرات السيكومترية الخصائص فحص وتم عالية، ثبات بدرجة يتمتع

 فقرة( 47) مطابقة إلى -(Bilog-mg3) برنامج باستخدام فرد،( 200) من املكونة البحث عينة على تطبيقه بعد البحث نتائج وأشارت. مناسبة التمييز

 على االختبار وحاز درجة،( 32) قيمتها وبلغت التحكيمية، أنجوف بطريقة القطع درجة تحديد وتم للنموذج، فرد( 200) بيانات ومطابقة راش، لنموذج

 بين التمييز شأنه ومن ة،واملوضوعي الدقة من عالية بدرجة يتمتع االختبار أن على مؤشر وهذا ،(0.94) الحديثة القياس نظرية وفق مرتفع ثبات معامل

 بناؤه تم الذي االختبار استخدام: منها التوصيات؛ من بمجموعة البحث وخرج. العليا الدراسات طلبة من اإلحصاء لكفايات املتقنين وغير املتقنين

 اخرى  نماذج باستخدام بناؤه تم الذي لالختبار السيكومترية الخصائص حول  دراسات إجراء, العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصاء كفايات لقياس

 . تبوك جامعة في املاجستير مرحلة قبول  اختبار في االختبار فقرات من يستفاد, الفقرة استجابة لنظرية

 .تبوك جامعة؛ العليا الدراسات طلبة ؛اإلحصاء؛ الكفايات ؛اختبار بناء :املفتاحية الكلمات

 

 قدمة:امل

 ي  وقد تركزت أكثر هذه النهضة على علم   ،كافة مجاالت العلوم اإلنسانية والطبيعية على حٍد سواءشهد الحقبة الحالية نهضة علمية في ت

 استخدامهما في مجاالت العلوم املختلفة ؛اإلحصاء والقياس
ً
 متداوال

ً
وكذلك في مجال  ،والتربوي  ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،كاملجال النفس ي ؛إذ بات أمرا

 على علم القياس النفس ي والتربوي مواكبة هذا التطور والتقدم العلمي
ً
 يلبى احتياجات املجتمع الحديث.كي  ؛البحث العلمي، حتى أصبح حتميا

 يبذله املجتمع في عملية التنمية والتطوير، كما تع يالتي تظهر مدى الجهد الذاملهمة وتعد الجامعة إحدى الجهات التربوية 
ً
من  تبر الجامعة أيضا

أن تفرغ ُجل تركيزها في  -وما تحتويها من كليات ومعاهد وفروع وأقسام -لذا فإن على الجامعة  ؛السبل األساسية التي توصل إلى غايات التربية ومرادها

                                                           
 التربوي مشروع بحثي مقدم إلى قسم التربية وعلم النفس بجامعة تبوك كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستير في التربية تخصص القياس والتقويم  1
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ين الطلبة واالستغالل األمثل من أجل تطوير تلك القدرات واالتجاهات والشغف، ومن ثم تمك ؛وشغفهم ،واتجاهاتهم ،استكشاف قدرات طالبها

 (.2015القرش ي،  لطاقاتهم ومعارفهم املكتسبة )

الذين  ،خاصة في ربط املجتمع بالباحثين والعلماء ،وتشكل الدراسات العليا في الجامعة قمة التدرج التعليمي؛ وذلك ملا تمثله من دور مهم

 ؛املجتمع وتأخره على مدى استغالل برامج الدراسات العليا، وتطبيق مخرجاتها يرق حيث يعتمد ؛يساعدون في ابتكار حلول لكافة العقبات املجتمعية

 (.2010النيرب،  ) للمض ي قدما باملجتمع نحو التقدم واالزدهار

ركزت على  ومع تنامى تفهم أهمية اإلحصاء واستخداماته الواسعة في شتى فروع العلوم النظرية والتطبيقية، وتلبية لقاطرة التغيير الشاملة التي

  - كافة مراحل التعليم في معظم البلدان العربية
ً
 على معظم طلبة الجامعاتإفقد باتت هذه املادة مقررا

ً
وذلك  ،وخاصة في الدراسات العليا ،لزاميا

 من برامجهم املتخصصة التي يلتحقون بها
ً
وذلك بهدف تذليل الطريق أمام الطلبة الستخدام وفهم البحوث املتعلقة بالبيانات اإلحصائية  ؛بجعله جزءا

 (2008ريان، ) .ذات الصلة ببرامجهم األكاديمية، وتأهيلهم لالنسجام مع الجوانب اإلحصائية في الحياة العملية املنفصلة عن نطاق نسقهم الجامعي

ات العليا املهارات اإلحصائية التي تتطلبها عملية إجراء البحوث العلمية، فمن ثم يعتبر منهج ن منهج اإلحصاء يمنح طالب الدراسإحيث و 

 (2017)الخزيم، . اإلحصاء أحد املناهج األساسية في برامج الدراسات العليا

 من الفشل، مع تكون انطباعات وزيادة قلقهم خو  ،في تحفيز الطالب ؤ( أن التحديات املتعلقة باإلحصاء تؤدي إلى تباط2001ويرى أبو هاشم )
ً
فا

وفهمهم الصحيح ملا تشتمله الدراسات السابقة لعلم  ،مما يعرقل دراستهم املستقبلية ؛بل تجاه اإلحصاء برمته ،ليس تجاه املقرر فحسب ،سلبية لديهم

 النفس والتربية. 

تبين له أن  ،ي لطالب كليات التربية واآلداب لعدد من السنوات( أنه من خالل تدريسه ملقررات اإلحصاء التربوي والنفس 2001وقد بين عالم )    

  ،واستخراج النتائج منها ،دراك وفهم املبادئ اإلحصائية وتطبيقاتها في الحاالت النفسية والتربويةإهناك عقبات تواجه الطلبة في 
ً
وتفسيرها تفسيرا

 .
ً
 واضحا

 إوحيث    
ً
التي تساعده في إتمام بحثه والتصدي  ،على كل طالب دراسات عليا أن يمتلك الكفايات األساسية في اإلحصاء نه قد بات حتما

فقد  - حصاءللتطورات السريعة بالذات في العصر الحالي، وملا يلقاه بعض الطالب أثناء سيرهم في رحلتهم البحثية من عوزهم املعرفي بالكفايات في اإل 

 لخلو الدراسات والبحوث السابقة  .تعمل على قياس مدى تمكن الطلبة من كفايات اإلحصاء ،ى أداة قياس موضوعيةأصبحت الحاجة شديدة إل
ً
 -ونظرا

من أجل ذلك  ؛من أدوات قياس مقننة مبنية وفق نظرية القياس الحديثة لقياس الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا -حسب علم الباحثة 

 لقياس الكفايات في اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك. ؛اء اختبار مرجعي املحكقامت الباحثة ببن

 مشكلة البحث: 

وقد تفتقر هذه االختبارات إلى املوضوعية بسبب تأثرها بخصائص أفراد  ،بنيت العديد من االختبارات باستخدام نظرية القياس التقليدية

 ،وتفسير نتائجها ،واختيار فقراتها ،وضوعية نتائج االختبارات وصدقها تعتمد على دقة األساليب التي تستخدم في بنائهاوألن م .العينة التي تطبق عليها

والتي أثبتت البحوث والدراسات التجريبية أنها  ،لهذا فإنه من الضروري استخدام التوجهات الحديثة في القياس - ووصفها للقدرة التي يقيسها االختبار

واإلجبارية لطلبة املهمة ألنه من املواضيع  ؛وبوجه خاص يجب تحديد قدرة الفرد بشكل دقيق في اإلحصاء .وضوعية والدقة في قياس قدرة الفردتحقق امل

من خالل اختيار اإلحصائي الذي يناسب وذلك  ،واختبار الفرضيات ،أسئلة الدراسةعن فمن خالل اإلحصاء يتعلم الطالب كيف يجيب  ،املاجستير

لذلك جاء هذا البحث لبناء اختبار محكي املرجع في اإلحصاء لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك باستخدام النظرية  ؛غيرات وبيانات الدراسةمت

 الحديثة في القياس.

 سئلة البحث: أ

 العليا؟ما مدى تحقق افتراضات نموذج راش في اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات  .1

 فراد العينة لنموذج راش؟أما مدى مطابقة استجابات  .2

 الصعوبة للفقرات و  معامل ما قيم تقديرات  .3
 
 ق نموذج راش؟ف

 ما قيم معامل ثبات االختبار و   .4
 
 ق نموذج راش؟ف

كفايات اإلحصاء لدى طلبة ما درجة القطع بين املتقنين لكفايات اإلحصاء والذين ال يتقنون هذه الكفايات على اختبار محكي املرجع لقياس  .5

 الدراسات العليا؟
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  أهداف البحث:

من خالل بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا وفق نظرية القياس الحديثة باستخدام نموذج 

 هدف البحث إلى: ،األحادي املعلم ) نموذج راش (

 راش في بيانات البحث الحالية.التعرف على مدى تحقق افتراضات نموذج  .1

 التحقق من مدى مطابقة استجابات أفراد العينة لنموذج راش. .2

 الصعوبة لفقرات االختبار وفق نموذج راش. معاملالكشف عن قيم  .3

 الكشف عن قيم معامل ثبات االختبار وفق نموذج راش. .4

 متقنين وغير متقنينف الطلبة إلى والتي من خاللها يتم تصني ،تحديد درجة القطع املناسبة .5

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:

 ،وأنواع صدق وثبات االختبارات مرجعية املحك ،من حيث خطوات بناء مثل هذه االختبارات ،توفير إطار نظري يتناول االختبارات مرجعية املحك .1

 وطرق تحديد درجة القطع.

مقررات إحصائية بالكفايات اإلحصائية )التي تضمنها االختبار الذي تم بناؤه  تزويد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك الذين يقومون بتدريس .2

 ومراعاة هذه الكفايات عند تصميم وتدريس املقررات اإلحصائية. ،بالبحث الحالي( الواجب توافرها لدى طلبة الدراسات العليا

كونها مرحلة إعداد أعضاء هيئة التدريس للجامعات كما  ؛لدراسات العلياأهمية املرحلة الدراسية التي يتم دراستها وبناء االختبار لها وهي مرحلة ا .3

 هي مرحلة إعداد للباحثين في املستقبل.

بل تتعدى إلى كونها أداة استقصاء  ،تعد الطرق اإلحصائية اليوم واحدة من األدوات العلمية التي ال تقتصر وظيفتها على تلخيص ووصف البيانات .4

  ؛والسيما في الدراسات العليا ،واستدالل في منهجية البحث
ً
 إلجراء البحوث في عدد كبير من  حيث أصبح اإلملام بالطرائق اإلحصائية مطلبا

ً
أساسيا

ومن هنا  ؛بة الدراسات العليا في كليات التربيةولذلك أصبح اإلحصاء أحد املقررات اإللزامية لطل ؛وغيرها ،وعلم النفس ،منها التربية ؛التخصصات

خاصة في ظل قلة  ،في كونه قد يسهم في توجيه أنظار الباحثين إلى إجراء دراسات أخرى في مجال الكفايات اإلحصائية ؛تبرز أهمية البحث الحالي

 الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع.

 األهمية التطبيقية:

 مدى تمكن طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك من الكفايات في اإلحصاء. توفير اختبار مرجعي املحك لقياس .1

يمكن ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقررات اإلحصائية لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك استخدام هذا االختبار في  .2

 وة ونقاط الضعف في الكفايات اإلحصائية لديهم.للتعرف على نقاط الق ؛تشخيص وتقويم الكفايات اإلحصائية لدى طالبهم

ة تعريف القائمين على العملية التعليمية في جامعة تبوك بمستوى تمكن طلبة الدراسات العليا من الكفايات اإلحصائية في التخصصات التربوي .3

 بالجامعة.

 حدود البحث:

 :بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا. حدود موضوعية 

 :افية  طلبة الدراسات العليا في كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك. حدود ديموغر

 :كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك. حدود مكانية 

 :هـ1440-1439الفصل الدراس ي الثاني لعام  حدود زمانية. 

 ت البحث:مصطلحا

 (Criterion- Referenced- Testاالختبار محكي املرجع ) 

د اآلخرين يعرف بأنه: ذلك االختبار الذي يستخدم في تقييم أداء الفرد بالنسبة إلى مستوى أداء مطلق، دون الحاجة إلى مقارنة أدائه بأداء األفرا

 .(2007 ،)عالم

 ويعرف كذلك بأنه: االختبار الذي يستخدم لتقدير أ
ً
 جيدا

ً
وهو يستخدم بغرض التعرف على  ،داء الفرد في نطاق من السلوك املحدد تحديدا

 .(1996،) الشرقاوي  الطالب الذين أتقنوا مجموعة من األهداف والطالب الذين لم يتقنوا هذه األهداف
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 بأنه:
ً
 للخطوات العلمية املتعارف عليها لدى علماء القياس والتقويم، والذي يستخدم  ويعرف االختبار املحكي إجرائيا

ً
االختبار الذي ُيبنى وفقا

 لقياس مدى إتقان طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك لكفايات البحث العلمي.

 (:Competencyالكفاية ) 

وتقاس من  ،املرور في برنامج تعلم محدد، ينعكس أثره على األداء والتحصيلهي مجمل السلوك الذي يتضمن املعارف واملهارات األدائية بعد 

 (1998، خالل االختبارات محكية املرجع. )جامل

، واملتعلقة بمجال تعليمي أو تدريبي 2001،كما يعرفها )عالم
ً
 دقيقا

ً
( بأنها: مجموعة متكاملة من املعارف واملهارات الوظيفية املحددة تحديدا

 مكن تحقيقها وقياسها من خالل البرنامج التعليمي.معين، بحيث ي

 (:Statistical Competenciesالكفايات اإلحصائية )

 ،وتحليل البيانات ،وفهم وتفسير ،"قدرة الطالب على جمع وتنظيم ووصف البيانات اإلحصائية :( بأنهاASA) تعرفها الجمعية األمريكية لإلحصاء

 (.Taylor,1993باإلضافة إلى قدرته على حل املشكالت اإلحصائية عن طريق تحديد وتطبيق األساليب اإلحصائية املناسبة" ) ،وتقييم هذه البيانات

 بأنها:     
ً
طالب الدراسات العليا على اإلجابة على مفردات االختبار محكي املرجع الذي تم بناؤه لقياس قدرة  وتعرف الكفايات اإلحصائية إجرائيا

  ،اإلحصائيةالكفايات 
ً
 عنها بالدرجة التي يحصل عليها طالب الدراسات العليا في هذا االختبار. معبرا

 (:Rasch Modelنموذج راش )

ويهتم بتحديد موقع الفقرة االختبارية على سلم صعوبة ، وقد اقترحه جورج راش، One Parameter Modelيطلق عليه النموذج أحادي املعلمة 

 (.2001 ،كما يهتم بتدريج مستويات قدرة الفرد باختبار معين على نفس متصل الفقرات )عالم، تشكل االختبارجميع املفردات التي 

 بأنه:     
ً
، يعمل على تقدير احتمالية إجابة الفرد عن فقرة ما إجابة صحيحة، حد نماذج نظرية االستجابة للفقرةأهو ويعرف نموذج راش إجرائيا

  نوعدد أفراد العي ،بغض النظر عن عدد فقرات االختبار ،الفقرة ومعامل صعوبة، بداللة قدرته

 اإلطار النظري 

 أ
ً
 :: االختبارات املحكية املرجعوال

 تعريف االختبارات محكية املرجع:

 ، نالحظ تعدد وتنوع تعريفات االختبارات محكية املرجع ،دبيات القياس النفس ي والتربوي أبتفحص 
ً
  وأفهناك ما يزيد عن ستين وصفا

ً
تعريفا

لى عدم االتفاق إكما قد يرجع  ـتعدد أنواع هذه االختباراتإلى وربما يرجع ذلك  ؛وتختلف في البعض اآلخر ،تتشابه في بعض عناصرها ،لهذه االختبارات

 الذي تنسب إليه درجات األفراد في هذه االختبارات. Criterion"حول مفهوم "املحك 

 الختالف آراء وخبرات علماء القياس التربوي ن تعريف أ( 2014،وترى )مجيد
ً
حيث يوجد في أدبيات ؛ االختبارات محكية املرجع يتعدد وفقا

 تصف االختبارات محكية املرجع
ً
 وتتمحور تلك التعريفات حول النقاط اآلتية:  ،القياس التربوي أكثر من خمسين تعريفا

 الذي يقيسه اال  content – domainتعريف النطاق السلوكي  .1
ً
 دقيقا

ً
 ار مفردات تمثل هذا النطاق. ويساعد ذلك على اختي ،ختبار تعريفا

مما يساعد على تشخيص نواحي ضعفه  ؛استخدام نتائج االختبارات محكية املرجع التخاذ القرارات الخاصة بتحديد مستوى كفاءة الطالب .2

 وقوته.

 )أهداف سلوكية أمقارنة أداء الطالب بمستويات  .3
ً
محددة( يتخذ في ضوئها قرارات تربوية تتعلق بمدى إتقان الطالب أو عدم داء محددة مسبقا

 إتقانه للمهارات املراد قياسها.

 نواع االختبارات محكية املرجع:أ

وال سيما كتب نظريات القياس التي اهتمت  ،دبيات واملراجع املتخصصة في القياس والتقويممن خالل اطالع الباحثة على بعض األ 

 لطبيعة نطاقها السلوكيأغلب الكتب تفرق بين ثالثة أن أنجد  ،باالختبارات محكية املرجع
ً
وفيما يلي شكل يوضح  ،نواع من االختبارات املحكية وفقا

                     (2007، )عالم .وردهاأنواع االختبارات املحكية كما أ

 رجعية الهدف االختبارات مObjective –Referenced Tests (ORTs):  

وتكون هناك مزاوجة بين مفردات  ،هي تلك االختبارات التي تبنى على أساس مجموعة من األهداف التعليمية املصاغة صياغة سلوكية 

  ،االختبار وهذه األهداف
ً
فإن املفردات التي يشتمل عليها االختبار تكون  ،وبالتالي ،غير أن النطاق السلوكي الذي تمثله هذه األهداف ال يكون محددا

 
ً
وتطبق هذه االختبارات عادة عند االنتهاء من وحدة  .التي تقيس مجموعة األهداف ،ألنها ال تمثل النطاق الشامل للمفردات املمكنة ؛قليلة العدد نسبيا

في ضوء نسبة مئوية محددة من  ،واألخرى لم تحققها ،حداهما حققت األهدافبهدف تصنيف املختبرين في مجوعتين إ ؛و وحدة نسقية معينةأتعليمية 

 (2014، )مجيد .والتعرف على األهداف التي لم يستطع كل منهم تحقيقها ،إجابة صحيحةعنها املفردات التي ينبغي اإلجابة 
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  :االختبارات مرجعية النطاقDomain – Referenced Tests (DRTs) 

 ودقيقا ،أو املهارات ،هذه االختبارات بتحديد نطاق سلوكي شامل من املهام ىتبن
ً
 واضحا

ً
املفردات التي يشتمل  ىوتنتق ،أو املتطلبات تحديدا

 
ً
وتستخدم درجات هذه االختبارات في الحصول على تقديرات  ،أو بطريقة معاينات عشوائية طبقية ،عليها االختبار من هذا النطاق انتقاء عشوائيا

 ،جابة الصحيحة على مفردات االختبار في وقت معينإحصائية الحتمال إجابة فرد أو مجموعة من األفراد عن مفردات النطاق الشامل الذي تمثله اإل 

 (2001،)عالم .وهذا يساعد في تعميم نتائج االختبار على النطاق الشامل

ثم يتم اختيار مفردات تمثل هذه  ،تقسيم املقرر إلى مجاالت محددة حيث يتم ؛ويتميز هذا النوع من االختبارات بارتفاع صدق املحتوى 

 عن طريق تحديد األوزان النسبية لكل مجال
ً
 منظما

ً
للتعرف على  ؛ثم يتم تحكيم املفردات املختارة بواسطة خبراء في مادة التخصص ،املجاالت تمثيال

وبعد ذلك يتم توزيع  ،كما يتم تحكيم املفردات بالنسبة ألهميتها في تمثيل املجال الذي تنتمي إليه ،مع املجال الذي تنتمي إليه ةمدى اتفاق كل مفرد

 (2003 ،قاسم ،صالح ،)منس ى .املفردات على مجاالت االختبار في صورته النهائية

  :اختبارات التمكن أو اإلتقانMastery Tests (MTs)  

فاختبار  ،تنميته لديه ىكان فرد معين اكتسب السلوك الذي يهدف برنامج تعليمي أو تدريبي إلتصمم هذه االختبارات من أجل تحديد ما إذا 

ولذلك يمكن أن يكون هذا  ؛أو نطاق من املهارات املحددة ،أو مهارة معينة ،التمكن أو اإلتقان يساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بإتقان الفرد لهدف تعليمي

 لدرجة تحديد واكتمال النطاق السلوكي لألداء الذي يقيسه االختبار ،االختبار مرجعي الهدف
ً
 (2014 ،)مجيد .أو مرجعي النطاق وفقا

 خصائص االختبارات محكية املرجع:

 كما يلي: - (2009كما يراها )عبابنة ,  -وهي  ؛تتمتع االختبارات محكية املرجع بعدد من الخصائص 

1.  
ً
 لتشخيص صعوبات التعلم.  تقدم االختبارات محكية املرجع أسلوبا

وذلك باعتبارها أداة لقياس درجة إتقان االطفال لبعض املهارات  ؛أهمية كبيرة في مراحل التعليم األساسيةذات تعتبر االختبارات محكية املرجع  .2

 املعرفية.

 تتمتع االختبارات محكية املرجع بدقة ممتازة في وصف أداء الفرد بداللة املحك.  .3

 ت محكية املرجع معلومات مناسبة في تقويم فعالية التدريس. تقدم االختبارا .4

 والتقويم الختامي.  ،فهي تستخدم في تقويم التعلم اإلتقاني ،االختبارات محكية املرجع ذات استخدامات متكاملة .5

  :خطوات بناء االختبارات محكية املرجع

ن بناء هذا النوع من االختبارات يتطلب الرجوع إلى املصادر واملراجع إإذ  ؛املرور بهاينبغي مهمة، عند بناء االختبارات محكية املرجع هناك خطوات    

 واالستفادة من خطواتها. ،الدراسات السابقةإلى باإلضافة  ،املتخصصة باالختبارات محكية املرجع

إلى  ةوال تزال بحاج ،من املشكالت التقنية( إلى أن خطوات بناء االختبارات املحكية تعاني من كثير Hambleton & Simon ,2000شار )قد أو 

 ن أهم الخطوات لبناء االختبار محكي املرجع من وجهة نظرهم هي: إو  .للتوصل إلى حل مرض ملطورين االختبارات محكية املرجع ؛مزيد من الدراسات

 تحديد املحتوى املراد قياسه.  .1

 إعداد مواصفات املجال السلوكي.  .2

 إعداد فقرات تقيس وتمثل املحتوى.  .3

 اختبار الخصائص السيكومترية لهذه املفردات.  .4

 تحديد املعايير. .5

 إعداد دليل االختبار.  .6

 نشر االختبار.  .7

 صدق االختبارات محكية املرجع:

إذ يشير مصطلح صدق االختبار  ؛و محكي املرجعأ ،سواء كان االختبار معياري املرجع ،ال تختلف املبادئ األساسية في صدق االختبارات 

(Validity إلى ما إذا كان االختبار يقيس ما صمم )لقياسهأ 
ً
وبالقرارات التي يتم  ،وبالتالي فإن الصدق عادة ما يرتبط بغرض االختبار وبهدفه ،صال

 ،وعليه .ود صدق االختبار تتنوع بتنوع أغراضهن دالئل وجإف ،وألن االختبار يستخدم ألغراض مختلفة ،اتخاذها بناء على درجات الطلبة على االختبار

والتحليل اإلحصائي لدرجات االختبار. ولقد استخدم املختصون  ،ونتائج التحقق اإلمبريقي ،فإن أدلة صدق االختبار عادة ما تعتمد على أحكام الخبراء

حد أشهر أهم أإال أن  ،والصدق التمييزي  ،التجريبي والصدق ،الصدق العاملي :منها ؛بالقياس والتقويم عدة مصطلحات تتعلق بصدق االختبار

 ( 2009، ة)عبابن والصدق البنائي. /والصدق املرتبط باملحك ،التقسيمات املستخدم في حالة االختبارات معيارية املرجع هي صدق املحتوى 
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املتبعة في التحقق من صدق االختبارات معيارية الطرق  -إلى حد ما  -تماثل  ،املرجع ق رئيسة لتقدير صدق االختبارات محكيةوتوجد ثالث طر 

 وهي:  ؛املرجع

 الصدق الوصفي.  .1

 الصدق الوظيفي.  .2

 وصدق التكوين الفرض ي في االختبارات معيارية املرجع. ،والصدق التجريبي ،وهذه الطرق تناظر صدق املحتوى  .صدق انتقاء النطاق السلوكي .3

                (2001، )عالم 

 ثبات االختبارات محكية املرجع: 

ن الثبات بصورة عامة يعتمد على الفروق واالختالفات أوذلك  ،يعتبر ثبات االختبارات محكية املرجع من القضايا األساسية في مجال القياس

  ،املوجودة بين األفراد عند تطبيق االختبار عليهم
ً
 على مقارنة درجات األفراد بمعيار محدد سلفا

ً
 ،وفي االختبارات محكية املرجع يكون االهتمام منصبا

 يتم مقارنة  GRE أو الدرجة على االختبار ،TOEFLأو الدرجة املحددة في اختبار التوفل  ،درجة النجاح على االختبار التحصيلي :مثل
ً
والتي تمثل محكا

 على الدقة في بفإن االهتمام  ،ومن هذا املنطلق ،أم تعدوه ،أو قصروا دونه ،هل بلغوه :درجات األفراد به ملعرفة
ً
االختبارات محكية املرجع سيكون منصبا

و لم يبلغوا املحك أو أمثل أن يصنف األفراد فيما أن كانوا قد بلغوا  ،باإلضافة إلى االهتمام في أحيان أخرى على الدقة والصواب في القرار ،الدرجة

لكن ذلك ال يعني عدم  ،وبناء عليه فان أساليب حساب الثبات بالطرق التقليدية ال يناسب استخدامها مع االختبارات محكية املرجع ،ستوى املحددامل

 مهمة ،وال عدم أهمية إعادة االختبار ،أهمية االتساق الداخلي لالختبار محكي املرجع
ً
ولكنها ال تغني عن حساب معامل الثبات لالختبارات  ،فهي جميعا

 .( 2014،)الطريري  محكية املرجع بالطرق املناسبة لها.

وأعداد  ،وأعداد املواليد ،كأعداد السكان ؛املفاهيم الشائعة بين الناس عن اإلحصاء هي أرقام وبيانات رقمية فقطإن  :statisticsحصاء مفهوم اإل 

وهذا هو  ،والتعبير عنها بأرقام ،ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن اإلحصاء بأنه عد أو حصر األشياء ،وخالفه ،وأعداد املزارع ،وأعداد املزارعين ،الوفيات

ي وصف وتلخيصها بشكل يمكن االستفادة منه ف ،وتبوبيها ،ولكن اإلحصاء كعلم هو الذي يهتم بطرق جمع البيانات ،املفهوم املحدد لعلم اإلحصاء

 (2004 ،النواح ) للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد. ؛البيانات وتحليلها

والقاموس الحديث لعلم االجتماع الذي وضعه  .بمعنى عده وحفظه وعقله وضبطه ،أحص ى الش يء :ويقال ،هو العد الشامل حصاء في اللغة:واإل 

 ،وتبويب ،وتصنيف ،وهي تعني "مجموعة من األساليب التي تستخدم في جمع ؛يقدم رؤية لكلمة إحصاء ، George and Achilles Theocorsonكل من 

 ، Inductionبل يتعداه إلى مرحلة االستنباط ، Descriptionواإلحصاء بهذا املعنى ال يقف عند حد الوصف .وتحليل البيانات الكمية" ،وعرض

حيث تأخذ صيغة الجمع.  ،حصاءات"إوالتي عادة ما تسمى  ،اء لإلشارة إلى البيانات الرقميةكما تستخدم كلمة إحص ، Inferenceواالستدالل

 ( 2007 ،)القصاص

 لإلحصاءإبل  ،نجد أن هناك تعريفات تنوعت وتعددت ما في املفهوم االصطالحي:أ
ً
 خاصا

ً
ولكن أشهر  ،ن كل مؤلف لكتاب إحصائي وضع تعريفا

م الطريقة العلمية في بحثها للعلوم اإلنسانية والعلوم املتصلة بأي لون من ألوان الدعامات الرئيسة التي تقو  حدى إالتعريفات هو أن اإلحصاء "

 (2011،الحياة. )السيد

وفي تفسير  ،نه يستخدم في توجيه عملية جمع البياناتإحيث  ؛هناك عدة أمور تعكس أهمية علم اإلحصاء حصاء لطالب الدراسات العليا:همية اإل أ

عديد من األشياء في كثير من الومن أبرز املجاالت التي تستخدم فيها املعالجات اإلحصائية إجراء املقارنة بين  .القات التي تعكسها تلك البياناتالع

ي يجريها بين العديد من ن الحياة اإلنسانية سلسلة من املواقف التي يتخذ فيها الفرد قراره بناء على ما تسفر عنه املقارنة التإ :ويمكننا القول  ،املواقف

 ،فنجاح اإلنسان في حياته يتحدد وفق مقياس معين في ذهنه ،وهذه املقارنة في جوهرها عملية إحصائية تقترن بالقياس والتقييم والتقدير ،االحتماالت

 وفق معايير يتعارف عليها األفراد في مجتمعهم ،يقدر به هذا النجاح
ً
 ( 2007 ،القصاص ) .وحرية الفرد في مجتمعه تقاس أيضا

 Statistical Competencies :حصائيةالكفايات اإل 

 ( ASAمريكية لإلحصاء )تضمن تعريف الجمعية األ 
ً
قدرة الطالب على جمع وتنظيم  بأنها: statistical Competencies حصائية للكفاية اإل تعريفا

باإلضافة إلى قدرته على حل املشكالت عن طريق تحديد وتطبيق  ،وتقييم هذه البيانات ،وتحليل البيانات ،وتفسير ،وفهم ،ووصف البيانات اإلحصائية

 ( Taylor,1993) .األساليب اإلحصائية املناسبة

والتي ينبغي أن يمتلكها  ،"مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات في مجال اإلحصاء التربوي  :وعرف البعض الكفايات في اإلحصاء التربوي بأنها

 على تطبيقها بفاعلية وإتقان في املجال التربوي". ،لب وطالبة الدراسات العلياطا
ً
 (2007، )ال عوض ويكون قادرا

نجد ندرة في الدراسات واملقاالت والكتب التي تناولت الكفايات  ،وبتفحصنا لألدبيات والبحوث والدوريات املختصة في مجال القياس واإلحصاء

"بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات  :ح عالم من أهم وأبرز من اهتم بهذا املجال في بحث له منشور بعنوانولعل الدكتور صال  ،اإلحصائية

 حيث قسم الكفايات اإلحصائية إلى:  ؛األساسية في اإلحصاء التربوي والنفس ي"
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: كفاية تبويب البيانات التربوية والسيكولوجيةأ
ً
  ،وال

ً
 ومات منها.واستخالص معل ،وتمثلها بيانيا

 
ً
 وااللتواء.  ،والتشتيت ،: كفاية وصف البيانات التربوية والسيكولوجية ذات املتغير الواحد باستخدام مقاييس النزعة املركزيةثانيا

: كفاية تحديد املواضع النسبية للدرجات الخام في توزيعات البيانات التربوية والسيكولوجية باستخدام أنواع مختلفة من 
ً
 الدرجات.ثالثا

: كفاية الربط بين أنواع الدرجات املحولة في توزيعات البيانات التربوية والسيكولوجية باستخدام خصائص التوزيع االعتدالي.
ً
 رابعا

: كفاية وصف وتفسير البيانات التربوية والسيكولوجية ذات املتغيرين باستخدام معامالت االرتباط
ً
 ومعادالت االنحدار الخطي البسيط. ،خامسا

:سا
ً
كفاية التحقق من صحة الفروض اإلحصائية املتعلقة بمتوسط مجتمع انحرافه املعياري معلوم في مواقف بحثية باستخدام النسبة الحرجة  دسا

(z .مفردة ) 

: كفاية التحقق من صحة الفروض اإلحصائية املتعلقة بمتوسط مجتمع انحرافه املعياري 
ً
وبالفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين  ،غير معلوم سابعا

 .(2001 ،)عالم مرتبطتين في مواقف بحثية باستخدام توزيعات النسبة التائية )ت(. أو

 
ً
 : الدراسات السابقةثانيا

 الدراسات املتعلقة بالكفايات اإلحصائية: 

 :الدراسات العربية

 الجامعات في العليا الدراسات لطلبة واإلحصائية البحثية الكفايات لقياس املرجع محكي اختبار بناء إلى الدراسة هذه هدفت (:2015) الحباشة دراسة

 أنجوف، طريقة باستخدام القطع درجة تحديد وتم متعدد، من االختيار نوع من فقرة( 50) من األولية بصورته االختبار تكون  وقد الحكومية، األردنية

 ( 275) من املؤلفة الكلية العينة على فقرة( 45) من املكون  النهائية هبصورت االختبار طبق ثم ،(0,69) وبلغت
ً
 األردنية الجامعات من وطالبة طالبا

ر ،(مؤتة اليرموك، األردنية، الجامعة) الحكومية  
د 
ُ
 ثبات من التحقق في الستخدامه( 0,83) 20-ريتشاردسون -كودر معامل باستخدام الثبات معامل وق

 للنوع تعزى  الكفايات امتالك درجة في إحصائية دالة فروق وجود النتائج وأظهرت(. 0,87) قيمته بلغت حيث القطع؛ درجة عند ليفنينجستون 

 بين للتفاعل أثر هناك يكن ولم الدكتوراه، لصالح العلمية للدرجة تعزى  الكفايات امتالك درجة في إحصائية دالة فروق وجود أظهرت كما االجتماعي،

  هناك أن النتائج وأظهرت الكفايات، امتالك على( العلمية والدرجة الجنس) املتغيرين
ً
  تدنيا

ً
 األردنية الجامعات في العليا الدراسات طلبة إتقان في واضحا

 (.0,57) القطع درجة تجاوزوا الذين املتقنين الطلبة نسبة بلغت حيث واإلحصائية؛ البحثية للكفايات

إلى بناء اختبار محكي املرجع في اإلحصاء التحليلي لطلبة الدراسات العليا في كليات العلوم التربوية في الدراسة : هدفت (2016دراسة الطراونة )

 وطالبة من املاجستير في كليات العلوم التربوية في 319تكونت عينة الدراسة من ) ،الجامعات األردنية باستخدام نظرية استجابة الفقرة"
ً
( طالبا

وتم التحقق من افتراضات نظرية استجابة  ،تحقق من مطابقة عينة الدراسة وفقرات االختبار الفتراضات نموذج راشوتم ال ،الجامعات األردنية

وأظهرت النتائج  ،( فقرة36وتكون االختبار بصورته النهائية من ) ،(Bigstepsتم حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بواسطة برنامج )و  ،الفقرة

 تمتع االختبار بدالالت صدق وثبات مقبولة.

هدفت الدراسة إلى تطوير مقرر اإلحصاء التربوي في برنامج دكتوراه املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود  (:2017دراسة الخزيم )

 وطالبة بنسبة )86راسة من )اإلسالمية في ضوء االحتياجات البحثية للطالب والطالبات. وتكونت عينة الد
ً
%( من مجتمع الدراسة. 64,66( طالبا

ها الدراسة ما يلي: حصلت مشكالت يلإومن أبرز النتائج التي توصلت  .هي أداة جمع البيانات ةوكانت االستبان ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي

وحصلت مشكالت  ،ويقع ضمن املوافقة بدرجة عالية ،(3,93متوسط حسابي ) تدريس مقرر اإلحصاء التربوي في مجال املشكالت املتعلقة باملقرر على

وتوجد فروق ذات  ،ويقع ضمن املوافقة بدرجة عالية ،(3,48تدريس مقرر اإلحصاء التربوي في مجال املشكالت املتعلقة بالطالب على متوسط حسابي )

بينما ال توجد  ،ي تعزى ملتغير املستوى الدراس ي لصالح من هم في مرحلة البحث( في مشكالت مقرر اإلحصاء التربو 0,05داللة إحصائية عند مستوى )

وحصل محور احتياجات الطالب في اختيار األساليب  ،فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت تدريس مقرر اإلحصاء التربوي تعزى ملتغير الجنس

 ويقع ضمن املوافقة بدرجة عا ،(4,42اإلحصائية على متوسط حسابي )
ً
وتم تقديم تطوير مقترح ملقرر اإلحصاء التربوي في برنامج دكتوراه  ،لية جدا

 ،األهداف ،يشتمل على )مسمى املقرر  ،املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء احتياجات الطالب والطالبات البحثية

%( من حيث 100وقد حصل التطوير املقترح على نسبة اتفاق ) ،املراجع(، أساليب التقويم ،التقنيات التعليمية ،طرق التدريس ،األنشطة ،املفردات

 درجة مناسبته من وجهة نظر املختصين.

 الدراسات األجنبية:

وتم تطبيق اختبار  ،إلى تحديد الكفايات اإلحصائية لدى عينة من املعلمين املتوقع تخرجهم من جامعة تكساسالدراسة : هدفت (Taylor,1993دراسة )

وبعد ذلك  ،سبوعين تدربوا فيها على مقررات إحصائيةألحاق العينة ببرنامج تدريبي ملدة إثم  ،صائية على عينة تم اختيارها بشكل عشوائيحللكفايات اإل 

ل البيانات باستخدام التكرارات والنسب وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج بعد تحلي .جراء مقابلة مع هؤالء الطالبإو  ،تم تطبيق االختبار بعد البرنامج
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وكذلك كان للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في تنمية الكفايات  ،يفتقد الطالب للكفايات اإلحصائية الالزمة للتعامل مع اإلحصاء :كان أهمها ،املئوية

 اإلحصائية لدى عينة الدراسة في جامعة تكساس.

 رجعالدراسات املتعلقة باالختبارات محكية امل: 

 :الدراسات العربية

هدفت هذه الدراسة إلى بناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية  (:2014دراسة الزيلعي )

ومعرفة الفروق بين الطالب املتعلقة  ،واستخدم هذا االختبار للتعرف على مدى تمكن طالب الدراسات العليا من هذه املهارات ،التربية بجامعة الباحة

وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات مرحلة املاجستير بكلية التربية بجامعة الباحة، الذين بلغ عددهم  ،بمدى تمكنهم في ضوء بعض املتغيرات

 وطالبة؛ حيث قام الباحث ببناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس تمكن الطالب من م476)
ً
هارات البحث العلمي، واستخدم املنهج الوصفي ( طالبا

 ،ق جيدةاملسحي. وأظهرت نتائج الدراسة أن االختبار الذي تم بناؤه في هذه الدراسة يتمتع بتوافر خصائص االختبار الجيد؛ حيث يتمتع بدالالت صد

 في مدى (. 0,93_ 0,87ودالالت ثبات جيدة حسب معامل ليفنجستون للثبات؛ حيث تراوحت القيم بين )
ً
 واضحا

ً
كما أظهرت نتائج الدراسة انخفاضا

 %(11,4مكنين من االختبار الكلي )التمكن لدى طالب وطالبات الدراسات العليا؛ حيث كانت نسبة املت

 العلمي البحث طرق  مقرر  في املرجع محكي اختبار تصميم في( راش) املعلم األحادي األنموذج استخدام إلى الدراسة هذه هدفت: (2015) القرش ي دراسة

  ويقدم والطالبات، الطالب تحصيل يقيس األطفال، رياض قسم لطالبات
ً
  تقويما

ً
  إتقانها املطلوب للمهارات موضوعيا

ً
 نوع من فقرة( 40) من مكونا

 االستجابات مطابقة إلى النتائج وأشارت. األطفال رياض قسم طالبات من طالبة( 226) بلغت عينة على االختبار وطبق ،(بدائل أربع) متعدد من االختيار

 لالختبار الثبات معامل أما(. 0.91) لألفراد الثبات معامل بلغ وقد راش، نموذج الفتراضات النهائية بصورته االختبار فقرات جميع وهي فقرة( 40) عن

 (.0,87) فبلغ

حيث صممت  ؛ي محكي املرجع في مقرر علم النفس التربوي هدفت هذه الدراسة الستخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيل (:2016دراسة الحاج )

 
ً
  الباحثة اختبارا

ً
وطبق االختبار على عينة من  ،(0,87كرونباخ )ألفا وبلغ معامل الثبات  ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد في ذلك املقرر 50من ) مكونا

ومطابقة  ،ظهرت نتائج الدراسة تحقق افتراضات نموذج راشأو  .( طالبة من طالبات جامعة أم القرى املسجالت في مقرر علم النفس التربوي 246)

وتراوحت  ،(0,92ظرية الحديثة )وبلغت قيمة معامل ثبات االختبار وفق الن ،( فقرة لم تطابق النموذج25بينما حذفت ) ،( فقرة25االستجابات عن )

أنها توضح اآللية التي يتم من خاللها في وتكمن أهمية الدراسة  .مما يؤكد أن االختبار متوسط الصعوبة ،(0,570( و )0.698-قيم معامل الصعوبة بين )

 تطوير وبناء االختبارات التحصيلية وفق النظرية الحديثة في القياس.

 الدراسات األجنبية: 

ن كفاءة وتأثير إجراء االختبار املتسلسل عوالتحري  ،: هدفت الدراسة إلى بناء أشكال متوازية الختبار محكي املرجع(Keith&Giert,2000)دراسة 

 إ
ً
 ،(1995/1996)مريكية في العام الدراس ي اختبارات محكية تحصيلية ملقرر الرياضيات في الصف التاسع للواليات املتحدة األ  وتم بناء خمسة ،لكترونيا

وتوصلت  .( طالب في لويزيانا600وتم تطبيق االختبار على عينة عشوائية مكونة من ) ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد50كل اختبار يتكون من )

تبار يزيد من دقة ن تخفيض طول االخأكما  ،أهمها: أن استخدام االختبارات املحكية يحسن من عملية القياس والتقويم ؛الدراسة إلى عدة نتائج

 كما أنه يمكن استخدام االختبارات املحكية املتوازية في تطوير بنوك األسئلة. ،ويخفض الكلفة والوقت في بناء االختبارات ،االختبار

للمساعدة  ؛جعوكان هدفها رفع الوعي بتطبيق التقييم محكي املر  :بعنوان السعي إلى تقييم جامعي محكي املرجع ،(Mylonas&Whegan,2004دراسة )

 استجابوا للبا12وتكونت عينة الدراسة من ) .وتلبيتها لرغبة األكاديميين في تحسين ذلك ،في تحسين عمليتي التعليم والتعلم
ً
وتكونت أداة  ،نيثح( أكاديميا

وتوصلت  .( كجم16ار قوة قبض اليد في )واختب ،( دقيقة30( متر في )1200تتركز في اختبارات املش ي/ الجري ) ،البحث من اختبارات في التربية البدنية

كما أن هناك صعوبة في تحديد مستوى محكي لتركيب  ،أهمها: أن التقييم محكي املرجع أكثر موضوعية من االختبار املعياري  ؛الدراسة إلى عدة نتائج

وال تعتمد على  ،ن املهارات مع درجة قطع محددةكونها تقار  ؛وأن التوصل إلى مستويات محكية يساعد على الرفع من سقف املهارات البدنية ،الجسم

 مقارنة مهارات الفرد مع مستوى مجموعته.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان باإلمكان استخدام اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع للصف الثامن  (:Afolabi,2015فوالبي ) أدراسة 

لتحديد ما إذا كانت هنالك عالقات بين  ؛االبتدائي للتنبؤ بسلوك الطالب في املدرسة العليا. واستخدمت الدراسة املنهج الكمي ذا التصميم االرتباطي

ودرجات الطالب على االختبار محكي املرجع. واملتغيرات التي تم اختيارها هي: النجاح في مساق الرياضيات لطلبة الصف الثامن، والبقاء متغيرات مختارة 

غيرة ريفية صفي الصف التاسع، والنجاح في اختبار جورجيا للتخرج من املدرسة الثانوية، والتخرج من املدرسة العليا. وتكون مجتمع الدراسة من مدرسة 

  (120)، وتم اختيار (300)تقع في مدينة جورجيا، وتم اختيار عينة الدراسة من طلبة الثانوية حديثي التخرج من املدرسة، والبالغ عدد طالبها
ً
طالبا

ابية قوية بين عالمات وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيج .للمشاركة في الدراسة. وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي

  ،الطلبة على اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع، ونجاح الطلبة في مساق أو مادة الرياضيات في الصف التاسع
ً
وجود  وأظهرت نتائج الدراسة أيضا
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خرج من املدرسة الثانوية. وتعزز نتائج هذه عالقة إيجابية بين عالمات الطلبة على اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع ونجاحهم في اختبار جورجيا للت

 بسلوكيات الطلبة
ً
وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى القيام بذلك في أسرع وقت  .الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنبؤات أو مؤشرات مالئمة للتنبؤ مستقبال

 ممكن؛ للتقليل من خطورة تسرب الطلبة من املدرسة الثانوية.

إلى  2006هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقع متغيرات اختبارات جورجيا محكية املرجع للكفاءات من عام  (:Thomasson,2010دراسة ثوماسون ) 

 وطالبة من طلبة ست مدارس تقع في مقاطعة  (7888) ، التي من املمكن أن تتنبأ بأداء الطلبة في الرياضيات. وتكون مجتمع الدراسة من2009عام 
ً
طالبا

 وطالبة للمشاركة في عينة الدراسة 449ية جورجيا األمريكية. وتم اختيار موراي شمال وال 
ً
وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام أساليب التحليل  ،طالبا

ضيات الريا اإلحصائي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود ثالثة مؤشرات تؤثر على أداء الطالب في مادة الرياضيات؛ وهي: مؤشر نسبة نجاح الطلبة في اختبار

الطالب إذا محكي املعيار، وأداء طلبة الصف السابع في اختبار العلوم، ومؤشر نسبة نجاحهم في الهندسة، وأنه باإلمكان التنبؤ باحتمال معرفة أداء 

الطالب في مادة الرياضيات % من خالل هذا االختبار املحكي. وتوصلت الدراسة إلى أنه باإلمكان التنبؤ بأداء 69% إلى 50كانوا ناجحين أو راسبين بنسبة 

 أوأن املؤشرات التالية تتنبأ بأداء الطالب على هذا االختبار املحكي؛ وهي: الجنس )ذكر أو  على اختبار األداء محكي املرجع.
ً
نثى(، وتناول وجبة الغداء مجانا

ماعات عرقية مختلفة على االختبار املحكي في الرياضيات أو مدفوعة الثمن، والعرق )زنجي، أبيض، قوقازي، من أصول إسبانية(. وأن أداء الطالب من ج

وضاع لم يختلف، وأن الطالب من ذوي األوضاع االجتماعية واالقتصادية املتدنية كانت عالماتهم على االختبار متدنية، بعكس الطالب من ذوي األ 

ربويين واملعلمين العاملين في املدارس أن يتعلموا كيفية إدارة وتفسير االجتماعية واالقتصادية املرتفعة. وتوص ي هذه الدراسة بأن على جميع القادة الت

 النتائج اإلحصائية لالختبارات محكية املرجع، والتي تتنبأ بمواطن الضعف لدى الطالب التي تحتاج إلى تدخل وعالج من قبل املعلمين.

 التعليق على الدراسات السابقة:

فبعضها هدف إلى بناء اختبارات محكية املرجع معتمدة على تحديد النطاق السلوكي للمجال الذي تم بناء  ؛هدافهاأتباين الدراسات السابقة في  .1

 ؛والبحث الحالي يتفق مع الدراسات التي تم تحديد نطقها السلوكية ،(2015ة،ودراسة )الحباش ،(2016 ،دراسة )الطراونة :مثل ،االختبار له

وكي للكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا معتمد بذلك على املقررات اإلحصائية التي يتم حيث قامت الباحثة بتحديد النطاق السل

 تدريسها.

دراسة  :مثل ،البحث الحالي يتفق بشكل غير مباشر مع الدراسات التي هدفت إلى التعرف على الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا .2

 ر محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية.( في بناء اختبا2016، )الطراونة

 :مثل ،حيث استخدمت االختبار من نوع االختيار من متعدد ،دوات املستخدمة فيهايتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة من حيث األ  .3

 (.2016، ودراسة )الطراونة ،(Taylor,1993دراسة )

 ،(2016، ودراسة )الحاج ،(2015، دراسة )القرش ي :مثل ،على النظرية الحديثة في القياس يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات التي اعتمدت .4

 (.2016، ودراسة )الطراونة

ة، ودراسة )الحباش (2015دراسة )القرش ي،  :مثل ،نجوف في تحديد درجة القطعأيتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات التي استخدمت طريقة  .5

2015). 

 :إجراءات البحث

 باختيار منهج البحث ؛هذا الفصل اإلجراءات املنهجية التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف البحث يتضمن
ً
وتحديد مجتمع البحث  ،بدءا

 باتباع خطوات بناء االختبار املحكي املرجع ،وعينته
ً
 وانتهاء بتحديد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحقيق أهداف البحث. ،مرورا

 أ
ً
 :: منهج البحثوال

من نوع والتي تتمثل في بناء اختبار محكي املرجع  ،واألهداف التي يسعى لتحقيقها ،من منطلق طبيعة هذا البحث وأهميته النظرية والتطبيقية

فإن  - وذلك لقياس كفايات طلبة الدراسات العليا في اإلحصاء ،ربعة بدائل( وفق النظرية الحديثة للقياس باستخدام نموذج راشأاختيار من متعدد )

 التي تعتمد على أساسيات املنهج الوصفي التحليلي. ،هذا البحث يعتبر من البحوث الوصفية التطبيقية

 
ً
 :: مجتمع البحث وعينتهثانيا

ية في قسم كلية الترب إحصائيةالذين يدرسون مقررات  ،من جميع طلبة الدراسات العليا "مرحلة املاجستير" يتكون مجتمع البحث الحالي

 ،(230مجتمع البحث ) حيث بلغوبما أن عدد أفراد املجتمع قليل تم اعتماد املجتمع كعينة,  ،هـ1440-1439للعام الدراس ي  بجامعة تبوكواآلداب 

 .يوضح توزيع أفراد مجتمع وعينة البحث( 1الجدول رقم )و 
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 فراد املجتمع وعينة البحثأتوزيع  : (1جدول)
 الطالبات الطالب القسم

 مستوى رابع نيمستوى ثا مستوى رابع يمستوى ثان

 11 14 3 2 القياس والتقويم

 33 11 11 7 مناهج وطرق تدريس

 30 12 5 11 اإلدارة والتخطيط التربوي 

 29 - 6 - أصول التربية

  45 الخريجين

 :داة البحثأثالثا: 

 
ً
كما أشارت لذلك  ،للخطوات املتبعة واملعتمدة عند بناء هذا النوع من االختبارات تم بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية وفقا

 وهذه الخطوات هي مبينة بالشكل التالي:  ،الدراسات واألبحاث السابقة

 املحك مرجعي االختبار بناء خطوات

 وهي: ؛وتتضمن عدة خطوات يجب اتباعها على التوالي ،املرحلة األولى: مرحلة التحليل

 ة األولى: تحديد النطاق السلوكي للكفايات.الخطو 

 الخطوة الثانية: تحليل النطاق السلوكي )تحديد الكفايات اإلحصائية(.

 الخطوة الثالثة: تحديد األهداف الرئيسة لكل كفاية إحصائية.

 وترتيبها من حيث أولوية كل هدف سلوكي في تحقيق الكفاية الرئيسة. ،الخطوة الرابعة: ترجمة األهداف العامة الرئيسة إلى أهداف سلوكية إجرائية

 الخطوة األولى: تحديد النطاق السلوكي للكفايات.

وتعتمد عملية  .(1985 ،والتي يقيسها االختبار" )عالم ،يقصد بالنطاق السلوكي "مجموعة املعارف واملهارات التي يجب أن يتمكن منها الطالب

 فإذا كان النطاق السلوكي محدد ؛ي على طبيعة النطاق السلوكي نفسه وحدودهتحديد النطاق السلوك 
ً
أو وحدة دراسية معينة لها حدود  ،بكتاب دراس ي ا

  ،فيمكن االكتفاء بمكوناته ،واضحة
ً
 وعريضا

ً
فمن املستحسن تقسيمه إلى مجموعات فرعية مرتبطة  ،أما إذا كان النطاق السلوكي املراد قياسه متسعا

  ،بحيث يمكن قياسها كوحدة واحدة ،بعضببعضها ال
ً
 مفتوحا

ً
 سلوكيا

ً
وكون البحث الحالي  (2009، الطريري  ) .ويسمى النطاق السلوكي حينها نطاقا

 وهي: ؛ن الباحثة قد قامت بثالث خطوات لتحديد النطاق السلوكي بشكل دقيقإف ،يهدف إلى بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية

 توصيف مقررات اإلحصاء املقدمة لطلبة املاجستير في جامعة تبوك.تحليل  .1

 موضوع اإلحصاء.باالستعانة بالدراسات واألبحاث السابقة املتعلقة  .2

اإلحصاء التطبيقي  – 2000، )اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم اإلنسانية لعودة والخليلي :منها ؛االطالع على أبرز مراجع وأدبيات اإلحصاء .3

 (.2001، القياس والتقويم التربوي والنفس ي لعالم – 2010 ،_ األساليب اإلحصائية االستداللية البارا مترية والالبارامترية لعالم 2015، حطانيللق

 ومن خالل الخطوات السابقة يمكن للباحثة تمثيل النطاق السلوكي للكفايات اإلحصائية بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكفايات اإلحصائية :(8شكل)

 يتضح أن هناك سبع كفايات رئيسة يتكون منها النطاق السلوكي لالختبار. ،ومن خالل الشكل السابق
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 الخطوة الثانية: تحليل النطاق السلوكي )تحديد الكفايات اإلحصائية(

 لبناء االختبار
ً
ألن الكفايات الرئيسة تعد  ؛إذ البد من تحليل النطاق السلوكي إلى الكفايات الفرعية ؛إن تحديد النطاق السلوكي ليس كافيا

 ر  بمثابة نواتج تعلم ُم 
 
 للتعرف على متضمناتها ؛وتتضمن معارف وعمليات عقلية ونفسية وحركية ،ةب  ك

ً
فبعد تحديد النطاق  ،لذلك فهي تتطلب تحليال

قامت الباحثة بتحليل توصيف وأهداف مقررات اإلحصاء  ،لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك السلوكي للكفايات اإلحصائية الواجب توافرها

 كما هو مبين في الجدول التالي: ؛ وذلكوكانت النتيجة تحديد سبع كفايات إحصائية ينبغي أن يتمكن منها الطلبة ،املقدمة للطلبة

 الكفايات اإلحصائية :(2جدول)
 الكفايةاسم    رقم الكفاية

 املفاهيم األساسية في اإلحصاء األولى

 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت الثانية

 تفسير وتحديد معامل االرتباط الثالثة

 استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية الرابعة

 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية الخامسة

 SPSSتفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي  السادسة

 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث. السابعة

 وملزيد من التوضيح يمكن للباحثة تحليل الكفاية الرئيسة )الكفايات اإلحصائية( إلى مكوناتها الفرعية على النحو التالي:

 - مستوى الداللة -الفرضية  -اإلحصاء الالبارامتري   -اإلحصاء البارامتري   -املنوال -الوسيط -)املتوسط :مثل ،حصاءكفاية املفاهيم األساسية في اإل  .1

 املتغيرات وأنواعها(.  -معلمة -إحصاءة -الخطأ من النوع الثاني  -الخطأ من النوع األول   -درجة الحرية

 املدى(.  -التباين  -االنحراف  -املنوال  -الوسيط  -)املتوسط :كفاية استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت .2

 معامل ارتباط سبيرمان(.  -كفاية تفسير وتحديد معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون  .3

 واملقارنات البعدية(. - تحليل التباين الثنائي -تحليل التباين األحادي -)اختبار ت ةكفاية استخدام األساليب اإلحصائية البارامتري .4

 كروسكال واليس( -ولكوكسن -مان وتني - 2كفاية استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية ) كا  .5

)تتمثل في كفاية قراءة كافة نتائج األساليب السابقة عند استخراجها ببرنامج  SPSSحصائي كفاية تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإل  .6

SPSS). 

وهي املحصلة  ،يار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث: وهي كفاية ناتجة عن اإلملام وإتقان الكفايات السابقةكفاية اخت .7

 النهائية للكفايات الست السابقة.

وبعد  ،الواجب توافرها لدى طلبة الدراسات العليا ،بعد تحديد الكفايات في اإلحصاء :إحصائية الخطوة الثالثة: تحديد األهداف الرئيسة لكل كفاية

ثم قامت  ،بهدف رئيس واحد لكل كفاية ؛تم تحديد األهداف الرئيسة للكفايات السبعة في اإلحصاء -تحديد النطاق السلوكي لهذه الكفايات 

لنحو تها في تحقيق الهدف الرئيس للكفاية على اولوياأوترتيبها من حيث  ،الباحثة بصياغة األهداف الرئيسة في صياغة سلوكية )أهداف سلوكية(

 التالي:                       املبين في الجدول 

 األهداف الرئيسة لكل كفاية في اإلحصاء: (3جدول)
 الهدف الرئيس الكفاية الرئيسة

ف املفاهيم األساسية اإلحصائية .الكفاية األولى: املفاهيم األساسية في اإلحصاء  .أن يعر 

 .أن يستخدم مقاييس النزعة املركزية والتشتت .الكفاية الثانية: استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 .أن يحدد ويفسر معامل االرتباط الكفاية الثالثة: تفسير وتحديد معامل االرتباط 

 إلحصائية البارا مترية.أن يستخدم األساليب ا الكفاية الرابعة: استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية. 

 .أن يستخدم األساليب اإلحصائية الالبارامترية .الخامسة: استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية ةالكفاي

 .SPSSأن يفسر النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي  .SPSS: تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي ةالكفاية السادس

 ن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.أ الكفاية السابعة: اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.

سلوكي في تحقيق الكفاية  وترتيبها من حيث أولوية كل هدف ،الخطوة الرابعة: صياغة األهداف العامة الرئيسة إلى أهداف سلوكية إجرائية

 ؛قامت الباحثة بصياغة وترجمة كل هدف رئيس إلى عدد من األهداف السلوكية ،بعد صياغة األهداف الرئيسة للكفايات السبعة في اإلحصاء: يسةالرئ

وذلك باالسترشاد بمحتوى املقررات في اإلحصاء املقدمة لطالبات الدراسات  ،بحيث تمثل هذه األهداف املوضوعات التي تتكون منها كل كفاية إحصائية

 ولوياتها في تحقيق الهدف الرئيس للكفاية على النحو املبين في الجدول التالي: أوترتيبها من حيث  ،العليا
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 عدد األهداف السلوكية الخاصة بكل كفاية في اإلحصاء:( 4جدول)
 السلوكية عدد األهداف الكفايات الرئيسة

 13 .الكفاية األولى: املفاهيم األساسية في اإلحصاء

 11 .الكفاية الثانية: استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 10 الكفاية الثالثة: تفسير وتحديد معامل االرتباط 

 11 الكفاية الرابعة: استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية. 

 6 .الخامسة: استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية ةالكفاي

 SPSS. 10: تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي ةالكفاية السادس

 7 الكفاية السابعة: اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.

 68 اإلجمالي

الخاصة بكل كفاية في اإلحصاء:وفيما يلي تفصيل لكل األهداف السلوكية   

: كفاية املفاهيم األساسية في اإلحصاءأ
ً
 وال

 األهداف السلوكية للكفاية األولى: (5جدول)
 أن يعرف املفاهيم األساسية اإلحصائية الهدف الرئيس

 ن يذكر معنى املتوسط.أ 1

 أن يعر ف درجة الحرية. 2

 أن يعر ف معنى مصطلح معلمة. 3

 مصطلح إحصاءه ومصطلح معلمة.أن يميز بين  4

رف معنى الفرض الصفري. 5  أن يع 

 ن يميز بين املستويات املختلفة للقياس.أ 6

 أن يميز بين اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي. 7

 أن يفرق بين املتغيرات املتصلة واملتغيرات املنفصلة. 8

 أن يتعرف على حدود التوزيع الطبيعي. 9

 على معنى الخطأ من النوع األول.أن يتعرف  10

 أن يميز بين املتغير املستقل والتابع. 11

 ن يتعرف على معنى اإلحصاء البارامتري.أ 12

 أن يتعرف على معنى اإلحصاء الالبارامتري. 13

 
ً
 : كفاية استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتتثانيا

 األهداف السلوكية للكفاية الثانية: (6جدول )
 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت   الهدف الرئيس

 أن يتعرف على خصائص املتوسط الحسابي. 1

 أن يختار املقياس املناسب لوصف مجموعة من الدرجات بحسب طبيعة توزيعها. 2

 أن يحسب املتوسط ملجموعة من الدرجات. 3

 أن يحسب الوسيط ملجموعة من الدرجات. 4

 الوسيط واملتوسط.أن يميز بين  5

 أن يستخرج املنوال ملجموعة من الدرجات. 6

 أن يذكر معنى االنحراف املعياري. 7

 أن يستخرج االلتواء إذا علم قيمة الوسيط واملتوسط. 8

 أن يحدد العالقة بين االنحراف املعياري والتباين. 9

 أن يستخرج املدى ملجموعة من البيانات.  10

 .توزيع معين إذا علم قيمة متوسط ووسيط وانحراف درجاتهأن يحدد شكل  11
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ً
 طفاية تحديد وتفسير معامل االرتبا: كثالثا

 األهداف السلوكية للكفاية الثالثة:(7جدول)
 أن يحدد ويفسر معامل االرتباط  الهدف الرئيس

 أن يذكر الهدف الرئيس من استخدام معامل االرتباط. 1

 الدرجة التي يحصل عليها من معامل االرتباط.أن يفسر معنى  2

 أن يحدد معامل االرتباط املناسب إذا ما عرف نوع املتغيرين. 3

 ستخدام معامل ارتباط بيرسون.اأن يتعرف على شروط  4

 أن يتعرف على شروط استخدام معامل ارتباط سبيرمان. 5

 ة.أن يميز بين قيم معامالت االرتباط املرتفعة واملنخفض 6

 أن يستخرج معامل التحديد بمعرفته ملعامل االرتباط. 7

 أن يحدد معامل االغتراب إذا ما علم معامل االرتباط بين متغيرين. 8

 أن يتعرف على العوامل املؤثرة في قيم معامالت االرتباط. 9

 أن يحدد الهدف الرئيس لتحليل االنحدار. 10

 
ً
: كفاية استخدام األساليب اإلحصائية البارامتريةرابعا  

 األهداف السلوكية للكفاية الرابعة: (8جدول )
 أن يستخدم األساليب اإلحصائية البارا مترية  الهدف الرئيس

 أن يذكر شروط استخدام اختبار )ت(. 1

 فرادها.أإذا علم متوسط كل من املجتمع والعينة واالنحراف املعياري للعينة وعدد  ةأن يحدد قيمة النسبة التائي 2

 أن يحدد درجة الحرية ملجموعة معينة من القيم. 3

 فراد العينتين.أأن يحسب درجة الحرية املستخدمة في اختبار )ت( لعينتين مستقلتين إذا علم عدد  4

 والعينتين املستقلتين.أن يفرق بين العينتين املترابطتين  5

 أن يميز بين االختبار التائي وتحليل التباين األحادي. 6

 أن يستنتج متوسط مجموع املربعات في تحليل التباين إذا علم مجموع املربعات ودرجة الحرية. 7

 أن يحسب قيمة ف إذا علم متوسط املربعات بين املجموعات وداخل املجموعات. 8

 إجراء املقارنات البعدية. أن يحدد الغرض من 9

 أن يميز بين تحليل التباين األحادي وتحليل التباين الثنائي. 10

 أن يذكر أحد االختبارات املستخدمة في املقارنات البعدية. 11

 
ً
 : كفاية استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامتريةخامسا

 األهداف السلوكية للكفاية الخامسة: (9جدول)
 أن يستخدم األساليب اإلحصائية الالبارامترية الرئيسالهدف 

 أن يتعرف على حاالت استخدام اإلحصاء الالبارامتري. 1

 أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب لعينتين مستقلتين. 2

 أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب لعينتين مترابطتين. 3

 .ةأن يميز بين حاالت رفض الفرض الصفري في اختبار مان وتني وولكوكسون واالختبارات البارامتري 4

 أن يحدد البديل اإلحصائي الالبارمتري لتحليل التباين أحادي االتجاه. 5

 أن يفرق بين اختبار كروسكال واليس واختبار فريدمان. 6

 
ً
 SPSS: كفاية تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي سادسا

 األهداف السلوكية للكفاية السادسة: (10جدول )
 SPSSأن يفسر النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي    الهدف الرئيس

 .املعروضة عليه SPSSن يذكر معنى بعض األوامر التنفيذية في برنامج أ 1

 .SPSSأن يحدد قيمة )ت( من خالل الجداول الناتجة عن البرنامج  2

 أن يحدد نوع االختبار املستخدم من خالل رؤيته للجداول الناتجة. 3

 واختبار )ت( لعينتين. ،أن يميز بين نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 4

 اللة املقترن بها.أو غير دالة من خالل مستوى الد ،أن يقرر ما إذا كانت قيمة )ف( دالة 5

 ول معنى داللة قيمة )ف(ؤ أن ي 6

 والحكم على قيمتها. ،ن يستخرج قيمة معامل االرتباط من مجموعة البيانات املعطاة لهأ 7

 ن يحدد معامل التحديد من الجداول الناتجة عن تحليل بيانات االرتباط.أ 8

 .(mean-sig-std.Deviation) :مثلاملهمة، أن يترجم املصطلحات  9

 .SPSSأن يميز بين صفحة إدخال البيانات وصفحة إدخال املتغيرات في  10
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ً
 : كفاية اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحثسابعا

 السابعة األهداف السلوكية للكفاية : (11جدول )
 وفرضيات البحثن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف أ الهدف الرئيس

 .ن يحدد األسلوب اإلحصائي املناسب الختبار الفروض الخاصة بمتوسطات درجات مجموعتينأ 1

 .ن يحدد األسلوب اإلحصائي املناسب الختبار الفروض الخاصة بمتوسطات رتب الدرجات ملجموعتينأ 2

 أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب للدراسات التنبؤية. 3

 أن يميز بين اختبار مان وتني وولكوكسون وبقية االختبارات اإلحصائية في رفضها للفرض الصفري. 4

 أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب في حالة عدم تحقق شروط اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين. 5

 ء متغير مستقل يتضمن أكثر من مستويين.أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب لتحليل بيانات متغير تابع في ضو 6

 ن يحدد مقدار احتمال الوقوع في أي من نوعي الخطأ إذا علم مستوى الداللة اإلحصائية.أ 7

 :وتتضمن هذه الخطوة ثالث خطوات فرعية :املرحلة الثانية: مرحلة البناء 

 الخطوة األولى: تحديد قواعد بناء االختبار.

 جرائية.لقياس األهداف السلوكية اإل  ؛مفردات اختباريةالخطوة الثانية: صياغة 

 الخطوة الثالثة: تحكيم املفردات.

 :الخطوة األولى: تحديد قواعد بناء االختبار

صياغتها بعد دراستها واطالعها على الدراسات من تمكنت الباحثة  ، وقدهناك عدة قواعد ينبغي اتباعها عند بناء هذا النوع من االختبارات

 قة وأدبيات االختبارات مرجعية املحك على النحو اآلتي: الساب

 لطريقة املواصفات السلوكية التي اقترحها بوبام .1
ً
 في  ،ألنها الطريقة األنسب ؛(2014، )مجيد أن يتم بناء االختبار وفقا

ً
ومن أكثر الطرق استخداما

 التي اهتمت ببناء هذا النوع من االختبارات مرجعية املحك. ،الدراسات السابقة

 أن يمثل االختبار محتوى ومضمون املقررات اإلحصائية املقدمة لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك. .2

 ،التركيب ،التحليل ،طبيقالت ،الفهم ،وهي: التذكر ؛املتمثلة بمستويات التعلم كما حددها بلوم ،ن يمثل االختبار كافة املستويات املعرفيةأ .3

 والتقويم.

 في الخطوة األولى. ،أن تمثل مفردات االختبار النطاق السلوكي .4
ً
 والذي تم تحديده مسبقا

بحيث ال يكون هناك عدد كبير من املفردات في مجال على  ؛مراعاة التوازن في عدد املفردات بين كافة املجاالت )الكفايات السبعة في اإلحصاء( .5

 وبما يتفق وحجم موضوعات الكفاية كما هي في املقررات اإلحصائية املقدمة لطلبة الدراسات العليا. ،اآلخر حساب املجال

 مع طبيعة الهدف من املفردة االختبارية .6
ً
بحيث يعكس املستويات  ،ومستويات الطلبة املختلفة ،أن يكون مستوى صعوبة املفردات متناسبا

 املختلفة للكفاية.

 مع طبيعة الهدف من االختبارأن يكون نوع املفر  .7
ً
 –لذلك فقد تم االعتماد على املفردات املوضوعية من نوع االختيار من متعدد  ؛دات متناسبا

ذكرها في الخطوة اآلتية )صياغة سيأتي وملا يتميز به هذا النوع من مميزات  ،كونه النوع املناسب ملثل هذه االختبارات ؛- اختيار اإلجابة الصحيحة

 ختبارية(. مفردات ا

 :الخطوة الثانية: صياغة مفردات اختبارية لقياس األهداف السلوكية

وهي األسئلة ذات االختيار من متعدد رباعي البدائل )اختيار اإلجابة  ؛في بداية هذه الخطوة تم تحديد نوع املفردات االختبارية املستخدمة

لهذا  اويمكن للباحثة تبرير اختياره ،بذلك الشروط الفنية في بناء مثل هذه املفردات ةوقد قامت الباحثة ببناء مفردات االختبار مراعي ،الصحيحة(

 النوع من املفردات باألسباب اآلتية:

 ،والتحليل ،والتفسير ،كالفهم ؛ال سيما ما يتعلق منها بالعمليات العقلية العليا ،يمكن بواسطتها قياس مدى تحقيق جميع األهداف التربوية .1

 تقييم.وال ،والتركيب

 يقلل من احتمالية تخمين الجواب الصحيح إلى أدنى حد ممكن. .2

3. .
ً
 وثباتا

ً
 تعتبر أكثر االختبارات املوضوعية صدقا

. ،موضوعية التصحيح .4
ً
 جيدا

ً
 وتمثل املحتوى املراد قياسه تمثيال

 :الخطوة الثالثة: تحكيم املفردات

ثم تم توزيع  ،وأمثلة على األسئلة التي تحقق هذه األهداف ،السلوكية وضعت فيها األهداف الرئيسة واألهداف ،وقد تم تصميم استبانة

 ( محكم12االستبانة السابقة على )
ً
ومدى  ،وذلك ملعرفة مدى مالئمة كل هدف رئيس للكفاية املصنف تحتها ؛من املتخصصين في اإلحصاء والقياس ا
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ومدى مالئمة األمثلة لتحقيق  ،ومدى مالئمة ووضوح الصياغة اللغوية لكل من األهداف الرئيسة والسلوكية ،مالئمة كل هدف سلوكي للهدف الرئيس

 وكانت نتائج مالحظات املحكمين كما هي موضحة في الجدول التالي:  ،األهداف

 نتائج مالحظات املحكمين للكفايات اإلحصائية: (12جدول )
 أرقام املفردات املعدلة أرقام املفردات املحذوفة ألهداف بعد التحكيمعدد ا عدد األهداف قبل التحكيم الكفاية

 (13,12,11,10,9,5,4,3,2) - 13 13 األولى

 (9, 5, 4, 2, 1) 5 10 11 الثانية

 (9, 5, 4, 1) - 10 10 الثالثة

 (6, 5, 1) - 11 11 الرابعة

 (1) - 6 6 الخامسة

 - - 10 10 السادسة

 - 4 6 7 السابعة

   66 68 املجموع

ن و وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أشار إليها املحكم ،خرى أنجد أنه تم حذف فقرتين لتكرارهم في كفايات  ،من خالل الجدول السابق

 ةفقرة كما هي موضح( 66صبح عدد الفقرات بعد التحكيم )أو  ،وإعادة صياغة بعض البدائل ،من ناحية إعادة صياغة بعض األسئلة ة؛( فقر 22على )

 (.2في ملحق رقم )

:املرحلة الثالثة: مرحلة التجريب  

 وهي:  ؛تباعها على التواليايجب  ،وتتضمن عدة خطوات

 الخطوة األولى: تطبيق االختبار على عينة استطالعية.

 الخطوة الثانية: تحليل مفردات االختبار.

 الخطوة الثالثة: التحقق من صدق درجات االختبار.

 الخطوة الرابعة: التحقق من ثبات درجات االختبار.

 :الخطوة األولى: تطبيق االختبار على عينة استطالعية

إعداد مفتاح وبعد  ،( فقرة66وإخراج االختبار بصورته األولية املكون من ) ،وبعد كتابة تعليمات االختبار ،بعد تحديد مجتمع البحث وعينته

للتأكد  ؛وخارج عينة البحث ،للبحث جتمع األصليمن امل تم سحبها ،(30بلغ عددها ) ،االختبار على عينة استطالعية فقد تم تطبيق - التصحيح لالختبار

 أو  ،وعدم وجود أي عبارات غامضة ،من وضوح صياغة األسئلة
ً
ومعرفة درجة وضوح  ،وتمييز الفقرات وصعوبة ،داة وثباتهالتأكد من صدق األ ل يضا

وحساب الزمن الذي استغرق لإلجابة على االختبار. وبعد االنتهاء من إجراءات التطبيق تم فحص اإلشارات التي وضعها املفحوص في ورقة  ،التعليمات

 عن جميع الفقرات بإجابة خاطئة.فيها أو التي تم اإلجابة  ،إجابة صحيحة هاواستبعاد األوراق التي تم اإلجابة عن جميع فقرات ،اإلجابة

 :لثانية: تحليل مفردات االختبارالخطوة ا

الستخراج معامالت الصعوبة  ؛(spssام برنامج التحليل اإلحصائي )أجريت عملية التحليل للبيانات الناتجة من العينة االستطالعية باستخد

 ( يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.13والجدول رقم ) ،زوالتميي

 لكل فقرة من فقرات االختبار للعينة االستطالعية والتمييز  معامالت الصعوبة:(13) جدول 
 التمييز الصعوبة الفقرة الكفايات

 0.56 0.23 1 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

2 0.50 0.89 

3 0.60 0.78 

4 0.63 0.78 

5 0.33 0.67 

6 0.43 0.44 

7 0.50 0.78 

8 0.53 0.67 

9 0.47 0.78 

10 0.40 0.67 

11 0.40 0.78 

12 0.33 0.67 

13 0.57 0.56 

 0.56 0.47 1 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت
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2 0.67 0.67 

3 0.40 0.78 

4 0.50 0.67 

5 0.33 0.56 

6 0.40 0.56 

7 0.50 0.67 

8 0.50 0.78 

9 0.37 0.67 

10 0.50 0.78 

 0.44 0.37 1 معامل االرتباطتفسير وتحديد 

2 0.43 0.67 

3 0.37 0.56 

4 0.60 0.67 

5 0.63 0.67 

6 0.67 0.78 

7 0.63 0.67 

8 0.60 0.56 

9 0.40 0.44 

10 0.53 0.67 

 0.78 0.43 1 استخدام األساليب اإلحصائية البارامترية

2 0.73 0.56 

3 0.57 0.78 

4 0.70 0.56 

5 0.70 0.44 

6 0.40 0.78 

7 0.50 0.44 

8 0.53 0.67 

9 0.60 0.56 

10 0.63 0.78 

11 0.67 0.67 

 0.78 0.77 1 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

2 0.60 0.89 

3 0.53 0.56 

4 0.60 0.78 

5 0.57 0.67 

6 0.53 0.33 

 spss 1 0.50 0.56تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

2 0.77 0.67 

3 0.60 0.67 

4 0.43 0.67 

5 0.73 0.56 

6 0.60 0.78 

7 0.60 0.56 

8 0.67 0.67 

9 0.60 0.67 

10 0.50 0.44 

 0.78 0.50 1 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث

2 0.53 0.44 

3 0.63 0.67 

4 0.63 0.33 

5 0.50 0.56 

6 0.53 0.78 

حيث  ؛وجميعها قيم مقبولة ،(0.53بمتوسط بلغ ) (0.77-0.23) والصعوبة تراوحت بينأن قيم معامالت ( 13) يتضح من خالل الجدول رقم

 
ً
وجميعها قيم ، (0.89-0.33) لك فقد تراوحت قيم معامل التمييز بينكذ، (0.80-0.20) الصعوبة له بينإذا تراوحت قيمة معامل  يعتبر السؤال مقبوال

 .0.30مما يدل على قبول هذه الفقرات من حيث معامل التمييز، حيث تقبل الفقرة إذا لم يقل معامل التمييز لها عن  ؛لةمقبو 
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 :الخطوة الثالثة: التحقق من صدق االختبار

 صدق البناء باستخدام معامل االتساق الداخلي.و  ،عمدت الباحثة إلى استخدام كل من صدق املحتوى للتأكد من صدق أداة البحث 

 صدق املحتوى. .1

من خالل التحليل املنطقي لتحديد مدى  ،أو ما يسميه املهتمون في االختبارات محكية املرجع )الصدق الوصفي( ،تم التحقق من صدق املحتوى 

وذلك بعرض املقياس على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال القياس  ؛مطابقة املفردات ملواصفات النطاق السلوكي لألهداف

وقد تم عرضها على لجنة من املحكمين  ،موزعة على الكفايات حسب أهميتها ،فقرة( 68وقد تم اختيار عينة من الفقرات ) ،حصاءوالتقويم واإل 

وانتماء الفقرة  ،وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول وضوح الفقرة وسالمة صياغتها اللغوية ،حصاءاملختصين في مجال القياس والتقويم واإل 

اإلشارة إلى ذلك في  توقد سبق ،دائل في ضوء مالحظاتهموتم التعديل على العبارات والب ،وقد أخذت الباحثة بهذه اآلراء واملقترحات واملالحظات .للمجال

 ولذلك تعتقد الباحثة بأن االختبار صادق من حيث املحتوى. ؛إجراءات بناء االختبارات

 .تحقيق صدق البناء باستخدام معامل االتساق الداخلي .2

والدرجة الكلية للكفاية التي  لقياس العالقة بين كل فقرة ؛بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط 

 ليها، وكذلك بين كل كفاية والدرجة الكلية لالختبار، وكانت النتائج كما يلي:إنتمي ت

 ليهاإ ةاالختبار بالدرجة الكلية للكفاية املنتمي معامالت ارتباط فقرات: (14جدول) 
 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط الفقرة الكفاية

 0.604 8 0.558 1 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

2 0.773 9 0.636 

3 0.722 10 0.593 

4 0.539 11 0.647 

5 0.668 12 0.650 

6 0.483 13 0.557 

7 0.567   

استخدام مقاييس النزعة 

 املركزية والتشتت

1 0.615 6 0.563 

2 0.464 7 0.599 

3 0.632 8 0.531 

4 0.599 9 0.704 

5 0.639 10 0.667 

تفسير وتحديد معامل 

 االرتباط

1 0.601 6 0.684 

2 0.527 7 0.627 

3 0.648 8 0.623 

4 0.506 9 0.469 

5 0.722 10 0.622 

استخدام األساليب اإلحصائية 

 البارامترية

1 0.642 7 0.518 

2 0.558 8 0.710 

3 0.746 9 0.562 

4 0.592 10 0.727 

5 0.613 11 0.648 

6 0.639   

استخدام األساليب اإلحصائية 

 الالبارامترية

1 0.698 4 0.602 

2 0.848 5 0.686 

3 0.564 6 0.633 

تفسير النتائج املستخرجة من 

 SPSSالبرنامج اإلحصائي 

4 0.494 6 0.619 

5 0.7744 7 0.528 

1 0.596 8 0.715 

2 0.544 9 0.596 

3 0.737 10 0.652 

اختيار األسلوب اإلحصائي 

املناسب ألهداف وفرضيات 

 البحث

1 0.791 4 0.595 

2 0.678 5 0.550 

3 0.666 6 0.644 
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مستوى  حصائيا عندإودالة  ،ها كانت موجبةيلإ( أن جميع معامالت االرتباط بين كل سؤال والدرجة الكلية للكفاية املنتمي 14يتضح من الجدول )

(0.01.) 

  قيم معامالت االرتباط بين كفايات االختبار والدرجة الكلية له: (15جدول)
 معامل االرتباط الكفاية

 0.924 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

 0.900 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 0.895 تفسير وتحديد معامل االرتباط

 0.916 البارامتريةاستخدم األساليب اإلحصائية 

 0.859 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

 SPSS 0.905تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

 0.825 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.

 إ( أن جميــع معــامالت االرتبــاط بــين كــل كفايــة والدرجــة الكليــة لالختبــار كانــت موجبــة ودالــة 15يتضــح مــن الجــدول )
ً
(، 0.01عنــد مســتوى ) حصــائيا

 وتقيس الهدف الذي وضعت من أجله. ،وهذا يدل على أن جميع أسئلة االختبار كانت صادقة

  :الخطوة الرابعة: التحقق من ثبات االختبار

للتحقق من و  ،على النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق االختبار أكثر من مرة على نفس األفراد تحت ظروف متشابهةيقصد بالثبات ضمان الحصول 

 والتجزئة النصفية لكفايات االختبار واالختبار ككل، وكانت النتائج كما يلي: ،لفا كرونباخأيجاد معامالت ثبات إثبات االختبار تم 

 لكفايات االختبار واالختبار ككلقيم معامالت الثبات : (16جدول )

 نصفيةلمعامل التجزئة ا معامل ألفا كرونباخ الكفاية

 0.851 0.863 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

 0.798 0.804 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 0.762 0.805 تفسير وتحديد معامل االرتباط

 0.871 0.850 استخدام األساليب اإلحصائية البارامترية

 0.746 0.754 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

 SPSS 0.820 0.819تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

 0.663 0.733 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث

 0.929 0.966 االختبار ككل

والتجزئة النصفية لكفايات االختبار واالختبار ككل، وجميعها كانت مقبولة، مما يطمئن إلى أن  ،كرونباخ( قيم معامالت ألفا 16يبين الجدول )

 االختبار يتمتع بقدر كاف من الثبات.

 :املرحلة الرابعة: إخراج االختبار بصورته النهائية وتطبيقه

 (5ملحق رقم ) -تم إخراج االختبار بصورته النهائية  -جراء التطبيق على العينة االستطالعية إوبعد  ،بعد املرور بالخطوات السابقة لبناء االختبار

 .(200ه على عينة البحث التي بلغ عددها )وتطبيق، -

 :إجراءات التطبيق على العينة األساسية

 قامت الباحثة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق الدراسة وفق الخطوات التالية: ،ثبات األداةلوالصدق البنائي د من صدق املحتوى بعد التأك

)بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات  :الحصول على خطاب تسهيل مهمة بصدد إجراء مشروع بحثي بعنوان .1

 الستكمال متطلبات الحصول على درجة املاجستير في القياس والتقويم. ؛العليا بجامعة تبوك(

 والتنسيق معهم على تحديد املوعد املناسب لتطبيق أداة البحث. ،االتفاق مع املسؤولين والجهات املعينة .2

 واإلشراف على تطبيق األداة لحساب الزمن. ،تم تطبيق األداة على العينة األساسية .3

  
ً
 تم استخدام البرامج التالية: - وتحليل بياناته ،لتحقيق أهداف البحث :حصائية: األساليب اإل رابعا

  وذلك إلجراء األساليب اإلحصائية املناسبة التالية: ؛(SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية ) .1

 وكذلك لحساب درجة ارتباط الكفايات بعضها ببعض. ،ختبارلحساب درجة ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لال  ؛بيرسون  معامل االرتباط 

 للتأكد من ثبات أداة الدراسة. ؛معامل ألفا كرونباخ 

 للتحقق من أحادي البعد بطريقة املكونات األساسية ؛التحليل العاملي. 

 (BILOG-MG3استخدام البرنامج اإلحصائي ) .2
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 :عرض وتحليل بيانات البحث

ئج التي تم التوصل إليها من خالل التحليالت اإلحصائية لبيانات البحث، ومناقشة هذه النتائج وتفسيرها تستعرض الباحثة في هذا الفصل النتا

من خالل ما كشف عنه االختبار الذي تم تطبيقه على عينة البحث، كما كشف عن استجابتهم على االختبار مرتبة حسب أسئلة البحث على النحو 

 التالي:

 
ً
بالسؤال األول؛ والذي ينص على: ما مدى تحقق افتراضات نموذج راش في اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى : النتائج املتعلقة أوال

 طلبة الدراسات العليا؟

 افتراض أحادية البعد. - أ

، باستخدام طريقة املكونات الرئيسة SPSS( من خالل برنامج Factor analysisتم التحقق من هذا االفتراض باستخدام التحليل العاملي )

Principle Component Analysis )( ويظهر جدول ،)قيم الجذور الكامنة 17 )Eigen Values ونسب التباين املفسر ،Explained  للعوامل األربعة

 األولى، وناتج قسمة جذر العامل األول على جذر العامل الثاني. 

 التراكميقيم الجذور الكامنة والتباين املفسر والتباين املفسر : (17جدول ) 

 

 

 

كمؤشر على أحادية البعد، كما تخطى ناتج قسمة الجذر الكامن  %20( أن قيمة التباين املفسر للعامل األول تخطت الـ 17يالحظ من جدول )

(، ويتعزز تحقق افتراض أحادية البعد من خالل تمثيل Hatti,1985(، كمؤشر ثان على تحقق أحادية البعد )2األول على الجذر الكامن الثاني القيمة )

 باستخدام برنامج 
ً
 التالي. شكلالالذي يظهر في  Screeplot، وهو ما يعرف بمخطط  spssالجذور الكامنة بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل )

 نتائج التحليل العاملي لبيانات عينة البحث. (:2)شكل

 .فتراض االستقالل املوضعيا - ب

 ينص هذا 
ً
أن استجابة مفحوص على فقرة ما أي  ؛االفتراض على أن استجابات املفحوصين الذين لديهم نفس القدرة لفقرة ما مستقلة إحصائيا

وبما  ،( إلى أن هذا االفتراض يكافئ افتراض أحادية البعدCrocker&Algina,2009ويشير كروكر والجينا ) ،أال تؤثر في استجابته على أي فقرة أخرى  يجب

 أن 
ً
 ملا أشير إليه سابقا

ً
 فهذا يعني أن افتراض االستقالل املوضعي قد تحقق.   ،افتراض أحادية البعد متحقق وفقا

 .فتراض التحرر من السرعة في األداءا - ج

 .وكذلك فحص الفقرات التي لم يجب عنها األفراد ،يمكن التأكد من أن االختبار ليس اختبار سرعة من خالل فحص نسبة الذين أكملوا االختبار

%( من فقرات اإلجابة قد تمت 80وإذا كان ) ،%( من األفراد أكملوا اإلجابة على االختبار75فإنه إذا كان ) ،(Hableton,1991يراه هامبلتون ) ووفقا ملا

  ،اإلجابة عليها
ً
 مهم فإن السرعة لن تعتبر في هذه الحالة عامال

ً
ن نسبة الطالب والطالبات الذين أكملوا هذا االختبار هي إوحيث  ،على االختبارفي األداء  ا

 عنها وأن نسبة الفقرات التي تمت اإلجابة  ،%(100)
ً
، وال يقيس السرعة. )القرش ي ،فإن هذا االختبار موضع البحث يقيس القوة ،%(100تساوي ) أيضا

2015) 

 

الجذر الكامن األول  النسبة املئوية للتباين املفسر التراكمي للتباين املفسر النسبة املئوية الجذر الكامن العامل

الجذر الكامن الثاني
 

1 15.703 23.792 23.792 4.025 

2 3.901 5.910 29.703 

3 3.150 4.773 34.479 

4 3.045 4.614 39.089 
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ً
 ؟االختبار لنموذج راش والذي ينص على: ما مدى مطابقة استجابات مفردات ؛: النتائج املتعلقة بالسؤال الثانيثانيا

وأفرزت  ،(Bilog-MG3)وطالبة على برنامج  ( طالٍب 200) تجابة أفراد عينة البحثتم إدخال البيانات الخاصة باس .األفراد لنموذج راش مطابقة - أ

مطابقة جميع  -( 0.01( عند مستوى الداللة )X2ومن خالل إحصائي مربع كاي ) ،نتائج التحليل عند استخدام البرنامج للمرة األولى على البيانات

 األفراد للنموذج األحادي املعلم.

 .الفقرات لنموذج راش مطابقة - ب

كاي من خالل إحصائي مربع كذلك و  ،(Bilog-mg3)استخدام برنامج تم بهدف التحقق من درجة مطابقة الفقرات االختبارية للنموذج األحادي املعلم 

(X2( عند مستوى الداللة )0.01 ) النتائج كما يلي:فقد كانت 

 ات االختبار لنموذج راشمطابقة فقر : (18جدول)
 مستوى الداللة X2 قيمة رقم الفقرة مستوى الداللة X2قيمة  رقم الفقرة

1 2.2 0.5255 34 6.6 0.3568 

2 33.3 0.000 35 2.4 0.7853 

3 11.6 0.0726 36 15.1 0.0046 

4 13.5 0.0609 37 4.2 0.5145 

5 4.8 0.0918 38 4.2 .05148 

6 5.8 0.4458 39 6.4 0.2702 

7 9.2 0.1021 40 7.7 0.2645 

8 17.5 0.0075 41 12.7 0.0476 

9 39.4 0.000 42 14.9 0.0108 

10 10.1 0.0711 43 12 0.0609 

11 7.5 0.1880 44 6.8 0.4537 

12 25 0.0003 45 29.6 0.000 

13 30.4 0.000 46 16 0.0138 

14 11.5 0.0750 47 5.9 0.4389 

15 5.9 0.4315 48 5.5 0.6012 

16 26 0.0001 49 10.6 0.0595 

17 7.5 0.2743 50 40 0.000 

18 13.4 0.0094 51 9.8 0.1324 

19 15.8 0.0147 52 6.5 0.2612 

20 11.6 0.0723 53 9.6 0.1412 

21 1.2 0.9783 54 15 0.0104 

22 15.6 0.0036 55 4.7 0.4556 

23 4.6 0.5983 56 13 0.0433 

24 9.4 0.0948 57 26.2 0.0002 

25 7.9 0.2420 58 14.3 0.0140 

26 18.3 0.0025 59 6.6 0.3570 

27 8 0.2354 60 4.6 0.5959 

28 8.2 0.3160 61 26.2 0.0002 

29 11.9 0.1028 62 11.5 0.0745 

30 13.9 0.0166 63 18.9 0.0020 

31 2 0.8482 64 26.6 0.0002 

32 31.7 0.000 65 6.1 0.2935 

33 21.2 0.0008 66 21.6 0.0006 

 X2( فقرة كانت قيمة داللة 66( فقرة من أصل )19وأن ) ،(0.01( قيم اختبار مربع كاي وداللتها اإلحصائية عند مستوى )18يتضح من جدول )

 :والفقرات هي ؛وهذا يشير إلى عدم مطابقة هذه الفقرات للنموذج أحادي املعلم ،(0.01لها أقل من )

 ( مفردة.47وبهذا أصبح االختبار يتكون من )  ،( 2،8،9،12،13،16،18،22،26،32،33،36،45،50،57،61،63،64،66)

 
ً
 والذي ينص على: ما قيم تقديرات معلم الصعوبة للفقرات وفق نموذج راش؟ ؛: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالثثالثا

 .(19كما يوضحها الجدول رقم ) ،حادي املعلمهذا السؤال تم حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار وفق النموذج األ عن لإلجابة 
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 معامالت الصعوبة واألخطاء املعيارية لكل فقرة: (19جدول)
 الخطأ املعياري للصعوبة الصعوبة رقم املفردة الخطأ املعياري للصعوبة الصعوبة رقم املفردة

1 -1.948 0.194 34 -0.074 0.145 

2 0.447 0.175 35 1.835 0.196 

3 0.495 0.154 36 0.543 0.166 

4 0.640 0.148 37 1.243 0.171 

5 -1.795 0.195 38 1.336 0.164 

6 -0.514 0.131 39 -0.161 0.147 

7 -0.097 0.134 40 0.058 0.137 

8 -0.206 0.130 41 0.447 0.148 

9 -0.427 0.120 42 0.845 0.150 

10 -0.424 0.144 43 0.716 0.151 

11 -0.833 0.145 44 1.124 0.174 

12 -0.446 0.147 45 1.683 0.215 

13 0.541 0.134 46 0.954 0.180 

14 0.260 0.137 47 0.446 0.143 

15 0.182 0.161 48 0.615 0.147 

16 -0.558 0.140 49 0.665 0.144 

17 -0.250 0.134 50 0.236 0.121 

18 -1.263 0.1156 51 -0.008 0.136 

19 -0.513 0.140 52 1.720 0.202 

20 0.125 0.138 53 0.423 0.146 

21 0.261 0.143 54 -0.161 0.150 

22 -0.786 0.148 55 1.212 0.159 

23 -0.096 0.143 56 0.615 0.139 

24 -0.810 0.141 57 0.715 0.140 

25 0.036 0.142 58 1.183 0.185 

26 -0.381 0.142 59 0.423 0.155 

27 0.375 0.134 60 0.193 0.145 

28 0.691 0.150 61 0.446 0.138 

29 0.926 0.152 62 0.352 0.136 

30 0.820 0.166 63 0.742 0.168 

31 1.305 0.172 64 0.540 0.128 

32 -0.250 0.133 65 0.422 0.139 

33 0.424 0.158 66 0.169 0.134 

نه إحيث  ؛(0.75( وانحراف معياري قدره )0.27( بمتوسط قدره )1.838 -1.948-( أن قيم معلم الصعوبة تراوحت بين )19يتضح من جدول )

 القدرات املختلفة لعينة البحث. تتناسب مع ،من السهولة والصعوبة يدل على أن فقرات االختبار تتسم بدرجات متفاوتة

 
ً
 ختبار وفق نموذج راش؟ والذي ينص على: ما قيم معامل ثبات اال  ؛: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابعرابعا

 )معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة.  

وقد تراوحت قيم الخطأ  ،(0.754( وانحراف معياري )0.279حسابي )( بوسط 1.838( و)1.948-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرات بين )

 (.0.019( وانحراف معياري ) 0.151( بوسط حسابي )0.215( و )0.120املعياري في تقدير معلم الصعوبة للفقرات بين )

( =Gمعامل الفصل لألفراد ) 
االنحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرات

ملعياري ا في تقدير معلم الصعوبة الوسط الحسابي للخطأ 
  =4.9 

معامل ثبات األفراد = 
𝐺2

1+𝐺2  =0.96 

 معامل ثبات الفقرات. 

املعياري في  كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ ،(1.054) بانحراف معياري ( 0.006-حسابي لقدرات املفحوصين )بلغت قيمة الوسط ال

 (.0.039( بانحراف معياري )0.264) تقدير القدرة
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( = Gمعامل الفصل للفقرات )
االنحراف املعياري  لقيم تقدير القدرة

الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير القدرة
  =3.9 

معامل ثبات الفقرات = 
𝐺2

1+𝐺2 =0.94 

  مبريقي )التجريبي(معامل الثبات األ. 

 .Bilog-mg3( وفق برنامج 0.94مبريقي )التجريبي( )بلغت قيمة معامل الثبات األ 

ما درجة القطع بين املتقنين لكفايات اإلحصاء والذين ال يتقنون هذه الكفايات على اختبار  ؛ والذي ينص علي:بالسؤال الخامس املتعلقةالنتائج 

 محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا؟

  ؛القطعهذا السؤال اتبعت الباحثة طريقة أنجوف لتحديد درجة عن ولإلجابة 
ً
وتناسب االختبارات املوضوعية من نوع  ،وهي أكثر الطرق شيوعا

 الخطوات التالية: ولتحديد درجة القطع اتبعت الباحثة ،االختيار من متعدد

 حصاء والقياس والتقويم.تم االسترشاد بآراء املختصين في مجال اإل  .1

 وأمام كل فقرة مربع يستخدمه املحكم. ،صممت الباحثة استمارة تتضمن فقرات االختبار .2

  تطلب .3
ً
وتقدير نسبة األفراد الذين يمتلكون الحد األدنى من  ،بتفحص كل فقرة من فقرات االختبار من خمسة محكمين أن يقوم كل محكم منفردا

 .(3دون اللجوء للتخمين. كما في ملحق رقم ) ،الفقرةعن الكفاية الذين سيجيبون إجابة صحيحة 

ويكون متوسط هذه القيم  ،ويلي ذلك إيجاد متوسط هذه القيم لجميع املحكمين الخمسة ولجميع الفقرات ،ه النسب املقدرة لكل فقرةتجميع هذ .4

 ( يبين نتيجة تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف التحكيمية.20والجدول رقم ) .هو درجة القطع الالزمة للنجاح في هذا االختبار

 القطع بطريقة أنجوف التحكيميةتحديد درجة  :(20جدول)
 متوسط تقديرات املحكمين رقم الفقرة متوسط تقديرات املحكمين رقم الفقرة متوسط تقديرات املحكمين رقم الفقرة

1 0.83 18 0.62 35 0.59 

2 0.71 19 0.62 36 0.62 

3 0.70 20 0.72 37 0.57 

4 0.83 21 0.65 38 0.58 

5 0.76 22 0.55 39 0.62 

6 0.68 23 0.67 40 0.70 

7 0.67 24 0.58 41 0.66 

8 0.81 25 0.69 42 0.69 

9 0.69 26 0.68 43 0.68 

10 0.62 27 0.71 44 0.73 

11 0.85 28 0.58 45 0.59 

12 0.77 29 0.57 46 0.61 

13 0.54 30 0.63 47 0.63 

 31.24 املجموع الكلي

 31 درجة القطع

 وهي الدرجة التي يمكن الحكم عندها من تمكن الطلبة من الكفايات اإلحصائية. ،(31أن درجة القطع تساوي )( يتضح 20ومن الجدول رقم )

 النتائج والتوصيات واملقترحات

 أ
ً
 :: نتائج البحثوال

 أظهرت نتائج البحث االستطالعية واملبنية و   .1
 
ومعامالت تمييز  ،مقبولةتبار يتمتع بمعامالت صعوبة ن االخأ -ق نظرية القياس التقليدية للقياس ف

 ( مفردة.66لذلك تم االحتفاظ بجميع فقرات االختبار املتكون من ) ؛مقبولة

وكذلك ارتباط كل  ،(0,79( و)0,46بين ) ها تراوحت مايلإبينت نتائج البحث أن معامل ارتباط مفردات االختبار والدرجة الكلية بالكفاية املنتمي  .2

والذي يعبر عنه بالصدق  ،وهي قيم مرتفعة ،(0,01( عند مقارنتها بمستوى داللة )0,92( و)0,82راوحت بين )كفاية بالدرجة الكلية لالختبار ت

 من خالل نتائج املحكمين.أن االختبار يتمتع بصدق املحتوى أو  ،البنائي ألداة البحث
ً
 يضا
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 عن أسفرت النتائج أو  ،النموذج في تلك البيانات وتحقق افتراضات ،فراد العينة لنموذج راشأأسفرت نتائج البحث عن مطابقة استجابات  .3
ً
يضا

ليكون االختبار في صورته  ؛واإلبقاء على بقية املفردات املالئمة لنموذج استجابة الفقرة ،( فقرة من فقرات االختبار لم تطابق النموذج19حذف )

 (.7كما هو موضح في ملحق رقم ) ،( مفردة47النهائية مكون من )

التي تؤكد الثقة في استخدام االختبار واالستناد و  ،حث تميز مفردات االختبار الكلية بدرجة عالية من الثبات والدقة واملوضوعيةأظهرت نتائج الب .4

االختبار أن  فقد أظهرت املؤشرات اإلحصائية الكلية ملفردات ؛إلى نتائجه في اتخاذ قرارات سليمة في اختبار الطلبة لقياس كفاياتهم في اإلحصاء

  ،بدرجة كبيرة ينمناسب اومتوسط الخطأ املعياري كانمتوسط الصعوبة 
ً
 جدا

ً
كما أسفرت عنه نتيجة البحث  ،كما أن معامل الثبات كان مرتفعا

الثبات  ومعامل ،(0,92وكذلك معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) ،(0,96كرونباخ )ألفا إذ بلغ معامل الثبات بطريقة  ؛الستطالعيةا

 ء.اـمما يؤكد على قدرة االختبار على التمييز بين قدرات األفراد املختلفة في امتالكهم كفايات اإلحص ؛(0,94املحسوب بنظرية القياس الحديثة )

بدقة من خالل وتم تحديد درجة القطع  ،أظهرت نتائج البحث تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف املناسبة لالختبارات من نوع االختيار من متعدد .5

( للتمييز بين املتمكنين 31وتم التوصل إلى درجة قطع تساوي ) ،حصاء والقياس والتقويممتوسطات تقديرات املحكمين املتخصصين في مجال اإل 

 من كفايات اإلحصاء وغير املتمكنين من هذه الكفايات.

مما يدعم الثقة في نتائجه  ،مرتفعة وفق النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة كشفت نتائج البحث عن تمتع االختبار بخصائص سيكومترية .6

 لبة الدراسات العليا.وإمكانية االعتماد عليه في تحديد الكفايات اإلحصائية لدى ط

  
ً
 : التوصيات: ثانيا

 توص ي الباحثة: ،ليهاإمن خالل النتائج التي تم التوصل 

( فقرة لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة تبوك نظرا 47ملكون بصورته النهائية من ) استخدام االختبار الذي تم بناؤه وا .1

 لتمتع االختبار املبني بدالالت صدق وثبات مقبولة.

 لفقرة.إجراء املزيد من الدراسات حول الخصائص السيكو مترية لالختبار الذي تم بناؤه باستخدام نماذج اخرى لنظرية استجابة ا .2

 االستناد على املنهجية املستخدمة في بناء االختبار الحالي في إعداد اختبارات ملواد مختلفة والتأكد من خصائصها السيكو مترية. .3

 االختبار في اختبار قبول املاجستير في جامعة تبوك. يستفاد من فقرات .4

 والنظرية الحديثة في القياس.إجراء دراسة مشابهة ومقارنة النتائج وفق النظرية الكالسيكية  .5

 
ً
 : املقترحات:ثالثا

 ألهداف البحث الحالي
ً
 وتطويرا

ً
 :ةالباحثة إجراء الدراسات اآلتي تقترح ،استكماال

 سئلة ملقرر اإلحصاء في مرحلة الدراسات العليا.أإجراء دراسة لبناء بنك  .1

 اإلحصائية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة تبوك.إجراء دراسة مماثلة لبناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات  .2

 .مقررات اإلحصاءكلية التربية نحو  إجراء دراسة للتعرف على اتجاهات طلبة .3

 املراجع:

 :
ً
املراجع العربية:أوال  

 عمان: دار املناهج للنشر. ،الذاتيالكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها بالتعلم ( 1998) ،الرحمن عبد السالم عبد ،جامل .1

بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات البحثية واإلحصائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية ( 2015) ،ماهر حسين ،الحباشة .2

 األردن. ةجامعة مؤت ة،رسالة ماجستير منشور  ،الحكومية

 ،املجلة التربوية ،الختبار تحصيلي محكي املرجع في مقرر علم النفس التربوي وفق نموذج راش ةالسيكومتريالخصائص ( 2016) ،فريال محمود ،الحاج .3

300(120) ،171-200. 

املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في  ةاتطوير مقرر اإلحصاء التربوي في برنامج دكتور ( 2017) ،خالد محمد ،الخزيم .4

 .128-142(, 8) 6 ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة ،ضوء االحتياجات البحثية للطالب والطالبات

 ،كلية التربية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،قلق اإلحصاء لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة وعالقته ببعض املتغيرات( 2008) ،ةعادل عطي ،ريان .5

 .175-153(, 3)9 ،جامعة البحرين

( بناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة 2014) ،محمد علي ،الزيلعي .6

 العربية السعودية. اململكة ،جامعة الباحة ،رسالة ماجستير منشورة ،ةالباح

 القاهرة: دار الفكر العربي للنشر. ،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري  (2011) ،فؤاد البهي ،السيد .7

 ، القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية.اتجاهات معاصرة في القياس والتقويم النفس ي والتربوي ( 1996) ،أنور  ،الشرقاوي  .8
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اختبار محكي املرجع في اإلحصاء التحليلي لطلبة الدراسات العليا في كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية بناء ( 2016) ،صبري حسن ،الطراونة .9

 .542-515(, 1)7 ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،والحكومية باستخدام نظرية استجابة الفقرة

 الرياض: مكتبة الرشد. ،تطبيقاته -أسسه - نظريته – القياس النفس ي والتربوي ( 2014) ،الرحمن بن سليمان عبد ،الطريري  .10

 الرياض. ،جامعة امللك سعود ،قياس وتقويم ،منشوره لطلبة املستوى الثانيمحاضرات  ،نظريات القياس( 2009) ،عبد الرحمن بن سليمان ،الطريري  .11

لدى طالب وطالبات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي ومدى التمكن منها ( 2007) ،أحمد علي ،آل عوض .12

 مكة املكرمة. ،م القرى أجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أم القرى 

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. ،االختبارات محكية املرجع فلسفتها وأسس تطويرها (2009) ،عماد غصاب ،عبابنة .13

 القاهرة: دار الفكر العربي. ،االختبارات التشخيصية مرجعية املحك في املجاالت التربوية والنفسية والتدريبية( 2007) ،صالح الدين محمود ،عالم .14
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Abstract:  This research aimed to construct a criterion referenced test to measure the statistical competencies of 
post graduate students at the University of Tabuk according to Rash model.To achieve research objectives the 
researcher used descriptive analytical methodology and an instrument was constructed in four stages (analysis 
phase, construction phase, experimentation phase, and production phase), were a criterion referenced test 
consisting of (47) items was constructed covering  the competencies necessary for statistics (the basic concepts of 
statistics, measures of central tendency and dispersion, correlation interpretation and identification, parametric 
statistical methods, non-parametric statistical methods, interpretation of the results extracted from the SPSS 
program, selecting the appropriate statistical method for the research objectives and hypotheses, and ensuring 
the validity and reliability of the test. 

The instrument was applied to an exploratory sample consisting of (30) students and the validity of the 
instrument construct and content were verified, Cronbach alpha reliability coefficient was (0.96) indicating that 
the test has a high degree of reliability. The psychometric properties of the items were tested through SPSS 
program where difficulty coefficients were moderate and discrimination coefficients were appropriate. 

After the application of the research on a sample of (200) individuals using (Bilo-Mg3) program the 
applicability of (47) items to Rash model, and the data of the (200) individuals was matching to Rash model. The 
degree of cut-off-score was estimated using Angoff`s method valued at (32) degrees, and the test obtained a high 
reliability coefficient according to modern measurement theory (0.94), this indicates that the test has a high 
degree of accuracy and objectivity, and it would distinguish between the post graduate students who are 
competent and no-competent in statistical competencies. 

The research concluded the following recommendations: developing statistical methods to be 
comprehensive for all statistical topics, providing a computer lab to allow postgraduate students to train on 
statistical programs, holding training courses for postgraduate students to train on statistical programs and data 
analysis, and the application of the test by the University of Tabuk as an admission test for the master degree. 

Keywords: Test Construction ; Competencies; Statistics; Post Graduate Students; University of Tabuk. 
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