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  ملخص
أ معرفة أثر حجم العينة على تقدي إلىالدراسة ھذه ھدفت  ار والخط ة المعلومات لالختب ر دال

اس ي القي ة ف ة الحديث تخدام النظري ديرھا باس ي تق اري ف مّ  ،المعي ة ت تخدام  وألغراض الدراس اس
تجابات  امن) ٧٥٠٠(اس ة الصف الث ن طلب ة م ا وطالب يألا طالب مّ  ،ساس وائيا  ت ارھم عش  اختي

ى، ٥٠٠(موزعين على خمس مجموعات بواقع  ة األول ة  ١٠٠٠ طالب للعين ة للعين طالب وطالب
ة،  ١٥٠٠الثانية،  ة الثالث ة للعين ة ٢٠٠٠طالب وطالب ة الرابع ة للعين طالب  ٢٥٠٠ ،طالب وطالب

ادة الرياضيات) وطالبة للعينة الخامسة يم لم ة التعل وطني لضبط نوعي المكون و ،على االختبار ال
دد) ٤٠(من  امج . فقرة من نوع االختيار من متع ل استجابات Bilog-mg3 وباستخدام برن لتحلي

ة في  تم،  spssوالبرنامج االحصائي ،األفراد ة الحديث ى النظري إيجاد معالم الفقرات باالعتماد عل
ة المعلومات  القياس حسب النموذج الثالثي وتقدير دالة المعلومات والخطأ المعياري في تقدير دال

ائج أن . لخمسة نماذج من االختبار ديرات وقد أظھرت النت دار تق ر مق ر بتغي ة المعلومات يتغي دال
ة ي إذ ،حجم العينة دير دال اري في تق أ المعي ائج ان الخط زداد بزيادة حجم العينة، كما أظھرت النت

  .يتناقص بزيادة حجم العينة إذ ،المعلومات يتغير بتغيير حجم العينة

ة المعلومات: الكلمات المفتاحية ات، ، دال ة المعلوم دير دال اري في تق أ المعي ة الخط النظري
  .الحديثة في القياس
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Abstract 
The study aims to investigate the Effect of sample size in Estimate 

the Information Function of the test and it’s Estimating standard Error 
depending on the modern test theory of measurement. To achieve 
the purposes of the study, responses of (7500) students from eighth grade 
students were are randomly selected divided into five groups (The first 
consist of 500 students, The second consist of 1000 students, The there'd 
consist of 1500 students, The fourth consist of 2000 students, and The 
last consist of 2500 students) subjected to the 40- item national multiple 
choice test for mathematics education quality adjustment. Using the 
Bilog-mg3 and spss programs to Estimate the Item parameters, 
information function, and standard Error in Estimating the information 
function for the five forms of the test according to three parameter 
logistic IRT model. The results showed that, the amount of information 
function estimates varies increasingly according to the increasing sample, 
Yet, the results show that the standard Error in estimating the information 
function varies decreasingly according to the increasing sample. 

Key words: information function, the standard error in estimating 
the information function, the modern test theory of measurement. 

 
  المقدمة

ويطلق  ،االتجاة المعاصر في القياس النفسي والتربوي الحديثة في القياس تمثل النظرية
نظرية المنحنى المميز و ،IRT-(Item Response Theory( عليھا اسم نظرية استجابة الفقرة

رسفيلد الز ويعدّ  نظرية السمات الكامنة،و ،(Item Characteristic Curve-ICC)للفقرة 
)Lazersfeld, 1968 (أول من استخدم مصطلح السمة الكامنة بھذا المعنى   
)Hambleton & Swaminathan,1985(.  

 للمھتمين بالقياس  النظرية الحديثة في القياسويرجع الفضل في تقديم أسس 
 وما يتعلق ، وقد تطورت ھذه النظرية). Lord, 1952, 1953(لورد  إلىالنفسي والتربوي 

 من نماذج سيكومترية منذ ذلك الوقت بھدوء وثبات، وظلت أعمال لورد وغيره  بھا
 من علماء القياس في ھذا المجال حتى السبعينيات من ھذا القرن ال يلتفت إليھا إال عدد 

 غير . محدود من خبراء القياس في الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول المتطورة
 ، ١٩٦٨ة البحثية والتطبيقية لھذه النظرية ابتداء من عام أنه حدث تقدم سريع في الحرك

النظريات اإلحصائية لدرجات االختبارات العقلية "وھو العام الذي نشر فيه لورد كتابه



 ١٣٢٥ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حابس الزبون
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)Statistical Theories of Mental Test Scores(،  الذي جمع بين غالفية ألول مرة أسس
وتتميز ھذة النظرية  .النظرية الحديثة في القياسالنظرية السيكومترية الكالسيكية، وأسس نظرية 

  :يأتيبما 

وجود مجموعة كبيرة من فقرات االختبار التي تقيس نفس السمة، ويكون تقدير قدرة الفرد  .١
  .)Item Free(مستقال عن عينة الفقرات التي تطبق عليه 

معامالت  مثل( وجود مجتمع كبير من األفراد، حيث تكون الخصائص السيكومترية للفقرات .٢
مستقلة عن عينة األفراد التي استخدمت في تقدير ھذه الخصائص ) الصعوبة والتمييز

)Person Free(.  

  نمذجه للعالقة بين متغير غير ملحوظ يستخدم النظرية الحديثة في القياس وتطرح 
  ، واحتمالية )مفاھيميا يطلق علية اسم القدره التي يقيسھا االختبار(لقياس ھذة القدرات 

  وذلك من خالل دوال لوغاريتمية تربط قدرة  ؛االستجابة الصحيحة على فقرة معينة
  ومعالم الفقرة باحتمالية االستجابة الصحيحة عليھا، وقد انبثق عنھا نماذج  ،المفحوص
  جميعھا تفترض أن قدرة واحدة تقيس األداء على االختبار، والقدره يمكن تمثيلھا  متعددة،

  دود له، ولكنھا تتغير في خصائصھا التي تصفھا الفقرات، وتمتد على متصل مستمر ال ح
ولكنه عمليا يتراوح  ،)∞(+ إلى) ∞- (درجات الصعوبة والقدرة نظريا على متصل يتراوح بين 

 )٣-(أو تقل عن ) ٣(+وذلك ألنه من النادر توافر قيما تزيد عن  ؛)٣(+و) ٣- (بين 
)Hambleton and Swaminathan,1985(.  

وذلك للتعبير عن العالقة بين القدرة واحتمال اإلجابة  ؛رت نماذج رياضية مختلفةوقد طو
كما وتختلف  ،الصحيحة على الفقرة وتختلف ھذه النماذج في صيغتھا الرياضية وعدد معالمھا

  .من حيث عدد االفتراضات الالزم توافرھا في البيانات المستخدمة

  - :مينقس إلىوتقسم نماذج نظرية استجابة الفقرة 

النموذج أحادي المعلمة  :منھا (dichotomous IRT models)النماذج ثنائية التدريج  -
(one parameter model)،  والنموذج ثنائي المعلمةtwo parameters model)(، 

  .(three parameters model)والنموذج ثالثي المعلمة 

ذه النماذج بين وتميز ھ، (polytomous IRT models)النماذج متعددة التدريج  -
نموذج  :ومنھا ،والذين ليس لديھم معرفة ،المفحوصين الذين لديھم جزء من المعرفة

، وھو امتداد للنموذج ثنائي (graded response models GRM)االستجابة المتدرجة 
  وسلم التقدير، )Partial credit model, pcm( المعلمة، ونموذج التقدير الجزئي

)Rating scale models RSM( ، وھما امتداد للنموذج أحادي المعلمة ونموذج
الذي يناسب االستجابات ، )Nominal response model NRM( االستجابة االسمية

 ).Embreston &rise, 2000( التي اليمكن تصنيفھا في فئات رتبية
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ا فقد يالئم بعضھا وال يالئم بعضھ ،وليس بالضرورة أن يالئم نموذج رياضي كل البيانات
مة النموذج ءمن الضروري فحص مدى مالف ،لذلك عند استخدام أي نموذج رياضي ،اآلخر

عندھا فقط يمكن تقدير معالم الفقرة وقدرة األفراد  ،وإذا الءم النموذج الرياضي البيانات للبيانات،
(Hambleton and Swaminathan,1985;& Traub and Wolf, 1981) .  

عن  )Modern Test Theory of Measurement(لقياس وتتميز النظرية الحديثة في ا
، كما النظرية الحديثة في القياسفي أن ) Classical Theory( النظرية الكالسيكية في القياس

يراھا لورد ُوِضعت تحت افتراضات قوية حول سلوك األفراد عند استجابتھم لفقرات أسئلة 
 Hambleton and Swaminathan,1985; Crocker and) محددة، وھذه االفتراضات ھي

Algena,1986;Embretson,2000) :  

 (Unidimentionality)افتراض أحادية البعد  .١
أن ھناك قدرة أو سمة واحدة فقط ضرورية لشرح اداء المفحوص  إلىيشير ھدا االفتراض 

 الن ھناك عوامل معرفية ؛وھذا االفتراض ال يمكن تحقيقه في كثير من األحيان ،على االختبار
واختبارية وشخصية تتعلق بالمفحوص تؤثر على أدائه على االختبار مثل القلق والدافعية، وعادةً 

وحيد  (Dominant Factor)نعتبر أن ھذا االفتراض قد يتحقق إذا وجد ھناك عامل طاغي 
يسمى بالقدرة التي يقيسھا ما وھذا العامل الطاغي عادةً  ،يؤثر على اداء المفحوص على االختبار

  .الختبارا

  :وللكشف عن افتراض أحادية البعد يتم ذلك من خالل طريقتين 

لمعرفة  ،اخضاع العالمات على الفقرات للتحليل العاملي حيث يتم :إجراء التحليل العاملي  .أ 
أي وجود عامل  ؟لمعرفة ھل يوجد عامل رئيسي طاغي ، أيالبنية العاملية لھذه الفقرات

ألداء ويسمى ھذا العامل بالعامل المسيطر والمؤثر على ا يكون المؤثر الرئيسي على األداء،
  .بالقدرة المقاسة باالختبار

 ، F(X/θ)التوزيعات المشروطة لعالمات االختبار عند كل مستوى من مستويات القدرة  .ب 
أما إذا . (Identical)وتكون متشابھة  ،وتكون لمجموعات جزئية منتھية من المجتمع الكلي

فھذا يعني أن  ،تغيرة عبر المجتمعات الجزئية للمجتمع الكليكانت ھذه التوزيعات م
 .االختبار يقيس شيئاً آخر غير القدرة الوحيدة التي يقيسھا أصال

 (Local Independence)افتراض االستقالل الموضعي  .٢

يقصد بھذا االفتراض أن استجابات المفحوصين من نفس القدرة للفقرات المختلفة مستقلة و
 ً على فقرة أخرى  ئهداأوبالتالي فإن استجابة المفحوص على فقرة ال تؤثر على  عن بعضھا بعضا

 ً   :يأتيويمكن الكشف عن ھذا االفتراض بما . سلباً أو ايجابا

معنى ذلك أن افتراض االستقالل الموضعي ف ،إذا وجد في ترتيب الفقرات تأثير على األداء  .أ 
  .ال يتحقق
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فإن افتراض  ،ن فقرات االختبار تقيس قدرة واحدةعدم استيفاء أحادية البعد أي إذا لم تك  .ب 
فإن افتراض االستقالل  ،أحادية البعدتحقق افتراض إذا ، اي االستقالل الموضعي ال يتحقق

 ً  .الموضعي يتحقق أيضا

  (Item Characteristic Curve)منحنى خصائص الفقرة  .٣
والقدرة التي يقيسھا  ،ةھو عبارة عن دالة تربط بين احتمال النجاح في اإلجابة على الفقرو

الذي  ،االختبار الذي يحتوي تلك الفقرة، وان ھذه الدالة أو العالقة تتخذ شكل المنحنى اللوغارتمي
واحتمال  ،حيث يمثل قدرة المفحوص على المحور السيني Sيفترض أن يكون شكله كحرف 

انحدار غير  أو ھو معادلة, حصول المفحوص على اإلجابة الصحيحة للفقرة تمثل الصادات
 ي يقيسھا االختبارتلاأو السمة  ،خطي الحتمال إجابة الفقرة إجابة صحيحة على القدرة

(Crocker and Algina,1986).  

منحنى ھو في الصيغة الرياضية ل ،والفرق الرئيس بين نماذج استجابة الفقرة الشائعة
ياضية التي يراھا مناسبة ويستطيع باني االختبار أن يختار الدالة الر ،(ICC) خصائص الفقرة

وإذا كان التوزيع الشرطي لعالمات الفقرة عند مستوى محدد من . بعد مطابقة النموذج للبيانات
سوف  (ICC) منحنى خصائص الفقرة فھذا يعني أن ،القدرة متماثل عند المجتمعات المختلفة
منحنى ل (Invariant)وبالتالي تتحقق خاصة الالتغير  ،يكون متماثل عند المجتمعات المختلفة

  .بتغير من يأخذ االختبار (ICC)خصائص الفقرة 

 (Speedeness) افتراض السرعة .٤
كانت صحيحة أم خاطئة أينص ھذا االفتراض على إن إجابة المفحوص على الفقرة سواء 

فإذا اعتمد .وليس على سرعته في اإلجابة، ن تعتمد على مقدار القدرة التي يقيسھا االختبارأيجب 
ك لألنه سوف يكون ھنا ؛انتھاك افتراض أحادية البعد إلىتبار على السرعة ھذا يؤدي االخ

  .وھي السرعة والسمة التي يقيسھا االختبار ،قدرتان تؤثر على االداء على االختبار

  نماذج استجابة الفقرة ثنائية التدريج

  (one parameter logistic model)) نموذج راش(النموذج اللوجستي أحادي المعلمة  :أوالً 
ن جميع أيفترض ھذا النموذج ويعد ھذا النموذج ابسط نماذج استجابة الفقرة ثنائية التدريج،   

للتمييز بين المفحوصين، أي تكون جميع المنحنيات المميزة نفسھا الفقرات لھا القدرة التمييزية 
في نقاط التقائھا وتختلف عن بعضھا البعض  ،)متساوية في الميل(لفقرات االختبار متوازية 

الذي يمثل متصل القدرة أو السمة الكامنة، كما يفترض عدم لجوء المفحوصين  ،بالمحور االفقي
للتخمين العشوائي عند اجابتھم عن فقرات االختبار، وھذا يعني إن الفقرات تختلف فقط في 

 :يأتيوتكون معادلة ھذا النموذج كما  ،صعوبتھا
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تم   θإجابة صحيحة من قبل مفحوص له القدرة  (i)جابة الفقرةإاحتمال :  θiP)(حيث 
  .نقسھااختياره عشوائياً من بين المفحوصين الذين لھم القدرة 

D : ١٫٧ثابت مقداره)Sampling Factor(،  عامل تدريج يجعل القدرة المستنتجة وھو
الذي يعتمد على  ،رة المستنتجة من استعمال النموذجمن استعمال ھذا النموذج مساوية للقد

  .المنحنى الطبيعي التراكمي

ib : معلمة الصعوبة للفقرةi  

e :  ٢٫٧١٨(األساس اللوغاريتمي الطبيعي( 

   two parameter logistic model)( النموذج اللوجستي ثنائي المعلمة: ثانياً 
مع مجموعة من زمالئة بجامعة كولومبيا ) (birnbumبيوم اقترحة عالم االحصاء بيرن

ً تختلف في درجة أو ،ويفترض ھذا النموذج أن الفقرات تختلف في صعوبتھا ،االميريكية يضا
  :يأتيوتكون معادلة ھدا النموذج كما  ،ن التخمين قليل جداً أالتمييز بين المفحوصين و
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ia : معامل التمييز للفقرةi .  

  three parameter logistic model)(النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة : ثالثاً 
ً تختلف في درجة التمييز بين  يفترض ھدا النموذج أن الفقرات تختلف في صعوبتھا وايضا

معادلة وتكون  ،أخرى إلىن مستويات التخمين لدى المفحوصين تختلف من فقرة أو ،المفحوصين
  :يأتي ھذا النموذج كما
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ic:  معلمة التخمين للفقرةi،  ويسمي الخط التقاربي االدنى)lower asymptote (  
   ةضللمنحى المميز للفقرة، ويمثل احتمال االجابة الصحيحة لالفراد ذوي القدرة المنخف

)Hambelton & swaminathan,1985(.  

  تتفق مع النظرية الكالسيكية في افتراضھا تساوي والنظرية الحديثة في القياس ال 
فمن الممكن أن , احتماالت اإلجابة الصحيحة عن جميع فقرات االختبار لفرد ذي قدرة معينة

ن احتمال اإلجابة إلذلك ف ؛تكون بعض الفقرات أكثر صعوبة من غيرھا بالنسبة لھذا الفرد
والفقرة على متصل السمة  ،دالة لموقع كل من الفرد موعة من الفقرات يعدّ الصحيحة عن مج

  أي أن ھذه النظرية تفترض وجود دالة مميزة. الكامنة التي تقيسھا ھذه الفقرات
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (Characteristic Function)  ً على متصل سمة كامنة  تعتمد على موقع الفرد والفقرة معا
 :لذلك يطلق على ھذا القياس ؛دالة إذا علمنا ھذا الموقعمعينة، ويتحدد ھذا المنحنى أو ھذه ال

  ).٢٠٠٢، عالم) (Conjoint Measurement(القياس المتحد أو المقترن 

  من االحصاءات المھمة ) item information function, IIF(دالة المعلومات تُعّد و
   ،ياري في التقديرحيث يمكن من خاللھا تحديد الخطأ المع في النظرية الحديثة في القياس،

وذلك باالعتماد على االرجحية  ،مكن من ايجادھا تحديد الخطأ المعياري في التقديريث أنه يح
 ،حيث أن تباين الخطا في تقدير القدرة يساوي معكوس دالة المعلومات ،العظمى لمعلم القدرة

   للتقديرات) variance covariance matrix(وكما أن مصفوفة التباين المشترك 
   لتقديرات معالم الفقرة) information matrix( تساوي معكوس مصفوفة المعلومات

)Hambleton & Swaminathan,1993(.  

ً  دوراً  االختبار معلومات دالة تلعبو  من يمكن إذ ،الحديثة في القياس نظريةال في مھما
 مجموع تمثل التي ،االختبار معلومات دالة وتتمتع التقدير، في المعياري الخطأ تحديد خاللھا
 االختبار دالة معلومات كون وھي بميزة، القدرة من معين مستوى عند معلومات الفقرات دوال
 فيما، إضافية مميزات النظرية الحديثة في القياس تقدم وبذلك المفحوصين، عينة عن مستقلة
  .(Brannick, 2003) القياس أخطاء على تقدير القدرة بزيادة يتعلق

 معلومات لدالة الجذر التربيعي مع عكسيا يرتبط التقدير في المعياري أالخط أن كما
  :اآلتية العالقة وفق االختبار

)(
1)(
θ

θ
I

SE =  

 التي القدرة عند مستويات يمكن ما اقل يكون ،التقدير في المعياري الخطأ أن يعني وھذا
   .معلومات أقصى تناظر

 في فقرة كل مساھمة مدى إمكانية معرفة ،الفقرة اتمعلوم لدالة المفيدة االستخدامات ومن
عن  جيدة فكرة لدينا كان فإذا لالختبار، األخرى الفقرات عن بشكل مستقل االختبار معلومات دالة

 يقدمھا التي المعلومات التي تعظم االختبار فقرات انتقاء فيمكن المفحوصين، مجموعة قدرات
   .االختبار في المفحوصين اتفيه قدر تتوزع الذي المدى في االختبار

 االختبار أن إلى (Hambleton,Swaminthan,1985) وسوامينثان ھامبلتون أشار لقدو
 االختبار أن المتدني، كما القدرة مستويات عند دقة أكثر تقديرات يقدم أن المتوقع من السھل
 فائدة أكثر فھو لذا ؛العليا القدرة عند مستويات دقة أكثر معلومات يقدم أن المتوقع من الصعب

 .العالية ذوي القدرة للمفحوصين

باالعتماد على  ،وتستخدم دالة معلومات الفقرة الختيار الفقرات عند بناء االختبارات
على افتراض ان معلومات الفقرة تتغير عبر مستويات السمة  ،النظرية الحديثة في القياس
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دقة قياس مرتفعة عند نقطة معينة على  نه من الممكن اختيار فقرات تقدمإوعليه ف ؛المختلفة
كبر عن قدرة أتقدم معلومات  ،ن الفقرات التي تتضمن معالم تمييز كبيرةأكما  ،متصل السمة
وتعطى دالة المعلومات لالختبار من خالل أكبر، وبالتالي الحصول على دقة  ؛المفحوصين

  :اآلتيةة لالمعاد
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 :حيث أن

I( θ ) :الة معلومات االختبارد.  

( θ ) :معلم القدرة للمفحوصين.  

)(θiP : دالة استجابة الفقرة  )(1)( θθ ii PQ −=  

)(θiP′ : لدالة استجابة الفقرة األولىالمشتقة.  

بھا الفقرات في  وعليه يمكن انتقاء فقرات االختبار اعتماداً على كمية المعلومات التي تساھم
  . كمية المعلومات الكلية لالختبار

  :وھناك عدد من الخطوات المھمة التي من الممكن االعتماد عليھا عند بناء االختبار وھي

  ).target information(وصف شكل دالة المعلومات المستھدفة في االختبار  .١

دالة المعلومات اختيار فقرات تغطي دوال معلوماتھا مستويات الصعوبة المناظرة ل .٢
  .المستھدفة

االختبار يتم حساب دالة معلومات االختبار لفقرات االختبار التي  إلىبعد إضافة كل فقرة  .٣
  .يتم اختبارھا

حتى تقترب دالة معلومات االختبار من دالة  ،االستمرار في اختيار فقرات االختبار .٤
 .المعلومات المستھدفة

  والثنائية تكون  األحاديةففي النماذج اللوجستية  ،وتتأثر دالة المعلومات بمعالم الفقرة
  وذلك  ؛)عند تساوي القدرة مع الصعوبة(كمية معلومات عند معلم الصعوبة للفقرة  أعلى

  ، بينما )bell shape(الن شكل دالة معلومات الفقرة بشكل عام قريب من الشكل الجرسي 
  معالم الفقرة على دالة معلومات  الثالثي يمكن مالحظة تأثير يفي حالة النموذج اللوجست

   اآلتيالرياضية لدالة معلومات االختبار على النحو  المعادلةاالختبار من خالل تبسيط 
)Hambleton & Swaminathan,1993.(  
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  :يأتيوباالعتماد على المعادلة الرياضية السابقة يمكن مالحظة ما 

  .بشكل عام عندما تكون معلمة التمييز كبيرةكبر أتكون كمية المعلومات  .١

  .من الصفر التخمينتزداد كمية المعلومات كلما اقتربت معلمة  .٢

كبر من كمية المعلومات عندما أ) ib(قريبة من ) θ(تكون كمية المعلومات عندما تكون  .٣
  .)ib(بعيدة من ) θ(تكون عندما تكون 

تقديرات الفقرة من القضايا المھمة في النظرية  أن )stocking,1990( د بين ستوكنجوق
نه من خالل ايجاد القيم القصوى لتقديرات القدرة من خالل دالة المعلومات أالحديثة في القياس، و

ية ولى للنماذج اللوجستية االحادية والثنائية والثالثلمعالم الفقرة باستخدام اجراءات المشتقة األ
  .تعظيم دالة المعلومات لمعلم الفقرة إلىيمكن الحصول على تقدير لمعالم الفقرة يؤدي 

  ولقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت تقدير معالم الفقرات ودالة 
  دراسة لھامبلتون وجونز المعلومات باالعتماد على النظرية الحديثة في القياس، ففي

)Hambleton & jones, 1994( ،ثار الناتجة عن اختيار التحقق من اآل إلىھدفت  والتي
ألن تقدير معالم تلك الفقرات يتم  ؛الفقرات ذات القدرة التمييزية العالية على دقة دالة المعلومات

بحيث  ،مما يؤثر على تقدير دالة معلومات الفقرة ودالة معلومات االختبار ،بنسبة من الخطأ
 ،د مقدار التأثيرھمية في تحديأم أخذ متغيرين لھما حقيقية، وقد تّ كبر من قيمھا الأنحصل على قيم 

طول  إلىوھما حجم عينة المفحوصين المستخدمة في معايرة الفقرات، ونسبة بنك الفقرات 
 وكان حجم العينة في المرة االولى ،)simulation(استخدام طرق المحاكاة  االختبار، وقد تمّ 

وقد  ،فقرة) ٨٠( مفحوص وتضمن بنك الفقرات ) ٢٠٠٠(ة وفي المرة الثاني ،مفحوص) ٥٠٠(
وذلك بسبب الزيادة المفرطة  ؛ن دالة معلومات االختبار تغالي في التقديرأ إلىتوصلت الدراسة 

أن حجم عينة كما بينت نتائج الدراسة  ،يار الفقرات ذات القدرة التمييزية العاليةتفي اخ
  .طول االختبار على دقة المعلومات لالختبار إلىرات كثر تأثرا من نسبة بنك الفقأالمفحوصين 

من خالل دراسته التي ھدفت ) Hendrson & Dianne,2001( ديانيوبين ھيندرسون و
، حيث تكونت عينة الدراسة دراسة أثر الخطأ في تقدير معالم الفقرات على تطوير االختبار إلى

مفحوص واستخدم ) ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٤٠٠(ثالث عينات  إلىمفحوص مقسمين  ٣٤٠٠من 
االعتماد على ثالث طرق الختيار  وتمّ  سلوب المحاكاة لتوليد ثالثة بنوك منفصلة للفقرات،أ

ولى على اختيار الفقرات التي تعمل تغطية منحنى دالة الطريقة األ اعتمدتالفقرات حيث 
 ةالثاني ما الطريقةأو) target test information function( معلومات االختبار المستھدفة

على معلومات بغض النظر عن موقعھا على مقياس أعلى اختيار الفقرات التي تمتلك  فأعتمدت
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وبحيث تغطي دالة معلومات االختبار المستھدفة، واعتمدت الطريقة الثالثة على  ،)Ɵ(القدرة 
د ي يتم تحديأ ؛على معلومات للفقرةأطي غبحيث ت ،)Ɵ(تحديد موقع الفقرة على مقياس القدرة 

)Ɵ ( االعتماد على النموذج اللوجستي ثنائي  على دالة معلومات للفقرة، وقد تمّ أالتي تعطي
ن االختبارات التي أ إلى، وقد توصلت الدراسة والنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة ،المعلمة

ولى والطريقة الثانية تعمالن بشكل متسق على المغاالة في تقدير دالة اعتمدت على الطريقة األ
ن االختبارات التي اعتمدت على الطريقة الثالثة تعطي تقديرات ثابتة لدالة أمعلومات االختبار، و
  .معلومات االختبار

 إلىھدفت والتي  ؛)Wagner & Harvey,2003(وفي دراسة قام بھا واجنر وھافي 
ختبار استخدام النظرية الحديثة في القياس لتطوير اختبار التفكير الناقد من خالل مبادىء ا

واطسون وجليسر للتفكير الناقد،  حيث تم فحص درجة تأثر اختبار واطسون وجليسر للتفكير 
كبر أومقارنته باختبار واجنر المطور من اختبار واطسون وجليسر بعدد  ،الناقد بمستوى التخمين

مفحوص طبق عليھم اختبار واجنر والمكون ) ٤٠٧(من البدائل، وقد تكونت عينة الدراسة من 
ان اختبار واجنر الكامل ولد كمية معلومات  إلىنتائج الدراسة  توصلت وقدفقرة، ) ١١١(ن م
زيادة أن  إلى كبر من اختبار واطسون وجليسر وخطأ معياري اقل، كما توصلت نتائج الدراسةأ

وكمية  ،تقليل كمية معلومات الفقرة إلىالتخمين في اطار النظرية الحديثة في القياس يؤدي 
  .وبالتالي زيادة أخطاء التقدير ؛االختبار معلومات

ثر أتحديد لدراسة فقد أجروا ) Swaminathan et al.2003(سوامنثان وزمالؤه  أما
الحكم المسبق على دقة تقديرات معالم الفقرات في االختبارات ثنائية التدريج باستخدام النظرية 

  قة البابيزية ثر الطريأفحص  إلىالحديثة في القياس، وقد ھدفت الدراسة 
)Bayesian Estimation ( عينة في تقدير معالم الفقرات، واستقصاء العالقة بين حجم

ومواصفات المعلومات القبلية على دقة تقدير معالم الفقرات، وقد توصلت الدراسة  ،المفحوصين
 نأن التحسن في تقدير معالم الفقرات يختلف باختالف النموذج اللوجستي، حيث تبين بأ إلى

مقارنة بالنموذجين  كثر تحسنا عند زيادة حجم العينةحادي المعلمة كان األأالنموذج اللوجستي 
  .الثنائي والثالثي

والتي كانت بعنوان  ،)Stone & yamoto,2004(توصلت دراسة ستون ويوموتو كما 
ج نظرية ثر حجم العينة على تقديرات معالم الفقرات ثنائية التدريج باستخدام نموذج راش ونماذأ

) ٣٠(في سحب ) Knox's Cube Test Revised(حيث استخدم نتائج اختبار  ،استجابة الفقرة
قل تقدير لمعلمة أبأن نموذج راش يعطي  اعينة عشوائية لتقدير معالم الفقرات، وقد وجد

  .قل في مطابقة نموذج حسن المطابقةأن العينات الصغيرة تكون أالصعوبة، و

اثر حجم العينة وطريقة انتقائھا وعدد الفقرات أبعنوان ) ٢٠٠٤( وفي دراسة عبابنة
وطريقة انتقائھا على دقة تقدير معالم الفقرة والقدرة الختبار قدرة عقلية باستخدام نظرية 

ربعة أعداد اختبار قدرة عقلية مؤلف من إ ولتحقيق أھداف ھذه الدراسة تمّ  ،االستجابة للفقرة
واختبار  ،اختبار المتضادات ،اختبار المتشابھات ،لمفرداتاختبارات فرعية ھي اختبار ا
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فقرات االختبار على عينة  تفقرة، طبق) ٧١( حيث بلغ عدد فقرات االختبار النھائية ،الحساب
وقد بلغ عدد أفراد عينة  ،مكونة من طالب وطالبات الصف السابع من مدارس التربية والتعليم

لتقدير قدرات   biolog 3.11البرمجية تستخدم، وقد أطالب وطالبة) ١٠٠٠ ( الدراسة
المفحوص ومعالم فقرات االختبار واالخطاء المعيارية في التقدير واحصائيات مطابقة السياقات 

 إلىوقد توصلت الدراسة  ،اعتمادھا إلغراض ھذه الدراسة الذي تمّ  ،للنموذج اللوجستي الثالثي
ً مع تزداد الدقة في تقدير معلمة الصعوبة والقأنه  درة عندما يكون مدى القدرة للمفحوص متوافقا

وكذلك تزداد الدقة في تقدير معلمة التخمين عند استخدام عينة من ذوي ، مدى صعوبة الفقرات
تقديرات معالم الفقرة لعينة مختارة ظھرت النتائج بأن أكما  ،القدرة المتدنية في معايرة الفقرات

ند معايرتھا ضمن المقياس ككل أو بصورة مستقلة باالستقرار النسبي عتتسم من الفقرات 
بزيادة حجم عينة تزداد الدقة في تقدير معالم الفقرة وأن  ،من األفرادنفسھا باستخدام العينة 

 .المفحوصين

التي تمت بعنوان أثر استخدام معالم الفقرات ) pommerich, 2007(وفي دراسة بومرك 
ار بالختھدفت  التيو ،المحوسبةختبارات التكيفية االي فالتقليدية معايرتھا باستخدام الطريقة 

الورقية، حيث اھتمت الدراسة بدراسة مدى  واالختباراتالبرامج التي تستخدم كل من الكمبيوتر 
الورقية واستخدام الكمبيوتر  االختباراتاالستقرار في تقدير معالم الفقرات عند استخدام 

أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود استقرار في معالم لفة الطول، وقد تباستخدام اختبارات مخ
  .الفقرات وأن ھذا االختالف في المعالم يقل عند استخدام اختبارات أطول

ثر اختبارات التھيئة على معدل أبعنوان ) ,Fitzpatric 2009(وفي دراسة لفيزباترك 
لى معدل اتقان الطلبة دراسة أثر تخفيض طول اختبارات التھيئة ع إلىھدفت  التياتقان الطلبة، و

وتكونت االختبارات في الدراسة  ،اختبار من نوع االختيار من متعدد) ١٢(وذلك باالعتماد على 
التحليل باالعتماد على  تمّ  ،وبعد تطبيق ھذه النماذج من االختبارات ،فقرة) ٥، ١٠، ١٥(من 

في تباينات االختالفات في  أن ھناك زيادة إلىوقد أشارت نتائج الدراسة ، النموذج أحادي المعلمة
كما كان ھناك اختالف وعدم استقرار  ، معدالت اتقان الطلبة عند استخدام االختبارات القصيرة

) ١٥(وقد أوصت الدراسة باستخدام اختبارات تحتوي على أكبر من ، في معامالت الصعوبة
 .فقرة لزيادة االستقرار في تقدير معالم الفقرات

 معلمة تقدير في العينة حجم أثر استقصاء إلى ھدفتفقد ) ٢٠١٠(دراسة الثوابية  أما
 أھداف ولتحقيق ،للفقرة االستجابة باستخدام نظرية تقديرھا في المعياري الفقرة والخطأ صعوبة
 في تحصيلي اختبار باستخدام تقديرھا في المعياري والخطأ الصعوبة، معلمة اشتقاق تمّ  الدراسة

 االختبار نوع من فقرة) ٨٠(من  النھائية صورته في تكون ،ساسياأل العاشر للصف الرياضيات
 . المتعدد من

 )١١٢٩٢( إلى) ٢٠٠(بين ما حجمھا تراوح طبقية عشوائية عينات على االختبار وطبق
 ً  والخطأ الصعوبة، معلمة لتقدير(BILOG - MG) برمجية  تاستخدم وقد ،وطالبة طالبا

 حجم تزداد بزيادة الفقرة صعوبة أن قيمة معلمة إلى اسةالدر توصلت وقد تقديرھا، في المعياري
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 عدد يتناقص بزيادة الفقرة صعوبة معلمة تقدير في المعياري أن الخطأ إلى، كما توصلت العينة
  .العينة أفراد

  
  مشكلة الدراسة

على تقدير دالة  عينة المفحوصينأثر حجم غرض من ھذه الدراسة ھو الكشف عن ال
ن دالة أللمعياري في تقديرھا باستخدام النظرية الحديثة في القياس، ونظراً المعلومات والخطأ ا

حيث تزودنا بالمعرفة عن مدى  ،المعلومات لالختبار ذات أھمية في النظرية الحديثة في القياس
ن ھناك حاجة لالطمئنان على مدى إف ،كفاءة االختبار في تقدير القدرة عند مستوياتھا المختلفة

إذ أن  ،معلومات لالختبار والخطأ المعياري في تقديرھا عند تغيير حجم العينةتأثر دالة ال
، وھذا يستدعي توفير على عدد كبير من المفحوصين وأحيانا على عدد قليلاالختبارات قد تطبق 

  .بيانات عن خصائص الفقرات ودالة المعلومات في ھذه السياقات المختلفة
  

  الدراسةأھمية 
 ،يثة في القياس من النظريات التي أحدثت ثورة في نظرية االختباراتالحد يةتعتبر النظر

وذلك لتقديمھا حلوال لمشاكل عملية في  ؛االعتماد عليھا من قبل مطوري االختبارات حيث تمّ 
ظرية الحديثة في القياس على الفقرات المكونة لالختبار، اذ تفترض ان ن، وتعتمد الاالختبارات

مكن حساب كمية يوفي ضوء ذلك  ،نفسھا بار تقيس السمة الكامنةكل فقرة من فقرات االخت
المعلومات عند كل مستوى من مستويات القدرة ولكل فقرة، والغرض من االختبار ھو تقدير 

لذا فان كمية المعلومات التي توفرھا فقرات االختبار عند أي مستوى من  ،قدرة المفحوص
  .تقدير ھذه القدرةفي دقة  أساسيامستويات القدرة تلعب دورا 

حيث تزودنا  ،في النظرية الحديثة في القياس أھميةدالة المعلومات لالختبار ذات  عدُّ وتُ 
لذلك تكمن أھمية ھذه  ،بالمعرفة عن مدى كفاءة االختبار في تقدير القدرة عند مستوياتھا المختلفة
طأ المعياري في تقديرھا الدراسة في البحث عن أثر حجم العينة على تقدير دالة المعلومات والخ

  .باستخدام النظرية الحديثة في القياس
  

  أسئلة الدراسة
  دراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةجاءت ھذه ال

  دالة المعلومات باختالف حجم العينة المستخدمة في تقديره؟ھل تختلف تقديرات  .١

المستخدمة في دالة المعلومات باختالف حجم العينة  ھل يختلف الخطأ المعياري في تقدير .٢
 تقديره؟
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  متغيرات الدراسة

 تغيرات المستقلة في ھذه الدراسةالم

  حجم عينة  •

  المتغيرات التابعة 

  دالة المعلومات  لالختبار •

  .الخطأ المعياري في تقدير دالة المعلومات •

  

  تعريف المصطلحات
دير  اري للتق أ المعي اري  :)standard error of estimate(الخط راف المعي االنح

ة  وسوف يتمّ ، لخطأ في تقدير معلمل دير دال ى التشتت أو التجانس في تق ة عل ه للدالل االعتماد علي
ا من المعلومات ، وفي ھذه الدراسة يعرف الخطأ المعياري للتقدير بالقيمة التي يتم الحصول عليھ

  :اآلتية تطبيق المعادلة

)(
1)(
θ

θ
I

SE =   

ر عن : )information function item(دالة معلومات الفقرة  ھو اقتران رياضي يعب
تم التوصل  درة، وي ين مستويات الق رة ب ز الفق ة في تميي ة المعلومات المتمثل هكمي ات  إلي من بيان

وفي ھذه الدراسة تعرف دالة معلومات الفقرة بالقيمة التي يتم الحصول عليھا من تطبيق  .التطبيق
  :اآلتية المعادلة
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ھو اقتران رياضي يعبر عن : )test information function(دالة معلومات االختبار 
ار رات االختب ات لفق وع دوال المعلوم ار مجم ات االختب ة معلوم رف دال ة تع ذه الدراس ي ھ ، وف

  :اآلتية بالقيمة التي يتم الحصول عليھا من تطبيق المعادلة
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 national test to monitor and control: (بط نوعية التعلماالختبار الوطني لض
the quality of education  ( : ُردنية لقياس مدى ه وزارة التربية والتعليم األعدّ اختبار ت

  .لمھارات التعلم األساسية في مبحث الرياضيات األساسي امتالك طلبة الصف الثام
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  مجتمع الدراسة
طلبة الصف الثامن األساسي من الذكور واإلناث المنتظمين ن مجتمع الدراسة من جميع تكوّ 

  .طالب وطالبة) ١٢٩٥٠٩(والبالغ عددھم  في المدارس الحكومية في المملكة األردنية الھاشمية

  عينة الدراسة
ام الدراسي تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي  والتي  ٢٠١٠-٢٠٠٩للع

ع  ،ةطالبا وطالب )٧٥٠٠(بلغ حجمھا  ى خمس مجموعات بواق ة  ٥٠٠(موزعين عل طالب للعين
ة،  ١٠٠٠األولى،  ة الثاني ة للعين ة،  ١٥٠٠طالب وطالب ة الثالث ة للعين طالب  ٢٠٠٠طالب وطالب

ة ة الرابع ة للعين ة ٢٥٠٠ ،وطالب ة الخامس ة للعين ب وطالب مّ  ،)طال ث ت ة  حي ذه العين ار ھ اختي
وائية  ة العش ة العين ى الطريق اد عل ع اباالعتم ن مجتم وائي م ار العش ى االختي اداً عل يطة اعتم لبس

  .الدراسة

  أداة الدراسة
يم  ،لغرض تحقيق أھداف الدراسة ة التعل وطني لضبط نوعي ار ال ى االختب اعتمد الباحث عل

يات ادة الرياض دّ والمُ  ،لم ن  ع ون م يم والمك ة والتعل ل وزارة التربي ن قب وع ) ٤٠(م ن ن رة م فق
 :اآلتية ر باالجراءات التاليةاالختيار من متعدد والذي م

وقد شكلت اللجان من مشرفي القياس والتقويم  ،تم تشكيل ست لجان لكتابة فقرات االختبار .١
  .د من مشرفي الميدان، وأعضاء من ادارة المناھج وادارة التدريبدوع

مراجعة نتاجات التعلم من قبل اللجان، وتحديد مھارات التعلم األساسية التي ستقاس في  .٢
  .ختبار، وذلك بعد استخالصھا من النتاجات العامة والخاصةاال

  .اعداد جدول مواصفات لالختبار .٣
  ).item pool( بناء عدد كبير من الفقرات االختبارية .٤
  .طباعة الفقرات االختبارية ونسخھا .٥
  .تجريب الفقرات على عينة تجريبية من الطلبة .٦
  .ادخال بيانات الفقرات وتصحيحھا .٧
ستجابات الطلبة على الفقرات، للتعرف على الخصائص السيكومترية التحليل االحصائي ال .٨

  .فاعلية البدائل، درجة صعوبة الفقرات ودرجة تمييزھا: لھا مثل
  .اختيار الفقرات المالئمة التي تقيس نتاجات التعلم والمتعلقة بمھارات التعلم األساسية .٩
  .ابناء االختبار وفقا لجدول المواصفات الذي تم اعداده سابق .١٠

فقرة من نوع االختيار من متعدد موزعة ) ٤٠(وقد تكون االختبار بصورته النھائية من 
األعداد والعمليات، واألنماط والجبر، والقياس، والھندسة واالحصاء : اآلتية على المحاور
  .واالحتماالت
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اسية إجراء العمليات الحسابية األس: وتقيس ھذه الفقرات أداء الطلبة على المھارات اآلتية
على األسس لألعداد الصحيحة، وحل وتمثيل المتباينات من الدرجة األولى، وتمييز وتمثيل 
العالقات واالقترانات، واستخدام تشابه المثلثات وخواص االشكال الھندسية في حل المسألة، 
ي وتحليل وتركيب المقادير الجبرية حتى الدرجة الثانية، وتوظيف العمليات الحسابية األساسية ف

  .حل المسألة الحسابية

  صدق األداة
بتحديد النتاج الذي ) content validity(تم تحليل االختبار للتأكد من صدق المحتوى 

تقيسه كل فقرة، والوحدة أو الفصل الذي ينتمي له النتاج، ووزن العالمة المخصصة لتلك الفقرة، 
وجد مطابقا بدرجة عالية مما  والذي ،ومن ثم مطابقة جدول تحليل االختبار بجدول المواصفات

  .صدق المحتوى ىيدلل عل

  ثبات األداة
ايجاد معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ الفا  تمّ  ،للتحقق من ثبات االختبار

  ).٠٫٨٦(والذي بلغ 

  حدود الدراسة
  :يأتيتحددت ھذه الدراسة بما 

  .واالختباراقتصرت ھذه الدراسة على إيجاد دالة المعلومات للفقرة  .١

  .تطبيق الدراسة على طلبة الصف الثامن األساسي .٢

 .ھو الرياضياتودراسة مبحث واحد  .٣

ا .٤ م جمعھ ي ت ات الت ام الدراسي  ،البيان ة للع ة الدراس ى عين ار عل ق االختب ن تطبي جمعت م
٢٠١٠-٢٠٠٩.  

  
  اجراءات الدراسة

  :يةاآلت لإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث بعمل اإلجراءات التالية

ات في وزارة  بعد القيام باإلجراءات الرسمية من موافقات وزيارات الدارة مديرية االمتحان
ار ،التربية والتعليم ى اعداد االختب مّ  ،وااللتقاء مع االشخاص القائمين عل ات الخاصة  ت اخذ البيان
رة بحيث يختلف حجم العينة ف ،عينات عشوائية من الطلبة) ٥(وتم اخذ  ،بتطبيق االختبار ي كل م

ل ة من ،من مرات التحلي راوح حجم العين د ت ى) ٥٠٠( وق ى ) ٢٥٠٠( إل مفحوص موزعين عل
ع  ة بواق ات الخمس ى،) ٥٠٠(العين ة األول ب للعين ة للع) ١٠٠٠( طال ب وطالب ة، طال ة الثاني ين

ة، ) ١٥٠٠( ة الثالث ة للعين ب وطالب ة) ٢٠٠٠(طال ة الرابع ة للعين ب وطالب ب ) ٢٥٠٠( ،طال طال
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ة الخامسةوطالبة ل اري في )لعين أ المعي ة المعلومات والخط رات ودال الم الفق م حساب مع د ت ، وق
  .تقديرھا باالعتماد على النموذج ثالثي المعلمة

  
  المعالجة اإلحصائية

امج  تخدام برن راد باس تجابات األف املي الس ل الع راء التحلي م إج د وفSPSSّت ك ، وق ر ذل
فقد كانت نسبة الجذر  ،حالة تطبيقه على العينات الخمسةلالختبار في مؤشرات على أحادية البعد 

ل االول  امن للعام ىالك ن  إل ر م اني أكث ل الث امن للعام ذر الك ين )٢(الج رق ب بة الف ت نس ، وكان
اني  امنين األول والث ذرين الك ىالج ة  إل ث عالي اني والثال امنين الث ذرين الك ين الج رق ب ين (الف ب

ة المطبق على العينة لالختبار ٨٫٢٢ ار الثالث ة  ولالختب ة الثاني ى العين ق عل د  ،)٣٫٨٩(المطب وتُع
اتي  ا يشير ھ يم كم ا يسمح باستخدام ) Hattie, 1985(ھذه الق د، مم ة البع ى أحادي مؤشرات عل

راد درات األف رات وق الم الفق ين جدول  ،نماذج نظرية االستجابة على الفقرة في تقدير مع  )١(ويب
  .املي لالختبارات الخمسةنتائج التحليل العلبعض خالصة 

  .نتائج التحليل العاملي لالختبارات الخمسة: )١(جدول 

عدد   االختبار
  العوامل

نسبة التباين 
التي يفسرھا 
  العامل األول

الجذر الكامن 
الجذر / األول

  الكامن الثاني

الجذر الكامن (
الجذر  -األول

 / )الكامن الثاني
 -الجذر الثاني(

  )الجذر الثالث
  ٧٫٤٣  ٣٫٦١  ٢٠٫٥٥  ٩  لى العينة االولىالمطبق ع

  ٣٫٨٩  ٣٫٤٨  ١٨٫٩٧  ١١  المطبق على العينة الثانية
  ٨٫٢٢  ٣٫٩٧  ١٨٫٨١  ٩  المطبق على العينة الثالثة
  ٧٫٢١  ٣٫٣٢  ١٥٫١٥  ٩  المطبق على العينة الرابعة
  ٧٫٥٨  ٣٫٨٦  ١٨٫٨٢  ٧  المطبق على العينة الخامسة

كالو ين االش ل ا) ٥، ٤، ٣، ٢، ١( تب ار التمثي ة الخاصة باالختب ذور الكامن اني للج د لبي عن
وھو يؤكد على ). Scree Test( أو ما يعرف باختبار فرز العوامل ،تطبيقه على العينات الخمسة

 .حيث أن ھناك انحناء في الرسم بعد العامل األول ،وجود عامل سائد يعبر عن السمة المقاسة
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  .خاصة باالختبار المطبق على العينة االولىالتمثيل البياني للجذور الكامنة ال ):١(شكل 

  
  .التمثيل البياني للجذور الكامنة الخاصة باالختبار المطبق على العينة الثانية): ٢(شكل 
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  .التمثيل البياني للجذور الكامنة الخاصة باالختبار المطبق على العينة الثالثة ):٣(شكل 

  
  .لخاصة باالختبار المطبق على العينة الرابعةالتمثيل البياني للجذور الكامنة ا): ٤(شكل 
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  .التمثيل البياني للجذور الكامنة الخاصة باالختبار المطبق على العينة الخامسة ):٥(شكل 

والبرنامج االحصائي  ،لتحليل استجابات األفراد Bilog-mg3تم االعتماد على برنامج كما 
spss  الم الفق اد مع ل إيج ة التحلي ي حيث تضمنت عملي ة ف ة الحديث ى النظري اد عل رات باالعتم

ي وذج الثالث ب النم اس حس ة  ،القي دير دال ي تق اري ف أ المعي ات والخط ة المعلوم دير دال وتق
  .لخمسة نماذج من االختبار المعلومات

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ؤال األول ى الس ة عل ديرات  :لإلجاب ف تق ل تختل ة ھ م العين اختالف حج ات ب ة المعلوم دال
  مستخدمة في تقديره؟ال

لجميع فقرات االختبار عند تطبيقه على كل  لإلجابة عن ھذا السؤال تم تقدير دالة المعلومات
ة ات الخمس ن العين ة م ار ،عين ل اختب ات الخاصة بك دوال المعلوم ابي ل  وحساب المتوسط الحس

ة المعلومات متوسطات يبين  )٢(والجدول  ديرات دال ار عتق ق االختب ة تطبي ى الخمسة في حال ل
  .عينات



  ......"و لمعلومات لالختبار أثر حجم العينة على تقدير دالة ا"ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٤٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) انيةالعلوم االنس(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .متوسطات تقديرات دالة المعلومات باختالف حجم العينة: )٢(جدول 

  دالة المعلومات  حجم العينة
٠٫٥٢  ٥٠٠  
٠٫٦٥  ١٠٠٠  
٠٫٦٧  ١٥٠٠  
٠٫٧٩  ٢٠٠٠  
١٫٣٨  ٢٥٠٠  

ر ) ٢(يتبين من الجدول  أن مقدار تقديرات دالة المعلومات تتغير بتغير حجم العينة حيث تغي
ة ) ٠٫٥٢(معلومات من دالة ال متوسط ان حجم العين دما ك ى وصل ) ٥٠٠(عن ة حت طالب وطالب

دما زاد أكما يالحظ  ،طالب وطالبة) ٢٥٠٠(عندما كان حجم العينة ) ١٫٣٨( إلى ن الفرق زاد عن
ة  طالب وطالبة) ٢٥٠٠( إلىوطالبة  طالب) ٢٠٠٠(حجم العينة من  ادة في دال وربما تكون الزي

ادة حجم ال ود المعلومات بزي ة تع ىعين ا إل رات وتمييزھ ادة في صعوبة الفق ادة ألأو ، الزي ه بزي ن
ين من الصفر ة التخم ؤدي  حجم العينة يقترب متوسط معلم ذا ي ىوھ ة معلومات إل ادة في دال  زي

د كمية المعلحيث أن  االختبار ه عن ك أن د يكون سبب ذل ين، وق ة التخم ا قلت قمي ومات تزداد كلم
ين االعتماد على النموذج الثال ر التخم ل من أث ا يقل ار مم ين االعتب ين بع ة التخم تم أخذ معلم ثي ي

  .وبالتالي زيادة دالة معلومات االختبار

ؤال  ى الس ة عل انيلإلجاب دير :الث ي تق اري ف أ المعي ف الخط ل يختل ات  ھ ة المعلوم دال
 باختالف حجم العينة المستخدمة في تقديره؟

أ ال اد الخط رات لإلجابة عن ھذا السؤال تم ايج ع فق ة المعلومات لجمي دير دال اري في تق معي
ة ات الخمس ن العين ة م ل عين ى ك ه عل د تطبيق ار عن ا  ،االختب ابي للخط ط الحس اب المتوس وحس
ار ل اختب ات الخاصة بك دير دوال المعلوم اري لتق دول  ،المعي ا ) ٣(والج طات الخط ين متوس يب
  لخمسة عيناتالمعياري لدالة المعلومات في حالة تطبيق االختبار على ا

  .متوسطات االخطاء المعيارية لتقديرات دالة المعلومات باختالف حجم العينة: )٣(جدول 

  الخطأ المعياري  حجم العينة
١٫٣٤  ٥٠٠  
١٫٢٣  ١٠٠٠  
١٫٢٠  ١٥٠٠  
١٫١٢  ٢٠٠٠  
٠٫٨٧  ٢٥٠٠  

دول  ن الج ين م دار ) ٣(يتب ديرات دوالأن مق اري لتق ا المعي ات  الخط رالمعلوم ر  يتغي بتغي
م ة حج ث  ،العين ةحي م العين ادة حج اقص بزي ر ،يتن ث تغي دوالمتوسط  حي ة ل اء المعياري  االخط



 ١٣٤٣ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حابس الزبون

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ) ١٫٣٤(المعلومات من  ى وصل ) ٥٠٠(عندما كان حجم العين ة حت ىطالب وطالب ) ٠٫٨٧( إل
الخطأ المعياري يتناسب عكسيا مع حجم ن أ حيث ،طالب وطالبة) ٢٥٠٠(عندما كان حجم العينة 

ة المعلومات  نأذ إ ؛يقيادة حجم العينة تقل قمية الخطأ المعياري وھذا منطالعينة حيث انه بز كمي
درة ادة حجم  عند اي مستوى من مستويات الق ه بزي اري، أو ألن أ المعي يا مع الخط تتناسب عكس

اري ، العينة يقترب متوسط معلمة التخمين من الصفر وھذا يؤدي إلى التقليل من قيمة الخطأ المعي
اد حيث أن قيمة ا د االعتم ه عن لخطأ المعياري تقل كلما قلت قمية التخمين، وقد يكون سبب ذلك أن

الي  ين وبالت ر التخم ل من أث ا يقل ار مم ين االعتب ين بع ة التخم على النموذج الثالثي يتم أخذ معلم
  .التقليل من قيمة الخطأ المعياري

  
  المقترحات

اة حجم  .١ ة المفحوصينمراع ارات باال عين اء االختب د بن ة في عن ة الحديث ى النظري اد عل عتم
در المسطاع وذلك بزيادة عددھا ،القياس ة  ؛ق ادة الدق الي زي اس وبالت ل من أخطاء القي للتقلي

  .في القياس

ائي  .٢ ى النموذج الثن اد عل اجراء دراسة للمقارنة بين دالة المعلومات في حالة حسابھا باالعتم
  .والثالثي المعلمة

  .ند بناء بنوك االسئلةتوظيف تقدير دالة المعلومات ع .٣
  

  العربية واألجنبية المراجع
 في والخطأ المعياري الفقرة صعوبة تقدير على العينة حجم أثر". )٢٠١٠(أحمد  ،الثوابية -

  .)١( ٢٦ .مجلة جامعة دمشق. "للفقرة االستجابة نظرية باستخدام تقديرھا
الفقرات وطريقة انتقائھا اثر حجم العينة وطريقة انتقائھا وعدد "). ٢٠٠٤( .عماد، عبابنة -

 ."على دقة تقدير معالم الفقرة والقدرة الختبار قدرة عقلية باستخدام نظرية االستجابة للفقرة
  .االردن. جامعة عمان العربية .رسالة دكتوراه غير منشورة

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته ). ٢٠٠٢( .صالح الدين، عالم -
  .القاھرة. ر الفكر العربيدا. هوتوجيھات

- Brannick, M. (2003). “Basics of IRT one – linefile”: //a:/item 
response theory.htm. 

- Crocker, L. &. Algina, J. (1986). “Introduction to classical and 
modern test theory”. University of Florida. U.S.A. 

- Embretson, S. & Reiase, S. (2000). “Item Response Theory for 
Psychologists”. New jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Inc. 

- Fitzpatrick, Ann. R. (2009). “The Impact of Anchor Test 
Configuration on Student Proficiency Rates”. Educational 
Measurement: Issues and Practice. 27(4). 34-40 Win 2008. 



  ......"و لمعلومات لالختبار أثر حجم العينة على تقدير دالة ا"ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) انيةالعلوم االنس(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- Hambleton, R.k. & Swaminathan, H. & Rogers, H.j. (1991). 
“Fundamentals of Item Response Theory: International Educational 
and Professional”. Publisher Newbury park. 

- Henderson, G.M. & Dianne, J.K. (2001). “Minimizing the influence 
of item parameter Estimation Errors in Test Development: A 
Comparison of Three Selection Procedures”. Journal of Experimental 
Education. 69(3). 

- Hambleton, R.k. & Swaminathan, H. (1985). “Item Response 
Theory: Principles and applications”. Boston MA: Kluwer-Nyjhoff. 

- Hamleton, R. H & Jones, R. W. (1994). “Item Parameter estimation 
errors and their Influence on test information function”. Applied 
Measurement in education. 7 (3). 171 - 186. 

- Lazarsfeld, P .F. (1950). “The Logical and Mathematical Foundation 
of Latent structure Analysis”. Measurement and prediction. 
Presentation University Press 

- Pommerich, M. (2007). “The Effect of Using Item Parameters 
Calibrated from Paper Administrations in Computer Adaptive Test 
Administrations”. Journal of Technology. Learning. and Assessment. 
5(7). Mar 2007. 

- Traub, R.E. & wolfe, R.G. (1981). “Laten trait theories and the 
assessment of educational achievement”. In D.C Berliner (ED). 
Review of Research in education: vol.9/woshing-ton. DC. American 
educational research Association. 

- Swaminathan, H et al. (2003). “Small sample Estimation in 
dichotomous item response models: Effect of priors based on 
judgmental information on the accuracy of item parameter 
estimates”. Journal of Applied Psychological Measurement. 27 (1). 
27-51. 

- Stocking, M.K. (1990). “Specifying optimum examinees for item 
parameters estimation in item response theory”. Psyehometrika. 
55(3). 361-475. 

- Wanger, T. A. & Harvey, R. J. (2003). “Developing anew critical 
thinking test using item response theory”. Paper presented at the 2003 
annual Conference of society for industrial and organizational 
psychology. Orlando. 


