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تقصي فاعلية مخس اسرتاتيجيات ثانوية يف 
 اختيار فقرات القياس التكيفي متعدد املراحل

 *إسماعيل سالمة البرصان

 

هدفت هذه الدراسة تقص ي فاعلية خمس استراتيجيات ثانوية الختيار فقرات االختبارات التكيفية متعددة املراحل  -امللخص 

القائمة على صعوبة الفقرة وتواؤمها مع قدرة املفحوص، هذه االستراتيجيات الخمس تعتمد على: دالة إضافة لالستراتيجية الرئيسة 

دة من الحاسوب باستخدام
ّ
 املعلومات، معلم التمييز، أقل معلم تخمين، إحصائي املطابقة، واالختيار العشوائي. وذلك باستخدام بيانات مول

فقرة ثنائية التدريج، وقد تم تدريج الفقرات باستخدام النموذج ثالثي  80مفحوص مع  3000، حيث تم توليد بيانات (WENGEN) برمجية

مت الفقرات إلى خمسة اختبارات فرعية يحتوي كل منها  ّسِّ
ُ

 على معلم الصعوبة، ثم تم اختيار  16املعالم، بعد ذلك ق
ً
 100فقرة اعتمادا

اعتبرت قدرتهم املتولدة عن الفقرات الثمانين القدرة املرجعية، ثم جرى  مفحوص لتكوين عينة االختبار التكيفي متعدد املراحل، حيث

تكونت املرحلة األولى )االختبار االستطالعي( من خمس فقرات جرى اختيارها بواقع  .استخدام بياناتهم في االختبارات التكيفية متعددة املراحل

 على االستراتيجيات)ا
ً
ملعايير( الفرعية، وبذلك تم تشكيل خمسة اختبارات استطالعية كل منها يعتمد فقرة واحدة من كل اختبار فرعي اعتمادا

فقرات مأخوذة من االختبارات الفرعية بناء على معيار فرعي في كل  5قدرات لكل مفحوص، بعد ذلك جرى اختيار  5على معيار فرعي أنتجت 

رحلتين األولى والثانية، وقد تم تكرار هذه العملية في املرحلة مرة، وبذلك كان هناك أيضا خمسة قدرات لكل مفحوص ناتجة عن فقرات امل

الثالثة التي تكونت أيضا من خمس فقرات إضافة لفقرات املرحلتين السابقتين. وقد تم استخدام معيارين للحكم على فاعلية استراتيجية 

رة املرجعية املتحصلة من الفقرات الثمانين، ومتوسط القيم االختيار هما معامل االرتباط بين القدرة املتحصلة من االختبار التكيفي والقد

وقد أظهرت النتائج أن  .املطلقة للفروقات بين القدرة املتحصلة من االختبار التكيفي والقدرة املرجعية املتحصلة من الفقرات الثمانين

ستخدام معياري املقارنة. أما االستراتيجية الثانية فقد كانت االستراتيجية املعتمدة على إحصائي املطابقة هي األفضل في كل املراحل الثالث وبا

ز ذلك قائمة على االختيار العشوائي وذلك باستخدام معياري املطابقة، بينما في املرحلة الثالثة كانت االستراتيجية القائمة على معلم التميي

 .ملعلومات وعلم التخمين أفضلية في كافة املراحلباستخدام معياري املقارنة. ولم تأخذ االستراتيجيات القائمة على دالة ا
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 القياس فقرات اختيار  في ثانوية استراتيجيات خمس فاعلية تقص ي

 املراحل متعدد التكيفي
 قدمة. امل1

أحد أنواع االختبارات  (Adaptive Tests) تعد االختبارات التكيفية      

والتربوية، والتي الحديثة املطبقة في مجاالت قياس السمات النفسية 

 Item Response) ظهور نظرية االستجابة للفقرة كانت من نتائج

Theory) وهي قائمة على املواءمة بين قدرات املفحوص وصعوبة األسئلة ،

لة  باالختبارات املفصَّ
ً
 Tailored) التي يجيب عنها املفحوص، وتسمى أحيانا

Tests) قديم اختبار استطالعيوهي تقوم ابتداًء في املرحلة األولى على ت 

(Routing Test) الفقرات لتقدير  للمفحوص يتكون من عدد محدود من

قدرة ابتدائية للمفحوص يجري على أساسها تعريض املفحوص للفقرة أو 

الفقرات التالية عبر مراحل تتبع املرحلة األولى، إلى أن يصل االختبار 

 (Stopping Rule)  لنهايته عبر تحقيق ما يسمى بقاعدة التوقف

 [1]  ولالختبارات التكيفية فوائد كثيرة منها اختصار الوقت والتكاليف    

Beaty, Dawson, Fallaw, & Kantrowitz  وتقليل احتمالية الغش، ودعم

سرية فقرات االختبار ألن كل مفحوص يأخذ فقرات مختلفة عن اآلخرين 

، والحد من Kantrowitz, Fetzer, & Dawson [2] بمسار فقرات مختلف

ملل املفحوصين ذوي القدرة العالية أثناء االختبارات الخطية بسبب أنهم 

يضطرون لإلجابة عن فقرات متدنية الصعوبة، وكذلك الحد من اإلحباط 

الذي ربما يصيب ذوي القدرة املتدنية الذين ُيطلب منهم اإلجابة على 

 .فقرات تفوق صعوبتها قدراتهم

الختبارات التكيفية تطبق في شتى املجاالت ونتيجة لذلك أصبحت ا     

سواء اختبارات الوظائف، أو اختبارات التحصيل بما في ذلك االختبارات 

التي تقدم لها عدد كبير من  (Large Scale Assessment) واسعة النطاق

 ].3الطلبة يصل إلى املاليين ]

ستة  [4زبري ]وبالنسبة ملتطلبات االختبارات التكيفية يحدد زارا وكنج      

يجري اختيار الفقرات  (Item pool) متطلبات هي: وجود تجمع فقرات

منه، وال بد من أن يحتوي تجمع الفقرات على عدد كاف من الفقرات ذات 

 على متصل السمة
ً
، ثم Emberston & Raise [5] صعوبة موزعة جيدا

 اعتماد أحد نماذج نظرية االستجابة للفقرة لتقدير معلم أو معالم

الفقرات، ثم تحديد طريقة الختيار فقرات االختبار االستطالعي الذي 

م للمفحوص لتقدير قدرته االبتدائية، ثم اعتماد طريقة اختيار  يقدَّ

الفقرات الالحقة، ثم تحديد طريقة حساب قدرة املفحوص كاختيار 

 (Maximum Likelihood) إحدى الطرق املعتمدة على األرجحية القصوى 

، وأخيرا اعتماد قاعدة (Bayesian Methods) طرق الباييزيةأو إحدى ال

 .التوقف

وتأخذ كل خطوة أهمية كبيرة ألنه ال يمكن لالختبار التكيفي أن يكتمل      

بدون أي خطوة من الخطوات الست، إال أن الطريقة التي يتم اختيار 

عد مهمة جدا إذ إنها هي 
ُ
التي الفقرات التي تتبع االختبار االستطالعي ت

 .تعطي االختبار التكيفي تميزه عن غيره من االختبارات التكيفية األخرى 

 استراتيجيات اختيار فقرات االختبارات التكيفية

يعتمد اختيار فقرات االختبارات التكيفية عادة على أكثر من استراتيجية 

، (test let) وذلك سواء كانت وحدة االختيار الفقرة أو مجموعة الفقرات

جميع األحوال فإن قدرة املفحوص هي العامل األول أو االستراتيجية وعلى 

الرئيسية التي تؤخذ بعين االعتبار في عملية اختيار فقرات االختبارات 

 ]6,7,8] التكيفية

الرئيسة في اختيار فقرات االختبار هنا  وكما ذكر سابقا فإن االستراتيجية 

لكن قد تتعدد الفقرات هو صعوبة الفقرة التي تقابل قدرة املفحوص. 

التي تناسب قدرة املفحوص، وهنا ال بد من معيار آخر أو معايير أخرى 

لالختيار ما بين الفقرات املتعددة التي تناسب قدرة املفحوص وفيما يلي 

 :أهم تلك االستراتيجيات

االستراتيجية التي تعتمد على االختيار العشوائي، وهي من أقدم ( 1

والتي قدمها  (randomize strategy) ومثالها استراتيجيةاالستراتيجيات، 

 ].4كنجزبري وزارا ]

 Item Information) االستراتيجية التي تعتمد على دالة املعلومات( 2

Function Strategy) بأسماء أخرى مثل 
ً
 وتظهر هذه االستراتيجية أحيانا

(INFO4)  [9] أو (Eggen Strategy) 

 Discrimination)عتمد على معلم التمييزاالستراتيجية التي ت( 3

Parameter Strategy)  وتتفرع عنها أكثر من االستراتيجية الطبقية مثل 

(a-Stratified Strategy (STR))  [، 10جانغ وينغ ] والتي قام بتطويرها

 والتي تم تطويرها فيما بعد من قبل نفس الباحثين إلى استراتيجية

(STR_B)  الفقرات إلى قوالب تتكون من عدد من وتقوم على تقسيم

 Chang [11] الفقرات املصنفة بناًء على كل من معلمي الصعوبة والتمييز

and Ying ( القائمة 1-0ويتبع تلك االستراتيجيات استراتيجية الطبقات )

 على البرمجة الخطية لحل مشكلة ارتفاع معلم التمييز وارتباطه بمعلم

[12.[ 

 .تعتمد على إحصائي املطابقة، ومعلم التخميناستراتيجيات أخرى ( 4

واملتتبع لألدب السابق حول الدراسات التطبيقية املقارنة لالستراتيجيات 

الثانوية املستخدمة اختيار الفقرة في االختبارات التكيفية ككل املكونة 

من متعدد يجد أنها تتركز على دالة املعلومات  من فقرات ذات اختيار

بين استراتيجيتين أحدهما تعتمد  Chang & Ying [13] نفمثال قارن كل م

املشتقة من دالة  (Maximum Information) أقص ى دالة معلومات

معلومات فشر، واألخرى تعتمد على دالة معلومات كولباك 

ووجد أن استخدام استراتيجية دالة   (Kullback & Leibler)وليبلر

 معياريا
ً
أقل في تقدير القدرة من  معلومات كولباك وليبلر تعطي خطأ

 في طول االختبار 
ً
استراتيجية أقص ى دالة معلومات ولم يكن هناك فرقا

 .عند استخدام االستراتيجيتين

في دراستهما بسبب اختالف حجم  [14وقد اختلف معهما فان وهيوس ]     

املستخدمة في االختبار التكيفي. واتفق  (Item pool) تجمع الفقرات

، لكن في حالة أن عدد الفقرات املستخدمة [15] نغ وليومعهما كل من جي
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فقرات فإن االستراتيجيتان  10في االختبار التكيفي كانت أكثر من 

 .متشابهتان

أما من حيث فاعلية االختبار التكيفي من حيث استخدام استراتيجية      

[ دراسة 16االختيار العشوائي كاستراتيجية ثانوية فقد أجرى البرصان ]

هدفت إلى معرفة فاعلية االختبار التكيفي متعدد املراحل املكون من 

فقرات ذات استجابة منتقاة وأخرى ذات استجابة منشأة وتوصل إلى 

من الفقرات مع فرق في الخطأ  %17اختزال فقرات االختبار الخطي إلى 

 .لوجيت 0.28املعياري قدره 

 مشكلة الدراسة. 2

في وأداته االختبارات التكيفية على املواءمة يقوم مفهوم القياس التكي     

بين قدرة املفحوص بين صعوبة السؤال وقدرة املفحوص، وملا كانت 

االختبارات التكيفية تعتمد على تجمع من األسئلة وخصائصها يوجد 

ضمن بنك لألسئلة الذي يحتوي على العديد من األسئلة والتي تكون عادة 

ذ االختبار التكيفي يتم البحث عن ذات عدد كبير، وحينما يتم تنفي

الفقرات التي تناسب قدرة املفحوص التي تم حسابها من املرحلة السابقة 

 لقدرة 
ً
 أوليا

ً
أو من مرحلة االختبار االستطالعي الذي يعطي حسابا

املفحوص للمرة األولى وهنا قد يتوفر العديد من الفقرات التي تناسب 

ر يتم بناًء عليه اختيار الفقرات قدرة املفحوص، وال بد من معيار آخ

 .للمرحلة التالية واختزال الفقرات لعدد أقل

 أن يتم االختيار بشكل عشوائي من بين الفقرات التي       
ً
وجرت العادة أوال

 [9]ت تم اعتماد معيار دالة املعلوما تناسب قدرة املفحوص، ثم بعد ذلك

Eggen[11]  ، ومعيار معلم التمييز Chang and Ying  إال أنه وبالرغم من

ذلك قد يبقى عدد كبير من األسئلة مرشح لتقديمه للمفحوص وهنا تم 

البحث عن معايير أخرى في هذه الدراسة وهي إحصائي املطابقة، ومعلم 

التخمين، بمعنى أنه سيتم اختيار األسئلة ذات اإلحصائي الذي يعطي 

أو السؤال ذو معلم التخمين األقل، أفضل مطابقة للنموذج املستخدم، 

كذلك السؤال ذو معلم التمييز األعلى. ومن هنا كان ال بد من دراسة 

تقارن بين االستراتيجيات )املعايير( التي تستخدم إلى جانب االستراتيجية 

 .الرئيسة في اختيار الفقرات في االختبارات التكيفية وهو صعوبة الفقرة

 أسئلة الدراسةأ. 

 :شكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال العام اآلتيتتمثل م

ما أفضل املعايير الثانوية املستخدمة في اختيار الفقرات في االختبار 

التكيفي من بين )دالة املعلومات، معلم التمييز، إحصائي املطابقة، أقل 

 معلم تخمين، االختيار العشوائي(؟

ة بالسؤالين الفرعيين ويمكن التعبير عن السؤال الرئيس في هذه الدراس

 :اآلتيين

ما معامالت االرتباط بين القدرة املرجعية املقدرة من خالل االختبار ( 1

فقرة والقدرة املقدرة من كل من االختبارات  80الخطي املكون من 

التكيفية بمراحلها الثالث املبنية باستخدام املعايير الخمسة الفرعية 

وإحصائي املطابقة، وأقل معلم تخمين، )دالة املعلومات، ومعلم التمييز، 

 (.واالختيار العشوائي

ما متوسط القيم املطلقة للفروقات بين القدرة املرجعية املقدرة من ( 2

فقرة والقدرة املقدرة من كل من  80خالل االختبار الخطي املكون من 

االختبارات التكيفية بمراحلها الثالث واملبنية باستخدام االستراتيجيات 

عايير( الخمسة الفرعية )دالة املعلومات، ومعلم التمييز، وإحصائي )امل

 (.املطابقة، وأقل معلم تخمين، واالختيار العشوائي

 أهداف الدراسةب. 

تهدف الدراسة الستقصاء فاعلية خمسة استراتيجيات ثانوية الختيار     

الرئيسة فقرات االختبار التكيفي متعدد املراحل إلى جانب االستراتيجية 

في االختيار وهي االعتماد على قدرة املفحوص، وتتمثل هذه االستراتيجيات 

في االعتماد على دالة املعلومات، ومعلم التمييز، وإحصائي املطابقة، وأقل 

معلم تخمين، واالختيار العشوائي، وذلك باعتماد محكي معامل االرتباط، 

كل استراتيجية  ومتوسط الفروق املطلقة بين القدرة املتحققة من

والقدرة املرجعية املأخوذة من االختبار الخطي باستخدام ثالث مراحل 

 .لالختبار التكيفي

 أهمية الدراسةج. 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبين، أحدهما نظري واآلخر تطبيقي.      

أما في الجانب النظري تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم 

تين يستفيد منها واضعي ومبرمجي االختبارات التكيفية استراتيجيتين جديد

في اختيار فقرات االختبارات التكيفية متعددة املراحل وهما: أقل معلم 

تخمين، وأفضل إحصائي مطابقة، وتقوم باختبارهما إلى جانب ثالث 

استراتيجيات أخرى في اختيار فقرات املراحل املختلفة في القياس التكيفي 

وهذه الثالث استراتيجيات قائمة على دالة املعلومات،  متعدد املراحل

ومعلم التمييز، واالختيار العشوائي، وذلك باستخدام معيار معامالت 

والتباين املفسر، إضافة الخطأ املعياري في التقدير الذي يعبر  االرتباط

عنه بمتوسط الفروقات بين القدرة املرجعية من االختبار الخطي والقدرة 

 .باستخدام االختبار التكيفياملقدرة 

أما األهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل في تقديم معايير جديدة يمكن      

استخدامها في اختيار فقرات االختبار التكيفي متعدد املراحل، أو إعطائها 

أولوية في االستخدام حسب ما سيتبين من نتائج الدراسة، وهي ذات فائدة 

 .ارات التكيفية متعددة املراحلفي تقدير القدرة في االختب

 محددات الدراسةد. 

اقتصر استخدام هذه الدراسة على بيانات مولدة باستخدام ( 1

 .الحاسوب

اقتصر استخدام هذه الدراسة على القياس التكيفي متعدد املراحل ( 2

املبني على النموذج ثالثي املعلم الذي يتبع نظرية االستجابة للفقرة 

 (Dichotomous Items)  ثنائية التدريجوباستخدام فقرات 

 مصطلحات الدراسة. ه

 :(Multi stage Adaptive Testing):القياس التكيفي متعدد املراحل

اختبار يتكون من مجموعات من الفقرات املتتابعة، حيث تتحدد 

 إلى 
ً
مجموعة الفقرات اآلتية بناًء على نتيجة الفقرات السابقة وصوال

 .من القدرة (Asymptotic level) مستوى تقاربي

دالة املعلومات: هي دالة رياضية تعبر عن املعلومات التي تعطيها الفقرة 

 :عن املفحوصين ويعبر عنها رياضيا باملعادلة
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: الكسر بسط  ، θالقدرة عند j  للفقرة املعلومات دالة Ij (θ) حيث

 مقام ،θ القدرة عنده j للفقرة الصحيحة اإلجابة الحتمال الثانية املشتقة

 في مضروبا θ القدرة عنده j للفقرة الصحيحة اإلجابة احتمال: الكسر

 θ  القدرة عنده j للفقرة الخطأ اإلجابة احتمال

 والقدرة املتوقعة القدرة بين للفرق  املعيارية الدرجة: املطابقة إحصائي

 (Fit Residual)  هو الدراسة هذه في وهنا للمفحوص، الفعلية

  وتأخذ الفقرة، تصف خاصية: التخمين معلم
ً
 بين تتراوح نظرية قيما

 الفقرة عن اإلجابة احتمال وتمثل ،(%100) صحيح والواحد الصفر

 األدنى التقاربي الخط تقاطع وتمثل التخمين، طريق عن صحيحة إجابة

(Lower Asymptote Line)، املحور  مع للفقرة الخصائص ملنحنى 

 الفقرة عن( θ) القدرة ذو الفرد يجيب أن احتمال: يمثل الذي العمودي

(i )ر. صحيحة إجابة  املعالم ثالثي النموذج معادلة خالل من عنه ويعبَّ

 

 (θ)معينة قدرة عن i للفقرة الصحيحة اإلجابة احتمال  :/θP(Xi=1)حيث

،(Ci):  للفقرة التخمين معلم (i)، D=1.7،exp:  (2.718) النيبيري  العدد 

ai: للفقرة التمييز معلم  (i) 

 ذوي ( األفراد) املفحوصين بين التمييز الفقرة إمكانية: التمييز معلم

 في له ويرمز املتدنية القدرات ذوي ( األفراد) املفحوصين املرتفعة القدرات

  ويأخذ ،ai السابقة املعادلة
ً
  ،+ ∞( إلى∞ -) من تتراوح نظرية قيما

ً
 وعمليا

 املماس ميل أو انحدار شدة خالل من عليها ويستدل ،(3+  إلى 3-) من

 الخصائص منحنى انعطاف نقاط عند  (ICC)الفقرة خصائص ملنحنى

 .للفقرة

  وتأخذ الفقرة تصف خاصية: الفقرة صعوبة
ً
∞ -) من تتراوح نظرية قيما

  ،+ ∞( إلى
ً
 القدرة متصل على الواقعة النقطة وهي ،(3+  إلى 3-) من وعمليا

 استخدام حالة في c /2+) 1) قدره صحيحة إجابة احتمال تقابل التي

 هذه في املستخدم( تخمين وجود حالة) املعلمة ثالثي اللوجستي النموذج

 .الدراسة

 املعالم ثالثي النموذج حسب الفقرة خصائص منحنى( 1) الشكل ويبين

 والتخمين والتمييز، الصعوبة،: وهي الثالثة املعالم تظهر وفيه

 
 1 شكل

 الفقرة خصائص منحنى

 :الدراسة منهجية

 عددها التدريج ثنائية لفقرات استجابات توليد جرى : البحث بيانات( 1

 3000 عددهم بلغ ملفحوصين (simulation) املحاكاة بأسلوب فقرة 80

 (WENGEN)  برمجية باستخدام

 الثنائي التدريج ذوات الثمانين الفقرات تدريج تم: الفقرات تدريج( 2

 ويبين ،(Bilog Mg) برنامج باستخدام املعلم ثالثي النموذج حسب

 التخمين، ومعلم التمييز ومعلم الصعوبة، معلم قيم( 1) الجدول 

 الناتجة الثمانين للفقرات وذلك معلومات وأقص ى املطابقة، وإحصائي

 (Bilog Mg)  البرنامج باستخدام
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 1 جدول 

أقص ى التخمين ومعلم التمييز  ومعلم الصعوبة معلم قيم  االختبار لفقرات املطابقة وإحصائي للفقرة معلومات و

 إحصائي املطابقة

(Fit Residual) 

 الفقرةرقم  الصعوبة التمييز التخمين أقص ى معلومات للفقرة

14.5 0.3479 0.259 1.258 -.2880- 1 

9.7 0.3808 0.089 1.459 0.959 2 

14.4 0.2983 0.082 1.37 1.074 3 

5.4 0.2663 0.151 1.352 0.395 4 

18.9 0.2089 0.14 1.336 0.661 5 

15 0.3945 0.092 1.297 1.002 6 

9.3 0.2603 0.078 1.34 1.04 7 

14.7 0.3376 0.227 1.214 -.0290- 8 

17.6 0.3111 0.061 1.388 1.214 9 

18.9 0.3119 0.101 1.319 0.564 10 

6.2 0.2043 0.141 1.268 0.591 11 

7.3 0.3616 0.204 1.485 0.361 12 

13.3 0.3653 0.103 1.263 0.787 13 

8.1 0.286 0.155 1.434 0.277 14 

14.2 0.2576 0.185 1.357 0.333 15 

11.4 0.218 0.069 1.473 1.325 16 

13.8 0.2925 0.083 1.355 1.137 17 

19.2 0.284 0.123 1.258 0.433 18 

3.3 0.4459 0.249 1.528 0.232 19 

12.9 0.4053 0.251 1.377 0.021 20 

8.6 0.2727 0.12 1.383 0.898 21 

15.9 0.352 0.127 1.293 0.559 22 

10.2 0.4189 0.219 1.151 -.1880- 23 

15.1 0.2902 0.151 1.595 0.709 24 

8.1 0.2951 0.249 1.236 -.2130- 25 

7.7 0.4475 0.306 1.215 -.6690- 26 

9.1 0.4756 0.215 1.253 -.1060- 27 

10 0.1468 0.093 1.574 1.18 28 

14.9 0.1924 0.035 1.43 1.946 29 

5.1 0.3269 0.22 1.281 0.06 30 

13.6 0.3728 0.353 1.237 -.7380- 31 

12.4 0.1498 0.107 1.575 1.165 32 

13.6 0.4529 0.134 1.271 0.509 33 

9.9 0.3275 0.184 1.407 0.34 34 

15.6 0.4048 0.221 1.317 0.182 35 

8.5 0.2404 0.087 1.333 0.992 36 

12.6 0.534 0.095 1.293 0.676 37 

15 0.2805 0.095 1.168 0.806 38 

15.7 0.3434 0.161 1.236 0.64 39 

14.4 0.4352 0.184 1.276 0.17 40 

10.9 0.2386 0.173 1.306 0.508 41 

16.1 0.3476 0.063 1.553 1.531 42 

8.5 0.2689 0.223 1.185 -.1650- 43 
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 إحصائي املطابقة

(Fit Residual) 

 الفقرةرقم  الصعوبة التمييز التخمين أقص ى معلومات للفقرة

7.2 0.358 0.45 1.215 -1.6450- 44 

6.4 0.5064 0.216 1.27 -.3920- 45 

10.4 0.358 0.095 1.476 1.106 46 

5.3 0.4277 0.349 1.426 -.3120- 47 

13.4 0.5157 0.096 1.199 0.98 48 

11.4 0.1899 0.269 1.146 -.2790- 49 

15.7 0.441 0.094 1.325 0.982 50 

21.5 0.4 0.074 1.436 1.211 51 

11.5 0.2367 0.19 1.326 0.449 52 

9.6 0.3911 0.128 1.465 0.816 53 

3.6 0.4756 0.191 1.395 0.134 54 

13.5 0.2864 0.199 1.295 -.1150- 55 

29 0.3818 0.173 1.282 0.219 56 

6.8 0.3123 0.074 1.53 1.315 57 

18.4 0.277 0.164 1.471 0.484 58 

16.4 0.2835 0.167 1.236 -.0120- 59 

17.9 0.3949 0.135 1.189 0.138 60 

9.5 0.3792 0.098 1.516 1.114 61 

32.4 0.2286 0.156 1.15 0.261 62 

5.4 0.3418 0.18 1.394 0.475 63 

6.8 0.3861 0.222 1.332 0.006 64 

9.5 0.3228 0.187 1.431 0.028 65 

11.6 0.2148 0.092 1.29 1.106 66 

6.3 0.2464 0.431 1.423 -.8270- 67 

14.2 0.375 0.39 1.124 -1.3840- 68 

21.7 0.3058 0.314 1.181 -.8050- 69 

18.7 0.3053 0.058 1.405 1.613 70 

10.3 0.245 0.198 1.2 -.2560- 71 

9.6 0.474 0.155 1.295 0.043 72 

16 0.3483 0.118 1.425 1.005 73 

11.6 0.341 0.076 1.421 1.223 74 

8.8 0.3067 0.023 1.469 2.633 75 

21.1 0.3955 0.056 1.344 1.427 76 

12.7 0.4772 0.091 1.371 0.835 77 

13.5 0.1958 0.099 1.384 0.795 78 

4.6 0.5042 0.287 1.205 -.0610- 79 

6.9 0.5174 0.154 1.431 0.425 80 

    1.645- القيمة بين تراوحت للفقرات الصعوبة قيم أن ويالحظ      

 والقيمة 1.124 القيمة بين التمييز معلم تقع كانت بينما 2.633 والقيمة

 ،0.450   والقيمة 0.023 القيمة بين تراوحت فقد التخمين قيم أما 1.595

 0.1468 القيمتين بين الفقرة معلومات لدالة قيمة أقص ى قيمة وتراوحت

 32.40و 3.30 بين تراوح فقد املطابقة إحصائي أما 0.5340و

 املفحوصين قدرات استخراج البداية في جرى : التكيفي القياس عينة( 3

 وبعد ،(Bilog Mg) برنامج طريق عن املعالم الثالثي النموذج باستخدام

 اختيار جرى  ذلك بعد. منهم كل قدرة حسب تصاعديا ترتيبهم جرى  ذلك

 التدريج عينة مفحوص ي بين من مفحوص 100 من التكيفي القياس عينة

 القدرة شرائج جميع تمثيل اختيارهم في روعي وقد آالف، الثالثة

 .للمفحوصين

  الفقرات ُرتبت ( 4
ً
 إلى تقسيمها جرى  ثم الصعوبة معلم حسب تصاعديا

 تكونت وبذلك فقرة، عشرة 16 منها كل تحتوي  فرعية مجموعات خمسة

 لتشكل فقرة 16 منها كل تحتوي  الفقرات من مجموعات خمس لدينا

 االختبار تكوين في استخدامها سيجري  التي الفرعية االختبارات

 كل من فقرة بواقع فقرات 5 من يتكون  سوف الذي االستطالعي
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 الثانية) الالحقتين املرحلتين فقرات اختيار سيجري  ثم مجموعة،

 لك الفقرات أرقام 2 الجدول  ويبين التكيفي، القياس من( والثالثة

 .مجموعة

 2 جدول 

 والثالثة الثانية املرحلتين في الفرعية االختبارات ملجموعات الفقرات أرقام

 أكبر صعوبة أقل صعوبة أرقام الفقرات املجموعة

 0.1150- 1.6450- 71، 68،69، 67، 49،55، 47، 45، 44، 43، 27،31، 26، 25، 23،  1 األولى

 0.2610 0.0610- 79، 72، 65، 64، 62، 60، 59، 56، 54، 40، 35، 30، 20، 19، 14، 8 الثانية

 0.6610 0.3330 63،80، 58، 52، 41، 39، 34، 33، 22، 18، 15، 12، 11، 10، 5، 4 الثالثة

 1.0740 0.77090 78، 77، 73، 53، 50، 48، 38، 37، 36، 24، 21، 13، 7، 6، 2،3 الرابعة

 2.6330 1.1060 76، 75، 74، 70، 66، 61، 57، 51، 46، 42، 32، 29، 28، 17، 16، 9 الخامسة

 لكل فقرات خمس من املكون  االستطالعي االختبار فقرات تقديم جرى ( 5

 اختبار كل من فقرة بواقع وذلك التكيفي، القياس عينة في املفحوصين

 معلم املعلومات، دالة)الفرعي املعيار على بناء اختيارها جرى  فرعي

 كل من( العشوائي االختيار تخمين، معلم أقل املطابقة، إحصائي التمييز،

 برنامج باستخدام مفحوص لكل مبدئية قدرة ُحسبت  ثم فرعي، اختبار

(Bilog Mg) منها كل مفحوص لكل مقدرة قدرات 5 لدينا أصبح بحيث 

 تحتوي  التي السابقة البيانات باستخدام وذلك فرعي، معيار باستخدام

 جميعها االستجابات حذف تم بحيث الخطي، االختبار على استجاباتهم

 وذلك الخمس، االستطالعي االختبار فقرات على االستجابات باستثناء

 .فرعي معيار لكل

 تحديد جرى  االستطالعي االختبار خالل من املحسوبة القدرة على بناءً ( 6

 .الثانية املرحلة لتشكل منها فقرات خمس اختيار سيجري  التي املجموعة

 فقرات بين من الثانية املرحلة تشكل التي فقرات الخمس اختيار تم( 7

 االستراتيجية على بناء وذلك للمفحوص تحديدها تم التي املجموعة

: وهي الخمسة الفرعية( املعايير) االستراتيجيات أحد) الثانوية( املعيار)

 تخمين، معلم أقل املطابقة، إحصائي التمييز، معلم املعلومات، دالة

 على بناء الجديدة املفحوص قدرة ُحسبت ثم ،(العشوائي االختيار

 االختبار كونت التي السابقة والفقرات الجديدة الخمس الفقرات

 املرحلة من مفحوص لكل قدرات 5 لدينا تكون  وبذلك االستطالعي،

 وهو األساس ي للمعيار باإلضافة فرعي معيار على مبني منها كل الثانية

 .املرحلة اختبار من املتحصلة القدرة

 مجموعة تحديد جرى  الثانية املرحلة من املحسوبة القدرة على بناءً ( 8

 لخمس املفحوص تعريض جرى  ثم الفرعية، االختبارات من جديدة

 حساب جرى  ثم معين، ثانوي  معيار على بناء اختيارها تم جديدة فقرات

، الثالث املراحل فقرات باستخدام النهائية القدرة
ً
 تكرار جرى  وهنا معا

 بين من معين فرعي معيار باستخدام مرة كل مرات خمسة العملية هذه

 .الفقرات اختيار في الثانوية املعايير

 Ө1 قدرات ثالث مفحوص لكل أصبح ثانوي  معيار ولكل وبالتالي (9

 Ө2 االستطالعي، االختبار فقـــــرات على االستجابات من متحصلة

 وفقرات الثانية املرحلة اختبار فقرات على االستجابات من متحصلة

 فقرات على االستجابات عن متحصلة  Ө3،(االستطالعية) األولى املرحلة

 غير مفحوص لكل فقرة 15 هناك أن بمعنى  الثالث، املراحل اختبار

 جرى  ،والتي فقرة 80 من املكون  الخطي االختبار من املتحصلة القدرة

 3 والجدول  معها، املقارنة سيجري  للمفحوص حقيقية كقدرة اعتبارها

 وذلك التكيفي لالختبار الثالث املراحل من املتحصلة القدرات يبين

 .مرة لكل فرعي معيار باستخدام

 3 جدول 

 مرة لكل فرعي معيار  باستخدام وذلك التكيفي لالختبار  الثالث املراحل من املتحصلة القدرات

معلم  معلوماتأقص ى  

 التمييز

معلم 

 التخمين

 االختيار العشوائي إحصائي املطابقة

 املرحلة

 )االستطالعية( األولى
1iӨ 

 فقرات 5
1dӨ 

 فقرات 5
1gӨ 

 فقرات 5
1fӨ 

 فقرات 5
1rӨ 

 فقرات 5

 2iӨ املرحلة الثانية

 فقرات 10

2dӨ 

 فقرات 10

2gӨ 

 فقرات 10

2fӨ 

 فقرات 10

2rӨ 

 فقرات 10

 3iӨ املرحلة الثالثة

 فقرة 15
3dӨ 

 فقرة 15
3gӨ 

 فقرة 15

Ө3f 

 فقرة 15
2rӨ 

 فقرة 15

 )املرجعية( القدرة الحقيقية

 )االختبار الخطي(

Ө 
 فقرة 80

 (املرجعية) الحقيقية القدرة

 Ө (الخطي االختبار)

 فقرة 80

  الثالث بمراحله التكيفي االختبار بناء طريقة 2 الشكل يبين كذلك
ً
 علما

 .فرعي معيار لكل تتكرر  الطريقة هذه بأن
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Subtest 1
(16 items)

Subtest 2
(16 items)

Subtest 4
(16 items)

Subtest 5
(16 items)

Subtest 3
(16 items)

Subtest 1
(15 items)

Subtest 2
(15 items)

Subtest 4
(15 items)

Subtest 5
(15 items)

Subtest 3
(15 items)

Subtest 1
(15 items)

Subtest 2
(15 items)

Subtest 4
(15 items)

Subtest 5
(15 items)

Subtest 3
(15 items)

Stage 1

Routing 
test 

5 items

Stage 2 

5 items

Stage 3 

5 items

 
 2 شكل

 مرحلة كل فقرات وعدد الثالث بمراحله التكيفي االختبار  بناء في املستخدمة الطريقة

 ومناقشتها نتائجال. 4

 املتحصلة التكيفي القياس عينة ألفراد القدرة تقديرات 1 امللحق يبين     

 املراحل متعدد التكيفي للقياس( االستطالعي االختبار) األولى املرحلة من

(1θ) الخمسة، الفرعية( املعايير) االستراتيجيات من كل باستخدام وذلك 

 2 امللحق يبين كذلك ، (θ)الخطي االختبار من املتحصلة القدرة وبجانبها

 املرحلة من املتحصلة التكيفي القياس عينة ألفراد القدرة تقديرات

 من كل باستخدام وذلك املراحل متعدد θ(2) التكيفي للقياس الثانية

 الخطي االختبار من املتحصلة القدرة وبجانبها الخمسة، الفرعية املعايير

(θ)، التكيفي القياس عينة ألفراد القدرة تقديرات 3 امللحق ويبين 

 وذلك املراحل متعدد التكيفي للقياس  θ(3) الثالثة املرحلة من املتحصلة

 املتحصلة القدرة وبجانبها الخمسة، الفرعية املعايير من كل باستخدام

 .(θ) الخطي االختبار من

 القدرة بين االرتباط معامالت هي ما" األول  الدراسة سؤال عن ولإلجابة

 والقدرة فقرة 80 من املكون  الخطي االختبار خالل من املقدرة املرجعية

 باستخدام املبنية الثالث بمراحها التكيفية االختبارات من كل من املقدرة

 التمييز، ومعلم املعلومات، دالة) الفرعية الخمسة املعايير من كل

 يبين": ؟(العشوائي واالختيار تخمين، معلم وأقل املطابقة، وإحصائي

 املرجعية القدرة بين االرتباط معامالت 1 امللحق من املستخلص 3 الشكل

(θ )األولى مرحلته في التكيفي االختبار من املتحصلة القدرات من وكل 

 من كل باستخدام وذلك فقرات 5 فقراته وعدد( االستطالعي االختبار)

 .الخمسة الفرعية املعايير

 
 3 شكل

 من كل باستخدام (1θ)األولى املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة(θ) املرجعية القدرة بين االرتباط معامالت

 *الخمسة الفرعية( املعايير) االستراتيجيات
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 املطابقة، إحصائي كان األفضل الفرعي املعيار أن 3 الشكل ويظهر        

 صعوبة وهو الفقرات اختيار في األساس ي املعيار استخدام وبعد أنه بمعنى

 من أكثر وجود حالة في (1θ)مطابقة إحصائي أفضل معيار يأتي الفقرة،

 ألن وذلك التكيفي، االختبار من األولى املرحلة في لالختيار تصلح فقرة

 الخطي االختبار من املتحصلة(θ)  املرجعية القدرة بين االرتباط معامل

 االختبار من األولى املرحلة من املتحصلة والقدرة( فقرة 80)

 من %6.25 أي فقط فقرات 5 باستخدام( االستطالعي االختبار)التكيفي

 معيار ذلك يلي=r 7981.0 بلغ الثمانين الخطي االختبار فقرات عدد

 1 األقل التخمين معيار جاء ثم ، =rθ 7219.0 r(1) العشوائي االختيار

(gθ) 6974.0 r= 1)تمييز أفضل معيار جاء ذلك وبعد(dθ 6604.0 r= ، 

  ثم
ً
 أن يالحظ لكن ،=iθ 6564.0 r)1) معلومات أقص ى معيار جاء أخيرا

 من واضح بشكل أفضل األقل والتخمين مطابقة إحصائي أفضل معياري 

 .الباقية( الثالثة املعايير) االستراتيجيات

 القدرة بين االرتباط معامالت 2 امللحق من املستخلص 4 الشكل ويبين

 مرحلته في التكيفي االختبار من املتحصلة القدرات من وكل( θ) املرجعية

 األولى املرحلة لفقرات باإلضافة جديدة فقرات 5 واملتضمنة الثانية

 .الخمسة الفرعية املعايير من كل باستخدام وذلك الخمس،

 
 4 شكل

 كل باستخدام )2θ)الثانية املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة (θ) املرجعية القدرة بين االرتباط معامالت

 ** الخمسة الفرعية املعايير  من

 كان األفضل الفرعي( املعيار) االستراتيجية أن 4 الشكل ويظهر       

 اختيار في األساس ي املعيار استخدام وبعد أنه بمعنى املطابقة، إحصائي

( 2fθ) مطابقة إحصائي أفضل معيار يأتي الفقرة، صعوبة وهو الفقرات

 االختبار من األولى املرحلة في لالختيار تصلح فقرة من أكثر وجود حالة في

 املتحصلة(θ)  املرجعية القدرة  بين االرتباط معامل ألن وذلك التكيفي،

 من الثانية املرحلة من املتحصلة والقدرة( فقرة 80)الخطي االختبار من

 لفقرات إضافة جديدة فقرات 5) فقرات 10 باستخدام التكيفي االختبار

 بلغ الثمانين الخطي االختبار فقرات من %12.5 أي( الخمس األولى املرحلة

8692.0 r=  العشوائي االختيار معيار ذلك يلي (2rθ) 825.0 r= ، جاء ثم 

 تمييز أفضل معيار جاء ذلك وبعد  =2g(θ) 822.0 r األقل التخمين معيار

(2(dθ 8178.0 r= ، ثم  
ً
 iθ 8148.0)2) معلومات أقص ى معيار جاء أخيرا

r=، واضح بشكل أفضل مطابقة إحصائي أفضل معيار أن يالحظ لكن 

 من الخمسة املعايير ترتيب أن يالحظ كذلك الباقية، األربعة املعايير من

 .األولى املرحلة ترتيب بنفس جاء االرتباط معامالت حيث

 القدرة بين االرتباط معامالت 3 امللحق من املستخلص 5 الشكل ويبين     

 مرحلته في التكيفي االختبار من املتحصلة القدرات من وكل( θ) املرجعية

 األولى املرحلتين لفقرات باإلضافة جديدة فقرات 5 واملتضمنة الثالثة

 .الخمسة الفرعية املعايير من كل باستخدام وذلك العشر، والثانية
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 5 شكل

 كل باستخدام (3θ) الثالثة املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة (θ) املرجعية القدرة بين االرتباط معامالت

 *** الخمسة الفرعية املعايير  من

 املطابقة، إحصائي كان األفضل الفرعي املعيار أن 5 الشكل ويظهر       

 صعوبة وهو الفقرات اختيار في األساس ي املعيار استخدام وبعد أنه بمعنى

 من أكثر وجود حالة في  fθ)3) مطابقة إحصائي أفضل معيار يأتي الفقرة،

 ألن وذلك التكيفي، االختبار من األولى املرحلة في لالختيار تصلح فقرة

 الخطي االختبار من املتحصلة(θ)  املرجعية القدرة  بين االرتباط معامل

 التكيفي االختبار من الثالثة املرحلة من املتحصلة والقدرة( فقرة 80)

 األولى املرحلتين لفقرات إضافة جديدة فقرات 5) فقرة 15 باستخدام

 بلغ الثمانين الخطي االختبار فقرات من %18.75 أي( العشر والثانية

8998.0 r= ، 3 األقل التخمين معيار جاء ذلك يليg)θ) 8992.0 r= ، وبعد 

 معيار جاء ثم ، =iθ 8891.0 r)2) معلومات أقص ى معيار جاء ذلك

  ثم ، =8839.0 r (3rθ) العشوائي االختيار
ً
 تمييز أفضل معيار جاء أخيرا

(2(dθ 8691.0 r=، إحصائي أفضل) األربعة املعايير أن يالحظ لكن 

( العشوائي االختيار معلومات، دالة أقص ى  األقل، التخمين مطابقة،

 ،(تمييز أفضل) األخير املعيار من واضح بشكل أفضل وهي جدا متقاربة

 االرتباط معامالت حيث من الخمسة املعايير ترتيب أن يالحظ كذلك

 إحصائي أفضل معيار لكن والثانية األولى املرحلتين عن قليال اختلف

 مطابقة أن إلى ذلك يعود وربما الثالث املراحل في األول  بقي مطابقة

 .القدرة حساب في كبير دور  لها النموذج

 القيم متوسط ما" الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن ولإلجابة      

 الخطي االختبار خالل من املقدرة املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة

 التكيفية االختبارات من كل من املقدرة والقدرة فقرة 80 من املكون 

 دالة أقص ى) الفرعية الخمسة املعايير باستخدام املبنية الثالث بمراحلها

 االختيار تخمين، معلم أقل املطابقة، إحصائي التمييز، معلم املعلومات،

 الحسابي املتوسط 1 امللحق من املستخلص 6 الشكل يبين" ؟(العشوائي

 القدرات من وكل( θ) املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة للقيم

( االستطالعي االختبار) األولى مرحلته في التكيفي االختبار من املتحصلة

 .الخمسة الفرعية املعايير من كل باستخدام وذلك فقرات 5 فقراته وعدد
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 6 شكل

 )1θ)األولى املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة(θ)  املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة القيم متوسط

 *الخمسة الفرعية املعايير  من كل باستخدام

 املرحلة باستخدام املقدرة للقدرة تقدير أقرب أن 6 الشكل من ويظهر      

 فقرات من %6.25)فقرات5  باستخدام التكيفي االختبار من األولى

 معيار فيه استخدم الذي كان املرجعية القدرة من( الخطي االختبار

 للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان حيث مطابقة إحصائي أفضل

 معيار باستخدام املقدرة القدرة جاءت ثم لوجيت، 0.6059 يساوي 

 متوسط كان حيث األول  املعيار من جدا قريب وبشكل العشوائي االختيار

 الثالثة املعايير أما لوجيت، 0.6105 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم

 السابقين، املعيارين عن الش يء بعض بعيدة الفروقات كانت فقد األخرى 

 أقص ى معيار حالة في 0.6962 للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان فقد

 معلم أقل حالة في وأخيرا تمييز، معلم معيار حالة في 0.7343 و معلومات،

 لوجيت 0.7816 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان تخمين

 االختبار باستخدام القدرة تقدير أن بمعنى للفروقات متوسط أكبر وهو

 القدرة عن األبعد كان تخمين معلم أقل على اعتمد الذي التكيفي

 .املرجعية

 للقيم الحسابي املتوسط 2 امللحق من املستخلص 7 الشكل ويبين      

 املتحصلة القدرات من وكل( θ) املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة

 %12.5) فقرات 10 فقراته وعدد الثانية، مرحلته في التكيفي االختبار من

 الفرعية املعايير من كل باستخدام وذلك( الخطي االختبار فقرات من

 .الخمسة

 
 7 شكل
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 θ)2) الثانية املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة(θ)  املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة القيم متوسط

 **الخمسة الفرعية املعايير  من كل باستخدام

 كان املرجعية القدرة من للقدرة تقدير أقرب أن 7 الشكل من ويظهر    

 متوسط كان حيث مطابقة إحصائي أفضل معيار فيه استخدم الذي

 القدرة جاءت ثم لوجيت، 0.4804 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم

 املعيار من جدا قريب وبشكل العشوائي االختيار معيار باستخدام املقدرة

 0.4992 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان حيث األول 

 بض بعيدة الفروقات كانت فقد األخرى  الثالثة راملعايي أما لوجيت،

  املطلقة القيم متوسط كان فقد السابقين، املعيارين عن الش يء

 حالة في 0.5512 و تخمين، معلم أقل معيار حالة في 0.548 للفروقات

 كان معلومات أقص ى معلم أقل حالة في وأخيرا تمييز، معلم معيار

 أكبر وهو لوجيت 0.5833 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم متوسط

 التكيفي االختبار باستخدام القدرة تقدير أن بمعنى للفروقات متوسط

 .املرجعية القدرة عن األبعد كان معلومات أقص ى على اعتمد الذي

 للقيم الحسابي املتوسط 3 امللحق من املستخلص 8 الشكل ويبين     

 املتحصلة القدرات من وكل( θ) املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة

 فقرات 15 فقراته وعدد الثالثة، مرحلته في التكيفي االختبار من

 املعايير من كل باستخدام وذلك( الخطي االختبار فقرات من 18.75%)

 .الخمسة الفرعية

 
 8 شكل

( 3θ) الثالثة املرحلة في التكيفي االختبار  من املتحصلة والقدرة( فقرة 80) الخطي االختبار  من املتحصلة (θ) املرجعية القدرة بين للفروقات املطلقة القيم متوسط

 *** الخمسة الفرعية املعايير  من كل باستخدام

 كان املرجعية القدرة من للقدرة تقدير أقرب أن 8 الشكل من ويظهر     

 متوسط كان حيث مطابقة إحصائي أفضل معيار فيه استخدم الذي

 القدرة جاءت ثم لوجيت، 0.3968 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم

 املعيار من جدا قريب وبشكل تخمين معلم أقل معيار باستخدام املقدرة

 0.4018 يساوي  للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان حيث األول 

 القيم متوسط كان حيث العشوائي االختيار معيار جاء ذلك بعد لوجيت،

 أقص ى معيار جاء ثم لوجيت،، 0.4106 يساوي  للفروقات  املطلقة

 وأخيرا ، 0.4216 للفروقات  املطلقة القيم متوسط كان حيث معلومات

  املطلقة القيم متوسط كان ،فقد تمييز معلم أفضل معيار جاء

 أن بمعنى للفروقات متوسط أكبر وهو لوجيت 0.4499 يساوي  للفروقات

 معلم أفضل على اعتمد الذي التكيفي االختبار باستخدام القدرة تقدير

. املرجعية القدرة عن األبعد كان الفقرات اختيار في كاستراتيجية تمييز

 كانت املطابقة إحصائي اعتمدت التي االستراتيجية أن نجد عامة وبنظرة

 املرجعية القدرة مع املقارنة معياري  باستخدام الثالث املراحل في األفضل

 املقدرة القدرة بين للفروق املطلقة القيم ومتوسط االرتباط معامل وهما

 االختبار عن الناتجة املرجعية والقدرة التكيفي االختبار باستخدام

 للقدرة األقرب القدرة كانت الثاني املقارنة معيار وحسب الخطي،

 من كل في العشوائي ختياراال  كانت فقد الثانية االستراتيجية أما املرجعية،

 اختيار في الثانية االستراتيجية كانت بينما والثانية، األولى املرحلتين

 أما تخمين، معيار أقل على اعتمدت التي هي الثالثة املرحلة في الفقرات

 االستراتيجية أحيانا كانت فقد األخير املركز في حلت التي االستراتيجية

 اعتمدت التي االستراتيجية وأحيانا معلومات دالة أقص ى اعتمدت التي

 Cang & Ying،[15]  من كل دراسات مع يتفق لم وهذا التمييز معلم على

Cheng & Liou اختيار في ثانويا وحيدا معيارا املعلومات دالة اعتبارهما في 

 البرصان دراسة مع الفقرات اختزال حيث من الدراسة واتفقت. الفقرات

[16]. 

 التوصيات. 5

 كاستراتيجية املطابقة إحصائي على القائمة االستراتيجية استخدام (1

 في األولوية إعطائها أو املراحل، متعدد التكيفي االختبار لفقرات اختيار

 .كبيرا الفقرات تجمع عدد كان حال في الفقرات اختيار
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 تجمع وباستخدام. حقيقية بيانات باستخدام مماثلة دراسات إجراء (2

 .أكبر فقرات عدد ذات

 املطابقة إحصائي على القائمة الفقرات اختيار استراتيجية استخدام (3

 .التكيفية االختبارات من األخرى  األنواع من التكيفي االختبار في

 *1iθ :1 معلومات، أقص ى معيار:dθ 1 تمييز، أفضل معيارgθ معيار 

 االختيار معيار 1rθ املطابقة، إحصائي معيار 1fθ األقل، التخمــين

 .العشوائي

 **2iθ :2 معلومات، أقص ى معيار:dθ 2 تمييز، أفضل معيارgθ معيار 

 االختيار معيار 2rθ املطابقة، إحصائي معيار 2fθ األقل، التخمــين

 .العشوائي

 ***3iθ :3 معلومات، أقص ى معيار:dθ 3 تمييز، أفضل معيارgθ معيار 

 االختيار معيار 3rθ املطابقة، إحصائي معيار 3fθ األقل، التخمــين

 .العشوائي
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MULTI-STAGE ADAPTIVE TESTING 
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ABSTRACT_ The purpose of this paper is to examine the effectiveness of five secondary strategies 

(standards) in item selection in the multistage adaptive testing, in addition to the main standard, the 

examinee ability. These five standards are item maximum value of the information function, 

discrimination parameter, less guessing parameter, fitting statistic, and random selection. A simulated 

data used for 3000 examinees with 80 dichotomous items, the items were calibrated using the three 

parameters logistic models, and were divided into five subtests depending on the difficulty parameter. 

Each one of the subtests consisted of 16 items. Then100 examinees were selected to be an adaptive testing 

sample. Their estimated ability from the linear test considered as a reference (real) ability. The data of 

these examinees were used in the multistage adaptive testing. The routing test stage consisted of five items 

selected by choosing one item from each subtest depending on one secondary standard each time, and 

there were five estimated abilities for each examinee. Then upon the ability from the first stage five other 

items have been chosen depending upon the five secondary strategies, so we have five abilities for each 

examine each one upon one strategy. This process repeated in the third stage. Two standards used to 

judge on the effectiveness of each strategy which used in item selection. The results showed that the 

strategy depended on fit statistic was the best using the correlation coefficient and the average of 

absolute value. However, the random selection was the second in the second stage using the two 

comparison standards. In the third stage, the discrimination strategy came on second order used the two 

comparison standards. The other strategies depending on information function and less guessing were 

not a priority. 

Keywords: Adaptive Testing, Discrimination Parameter, Less Guessing Parameter, Fitting Statistic, 

Random Selection 

 

 

 

 

 

 


