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إحصائيات األيرا   يسيكية االنماج  لالل  البارامرر ي  ماالةة ثلر الرممين نن  رق يرالمقارنة بين النظرية الكال
 امربار امريار من مرا  ي   االمفر ات

 

 299-963(، 22) 923 ، مةمس النشر الامم  –  بالكايت يةا ة الرربالمةم

(2192) 
 

رامتر فددي معالجددة أ ددر هدددا البحددث الددا المقار ددة بدديج ال يريددة الكوسدديكية وال مددوذج  و ددي البددا
حصداايات ا فدراد  المتم مدة   –التخميج ع د تقددير احصداايات المددردات ربدارامتري الصدعوبة والتمييدزص واا

عما اختبار تحصيمي مج   –وث العاث بكمية التربية بالم يا في قدرات عي ة مج طوب الدرقة الرابعة والدبم
وذلة مج خوت معرفدة الددروب بديج هدذح اإلحصداايات   وع االختيار مج متعدد في مادة القياس ال دسي،

تصددحيأ أ در التخمدديج، وفدي وددوء ال مدوذج  و ددي الكوسديكية فددي القيداس قبددت وبعدد فدي ودوء ال يريددة 
البدارامتر، وقدد أوودحت ال تداام عددث وجدود اخدتوا فدي تقددير احصداايات ا فدراد والمددردات فدي وددوء 

ر التخمديج، ولكدج وجدد اخدتوا واودأ فدي هدذح اإلحصداايات ال يرية الكوسيكية قبت وبعدد تصدحيأ أ د
فدي ودوء ال مددوذج  و دي البدارامتر عددج ال يريدة الكوسديكية قبددت تصدحيأ أ در التخمدديج، ممدا يشدير الددا 

 حصاايات هذح اإلأ ر التخميج ع د تقدير كت م هما في معالجة اختوا 
 

  –تصدحيأ التخمديج   –ل موذج  و دي البدارامتر ا  –: ال يرية الكوسيكية في القياس الكممات المفراحية
 احصاايات ا فراد والمدردات 
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 مماريسات رقايم الرامم ي  ةاماة المنيا بين الااقع االمأمال من اةهة نظر نينة من طالبها
 

 .242ـ  211(، 4) 91مةمة الامام الررباية االنفيسية بالبحرين، 
(2194) 

 
رسات تقويث التعمث داخت جامعة الم يا مج وجهة  ير عي ة هدا البحث الا الكشا عج مما

وفي سبيت ذلدة تدث اعدداد اسدتبياج ، والتعرا عما ما يأممو ه مج ممارسات تقويث مستقبوً ، مج طوبها
 ث تطبيقه عما ، مع التأكد مج صوحيته لوستخداث، لقياس ممارسات تقويث التعمث بيج الواقع والمأموت

وقددد أسدددرت ال تدداام عددج ا خددداا مسددتوى ممارسددات التقددويث المتبعددة فددي ، عددةعي ددة مددج طددوب الجام
وقددد ، مددع ارتددداع مسددتوى ممارسددات التقددويث المأمولددة مددج قبددت العي ددة، الجامعددة عددج محددة جددودة ا داء

كما ، وجدت فروب دات احصاايًا بيج جميع ممارسات التقويث المتبعة وجميع ممارسات التقويث المأمولة
احصاايًا بيج الطوب والطالبات في وجهدة  يدرهث تجداح واقدع ممارسدات التقدويث المتعمقدة  وجد فرب دات

ولث توجد فروب دالة احصاايًا بي هما في ممارسات التقويث ، بال واحي اإلدارية والمي اب ا خوقي لمتقويث
ا دبيددة فددي كمددا وجدددت فددروب دالددة احصدداايًا بدديج طددوب الكميددات العمميددة وطددوب الكميددات ، المأمولددة

، واسددتمراريته، وعددج شددموليته، وجهددة  يددرهث تجدداح ممارسددات التقددويث المتبعددة المعبددرة عددج هدددا التقددويث
بي مدا وجدد فدرب بي همدا فدي مدا يأممو ده مدج ممارسدات تقدويث ، وكذلة الممارسات المتعمقة بأدوات التقدويث

 متعمقة بال احية اإلدارية والمي اب ا خوقي لمتقويث 
 

 ويااا التقويث ، ممارسات التقويث المأمولة، ممارسات التقويث المتبعة، : التقويثلمفراحيةالكممات ا
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 الرحقق اإلمبريق  من ركايؤ ايرراض  ثحا ية البا  اااليسرقالل الماضا  لممفر ات

 
 214 – 961(، 992) 21، ـ مةمس النشر الامم  المةمة الررباية بالكايت

 م2196
 

  
الي الدددا الكشدددا عمميدددًا عدددج تكدددافة افتراودددي أحاديدددة البعدددد واالسدددتقوت هددددا البحدددث الحددد

المووددعي لممدددردات، وذلدددة باسددتخداث البيا دددات المسددتمدة مددج تطبيدددب اختبددار تحصددديمي فددي مقدددرر 
بالدرقدة الرابعدة والددبموث العداث بكميدة التربيدة  طدوب وطالبداتص 0101القياس ال دسي عما عي ة مج ر

اته باستخداث ال موذج الموغاريتمي  و ي البارامتر، حيث تث تكويج ست صور تدريم مدردتث بالم يا، 
اختبارية مج هذا االختبار، وقد أسدرت  تاام البحث عج تحقب افتراا أحادية البعد في أربع صور 

وعدث تحققه في صورتيج اختباريتيج، فدي الوقدت الدذي تحقدب فيده افتدراا االسدتقوت  ،اختبارية م ها
ج مدردات كت صورة مج الصور االختبارية، وهذا يشير الا أج تحقب أحد االفتراويج المووعي بي

 ال يومج تحقب االفتراا اآلخر، وهذا يع ي عدث تكافة االفتراويج عمميًا 
  –االسدتقوت الموودعي  –أحاديدة البعدد  –افتراوات  يرية االسدتجابة لممددردة : الكممات المفراحية

 بعد واالستقوت المووعي تكافة افتراوي أحادية ال
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 الميسرم مة ي  البيئة المصريةاإلبركاري ي  المةاالت الاممية ا  امربارات الرفكير الالت ص ق 
 

 194-421( ، 9) 91، مةمة الامام الررباية االنفيسية بالبحرين 
2196 
 

 
المجددداالت فدددي بعدددا اختبدددارات التدكيدددر االبتكددداري  صددددبهددددا البحدددث الدددا الكشدددا عدددج 

هدذح صددب  معداييرتتودمج قاامدة باسدتخداث عممية، وذلة عج طريب تحميت مدردات هدذح االختبدارات ال
الوزمددة لتحقددب خصددااص التدكيدددر  معدداييروقددد تكو ددت مددج بعددديج رايسدديج، همددا: بعددد ال  االختبددارات
 7الوزمدددة لتحقيدددب االخدددتوا عدددج االختبدددارات التحصددديمية ر معددداييرص، وبعدددد المعدددايير 9االبتكددداري ر

ص اختبددارًا 01ص، وتدث التأكدد مددج تحقدب الخصدااص السدديكومترية لهدذح القاامدة، وقددد أسددر تحميدت رمعدايير
في التدكير االبتكاري في مجداالت العمدوث والرياوديات والدراسدات اإلجتماعيدة والمعدة العربيدة عدج عددث 

يدة لمحكدث عمدا صددب البعد ا وت والبعدد ال دا ي والقاامدة ككدت الدا الدرجدة الكاف معاييروصوت مجموع 
هددذح االختبدددارات فددي قيددداس التدكيددر االبتكددداري فددي المجددداالت العمميددة، كمدددا لددث توجدددد داللددة احصدددااية 

فددي وددوء المجددات العممددي، وهددذح ال تدداام تةكددد وددرورة توددافر  معدداييرلمدددروب فددي درجددة تددوفر هددذح ال
وفددي مجدداالت  جهددود المتخصصدديج فددي الم دداهم وطددرب التدددريس والمتخصصدديج فددي القيدداس ال دسددي

 العمث المختمدة والباح يج في موووع االبتكار في تطوير هذح االختبارات 
 

 معاييرعممية، الالمجاالت في : التدكير االبتكاري، اختبارات التدكير االبتكاري الكممات المفراحية
 عممية المجاالت ال فياختبارات التدكير االبتكاري  صدب
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بين اآلباء ااألمهات ابين األبناء من  مفر ات مقياس ثيساليب المااممة الاال يةنمى الرفاضم   األ اءالكشف نن 
 الةنيسين.

 .912ـ  911،  (41) ،4 مةمة  رايسات نربية ي  الرربية انمم النفس ـ رابطة الرربايين الارب،
(2194) 

 

اهث، وبددديج  يددرًا لوهتمدداث المتزايددد بالمقار ددة بدديج اآلبددداء وا مهددات فددي أسدداليب معاممددة أب ددا
ا ب اء الذكور واإل داث فدي ادراكهدث لهدذح ا سداليب، و يدرًا ل ددرة ا بحداث التدي اهتمدت بدالتحقب مدج 
عدالة مقاييس أساليب المعاممة الوالدية قبت اجراء هذح المقار ات؛ سعا البحدث الحدالي الدا الكشدا 

ص المكدوج 01لمقصدود رد ت، عج ا داء التداومي لمدردات مقيداس أسداليب المعاممدة الوالديدة لعبدد ا
ص مدردة مستخدمًا طريقة ما تت هاي زت، وقد أسدرت ال تاام عج يهور ا داء التداومي بيج 01مج ر

ص مددردة 00ص مدردات مج مددردات المقيداس فدي صدورة ا ب، ور9الذكور واإل اث مج ا ب اء عما ر
اليب معاممددة ا ب وأسدداليب مددج مدددردات المقيدداس فددي صددورة ا ث، كمددا يهددر أداء تداوددمي بدديج أسدد

ص مددردات ع دد اإل داث مدج ا ب داء، وتدث 7ص مدردات ع د الذكور مج ا ب اء، ور9معاممة ا ث عما ر
 الكشا عج المدردات المتحيزة مج بيج هذح المدردات ذات ا داء التداومي، وتدسير هذح ال تاام  

 
مقياس أساليب المعاممة ، المدردات تحيز ،لمدردةاالتداومي عما  ا داء :الكممات المفراحية

 ، طريقة ما تت هاي زتالوالدية
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 نظرية نمى القائمة الطرق بايسرم ام   رةارهما ماا لة  قة ي  امربار صارر  لبات ماامل امرالف ثلر
 لممفر ة االيسرةابة

 14 - 22(، 2) 21، االيسكن ريةةاماة  –كمية الرربية الاممية لة مةمالب
 م2191

 مممص :
 مقددرر فددي اختبددار صددورتي بدديج ال بددات معامددت اخددتوا أ ددر تعددرا الددا البحددث هددذا هدددا

 لممددردة، االسدتجابة  يريدة عمدا القاامدة الطدرب باسدتخداث درجاتهمدا معادلدة دقدة في التعمث سيكموجية
 سددتوك م وطريقددة هايبددارا، وطريقددة سدديجما،/  المتوسددط وطريقددة المتوسددط،/  المتوسددط طريقددة: وهددي
 الفتراوددات وتحقيقهمددا صددوحيتهما مددج والتحقددب االختبددار صددورتي ب دداء تددث ذلددة سددبيت وفددي لددورد،
 كدت فدي الحصدوت بهددا م هما كت مج اختبارية صور عدة اشتقاب تث  ث لممدردة، االستجابة  يرية
 الطدرب باسدتخداث مدرة كت في المعادلة اجراء مع االختبار، صورتي  بات بيج مختما فرب عما مرة

 مدرة كت في الخطأ مربعات متوسط جذر قيمة حساب وكذلة لممدردة، االستجابة  يرية عما القاامة
 مدج مقبولدة بدرجدة االختبدارات معادلدة تمتع عج ال تاام أسدرت وقد المعادلة، عممية دقة عما لمحكث
 بشددكت المعادلدة هدذح دقدة درجدة تدأ رت ولكدج ال بدات، فددي الددرب زيدادة رغدث الحداالت جميدع فدي الدقدة
 بيج الدرب زيادة مع سيجما / المتوسط وطريقة المتوسط / المتوسط طريقة استخداث ع د م تيث غير
 طريقتدي اسدتخداث ع دد االختبدارات معادلدة دقدة ا خدداا ال تاام أكدت بي ما االختبار، صورتي  بات

  االختبار صورتي  بات بيج الدرب زيادة مع وهايبارا لورد ستوك م
 

  يرية افتراوات االختبارية، الصور  بات االختبارات، درجات دلةمعا: المفراحية الكممات
 ،هايبارا طريقة سيجما،/  المتوسط طريقة المتوسط،/  المتوسط طريقة لممدردة، االستجابة
  لورد ستوك م طريقة

 

 


