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 أثر طريقة تقدير معامل الفقرات باستخدام النموذج
 ثالثي املعلمة للنظرية احلديثةاللوجستي ال

 يف القياس يف ضوء تغري ظروف االختبار

 

  امللخص:
مددج الدرججيت ددداللدراملثددةلد لجمدددالنيقددداليقددتيرلالددداتلدرتقددردال  ددد  تد لدرطرلرلثددهددت الدرتسد دددالكشلدرن دد ل ددد لد

 مهدددددالدر   ددددد لاؤشدددددر ل قدددددالدرق ددددداريلل جددددد دحلتياددددداليلدرق ددددداريليلودددددجبلي،دددددالادددددر  لد    ددددداس لد  مدددددا دلرجنظريدددددال
(BIAS ل دجلذسلدررتب )لأط  ج طلاربلاالدخلللة(RMSEل ر  ق قلأغردضلدرتسد ا لمتليجر دتلقدتسدال )أل درد ل

ل ددددر ل     مددددا ل جدددد لالجمددددالدرقددددتسفلمتليجر ددددتلد   دددداسدال  قددددا لل0111لدشل011 لاددددااليددددرتد ملا م ددددال  ندددد
نلأد لجمدددددا ل جدددددد لدقددددددرتدضلدراملثددددددةليت دددددداللجلرجج الدانا دددددد الرجنمدددددرفل قدددددد(ل01 ل ل01 ل ل01 لدآليتل)ن  صدددددج ر

 .Win Gen 7.3سبلالبتدئل ل    تد لبراناجليجر تلدر  اانالأ ل رهلا لت جعلد    اسلا لند    اسدالا ل

 لاد ل لMMLدألسيت  دالدرلظمد لدماا د الليقداطرلالدرتسد دا لمتليقدتيرلالداتلدرتقدرف ل  د  تد لج رإليتابال د لأ د 
اقاسنددددالد لدددداتلد قددددتسفلادددد)لد لدددداتلدحلق ق ددددال)د جرددددتف(لأيتريددددال لمثلKSلقددددايفل  دددد  تد لطرللدرتقددددرلاتلمتليقددددتيرلالددددمث

لاادددللامثلمتلا دددا للRMSE))دخلطدددأل  ج دددطلاربلددداالللدددة ب(ل دجلدددذسلدررتلBIAS)در   ددد ل  ددد  تد لاؤشدددر ل
 مؤشرلثقا.كلفبنيلد لاتلدحلق ق ال د قتسلبا جنلدسي اطل

قدتلللMMLبطريقدال د لداتلد قدتسفلل(a, b, cال) داملالد سي داطلبدنيلد لداتلدحلق قنلق ملالداأ ائجلنا رالدرأ قتللل
لدراملثدددةدر  ددداي للحتج دددلاددد ل دددملجلن دددائجلليملاددد  رلار دددا لكمددداليصدددن ت ال لنددد ل ميكاصدددائ ا لكاندددالاجيت دددال  دردددال

ل1010ل=للرددالا دد جالدرت لنددتقل درددالكاصددائ ال  ل(ل يتددج ل ددرلaرسفلر قددتيردالالجمددالدرتقددردال)نددرجق ا دداالد  
در قددتيرلطريقدال( ليلدد الر تا دللaالجمدالدرتقدردال)لار قددتيردلBIASدر   د لبدنيلد  ج دطاالدحل داب الرقدد ملاؤشدرل

قل درددال لرل ددججلد    دداس ل ا ددملدرل نددا(.لكمدداليملادد ل ددت ل يتددج لطدد(لادد)لا ،ددا ل)KS, MMLتاهل)  دد  د
ر قددددتيرداللBIASب الرقدددد ملاؤشددددرلدر   دددد لبددددنيلد  ج ددددطاالدحل ددددال1010ل=للدرت رددددال نددددتلا دددد جاللكاصددددائ ا ل

د    داس ل ا دملطدججل)ا ،دا ل(لاد)لKS, MML)لقالدر قتيريا للطرل تريل ال(لد قتسفلc, bالجماللدرتقردال)
دنلادتالدر جد دقلبدنيلقد ملالداتلدرتقدردالكشل دائجلندرلاشداسلأتل قدثقا للكشلاتالدر جد قلكمؤشرل رن  ااالأدرل نا( ل

اتلالدد بددنيلقدد مليقددتيرداللMMLقددالا ددالدرطريتسفلقدداسل  لدر  دداانالد جرددتفل د  ددد   رتقددردال(لb, c a ل)
 لل.KSيقاليقتيرلطرلهليلنكربلاأدرتقردالقتلكانال

اليلدرق دددداري لاددددر  لادددددحلتيدرنظريددددالا للجمددددلدراملثددددةلد درججيت دددداللا لجلنمدددد اا دددداالالدددداتلدرتقددددردا لدر ترنجمدددداالدد
لد    اس.
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Effect of the Method of Estimating Items Parameters by using The three 

parameter logistic model of the modern theory in measurement according 

to the conditions of the test 

Abstract: 

   The purpose of this study is to investigate the Effect of theلMethod of 

Estimating Items parameters by using The threeلparameter logistic model of the 

modern theory in Measurementلaccording to the conditions of the test based on 

accuracy measure indicators,لthose are BIAS and RMSE. To achieve the aims of 

this study the researcher generated abilities of individual samplesلranging from 

100 to 1000 based on ability parameter then generating tests according to (20, 

40, 60) items fit the three parameter logistic model assuming that tests of 

multiple choice with four alternatives by using Win Gen v. 3. 

  To answer the study questions, the item parameters wereلestimated through 

MML method then using KL method and a comparison was mad between the 

estimated parameters and theلgenerated one through BIAS and RMSE. Then 

Pearson coefficient Was used between realلparameters and generated ones.ل 
The findings showed that theلcoefficient values between realلparameters (a. b. 

c) and estimated ones through MML methodلwere positive and significant 

statistically and can be classified asلhigh. Moreover, it is noted that through 

three-way analysis ofلare repeated measures of items (a) parameters that there 

are significant statistical differences at the level ofل( = 0.05) between the 

means of BIAS indicator values attributed to the interactionلbetween MML and 

KS. With test length and sample sizeلvariables. It is noted that through three-

way analysis of repeatedلmeasures of items (b. c) parameters that there are no 

significantلstatistical differences at the level of  ( = 0.05) between the means of 

BIAS indicator values attributed to the interaction between MML and KS. With 

test length and sample size variables. Withلregard to compatibility as accuracy 

indicators the findings showed that compatibility between the values of (a. b. c) 

of the test itemsلwith generated data according to MML and the values if 

estimating item parameters were higher than in KS method. 

Key words: items parameters, Three Parameter Logistic Model, modern theory, 

test conditions.  

 املقدمة: 

ادتل ددجدب لل جدد  دان الإلن ل دا ل درلجددج لدهتدد مل دالدرلجددج لدرط درداللدأل ا دد الدألادجسلد جوددج  اليلدرق داريلادد لللدتيلل
مالكانلدرق داريلاجودج  ا لكج لدرظجدهرلد   جتا ل ل الد جوج ةلل ت لدرجص لدرنمةلرج    ركلألنلدرق اريلي  

 يقصددتلنمل ددال هددجلدر،ايددالدرن ائ ددالرجلجددم.ل طل دردد ضدد  ددملدرظدداهرفلاجوددجعلدرق دداريل در ن ددؤل ددا ل در زد الدرتقدداليل
 لأيلدرق دداري ل لد  دد  تاالدأل دفل  دد مل ل دررتبددج لث دداالق دداريلدرظدداهرفلدر ددججك الدرنت ددةلاريلدرق دديلمبجوددج  ال

يجلدأل دفلبجاددتفلق دداريلسلي ددأثرل  دد مل لدأل ددرد لدرددذي ليدد مليقددتيرلدر ددمالرددتي ملادد ل ددملجلهددذ لدأل دف ل دنليدد مليددت
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 ايالدرظاهرفلدر ججك الاجوجعلدرق اري.  جليجلاسل)ليتاي جد قل

ائددتهتاليلدر ،جددال  لديضدد ال دررتبددج لدرنت ددةيلدرق دداريلثددجسفللدرق دداريلي(لIRTقددرفل)ت  دد  ابالرجدنظريددالللددت ي
رتضلدندهلتد(.لك لي0111 د ن ال د لاجديت   دال) دمل  لدرنملدرنظريال   اللدرالدرق اريلا نملالكاال  ل ج لل

وددجبل اصدد الأ ل صددائ ل  دد فل قجددة ليلل ألنت ددة ددمليلد   دداسلئد أميندد ليت دداللميندد لدر ن ددؤل  دبلدأل ددرد  لأ 
دبل ؤل  ددتلدأل ددرد  ل د دد  تد لهددذ لد قددا يرليلدر نندديقددتيرلاقددا يرلدر ددماال لجا لمددذدلدأل دبلي ددم لدر ددماا ل حتدد

جيدددداليقددددتيرهالد لله أندددداشددددرف ل ظددددالهددددذ لدر ددددماالبصددددجسفلاارصددددلجبالاملنظددددرد لد    دددداسل درتقددددرف ل لل جدددد دأل ددددرد ل
النددددددجممج ددددددالادددددد ل قددددددردالد    دددددداس ل مددددددذدلي ددددددم ل ر ددددددماالدرناال جدددددد د  دددددد ت جل ج  ددددددالادددددد لأ دبلدأل ددددددرد ل

(hambleton & swaminathan, 1985.) 

(ل هدذدلUnidimensionalityاا يدالدر لدتل)أ ممداالأرتدودنيلأ ا د نيال دل جد قرفلتيالد    ابالرجرل ي  نتلنظ
جداددللأ ددرال رجيتددج لل    دداس ل نظددرد لر ل جدد لدتدددبلدر  لمسددال داددتفليت ددرل أاكلقددتسفل داددتف لنددنلهأللددييد  ددرتدضل

البظدددر  لملقددد دددرالمدددال أ دددا ل درقجدددق ل درطمدددجمل ات دددج لدردددذدال غاهدددا ل  جدادددللللالدرتد ادددش صددد ا ل  قج دددالا
 ا ددددةليلأب دددنللاؤكددددت ل اددد)ل رددددكل لبدددتلادددد ل يتدددج ل ااددددللي  قددددقليط  دددقلد    دددداس ل دددرتنلهددددذدلد قدددرتدضل ل

للةيق  ددددددد الد    ددددددداس ل د قدددددددرتدضلدرادددددددا الد  ددددددد قملجلد جودددددددد    ددددددداس ل هدددددددجلادددددددالي ددددددداسلكر دددددددهل رقدددددددتسفلدردددددددالل
(IndependenceلLocalل )يللد   جتددددا جدددد لدرتقددددرداللدرتددددر  لانلينددددجنلد دددد  ا أدضل ددددرتلد لدهددددذل يلددددي
رلثؤليد لجيدالأنل ل ا لل ا ىلينجنلهدذدلد  درتدضلصد  لنيتلا  جالقتسفلا نلا لاصائ   قجالد  قمل لكال   اسد 

 ,Hambleton لكجيدا ل جد لدرتقدردالدأل دراليلد    داسل)ألا للد    داسل دج يصل ج ل قرفلادالد   ابالد ت جل

swaminathan & Rogers, 1991 .) 

 Latent Trait دن اقدددال ددد لهدددذ لدرنظريدددالجممج دددالاددد لدرنمدددا الدردددالليلدددر لبنمدددا الدر دددماالدرنااندددال)

modelsأكادرل هةلل جيارتبابلد    اسدال د قاي سلدرنيلبل ا لدألكارلش جلدر لتلاا يالأالن ا الدر نجلنمدر( ل يلتل
منددا الدر ددماالبددنيلأل ا ددةلقلداسلتددالدرتقددرفلدر دد ددت لد لدداتلدرددالليجصدد لاملئمددالرجتقددردالثنائ ددالدر ددتسيج ل يل ددربل

 (.0110 ل مل  لDe Gruijter & van der kamp ل0110الأاا يالدر لتل)اندرنا

ت ل د  د لLogistic Model(ل3 PLM) Three Parameter))جمدالثملثدةلد لتلدرنمدج الدرججيت دالللدي ل
يلخت جد ل قددردالد    دداسلحل نلم لك لي ددد لأاا يدالدر لددتلي دت درنمددا الهددذ لدرتسد دالدقددلللاب داانلحتج ددلألغدردضل

 لأدر ددما لا دد جايالالكجيددا لجممج ددالادد لدرتقددردالدردداللمت دد لبتسيتددال داددتفلبددنيلرصددلهددا لك لادد لد ل  متصددلجب  ال ل
أتثددرلرتضلتددتسفلدرددالليق  دد الد   دداسلالددني ل هددذدلد قددرتدضلدرددذ ليترتوددهلدرنمددج الدألاددا  لد لجمددا.لكددذركليدرقدد
ت لدلد لجدمل)در  مدني(ل دذد لجمدا ل هددراندائةل لدرنمدج ال دملدردذ لي م د لبدهللجدمنيل هجلد  البلااللدر     اد 

هدذدلجي دالكيتابدالصد   ال د ل قدردالد    داسلل) ل ادنلا  ج لقتسيهلا دت ليتدتد لألنلجي ال ر ليقرتضألدا ماج
جيت دداللدراملثددةلد لجمددالرجالد لجلدرنمدديجصدد ل ل(.لLord, 1980; Hambleton, 1989يددقلدر  مددنيل)رل دد لط
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 و الدآلي ااررايالدر  لا 

ل
)( 1Pالدا ماجلدإليتابالدرص   ال  لدرتقدرفل د لات دجصلقتسيدهل(ل )Dلدر دتسيجالاادللل جد تجليدال لبداثلا 

biلقرفترتلصلجبالدرسدا لai, iقرف لتال سدارتلمت   لدرciالالجملختمنيلدرتقرف لدرتر القتسفلل. 

 امل الفقرات: معيب تقدير لأسا

 Maximum ل)درلظمددددد دددددال تل جددددد ليقدددددتيردالدألسيتمددددد لقدددددردا لدأل جاليدرتنلر قدددددتيرلالددددداتل  دددددججلأاكلندددده

Likelihoodيقددالدألسيتطرل  ددال جتلل مددقلسئ  دد اليطددرلثددمل لل هندداك(.ل(ددالدرلظمدد ل  MLلر قددتيرلالدد)ل قددردالات
 خت ج للVan Derل&للH'ambieton Kamp ;2005  ل1989(ل)De Gruijter ل لتدرنما الأاا يالدر

 درقتسفلغالد لججاا ل هةاا  جايالا)ليلااج القليلرلهذ لدرط

 دقلهدذ ل ميند ليطلا د (ل Joint Maximum Likelihoodسيت  الدرلظمد لد  درتكال)يقالدألرليقتيردالطل-
قددرف لتيقدداليقددتيرلالدداتلدررلمددذ لدرطلا لقدديدد مل   ل لاتث ددالد لدداملرال د ددائانقدداليلع دد)لدرنمددا الدرججيت دد  الدألاا يددال درطريدر

 تئ ددالايتددالدا مددا الد  دد  ا ال  دد  تد ليقددتيردالذيقددال جدد لمنرلللهددذ لدرطلمددلأنل داددتلالددا.لك ليي درقددتسفل
 ايالقتسفلدأل رد .جل   

( لEstimationلConditional Maximum Likelihoodظمددد لدر دددرط ال)لألسيت  دددالدرالدرديتيقددل-
 جددد لدر دددتسيج ليط دددقلابل مج دددالثنددد جصدددنيليلأت)الجمدددالدرقدددتسف(لدإلاصدددائ الرجملبتصدددللد لددداتقددداليطرل يقدددج لهدددذ لدر

ا البلدددت لدإليتدددل(لا دددر طا لLikelihoodا ددد ليندددجنلدقدددرتدنلد ا مار دددال)لجدددملدرنمدددج الدرججيت ددداللدألادددا  لد 
 لداتللسيت  دالدرلظمد لدر درط اتيردالدألقد لي جدصدججل لردذركلميند لدحلاسيدا د   قدردالتدرل ج درص   الرأل رد ل

 صلجبالدرتقردالب،ضلدرنظرل  لالجمالدرقتسف.ل

 Marginal Maximum Likelihood (MML)الدرلظمدددد لدماا دددد ال) دددديقددددتيردالدألسيت ل-

(Estimationل )دالد لجدم لا د ليد ملثملادألاا يال دراان ال دردرججيت   الج لدرنما ال درطريقالمين ليط  قلهذ ل ل 
كجيدا لطريدقلربلادالميند لاد ل دملجلالا ردالسايود ا ل د لك(لأ)للق م  الل(لدراللجت)كجيا لق مالدرطريقال  قالمذ ل

 ا مار دددالدماا دددةلالكجيدددا لدقدددرتدنلدقدددرطريدر لا ددد ليددد مل  قدددالمدددذ لتد لا ردددال ا دددا دهتال رصدددلكد  ددد قالدأل شلر جددد
(Marginal Likelihood Functionل لددداتلدرتقدددرف لاددد ل)دنلدرناا دددال)رتلملجليناادددللدقددد دددDensity 

Likelihood Functionايو ااررلدرتقردالا ل ملجلد لا رالدليقتيردالالاتللكجيا مث(ل ج لالاتلدرقتسفل 

ل
 Marginal Likelihood)المدذ لدرتسد دال داان  للدرحتج(لدرذ لد  متليلBilog - Mg 3براناجل) يل متل

functionدماا ددددد ا ل ي م ددددد لهدددددذ لدرطريقدددددال ندددددهلمينددددد لل  دددددالدرلظمددددد يتسللدرتقدددددردالطريقدددددالدأل(ليليقدددددتيرلالدددددات
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النددد( ل دددجدبلكاEfficiencyلار دددال)تي م ددد ل رلد ددد  تدا اليليقدددتيرلالددداتلع ددد)لدرنمدددا الأاا يدددالدر لدددت لكمدددال
قدد ملل جدد دحلصددججل ميننندداليددالدرناجتددالي م دد ل رتقددا لسلرأل طددابلد ل ادر قتيريددال.ل درقدد ملكادداف للأ قددردالد    دداسلقج جددال

ع )لدأل رد  ل  ر دا ل ليجيتدتل قدتدنلرجملججادااللأ ل طأ  الكيتابالص   ال جيتا لأقردالدراللت لاتلدرلارييقتي
اددالدرنج ددا ل أنلدر قددتيردالدرناجتددالكوددا الكشلأ دداليلطددةليقددتيردالرجلمل ددرد لدرتسد ددا لأ ائددتلحلددذ لد دد  ابالبلددضل

در جزيدد)للدرطريقددال ( ل يتددرتضلهددذ0110 يقددرت لادد لدرقدد ملدحلق ق ددالكجمددالزد لا ددملدرل نددال) ددمل  لينددجنلا  ددقال
لللمددد(.ل يBock ل0113لZimowski, Muraki, Mislevyرد ل)ل&ل ددددرط  لدددةلر قدددتيردالدرقدددتسفلرأل

 لأادالك دلكدانلتلدرتقردا لك دلكدانلا دملدرل ندالك داد للاارل قال دألسيت  الدرلظم لب نلليت تليلكجيا ليقتيردالأك
 Gao ;1986مج الدراملثدةلدر داسدارتل)لنلدر  منيلدخلاصل ررت رتنلدر قتيردالينجنلأقلل قا ل  اصال سدالص،اد ل

& Chen, 2005ل Birinbaum)ل
(لKS) Kernel Smoothing) دجج لر قتيرلالاتلدرتقدرفلد  د  ت ليلهدذ لدرتسد دالهدجلألدأل جج لدراا االأ

 ددداانا ل  دددابقلرجلا دددايللأندددهل ليتدددرتضلأ لشدددنلي(لMMLهدددذدلدأل دددجج ل ددد لدأل دددجج لدر دددابقل) خي جددد ل
مثلجتددتلد لدداتلادد لهددذدلد ن ددا ل  رددكلأ دداليتددرتضل قددجعلدر  دداانال جدد ل(لICC يقددتسلان ددال صددائ لدرتقددرفل)

 قرفتأنليقتيرل درالد   ابالدر(لDouglas, 1997ا  جالدرق اريلدررييب لا  لأشاسل  يتجسل)

ل)رجيت د  الدر دنل(لكمدال لد رتدوداال  مدالخيد لشدنللهدذ لدرتدرداأنل  لدادرت ليد مللس دردملد حندتدسللحتج دلودم ل
 Isotonicجيتددددتل جدددد لدألقددددللطددددريق نيلر قددددتيرلشددددنللهددددذ لدرتدرددددا ل مهدددداال)ا دددد لي( لMML ددددجج ل)أيل

Regression kernel smoothing (KS) Estimation.ج لكشللدديق ددال  دأل ضددج الدر طلأنل يضدد  (ل
ل(هليقدتيرل دردال)ردمل( لدردذ لميند لاد ل TESTGRAFاجلاا دجيلجمدا ل)ان( ل  ردكلرجيتدج لبدرلKSقال)طري
Piا دد ليقددج ل)لKS(لحب ددا ل)Pi (q قددرفلت لدرددذ ليددتجل جدد لدا مار ددالدإليتابددالدرصدد   ال جدد لدرiنددتلل 

 ا رالدآلي االا لدرقتسفلا ل ملجلد للني(لاq)ا  جال

ل
qaا دد لكنل

wا   ددالدرقددتسفلرجمت ددجصللaالقددتسفلجلا دد  نددتللqجصلت ددرري ددالد لا ل لدرددذ ليدد مليقددتير لي لددaادد)لل
 (.b, c, ……., Nد ت جصنيل)لقةال يسل

 ytmaةلبطججلي ا  لئاانقرفلدرت اسلدر الا  هللNاداجليلل0 دذلدرق مدال) ت لد ت جصنيلدرنجة( ل درذ لأيل
قل ددددددددتفل  دددددددد  تد لبددددددددراناجلطريددددددددميندددددددد ليقددددددددتيرهالبلدرددددددددالللندددددددد درددددددددالكاللاk للmخل دددددددداسلدلaاسلد ت ددددددددجصل ددددددددد 
((TESTGRAFلل hال سدارتلدر  ذيالSmoothing Parameterا دةل جد ل دت لأل دنلبتلل مديل هجل 
 Ramsay). ل0111)لTESTGRAF(ليلبراناجل1 .1لNي ا  ل) ل جصني لتد 

(لر قدتيرلالداتلدرتقدرف ل يقدتسلهدذ لدرطريقدالKernel Smoothingقدال)طريلهدذ لدرتسد دالد د  تد لهدذ لدري متل
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يضددملاددن جل ل لد قددا يرلد ملاظددا.لادداشددرفل (لاMMLيقددال)رلتسهالطقددلاددنيليد ن ن ددااليد لدداتل دد لطريددقليقددتيرل
(Kernel Smoothingل)لحتج ددل(درتقددرداليلبددراناجلTESTGRAFل)ل صددائ لا ددنيدد ملا ددا لقدد ملا ل

لa(لرنددددللا قددددت لXaملاددددالدرنج ددددال)لدرل جدددد صددددججلاليدددد ملدحل   لأ(الRamsay ل0110دآلي ددددال) رطريقددددالدر ددددتيلل
ادداالمليدد ملك طددابلد  قددتانيل   لدرل لهددجل ددت لدإليتددا الدرصدد   ا للXa لل(N … 3, 2, 1)ل=لaا دد ل

لددةلرج جزيدد)لدرط   ملادداالسبل ددال)كم ددا(للتانية.لاثن ددااليدد ملك طددابلد  قدددئ  ددجلللياليري  ددالسي  ددالب ددن لدرنج ددالد   ددا
(لZa ددداسل)يال دردددالدرناا دددالدرط  ل دددالد ل اسيدددالكشلد  دددااالحتدددليندددجنلحب ددد ل (Zaجددد لسيددد  مل) لد ل ددداس لد  مدددا د ل

 لk(ل    داسلدر دتيللaتااليقدج لدر قدت ل)ند(ل 0=للYjkaي ملي د  للقد ملد ؤشدرل)لا.لاثراا لa / (N+لل0يال) لا ا
ل.jرلفلرجتقلkر  تيلللaصترلرجم قت ل ج لدرري الل غال ركل  ج

ؤشدرلد قليجط د لدرلملقدالبدنيلا  دهلطريد د لل (J) [p jk ()]لقدرفترجلkمتليقدتيرلدا مداجلد   داسلدر دتيللل أ داد ل
[Yjkaلادد لدرري ددال]Nددهلدرنتددابفل)  ال (Zasجلل(Nلادد ل)دردداللد لددت الج ددالادد لنلدر جط دد لربيل ددد  قددتاني.ل ل

ا دددد جايال   لرجم قددددتانيل(لYjkaجل)ل نجزلد  ج ددددطلد ددددلهددددجل( لا دددد جالجل)أل نددددت(لPjkل(  ددددال) نلينددددجل
 (ل ر نللدآليتالRamsay, 1995(ل يظ رلالا رالدر جط  لدراللأ طاهالسدا ةل)درقري الا ل)لدرقتسف

ل
 ل قدالهدذ لادقدقل اد ل مج داليقدتيرلالداتلدرتقدردا ليد ملدر د ن  ابللتلبدخلطألد ل اس لرج قتيرل  درالد لججاااالل*

االاددجللجقددقلادد ل قددالدر قددتير لادد لأبرزهدداال درددالاج  (ل يتددج لالددايال ددتفلر(Lord, 1980در قددتيردا ل قددتلبددنيل
 Standard Error)(لS. E. Eد ل داس ليلدر قدتيرل) دخلطدأل لFunctionلInformationرفل د    داسلتقددر

of Estimationالرمل   اسل)   ل درتلار الدرن(ل .(Relative Efficiency 

اسفل  د( ل هدجلIIFقدرفل)ت قدرفلاد ل قدردالد    داسلهنداكلادالي دم ل دردالالججاداالدرلندلرلفاتقدرلرالالججاداالدرد ل*
قدردال دالدر م  د لدرلدا لي د ملبقدجفلتتيدتلدرقدتسف.ل ب دنلل دا  ل درتنلدرحتليدقرتدنلي دنيلادتالا دامهالدرتقدرفلل  
القددلأتك ددتل يامهالمددالطددةلدرتقددرفلأ ضددللا ددلكددربليلأتك ددتل قددالدرق دداريلادد ليجددكل دالدر م  دد لد  ددت  لا دد ليأ

  دذدليلديلأنلدرتقدرفللا داال جتا لدر مني د ن ال(ل ج لا صللدرقتسف ل رت دلاالكانلb)مالصلجب  الق درق اريلاججل
(ليقددج لبددت سلك دداليلIIFقددرفل)ت  درددالالججادداالدرلصددل ا ل ك دلكددانلدسيتا ددهلك ددادل  ددذدليلدديلأنلمت  دد لدرتقددرفل دداج

 ملمددالحتتيددتلدخلطددألد ل دداس ليلدر قددتير ل لنددتااليدد ملد دد  رداليقددتيرلميندد لادد للا دد لقددرف رجتد  دد  ابالنظريددال
يليقدتيرلدرقدتسفلي دا  لالندجريل دردالدخلطدأل لأ دجج ليقدتير( ل درتنلي داي لأأ ل)درقدتسفلدألسيت  الدرلظمد ل لجمدال

 varianceد  ددددرتكل)الدر  دددداي ل در  دددداي ل جلترتنلاصدددد ددددتيردال لدددداتلدرتقددددرف لقدددد نددددتلكجيددددا لي   اددددللد لججادددداال

covariance matrix(لرج قددددتيردالي ددددا  لالنددددجريلاصددددتج الد لججادددداال)Information matrixل)
قتسلا لدألمه دال ندتااليد ملاقاسندالل ج ر قتيردالالاتلدرتقرفلد  رتكلاصتج الدر  اي للربل ير قتيردالالاتلدرتقرف ل ل
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ان دالالا ردال يلطدةل ل(Hambleton & Swaminathan, 1991 جصدنيل)تجملمدج  نيلاد لد لقدرفتالداتلدر
 دآلي اادرنمج الدرججغاسي مةل  لدر اسدارتدالدراملثالكمال رلملقاللاالججااالدرتقرفلا 

 
ل*لدخلطألد ل اس ليلدر قتيراليلر لدخلطألد ل اس ليلدرق اريلا الدرنظريالدرنمل  ن ال رصجسفلدررايو الدآلي اال

ل
 رددذركل ددرتنليت  يددالات ددج لهددجلد حنددرد لد ل دداس لرجددتسيتاالدخلددا  للxدرا دداا لل(لهددجلالااددلpxxا دد لكنل)

لدرتقددددرف لاجاددددالجقددددرفل ددددربل درددددالاتا ئلنظريددددالد  دددد  ابالرج دددد لدرق دددداريلمتلجتددددا ز ل  قددددا لدرنظريددددالدرنمل دددد ن الرتقددددال
لأطدجايالد   جقدال دخلد  د د ت جصدنيل ندتليقدتسل دالقدتسداللدردالتيدتلدرتقدالدرتقدرفليلحتالججاداال ي   ت ل دردال

يلرجتقدرفلهلد  د  ابالنظريدد ل اس ليلدر قدتيرلا داللأطيناارلدخلدرنظريالدرنمل  ن اللدرق اريلا اليد ل اس ل
لكجمداالكشلأندهلل دي( ل درتنل ردكلReliabilityاال)ا دد ل داس ليلدر قدتيرليدري طل ردخلطدألدرق اري ل ا  لكنلارب)ل

ليقدتيرلي(.ل يل مدتلدرتقدالReeve, 2004 داال)درتقدا(ل)افلدر ايزل ردكليدؤ  لكشل ل درتنلد ل اس دخلطألاقتدسللقل
 ل الدتجلاربلداال(unbiasedدر قدتيرل)لدر    لي لا تأي لأ ا  ني لمهاال ت ل ججل ج  الجلد لاتلدراللي ملدحلص

يجقد)لدرتدرقلل(لكشBiasي دالدر  دال)لا د ( لExpected Mean Squared Error: EMSEدأل طدابل)
 ل  رددكلإلانان ددال يتددج لنلدر قددتيرل ق ددقلمتااددا لألأ ددتلحتقددقلهددذدلد لددي ل  ليدحلق ق ددابددنيليقددتيرلد لجددم ل ق مددالد لجددمل

التجلاربلاالدأل طابلرج قتيرلدرذ ليقاريلبجد طالي داي لدرق مدالد قدتسفللأت الا    ف لمذدل رتنلاغتيردال تفلقي
(.ل  د  ملد دد  تد لهدذ لد ؤشددردالcasella & Berger, 1986يلطدةلأ دجج ل    دداسليقدتيرليت ددتلرجملداتل)

 الدددددتجلاربلدددداالدأل طددددداب(ليلهددددذ لدرتسد دددددا.ل هنددددداكل صددددائ لأ دددددرالارغددددج ل   ددددداليلدر قدددددتيرداللدر   دددد  )
 دددددملدرل ندددددا ل دددددرتنلق مدددددالد قدددددتسلاكجمدددددالدز د لأندددددهللللدددددي(لدردددددذ ليConsistency دددددالد ي ددددداقل)ندإلاصدددددائ ا لا

(Estimator ليقرت لا لد لجمل).ا مار الك اف 

 الدراسات السابقة:
لا لقدد   ددا.ل قددتلمتل رودد ال ل جعلي نددا جلهددذدلدجلدد بلارديتلددالرجتسد دداال دالدرصددجالمب ددنجالدر  دد  لدردداللمتلد طددمل

 ج  اليربزلاالي م  لبهلدرتسد دالدحلار دال ن دا.ل قدا لدر ااد ليلق  ا لل و)لدر اا لمثطقة ل ا لن  ج للدر ايل د رج
 رق داريللدرج دائللرججصدججد ضدلل د لل د كشلاجودجعل قدالدرق داري ل در لاشداسلأ لدرتسد االدرداللتيتلالب نا جلدر
النددن ددائجل مج ددالدرق دداري.ل قددتلي ايل جدد     مددا لال ائصددقددردسدالدختددا لكشل سيتددالادد لدرتقددالمبددالميندد لادد للدرنت ددة

يتددتجل دوددح.ل ادد لدرتسد دداالاكلندد  ليدد دجلهليقددالدرتضددج ليل قدداليقددتيرلالدداتلدرتقددردا طرلظددرلاددججلدرن يت دداالدر
  دالدرصجالمب نجالدرتسد ا.

الكشل  ددجج لدكاكددافلهددتأ  دد  تد ل(ل سد ددالReckase & Mark 1978ين سل ادداسكل)نددرلأيتددرالكددللا
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نلأ دائجلنالدرند لا د لب دراملثدةالدرججيت داللدرنمدج لاقاسنال قداليقدتيرلالجمدالدرقدتسف ل الداتلدرتقدرفليلمندج السد ل ل
تيرلالجمدالدرقدتسفلقداد لمندج السد  ل دنل قداليأ ضدللاملثةلقتلطدابقلب داانالد    داسلب دنللدرنمج الدرججيت اللدر

درنمددددج الدرتسد ددددالأنللب ندددداادددد ل قدددداليقددددتيرلالجمددددالدرقددددتسفلرجنمددددج الدرججيت دددداللدراملثددددة.لكمدددداللقددددلسد لألرنمددددج ا
هدذ لدرتسد دالأنلهنداكلائجلن دبدرزلأالندمنج السد  ل كال االدربل لايرفلدرتقرلكنالدل  درججيت اللدراملثةل  االا مل

تداهليلااردددال للد ددد ضددد السد ليتجلنلمندددأملدر  ددداانا ل ل لظدددمدددج يتنيلندسي اطدددال ار دددالبدددنيليقدددتيردالدرقدددتسفل  دددقلدر
 االدرص،اف.ن لدر

د د  تد لتالادالكشلدرن د ل د ل ن دالهدتاريتفلدأل ددردج ايالد  يلل(ل سد داRamsy, 1991كمدالأيتدرال)
جلانيقدالكدالرلليقتيرلسيالدرقتسف ل ر  ق قلهت لدرتسد المتليط  قلطي( لKernel Smoothingجل)انمنا الكال

قلرلهدملدرطدأجلاد لانكدالطريقداللدرتسد دالأنلب ندال ج لجممج الا لدألااجالدرالليضملا ،دادالثنائ دالد  د  ابا.ل قدتل
د  ،ددادالثنائ دداليلل قدداليقددتيرلسيددالدرقددتسفل جدد رلثددالأتاندرتسد ددال ددت ل يتددج ل قددتلرج  دداب نددال لكمددالدرمل سدارتيددا
 د    ابا.

ميلقدجلكدانلدر،درضلان دالاقاسندال يل(Ban, Hanson, Wang, Qing & Harris, 2000 يل سد دالقدا ل دال)
قدالطري(ل هدةالComputerized Adaptive Testing: CAT)لتدة ني قدردالد   داسل لدايرفلقلرلمخ دالطد

يلب  د لد  د  تاالقدالطري ل لBقدال د جكنجلطريقدتير ل ليقدتيرل دادتف ل ردت سيتليردت سفلدماا د اللدألسيت  دالدرلظمد 
 دددائجلنا دددرالألقدددت(.ل ل3111 ل0111 ل311 لا ددد لمتلد ددد  تد لأا دددا ل  نددداالاقدددتدسهال)Bilogبدددراناجل

يللد ل دددداس لأت ليقددددتيردالأ ضددددللمبل دددداسلدخلطددددقددددمدددد لدماا دددد الرددددت سيتليقددددتيرليظيقددددالدألسيت  ددددالدرلطرلدرتسد ددددالأنل
جدالب دنلليت دت ل رنن دالحت داال ملBجلكنريقدال د جلطانل د دملدرل ندا ل كدذركلقدالحلدر قتير لحتدالدر در طلد   ج

يلمددللجددمل  لطريقددالب  دد فلطددججلد    دداس ل أاددال ايزل( ل دداليددؤ  لكشلAnchor Itemsرتكل)ا ددرداليتددذعل قددلشك
  نالص،اد.ل ملدر نتاالينجنلاا  النبصجسفلا

(لدنلكددمللادد لShun 2000 لJames, : Daniel, Alienل&لYoung- ددائجل سد ددال)نلاددنيلأشدداسالي
 chain monte carlo)ل يقدددالاددداسكج لد ري طدددال  دددجج لب  دددطرلا ل لاا ددد يقاللدألسيت  دددالدرلظمددد لدمرلطددد

(Markovل)ل د جالأجنل   الك دلكانالدرتقدردالصدل اليتدتدلنمال يت تف.ل رن لدر قتيرداليهتقتيردييللا  ا ا 
 قرف. (ل01ل-ل01الا ل)اي فل ت لدرتقرد ليتتد ل دنلدر قتيردالي    لب

اددد للي نددجناللردددرلأطدددجدجلد    دداسدا لدثدد(لهددت ال  ددد لأFitzpatricل&لAnn, 2001 يل سد ددالأ ددتهال)
صد لرندلل قدرفل د    داس لا د للا داث دري ل قدرفل جد ل الل  درفل قدرفل لثند مثدا ل قدردال دلدا)ل قدرلبسلأقرينيل ل 

 ددجصلت(لا0111 ل ل011 ل ل011)ل ندداالا مددا  سيت ددنيل سبدد)ل سيتدداال  ددال سيتدداا ل قددتلمتلي ددن لل
 قدداليقددتيرلد لددات لا دد لد دد  ت لل جدد (ل حصدد ر رهددال)طددججلد    دداس ل ا ددملدرل نددا ل طريقددالدأث دد ل  ددت ل

ايودد اا ل قددتلمتلررل جدد لد   دداسليلدد ت جصددنيلسد ددا ل  رددكلب جر ددتلد دد  ا الرتردضلهددذ لدغددأ ددجج لدكاكددافلأل
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د لددات.ل يجصددجاليقددتيردال( ل ددت ليق دد مل قددالRMSDقل) لرلتددبلدداالدر لددتجلارللددةلتد لال دداسلدجلددذسلدررتب د دد  
جصلكاندالأقدللات د(ل011ا م دال)ل  نالد   تد المتلاتناتل د لنل قاليقتيرلأ االنالتف  درتسد الكشلن ائجل

متل ندددتاال(لات دددجص.ل كاندددال قددداليقدددتيرلد لددداتل011)  ندددالا م دددالمتلد ددد  تد ل ندددتاالاددد ل قددداليقدددتيرلد لددداتل
تاال نددد لدداتللدا ددجصلأقددللاد ل قدداليقددتيرلت(لا011الا م ددال)ند ددجصل   ت(لا011  نددالا م ددال)ل تد د د 

  لأنل قالدر قتيرلي  د ل ز اي لا ملدرل نا.أ(لات جص ل0111متلد   تد ل  نالا م ال)

يرلقدت دربطريدقل اقاسن  داللWLE(لهدت الكشلد قاسندالبدنيلطريقدالwang & wang, 2002 يل سد القدا ل دال)
 MLE ,EAP, MAPدقلمندج الدر قدتيرلدجل ئدةلد لمدملل  (GPCM, Generalized Partial Credit 

Models) منج الد    ا الد  تسيتاللل (graded response model, GRMلب نالدر.)يقدالرل ائجلأنلطن
WLEيتنيلج مددنال دداس لرج قددتيرليلدرلأقددلل طددأ لحت دد لمددالدقددلللGRM, GPCMيقاللرل ل أنلطددWLM, 

MLE انل ددمددالأا ددرالدرطريقكج يتني للمددقددللادد لطددريقاللب  دد ل رجنأأا ددرحتلحت دد دللWLE, MLEادد لقددللحت دد د لأل
نلأ ل لRMSEال دداس ل  ج ددطلد ربلددااللأقددلل طددأنلممددالأايالدرقددتسفلد  طر ددا ل لجلا دد  نددتل ل  رددكلطددريقاللب  دد 

 سل ث ايه.اي فلطججلد    اب لقلد    تاالرليقلليلع )لدرطل در    د ل اس للأطدخل

(ل0الدرقدتسفل الجمددهلصدلجبالدرتقددرفل  دد  تد ل)لجمددر لكشل قدداليقدتيرلالدد(ل سد ددال دت لدر Fu, 2010يتدرال)أ ل
 كاندالدرنمدا الد  د  تااليلكطداسلدرتسد دالا  ايندالاد لا د لا د جالدر  مدني للقدرفتد د  ابالدرنظريال لامنا ال

(ل01درتسد دداليجر دددتلجممج ددالاددد لد  دد  ا البج،دددال) ل طددججلد    ددداس.ل متليلهددذ لد  ددد  تااا ددا لدرل نددالأ ل
يل قدداللا ل ددائجلدرتسد ددالكشلأنلهندداكلي اينددند جرددتفل  دد  تد لاددر  لد   دداسلأ جقددا.ل أشدداساللانا ددا جممج ددالادد لدر
جلجل ل طددد  دد  تاا جصددنيلا ددالا دد جالدر  مددنيلد جيتددج ليلد    دداس ل ا ددملدرل نددالتقددرفل د تيقددتيرلالدداتلدر

 لال ددداسلدرتقددددال جددددتلل مدددرفليقددددتالدرقددددتسف ل الددداتلدرجمددد دددائجلأيضددددالكشلأنل قددداليقددددتيرلالنكمدددالأشدددداسالدرد    ددداس.لل
  لمنا الد   ابالدرتقرف.ا   ت ليلكلل داتل د

 قددال جدد للر لكشلدثددرلا ددملدرل نددالدد(ل سد ددالهددت الكشلدر De La Torreل&لTorre & 2010 أيتددرال)
تاال (.ل د دد IRTقددرفل)تد دد  ابالدرنظريددالالمنددا الا ددجسفلطددا   دداسدالديقددتيرلالجمددالدرقددتسفل الدداتلدرتقددرفليل

 ددداانالوددم لادددر  لد   دداسلأ جتدددا.لا دد لمتليجر دددتل  ددتلجممج دددالادد لدرريجليلل(HO - IRTد ددالمنددج ال)سلدرت
 لأيتللدر لر لكشلدرلملقداالبدنيلالجمدالدرقدتسفل الداتلدرتقدرفليلد    داسلا ل    تد لطريقالاجناللكاسرجدر  اانال

درتقددرفليلد    دداس ل أثددرلا ددملدرل ندداليل قدداليقددتيرلالجمددالل قدداليقددتيرلالجمددالدرقددتسفل الدداتل أثددرلا ددملدرل نددالي
درقددتسفل الدداتلدرتقددرف.ل أشددداسالدرن ددائجلكشلأنلا ددملدرل نددداليددؤثرليلقددتسفلد    دداسليليقدددتيرلالجمددالدرقددتسفل الددداتل

للجمالدرقتسفل الاتلدرتقرف.ل يتج ل ملقالدسي اط البنيليقتيرلاشلكدرتقرف ل ل
(لدرددداللحباددداليل لار دددالدرنمدددج ال0110 اددد لدرتسد ددداالدرلرب دددال دالدرصدددجالمبجودددجعلدر  ددد  ل سد دددالدردددتسدب )ل)

  لد لجمددالدرجداددتفلجمنددج السد جليل قدداليقددتيرلقددتسفلدرتددر  ل الااددللصددلجبالدرتقددرفل  دد مل لا ددملدرججغدداسي مةل
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درتسد ددالكشل يتددج ل ددر قل دال  رددالكاصددائ الر تا ددللكددللادد لا ددملدرل ندداللدرل نددال طددججلد    دداس.لأشدداسالن ددائج
 طججلد    اسل ج ل قاليقتيرلقتسفلدرتر .ليلانيلتليظ رلدرن ائجل يتج ل در قل دال  ردالكاصدائ الحل دملدرل ندال

ل اس.ليلانيلأشاسالدرن ائجلكشل يتج ل ر قل دال  رالكاصائ الر تا للكللا لا ملدرل نا ل طججلد   
(لهت الكشلد  قصدابلأثدرلا دملدرل ندا ل طريقدالدن قائ دا ل  دت لدرتقدردا لاد ل0110 يل سد القا ل الدرل ابنال)

ل10 ددملجلد   دداسلقددتسفل قج ددال  دد  تد لنظريددالد  دد  ابالرجتقددرف لا دد لمتلبنددابلاق دداريلقددتسفل قج ددالانددجنلادد ل
درنمددج الدرججيت دداللثملثددةلد لجمدداليلالددايرفلات ددجص ل متلد دد  تد لل0111 قددرف.لط قددال جدد ل  نددالانجنددالادد ل

درتقدددردال كدددانلأبدددرزلدرن دددائجلدرددداللمتلدر جصدددللكر  دددالأنلدرتقددداليليقدددتيرلالجمدددالدر م  ددد ليددد  د لبددد اي فلي ددداي لقدددتسدال
قدددا لاددد)لادددتاليليقدددتيرلالجمددداللدرقدددتسفل درصدددلجبال ندددتااليندددجنلادددتالدرقدددتسفلا جد د ت جصدددني لكمددداليددد  د لدرتقدددال

ي  د لدرتقاليليقدتيرلالجمدالدر  مدنيل ندتلد د  تد ل  ندالاد ل   لدرقدتسدالد  تن داليللكرا ل كذدرصلجبالرجتقرد
لالايرفلدرتقردا.

هااليلدرن ائجلدراللأاند لدر جصدللكر  دالا ا ل ملجلدرتسد االدراللمتل رو ال ابقا لمين لد   ملصلبلضلد جت
 ددد  ابالرجتقدددرفل ان ددداال قددداليقدددتيرلد لددداتليلمندددا النظريدددال  مدددالي لجدددقلبتقددداليقدددتيرلد لددداتليلبلدددضلمندددا النظريدددالد 

د  دد  ابالرجتقددرفلي ددأثرلبطددججلد    دداسل ا ددمل  نددالد ت جصددني.ل أنل قدداليقددتيرلد لدداتلي ،ددالب ددنلل دوددحلي لددا ل
ت لرجطريقدددالد  ددد  تااليليقدددتيرلد لدددات ل دردددرباناجلدحلا دددجيلد  ددد  ت ليل مج دددالدر قدددتير ل اؤشدددرلدرتقدددالد  ددد  

 هت ملدرتسد الدحلار البط  لالدر أثادالدرالل تث ال ت لدرتقردا ل درنمج الدررايوةلد    ت ليليقتيرلد لداتل جد ل
ل قاليقتيردالالاتلدرتقرف.ل

 أهداف الدراسة: سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
(ل جد ل قداليقدتيرل(kernel smoothingالقد*لدرن  ل  لأثرلطريقالدر قدتيرل)طريقدالدألسيت  دالدرلظمد  ل طري

ل(ليلوجبلي،الا ملدرل نال طججلد    اس.a, b, cالاتلدرتقردال)
(ل جد ل قداليقدتيرل(kernel smoothing*لدرن د ل د لأثدرلطريقدالدر قدتيرل)طريقدالدألسيت  دالدرلظمد  ل طريدال

ل(ليلوجبلدر تا للبنيلا ملدرل نال طججلد    اس.a, b, cالاتلدرتقردال)
(ل جدد لادددتال(kernel smoothingالقددددرن دد ل دد لأثدددرلطريقددالدر قدددتيرل)طريقددالدألسيت  دددالدرلظمدد  ل طري*ل

ل(ليلوجبلي،الا ملدرل نال طججلد    اس.لa, b, cدر جد قليليقتيرلالاتلدرتقردال)
 مشكلة الدراسة وأهميتها:

 ل  جدد ل يتددهل مجاددا لل دررتبددج ريلدرنت ددةلا دددر  دداانالدخلطددجفلدأل ا دد اليلدرقر  ج ددللد   دداسلدرطريقددالد نا دد اليلددتل
 لد  دد  ت ج الجنمددرلاانايلاددتالاملباددالدر  ددلك دداد لللنل رددكليجلددال  سد ل لألرجتقددرفدخلصددجصليلنظريددالد  دد  ابال

درق داريل ا د جالجعلدر  داانالد  دج رفلندمج ال جد لند   اسلدر يل متل   م ال يت اها.لدرن ائجل  ر ا ليؤثرليل قال
 ألنلا د  تاةلمندا النظريدالي ل لكر هلدر اا لا ل مج الدرق داري لهذ لدر  اانا ل دمت لدرذ ل هل جدرذ ليق)ل
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ا د لكنلاطدجس لد    داسداليلدج  دلب دنللا  ديدتلكشلنظريدالد  د  ابالد    ابالرجتقرفلي  د  نلب دنللاطدر  ل
الا  ددا ل الا رددال سيتدداالد    دداسلرجتقددرفلحلددللا ددنملالي لجددقلب نددابلد    دداسدا لااددللد   دداسلدرتقددردا ل يقددتيرل

 هدةليتجدنالقصجسلكادافلان دالد د مل لالداتلدرتقدرداللا ل غاها لا  لكنلدرنظريالدرنمل  ن اليلدرق اريليلا 
درصلجبا ل در م    ل در  منيل   مل ل  نالد ت جصني ل د د مل لالداتلد ت جصدنيل هدةلدرقدتسفل  د مل ل  ندال

كشلأنلات ددج لدرا ددااليلدرنظريددالدرنمل دد ن اليقددج ل جدد لأ دداريلكانان دداليطددجيرلصددجسللدرتقددردالد  دد  تاا لكوددا ا
ا جدزيدالرمل   دداس ل درددذ ليصددلالحتق قدهليلدرجدقدد)لرددذدلا ددرالنظريدالد  دد  ابالرجتقددرفلكنظريددالبتيجدا ل ددالي م دد)لبددهل

لا لا داي.ل
لددددضلدكددددت دالب ددددا لك لأنلهندددداكلمت ددددازل  رددددرغملادددد لد ن  دددداسلدرجد دددد)لرنظريددددالد  دددد  ابالرجتقددددرفل د  دددد دالدرددددالل

    تدا اليليقتيرلالاتلدرتقرف لا  لكنلطرقلدر قتيرليلنظريالد    ابالرجتقرفلي  داي ليلأطدجدجلد    داسدال
 ا ج لدرل ناالدراللحت ايت دا ل رند لي قد لدر دؤدجلدرلدا لدردذ لجيدالأنلجت دال ندهلأ لطريقداليقدتير لادالهدةل قدال

 ؟لاددد لهنددداليتدددابالادددربسدالهدددذ لدرتسد دددا لا ددد لكنلطدددرقلدر قدددتيرليلنظريدددالد  ددد  ابالدرتقدددرفليقدددتيرلهدددذ لد لدددات
(IRTلكاافل ا لت ف ل رنللطريقالا لهذ لدرطرقلد رتدواهتال كاصابدهتالدخلاصال دا لا د لي طجدالبلضد الكشل)

(لMMLاادللطريقدال)لا ج ل  ناال أطجدجلد   اسلك اف ل يتدرتضل قدجعلدر  داانال جد لا د جالدرق داريلدرت دج  
(لادد لهنددالين ددألدحلايتددالكشلااددللهددذ لدرتسد ددالدردداللهتددت لكشلالر ددالأثددرلطريقددالدر قددتيرل لدداتلKSاقاسنددالبنظاهتددال)

درتقددردال جدد ل قددالدر قددتيرل  دد مل لطددججلد    دداسل ا ددملدرل نددا ل  رددكل  دد  تد لدرنمددج الدرججيت دداللدراملثددةل
لل ا ل  ر  تيتل رتنلهذ لدرتسد الهت الرإليتابال  لدأل  جالدآلي ااد لجمال درذ ليلتلا لأكارلدرنما ال دق

(ل طدججلد    داسل ا دملKernel Smoothingادالأثدرلطريقدالدر قدتيرل)طريقدالدألسيت  دالدرلظمد  ل طريقدالل-0
ل( ؟a, b, cدرل نال ج ل قاليقتيرلالاتلدرتقردال)

(ل طدججلد    داسل ا دملKernel Smoothingادالأثدرلطريقدالدر قدتيرل)طريقدالدألسيت  دالدرلظمد  ل طريقدالل-0
ل( ؟a, b, c)درل نال ج لاتالدر جد قليل قاليقتيرلالاتلدرتقردال

 التعريفات اإلجرائية:
يللدرتقددردالد  دد  تاال)ا ددملدرل نددا(ل  ددت للليل ددت لدأل ددرد لد ط ددقل جدد  ملد    دداسمادداددر  لد    دداسال ي ل-

 د    اسل)طججلد    اس(.

 لا ددد لمينددد لمدددذدلدر دددتسيجل دددائاثنقدددرفلتد  ددد  ابالرجنظريدددالادددتلمندددا الأججيت ددداللثملثدددةلد لجمدددالهدددجلدرنمدددج الدرل-
 قرف(.تمالدر م   لرجلج ل ادر  منيالدرصلجبا لالجمالجمالجماال هةل)اللثمل لدرنمج اليقتير

سبدد)لأل  تد د دد دد  ملل  ملد    دداس ل قددةلهددذ لدرتسد ددا جددل ددت لد ت جصددنيلدرددذي ل دد ط قللدديا ددملدرل نددااليل-
 قا.ج  ناال ا ا لأ 

د   داسدالالثدملثلد د  تد لدرتسد دال د  مل  الد    اس ل يلهدذن ت لدرتقردالدراللي نجنلاللييطججلد    اسالل-
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 .أ جتاطجدجل 

قددددرفلكيتابددددالت جدددد لدرل لرإليتابددددا1001 مدددداجلادرقددددتسفلدرددددذ ليقابددددللدا دددد جالالThresholdالجمددددالدرصددددلجبالل-
 ر.ترجصا ا اي لالااللدر  منيللص   ال نتاالينتني

   دددال ملاددداللينددجندرددداللدرنقطددال صددائ لدرتقدددرف لدرددذ ليقابدددللان دددال لا ددللادددالن دد الSlopsالجمددالدر م  ددد لل-
 درقتسفلي ا  لصلجبالدرتقرف.

ان دددال صدددائ للاددد لLower Asymptoteطلد قاسبدددالدأل  ل دددالهدددةلAsymptoteدر  مدددنيلاللجمدددال-
  ال ج لدرتقرفلكيتابالص   ا.ن جصنيل   لدرقتسفلد  تتابالد دا مار الكيت مياللدرتقرف ل

مي  هدالد ا مار دالدرن دافليلللي الكشليتج فلدر قتيرلدردالل ا(اليAccuracy of Estimation قالدر قتيرل)ل-
 unbiasedالد    د ل)غددرجصدججلكشل ردكل    داسلدر قدتيرلميند للا د يدالاد لدرق مدالدحلق ق دا لقرلنلدر قدتيرلأ

estimator)دررتب لدةل    تد لدجلذسللك  ل  ر الا  غقللي اي لا لأ ليقتيرل  رلأ لدرذ ليص لي اينهل نهل
ل(.لRMSEدأل طابل)اربلاال لتجل

 :حمددات الدراسة
قلدر قددددتيرلرلبطددددي لجددددقل   مددددالل( لب دددداانالاجرددددتفSimulationدكاكددددافل)طريقددددالالهددددذ لدرتسد ددددال  دددد  تد ليدددأيترل

الدداتلب جزيلدداالقل لجدد(.ل   مددالي(KSل ل(MML)لقددتيرر دطددريقالللد دد  تد قددتلمتل  لدرتسد ددا لهددذيللد  دد  تاا
 در جزيدد)لد ندد ظملدرصددلجبا ل لجمددال(ل1، 0)در جزيدد)لدرط  لددةلدحلار ددا ل قددتلمتلي دديلدرتسد دداليللدرتقددرفل درقددتسفلد جرددتف

 الاتلدرتقرف.لليقتيرم الرلجلكيتردبلهذ لدرتسد الب نردسل داتلمتدر م   ل در  مني.ل ل لجمالل

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
)ألنلهدذدلدأل دجج لتد لدكاكدافل جر دتلب داانال  د  ليلهذ لدرتسد دالبيب جلدر  ريند لد   تد متللادر  اانالتيجر 

ئ دال   لان   الطدرقليقدتيرلالداتلدرتقدرف(لاد لد  د  ا الدرانامينننالا لو طلد  ،ادا ل ألنلهت لدرتسد ال
(لحب ددج ل  ندداال أطددجدجلMonte carlo(لرل ندداالحتدداكةل  ندداالدجمل مدد)لدألصددجةلبطريقددالد ددجناللكدداسرجل)1 ل0)

كشلل011( لحب دد ليدددرتد ملأا ددا لدرل ندداالاددد ل)win Gen 7.3د   دداسلأ جتددا ل  رددكل  ددد  تد لبددراناجل)
( ل دحندددرد لال ددداس ل1س ل)ا دددايلاقدددتد(لات دددجصلحتدددالد دددرتدضلدر جزيددد)لدرط  لدددةلرجقدددتسفلبجدقددد)لا ج دددطل0111
(ل قرفلحتالد رتدضلدر جزيد)لدرط  لدةلرصدلجبالدرتقدردالبجدقد)ل01ل–ل01( ل د   اسداليرتد ملطجمالا ل)0اقتدس ل)

( ل در جزيد)لد ند ظمل لجمدالدر م  د لبجدقد)لدرق مدالد ب تدئ دال0( ل دحندرد لال داس لاقدتدس ل)1ا ج طلا دايلاقدتدس ل)
(ل درق مددالدرن ائ ددال100( ل در جزيدد)لد ندد ظمل لجمددالدر  مددنيلبجدقدد)لدرق مددالد ب تدئ ددال)000(ل درق مددالدرن ائ ددال)100)
(ل جدد لد ددرتدضلأنلد    دداسلد جرددتفلب اانيددهلهددجلد   دداسلد    دداسلادد لا لددت ل رددهلأسبلددالبددتدئل ليملئددملدرنمددج ال103)

الدخلاصددالمبلدداتلدرتقددرفلدحلق ق ددالرنددللادد لي ددنيلد  ج ددطاالدحل دداب ال د حنرد دداالد ل اسيددل0ثملثددةلد لجددم ل دجلددت جل
كدددلليتا دددللا ،دددا لالجمدددالدر م  ددد ل درصدددلجبال در  مدددنيلرندددللااردددالاددد لدحلدددا الد  دددمجرال رتسد دددالدرناجتدددال ددد لل
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لدرتسد ال)طججلد    اس ل ا ملدرل نا(.
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 : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعامل الفقرة احلقيقية وفقا   1جدول 
 غريي الدراسة )طول االختبار، حجم العينة(ملت

 اإلحصائيل

 عدد الفقرات
 فقرة 02ل فقرة 02ل فقرة 02

A B C  A B C  A B C 

ل011
ل1000ل-ل1013ل10.3لل1000ل1000ل1010لل1000ل-ل1010ل10.1لد  ج طلدحل اي

ل1013ل..10ل1003لل1013ل0010ل1003لل1013ل-ل1010ل1000لد حنرد لد ل اس 

ل001
ل1000ل-ل1013ل10.3لل1000ل1000ل1010لل1000ل-ل1010ل10.1لد  ج طلدحل اي

ل1013ل..10ل1003لل1013ل0010ل1003لل1013ل1010ل1000لد حنرد لد ل اس 

ل011
ل1000ل-ل1013ل10.3لل1000ل1000ل1010لل1000ل-ل1010ل10.1لد  ج طلدحل اي

ل1013ل..10ل1003لل1013ل0010ل1003لل1013ل1010ل1000لد حنرد لد ل اس 

ل0111
ل1000ل-ل1013ل10.3لل1000ل1000ل1010لل1000ل-ل1010ل10.1لد  ج طلدحل اي

ل1013ل..10ل1003لل1013ل0010ل1003لل1013ل1010ل1000لد حنرد لد ل اس 

(ل01 ل ل01 ل ل01)د    ددداسلل ندددتااليندددجنلطدددججد جردددتفلرلدددااجةلرج  ددداانالدن دددائجلدر  ج دددللي دددنيل ل0دجلدددت جل ل
د ددد  تداهل دددت لدر  قدددقلاددد لد دددرتدضلأاا يدددالدردددذ لمتلل(0111 ل ل011 ل ل001 ل ل011)الرل نددد ا دددملد
 در لت.

 ملتغريي الدراسة وفقا  العاملي للبياانت املولدة : نتائج التحليل  0جدول 
 ل االختبار، وحجم العينة(و )ط

 حجم العينة
طول 

 االختبار
 رقم العامل

اجلذر 
 الكامن

التباين 
 %املفسر 

التباين 
املفسر 
 الرتاكمي

 اجلذر الكامن الثاين( –)اجلذر الكامن األول  اجلذر الكامن األول

 اجلذر الكامن الثالث –)اجلذر الكامن الثاين  اجلذر الكامن الثاين

ل011

ل01
ل00031ل0000ل0000ل0000ل0000.ل0
للل.000ل100ل.00.0ل0
للل.010ل01.ل00010ل3

ل01
ل001010ل00003ل0001ل00.1ل000100ل0
للل0100ل000ل00013ل0
للل1001ل003ل00000ل3

ل01
ل0000.3ل00000ل0103ل0103ل300000ل0
للل0001ل001ل00.30ل0
للل0.00ل000ل00031ل3

ل01ل001
ل001000ل0013ل0100ل0100ل10.03ل0
للل0003ل100ل00001ل0
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 حجم العينة
طول 

 االختبار
 رقم العامل

اجلذر 
 الكامن

التباين 
 %املفسر 

التباين 
املفسر 
 الرتاكمي

 اجلذر الكامن الثاين( –)اجلذر الكامن األول  اجلذر الكامن األول

 اجلذر الكامن الثالث –)اجلذر الكامن الثاين  اجلذر الكامن الثاين

للل0301ل001ل00300ل3

ل01
ل..0000ل.0101ل0100ل0100ل010100ل0
للل0001ل000ل00100ل0
للل0000ل000ل000.0ل3

ل01
ل03.010ل.0000ل0101ل0101ل010100ل0
للل0303ل300ل00101ل0
للل0000ل303ل00110ل3

ل011

ل01
ل033001ل1000ل0000ل0000ل000300ل0
للل0101ل000ل00011ل0
للل1000ل000ل00031ل3

ل01
ل000010ل01010ل0003ل0003ل000000ل0
للل0101ل301ل00010ل0
للل1000ل300ل00030ل3

ل01
ل000011ل01000ل0.00ل0.00ل010000ل0
للل0000ل.00ل00000ل0
للل0001ل001ل00010ل3

ل0111

ل01
ل011001ل1001ل0001ل0001ل0101.0ل0
للل0101ل.00ل.0000ل0
للل0000ل000ل00010ل3

ل01
ل0.011.ل.0000ل0301ل0301ل000000ل0
للل0100ل3.0ل00011ل0
للل0103ل300ل00010ل3

ل01
ل03030.0ل00013ل0000ل0000ل330100ل0
للل0.01ل003ل00313ل0
للل0000ل000ل.0030ل31

ا ددملدرل نددال(ل ل01 ل01 ل01)نلكا ددالقدد ملدر  دداي لد ت درل نددتاالينددجنلطددججلد    دداسلأ ل0ملاد لادد لدجلددت جلي
كمؤشرلأ جل ج لأاا يالدر لت لكمدال ختطدالع د)لقد مللل%ل01دردددددلطال(لقتلخت0111 ل011 ل001 ل011)

 جد لحتقدقلأاا يدالدر لدت ل كدذركل مج الق مالدجلذسلدرناا لدأل جل جد لدجلدذسلدرنداا لدرادا لق مدالألكمؤشدرلاثنل
أا رالن ائجل مج الق مالااصللطرملدجلدذسلدرنداا لدراارد لاد لدجلدذسلدرنداا لدرادا لق مدا لود مال دالي دالكشل

 لي دنيلن دائجلدر  ج دللدرلدااجةلرج  داانالد جردتفل  قدا ل  ،دا ل0حتققلد درتدضلأاا يدالدر لدتلكمؤشدرلاثرد  ل در دنلل
 ا دملدرل ندا(ل  د  تد لدجلدذ سلدرنااندال  دت لدرلجدادللكمؤشدرلسدبد)ل جد لحتقدقلأاا يدالدرتسد ال)طججلد    داس ل

لدر لت.ل
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 : رسم بياين يوضح نتائج التحليل العاملي للبياانت املولدة وفقا  ملتغريي الدراسة1شكل 

 )طول االختبار، وحجم العينة(
( لBilog – MG 7.3لجمدال  د  تد لبدراناجل) اد لمثلمتليقدتيرلالداتلدرتقدردال  د  تد لدرنمدج الدراملثدةلد 

(ليليقدتيرلالداتلدرتقدرف ل اد لمثلمتلMMLا  لكنلهذدلدررباناجلي   ت لأ دجج لدألسيت  دالدرلظمد لدماا د ال)
 Testgraf version of julyيقدتيرلالداتلدرتقدردال  د  تد لدرنمدج الدراملثدةلد لجمدال  د  تد لبدراناجل)

(ليليقتيرلالداتلدرتقدرف لkernel Smoothingاجلي   ت لأ جج لينل ملدرنجدفل)ا  لكنلهذدلدرربانل(  2001
ل ا لمثلي ملد قاسنالبنيل قاليقتيرلدرن ائجلرإليتابال  لأ  جالدرتسد ا.ل

لBilog- MG(المتلحتج ددللدر  دداانالد جرددتفل  دد  تد لبددراناجلMMLحتج دللدر  دداانالد جرددتفل  دد  تد لطريقددال)
(ل01 ل01 ل01(ل نتااليندجنلطدججلد    داسل)a, b, cلجما لا  لمتليقتيرلالاتلدرتقردال)رجنمج الدراملثةلد 

ل(.ل011 ل001 ل011 ل0111 ا ملدرل نال)
رجنمدج اللTest grafبدراناجل(المتلحتج دللدر  داانالد جردتفل  د  تد لKSحتج للدر  اانالد جرتفل    تد لطريقال)
(ل ا دمل01 ل01 ل01(ل ندتااليندجنلطدججلد    داسل)a, b, cدرتقدردال)دراملثدةلد لجمدا لا د لمتليقدتيرلالداتل

ل(.011 ل001 ل011 ل0111درل نال)
 متلد ددد  تد لد لاجلددداالدإلاصدددائ الدآلي ددداالرإليتابدددال ددد ل دددؤدجلدرتسد دددالدأل ج لمتلا دددا لد  ج دددطاالدحل ددداب ال

(لد قدددتسفلa, b, cقدددردالد    ددداسل)ل مبلدددات(لدخلاصدددالBIAS) د حنرد ددداالد ل اسيدددال ؤشدددرل قدددالدرق ددداريل اجدددالبددددل
(لا  لمتلا ا لاؤشدرلدرتقدالSmoothing Kernelقالطريدرلظم  ل لدألسيت  القالدرطريق نيل)طري    تد ل

BIASق ا ددداالجردراملثدددةل دددللدر  ددداي لجا  ج دددالايتدددردبلحتل  ددد  تد لد لا رددداالل
د  ج ددطاالدحل دداب ال ؤشددرل قددالدرق دداريللاددا الدرتسد ددا لكمددالمتلا ددا يللتقددار ل دد لاددجدط لدجن ددد  نددرسفلر
يقددالدألسيت  ددالطرل(لد قددتسفل  دد  تد لدرطددريق نيل)a, b, c(لدخلاصددالمبلدداتل قددردالد    دداسل)RMSE)لدددد اجددالب

لRMSE (Root Meanدرتقددداللاؤشدددرل ا دددالمت( لا ددد لKernel Smoothingيقدددالطرلدرلظمددد  ل ل

(Square Errorلا دد ل   دد  تد لد لا ردداالa, b, c,هددةلل
 دت لدرتقدردا.ل رإليتابدال د ل ددؤدجللN, Iقدرفلجتقدردالدحلق ق دالرت(لهدةلالدداتلدرa, b, cالداتلدرتقدردالد قدتسف ل)
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قدددال لددداتلاالاادددللدسي ددداطلبا دددجنلكمؤشدددرل جددد ل سيتدددالدر  ددد  تد ل دددا لالدددااملالد سي ددداطلادرتسد دددالدرادددا  لمتل
(ليلكددللاددا الKernel Smoothingيقددالطرل  ل لريق نيل)طريقددالدألسيت  ددالدرلظمددطددجرلدرتقددردالد قددتسفل  قددا ل

 درتسد ا.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
دألسيت  دالدرلظمد  ل طريقداليقدالطرل)در قدتيرليقدالطرلدثدرللاداجال لد  لجقدال إليتابدال د ل دؤدجلدرتسد دالدألدرن ائجلالأ   ل

Kernel Smoothingت طدججلد    داسل ا دملدرل ندال جد ل قداليقدتيرلالداتلدرل(قدردالa, b, c؟ل )ذدلهدق دمل ي
د  ج ددطااللا ددا  لهددذدلدر ددؤدجلمتل دد در م  دد  ل در  مددني.ل رإليتابددال لجمددالدرصددلجبا لمل لأيتدد دبلثدددر ددؤدجلكشل

قدددردالت لاؤشدددردال قدددالدر قدددتيرل لددداتلدرادددكمؤشدددرلللBIASؤشدددرلدر   ددد لمبدخلاصدددالد ل اسيدددالدحل ددداب ال د حنرد ددداال
ل لا ،ددا ل)ا ددملدرل ندا ل طددججلد    دداس( ل  رددكلكمددالهددج( ل   دد ملMML, KS  د مل لطريقددالدر قددتيرل)

 .3دجلت جليللني ا

واالحنرافات املعيارية ملؤشر التحيز لتقديرات معامل الفقرات ابختالف نوع : املتوسطات احلسابية 3جدول 
وابختالف  Kernel smoothingالتقدير )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة  يف الطريقة املستخدمة

 ي )حجم العينة، وطول االختبار(متغري 

حجم 
 العينة

 اإلحصائي
نوع 

 النموذج

 طول االختبار
 فقرة 02ل فقرة 02ل فقرة 02

 مؤشر التحيز ملعامل الفقرات:

A B C  A B C  A B C 

ل011
ل ر 

لد  ج طلدحل اي
MML 1000ل-ل1010ل1010ل-ل1001لل-ل1000ل-ل.100ل-ل1001لل-ل1013ل-ل1000ل-ل

KS 1001ل1010لل1000ل0010ل-ل
ل0011101000

ل1001ل0010ل-ل1010لل1003ل-

د حنرد ل
لد ل اس 

MML 1000ل1013ل1001ل1003لل1013ل1010ل1.00لل1013ل1000ل

KS 1001ل1001ل1001ل0010لل1001ل10.1101000ل1010لل1003ل0000ل

ل001
ل ر 

لد  ج طلدحل اي
MML 1000ل1010ل1000ل-ل1010لل-ل1013ل1010ل-ل1010لل1011ل-ل1001ل-ل

KS 1000ل1000ل0030ل-ل1031لل1011ل0.000ل-ل.100لل1001ل00.1ل-ل

د حنرد ل
لد ل اس 

MML 1031ل1010ل1030ل1000لل1013ل.100ل1000لل1010ل.300ل

KS 0013ل1000ل0010ل1000لل.100ل.00300ل1010لل1000ل3010ل

ل011
لد  ج طلدحل ايل  رل

MML 1011ل10101ل-ل1010ل-ل1010لل1011ل1030ل1.03لل1010ل1000ل
ل-

KS 1001ل10.011001ل-ل
ل10101ل-ل1010ل-ل1010لل1011ل1030ل1003لل1010ل-

ل-
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حجم 
 العينة

 اإلحصائي
نوع 

 النموذج

 طول االختبار
 فقرة 02ل فقرة 02ل فقرة 02

 مؤشر التحيز ملعامل الفقرات:

A B C  A B C  A B C 

د حنرد ل
لد ل اس 

MML 1001ل1010ل.100ل1000لل1010ل1000ل1000لل1010ل1.00ل

KS 100.1ل1000ل0003ل1000لل1000ل0001ل1030لل1000ل3311113010ل

ل0111
ل ر 

ل ايد  ج طلدحل
MMLل.101ل1031ل1003لل1011ل1030ل1000لل1011ل1030ل1003ل

KS 103.ل1011ل1000ل-ل1030لل1010ل1030ل-ل1033لل1001ل1010ل-ل

د حنرد ل
لد ل اس 

MML 1003ل1010ل1030ل1030لل1010ل1030ل1000لل1010ل1030ل

KS 1030ل.100ل0033ل1030لل.100ل0000ل1030لل1003ل0000ل

 لأنلدرن ائجلدخلاصالبهل)د  ج طاالدحل داب ال د حنرد داالد ل اسيدال ؤشدرلدر   د (لقدتلصدنتال3يملا لا ليتت جل
يلوجبلدإلاصائةلد    ت  ل ت مالخيد لد  ج دطلدحل دايالأنلدرقد ملد طجقدالرنا دالقد ملد  ج دطلدحل دايل ؤشدرل

ادداهراي لادد لقدد ملد  ج ددطلقددتلكانددالأصدد،رللMML(لا ددالطريقددالa, b, cدر   دد لر قددتيردالالدداتلدرتقددردال)
يلأغجددالدحلددا ا.ل   مددالخيدد للKS(لا ددالطريقددالa, b, c)دحل دايل ؤشددرلدر   دد لر قددتيردالالدداتلدرتقددردال

 لأنلكا ددالقدد ملد حندرد لد ل دداس ل ؤشددرلدر   دد لر قددتيردالالدداتلدرتقددردال3د حندرد لد ل دداس اليملادد لادد لدجلددت جل
(a, b, cلا الطريقال)MMLرلااهراي لا لق ملد حنرد لد ل اس ل ؤشرلدر   د لر قدتيردالالداتلقتلكانالأص،ل

در تا ددللرجق ا دداال يلوددجبلادداليقددت  لمتلكيتددردبلحتج ددللدر  دداي لثملثددةللKS(لا ددالطريقددالa, b, c)درتقددردال
(لد قددتسفل  دد مل لنددجعلدرطريقددالد  دد  تااليلaر قددتيردالالجمددالدرتقددردال)لBIASد  نددرسفلرقدد ملاؤشددرلدر   دد ل

ل(ل    مل لا ،ا ل)ا ملدرل نا ل طججلد    اس(.لMML, KSدر قتيرل)
( aنتائج حتليل التباين الثالثي للقياسات املتكررة لقيم مؤشر التحيز لتقديرات معلمة الفقرات ) 0جدول 

 Kernelاملقدرة ابختالف الطريقة املستخدمة يف التقدير )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة 

Smoothing ابختالف متغريي )حجم العينة، وطول االختبار(( و 

 مصدر التباين اآلاثر:
جمموع 
 املربعات

 درجة احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
قيمة ف 
 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

لبنيلدجملمج اا

ل10001ل00030ل103.0ل0ل10110لطججلد    اس
ل10100ل30001ل10113ل3ل.0031لا ملدرل نا

ل10300ل00030ل100.0ل0ل00100لا ملدرل نا×لطججلد    اسل
للل10000ل000ل0010311لدخلطأ

ل د للدجملمج اا
ل10111ل110000ل010000ل0ل010000لدرطريقا
ل10030ل00101ل10000ل0ل10.31لدرطريقا×لطججلد    اسل
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 مصدر التباين اآلاثر:
جمموع 
 املربعات

 درجة احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
قيمة ف 
 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

ل10111ل010100ل00000ل3ل000310لدرطريقا×لا ملدرل نال
ل10130ل000.1ل10013ل0ل00.31لادرطريق×لا ملدرل نال×لطججلد    اسل

للل10011ل000ل100001لدخلطأ

دحل داب نيلرقد ملبدنيلد  ج دطنيلل1010=لل يتج ل رقل دجلكاصائ ا ل نتلا  جالدرت رالل0 يملا لا لدجلت جل
( لMML, KS(لد قددتسفليلد الرطريقددالدر قددتيرلد  د  تاال)aر قدتيردالالجمددالدرتقدردال)لBIASاؤشدرلدر   دد ل
 قدتليلد الدر د الكشلدأل داريلدررايودةلرندللاد لدرطدريق ني لا د لكنللKSاقاسنالبطريقداللMMLالرصاحللطريق

يل متليليقتيرهال ن ال صائ لدرتقدرفل جد لدرريداليليقدتيرلان دال صدائ لدرتقدرف ل اد للKSطريقالدر قتيرل
اريلدردرييبليدؤ  لكشل  داسفل هذدلدر  جيللا لا  جالدرق اريلدرت ج لكشلا د جالدرق د( لaمثليقتسلالجمالدر م   ل)

ا د لك داليقدتسلالجمداللMMLيلد لججااال اليؤ  لكشلدخنتاضل قالدر قتير ل  ج لدرلنسليلطريقدالدر قدتيرل
بدددددنيلل1010=لل يتددددج ل دددددر قل درددددالكاصددددائ ا ل ندددددتلا دددد جالدرت رددددالل0در م  دددد لا اشددددرف.ل ي ضددددحلاددددد لدجلددددت جل
(لد قتسفليلد الر تا دللطريقدالدر قدتيرلaتيردالالجمالدرتقردال)ر قلBIASد  ج طاالدحل اب الرق ملاؤشرلدر    ل

(MML, KSل در نلل )يجوحلدر تا للرطريقدالدر قدتيرلاد)لا ،دالا دملدرل ندال جد لل0(لا)لا ،ال)ا ملدرل نا
ل(لد قتسف.aر قتيردالالجمالدرتقردال)لBIASق ملاؤشرلدر    ل

ل
( مع متغري Kernel smoothingالعظمى، وطريقة  : التفاعل لطريقة التقدير )طريقة األرجحية0شكل 

 ( املقدرةaلتقديرات معلمة الفقرات ) BIAS)حجم العينة( على قيم مؤشر التحيز 
رطريقدال(لد قدتسفلaقدردال)تالدرلجمدر قدتيردالالBIASاؤشرلدر   د ل لسييبلرق ملأنهليتا للل0يملا لا لدر نلل

ا دملدرل ندال ندتااليندجنل لMMLا( لرصداحللطريقدالنددرل ل(لاد)لا ،دال)ا دمMML, KSتاال) در قتيرلد  د 
 قداليتدجهراي ليليقدتيرلالجمدالدرتقدرداللأكارلقتلكانالMMLطريقاللأنل اليلي ل ر د لل(0111 ل011 ل001)
(aلاقاسنددالمبددالكددانل)يقددالرلاددرلرددتالط ددهلدأل جKS طرل رددكلكشلأنلللدد ا قددتلي(يقددالدر قددتيرلKSلغاردداليليقددتيرل)

ان ددالدرددتسيتاالدخلددا لكشلسيددا ل ادد لمثليقددج لب قددتيرلب  جيددلليقدداليقددج لدرطرلنلهددذ لأ ل  رددكل(aالجمددالدر م  دد ل)
يددد)لالجمدددالزلالكشلأنليجل  صدددائ لدرتقدددرف لمثليقدددتسلد لدددات ل ددداليدددؤ  لكشلدرتقدددرف.لكودددا الكشل ردددكلقدددتليلددد الدر ددد

( ل هدجل100يلدالط  ل دال)زلالي دجزعليجل لا د لك ددردرييباندهلكشلدرت دج ل  جالدرق اريلدرقتسفلدحلق ق ال)د جرتف(لدقر ل 
أكادددرلان دددالرطريقددداللMMLلاليندددجنلانا ددد الرطريقدددهرت ددد ل  ر دددا ل MMLد دددرتدضلاددد لد رتدوددداالطريقدددالدر قدددتيرل
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KSل هةلرصاحللطريقال KS(ل ر د  ل داليلديلأنلطريقدال011 نتاالينجنلا ملدرل نال)لKSقدتلكدانلأكادرل قدالل
 ل هدذ لدرن   دالي جد دقلاد)لادالMMLاقاسنالمبالكانل ج هلدألارلردتالطريقدال(لaيتجهراي ليليقتيرلالجمالدرتقردال)

ل01 د ت جصدنيل(لأندهلميند ليقدتيرلالداتلدرتقدردال  د  تد ل دت لقج دللاد لدرتقدردالRamsay, 1991د  دا ل)
 ضدحلا دج لدرل نداالدرصد،افلكمداليلانا  الر قتيرلالاتلدرتقردال نتللKS ر  ل أنلطريقالدر قتيرلل011 قرفل ل

بددنيلد  ج دطاالدحل دداب الرقدد ملاؤشددرلل1010=لل يتددج ل در قل درددالكاصددائ ا ل نددتلا د جالدرت رددالل0اد ليتددت جل
(لاد)لا ،دا لMML, KS(لد قدتسفليلد الر تا دللطريقدالدر قدتيرل)aر قدتيردالالجمدالدرتقدردال)لBIAS در   د ل

(لادد)لMML, KSيقددالدر قددتيرل)(ليجوددحلدر تا ددللرطرل0 ل0 ل3)طددججلد    دداس ل ا ددملدرل نددا( ل دألشددناجل)
ل(لد قتسف.لaر قتيردالالجمالدرتقردال)لBIASا ،ا ل)طججلد    اس ل ا ملدرل نا(ل ج لق ملاؤشرلدر    ل

ل
( مع متغري Kernel Smoothing طريقة األرجحية العظمى، وطريقةيقة التقدير)ر لط لاعف: الت3شكل 

معلمة لتقديرات  BIASالتحيز مؤشر على قيم فقرة  02طول االختبار ون ك( عندما يالعينة)حجم 
 ( املقدرةaالفقرات )

ل
ري غ( مع متKernel Smoothingلطريقة التقدير )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة : التفاعل  0شكل 

معلمة ات لتقدير  BIASمؤشر التحيز قيم على  فقرة  02دما يكون طول االختبار ن( عالعينة)حجم 
 ة( املقدر aات )الفقر 

ل
( مع متغري Kernel Smoothingيقة طر قة األرجحية العظمى، و طريقة التقدير)طري: التفاعل ل5شكل 
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لتقديرات معلمة  BIASالتحيز قيم مؤشر  علىفقرة  02ن طول االختبار و كيعندما جم العينة( ح)
 ( املقدرةa)الفقرات 

(لد قددتسفلرطريقددهلa)درتقددردالالجمددالدالر قددتيرللBIASدر   دد لأنددهليتا ددللسيدديبلرقدد ملاؤشددرلل3يملادد لادد لدر ددنلل
 ل(ل دددر د ل0111 ل011 ل001 ل011)ا دددج لدرل نددداالكاندددالندددتاالل ل(MML, KS)قدددتيرلد  ددد  تاال در

قدتلكدانلأكادرللMMLيقدالطرلأنليليلال درنمج ا للMMLطريقاللرف لرصاحلق ل01جلد    اسلينجنلطجل  نتاال
لنألال رددكلكشيلدد ل.ل قددتلKSيقددالرلاددرلرددتالط ددهلدأل جمبددالكددانل(لاقاسنددالaمددالدرتقددردال)جيليقددتيرلاليتددجهراي ل قددال

ب  جيدللدردتسيتاالدخلدا لكشليقداليقدج لطرل( ل  ردكلأنلهدذ لدرaالدر م  د ل)لجمدغارداليليقدتيرلالKSطريقدالدر قدتيرل
لليقدسيا ل ا لمثليقج لب قتيرلان ال صدائ لدرتقدرف لمثليقدتسلد لدات ل داليدؤ  لكشل قدتليلد لججاداا ل  ر دا ل

يليقتيرلالاتلدرتقرف.لكوا الكشل ركلقتليل الدر  الكشلأنليجزيد)لالجمداللMML قالدر قتيرلرهلاقاسنالبطريقال
( ل100درقدددتسفلدحلق ق دددال)د جردددتف(لأقدددر ل  ددد جالدرق ددداريلدرت دددج لاندددهلكشلدردددريعلا ددد لك دددالي دددجزعليجزيلدددا لط  ل دددا ل)

ل.KSالرطريقالأكارلان لMML  ر ا ل رت الينجنلانا  الرطريقال
مدالدرتقدرداللجر قدتيردالالBIASدر   د لسي  دانلرقد ملاؤشدرلل نل(لأ ماليتا مل0 ل0يملا لا لدر نجنيل)لاكم
(aلد قتسفل) لا د  تارطريقدالدر قدتيرلد(MML, KSل ندتاال)(ل0111 ل011 ل001)نلا دج لدرل ندااليندجل

درنمددددج ا ل دددداليلدددديلأنلطريقدددداللMMLال( ل قددددرف لرصدددداحللطريقدددد01 ل01)ل    دددداسدجلطددددجلتاالينددددجنلندددد ل   ددددر د ل
MMLل(قتلكانلأكارل قاليتجهراي ليليقتيرلالجمالدرتقدردالaلاقاسندالمبدالكدانل ج دهلدألادرلردتالطريقدال)KSقدتلل 

 هددذ لدرن   ددالي جد ددقلادد)لادداللMML انا دد انلرطريقدداللند    دداسلك دداديلدد الدر دد الكشلأنلا ددملدرل نددال طددججل
 Crocker(لد  داسلكرد  مليل)Hulin, lissak, and Drasgow, 1982ب ندهلهجد  ل ر  داك ل  سد د جل)

and Algena, 1986لأنلدرتقداليليقدتيرلالداتلدرتقدرفلدراملثداليلمندا الدر دماالدرناانداليد  د لبد اي فلا دمل )
 قدددالدر قدددتيرل ندددتل(ل جددد لدررتي دددا لك لأندددهلتلي  دددنيلأ لحت ددد ليل0111(لمثلكشل)011(لكشل)011درل ندددالاددد ل)

قددتلللKS(ل ددر د  ل دداليلدديلأنلطريقددال011 نددتاالينددجنلا ددملدرل نددال)لKS(ل رصدداحللطريقددال0111 هتددالكشل)زاي
 ل هدددذ لMML(لاقاسندددالمبدددالكدددانل ج دددهلدألادددرلردددتالطريقدددالaكدددانلأكادددرل قددداليتدددجهراي ليليقدددتيرلالجمدددالدرتقدددردال)

دال  دد  تد ل ددت لقج ددللادد ل(لادد لأنددهلميندد ليقددتيرلالدداتلدرتقددرلRamsay, 1991درن   ددالي جد ددقلادد)لاددالد  ددا ل)
ل ر .لل011 قرفل لل01درتقردال د ت جصنيل

ر قدتيرداللBIAS يلوجبلااليقت  لمتلكيتردبلحتج للدر  داي لثملثدةلدر تا دللرجق ا داالد  ندرسفلرقد ملاؤشدرلدر   د ل
 ل(ل   دد مل لا ،ددالMML, KSد  دد  تااليلدر قددتيرل)(لد قددتسفل  دد مل لنددجعلدرطريقددالbالجمددالدرتقددردال)

ل.ل0)ا ملدرل نا ل طججلد    اس(ل  ركلكمالهجلا نيليلدجلت جل
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( bنتائج حتليل التباين الثالثي للقياسات املتكررة لقيم مؤشر التحيز لتقديرات معلمة الفقرات ) 5جدول 
 Kernelالطريقة املستخدمة يف التقدير )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة املقدرة ابختالف 

Smoothingختالف متغريي )حجم العينة، وطول االختبار(( واب 
 جمموع املربعات مصدر التباين اآلاثر:

درجة 
 احلرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ف احملسوبة متوسط جمموع املربعات

لبنيلدجملمج اا

ل030ل10.00ل0031.00310.310111ل0ل00000001.30100011 طول االختبار
ل.03ل10100ل01000001001100011ل3ل0100330.101000011 حجم العينة

ل010ل00000ل303.30.0131.00011ل0ل010011000031000011 حجم العينة× طول االختيار 
للل00031000.01100001ل000ل0010111..00301100001 اخلطأ

 د لل
لدجملمج اا

ل10000ل00110ل000103031300101.1ل0ل000103031300101.1 الطريقة
ل10030ل10.00ل0031.010011000011ل0ل0000001.010000131 الطريقة× طول االختبار 
ل.1003ل10100ل010001.1001100001ل3ل0100300.3.0030331 الطريقة× حجم العينة 
حجم العينة × طول االختبار 

ل10010ل00000ل00.1..303.3000000ل0ل01001.110101310111 الطريق× 

للل0003100101.030001ل000ل0030110.300111310111 اخلطأل

دحل داب البدنيلد  ج دطاالل1010=لل ت ل يتج ل در قل دردالكاصدائ ا ل ندتلا د جالدرت ردالل0ي ضحلا لدجلت جل
(لاد)لMM, KS(لد قدتسفليلد الر تا دللطريقدالدر قدتيرل)bر قدتيردالالجمدالدرتقدردال)لBIASاؤشرلدر   د لرق مل

 دال  ردالكاصدائ اليلد الألثدرلطريقدالدر قدتيرللا ،ا ل)طججلد    اس ل ا ملدرل ندا( ل داليلديل دت ل يتدج ل در ق
   مل لا ،ا ل)ا ملدرل نا ل طججلد    اس(ل قتليلد الكدربلا دملجممج دالد ربلدااليليقدتيرلالجمدالدرتقدردال

(bلكشلطريقال)KSا  لكنلهذ لدرطريقال لي  ط )ليقتيرلالجمالصدلجبالدرتقدرفلدرداللأيتدا ل ن دالكدللدأل درد لأ لل
دردداللي دد ط )ليقددتيرلالدداتلدرتقددردالدردداللأيتددا لأ لتلجي دداللMML نددسلطريقددالدأل ددرد  ل جدد للتلجيددال ن ددالكددل

(لحتج دللدر  داي ل لجمدالدرصدلجبا لا د لتليند لهدذ لدرتدر قل دردال0 ج  الكللدأل رد  ل قتلديضحل ردكليليتدت جل)
لكاصائ ا .

ر قدتيرداللBIAS ندرسفلرقد ملاؤشدرلدر   د ل يلوجبلااليقت  لمتلكيتردبلحتج للدر  داي لثملثدةلدر تا دللرجق ا داالد 
(ل   دد مل لا ،ددا لMML, KS(لد قددتسفل  دد مل لنددجعلدرطريقددالد  دد  تااليلدر قددتيرل)cالجمددالدرتقددردال)

ل.ل0)ا ملدرل نا ل طججلد    اس(ل  ركلكمالهجلا نيليلدجلت جل
( cحيز لتقديرات معلمة الفقرات )نتائج حتليل التباين الثالثي للقياسات املتكررة لقيم مؤشر الت 0جدول 

 Kernelاملقدرة ابختالف الطريقة املستخدمة يف التقدير )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة 

Smoothing)( وابختالف متغريي )حجم العينة، وطول االختبار 
 جمموع املربعات مصدر التباين اآلاثر:

درجة 
 احلرية

 لداللة اإلحصائيةا قيمة ف احملسوبة متوسط جمموع املربعات

ل10111ل00100ل10000ل0ل10300 طول االختبارلبنيلدجملمج اا
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 جمموع املربعات مصدر التباين اآلاثر:
درجة 
 احلرية

 لداللة اإلحصائيةا قيمة ف احملسوبة متوسط جمموع املربعات

ل10110ل1..00ل100.0ل3ل10003 حجم العينة
ل10110ل00111ل10000ل0ل10100 حجم العينة× طول االختيار 

للل1030ل000ل000300 اخلطأ

 د لل
لدجملمج اا

ل10111ل0000..ل00131ل0ل00131 الطريقة
ل10010ل00010ل10130ل0ل10111 الطريقة× طول االختبار 
ل10111ل010011ل10010ل3ل00.11 الطريقة× حجم العينة 
حجم العينة × طول االختبار 

ل10111ل00.31ل10101ل0ل10000 الطريق× 

للل10100ل000ل010011 اخلطأل

لدحل ددابنيلرقدد ملبددنيلد  ج ددطنيل1010=لل يتددج ل ددرقل دجلكاصددائ ا ل نددتلا دد جالدرت رددالل0ي ضددحلادد لدجلددت جل
 ,MML(لد قددتسفليلدد ال  ،ددالطريقددالدر قددتيرلد  دد  تاال)cر قددتيردالالجمددالدرتقددردال)لBIASاؤشددرلدر   دد ل

KSلرصدداحللطريقددال )MMLقددتليلدد ال رددكلكشلأنلطريقددالدر قددتيرلل KSل(غاردداليليقددتيرلالجمددالدر  مددنيلcل )
درتقددددرف ل أ دددداليلطددددةلدرريددددالد   ددددا يالسيددددال  رددددكلأنلهددددذ لدرطريقدددداليل مددددتلدررتي دددداليليقددددتيرلان ددددال صددددائ ل

 صائ لدرتقرفليقتسلالجمالدر  مني ل داليدؤ  ل  جدئ ا لأ لأنهل ليجيتتلينردسلرنتسلدرري ا ل ا ل ملجلان ال
(ليليقدتيرلالداتلدرتقدرفلكمدالي ضدحلاد لMMLكشل قتليلد لججااا ل  ر ا ليقلل قالدر قتيرلرهلاقاسنالبطريقدال)

بدددنيلد  ج دددطاالدحل ددداب الرقددد ملاؤشدددرلل1010=لل دددر قل دردددالكاصدددائ ا ل ندددتلا ددد جالدرت ردددالل يتدددج ل0دجلدددت جل
(لMML, KS(لد قددتسفليلدد الر تا ددللطريقددالدر قددتيرلد  دد  تاال)cر قددتيردالالجمددالدرتقددردال)لBIASدر   دد ل

رل نددال جدد لقدد مليجوددحلدر تا ددلل  ،ددا لطريقددالدر قددتيرلد  دد  تاال ا ددملدل0ادد)لا ،ددال)ا ددملدرل نددا( ل در ددنلل
ل(لد قتسف.لcاؤشرلدر    لر قتيردالالجمالدرتقردال)

ل
 Kernel: التفاعل ملتغريي طريقة التقدير املستخدمة )طريقة األرجحية العظمى، وطريقة 0شكل 

Smoothing ( وحجم العينة قيم مؤشر التحيز لتقديرات معلمة الفقرات )c.املقدرة ) 
(لد قدتسفلرطريقدالcر قدتيردالالجمدالدرتقدردال)لBIASسييبلرق ملاؤشرلدر   د لأنهليتا لل لل0يملا لا لدر نلل

 لMMLK(ل در د لرصداحللطريقدال0111 ل001 ل011(ل نتاالكانالا دج لدرل نداال)MML, KSدر قتيرل)
(لاقاسنددالمبددالكددانل ج ددهلدألاددرلcقددتلكددانلأكاددرل قدداليتددجهراي ليليقددتيرلالجمددالدرتقددردال)لMML دداليلدديلأنلطريقددال

قدتلكدانللKS ل داليلديلأنلطريقدالKS در د لرصداحللطريقدالل011 ل  نتاالكاندالا دج لدرل نداالKSريقالرتالط
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 ل قدتليلد ال ردكلMML(لاقاسنالمبالكدانل ج  دالدألادرلردتالطريقدالcأكارل قاليتجهراي ليليقتيرلالجمالدرتقردال)
دررتي دداليليقددتيرللترطريقدداليل مدد(ل  رددكلأنلهددذ لدcغاردداليليقددتيرلالجمددالدر  مددنيل)لKSكشلأنلطريقددالدر قددتيرل

ان ددال صددائ لدرتقددرف ل أ دداليلطددةلدرريددالد   ددا يالسيددال  ددجدئ ا لأ لأنددهل ليجيتددتلينددردسلرددنتسلدرري ددا ل ادد ل
 ملجلان ال صائ لدرتقرفليقتسلالجمدالدر م  د  ل داليدؤ  لكشل قدتليلد لججاداا ل  ر دا ليقدلل قدالدر قدتيرلمدال

قدددتيرلالددداتلدرتقدددرف لكودددا الكشل ردددكلقدددتليلددد الدر ددد الكشلأنليجزيددد)لالجمدددالدرقدددتسفل(ليليMMLاقاسندددالبطريقدددال)
(ل  ر دا ل رت دال1 ل0درق اريلدرت ج لانهلكشلدررييبلا د لك دالي دجزعليجزيلدا لط  ل دا ل)دحلق ق ال)د جرتف(لأقر ل   جال

ا ددددا لقدددد ملاؤشددددرلكددددذركليلوددددجبلادددداليقددددت  ل قددددتلمتلللKSأكاددددرلانددددهلرطريقدددداللMMLينددددجنلانا دددد الرطريقددددال
RMSEكمؤشدرلاد لاؤشدردال قدالدر قدتيرل لداتلدرتقدردال  د مل لطريقداللل(در قدتيرلMML, KSل   د مل ل)
ل.1  ركلكمالهجلا نيليلدجلت جل لا ملدرل نا ل طججلد    اس(ا ،ا ل)
مى، لتقديرات معامل الفقرات ابختالف طريقة التقدير ) طريقة األرجحية العظ RMSEقيم مؤشر  7جدول 

 وابختالف متغريي ) حجم العينة، وطول االختبار( Kernel Smoothingوطريقة 

 حجم العينة طول االختبار
RMSE  ملعلمة التمييز

 وفقا  لطريقة التقدير:
 

RMSE   ملعلمة الصعوبة وفقا
 لطريقة التقدير:

 
RMSE  ملعلمة التخمني

 وفقا  لطريقة التقدير:
MML KS  MML KS  MML KS 

لقرف ل01

ل.1031ل10100لل00101ل10003لل10.00ل100.1ل ر ل011
ل10311ل10100لل300.0ل30011لل00100ل10300ل ر ل001
ل10000ل10101لل33111130011ل100.0لل10010ل.1001ل ر ل011
ل10313ل10011لل00000ل10013لل100.1ل10303ل ر ل011

ل قرفل01

ل10303ل10000لل10.110.0100ل10100لل10100ل10311ل ر ل011
ل100.0ل10100لل0000001ل10010لل10100ل10003ل ر ل001
ل.1001ل10110لل00100ل10000لل10001ل10010ل ر ل011
ل..100ل101.0لل00010ل10000لل.1001ل10000ل ر ل011

ل قرفل01

ل10331ل10133لل100.1ل10001لل.0011ل10010ل ر ل011
ل100.0ل10101لل00301ل10311لل10001ل10000ل ر ل001
ل10003ل10100لل001.3ل10011لل10011ل10001ل ر ل011
ل10010ل10110لل00000ل10000لل10000ل10301ل ر ل011
 ,a لداتل قدردالد    داسل  لدر  داانالد جردتفل)لRMSE لأنلكا الق ملاؤشدرل قدالدر قدتيرل1يملا لا لدجلت جل

b, c) لا ددالطريقددالMMLتيرل لقددتلكانددالأصدد،رلادداهرايلادد لقدد ملاؤشددرل قددالدر قددRMSEلدداتل قددردالل 
(ل ا دمل01 ل01 ل01 نتاالينجنلطدججلد    داسل)KS لا الطريقال(a,b,c)د    اسل  لدر  اانالد جرتفل
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قددتلكددانلأكاددرل قددالادداهراي ليليقددتيرلالدداتللMML( ل دداليلدديلأنلطريقددال0111 ل011 ل001 ل011درل نددال)
 ل قدتليلد ال ردكلكشلدأل داريلدررايودةلرندللاد لKSيقدالاقاسنالمبالكانل ج دهلدألادرلردتالطرلل (a, b, cدرتقردال)

يل مددددتليليقددددتيرهال جدددد لدرريددددا لا دددد لك ددددالحتددددججللKS(لا دددد لكنلطريقددددالدر قدددتيرلMML, KSدرطدددريق نيل)
درددتسيتاالدخلددا لكشلسيددا لمثليقددتسلان ددال صددائ لدرتقددرف ل ادد لمثليقددتسلقدد ملد لددات ل هددذدليددؤ  لكشل  دداسفليل

ا ددد لك ددداليقدددتسلالددداتللMMLدخنتددداضل قدددالدر قدددتير ل  جددد لدرلندددسليلطريقدددالدر قدددتيرلد لججاددداا ل  ر دددا لكشل
(لرججصددججلكشلأ قلق مددا لIterationا اشددرف لكمدداليدد مليلهددذ لدرطريقددالدر ددت يرلد  لاقددال) (a, b, cدرتقددردال)

ليجزيدد)لط  لددةجرددتف(ل درددالليلطددةلق مددال ظمدد ل قددرتدنلدألسيت  ددالدرلظمدد  لكوددا الكشلأنليجزيدد)لد لدداتلدحلق ق ددال)د 
لRMSE لك لأنلق مالاؤشرل قدالدر قدتيرللKSانهلكشلطريقاللMML لجمالدرقتسف ل هجلأن الرطريقالل(0.1)

قددتلكانددالأكددربلادداهراي لادد لقدد مللMML(لا ددالطريقدداليقددتيرلb)جمددال قددردالد    دداسل  لدر  دداانالد جرددتفلل 
(لاددسلبطريقددالدر قددتيرل نددتاالينددجنلb  دداانالد جرددتفل) لجمددال قددردالد    دداسل  لدرلRMSEاؤشدرل قددالدر قددتيرل

كدددانلأكادددرل قدددالاددداهراي ليليقدددتيرللقدددتلKS ل ددداليلددديلأنلطريقدددالدر قدددتيرل011 ا دددملدرل ندددالل01طدددججلد    ددداسل
 للKS ل قدتليلد ال ردكلكشلأنلطريقدالMML(لاقاسنالمبالكانل ج هلدألارلردتالطريقداليقدتيرلbالجمالدرتقردال)

د لدداتلدحلق ق ددال)د جردتف(ل  لي ددأثرلبصدد،رلا ددملدرل نددال طدججلد    دداس ل  رددكلألنددهليل مددتل جدد للي دأثرلب ددنلليجزيدد)
يلا ددج لدرل ندداال أطددجدجللMMLدرريدداليليقددتيرلان ددال صددائ لدرتقددرف ل  ر ددا ل  ددجلأكاددرل قددالادد لطريقددال

ا ددج ل  ندداال أطددججلد   دداسلحت دداالكشللKSد    دداسدالدرصدد،اف ل هددذدلي جد ددقلادد)لدآل د لدرنظددر ليلأنلطريقددال
ل.MMLأقللا لطريقال

 Kernelاثن دددا الدرن دددائجلد  لجقدددال ر دددؤدجلدرادددا الادددالأثدددرلطريقدددالدر قدددتيرل)طريقدددالدألسيت  دددالدرلظمددد  ل طريقدددال

Smooting(ل طددججلد    دداسل ا ددملدرل نددال جدد لاددتالدر جد ددقليل قدداليقددتيرلالدداتلدرتقددردال)a, b, c) ؟لمتلل 
د قددتسفل  دد مل لطريقددالدر قددتيرلل (a, b, c ددالرقدد مليقددتيردالالدداتلدرتقددردال)اطلدر  نا ددا لالددااملالد سي دد

(MML, Ksل  ردكلكمدالهدجلا دنيليلدجلدت جل )( ل دحلق ق دال   د مل لا ،دا ل)طدججلد    داس ل ا دملدرل ندا
ل..

ابختالف طريقة  املقدرة  (a, b, cقيم معامالت االرتباط البينية لقيم تقديرات معامل الفقرات ) 8جدول 
( واحلقيقية وابختالف متغريي )طول Kernel Smoothingوطريقة التقدير )طريقة األرجحية العظمى، 

 االختبار، وحجم العينة(
طول 

 االختبار
حجم 
 العينة

طريقة 
 القدير:

 اإلحصائي
 معلمة التخمني  علمة الصعوبةم  معلمة التمييز

 MML قيقيةاحل  MML احلقيقية  MML احلقيقية

ل01
ل قرف

ل011
 MMLل ر د ل

لل1011للل1010للل.103لالااللد سي اط
لل10110للل10111للل10110لدرت رالدإلاصائ ا
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طول 
 االختبار

حجم 
 العينة

طريقة 
 القدير:

 اإلحصائي
 معلمة التخمني  علمة الصعوبةم  معلمة التمييز

 MML قيقيةاحل  MML احلقيقية  MML احلقيقية

KS 
ل1033ل1001لل1001ل1000لل1003ل1031لالااللد سي اط
ل.1000ل.1031لل10000ل10303لل10301ل10010لدرت رالدإلاصائ ا

ل001
ل ر 

MML 
لل1001للل.101للل.100لالااللد سي اط
لل10001للل10111للل10131لدرت رالدإلاصائ ا

KS 

ل1001ل1030لل-ل1010ل1013لل1001-ل-ل1031لالااللد سي اط

لل10101ل10000لدرت رالدإلاصائ ا
ل1.100

ل10110ل10001لل3..10ل-

ل011
ل ر 

MML 
لل1000للل1011للل1001لالااللد سي اط
لل10010للل10111للل10110لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1010ل-ل1010لل-ل10100ل-ل1000لل1010ل1000لالااللد سي اط
ل10111ل10110لل10001ل10000لل10111ل10110لدرت رالدإلاصائ ا

ل0111
ل ر د ل

MML 
لل1001للل1010للل1003لالااللد سي اط
لل101.3للل10111للل10113لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1000ل1000لل1003ل1030لل1000ل.100لسي اطالااللد 

ل10131ل10000لل.1010ل10003لل100.3ل10001لدرت رالدإلاصائ ا

ل01
ل قرف

ل011
ل ر 

MML 
لل1000للل..10للل1001لالااللد سي اط
لل10113للل10111للل10110لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1000ل1001لل-ل1030ل-ل1001لل1013ل1010لالااللد سي اط
ل10111ل..101لل10130ل10000لل10.00ل10110لدرت رالدإلاصائ ا

ل001
ل ر د ل

MML 
لل10013للل1010للل1001لالااللد سي اط
لل..101للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1013ل1001لل1003ل1001لل1010ل1011لالااللد سي اط
ل10111ل10110لل1.000ل.1031لل10111ل10001لدرت رالدإلاصائ ا

ل011
ل ر د ل

MML 
لل1031للل1010للل1000لالااللد سي اط
لل10103للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1001ل1000لل1000ل1003لل1000ل1010لالااللد سي اط
ل10111ل100.1لل10111ل10111لل10000ل.1013لدرت رالدإلاصائ ا

ل0111
 MMLل ر د ل

لل1031للل1010للل10.0ل اطالااللد سي
لل10101للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا
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طول 
 االختبار

حجم 
 العينة

طريقة 
 القدير:

 اإلحصائي
 معلمة التخمني  علمة الصعوبةم  معلمة التمييز

 MML قيقيةاحل  MML احلقيقية  MML احلقيقية

KS 
ل1010ل1033لل.100ل1000لل.101ل-ل1010لالااللد سي اط
ل10111ل10131لل10111ل10111لل10003ل10110لدرت رالدإلاصائ ا

ل01
ل قرف

ل011
ل ر 

MML 
لل.101للل1010للل1000لالااللد سي اط

لل10000للل10111للل10110لإلاصائ ادرت رالد

KS 
ل1001ل-ل1013لل1010ل1001لل-ل1011ل-ل1000لالااللد سي اط
ل10111ل10.01لل10100ل.1000لل.1000ل.1000لدرت رالدإلاصائ ا

ل001
ل ر د ل

MML 
لل1000للل1010للل.100لالااللد سي اط
لل10031للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1001ل-ل1010لل1000ل1031لل1013ل1010لالااللد سي اط
ل10111ل100.1لل10110ل10101لل10110ل10113لدرت رالدإلاصائ ا

ل011
ل ر د ل

MML 
لل1000للل1010للل1011لالااللد سي اط
لل10011للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1000ل1000لل1010ل1010لل1013ل1010لالااللد سي اط
ل10111ل10001لل10131ل.1010لل10.00ل10101لدرت رالدإلاصائ ا

ل0111
ل ر د ل

MML 
لل1001للل1010للل1010لالااللد سي اط
لل10131للل10111للل10111لدرت رالدإلاصائ ا

KS 
ل1000ل1011لل1000ل1000لل1000ل1000لالااللد سي اط
ل10110ل10010لل10111ل10111لل10111ل101.0لدرت رالدإلاصائ ا

أنلدرن ائجلدخلاصالبهلكاناال  مالخي لالجمالدر م   الأنلاتالدر جد قلكمؤشرلثقالبنيلل.يملا لا لدجلت جل
ل) لدر  اانالد جرتف ل   لرتقردالد    اس لدر م    ليقتيردالالجما لaق م ل( لا الطريقا ل ق ملMMLد قتسف  

(لدحلق ق القتلكانلأكربلااهراي لا لاتالدر جد قلaر  اانالد جرتفل)يقتيردالالجمالدر م   لرتقردالد    اسل  لد
ل) لدر  اانالد جرتف ل   لرتقردالد    اس لدر م    ليقتيردالالجما لaبنيلق م لا الطريقا لد قتسف )KSل ق مل  

ل) لرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتف لدر م    لينجنلطججلد    اسلaيقتيردالالجما ل نتاا لدحلق ق ا  ل01)(
كانلأكارل قالللMMLأنلطريقاليقتيرل( ل اليليل0111 ل011 ل001 ل011(ل ا ملدرل نال)01 ل01

 ل قتليل ال ركلكشلأنلKS(لاقاسنالمبالكانل ج هلدألارلرتالطريقاليقتيرلaااهراي ليليقتيرلالجمالدرتقردال)
ل لدر م   ل)للKSطريقا ليملا لا لدجلت لaكانالا    فليليقتيرلالجما  لأنلاتالدر جد قلبنيلق مل.جل(لكما

 ل ق مليقتيردال MML(لد قتسفلا الطريقالaيقتيردالالجمالدر م   لرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)
قتلكانال درالكاصائ ا ل نتلل KS(لد قتسفلا الطريقالaالجمالدر م   لرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)
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(ل ر  ل  نتاال011 ل001 قرفل ا ملدرل نال)ل01الينجنلطج  ل    اسل نتال1010=للαا  جالدرت رال
 ر .ل   مالخي لالجمالدرصلجباالكنلاتالدر جد قلكمؤشرلل0111 قرفل ا ملدرل نالل01ينجنلطججلد    اسل

 لMMLد قتسفلا الطريقال(لbثقالبنيلق مليقتيردالالجمالدرصلجبالرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)
(لدحلق ق القتلكانلأكربلااهراي لا لاتالbق مليقتيردالالجمالدرصلجبالرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل) ل

 لKS(لد قتسفلا الطريقالbدر جد قلبنيلق مليقتيردالالجمالدرصلجبالرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)
ل  لدر  اانا لرتقردالد    اس لدرصلجبا ليقتيردالالجما ل)ل ق م لينجنلطججلد    اسلbد جرتف ل نتاا لدحلق ق ا )

ل01) ل01  ل011 ا ملدرل نال)( ل01  ل001  ل011  ل0111  لدر قتير ليليلأنلطريقا قتلللMML( ل ا
 ل قتليل الKS(لاقاسنالمبالكانل ج  الألارلرتالطريقالbكانالأكارل قالااهراي ليليقتيرلالجمالدرتقردال)

يقتيرلالجمالصلجبالدرتقردالدراللأيتا ل ج  الأ لتلجي ال ج  الكللدأل رد  ل لي  ط )للKSطريقال ركلكشلأنل
  ر ا لمتليقتيرلالجمالدرصلجبالمذ لدرتقردالب    لك افل جدبلرأل ج لأ لرأل تل.لكمناليملا لا لدجلت جل

(لد قتسفلا الb) لأنلاتالدر جد قلبنيلق مليقتيردالالجمالدرصلجبالرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل.
(لد قتسفلا الطريقالb ل ق مليقتيردالالجمالدرصلجبالرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)MMLطريقال

KSقتلكانال درالكاصائ ا ل نتلا  جالدرت راللαقرفل ا ملدرل نالل01 نتاالينجنلطج  ل    اسلل1010=لل 
ل(ل ر .ل0111 ل001 قرفل ا ملدرل نال)ل01(ل ر  ل  نتاالينجنلطججلد    اسل0111 ل011 ل011)

   مالخي لالجمالدر  منيالكنلاتالدر جد قلكمؤشرلثقالبنيلق مليقتيردالالجمالدر  منيلرتقردالد    اسل  ل
 ق مليقتيردالالجمالدر  منيلرتقردالد    اسل  لدر  اانالل MML(لد قتسفلا الطريقالcدر  اانالد جرتفل)

قتلكانلأكربلااهراي لا لاتالدر جد قلبنيلق مليقتيردالالجمالدر  منيلرتقردالد    اسل  لل(لدحلق ق اcد جرتفل)
لcدر  اانالد جرتفل) لد قتسفلا الطريقا )KSلدر  منيلرتقردالد    اسل  لدر  اانال  ل ق مليقتيردالالجما

ل) ل)cد جرتف لينجنلطججلد    اس ل نتاا لدحلق ق ا  ل01( ل01  ل)01  لدرل نا ل ا م ل011(  ل001   ل011 
اقاسنالمباللل (cكانلأكارل قالااهر ليليقتيرلالجمالدرتقردال)للMML( ل اليليلأنلطريقالدر قتيرل0111

ل لرتالطريقا لدألار ل ج ه لدر  منيل KSكان ليقتيردالالجما لبنيلق م لثقا لاتالدر جد قلكمؤشر لأن ل   اناب  
ل)رتقردال ل  لدر  اانالد جرتف لا الcد    اس لد قتسف ل( لدر  منيلرتقردالKSطريقا ليقتيردالالجما ل ق م  

ل) لدر  اانالد جرتف ل   ليقتيردالالجمالcد    اس لبنيلق م لدر جد ق لاتا لااهراي لا  لأص،ر لكان لقت لدحلق ق ا )
 ل ق مليقتيردالالجمالدر  منيلKS(لد قتسفلا الطريقالcدر  منيلرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل)

 ل اليليل011 ا ملدرل نالل01(لدحلق ق ال نتاالينجنلطج  ل    اسلc  لدر  اانالد جرتفل)رتقردالد    اسل
(لاقاسنالمبالكانل ج هلدألارلرتالطريقالcكانلأكارل قالااهراي ليليقتيرلالجمالدرتقردال)للKSأنلطريقالدر قتيرلل

MMLل لدر قتير لدرلKS لمين لد   ت جل ج لأنلطريقا ل طججلد    اسليليقتيرل لي أثرلبص،رلا م ل نا
 لي أثرليلشنللدر جزي)لرجملاتلدحلق ق ا ل  ركلل KS( ل قتليل ال ركلكشلأنلطريقالدر قتيرلcالجمالدرتقردال)
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لي جد قلا)لدأل  لدرنظر .لكمال أل اليل متلدررياليليقتيرلان ال صائ لدرتقرف ل ا لمثليقتسلد لاتل هذد
الدر جد قلبنيلق مليقتيردالالجمالدر  منيلرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتفل لأنلات.ا لدجلت جلليملا 

(cل لد قتسفلا الطريقا )MMLل لدر  منيلرتقردالد    اسل  لدر  اانالد جرتف (لc) ل ق مليقتيردالالجما
    اسلل نتاالينجنلطج  لل1010=للαقتلكانل د  لكاصائ ا ل نتلا  جالدرت راللKSد قتسفلا الطريقال

(ل قرف ل ا مل01 ل01(ل ر  ل  نتاالينجنلطججلد    اسل)0111 ل011 ل001 قرف ل ا ملدرل نال)ل01
ل(ل ر .ل0111 ل011 ل001 ل011درل نال)

 اخلالصة والتوصيات:
قتلكانالأكارل قالا لطريقاللMMLأا رالن ائجلدرتسد الأنلطريقاليقتيرلالاتلدرتقرفل    تد لطريقالل-

KSا ،ا ل)ا ملدرل نا ل طججلد    اس( ليلاا الدرتسد الع ل اليقري ا  ل قتليل ال ركلكشلل   مل ل
لأ  ا ل تف.

لل- لدر قتير لطريقا لي لد    تاا لدررايو ا لا KSدرتدرا لل   ليل مت لدرطريقا لهذ  لان الكن ليقتير درريالي
كلي مليقتيرلد لات ل رذركل رتنلطريقال صائ لدرتقردا ل يلطةلدرق ملد   ا يالسي ا لب نلل  جدئة ل بلتل ر

KSلدرطريقالحت االكشلا ج ل  ناالل ل)د جرتف( ل  ر ا ل رتنلهذ  لرج  اانالدحلق ق ا  ليترتضليجزيلاالال نا
ل لد   اس لطريق أطجدج لا  للاأقل لكشللMMLدر قتير لدرق اريلدرت ج  لا  جا لدر  اانالا  لحتجيل ل مج ا  رن 

شل  اسفليلكم الد لججااال)يقللكم الد لججااا( ل كن   الرذركل رتنل قاليقتيرلا  جالدرق اريلدررييبليؤ  لك
 ل رن لهذ لدرطريقاليلطةلMMLأقللا ل قاليقتيرلالاتلدرتقرفل    تد لطريقالل KSالاتلدرتقرفلبطريقال

ليقتيردالأكارل قال نتلا ج لدرل ناال أطجدجلد    اسدالدرص،اف.
 ل هذدلBilog- MgهجللMML   تااالدررباناجلد    ت لر قتيرلالاتلدرتقرفلبطريقالدرربداجلدحلا جب الد ل-

ارفلأ لأكارلل011ر قتيرلد لاتلرججصججلكشليكلالني لقتليصللكشللIterationدررباناجليلمللك ا فليت يرل
 ل هذدلTest GrafهجللKSرججصججل رن ائجلكشلأ ج ل قا لأاالدررباناجلد    ت لر قتيرلالاتلدرتقرفلبطريقال

لMMLبطريقالدررباناجليقتسلد لاتلا اشرفل  نلكيتردبليت يرلرلمج الدر قتير ل رذركل رتنل قاليقتيرلالاتلدرتقرفل
ل.KSأ ج لانهليلطريقال

لدحلق ق الل- ل درقتسف لدرتقرف لالات ليجزي) لكن لدرتسد ا لهذ  لي لد    تاا لدحلق ق ا ل درقتسف لدرتقرف لالات يجزيلاا
لبجدق)لا ج طلا ايلاقتدس لصتر لد    ل درصلجبا ل لجماللدرقتسف لهةليجزيلاالط  ل ا لدرتسد ا  تااليلهذ 

 ل در جزي)لد ن ظمل لجماللدر م   ل در  مني ل هذ لدر جزيلاال لاتلدرتقرفل درقتسفلدحلق ق ال0 دحنرد لال اس لاقتدس ل
ا ملدرل نال ص،رلطججلد    اسل ررغملا لص،رل لKSانهلكشلطريقالدر قتيرللMMLأن الرطريقالدر قتيرل

لMMLيلبلضلاا الدرتسد ا.ل يلاللع )لدرتر قليلدراقال درنتابفل درتقاليلدر قتيرلبنيلطريقاللدر قتيرل
 ل رتنهلمين ليلجيضلMMLيليقتيرلالاتلدرتقردال الجما لدراللكاناليلالظملدألا انلرصاحللطريقاللKS ل
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ااناليصجحلر قتيرلالاتلدرتقردالرج  اانالدرري  ا ل أ ال ليترتضلأ لشنللر جزي)لدر  لKS ركليلأنلطريقال
يتاالد ملاظالكشلسيا ل  ر ا ل رت اليصجحلرج  اانالدرري  ال درت جيال أ الأ رعلبددددددددددلدخلا  ل  ركلأ الحتججلدرتسل

ل.MMLارفلا لطريقالل011
يلااجلللKSيليقتيرلالاتلدرتقرفل د   تد لطريقاللKS للMMLيرل يجصةلدر اا ل    تد لطريقاللدر قت

ل.MMLاليلط ل  ا لأ ل نتاالينجنلا ملدرل نال طججلد    اسل لي نا الا)لطريقال كانالدر  اانالسي 
 تلي من لدرتسد الا ليقصةل قالدر قتيرليلاللب اانالاق ق ا ل ي،الا ج لدرل ناال أطجدجلد   اسدالأكارل

  ل د  مل ليجزي)لالاتلدرتقردا ل د  مل لدرنمج ا ل  ج هليجصةلدر اا ليقصةل قاليقتيرلالاتلدرتقرفلي اي
ل ل   مل لا ،ا ل)ا م لا  لأان ل درقتسف لب اانالاق ق ا  ل* لأييتا لاا لال لي لد    اس( ل طجج درل نا 

در قتيرل  قلب اانالاق ق ا.ل*للرج اا ليقصةل قالدر قتيرل    تد لب اانالاجرتف ل  ر ا لمين ليقصةل قا
يجزي)لالاتلدرتقردالا  لأان لرج اا ليقصةل قالدر قتيرليلالليجزي)لط  لةل لجمالدرصلجبال  طالصتر ل

)يجزيلاالاج جيا(ل دحنرد هلد ل اس ل دات ل يجزي)لان ظمل لجماللدر م   ل در  مني ل  ر ا لمين ل سد الأثرلدر جزي)ل
 قالدر قتيرل   مل لدرطريقالد    تااليلدر قتير.ل*لمتليلهذ لدرطريقاليقصةل قاليقتيرلل لاتلدرتقردال ج 

ل لطريقا ل    تد  لدرتقرف  للMMLالات ل درقتسفلKS طريقا لدرتقرف لالات ليقتير ل قا ليقصة لمين  ل  ر ا   
ةل قاليقتيرلالاتلدرتقرفل    تد لطرقلأ را.ل*لد   تد لدرنمج الثنائةلد لجمل درنمج الأاا  لد لجملر قص

ل درقتسفل   مل لطريقالدر قتير.ل
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 املراجع:
( ل لار الدرنمج الدرججغاسي مةل  لد لجمالدرجداتفلجمنج السد جليل قاليقتيرلقتسفل0110درتسدب ) لااهرل)ل-0

(ل0)ل.0ن ا لدرلجج لدإلن ال–درتر ل الااللصلجبالدرتقرفل   مل لا ملدرل نال طججلد    اس.لجمجال سد اال
ل.ل.01ل–ل011

(.لأثرلا ملدرل نال طريقالدن قائ ال  ت لدرتقردال طريقالدن قائ ال ج ل قاليقتيرل0110  ابنا ل ما ل)ل-0
 مانلد    ابالرجتقرف.ل ك جسد لغالان جسف ليتاالالالاتلدرتقرف ل درقتسفل    اسلقتسفل قج ال    تد لنظريال

ل.لدرلرب الرجتسد االدرلج ا ل مان

لصململ-3 ل)لدرتي ل مل   ل يجيت ايهل0111يمج  ل يط  قايه لأ ا  ايه لدرنت ة  لدررتبج  ل در قجمي لدرق اري .)
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