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القيمة التنبؤية لمعايير القبول الجامعي في (: 2014)فاطمة عبدالرحمن عبدالقادر موسى
في التربية تخصص "علم نفس تربوي" من  الدكتوراةدرجة  ،ضوء نظرية االستجابة للمفردة

 جامعة دمنهور . -قسم علم النفس التربوي ،كلية التربية 
 ملخص الدراسة

 مقدمة :

تواجه الجامعات تحديًا مستمرًا كل عام، إذ أن عملية اتخاذ قرار بقبول الطالب للدراسة   
الجامعية أو رفضهم، السيما مع ازدياد إعداد الطالب وانخفاض موارد الجامعة، يحتم على 
المسئولين عن سياسة القبول تحري الدقة والموضوعية والعدالة عند اتخاذ مثل هذه القرارات من 

 ستخدام المعايير المناسبة للقبول. خالل ا
وكمحاولة لجعل عملية االختيار دقيقة وصائبة في قبول القادرين على النجاح في 
الدراسة الجامعية، واستبعاد غير القادرين، وكمحاولة أيضًا للحد من اآلثار السيئة التي تنجم عادة 

 –أن لم يكن كل  –من  عن االختيار العشوائي لطالب الجامعة، أو الكلية، لجأت كثير
الجامعات والكليات إلى وضع معايير يتم على ضوئها اتخاذ قرارات قبول أو رفض من يتقدم 

 للدراسة بها .
وقد تفاوتت هذه المعايير من جامعة إلى أخرى، ومن كلية إلى أخرى، في تنوعها 
وصعوبتها وأساليب اختيارها ووضعها . ويالحظ من أدبيات الموضوع أن اختيار هذه المعايير 
في كثير من كليات وجامعات دول العالم النامي، لم يكن نتيجة لدراسة علمية أثبتت أن هذه 

أجدى وسيلة الختيار الطالب الذين يتوقع أنهم سيسيرون في دراستهم المعايير هي أفضل و 
الجامعية سيرًا مرضيًا، وبمعنى أخر فإن القيمة التنبؤية لهذه المعايير غير محددة ومعروفة . 
ومما ال شك فيه أن لهذا سلبياته المنعكسة على الطالب والكلية والمجتمع . وللحد أيضًا من 

قد تترتب على استخدام مثل هذه المعايير في اتخاذ قرار بقبول أو رفض من النتائج السلبية التي 
يتقدم للدراسة في هذه الجامعات أو الكليات، بدأ االهتمام بدراسة القيم التنبؤية لمثل هذه المعايير 
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لتحديد مدى صدقها وصالحيتها التخاذ قرارات القبول أو الرفض، ومن ثم تقرير االستمرار في 
، أو التفكير في معايير أخرى تضمن حدًا منطقيًا من الدقة في صنع قرارات القبول أو استخدامها

الرفض. وقد أدى هذا االهتمام إلى ظهور نوع جديد من مجاالت البحث العلمي، أطلق عليها 
)على سعيد عسيري؛ محمد سعيد عسيري،  Prediction researchاسم البحوث التنبؤية 

1996  :363-364.) 
 الدراسة :  مشكلة
 باألسئلة التالية :دت تحد

ما نسبة االتفاق بين طريقة اختبار نسبة االرجحية التي تعتمد على نظرية االستجابة للمفردة  .1
أحادية البعد وطريقة تحيز المفردة المتزامن التي تعتمد على نظرية االستجابة للمفردة متعددة 

في مفردات كل اختبار من  للنوع االجتماعياألبعاد في الكشف عن األداء التفاضلي تبعًا 
 اختبارات بطارية القبول بشعب الرياضيات؟

لكل اختبار من اختبارات بطارية القبول بشعب  DBFما األداء التفاضلي الجماعي  .2
 الرياضيات ؟

ما القيمة )القدرة( التنبؤية الختبارات بطارية القبول بشعب الرياضيات بمعدل الطالب  .3
 في السنة األولى من الجامعة مقارنة بدرجة الثانوية العامة ؟ GPAالتراكمي 

  أهداف الدراسة :
 إلى : الدراسة ههدف هذت

بناء بطارية اختبارات للقبول في شعب الرياضيات بكليات الجامعة تعتمد على االستعدادات  .1
الواجب توافرها في طالب المرحلة الثانوية للنجاح في هذه الشعب ، يتم تدريج اختباراتها 

 .مما يحقق دقة القياس وموضوعيته  IRTباستخدام أحد نماذج نظرية االستجابة للمفردة 
تحيز في مفردات كل اختبار باستخدام تحليالت األداء التفاضلي للمفردات الكشف عن ال  .2

 .للنوع االجتماعيتبعًا 
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 Gradeالتعرف على قدرة اختبارات هذه  البطارية على التنبؤ بمعدل الطالب التراكمي   .3
Point  Average (GPA)  .في السنة األولى بالجامعة مقارنة بدرجة الثانوية العامة 

   سة:عينة الدرا
  عينتين: إلى الدراسةتنقسم عينة 

: عينةةة تةةدريج كةةل اختبةةار مةةن اختبةةارات بطاريةةة القبةةول بشةةعب الرياضةةيات باسةةتخدام أحةةد األولــى
بلةةع عةةدد الطةةالب  . ة وتحديةةد الخصةةائس السةةيكومترية لةةهنمةاذج نظريةةة االسةةتجابة للمفةةرد

إنةةةاث  514، و %  34.36ذكةةةور بنسةةةبة    269طالبةةةًا ، مةةةنهم  783فةةةي هةةةذه العينةةةة  
وهةةةةي نفةةةةس عينةةةةة الكشةةةةف عةةةةن األداء التفاضةةةةلي تبعةةةةًا للجةةةةنس فةةةةي  % .65.64بنسةةةةبة 

مفةةردات كةةل اختبةةار مةةن اختبةةارات بطاريةةة القبةةول بشةةعب الرياضةةيات باسةةتخدام طريقتةةي 
 اختبار نسبة األرجحية وتحيز المفردة المتزامن.

بكليةةة التربيةةة لتحديةةد   -الفرقةةة األولةةي -)عةةام وابتةةدائي(  : عينةةة طةةالب شةةعبة الرياضةةياتالثانيــة
قةةدرة اختبةةارات بطاريةةة القبةةول الخاصةةة بهةةذا البحةةث علةةى التنبةةؤ بالمعةةدل التراكمةةي لهةةؤالء 

ذكةةور بنسةةبة   24طالبةةًا مةةنهم  64الطةةالب بالسةةنة الجامعيةةة األولةةى . وهةةي تتكةةون مةةن 
      % .60إناث بنسبة  40% و 40

 أدوات الدراسة :

، الصورة األولية لبطارية اختبارات القبول بشعب الرياضيات الدراسة في اةتمثلت أد
القدرة ، الستعداد الرياضي ااالستعدادات الالزمة للنجاح في شعب الرياضيات في :وتمثلت 
فعالية ، اللغة االنجليزية)بعامليها التصور البصري والعالقات المكانية(، الكفاءة في  المكانية

  .االتجاه نحو الرياضيات، تالذات في الرياضيا
 إجراءات  الدراسة :

 والتي تضمنت عدة خطوات :
تحديد االستعدادات الواجب توافرها في طالب الثانوية العامة الراغبين في االلتحاق بشعب  -1

 الرياضيات. 
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صياغة مفردات الصورة األولية لبطاريةة اختبةارات القبةول بشةعب الرياضةيات والتةي تمثلةت  -2
الكفةاءة فةي اللغةة  -القدرة المكانية  -االستعدادات التالية :االستعداد الرياضي أبعادها في 
 االتجاه نحو الرياضيات . -فعالية الذات في الرياضيات  -االنجليزية 

التحقةةةق مةةةن الخصةةةائس السةةةيكومترية لكةةةل اختبةةةار مةةةن اختبةةةارات بطاريةةةة القبةةةول بشةةةعب  -3
 . IRTالرياضيات باستخدام أحد نماذج نظرية 

للكشف عن األداء التفاضلي تبعًا للجةنس فةي مفةردات كةل اختبةار  DIFتخدام تحليالت اس -4
 من اختبارات بطارية القبول . 

 Differential Bundleاسةةةةتخدام طريقةةةةة األداء التفاضةةةةلي للحزمةةةةة أو االختبةةةةار  -5
Functioning (DBF)  للكشف عن األداء التفاضلي الجماعي لكل اختبار من اختبةارات

 بطارية القبول .
تحديد القيمة التنبؤية لكل من بطارية اختبارات القبول بشعب الرياضيات ومجمةوع درجةات  -6

 الثانوية العامة معًا بالمعدل التراكمي للطالب بالسنة األولى بالجامعة .
من اختبةارات بطاريةة القبةول بشةعب الرياضةيات بالمعةدل تحديد القيمة التنبؤية لكل اختبار  -7

 التراكمي للطالب بالسنة األولى  بالجامعة .
تحديةةد القيمةةة التنبؤيةةةة لمجمةةوع درجةةات الثانويةةةة العامةةة بالمعةةدل التراكمةةةي للطالةةب بالسةةةنة  -8

 األولى بالجامعة .
 خطة المعالجات االحصائية :

 ، فةي17اإلصةدار  SPSS  االجتماعيةة للعلةوم اإلحصةائية الحةزم اسةتخدم برنةامج -أ
 تةم وقةد الحةالي البحةث عينةة بةدرجات المتعلقةة اإلحصةاءات وعمةل البيانةات تجهيةز

إدخةةال البيانةةات وتجهيزهةةا لبةةرامج البحةةث  :اآلتيةةة  اإلحصةةائية األسةةاليب اسةةتخدام
 ن، تحليل االنحدار البسيط والمتعدد .بيرسو  ارتباط معاملالمختلفة،  
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إلجةةراء التحليةةل العةةاملي شةةبه التوكيةةدي للتحقةةق مةةن  Factor 9.2اسةةتخدام برنةةامج  -ب
 افتراض أحادية البعد في كل اختبار من اختبارات بطارية القبول بشعب الرياضيات. 

لتةدريج مفةردات كةل اختبةار مةن اختبةارات بطاريةة  MULTILOGاستخدام برنةامج الةة  -ت
 فردة.القبول بشعب الرياضيات بأحد نماذج نظرية االستجابة للم

للكشةف عةن األداء التفاضةلي تبعةًا للجةنس لمفةردات  IRTLRDIFاستةخدم برنةامج الةة  -ث
 كل اختبار باستخدام طريقة اختبار نسبة االرجحية.

للكشةةف عةةن األداء التفاضةةلي تبعةةًا للجةةنس لمفةةردات  DIFPACKاستةةةخدم حزمةةة الةةة  -ج
 كل اختبار باستخدام طريقة تحيز المفردة المتزامن.

 دراسة :أهم نتائج ال

 تتضح نتائج الدراسة في النقاط اآلتية :

اأُلحاديةةةة والثنائيةةةة والثالثيةةةة  –جةةاء النمةةةوذج اللوغةةةاريتمي ثالثةةي البةةةارامتر أكثةةةر النمةةاذج  -1
مطابقة لبيانات كل من اختبار االستعداد الرياضةي واختبةار التصةور البصةري  -البارامتر

واختبار العالقات المكانيةة وأخيةرًا اختبةار الكفةاءة فةي اللغةة االنجليزيةة، فةي إشةارة إلةى أن 
 النموذج ثالثي البارامتر هو األنسب لمفردات االختيار من متعدد . 

ات فةةي الرياضةةيات و اختبةةار االتجةةاه نحةةو كمةةا أمكةةن تةةدريج مفةةردات اختبةةار فعاليةةة الةةذ -2
 . الرياضيات باستخدام نموذج االستجابة المدٌرجة 

التأكد من مالءمة بارامترات المفردات وكذالك دالةة المعلومةات لكةل اختبةار مةن اختبةارات  -3
 بطارية القبول بشعب الرياضيات .

ختبةةةار مةةةن اختبةةةارات تحديةةةد المفةةةردات ذات األداء التفاضةةةلي تبعةةةًا للجةةةنس بالنسةةةبة لكةةةل ا -4
وقةةد ، بكةةل مةةن طريقةةة اختبةةار نسةةبة األرجحيةةة وطريقةةة تحيةةز المفةةردة المتةةزامن البطاريةةة 

جةةةةاءت نسةةةةبة االتفةةةةاق بةةةةين الطةةةةريقتين فةةةةي كةةةةل اختبةةةةار مةةةةن اختبةةةةارات البطاريةةةةة السةةةةت 
% . ومةةةن ثةةةم يتبةةةين أن بعةةةض  53% و  12منخفضةةةة نسةةةبيًا، حيةةةث تراوحةةةت مةةةا بةةةين 
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اًء تفاضليًا لمتغير الجنس بموجةب إحةدى الطةرق لةم تظهةر أداًء المفردات التي أظهرت أد
 تفاضليًا لمتغير الجنس بموجب الطريقة األخرى.

نتةةائج عةةن السةةفرت أالكشةةف عةةن األداء التفاضةةلي الجمةةاعي لالختبةةار ككةةل ، وعنةةدما تةةم  -5
 خلو )تحرر( اختبارات البطارية من األداء التفاضلي .

% مةةن التبةةاين فةةي معةةدل 9أن درجةةة الثانويةةة العامةةة منفةةردة تُفسةةر كمةةا تبةةين مةةن النتةةائج  -6
بشعب  بالسنة الجامعية األولى ، وتفسر اختبارات بطارية القبول شعبة الرياضيات طالب

)اختبةةةةار االسةةةةتعداد الرياضةةةةي واختبةةةةار االتجةةةةاه واختبةةةةار فعاليةةةةة الةةةةذات فةةةةي  الرياضةةةةيات
% مةن التبةاين فةي معةدل 81.8زيةة( مجتمعةة الرياضيات واختبار الكفاءة في اللغةة االنجلي

الطالةةةب بالسةةةنة الجامعيةةةة األولةةةى ، فةةةي حةةةين ُيفسةةةر المعيةةةاران معةةةًا ) اختبةةةارات بطاريةةةة 
% مةةن التبةةاين فةةي معةةدل الطالةةب بالسةةنة الجامعيةةة  85القبةةول ودرجةةة الثانويةةة العامةةة ( 

ي يجمةع بةين اختبةارات للنمةوذج الةذ العاليةة التفسةيرية القةدرةوبالتةالي فقةد تبةين األولةى . 
 .القبول األربعة ودرجة الثانوية العامة
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The Predictive value of university admission norms according 

to item response theory 

 
A Study submitted for The Degree of Doctor of Philosophy in Education 
(Educational psychology) Faculty of Education - University of Damanhur 

- Department of    Psychology. 

 

Abstract of the Study: 
Aims of the study: 

This Study aims at: 

1. Prepare battery tests for admission into Divisions of Mathematics 

at the university faculties depends on the aptitudes that should be 

available in secondary school student to succeed in these divisions. 

2.  Calibrate its tests using an appropriate item response theory model 

to achieve measurement accuracy and objectivity, as well as to 

detect bias in the items of each test using analysis of differential 

item functioning (DIF) according to gender which guarantees to 

avoid systematic errors associated with certain groups to increase 

the validity and fairness of these tests. 

3. Identify the ability of the battery tests to predict the student's 

cumulative average (Grade Point Average GPA) in the first year in 

university compared to secondary school degree. 

 

Statement of the Problem of the Study:  
The problem of the study is determined by the following 

questions:  

1. What is the percentage of agreement between item response theory 

likelihood ratio test differential item functioning and simultaneous 

item bias test methods according to gender in the items of each test 

in the admission battery tests for mathematics divisions? 

2. What is the collective differential functioning of each test in the 

admission battery tests for mathematics divisions? 
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3. What is the predictive value of the tests of admission (acceptance) 

battery for divisions of mathematics with the student's cumulative 

rate GPA in the first year of university compared with the degree 

of secondary school? 

The study steps and procedures: have included: 

 

The study Sample: divided into two samples: The first is the sample to 

calibrate each test of admission battery tests for mathematics divisions by 

using one of item response theory models and to determine the 

psychometric properties of each test. It is the same sample for differential 

item functioning, and consists of 783 undergraduate students.   

The second is the sample to calculate the predictive values, it consists 

of 64 mathematics division students from faculty of education. 

  

Study Tool: represented in the primary form for the battery of admission 

tests for mathematics divisions. The aptitudes for success in mathematics 

divisions represented in: mathematical aptitude, spatial ability (visualization 

and spatial relations), proficiency in English language, self-efficacy in 

mathematics, attitude towards mathematics. The researcher has confirmed 

the validity and reliability of the study tool using several ways. 
 

Study procedures: 
1. Identify aptitudes that should be available in the secondary school 

students who wish to enroll mathematics divisions. 

2. Formulation items for primary form to admission battery tests for 

Mathematics divisions.  

3. Verification of the psychometric properties of each test of 

admission battery tests for Mathematics divisions using one of item 

response theory (IRT) models. 

4. Using DIF analysis to detect differential item functioning 

according to gender for each test of admission battery tests. 
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5. Using Differential Bundle Functioning (DBF) analysis for the 

detection of collective differential functioning for each test of 

admission battery tests. 

6. Determine the predictive value for the battery of admission tests 

and the total secondary school degree together, with the cumulative 

rate of student in the first year in mathematics divisions at 

university. 

7. Determine the predictive value of each test in the battery of 

admission tests with the cumulative rate of student in the first year 

in mathematics divisions at university. 

8. Determine the predictive value of the total secondary school degree 

with the cumulative rate of student in the first year in mathematics 

divisions at university. 

 

Statistical treatment: 
 

1. Using the Statistical Package for Social Sciences program SPSS 

version 17, in the data preparing and statistics relating to the 

sample such as: data entry and processing for various study 

programs, the Pearson correlation coefficients, simple and multiple 

regression analysis. 

2. Using Factor 9.2 program to conduct confirmatory factor analysis 

to verify the assumption of unidimensional in each test of the 

admission battery tests for Mathematics divisions. 

3. Using MULTILOG program to calibrate items in each test of the 

admission battery tests for Mathematics divisions by one of  

 item response theory models. 

4. Using IRTLRDIF program for the detection of differential item 

functioning according to gender in each test of the admission 

battery tests for Mathematics divisions by IRTLRDIF method. 

5. Using DIFPACK package for the detection of differential item 

functioning according to gender in each test of the admission 
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battery tests for Mathematics divisions by SIBTEST method. 
 

Study Results:  
the study showed the following results: 

1. The verification of appropriateness of three-parameter logistic 

model for binary data tests (mathematical aptitude test, 

visualization test, spatial relations test, proficiency in the English 

language test). 

2. The verification of appropriateness of the graded response model to 

the data of multiple categories tests (self-efficacy in mathematics 

test and attitude towards mathematics test).  

3.  The verification of appropriateness of item parameters, and also 

information function for each test of the admissions battery tests 

for Mathematics division. 

4. Detect the differential item functioning according to gender in each 

test in the battery of admission tests, using two detection methods 

of differential item functioning, namely: item response theory 

likelihood ratio test method (IRTLRDIF), and the method of 

simultaneous item-bias (SIBTEST).  

5. The comparison between the two methods, showed that the rate of 

agreement between the two methods is very low, ranging from 

12% to 53 %.  

6. Identifying the collective differential item functioning of each test 

of the battery, using (SIBTEST), has been verified that the battery 

of tests are free of differential item functioning  according to 

gender. 

7. The results showed that a secondary school degree individually 

explain 9% of the variance in student first year grade point average 

(FYGPA), and admission battery tests (mathematical aptitude test, 

proficiency in the English language test, self-efficacy in 

mathematics test and attitude towards mathematics test) explain 

combined 81.8% of the variance in student first year grade point 
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average, while the criteria together (admission battery tests and the 

secondary school degree) explain 85% of the variance in first year 

grade point average of student . 
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