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247عينة ع�شوائية ب�شيطة

250ال�ج�دول IV.C.1:  ح�شاب التباين املقدر لأخذ العينات ل  با�شتخدام الأخذ املتكرر للعينات
Jackknife التح�شري لتقدير التباين يف  :IV.C.2 252اجلدول

Jackknifing تقدير تباين اأخذ العينات عن طريق  :IV.C.3 255اجلدول
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تمهيـد

قيا����س نتائج التعل���م اأمر �شروري لر�شد جن���اح النظام التعليمي ولتح�ش���ني جودة التعليم. 
ميك���ن ا�شتخدام املعلومات عن حت�شيل الطلب لتنوي���ر جمموعة وا�شعة من �شيا�شات وقرارات 
التعلي���م، مب���ا يف ذلك ت�شمي���م وتنفيذ برامج لتح�ش���ني التعليم والتعلم يف الف�ش���ول الدرا�شية، 
والتع���رف على الطلب املتعرثين، حتى يتمكنوا من احل�شول على الدعم الذي هم بحاجة اإليه، 

وتوفري الدعم الفني والتدريب املنا�شبني حيثما تكون احلاجة اأكرب.

ترك���ز هذه ال�شل�شلة من الإ�شدارات للتقييمات الوطنية للتح�شيل التعليمي، والتي من بينها 
هذا الكتاب ، على الإجراءات احلديثة التي يجب اتباعها من اأجل �شمان اأن تكون البيانات )مثل 
درج���ات الختبار واملعلومات حول اخللفي���ة( التي تنتجها عملية التقيي���م الوطني وا�شع النطاق 
ذات ج���ودة عالية، وتتناول اهتمام���ات وا�شعي ال�شيا�شات، و�شانعي الق���رار، والأطراف املعنية 

الأخرى يف النظام التعليمي.

ي�ش���ف الكتاب الأول من ه���ذه ال�شل�شلة الأغرا����س وامليزات الأ�شا�شي���ة للتقييمات الوطنية 
للتح�شي���ل التعليم���ي، وي�شتهدف يف املق���ام الأول وا�شعي ال�شيا�شات و�شانع���ي القرار يف جمال 
التعليم. ويعالج الكتاب الثاين ت�شميم نوعني من اأدوات جمع البيانات لعمليات التقييم الوطني: 

اختبارات حت�شيل الطلب، وا�شتبانات اخللفية.

الكت���اب الثالث من ه���ذه  ال�شل�شلة، تنفيذ التقييم الوطني للتح�شيل التعليمي، على املهمات 
العملي���ة الت���ي ينطوي عليه���ا تنفيذ عملية التقيي���م الوطني وا�شع النطاق، مب���ا يف ذلك تعليمات 
تدريجي���ة ومف�شل���ة عن اخلدم���ات اللوج�شتية، واأخذ العين���ات، وتنقي���ح واإدارة البيانات. ومثل 
الكتاب���ني الثاين والرابع من هذه ال�شل�شلة، يتوجه الكت���اب الثالث يف املقام الأول للفرق امل�شئولة 

عن عملية اإجراء التقييم الوطني يف القت�شاديات النامية والنا�شئة.

ويتط���رق الكت���اب الرابع من هذه ال�شل�شل���ة اإلى كيفية توليد املعلومات ع���ن فقرات الختبار 
ودرج���ات الختب���ار وكيفي���ة ربط درجات الختب���ار بالعوام���ل التعليمية الأخ���رى. اأخريا، يغطي 
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الكت���اب اخلام�س كيفية كتابة التقارير بناء عل���ى نتائج التقييم الوطني، وكيفية ا�شتخدام النتائج 
لتح�ش���ني جودة ال�شيا�شة التعليمية و�شن���ع القرار. ومن املفرت�س اأن ي�شكل الكتاب اخلام�س اأهمية 
خا�ش���ة بالن�شبة لأولئ���ك الذين يتحملون م�شوؤولية اإع���داد تقارير التقيي���م، اأو التوا�شل حولها، اأو 

ا�شتخدام النتائج منها.

وبينما ي�شق القراء طريقهم من خلل الكتاب الثالث يف �شل�شلة التقييمات الوطنية للتح�شيل 
التعليم���ي، فمن املفرت�س اأن ي�شبح وا�شحا لهم باأن التنفي���ذ الناجح لعملية التقييم الوطني اإمنا 
ه���و ممار�شة معقدة تتطلب معرفة ومهارة وموارد كبرية. ويف الوقت نف�شه، فقد اأظهرت الأبحاث 
اأن عائ���دات التقييمات الوطنية املنفذة ب�شكل جيد ميكن اأن تكون هائلة من حيث جودة املعلومات 
املتوف���رة عن م�شتويات حت�شيل الط���لب، وعن العوامل املدر�شية وغري املدر�شية، التي قد ت�شاعد 
يف رفع م�شتويات التح�شيل تلك. )على العك�س من ذلك، »فتكلفة« تقييم وطني �شيء التنفيذ، قد 
تتمث���ل يف معلومات غري دقيقة حول م�شتوي���ات حت�شيل الطلب والعوامل ذات ال�شلة(. والتنفيذ 
م���ن نوعي���ة جيدة ميكن اأن يزيد من ثق���ة �شانعي ال�شيا�شات والأط���راف املعنية الأخرى يف �شدق 
نتائ���ج التقييم. كما ميك���ن اأن يرفع من احتمالية اأن ي�شتخدم �شانعو ال�شيا�شات والأطراف املعنية 
الأخ���رى نتائ���ج التقييم الوطن���ي، لو�شع خطط �شليم���ة، وبرامج تهدف اإلى تعزيز ج���ودة التعليم 

والنتائج التعلمية للطلب.

مارغريت كلرك
متخ�ش�شة رئي�شة يف التعليم
يناير 2012
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عن المؤلفين والمحررين

تدير Sylvia Acana  التقييم الوطني للتقدم يف التعليم )NAPE( يف اأوغندا. وهي مدر�شة 
عل���وم �شابق���ا يف املدر�شة الثانوية، وم�شئولة ع���ن املادة يف مكتب المتحان���ات الوطنية لأوغندا. 
قدم���ت Acana الدع���م الفني يف التقييم ملركز اأبحاث ال�شيا�ش���ات القت�شادية وملنظمة »اأنقذوا 
الأطف���ال« )Save the Children(. وهي ع�شو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لتقييم التعليم 
)IAEA( ونائب���ة رئي�س جمل�س املحافظ���ني، معهد Loro Core ملعلم���ي البتدائي، وحا�شلة على 

درجة املاج�شتري يف القيا�س والتقومي التعليمي.

Jean Dumais  ه���و رئي�س الفريق ال�شت�شاري الإح�شائ���ي يف اإح�شاءات كندا واإح�شائيي 

 Dumais ال�شتطلع يف فرعه اخلا�س باملنهجية، ولديه اهتمام خا�س بالتقييم الرتبوي. اأ�شرف
يف ال�شن���وات الأخ���رية على تنفي���ذ عمليات اأخذ العين���ات واأن�شطة التقدي���ر يف الدرا�شة املقارنة 
لتدريب املعلمني للجمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي )TEDS-M(، ولل�شتطلع الدويل 
للتعليم والتعلم )TALIS( ملنظمة التعاون القت�شادي والتنمية )OECD(. كما عمل اأي�شا حكًما 

لأخذ العينات لعدد من التقييمات التعليمية املقارنة الدولية.

Chris Freeman ه���و مدير الأبحاث يف املجل�س ال�شرتايل للبحث الرتبوي. ركز عمله على 

جوان���ب م���ن التقييمات وا�شع���ة النطاق يف معظم الولي���ات والأرا�شي الأ�شرتالي���ة. ي�شمل عمله 
عل���ى امل�شتوى الوطني برنام���ج التقييم الوطني للقرائية واحل�ش���اب، ول�شتطلعات يف جمالت 
املنه���اج املتعلقة بالعلوم، وتوجي���ه تنفيذ برامج منظمة التعاون القت�ش���ادي والتنمية. وكانت له 
اأي�شا علقة مبا�شرة مع برامج الر�شد الوطنية يف جنوب املحيط الهادئ، ويف ال�شرق الأو�شط. 

وت�شمل جمالت اهتمامه احلالية اأثر التخمني يف التقييمات الوطنية وا�شعة النطاق.

J. Heward Gough هو اإح�شائي ال�شتطلعات املبنية على العينات، وكان اإلى حدود الآونة 

الأخرية خبرًيا اإح�شائيًّا ورئي�ًشا يف املجموعة ال�شت�شارية الإح�شائية يف اإح�شاءات كندا. لديه 
خربة وا�شعة يف بناء منهجية ال�شتطلع وال�شت�شارة الإح�شائية، مبا يف ذلك خم�س �شنوات يف 
املركز الدميغ���رايف للأمم املتحدة يف اأمريكا اللتيني���ة )CELADE(.  واأعطى Gough درو�شا 



يف الأ�شالي���ب الإح�شائية، وتقنيات اأخذ العينات ومنهجية ال�شتط���لع �شمن اإح�شاءات كندا، 
لفائدة العملء اخلارجيني عرب كندا، وللمكاتب الإح�شائية الوطنية يف كولومبيا وكوبا واإريرتيا 

وبريو وزامبيا. و�شارك يف م�شروع بناء القدرات الإح�شائية يف بوركينا فا�شو.

���ا يف التعليم بالبنك  Vincent Greaney ه���و م�شت�ش���ار يف التعلي���م. كان متخ�ش�ش���ا رياديًّ

ال���دويل، وعم���ل يف اأفريقيا واآ�شيا وال�ش���رق الأو�شط. وهو مدر�س �شاب���ق وزميل اأبحاث يف مركز 
البح���ث الرتبوي يف معه���د �شانت باتريك يف دبلن، واأ�شتاذ زائ���ر لفولربايت يف جامعة مي�شيغان 
الغربي���ة يف كالم���ازو. وهو ع�ش���و يف رواق م�شاهري الق���راءة للجمعية الدولية للق���راءة. وت�شمل 
جم���الت اهتمامه التقيي���م وتدريب املعلمني، والقراءة وتعزي���ز التما�شك الجتماعي، من خلل 

اإ�شلح الكتب املدر�شية.

Sarah J. Howie ه���ي مديرة مرك���ز التقومي والتقييم واأ�شتاذة الرتبية يف جامعة بريتوريا. 

وقد ن�شقت يف جنوب اأفريقيا تقييمات دولية يف معرفة القراءة والريا�شيات والعلوم وتكنولوجيا 
الت�ش���ال والتوا�شل. بالإ�شافة اإل���ى تقدميها للتدريب يف جمال البحوث يف جمموعة من الدول، 
فقد �شاركت Howie يف جلان دولية ووطنية معنية بر�شد وتقييم جودة التعليم. وت�شمل جمالت 

اهتمامها املهني التقييم وا�شع النطاق وتقييم الطلب والأداء وتقييم الربامج.

Kellaghan Thomas ه���و م�شت�ش���ار يف التعلي���م. وقد كان مديًرا ملرك���ز البحث الرتبوي يف 

معه���د القدي�س باتريك يف دبل���ن، وهو زميل الأكادميية الدولية للتعلي���م. عمل يف جامعة عبدان 
يف نيجرييا، وجامعة كوين���ز يف بلفا�شت. وت�شمل جمالت اهتمام بحثه التقييمات والمتحانات، 
واحلرمان من التعليم، والعلقات بني البيت واملدر�شة. �شغل Kellaghan من�شب رئي�س اجلمعية 
الدولية لتقييم التعليم، وا�شتغل على ق�شايا التقييم يف اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا اللتينية وال�شرق 

الأو�شط.

Kate O’Malley هي زميلة اأبحاث يف املجل�س ال�شرتايل للبحث الرتبوي. وكانت لها علقة 

مبا�شرة ب�شل�شلة من التقييمات الوطنية يف اأ�شرتاليا، وبالرتبية املدنية واملواطنة لثلث �شنوات، 
وبتقييم���ات معرفة تكنولوجي���ا الت�شال والتوا�شل، وبربنامج التقيي���م الوطني ال�شنوي للقرائية 
واحل�شاب )NAPLAN(، وبتقييم العلوم الأ�شا�شية للثانوي )ESSA(. ن�شقت O’Malley املكون 
الأ�شرتايل يف الدرا�شة الثانية لتكنولوجيا الت�شال يف التعليم )SITES( للجمعية الدولية لتقييم 
التح�شي���ل التعليم���ي )IEA(، وال�شتط���لع الدويل للتعلي���م والتعل���م ))TALIS ملنظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية، و�شاركت يف كتابة التقريرين للم�شروعني ال�شابقني.
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شكر وتقدير

اأع���د �شل�شلة الكتب بعن���وان التقييم الوطن���ي للتح�شيل التعليمي، من بينه���ا الكتاب الثالث 
هذا، فريق بقيادة Vincent Greaney )خبري، �شبكة التنمية الب�شرية، جمموعة التعليم، البنك 
ال���دويل( و Thomas Kellaghan )مرك���ز البح���ث الرتبوي، معه���د القدي�س باتري���ك، دبلن(. 
ي�ش���م امل�شاهم���ون الآخ���رون يف ال�شل�شلة كل م���ن Sylvia Acana )مكت���ب المتحانات الوطنية 
 Fernando Cartwrightاملجل�س الأ�شرتايل للبحث الرتب���وي( و( Prue Anderson و )لأوغن���دا
)اإح�شاءات كندا( و Jean Dumais)اإح�شاءات كندا( و Chris Freeman)املجل�س الأ�شرتايل 
للبحث الرتب���وي( و J. Heward Gough )اإح�شاءات كندا( وSara Howie )جامعة بريتوريا( 
وGeorge Morgan )املجل����س الأ�شرتايل للبحث الرتب���وي( وT. Scott Murray )بيانات اأجنل، 
كن���دا( وKate O’Malley )املجل�س الأ�شرتايل للبحث الرتب���وي( وGerry Shiel )مركز البحث 

الرتبوي، معهد القدي�س باتريك، دبلن(. 

Eliza� مديرة التعليم، وخليفتها ،Ruth Kagia  مت تنفي���ذ هذا العمل بتوجيه عام من طرف
beth King، وRobin Horn، مدي���ر �شبك���ة التنمي���ة الب�شرية، جمموعة التعلي���م، كلهم يف البنك 

 Marguerite Clarke امل�شروع واأداره حتى اأغ�شط�س 2007. واأدارت Robert Prouty الدويل. بداأ
امل�شروع يف مراحله اللحقة من خلل املراجعة والن�شر.

 Irwin Kirschمعهد بو�شطن( و( Al Beaton :نع���رب عن امتناننا لإ�شهامات جلنة املراجع���ة
Eu�خب���رية يف التقييم، اإتيوبيا( و(Zewdu Gebrekidan  )م�شلح���ة الختبارات التعليمية(، و
genio Gonzalez )م�شلح���ة الختب���ار التعليم���ي( و Kelvin Gregory )جمل�س نيو �شاوث ويلز 

للدرا�ش���ات( وLouis Rizzo )وي�شتاي���ت( و Carlos Rojas )البن���ك ال���دويل(. وق���د مت تقدمي 
 .Robin Horn و Marguerite Clarke  تعليقات اإ�شافية مفيدة من قبل

�شاع���دت  Hilary Walshe يف اإع���داد امل�ش���ودات املختلف���ة لهذه الوثيقة. كم���ا ح�شلنا على 
Hans  Wage�و Mary Rohan و Choi Jung-Hwanو Peter Archer  امل�شاهمات والدع���م من

.Hana Yoshimotoو maker



ونود اأن ن�شكر املوؤ�ش�شات الآتية على الإذن لنا با�شتن�شاخ املواد:

املجل�س الأ�شرتايل للبحث الرتبوي.	•
اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي.	•
اإح�شاءات كندا. 	•

مت تن�شيق ت�شميم الكتاب وحتريره واإنتاجه من قبل Janice Tuten وPaola Scalabrin من 
مكتب النا�شر التابع للبنك الدويل، ون�شقت Nora Ridolfi طباعته.

دع���م، ب�شخ���اء اإعداد ون�ش���ر هذه ال�شل�شل���ة، املجل�س ال�ش���رتايل للبحث الرتب���وي وبرنامج 
ال�شراك���ة الهولندي���ة للبنوك، ومركز البح���ث الرتبوي يف دبلن، و�شن���دوق ال�شتئمان الإيرلندي 
 )READ( للتعلي���م، واإح�ش���اءات كندا، و�شن���دوق ال�شتئمان مل�شاعدة التعليم من اأج���ل التنمية

لرو�شيا.
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المختصرات

م�شوؤول اإدارة البيانات   DM

اجلمعية الدولية لتقييم التعليم   IAEA

املعرف اأو الرمز   ID

اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي   IEA

الت�شنيف الدويل املوحد للتعليم   ISCED

تقديرات  JACKKNIFE)املبنية على متو�شط مكونات العينة(   JK

قيا�س احلجم   MOS

التقييم الوطني للتح�شيل يف الريا�شيات   NAMA

املن�شق الوطني   NC

جلنة القيادة الوطنية   NSC

برجمية التحليل التنبئي   PASW

الحتمال املتنا�شب مع احلجم   PPS

الوحدة الأولية لأخذ العينة    PSU

برجمية التحليل الإح�شائي   SAS

احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية   SPSS

اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة   SRS

حتليل بيانات ال�شتطلع  SUDAAN

اأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة   SYS

درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم   TIMSS
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مقدمة

كان���ت اأهمية احل�ش���ول على اأدلة حول ج���ودة التعليم، لي�س فقط لتوف���ري التعليم، ولكن لتعلم 
الطلب اأي�ش��ًا، مو�شوع��ًا رئي�ش��ًا بالن�شبة ل�شيا�شة التعليم يف جميع اأنحاء العامل منذ الت�شعينيات. 
وق���د اأ�شارت �شه���ادات انطباعية منذ زمن بعيد اإلى اأن العديد من الأطف���ال ل يجلبون فائدة تذكر 
م���ن جتربته���م يف التعليم، خ�شو�شا اإذا كانت تلك التجرب���ة مقت�شرة على ب�شع �شنوات يف النظام 
التعليمي. غري اأن احلكومات تقر الآن باحلاجة للمزيد من املعلومات املو�شوعية واملنتظمة عن مدى 
جناح املدار�س يف حتويل املوارد اإلى تعلم الطلب. وتكون هذه املعلومات �شرورية على النحو الآتي:

لتكوي���ن �ش���ورة كافية عن امل�شتويات الوطني���ة لتح�شيل التعلم، وخا�ش���ة يف جمالت املناهج 	•
الدرا�شية الرئي�شية.

 ملقارن���ة م�شتويات التح�شيل لدى املجتمعات الفرعية )عل���ى �شبيل املثال، الفتيان والفتيات، 	•
اجلماعات اللغوية، اأو العرقي���ة، الطلب يف املناطق احل�شرية ويف املناطق الريفية(، والذي 

ميكن اأن ترتتب عليه نتائج هامة يف احلكم على الإن�شاف يف النظام التعليمي.
 لر�شد التغريات يف التح�شيل على مر الزمن.	•
 لتوجيه ال�شيا�شات والقرارات الإدارية فيما يتعلق بتوفري املوارد.	•

ت�شم���ى الإجراءات امل�شتخدمة لتقييم تعلم الطلب عل���ى م�شتوى النظام بالتقييم الوطني. 
ويعت���رب اإجراوؤه عملية معقدة حتتاج اإلى خمتلف امله���ارات والتجهيزات. وتكون النقطة املحورية 
يف التقيي���م جم���ع البيانات يف املدار�س، يف املقام الأول، من خ���لل الإجابات عن اأدوات التقييم 
وال�شتبان���ات من طرف الطلب يف جمموعات. غري اأن الأن�شطة تبداأ قبل جمع البيانات بكثري، 
ا. فالأمر يتطلب تعيني موؤ�ش�شة م�شئولة عن جمع البيانات، واتخاذ  وت�شتم���ر بعد ذلك بكثري اأي�شً
القرارات حول ق�شايا ال�شيا�شات والبحوث التي يجب القيام بها، وت�شميم وجتريب الختبارات 
وال�شتبان���ات. ويف اإطار التح�ش���ري للختبار الفعلي، يجب حتديد جمتمعات البحث وعينات من 
املدار����س والطلب، والت�ش���ال باملدار�س. كما ي�شتدع���ي الأمر اختيار امل�شرف���ني على الختبار 
وتدريبه���م. وبعد اإج���راء الختبار، �شيلزم الكثري م���ن الوقت واجلهد لإع���داد البيانات للتحليل 

والقيام بالتحليلت وكتابة التقارير، ون�شر نتائج التقييم. 
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وعل���ى الرغم من التزام العديد من اأنظمة التعليم باإجراء التقييم الوطني منذ العام 1990، 
اإل اأن القل���ة منه���ا هي التي  متلك جمموع���ة وا�شعة من املهارات الفنية اللزم���ة للقيام باملهمات 
العدي���دة، التي ينط���وي عليها هذا التقييم. ونتيجة لذلك، فالعديد من التقييمات كانت من نوعية 
رديئ���ة. وقد �شممت هذه ال�شل�شل���ة من الإ�شدارات، التقييمات الوطني���ة للتح�شيل التعليمي، من 
بينه���ا الكتاب الثالث هذا، ملعاجل���ة ق�شية زيادة جودة التقييمات الوطنية. وتتمحور هذه ال�شل�شلة 
ح���ول الإج���راءات احلديث���ة التي ينبغ���ي اإتباعها يف تنفي���ذ مكون���ات التقييم من اأج���ل �شمان اأن 
البيانات التي توفرها  التقيمات عن تعلم الطلب هي ذات جودة عالية وتعالج اهتمامات وا�شعي 

ال�شيا�شات، و�شانعي القرار، والأطراف املعنية الأخرى يف النظام التعليمي.

 Kellaghanو Greaney( يعر�س الكتاب الأول، تقييم م�شتويات التح�شيل الوطنية يف التعليم
2008(، املفاهي���م والإج���راءات الأ�شا�شية للتقيي���م الوطني، ويتوجه يف املق���ام الأول اإلى �شانعي 

ال�شيا�ش���ات والق���رارات يف التعليم. ويتناول ق�شاي���ا تتعلق بالأغرا�س واملي���زات الرئي�شية للتقييم 
الوطن���ي والق���رارات الأ�شا�شي���ة التي يج���ب اتخاذها يف ت�شمي���م وتخطيط التقيي���م. كما يعر�س 
التقييم���ات الدولية لتح�شيل الطلب والتي تتقا�شم العديد م���ن امليزات الإجرائية مع التقييمات 

الوطنية )مثل اأخذ العينات واإجراء التقييم وطرق التحليل(.

تق���دم الكتب الث���اين والثالث والرابع ب�ش���كل تدريجي التفا�شيل عن ت�شمي���م وتنفيذ التقييم 
الوطن���ي وحتليل ملف البيانات التي يتم جمعه���ا يف التقييم. وت�شتهدف الفرق امل�شئولة عن اإجراء 
التقيي���م يف الدول النامية، يف املقام الأول. ويعر����س الكتاب الثاين، بناء الختبارات وال�شتبانات 
للتقيي���م الوطني للتح�شي���ل التعليمي )Anderson وMorgan 2008(، بن���اء اختبارات التح�شيل 
وال�شتبان���ات واأدلة اإج���راء التقييم. وي�شتمل الكتاب على قر�س مدم���ج م�شاحب يت�شمن فقرات 

الختبارات وال�شتبانات ال�شادرة عن التقييمات الوطنية والدولية، ودليل اإجراء الختبارات.

Cart�  ويتكون الكتاب الرابع، حتليل البيانات من التقييم الوطني للتح�شيل التعليمي )املقبل ل
wright وShiel(، م���ن جزاأي���ن؛ الأول مل�شاعدة املحللني على القيام بالتحلي���لت الأ�شا�شية للبيانات 

التي يتم جمعها يف التقييم الوطني، اأما اجلزء الثاين من الكتاب فيعالج توليد البيانات على م�شتوى 
الفقرات با�شتخدام نظرية الختبار الكل�شيكية، ومنذجة ال�شتجابة عن الفقرات. ومت توفري قر�س 
مدم���ج ي�شمح للم�شتخدمني بتطبيق الإج���راءات الإح�شائية على جمموعات البيانات، والتحقق من 

م�شتويات اإتقانهم، مبقارنتها باحللول املاأخوذة على لقطات ال�شا�شة يف الن�س.

اأما الكت���اب اخلام�س، ا�شتخدام نتائ���ج التقييم الوطني للتح�شي���ل التعليمي )Kellaghan و
Greaney، وMurray 2009(، الكتاب الأخري من هذه ال�شل�شلة، فيقدم املبادئ التوجيهية لو�شف 

النتائ���ج التي تو�شل اإليها التقيي���م الوطني يف تقارير فنية وبلغات �شحفي���ة وموجزات اإعلمية 
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ا كيفية ا�شتخدام  ل�شانعي ال�شيا�شات وتقارير للمعلمني واملجموعات املتخ�ش�شة. وي�شتعر�س اأي�شً
نتائج التقييم لتوجيه ال�شيا�شات واإدارة التعليم وللتاأثري على املنهاج واملمار�شة ال�شفية وللرفع من 
م�شتوى وعي اجلمهور العام بالق�شايا التعليمية. ومن املفرت�س اأن تكون ملحتوياته �شلة خا�شة ب��:

اأولئك الذين تكون لهم امل�شوؤولية على اإعداد تقارير التقييم والإخبار بالنتائج ون�شرها. -
م�شتخدمي نتائج التقييم )�شانعي ال�شيا�شات والقائمني على اإدارة التعليم والعاملني يف املدار�س(. -

ومث���ل الكتابني الثاين والرابع، يركز هذا الكتاب، تنفيذ التقييم الوطني للتح�شيل التعليمي، 
عل���ى املهمات العملية املعنية يف اإج���راء برنامج التقييم الوطني وا�شع النط���اق. ويتكون من اأربعة 
اأج���زاء. يقدم اجلزء الأول »اخلدمات اللوج�شتية للتقييم الوطني« ملحة عامة عن املهمات املعنية: 
كيفي���ة تنظيم وتنفيذ العمليات الأ�شا�شية للتقييم، و«املوظفون واملوارد ال�شرورية«، و«املهمات التي 

تتبع جمع البيانات«.

ويعر����س اجل���زء الثاين »منهجي���ة اأخذ عينات املدار����س« منهجية اختيار عين���ة من الطلب 
تكون ممثل���ة للطلب يف النظام التعليمي. وي�شف املبادئ ال�شمنية لأخذ العينات، بالإ�شافة اإلى 
اإجراءات تدريجية ميكن تنفيذها تقريبا يف اأي تقييم وطني. ومن املفرت�س اأن يتمكن القراء من 
متابع���ة اإجراءات اأخذ العينات عن طريق العمل من خ���لل جمموعة من املواد التدريبية الواقعية 
والتحقق من تقدمهم من خلل الرجوع اإلى احللول املعرو�شة يف لقطات ال�شا�شة وملفات البيانات 

مع احللول.

يحتوي القر�س املدمج امل�شاحب على ملفات بيانات م�شاعدة. يحتاج امل�شتخدم لإعادة اإنتاج 
اخلطوات املختلفة يف التقييم املعرو����س اإلى SPSS )احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية(1، 
مبا يف ذلك الوحدة امل�شافة للعينات املركبة WesVar ل� Westat. ت�شتخدم برجمية SPSS اأي�شا 
 WesVar يف بع����س مقاط���ع التحليل يف الكتاب الراب���ع من هذه ال�شل�شلة. وميك���ن حتميل برجمية

 .Westat2 ودليل امل�شتخدم اخلا�س بها على موقع

 بعد و�شف كيفية حتديد جمتمع البحث مو�شع الهتمام، يتم عر�س اخلطوات املعنية يف و�شع 
اإطار لأخذ العينات. ويتم تقدمي حالة بلد �شغري وهمي )Sentz( ت�شتخدم منه البيانات يف متارين 
خمتلفة. ويختتم هذا اجلزء من الكتاب بو�شف للمفاهيم الأ�شا�شية واأ�شاليب اأخذ عينات الحتمال. 

يعر����س اجل���زء الثالث )“اإع���داد البيانات والتحقق م���ن �شحتها واإدارته���ا”( لإجراءات تنقيح 
واإدارة البيان���ات التي يت���م جمعها يف التقييم الوطني. فهذه الإجراءات ه���ي عنا�شر اأ�شا�شية لعملية 
تاأمني اجلودة. وي�شف اأي�شا كيفية ت�شدير وا�شترياد البيانات )يعني جعل البيانات متوفرة يف �شيغة 
Micro� و WesVar و SPSSو Microsoft Access  منا�شب���ة مل�شتخدمي الربجميات الإح�شائية مث���ل
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soft Excel. واله���دف الرئي�ش���ي من هذا الق�شم ه���و متكني فريق التقييم الوطن���ي من و�شع وتنفيذ 

جمموعة من الإجراءات املنتظمة للم�شاعدة على �شمان اأن تكون بيانات التقييم دقيقة وثابتة.

وبعد اأخذ العين���ات واإجراء الختبار واإدخال البيانات وتنقيحها، تكون اخلطوة التالية اإعداد 
البيان���ات للتحلي���ل. يعر�س اجلزء الراب���ع )“الرتجيح والتقدي���ر وخطاأ اأخذ العين���ات”( �شل�شلة 
م���ن اخلط���وات املهمة قبل التحلي���ل، مبا يف ذل���ك اإنتاج التقدي���رات، وح�شاب وا�شتخ���دام اأوزان 
ال�شتط���لع، وح�ش���اب التقديرات. وتبن���ى التمارين على اأ�شا�س العمل ال�شاب���ق الذي مت القيام به 
عل���ى جمموعة بيانات Sentz )يف اجلزء الثاين(. وي�شف الق�شم الذي يتناول ح�شاب التقديرات 
كيفية ح�شابها، وح�شاب اأخطاء اأخذ العينات اخلا�شة بها من العينات الب�شيطة واملركبة، مثل تلك 
التي مت اإعدادها ل� Sentz. واأخرًيا، يتم معاجلة جمموعة من املوا�شيع اخلا�شة، مبا يف ذلك عدم 

ال�شتجابة والق�شايا املتعلقة باملدار�س كبرية، اأو �شغرية احلجم.

مت ت�شمي���م الإجراءات املو�شحة يف هذا الكتاب )ويف الكتابني الثاين والرابع( ل�شمان جودة 
التقيي���م الوطني. ويتم التاأكيد طوال اجلزء الأول على اأهمي���ة اعتماد الإجراءات املنا�شبة حينما 

يتناول مكونات التقييم املختلفة:

تعيني فريق كفوؤ لإجراء التقييم.	•
اتخاذ القرار ب�شاأن املوظفني واملرافق والتجهيزات املطلوبة للقيام مب�شح وا�شع النطاق.	•
ر�شد جودة الفقرات املنتجة من طرف كتاب الفقرات.	•
التدريب ور�شد اأداء الأفراد الذين يقومون بجمع البيانات يف املدار�س	•
ر�شد دقة الت�شحيح وت�شجيل البيانات.	•
التاأك���د من اأن التحلي���لت الإح�شائية للبيانات التي مت جمعها يف التقييم منا�شبة، واأنها تعالج 	•

ق�شايا من اهتمام �شانعي ال�شيا�شات والقائمني على اإدارة التعليم والأطراف املعنية الأخرى.
تعترب جودة بع�س مكونات التقييم الوطني يف كثري من الأحيان بديهية، اعتقادا باأن املوظفني 
امل�شئولني على هذه املكونات من املفرت�س اأن لديهم اخلربة املطلوبة. غري اأن ذلك الفرتا�س قد ل 
يكون ، وقد ل يكون �شحيًحا دائًما. فعلى الرغم من اأنه قد يفرت�س اأن الأفراد الذين لديهم خربة 
يف بن���اء المتحان���ات الر�شمية يعتمدون ما لديهم م���ن املهارات املطلوبة للتقيي���م الوطني، اإل اأن 
بن���اء الختبارات لنتقاء الطلب وبناء الختبارات لو�ش���ف م�شتويات التح�شيل للنظام التعليمي 
يتطلب���ان طرق جد خمتلفة. ومهما كانت خلفية، اأو مع���ارف، اأو مهارات املوظفني، الذين ينفذون 
التقيي���م الوطني، اإل اأن هن���اك حاجة اإلى درا�شات اأو مراجعات، التي قد يقوم بها خبري خارجي، 
لتقيي���م جودة بع�س مكونات التقييم )مثل؛ الختب���ارات امل�شتخدمة لتقييم حت�شيل الطلب، اأو 

ملءمة اإجراءات اأخذ العينات التي ا�شتخدمت(. 
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ويتطل���ب �شمان اجل���ودة جمموعة خمططة ومنتظم���ة من الإجراءات لتوف���ري الأدلة على اأن 
التقيي���م الوطن���ي نفذ مب�شتوى ع���ال من املهنية. يف الف�ش���ل اخلام�س من الكت���اب الأول من هذه 
ال�شل�شل���ة، تقييم م�شتويات التح�شيل الوطني���ة يف التعليم، حتدد عدد من الق�شايا املتعلقة بالثقة 
الت���ي ميكن اأن ت�شعها الأطراف املعنية يف نتائج التقيي���م. وفيه يتم التعرف على الأن�شطة خلم�س 
مكون���ات للتقييم الوطني )الت�شميم، والتنفيذ، وحتلي���ل البيانات، وكتابة التقارير، ون�شر النتائج 
وا�شتخدامها(، كما يقدم اقرتاحات للأن�شطة التي من املفرت�س اأن تعزز الثقة. ويتم اأي�شا حتديد 
الأخط���اء ال�شائعة يف التقييمات الوطنية لكل مكون. وميكن ا�شتخدام هذه الق�شايا لت�شكيل قائمة 

تدقيق ميكن لفريق التقييم الوطني اأن ي�شتخدمها لتقييم جودة عمله.

ع���ادة ما يتم و�ش���ع تدابري �شمان اجلودة �شم���ن العديد من مكونات التقيي���م الوطني: بناء 
الختب���ارات، واإج���راء الختبارات يف املدار����س، وت�شحيح فق���رات الختبار، واإدخ���ال البيانات، 
وتنقي���ح البيانات. ويتم و�شف التدابري املتعلقة بتدري���ب وا�شعي الختبار وامل�شححني، وبالتحقق 
م���ن جودة الت�شحيح يف الكتاب الث���اين من هذه ال�شل�شلة، بناء الختب���ارات وال�شتبانات للتقييم 
الوطن���ي للتح�شيل التعليمي. اأما الق�شايا املرتبطة ب�شم���ان جودة اإدارة الختبارات يف املدار�س، 
وال���ذي يتطل���ب تدقيقا خا�شا لأن���ه املجال حيث يح���دث البتعاد عن املعايري ب�شهول���ة، فتعالج يف 
الف�ش���ل الرابع من هذا الكتاب. ويتم و�شف اإجراءات معاجلة ق�شايا اجلودة يف ت�شجيل البيانات 

وتنقيح البيانات واإدارة البيانات يف اجلزء الثالث )الف�شول من التا�شع اإلى الثالث ع�شر(. 

وعل���ى الرغم من وجود معايري لإج���راء التقييم الوطني، فاإن امل�شئولني عن التنفيذ يحتاجون 
يف اأوق���ات متفاوتة اإلى ا�شتخدام اأحكامهم )مث���ل يف اأخذ العينات والتحليل(. قد يطلبون اأحيانا 
امل�ش���ورة م���ن املمار�ش���ني الأكرث خربة يف تق���دمي اأحكامهم. وم���ن املفرت�س اأن يكون���وا دائما على 
ا�شتع���داد لتكيي���ف ممار�شتهم على �شوء التط���ورات يف املعرفة والتكنولوجي���ا والتي �شوف حتدث 

حتما يف ال�شنوات املقبلة.

هوام�س

.)PASW( ي�شمى الربجمية التحليلية التنبئية SPSS1. يف 2009-2010، كان اأول برنامج ل
.http://www.westat.com/westat/statistical_software/ WesVar/index.cfm 2. املوقع هو
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الجــزء األول

الخدمات اللوجستية للتقييم الوطني
Sarah J. Howie and Sylvia Acana

يقدم اجلزء الأول ملحة عامة عن املهمات التي تدخل يف تنفيذ التقييم 
الوطن���ي. وي�ش���ف الدور اله���ام الذي ميك���ن اأن تلعبه جلن���ة القيادة 
الوطني���ة اأو اللجن���ة ال�شت�شاري���ة، مع ممثل���ني عن الأط���راف املعنية 
الرئي�شي���ة يف النظ���ام التعليمي يف ت�شميم وتخطي���ط وتنفيذ التقييم 
الوطني ويف الإخبار بالنتائج. يحدد هذا اجلزء املوظفني والتجهيزات 
ال�شرورية لتنفيذ التقييم ويعر�س الأن�شطة املعنية يف الإعداد للتقييم 
ويف اإدارته باملدار�س وفيما يتبع اإجراء التقييم. ومن ال�شروري اتخاذ 
خي���ارات يف مراحل خمتلفة من التقييم، تبعا للظروف املحلية، ولكن 
يجب اأن تلبي الإجراءات املتخذة دائما املعايري الأ�شا�شية. واإل ف�شوف 

تكون جودة التقييم، وبالتايل قيمة نتائجه، حمل �شبهة.

تت���م مناق�شة العديد من املوا�شيع املتناول���ة يف اجلزء الأول بتف�شيل اأكرث 
يف اأجزاء لحقة من هذا الكتاب، وكذلك يف كتب اأخرى من هذه ال�شل�شلة.
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الفصل األول  

اإلعداد للتقييم الوطني:
التصميم والتخطيط

ي�ش���ف هذا الف�شل الق�شاي���ا الرئي�شة التي يجب اأخذها يف العتب���ار عند ت�شميم التقييم 
الوطني. ويعر�س قيمة اإن�شاء جلنة للإ�شراف على الت�شميم والتنفيذ، ويحدد بعد ذلك الق�شايا 

الهامة يف التخطيط، ويختتم بو�شف للم�شائل املتعلقة بامليزانية.

لجنة القيادة الوطنية

يف كث���ري من التقييم���ات الوطنية، تع���ني وزارة التعليم جلنة قيادة وطني���ة )NSC(، اأو جلنة 
ا�شت�شارية للإ�شراف على ت�شميم وتنفيذ التقييم. وتتوفر يف هذه اللجنة العديد من املزايا، اأهمها:

ميك���ن للجن���ة اأن ت�شاعد على �شمان اأن يكون للتقييم و�ش���ع وم�شداقية يف نظر الهيئات  اأول: 
احلكومي���ة، واملوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة، واملنظم���ات التي متث���ل املعلمني والأط���راف املعنية 

الرئي�شية الأخرى يف املجتمع الأو�شع.
ميكن اأن ت�شهم هذه اللجنة يف حتديد ق�شايا ال�شيا�شات الرئي�شة، التي يتعني معاجلتها يف التقييم. ثانيا: 
ميك���ن اأن تكون هذه اللجنة مبثابة قناة توا�شل ب���ني الأطراف املعنية بالرتبوية الرئي�شة،  ثالثا: 
ا يف كل من ت�شميم التقيي���م، وزيادة احتمال اأن تلعب نتائجه دوًرا يف  وه���و ما يعترب مهمًّ

�شنع ال�شيا�شات، واتخاذ القرارات.
ميكن للجنة القيادة الوطنية اأن ت�شاعد يف حل امل�شاكل الإدارية واملالية، التي قد تن�شاأ يف  رابعا: 

اأثناء تنفيذ التقييم.
ميكن اأن يكون للجنة دور كبري يف التعامل مع ردود الفعل ال�شلبية املمكنة جتاه التقييم  خام�ًشا: 
م���ن قب���ل ال�شيا�شي���ني، والذين ميك���ن اأن يتخوفوا من اأن ي���وؤدي ن�شر النتائ���ج اإلى نقا�س 
�شيا�شي قد ينعك�س على قيادتهم، اأو من قبل ممثلي املعلمني، والذين قد يعتربون التقييم 

مبثابة �شكل جديد من امل�شاءلة.
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يختل���ف تكوين جلنة القي���ادة الوطنية من نظام تعليمي اإلى اآخر، اعتم���اًدا على تنظيم وبنية 
�شلطة النظام. ومن املتوقع اأن ت�شم اللجنة ممثلني عن وزارة التعليم، وبخا�شة حمللو ال�شيا�شات 
وهيئ���ات املناهج الدرا�شية، وعن الوكالة املنفذة للتقيي���م، وعن املعلمني ومدربي املعلمني، واأولياء 
الأمور، وعن املجموعات العرقية والدينية واللغوية الرئي�شية )انظر الكتاب الأول، تقييم م�شتويات 

التح�شيل الوطنية يف التعليم(.
ينبغي اأن يعك�س حجم اللجنة �شرورة التوازن بني اأدنى عدد من الأطراف املعنية التي ينبغي 
متثيلها والتكاليف واجله���ود اللوج�شتية اللزمة لتنظيم اجتماعات اللجنة. وترتبط هذه الأخرية 
���ا بالبلد، حيث ي�شطر اأع�شاء اللجنة اإلى ال�شف���ر مل�شافات طويلة، وق�شاء الليلة حل�شور  خ�شو�شً
الجتماع���ات. كما ذكر يف الكتاب الأول، اأنه ينبغ���ي اأن تعقد جلنة القيادة الوطنية عدًدا حمدوًدا 
م���ن الجتماعات. ومن املحتم���ل اأن تتجلى ال�شرورة الأقوى لعق���د الجتماعات يف املراحل الأولى 

والنهائية للتقييم.

تصميم التقييم الوطني

ينبغ���ي اأن يعم���ل الفري���ق املعني لإج���راء التقييم مبا�ش���رة مع جلن���ة القيادة الوطني���ة اإن مت 
تاأ�شي�شه���ا. وينبغ���ي على فريق التقييم الوطن���ي وجلنة القيادة الوطنية العم���ل جنبا اإلى جنب مع 
وكال���ة التموي���ل )عادة وزارة التعلي���م(، للتو�شل اإلى اتفاق حول اأه���داف التقييم وت�شميمه العام 
ونطاق���ه، م���ع الأخذ بعني العتب���ار املوارد املتوف���رة، مبا يف ذل���ك املوظفون وامليزاني���ة. قد توكل 
ال�شياغ���ة الفعلية للت�شميم للجنة القيادة الوطنية، اأو لفري���ق التقييم الوطني، وينبغي اأن ي�شمل 

الت�شميم القرارات الآتية:
الإ�شارة اإلى ق�شايا ال�شيا�شة العامة التي يتعني معاجلتها.	•
حتديد جمتمع البحث امل�شتهدف يف التقييم.	•
حتديد ما اإذا كان التقييم �شوف ي�شتند اإلى عينة، اأو اإلى املجتمع امل�شتهدف باأكمله )التعداد(.	•
حتديد جمالت املناهج الدرا�شية، اأو املركبات التي �شوف يتم تقييمها.	•
و�شف اأدوات جمع البيانات )الختبارات وال�شتبانات(، وكذلك الأ�شاليب التي �شوف ت�شتخدم 	•

يف جمع البيانات.
حتديد م�شوؤولية بناء الختبارات وال�شتبانات.	•
حتديد الق�شايا املحددة التي �شوف يتم تناولها يف التحليلت.	•
حتديد م�شوؤولية اإع���داد التقارير النهائية ووثائق اأخرى )مثل التقارير ل�شانعي ال�شيا�شات(، 	•

واتخاذ القرار ب�شاأن عدد الن�شخ لكل تقرير.
حتديد عمليات الن�شر، ل�شمان اأن يطلع النظام التعليمي على نتائج التقييم، وي�شتفيد منها.	•

هن���اك ق�شي���ة ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار يف ت�شميم الدرا�شة وهي ما اإذا كان ينبغي ر�شد 
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التغي���ري عرب الزمن من خلل اإعادة التقيي���م يف تاريخ لحق. كما اأنه من الأهمية اأي�شا اعتبار ما 
اإذا كان التقيي���م �شوف ينفذ يف اأكرث من �شف واح���د، لتوفري املعلومات عن التح�شيل يف خمتلف 
م�شتوي���ات النظام التعليم���ي. وينبغي النظر اأي�ش���ا يف امليزانية املر�شودة، وخدم���ات الدعم التي 

ميكن تقدميها بدون تكلفة اإ�شافية. 

التخطيط
ينبغي اأن تبنى اخلطة التف�شيلية لتنفيذ التقييم الوطني على الت�شميم العام وتعك�شه. وخطة 
امل�ش���روع ه���ي وثيقة تعر�س الأن�شط���ة واملهمات واملدة والإط���ارات الزمني���ة والأ�شخا�س املعنيني. 

وينبغي على اخلطة القيام مبا ياأتي:
حتديد نطاق التقييم الوطني.	•
حتديد الأن�شطة واملهمات الرئي�شة.	•
تخ�شي�س املوارد لكل ن�شاط من حيث الأفراد امل�شئولون.	•
و�شع جدول زمني مع التواريخ البداية، ونتهاء لكل ن�شاط.	•

وينبغ���ي اأن تك���ون اخلطة مبثابة مرجع للم�ش���روع باأكمله واأ�شا�س لر�ش���د التقدم املحرز فيه. 
وق���د ت�شتخدم جلن���ة القيادة الوطنية مثل اخلطة، للتحقق م���ن التناق�شات بني املواعيد النهائية 

املحققة واملخطط لها، وهو من �شاأنه اأن ي�شاعد يف اإدارة التقييم.
يعر����س اجل���دول 1.1 مثال عل���ى جزء من خطة امل�ش���روع التي و�شعت جلن���وب اأفريقيا. وقد 
انطبقت اخلطة ال�شاملة، والتي �شملت اأن�شطة اأكرث بكثري مما يعر�س هنا، على الفرتة املمتدة من 

مطلع عام 2004 اإلى دي�شمرب 2006.
وعل���ى اأن تاأخ���ذ خطة التقييم الوطني يف عني العتبار توقي���ت تخلي�س التمويل. تعيني املوظفني 
واحل�شول على اخلدمات واملعدات يكون غري معقول قبل �شمان التمويل لتكاليف الت�شيري وال�شتثمار.
هن���اك تقديرات غري واقعية للوق���ت للعديد من خطط التقييم الوطني. ففي البلدان النامية، 
عل���ى وج���ه اخل�شو����س، ينبغي توق���ع جمموع���ة وا�شعة م���ن امل�شاكل املتعلق���ة بالتاأخ���ري يف تعيني 
املوظف���ني، والعث���ور على خرباء موؤهلني، واحل�شول على بيانات حديث���ة ودقيقة عن عدد املدار�س 
والط���لب، وتدري���ب املوظفني املحليني على مهم���ات خا�شة )مثل كتابة الفق���رات واأخذ العينات 
والتحلي���ل الإح�شائي(، وجتريب وبن���اء النماذج النهائية لختب���ارات التح�شيل، واحل�شول على 
الرتخي����س لإجراء الختبارات وال�شتبانات، وطباعة املواد، وتنقيح البيانات. فالتقديرات املبنية 
عل���ى الدرا�شات الدولية للتح�شيل، اأو الدرا�شات يف البلدان ال�شناعية، من املحتمل اأن تكون غري 
منا�شب���ة، لأن مثل هذه الدرا�شات ل تواجه ع���ادة م�شاكل مثل الق�شور يف نظم الت�شالت والنقل 
والنقطاع���ات يف التزويد بالكهرب���اء واملمار�شات املرتبطة بالعمل واملعوق���ات التي حتد من كمية 

الوقت الذي ميكن اأن يخ�ش�شه الأفراد ملهمات التقييم الوطني.
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الـجــدول 1.1
مقتطف من خطة امل�سروع للتقييم الوطني 

الن�شـــــاط الرئي�شي والأن�شـــــطة 
الفـــــرعية

الـمـدة
�شــاعات العمل 

ال�صرورية
تاريخ النتهاءتاريــــخ البدء

ال�صخ�ص 
املعني

التخطيط والتفاق ب�ش���اأن اجتماع جلنة 
402004/01/052004/02/05�شهرالقيادة الوطنية. 

حتديد امل�شاركني والت�شال بهم.
حتديد موعد منا�شب للجتماع.

تنظيم النقل واملكان والإقامة والجتماع 
واملرطبات.

اإر�شال الدعوات.
1202004/01/052004/02/05�شهرحتديد اإطار للتقييم.

1602004/02/052004/04/05�شهريناختيار عينة املدار�س.
حتديد املجتمع امل�شتهدف.

الت�شال بق�شم الوزارة لبيانات املدر�شة.
اإع���داد اإج���راءات اأخذ عين���ات املدار�س 

ومن داخل املدار�س. 
ر�شم العينة.

و�شع ال�شيغة النهائية للعينة.

بناء الأدوات.
اأربعة 
6402004/02/202004/06/30اأ�شهر

بن���اء وحترير الفق���رات واأدل���ة التنقيط 
وو�شع ال�شياغة النهائية لها.

حتديد كتاب الفقرات.
تعيني كتاب الفقرات.
تدريب كتاب الفقرات

�شياغة فق���رات الختبار وفقرات العينة 
ودليل اإجراء الختبار

مراجعة فقرات الختبار
جتريب فقرات الختبار

بناء اأدلة التنقيط
ت�شحيح فقرات الختبار

بع����د املراجعة الر�شمي����ة، اختيار املجموعة 
النهائية لفقرات الختبار وفقرات العينة.

اإمتام العمل الفني وتخطيط الختبار.
تقدير الوقت املخ�ش�س لكل اختبار.

اإعداد دليل اإجراء الختبار واأدلة التنقيط.
Howie 2004 امل�شدر: مقتب�س من
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وضع امليزانية

توفر ميزانية واقعية واحل�شول على متويل كاٍف للتقييمات وا�شعة النطاق يكون اأ�شا�شيا. فقد 
ف�شل���ت عدة جهود التقييم الوطني ب�شبب النق����س الكبري يف امليزانية املر�شودة. ومبا اأنه ل توجد 
�شيغة ثابتة لتقدير تكلفة التقييم الوطني، فيمكن لفريق التقييم الوطني اأن يبداأ مبيزانية اإجمالية 
على اأ�شا�س املراحل املختلفة للم�شروع، ومن ثم يبداأ يف تعديلها. ينبغي اأن يعك�س الت�شميم امليزانية 
املتوفرة. وكبديل لذلك، مع ميزانية حمددة �شلفا، ميكن اإجراء التعديلت على الت�شميم الأويل. 
وينبغي اإ�شراك خرباء التقييم و�شناع القرار يف املالية - اإن اأمكن - يف مناق�شات و�شع امليزانية.

وعن���د و�ش���ع امليزاني���ة، ينبغي �ش���رد جميع الأن�شط���ة الرئي�ش���ة يف ت�شميم التقيي���م، وينبغي 
Gre�  تخ�شي�س اجلداول الزمنية والتكاليف لكل عن�شر )ن�شاط ون�شاط فرعي اأو مهمة( )انظر
aney وKellaghan 2008؛ Ilon 1996(. قد ي�شتغرق اإمتام هذه العملية عدة اأيام، و�شوف تختلف 

ال�شروط والتكاليف اختالًفا وا�شًعا من بلد اإلى بلد. وعادة ما توؤخذ معدلت الأجور الوطنية لأنواع 
حمددة من املهمات يف عني العتبار. ويف بع�س احلالت، قد يكون من ال�شروري اإدخال تعديلت 
تعك����س النق�س يف املهارات يف املج���الت املهنية الرئي�شة )مثل التحلي���ل الإح�شائي(. كما ينبغي 
توف���ري امليزانية للزي���ادة املحتملة يف الرواتب خلل مدة التقييم )ع���ادة 2-3 �شنوات( وللت�شخم 

وللأحداث غري املتوقعة )الطوارئ(.

القائمة املرجعية للتمويل

ت�ش���رد القائمة املرجعية املعرو�شة يف اجل���دول 2.1 العنا�شر الرئي�ش���ة للم�شاريف املرتبطة 
ع���ادة بالتقييم الوطني. ومبا اأن الظروف  تختلف من بلد اإلى اآخر، فقد تكون بع�س العنا�شر غري 
منا�شبة لبع�س التقييمات. ففي بع�س البلدان اأخذ جمع البيانات يف التقييم الوطني ما ي�شل اإلى 
50 يف املائة من امليزانية، بينما لزم اإدخال البيانات يف واحد من البلدان ما يقرب من 20 يف املائة 

من امليزانية. ينبغي حتديد التكاليف التي �شوف تتحملها الوكالت املوجودة يف البداية. على �شبيل 
املثال، ميكن لوزارة التعليم اأن تتحمل تكاليف الوقت الذي يق�شيه مفت�شو املدار�س يف اإدارة اأدوات 

التقييم، اأو ميكن اأن يوفر مكتب اإح�شاء وطني خدمات خبري يف اأخذ العينات.
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الـجــدول 1.2

القائمة املرجعية لتمويل التقييم الوطني

العنا�شر
م�صدر التمويل

غري ممولمتويل اآخرالتمويل املر�شود للتقييم الوطني
املوظفون

املرافق واملعدات
ت�شميم اإطار التقييم

ت�شميم وبناء الأدوات
التدريب )مثل كتابة الفقرات، جمع البيانات(

جتريب الختبار   
الرتجمة
الطباعة

جلنة القيادة الوطنية
التنقل املحلي )للمدار�س(

جمع البيانات
ت�شحيح البيانات )املفتوحة(

ت�شجيل البيانات
معاجلة وتنقيح البيانات

حتليل البيانات
كتابة التقارير 

طباعة التقارير
البلغ ال�شحفي والإعلن عن النتائج 

املوؤمتر حول النتائج 
املواد ال�شتهلكية

الت�شالت 
اأن�شطة املتابعة

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.



31 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

      الفصل الثاني 

املوظفون والتجهيزات الضرورية للتقييم الوطني
اإذا اتف����ق عل����ى اأن ال�شبب م����ن وراء اإجراء التقيي����م الوطني هو توفري معلوم����ات �شادقة عن 
حت�شي����ل الط����لب يف النظام التعليمي، فالق����رارات املتعلقة باملوظفني الذي����ن �شيقومون باإجراء 
التقيي����م والتجهيزات، التي �ش����وف يحتاجون اإليها تكون حا�شمة . وميكن توق����ع كل اأنواع امل�شاكل 
اإذا كان املوظف����ون غري اأكفاء، اأو اإذا كانت التجهيزات غري ملئمة. على �شبيل املثال؛ قد ل يوفر 
الختب����ار امل�شتخ����دم معلومات �شادقة وثابتة حول حت�شيل الط����لب يف جمال املنهاج، اأو املركب 
ال����ذي يت����م تقييمه. وقد ل متثل العينة التي يتم اختيارها ب�ش����كل كاف جمتمع البحث امل�شتهدف، 
وق����د ل يكون الطلب الذي����ن يجرون الختبار هم الذين مت اختيارهم، وقد ل يتبع امل�شرفون على 
الختب����ار التوجيه����ات اخلا�شة باإج����راء الختبار بدقة، وقد ل تدخل البيان����ات التي مت جمعها يف 
املدار�����س ب�ش����كل �شحيح يف قاعدة البيان����ات، وقد ل يكون التحليل الإح�شائ����ي للبيانات منا�شبا، 
وق����د يتم ا�شتخل�س ا�شتنتاجات غري مربرة )مثل فيما يتعل����ق بال�شببية(، وقد ل توفر التقارير 
معلومات كافية عن اجلوانب الفنية للدرا�شة اأو حمتوى اختبارات التح�شيل اأو الطرق امل�شتخدمة 
اأو هام�����س اخلط����اأ والتحيز يف التقديرات. ي�ش����ف هذا الف�شل التوظي����ف والتجهيزات واملعدات 
الأ�شا�شي����ة ال�شروري����ة يف التقيي����م الوطن����ي للم�شاعدة على من����ع حدوث هذه امل�ش����اكل، وبالتايل 

امل�شاهمة يف جودة العملية. وي�شتدعي التخطيط ملراقبة اجلودة البدء مع تخطيط امل�شروع.

الشروط املتعلقة باملوظفين
كمب���داأ عام، ل ينبغي فقط اأن لدى املوظفني مهارات متخ�ش�شة، بل ينبغي اأي�شا اأن يكونوا 
ملتزم���ني ومنفتحني ويهتمون بالتفا�شي���ل وعلى ا�شتعداد للعمل ل�شاع���ات اإ�شافية خارج الدوام 
الع���ادي. فهذه ال�شفات، من وجهة نظر امللءمة والفعالية الفنية، هي اأكرث اأهمية من الأقدمية 

داخل ق�شم يف احلكومة، اأو داخل موؤ�ش�شة اأكادميية.
يح���دد م�شتوى التمويل املتوفر للتقييم الوطني اإلى ح���د كبري عدد وم�شتويات مهارة املوظفني 
الرئي�ش���ني.  وميك���ن ملقرتح الت�شميم اأو التخطي���ط اأن ي�شاعد يف تو�شي���ح اأدوار ومهام املوظفني. 
وبالت���ايل، فتحدي���د املجتمع امل�شته���دف )مثل ال�ش���ف الدرا�شي( وجمالت املنه���اج الدرا�شي اأو 
املركب���ات، الت���ي �شيتم تقييمها، �شوف ي�شري اإلى املعرفة وامله���ارات التي يجب اأن  كتاب الفقرات، 
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يف ح���ني اأن ق���رار بناء التقييم على عينة ولي�س جمتمع البح���ث باأكمله �شوف يبني احلاجة اإلى وجود 
�شخ�س من ذوي املهارات يف اأخذ العينات بالحتمال. �شوف يعني بع�س املوظفني )على �شبيل املثال، 
كتاب الفقرات اأو امل�شرفون على اإجراء الختبار اأو موظفو اإدخال البيانات( ب�شفة موؤقتة يف مراحل 
خمتلف���ة. ي�شف هذا الق�شم دور املوظفني الرئي�ش���ني اأو اجلوهريني )مثل املن�شق الوطني( وكذلك 

اأدوار موظفني اإ�شافيني، مثل امل�شرفني على اإجراء الختبار، والذين �شيطلب منهم تنفيذ التقييم.

املنسق الوطني
ينبغ���ي على املن�ش���ق الوطنيNC( 1( اأن يعط���ي التوجيه العام، واأن يوف���ر القيادة خلل جميع 
مراحل تخطيط وتنفيذ التقييم الوطني. كما ينبغي اأن ي�شاعد املن�شق الوطني يف �شمان اأن التقييم:

يعالج ق�شايا ال�شيا�شات الرئي�شية املطلوبة من قبل الوزارة	•
منا�شب من الناحية الفنية	•
ينفذ يف الوقت املحدد ويف حدود امليزانية.	•

ينبغ���ي اأن يكون املن�شق حمرتًما داخ���ل املجتمع التعليمي ولديه اإمكاني���ة الو�شول اإلى الأطراف 
املعنية التعليمية الرئي�شية واإلى امل�شادر الأ�شا�شية للتمويل. ينبغي اأن يكون قادًرا على روؤية »ال�شورة 
ال�شامل���ة«. وق���د مت توظي���ف املن�شقني الوطني���ني من مكات���ب المتحان���ات ووزارات التعليم الوطنية 
واجلامع���ات وموؤ�ش�شات البحث. وينبغي اأن يكون املن�شقون الوطنيون على دراية باملفاهيم الأ�شا�شية 
يف القيا�س التعليمي وباملنهاج اأو املركب الذي يتم تقييمه. كما يجب اأن لديهم خربة وا�شعة يف تطوير 
الختبار، وكذلك يف اإدارة امل�شاريع واإدارة جمموعات كبرية من الأ�شخا�س. وينبغي اأن يكون لديهم 

قيادة قوية ومهارات توا�شل جيدة. قد ت�شمل بع�س امل�شوؤوليات الأ�شا�شية للمن�شق الوطني:

• ربط الت�شال مع املنظمات والهيئات الوطنية املعنية بالتعليم ورفع التقارير اإلى جلنة القيادة الوطنية.	
اإدارة �شوؤون املوظفني وامليزانية يف كل مرحلة من مراحل التقييم.	•
توفري التدريب والقيادة لكتاب الفقرات.	•
• مراجعة الختبارات وال�شتبانات واملواد ذات ال�شلة ل�شمان اأن املحتويات منا�شبة وخالية من التحيز 	

)مثل املتعلقة بالذكور والإناث اأو الطلب يف املناطق احل�شرية والريفية اأو اأفراد جماعة عرقية(. 
تقدمي امل�شورة ب�شاأن تف�شري نتائج الختبار.	•
التن�شيق و�شمان جودة الإ�شدارات التي تتبع التقييم الوطني.	•
• اإدارة العلقات العامة، مبا يف ذلك القيام بندوات لرفع الوعي والتوعية خلل وبعد التقييم الوطني.	

املنسق الوطني املساعد
ق���د يتطل���ب التقييم من�شًق���ا وطنيًّا م�شاع���ًدا تبًعا لهيكلة النظ���ام التعليمي، ونط���اق التقييم، 
و�شغ���وط الوقت على املن�ش���ق الوطني، وتوفر التمويل. وينبغي اأن تتوفر يف املن�شق الوطني امل�شاعد 
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العدي���د م���ن ال�شم���ات املتطلب���ة يف املن�شق الوطن���ي، ويكون قادًرا عل���ى اأن يدع���م املن�شق الوطني 
ويعو�ش���ه عند ال�شرورة. رمبا ت�شند ل���ه امل�شوؤولية الأ�شا�شية على جوان���ب معينة من التقييم، مثل 
بن���اء الختبار اأو اإدارة البيان���ات، اأو قد يركز على امل�شائل العملية واللوج�شتية. ومن ال�شروري اأن 

يكون لديه معرفة مف�شلة باخلطة الإجمالية لتنفيذ التقييم الوطني.

منسقو املناطق
يف البل���دان الكبرية ذات نظم اإداري���ة باملناطق، ينبغي على فري���ق التقييم الوطني النظر يف 
تعي���ني من�شقني باملناطق لتنظيم الختبارات والتن�شيق مع املدار�س وامل�شرفني على الختبار. ومن 
�شاأن هوؤلء املن�شقني اأن يكونوا م�شوؤولني عن تخ�شي�س واإي�شال املواد اإلى امل�شرفني على الختبار، 
ويج���ب اأن يتحققوا من حمتويات ال�شناديق القادمة م���ن املكتب املركزي. وميكن اأي�شا اأن يكونوا 
م�شوؤول���ني عن امل���واد العائدة من املدار����س بعد اإجراء الختب���ارات وال�شتبيان���ات. ومبوجب هذا 

الرتتيب، فاإن مكتب املن�شق ي�شبح املكتب الإقليمي ومقر تخزين اأدوات التقييم.

كتاب الفقرات
ت�شري التجربة اإلى اأن املعلمني املمار�شني واملتمكنني من املنهاج يكونون كتاب فقرات ناجعني. 
ويكون من اجليد �شمان اأن يتم اختيار املعلمني من اأنواع خمتلفة من املدار�س، مبا يف ذلك املناطق 
الريفية واملدار�س النائية. قد ا�شتخدم اأكادمييون وم�شئولو المتحانات الر�شمية ومفت�شو املدار�س 
ل�شياغة فقرات التجريب لبع�س التقييمات الوطنية. لكن مل تكن هذه التجربة اإيجابية دائما لأن 
ه���وؤلء الأفراد غالبا ما يفقدون الت�شال م���ع واقع الف�شول الدرا�شية، ورمبا تكون لديهم توقعات 

عالية ب�شكل غري واقعي ملعايري حت�شيل الطلب. 
ينبغي تدريب كتاب الفقرات على كيفية حتليل املنهاج الدرا�شي وبناء اأهداف التعلم والتعرف 
على املفاهيم اخلاطئة واأخط���اء الطلب ال�شائعة وكتابة الفقرات التي توفر معلومات ت�شخي�شية 
واحلك���م عل���ى نوعية فقرات اختب���ار التجريب، �شواء من حيث املحت���وى اأم من حيث اخل�شائ�س 
الإح�شائي���ة. ويتم توظيفهم عادة على اأ�شا����س دوام جزئي. بعد فرتة جتريبية، قد ي�شطر من�شق 
بن���اء الختب���ار اإلى ال�شتغناء عن خدمات بع�س الأفراد الذي���ن يف�شلون يف اإنتاج فقرات جيدة، اأو 

الذين ل يكرتثون من حيث الهتمام بالتفا�شيل، اأو حفظ امللفات.

اإلحصائي
الإح�شائ���ي هو امل�شئول عن امللءمة الفنية للتحلي���لت الإح�شائية. ومن املحتمل اأن ي�شارك 
يف ت�شمي���م التقييم، ويف بن���اء اإطار العينة الوطنية واختيار العينة املمثل���ة امل�شتخدمة يف التقييم 
الوطن���ي. وي�شاع���د اأي�شا يف تف�شري نتائج الختبار التجريب���ي والنهائي، وميكن اأن ي�شارك يف بناء 
قاع���دة بيانات، كما يوجه اأو يقوم بتحليل نتائ���ج التقييم. ي�شف الكتاب الرابع من هذه ال�شل�شلة، 
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حتلي���ل البيانات من التقيي���م الوطني للتح�شي���ل التعليمي، العديد من املهم���ات الإح�شائية التي 
تدخل يف التقييم. وينبغي اأن يتمتعلإح�شائي بالكفاءة يف ا�شتخدام SPSS )احلزمة الإح�شائية 

.Access و  Excel و WesVar للعلوم الجتماعية( و
قد ل تكون هناك حاجة اإلى خدمات الإح�شائي على اأ�شا�س دوام كامل. ومن املرجح اأن يكون 
ع���بء عمل الإح�شائي ثقيل يف املرحلة الأولى، عندما يك���ون الرتكيز على الت�شميم، وخ�شو�شا 

عند اأخذ العينات وجتريب الأدوات، ومرة   اأخرى بعد اأن يتم جمع البيانات وتنقيحها.
وت�ش���م م�ش���ادر الإح�شائي���ني املخت�ش���ني اجلامعات وبع����س الأق�ش���ام احلكومي���ة. وميكن ملكتب 
الإح�ش���اء الوطن���ي اأن يكون م�ش���درا جيدا ب�شكل خا����س. يف بع�س احلالت، يك���ون التعاقد بخ�شو�س 
خدمات اإح�شائي خارجي اأجنبي �شروريا للم�شاعدة يف اأخذ العينات والتحليل وتف�شري النتائج. واإذا مت 
توظيف اإح�شائي خارجي، فيتوقع منه امل�شاعدة يف تطوير القدرات الفنية �شمن فريق التقييم الوطني. 

املسؤول عن إدارة البيانات
يتحمل امل�شوؤول عن اإدارة البيانات )DM( اأ�شا�شا قدرا كبريا من امل�شوؤولية عن جودة البيانات 
امل�شتخدم���ة يف التحليلت. عفلى وجه اخل�شو�س، يكون م�شئ���ول عن دقة البيانات، وحتديدا عن 
الرتمي���ز ال�شحيح، وتنقي���ح وت�شجيل بيانات الختب���ار وال�شتبانات. وينبغ���ي اأن تكونلديه معرفة 
عملي���ة ب Microsoft Word و Excel و Access وكذل���ك SPSS وWesVar. ب�شف���ة مثالي���ة. كما 
ينبغ���ي اأن تكون لديه اأي�شا جتربة وا�شع���ة يف اإدارة البيانات، واأن يعني يف بداية التقييم، وي�شارك 

يف اأخذ العينات، ويف ت�شميم وترميز الأدوات.
باتف���اق م���ع املن�ش���ق الوطني، وجنب���ا اإلى جنب م���ع اإح�شائ���ي ال�شتطلع العام���ل على اإطار 
وت�شمي���م اأخ���ذ العينات، يع���د امل�شئول عل���ى اإدارة البيانات نظام واإج���راءات الرتقيم التي �شوف 

ت�شتخدم خلل التقييم. وينبغي اأن ينطبق هذا املخطط على املدار�س وال�شفوف والطلب.
نظ���ام الرتقي���م هو عن�شر اأ�شا�شي ملراقب���ة اجلودة. وهو �شروري يف عملي���ات اأخذ العينات، 
ويج���ب اأن ينفذ، على اأبعد تقدير، يف وق���ت اختيار العينة. ويتعني على امل�شئول عن اإدارة البيانات 
�شم���ان اأن الكرا�ش���ات الفردية للطلب وال�شتبان���ات واأوراق ال�شتجابة )يف ح���ال ا�شتخدامها( 
ميكن التعرف عليها عن طريق ترقيمها قبل اإر�شال املواد لإجراء الختبار. فالرتقيم امل�شبق يكون 

حا�شما لر�شد معدلت م�شاركة الطلب، والتحقق من اأمن املواد.
قد ت�شتخدم اأرقام تعريف املدار�س من نظام املعلومات لإدارة التعليم من اأجل حتديد املدار�س 
الت���ي مت اختيارها لإج���راء التقييم. وكبديل لذلك، ميكن فهر�شة املدار�س با�شتخدام نظام ترقيم 
يح���دد املحافظ���ة اأو املنطقة واملدر�شة والتلميذ. يعطي الإط���ار 1.2 اأمثلة عن نظامني للرتقيم من 
ه���ذا القبيل. يحدد الأول املدار�س الفردية؛ ويعرف الث���اين لي�س فقط املدار�س الفردية، بل اأي�شا 

الطلب امل�شاركني من داخل املدار�س.
�ش���وف يتطلب الأمر مربمج كمبيوتر اأو �شخ�ش���ا لديه معرفة كافية وخربة فيما يخ�س اإن�شاء 
واإدارة قواعد البيانات يف حمطات حا�شمة من التقييم. يف بع�س احلالت، قد يطلب من ال�شخ�س 
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نف�ش���ه لع���ب اأدوار خمتلفة: مربم���ج وم�شئول على اإدارة البيان���ات، اأو م�شوؤول ع���ن اإدارة البيانات 
واإح�شائي، تبعا للخربة املتوفرة حمليا. ويتناول اجلزء الثالث تنقيح واإدارة البيانات، والتي تعترب 

املهارات الأ�شا�شية املتطلبة يف امل�شوؤول على اإدارة البيانات.

الإطـــــار 2.1

اأنظمة الرتقيم امل�شتخدمة يف التقييمات الوطنية

فيما يلي اأمثلة من اأنظمة الرتقيم امل�شتخدمة يف التقييمات الوطنية:

ي�شتخ���دم عدد م���ن اأربعة اأرقام. ميثل الرق���م الأول املنطقة، والثاين املجال، والثال���ث املقاطعة، والأخري . 1
املدر�شة. ي�شري عدد 5342 اإلى املدر�شة رقم 2، والتي تقع يف املقاطعة 4، يف املجال 3، ويف املنطقة 5.

ت�شتخ���دم �شتة اأرق���ام. ي�شري الرقم الأول اإلى املحافظة، وت�شري الأرق���ام الثلثة التالية اإلى رقم املدر�شة، . 2
واآخ���ر رقم���ني هما رمز هوي���ة التلميذ. على �شبي���ل املثال، ي�شري رق���م التلمي���ذ 200537 لطالب يوجد يف 

املحافظة رقم 2، يف املدر�شة اخلام�شة يف القائمة، وهو التلميذ ال37 يف قائمة ال�شف.
امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

املصمم أو الشخص املكلف بالرسومات
يك���ون للم�شمم اأو ال�شخ�س املكلف بالر�شوم���ات امل�شوؤولية عن اإعطاء مظهر احرتايف جلميع 
الختب���ارات وال�شتبان���ات والأدلة والتقارير املرتبطة بالتقييم الوطن���ي. وينبغي اأن يوفر الأ�شكال 
ال�شوري���ة املرتبط���ة بفق���رات الختبار، وكذل���ك اجل���داول والر�ش���وم البيانية وال�ش���ور الأخرى 
امل�شتخدم���ة يف التقاري���ر. وت�شم م�شادر املوظفني ذوي اخلربة �شركات الن�شر اأو املطابع. وينبغي 
اأن يك���ون امل�شمم اأو ال�شخ�س املكلف بالر�شومات موجودا عن���د ال�شرورة، واأن يتم اإ�شعاره مبهلة 
كافية مبتطلبات الوقت املحتملة. يحتوي القر�س املدمج امل�شاحب للكتاب الثاين، بناء الختبارات 
وال�شتبان���ات للتقييم الوطن���ي للتح�شيل التعليمي، على اأمثلة من فق���رات الختبار مقدمة ب�شكل 

جيد مع مواد م�شورة وبيانية داعمة.

املترجمون
للعدي���د من البلدان اأعداد كبرية م���ن جمتمعات الطلب الذين لي�ش���ت لديهم لغة م�شرتكة، 
ويف ه���ذه احلال���ة قد حتتاج الأدوات اإلى الرتجمة. من الوا�شح اأن املرتجمني ينبغي اأن يكونوا على 
م�شت���وى عال من الكفاءة يف اللغات املعنية، واأن يكونوا على دراية مبحتوى املواد التي يرتجمونها. 
ومن امل�شتح�شن اأن يتوفر ما ل يقل عن مرتجمني اثنني.  قد يرتجم كلهما الختبار نف�شه يف وقت 
واحد وتتم مقارنة النتائج، وحينما تربز نقاط اخلالف، يتو�شالن اإلى اتفاق عرب املناق�شة. ويطلق 
على هذه العملية ا�شم الرتجمة املتزامنة. وكبديل لذلك، يرتجم �شخ�س من اللغة الأولى اإلى اللغة 
الثاني���ة، وبعده���ا ي�شلم الختبار للمرتج���م الآخر الذي يرتجمه من اللغة الثاني���ة اإلى اللغة الأولى 
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مرة اأخرى. تقارن الن�شختان، ويتم حل الختلفات مرة   اأخرى من خلل عملية املناق�شة. وت�شمى 
هذه العملية الرتجمة العك�شية. وعلى الرغم من اجلهود اجلبارة التي يبذلها املرتجمون، فتحقيق 
التنا�ش���ب الدقيق بني الختبار ون�شخته املرتجمة قد يربهن ملجموعة متنوعة من الأ�شباب، مبا يف 

ذلك الختلفات بني اللغات من حيث بنيتها، على �شعوبته ال�شديدة اأو حتى على ا�شتحالته.
توفر الختبارات التجريبية فر�شة جيدة لإزاحة العبارات اأو الكلمات ال�شعبة. يف غانا، على 
�شبي���ل املثال، طلب من التلميذ ترجمة بع�س الكلمات )من الإنكليزية( اإلى اللغات املحلية خلل 
اختبار جتريبي لتحديد الكلمات التي ي�شاء فهمها عادة. بطريقة مماثلة اإلى حد ما، و�شع اأطفال 
جنوب اأفريقيا �شطرا حتت الكلمات التي مل يفهموها خلل املرحلة التجريبية للختبار. و�شاعدت 
ه���ذه املعلوم���ات يف تعدي���ل الفقرات للدرا�ش���ة الرئي�شية. وعادة م���ا تدعو ال�ش���رورة اإلى خدمات 
املرتجم���ني فقط يف اأثناء اإعداد الن�شخة التجريبية والنم���وذج النهائي للختبارات وال�شتبانات، 

وعندما يتم اإعداد التقارير للن�شر.

الشخص املكلف باالتصال باملدرسة
ميك���ن اأن يكون ال�شخ�س املكلف بالت�ش���ال باملدر�شة اأو من�شق املدر�ش���ة معلما اأو م�شت�شارا يف 
التوجيه باملدر�شة، ولكن ل ينبغي اأن يكون مدر�شا للطلب الذين مت اختيارهم للتقييم. ويلعب مدير 
املدر�ش���ة هذا الدور يف كثري من الأحيان. ويعم���ل ال�شخ�س املكلف بالت�شال باملدر�شة كنقطة و�شل 
يف املدار����س لفري���ق التقيي���م الوطني، وي�شاعد على �شم���ان اأن يكون موظفو املدر�ش���ة على بينة من 
التقيي���م، ويحدد مقر الختبار ويتفق على مواعيده وتواريخه مع التلميذ ومعلميهم، ويلتقي بفريق 
التقييم يف يوم الختبار. وينبغي اأن ين�شق ال�شخ�س املكلف بالت�شال باملدر�شة تعبئة ا�شتمارة متابعة 
الطلب ويوزع ا�شتبانات املعلمني واملدار�س، ويكون امل�شوؤول عن �شمان اأن جميع مواد الختبار قد مت 
التو�ش���ل اإليها، ومت حفظها باأمان، واأنها قد اأعيدت اإلى اإدارة املركز الوطني اأو الإقليمي بعد اإجراء 
الختب���ار. وينبغ���ي اأن ي�شعى اأي�شا اإلى �شمان اأن الف�شل الدرا�ش���ي امل�شتخدم للتقييم وا�شع مبا فيه 
الكفاية ل�شتيعاب جميع الطلب الذين مت اختيارهم لإجناز الختبارات، واأنه ي�شمح مب�شاحة كافية 
بينهم ملنع التوا�شل مع الآخرين والغ�س. يدعم ال�شخ�س املكلف بالت�شال باملدر�شة بالأ�شا�س فريق 

التقييم عن طريق اتخاذ جميع الرتتيبات اللزمة ل�شمان ح�شن �شري عملية التقييم يف املدر�شة.

مسجلو البيانات
ت�شتخ���دم بع����س ف���رق التقييم الوطن���ي موظفني احرتافي���ني يف اإدخال البيان���ات لت�شجيل اأو 
م�ش���ك البيانات م���ن الختبارات وال�شتبانات. وينبغي اأن يكون ل���دى الأفراد املختارين لأداء هذه 
املهم���ة خربة و�شجل يف ال�شرعة والدقة يف اإدخال البيان���ات. فالإهمال يف ت�شجيل البيانات ميكنه 
اأن يقو����س جودة التقييم. وميكن التعاقد مع وكالة خارجي���ة لإجناز هذا العمل بدل من الت�شجيل 
املحل���ي للبيانات. يف هذه احلالة، ينبغي لع�شو م���ن فريق التقييم اأو اأكرث التحقق من جودة العمل 
بانتظ���ام. وتكون مراقبة اجلودة اأم���را �شروريا �شواء اأجنز ت�شجيل البيانات حمليا، اأو بال�شتعانة 
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مب�ش���ادر خارجية. ويتزايد ا�شتخدام املا�شحات ال�شوئية الإلكرتونية لت�شجيل بيانات الختبارات 
وال�شتبانات، والتي يتم حفظها بعد ذلك يف ملفات من اأجل تنقيحها وحتليلها. لكنه قد يتعذر يف 

بع�س الدول احل�شول على املا�شحات ال�شوئية اأو على خدمات ال�شيانة الحتياطية ال�شرورية.

املشرفون ىلع إجراء االختبار
يف بع����س البلدان، ي�شرف معلمو ال�شفوف على اإج���راء اختبارات التقييم الوطني لطلبهم. 
غ���ري اأن ه���ذه املهمة، يف اأكرث الأحيان، تفو�س للمعلمني الذي���ن ل يدر�شون الطلب الذين يجرون 
الختب���ار اأو لأفراد من خارج املدر�شة. وتلعب ممار�شات العم���ل املحلية وم�شتويات املكافاأة املالية 
وتواف���ر املوظف���ني دورا هاما يف اختيار امل�شرفني عل���ى اإجراء الختبار. وقد �شم���ل موظفو اإجراء 
الختبار املعلمني )مبا يف ذلك املعلمون املتقاعدون( ومفت�شي املدار�س ومدربي املعلمني وامل�شئولني 
عل���ى المتحانات الر�شمية وطلب اجلامعات )وخا�شة الطلب يف برامج الرتبية وعلم النف�س(. 
يف بع����س البل���دان، يتم التعاقد يف جمع البيانات مع هيئ���ة متخ�ش�شة يف هذه العملية. وينبغي اأن 

تتوفر يف امل�شرفني املحتملني لإجراء الختبار اخل�شائ�س الآتية:
مهارات تنظيمية وتوا�شلية جيدة.	•
خربة يف العمل باملدار�س.	•
املوثوقية والقدرة والرغبة يف اتباع التعليمات بدقة.	•

ويلخ����س اجلدول 2.1 بع�س املزايا والعيوب ل�شتخدام موظفني من خلفيات خمتلفة. وميكن 
اأن ي�شاعد توفري مبادئ توجيهية وا�شحة وتدريب مكثف يف معاجلة اأي عيوب موجودة.

ومب���ا اأن الإ�شراف اخلاطئ على اإج���راء الختبار مييل اإلى كونه امل�شدر الأكرث �شيوعا للخطاأ 
يف التقيي���م الوطن���ي، فينبغي اإيلء اهتمام خا�س لختيار وتدري���ب ومراقبة امل�شرفني على اإجراء 
الختبارات وال�شتبانات. وقبل كل �شيء، ينبغي اأن يكون الأ�شخا�س الذين يعينون يف هذا املن�شب 

جديرين بالثقة وم�شئولني وملتزمني.
ينبغي على امل�شرفني على اإجراء الختبار 

التاأكد من اأن املعلمني وغريهم من املوظفني غري موجودين بالقاعة عند اإجراء الختبارات.	•
التحقق من اأن الطلب الذين مت اختيارهم يف العينة هم وحدهم الذين يجرون الختبارات.	•
معرفة املبادئ التوجيهية لإجراء الختبار وتتبعها بدقة.	•
اإعطاء تعليمات وا�شحة و�شريحة.	•
التاأكد من اأن الطلب على فهم بعمليات ت�شجيل الإجابات.	•
التم�شك ال�شارم باحلدود الزمنية.	•
احلر�س على عدم الغ�س اأو غريه من اأ�شكال التوا�شل بني الطلب.	•
جمع كل املواد عند اإنهاء الختبار.	•
امللحظة والإبلغ عن اأي خمالفات قبل ويف اأثناء وبعد الختبار.	•
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الـجــدول 2.1 

مزايا وعيوب فئات املوظفني امل�سرفني على اإجراء االختبار

العيوباملزاياالفئة

موؤهلون مهنيااملعلمون
قد يج���دون �شعوبة يف التخل�س م���ن املمار�شات املعتادة 
)مث���ل م�شاع���دة الط���لب( ويف تعل���م ط���رق جديدة يف 

التعامل مع التلميذ

ق���د ي�شعرون باأن التقييم ي�شتهدفهم اأي�شا، وقد يحاولون يكونون على معرفة بالأطفال
م�شاعدة الأطفال )اإذا كان �شفهم يخ�شع للتقييم(

قد يكونون اأقل تكلفة من الآخرين، 
قد يكون من ال�شعب، ومن املكلف تنظيمهم وتدريبهموخا�شة من حيث التنقل والتغذية

من املحتمل اأن تتوفر لديهم طلقة 
يف لغة املنطقة اأو اللغة املحلية

املفت�شون 
ومدربو 
املعلمني

من املحتم���ل اأن تكون لديهم خربة 
قد يكونون �شلطويني ب�شدةيف الف�شول الدرا�شية

يف  ك�ش���ركاء  ينخرط���ون  �ش���وف 
التقييم الوطن���ي، ال�شيء الذي قد 

يجعلهم مهتمني بالنتائج

قد ينزعون اإلى ممار�ش���ة اأن�شطة التفتي�س بالإ�شافة اإلى 
الإ�شراف على اإجراء الختبارات

م���ن املرجح اأن يعرفوا موقع معظم 
من املحتمل اأن يكونوا اأكرث تكلفة من املعلمنياملدار�س

ق���د ي�شع���رون اأنهم لي�ش���وا بحاجة اإل���ى اإتب���اع التعليمات 
املف�شلة يف الدليل

طلب 
اجلامعات

يتوف���رون ب�شهولة، خ�شو�شا خلل 
قد ل يوثق فيهم كثرياالعطل اجلامعية

ق���د يفتقرون اإل���ى ال�شلطة اللزمة للتعام���ل مع املديرين من املرجح اأن يتبعوا التعليمات
ومديري املدار�س وغريهم

ه���م اأك���رث احتم���ال م���ن غريه���م 
ي�شعب م�شائلتهملتحمل الظروف القا�شية للتنقل

الأحي���ان  م���ن  كث���ري  يف  ميكنه���م 
قد ل ميلكون طلقة يف اللغة املحليةا�شتخدام فر�شة العمل

قد ل يبعثون الإح�شا�س بالحرتام وال�شلطة اأمام الطلبغري مكلفني ن�شبيا

)يتب�������ع(
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الـجــدول 2.1 

مزايا وعيوب فئات املوظفني امل�سرفني على اإجراء االختبار )تابع(

موظفو مكتب 
التقييمات اأو 
المتحانات

ق���د يكون���ون ا�شتبدادي���ني للغاي���ة، وخا�ش���ة اإذا كان���ت موؤهلون مهنيا 
وظيفتهم الإ�شراف على المتحانات الر�شمية

م�شئول���ون مبا�ش���رة اأم���ام �شلط���ة 
التعيني

ق���د يفتقرون اإلى جترب���ة حديثة يف ال�ش���ف، وبالتايل ل 
يفرزون �شعور ال�شلطة اأمام الطلب

ق���د يفتقرون للتجرب���ة يف امل�شتوى التعليم���ي املعني الذي من املحتمل اأن يكونوا موثوقني
يجري اختباره

يكون الحتفاظ بهم يف امليدان مكلفاجيدون يف حفظ ال�شجلت

اتخ���اذ  قب���ل  للت�ش���اور  مييل���ون 
قد ل تتوفر لديهم الطلقة يف اللغة املحليةالقرارات الكربى

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

مصححو االختبار

يف العدي���د من التقييمات الوطنية، يتم اإدخال الإجاب���ات عن كل اأو معظم الفقرات يف نظام 
اإدخ���ال البيان���ات وت�شحيحها عن طري���ق الكمبيوتر. وتطل���ب خدمات امل�شحح���ني عندما تكون 

الفقرات من نوع الإجابة املفتوحة.
ينبغ���ي اأن ميتل���ك م�شححو الختب���ار معرفة كافي���ة باملادة الت���ي يتم اختباره���ا. وي�شتخدم 
املعلم���ون م���ن اأجل الت�شحيح يف العديد من البلدان. غري اأن توظيف املعلمني خلل فرتة الدرا�شة 
ميكن اأن يكون �شعبا عندما يكون هوؤلء متوفرين فقط خارج �شاعات الدوام املدر�شي. وت�شتخدم 
بع����س التقييمات الوطني���ة موظفي مكتب المتحان���ات، بينما ا�شتعانت اأخ���رى بخدمات موظفي 
وزارة التعلي���م اأو طلب اجلامع���ات. وبغ�س النظر عن خلفيات اأو و�ش���ع امل�شححني، فاإنه ينبغي 
اأن يت���م تدريبهم خ�شي�شا لت�شحيح اختبارات التقييم الوطني املعنية، وينبغي على ع�شو الفريق 
الأ�شا�ش���ي ر�ش���د ج���ودة الت�شحيح عل���ى اأ�شا�س يوم���ي، كما ينبغ���ي عليه ال�شتغن���اء عن خدمات 

امل�شححني غري الدقيقني.

التجهيزات

يحتاج القائمون على اإجراء التقييم الوطني ف�شاء للعمل وجمموعة من املعدات.
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فضاء املوظفين

 يحت���اج املوظف���ون الأ�شا�شيون اإلى مكاتب اآمن���ة وجمهزة باأجهزة الكمبيوت���ر. وهناك حاجة 
لف�ش���اء للكتب وامللفات. كما اأن املوظفني بدوام جزئي يحتاجون اأي�شا اإلى بع�س املكاتب. ومبا اأن 
التقييم���ات الوطنية تت�شمن ع���ادة العديد من اللقاءات مع املتخ�ش�شني يف املواد وكتاب الفقرات 
وغريهم، فاإن احل�شول على قاعة كبرية مبا يكفي ل�شتيعاب اجتماعات الفرق يكون م�شتح�شنا.

فضاء تنظيم وتخزين األدوات

ينبغ���ي تخ�شي�س اعتمادات كافية ملتطلبات الف�شاء املرتبط بحزم الختبارات لتوزيعها على 
املدار����س. ت�شتاأج���ر بع�س التقييم���ات الوطنية قاعة اأو ف�ش���اء اآخر يف موؤ�ش�ش���ة للتعليم. قد تكون 
متطلبات الف�شاء كبرية )انظر الإطار 2.2(. ميكن اأن يكون من املفيد فك ُحزم كرا�شات الختبار 
وامل���واد ال�شرورية الأخ���رى ملدر�شة واحدة على الأقل لتكوين فكرة عن مقدار الف�شاء الذي ينبغي 

توفريه جلميع املدار�س يف التقييم الوطني.

يتطل���ب التقييم الوطن���ي مرافق كبرية للتخزين �ش���واء قبل اأو بعد الت�شحي���ح واإدخال البيانات 
وتنقيحه���ا. وينبغ���ي، اإن اأمكن، تعيني قاع���ة لت�شجيل البيان���ات. وينبغي اأن توفر ه���ذه القاعة ف�شاء 
منا�شب���ا للعم���ل باحلوا�شيب املكتبية، مبا يف ذلك ف�شاء الكمبيوتر ل���كل من مدوين البيانات. و�شوف 
تكون هناك حاجة اإلى ف�شاء اإ�شايف لتخزين وتنظيم الكرا�شات التي يتم معاجلتها. وينبغي اأن يكون 
الو�شول �شهل اإلى كرا�شات الختبار وال�شتبانات لأن التحقق من بع�س الفقرات قد يكون �شروريا.

الإطـــــار  2.2 

متطلبات التخزين

توؤث���ر اأحج���ام كرا�ش���ات الختب���ار وال�شتبانات على ط���ول وعمق الرف���وف امل�شتخدم���ة للتخزين. تطبع 
كرا�ش���ات الختب���ار ع���ادة على ورق بحج���م A4 )210 × 297 مل���م اأو 8.27 × 11.69 اإن����س(. يف اأغلب 
الأحيان، يتم جتميع الكرا�شات ح�شب ال�شف واملدر�شة. اإذا كان �شمك كرا�شة الختبار يف جمال مو�شوع 
واحد ي�شل اإلى 1.5 ملم وكانت العينة الوطنية ت�شمل 5000 تلميذ، فما ل يقل عن 7.5 مرتا من م�شاحة 
للتخزي���ن يكون �شروريا. كما تكون هناك حاجة مل�شاح���ة تخزين اإ�شافية لكرا�شات الختبار يف جمالت 
املنه���اج الدرا�شي الأخرى وا�شتبانات التلميذ واملعلمني واأدلة اإج���راء التقييم ومن�شقي املدر�شة، ف�شل 

عن املرا�شلت ومواد احلزم والوثائق الأخرى املرتبطة بالتقييم الوطني.

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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املعدات واللوازم
�ش���وف تختل���ف كمية وطبيع���ة املع���دات واللوازم املطلوب���ة بناء عل���ى حجم التقيي���م الوطني 

والظروف املحلية. وت�شمل املعدات الأ�شا�شية ال�شرورية الآتية:

الهوات���ف واملكات���ب والكرا�شي وخزانة امللف���ات والرفوف وطاولت احل���زم والدواليب وعربات 	•
لنقل الأدوات.

الل���وازم املكتبية العادي���ة )اأدوات مكتبية وحفا�ش���ات وخراطي�س الطباع���ة واأقرا�س واأ�شرطة 	•
وخرام���ات ومق����س و دبا�ش���ات واأقلم حرب واأق���لم الر�شا����س و�شريط ل�ش���ق للحزم وحبل 

وعلمات ول�شاق واأقلم �شميكة(.

ورق احلزم و�شناديق اأو اأكيا�س.	•

عربات لنقل الختبارات واملواد الأخرى ح�شب احلاجة.	•

�ش���وف ت�شاع���د امليزانية املتوفرة يف حتديد كمية ونوعية املعدات التقنية، وقد لدى بع�س فرق 
التقييم الوطنية )مثل يف وزارات التعليم اأو اجلامعات( املعدات الإلكرتونية مثل اأجهزة الكمبيوتر 
والربجميات مثل )Microsoft Office و SPSS( واآلت الطباعة واآلت الن�شخ واملا�شحات ال�شوئية 
واأجه���زة الفاك�س. وقد ت�شطر فرق اأخرى اإلى �ش���راء اأو ا�شتئجار بع�س املعدات. وتعزز الربجمية 
املنا�شب���ة الدق���ة والفعالية، وخا�شة يف جم���الت مثل ت�شجي���ل واإدخال وتنقيح وحتلي���ل البيانات، 

وكذلك ت�شميم الر�شومات.

هام�س:
قد ت�شتخدم م�شطلحات اأخرى يف بع�س البلدان
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      الفصل الثالث 

اإلعداد إلجراء االختبار باملدارس

ينبغي اأن يبلغ املن�شق الوطني املدار�س باأنها قد اختريت للتقييم الوطني يف اأقرب وقت ممكن 
بعد اختيار العينة. كما ميكن اأن ير�شل لهم دعوة للم�شاركة من باب املجاملة. وقد اأ�شارت التجربة 
حت���ى الآن اإل���ى اأن الغالبي���ة العظم���ى من املدار����س احلكومية يف البل���دان النامية عل���ى ا�شتعداد 
للم�شارك���ة يف التقييم الوطن���ي. ويكون لدى املدار�س خيار رف�س امل�شارك���ة يف بع�س البلدان. وقد 
يك���ون ه���ذا اخليار الأكرث احتم���ال بالن�شبة ملعظم املدار����س اخلا�شة )التي ل ت�ش���ارك يف العديد 
م���ن التقييم���ات الوطنية(. ويف العديد م���ن الت�شريعات يكون خيار الرف�س غ���ري مفتوح للمدار�س 

احلكومية.

يف بع�س البلدان، يكون اإذن اأولياء الأمور �شروريا من اأجل م�شاركة الأطفال يف التقييم، ويف 
ه���ذه احلالة يجب القيام برتتيبات للح�شول عليه. وقد يكون طلب الرد من اأولياء الأمور فقط يف 
حالة الرف�س اأمرا كافيا. ويف هذه احلالة، اإذا مل يتم التو�شل بالرد من طرف اأولياء الأمور فيعترب 

ذلك مبثابة موافقة.

ي�شف هذا الف�شل اخلطوات التح�شريية يف اإجراء التقييم الوطني. وتت�شمن هذه اخلطوات 
الت�شال باملدار�س وتنظيم الأدوات واإعداد املدار�س.

االتصال باملدارس

اإذا ل���زم الأمر، ينبغي احل�شول على اإذن من وزارة التعليم، اأو ال�شلطة الإقليمية للتعليم قبل 
الت�ش���ال باملدار�س. وعندما يت���م الت�شال باملدار�س ودعوتهم للم�شارك���ة، ينبغي اأن يطلب منها 
اإق���رار بال�شتلم. كما ينبغي متابعة الت�شال الأويل عل���ى اأ�شا�س منتظم اإلى حدود اليوم ال�شابق 
ليوم الختبار. ويطلب من املدر�شة تعيني نقطة الت�شال، اأو ال�شخ�س املكلف بالت�شال باملدر�شة، 
اأو من�ش���ق التقييم. كم���ا ي�شعى فريق التقييم ل�شم���ان تاأ�شي�س علقة جيدة م���ع ال�شلطات املحلية 

للتعليم، اإن وجدت، واحلفاظ عليها. 
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إخبار املدارس

تف�ش���ل العديد من املدار����س، وخا�شة يف املرحل���ة البتدائية، التوا�ش���ل بر�شائل والتي ميكن 
حفظه���ا يف ملف���ات. يف اأوغن���دا مثًل، تر�ش���ل وكالة التقيي���م الوطنية ر�شائل اإل���ى جميع املدار�س 
املخت���ارة، ف�ش���ل عن كل مكتب م���ن مكاتب املقاطع���ات التعليمي���ة. وتلي هذه اخلط���وة املكاملات 
 bodaboda الهاتفية )با�شتخ���دام ب�شكل رئي�س الهواتف املحمولة(، وباإ�شعارات تر�شل عن طريق

)�شائقي الدراجات والدراجات النارية امل�شتاأجرين لنقل الأ�شخا�س اأو الأمتعة(.

ينبغ���ي اأن يخ���رب الت�شال الأول املدار�س اأنه ق���د مت اختيارها للم�شارك���ة يف التقييم الوطني 
)انظ���ر الإط���ار 3.1(. كما ينبغ���ي اأن ي�شمل التواري���خ املوؤقتة لإج���راء الختبار. وينبغ���ي لإ�شعار 
التذك���ري، والذي من املفرت�س اأن ي�شل املدار�س يف حوايل �شهر قبل الختبار، اأن يت�شمن التاريخ 
املح���دد واملزي���د من التفا�شيل ح���ول عملية التقييم الفعلي���ة. وي�شتح�شن تاأكي���د م�شاركة املدر�شة 

اأ�شبوعني قبل الختبار، وكذلك يف اليوم الذي ي�شبق التقييم.

ينبغي اأن يحافظ فريق التقييم الوطني على قائمة حديثة اأو منوذج متابعة للمدار�س امل�شاركة 
من اأجل امل�شاعدة يف ر�شد تقدم العمل امليداين. و�شوف يوفر هذه النموذج املعلومات عن املدار�س، 

مثل ا�شم وحجم املدر�شة، ومعلومات عن ال�شخ�س امل�شئول )انظر اجلدول 1.3(.

استبدال املدارس 

وبق���در امل�شتطاع، ل ينبغي تغيري املدار����س اأو ا�شتبدالها بعد اأن يتم اختيارها. وعلى الرغم 
م���ن اجلهود الكربى لفري���ق التقييم الوطني، فقد ي�شطر الفرق �شتب���دال بع�شها. فاإذا مت توقع 
احلاج���ة اإلى ا�شتبدال املدار�س، ينبغي مناق�شة هذه الإمكانية م���ع اإح�شائي اأخذ العينات، لكي 
يت���م تنفيذ اإجراءات منا�شب���ة لأخذ العينات. ومن اأج���ل اأن يتم اختيار املدار����س البديلة ب�شكل 
�شحي���ح، ف���ل يجوز حت���ت اأي ظرف  كان اأن ي���رتك اختيار مدار�س بديلة لتقدي���ر امل�شرف على 
اإج���راء الختب���ار، اأو امل�شئول املحلي عن التعليم. ويناق�س ه���ذا املو�شوع مبزيد من التف�شيل يف 

اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 
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الإطـــار 3.1 

مثــال عن ر�شـــــــالة اإلى الـمـدار�س

اإلى ال�شيد  .......................................................................................

اأبعث اإليكم هذه الر�شالة طالبا احل�شول على دعمكم للتقييم الوطني للتح�شيل يف الريا�شيات للعام 
NAMA( 2012(، والذي ينظم من طرف املركز الوطني للبحث الرتبوي.

ولعلمك���م، فاإن���ه يتم تقيي���م م�شتوى حت�شيل الط���لب يف الريا�شيات يف النظ���ام التعليمي كل خم�س 
�شن���وات. ويف اأكتوبر 2012، �ش���وف يتم جمع البيانات من طلب ال�شف ال�شاد�س يف 160 مدر�شة كل 
اأنح���اء البلد. و�شيتم اختبار الط���لب ملدة �شاعة يف فرتتني خلل الأ�شب���وع الثالث من اأكتوبر. وقد 

اختريت مدر�شتكم ع�شوائيا للم�شاركة يف هذه الدرا�شة الوطنية الهامة.

�ش���وف يق���وم مفت�س املدر�شة املحلي بزيارتكم خلل ال�شهرين املقبلني لإجابة عن اأي اأ�شئلة قد تودون 
طرحها، وملناق�شة م�شاركة مدر�شتكم. و�شوف يعلن عن مواعيد الختبار عرب حمطة الراديو املحلية. 
و�شوف ي�شرف ممثل للمركز الوطني للبحث الرتبوي على اإجراء الختبار، وا�شتبانة ق�شرية للطلب 
و�شيطلب اأي�شا منكم ومن معلم ال�شف تعبئة ا�شتبانات. ويتم التعامل ب�شرية مع جميع املعلومات التي 
جتم���ع يف مدر�شتك���م، ولن يطلع اأي اأحد على النتائج الفردية اخلا�ش���ة بالطلب اأو املدار�س.  �شوف 
ت�شتخدم املعلومات التي يتم جمعها من قبل وزارة التعليم للم�شاعدة يف حتديد نقاط القوة وال�شعف 
للتعل���م يف النظام التعليم���ي. وحتتاج الوزارة لهذه املعلومات مل�شاعدتها عل���ى رفع م�شتوى جودة تعلم 

طلبنا، وقد ح�شل NAMA على الدعم واملوافقة من طرف النقابة الوطنية للمعلمني.

ل�شتم م�شطرين اإلى القيام برتتيبات وا�شعة من اأجل التقييم، ولكن يرجى اإبلغ التلميذ قبل اأ�شبوع 
من التقييم. ول يحتاج الطلب اإلى الإعداد للختبار. و�شيح�شل كل طالب على قلم ر�شا�س لإجناز 

الختبار وال�شتبانة، وي�شمح له بالحتفاظ به بعد النتهاء من التقييم.

وتقبلوا فائق الحرتام...

مدير املركز الوطني للبحث الرتبوي 

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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تنظيم األدوات

ينبغ���ي اأن يتحق���ق املن�شق الوطني اأو �شخ�س يعينه من جودة جمي���ع الختبارات وال�شتبانات 
والأدلة ل�شمان اأّن:

الأدوات خالية من الأخطاء الإملئية واملطبعية.	•

حج���م اخلط يف كرا�شات الختبار كبري مبا فيه الكفاي���ة. تكون الأحجام الكبرية للخطوط 	•
مهم���ة خا�شة للأطف���ال ال�شغار. وين�شح بخ���ط 14نقطة لل�شفني الثال���ث والرابع، وخط 
12نقطة لل�شفوف الأعلى. ت�شتخدم اإحدى جمموعات الختبارات الوطنية للتح�شيل خط 
16نقط���ة لل�شفني الأول والثاين، وخط 13نقطة لل�شفوف الثالث والرابع واخلام�س، وخط 

12نقطة لل�شف ال�شاد�س. ينبغي اأن ت�شتخدم اأرقام الأ�شئلة، اأو الفقرات خطا اأكرب.

هناك م�شافات منا�شبة بني اأ�شطر الن�س.	•

الر�شوم البيانية ب�شيطة ووا�شحة. حيثما اأمكن، وينبغي اأن تكون على �شفحة الن�س نف�شها 	•
ذات ال�شلة.

ينبغ���ي اأن يطب���ع الختب���ارات وال�شتبان���ات وغريها م���ن املواد �شخ����س تكون له دراي���ة بُرزم 
الكمبيوت���ر مث���ل Microsoft Office. يتم توفريُكّتاب املخطوط���ات املعينني من قبل مكاتب المتحان 
بحي���ث يكون���ون اأ�شحاب خربة كب���رية يف ت�شميم الأ�شئل���ة والر�شومات املرافقة، مف���ي �شمان اأمن 
الختبارات. وتت�شمن اإجراءات توفري التكلفة التي ينبغي اأخذها يف العتبار يف هذه املرحلة ما يلي:

اإعداد كرا�شات اختبار تنا�شب عددا مت�شاويا من ال�شفحات.	•

التدقي���ق الدقي���ق، وخا�ش���ة للم�شودات النهائي���ة، والذي ميكن اأن ي�شاع���د يف جتنب اإعادة 	•
طباعة كرا�شات الختبار نتيجة اأخطاء مطبعية اأو ر�شومية مهمة.

اإعط���اء الوقت ال���كايف للمطبعة لطباعة الختب���ارات وال�شتبانات لتجن���ب دفع م�شتحقات 	•
العم���ل الإ�ش���ايف، وذلك عندما يكون النتهاء من املهمة يف وق���ت ق�شري ن�شبيا �شروريا، اأو 

عندما تكون لدى املطبعة اأولويات اأخرى.

ينبغ���ي اأن يقوم ثلثة اأ�شخا�س كلٌّ على حدة بتدقيق امل�شودات النهائية لكل املواد امل�شتخدمة 
يف التقيي���م الوطني. ويف�شل ه���ذا النظام على اأن يطلب من نف�س املدق���ق فح�س كل وثيقة ثلث 
م���رات. وعندما يتم ترتيب عمليات الطباعة، ينبغي اأن تطل���ب ن�شخ اإ�شافية للرزمة اخلا�شة بكل 
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مدر�ش���ة حت�شب���ا للحاجة اإلى ا�شتبدال املدار�س ولبع�س الإت���لف. يت�شمن الكتاب الثاين من هذه 
ال�شل�شل���ة، بناء الختبارات وال�شتبيان���ات للتقييم الوطني للتح�شيل التعليم���ي، ق�شما م�شتفي�شا 

حول الت�شميم والطباعة.

إعداد املدارس 

يخط���ط القادة الفعالون لفريق التقييم الوطني بدق���ة ويف وقت مبكر بكثري عن موعد اإجراء 
التقييم يف املدار�س. كما مييلون اأي�شا اإلى تفوي�س امل�شوؤولية مع الحتفاظ بالر�شد ال�شامل لعملية 

الإعداد من خلل اإجراءات مراقبة اجلودة، وخا�شة التحقق الفوري من عمل الآخرين.

الــرزم 

ينبغي و�شع جمموعة من اإجراءات الرزم وتوثيقها. يقدم الإطار 3.2 عينة منها. ينبغي و�شع 
قائم���ة مرجعي���ة للرزم. وينبغ���ي اأن ي�شع موظفو التقيي���م الوطني توقيعه���م والتاريخ يف اخلانات 
املنا�شب���ة يف اأعم���دة »ُرزم« و »اأُرج���ع« يف القائم���ة املرجعية لل���رزم. ويتوقع م���ن ال�شخ�س املكلف 
بالت�ش���ال يف املدر�شة اأن يقوم بنف�س ال�ش���يء يف اخلانات املنا�شبة يف اأعمدة »ا�شُتلم« بعد فح�س 
امل���واد املر�شلة من مكتب التقييم الوطن���ي. ويعر�س اجلدول 2.3 ن�شخة من القائمة املرجعية التي 

ت�شتخدم يف تقييم جنوب اإفريقيا.

التسليم

حت���دد الظروف املحلية الطريق���ة الأن�شب والأكرث فعالية من حيث التكلفة لت�شليم وجمع مواد 
التقيي���م الوطن���ي. يف بع�س احلالت، يتم ت�شليم املواد اإلى املكات���ب املركزية الآمنة )مثل مكاتب 
املقاطع���ات التعليمي���ة اأو ال�شلطات املحلية(، ويت�شلمها امل�شرفون عل���ى اإجراء الختبار با�شتخدام 
و�شائ���ل النق���ل العمومي. ويف حالت اأخرى، حي���ث توجد اأنظمة ت�شليم اآمن���ة وموثوقة، يتم ت�شليم 
امل���واد للم�شرفني على اإج���راء الختبار مبنازلهم. ويف بع�س الأحيان، تتنق���ل فرق للم�شرفني على 

اإجراء الختبار يف �شاحنة وينزلون يف املدار�س برفقة املواد ال�شرورية.
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الإطار 3.2

اأدوات الـــرزم

فيما يلي الإجراءات النموذجية لأدوات الرزم:

• جمع الكرا�شات يف وحدات من 20.	
• تنظيم الوحدات ب�شكل تتابعي قبل رزمها داخل املغلفات.	
• التحقق من عدد العينات يدويا عندما يتم عد الكرا�شات اآليا.	
• ت�شمني اختبارات اإ�شافية لظروف غري متوقعة )مثل تلميذ اإ�شافيون(.	
• ا�شتخدام مواد رزم قوية ولكن باأ�شعار معقولة )مثل املغلفات البل�شتيكية(.	
• ت�شجيل حمتويات كل رزمة واإ�شافة توقيعات من يقومون بالرزم اإلى الأوراق عند رزم كل جمموعة من املواد.	
• ت�شمية كل رزمة بو�شوح وبخط غامق.	
• اإ�شافة ل�شق ملون اأو علمة لإظهار اأن الرزم قد مت.	
• ت�شمية كل �شندوق على اجلانبني على الأقل.	
• اإع���داد قائم���ة مرجعية لل���رزم )انظر اجل���دول 3.2( بحيث ميك���ن للم�شرفني على اإج���راء الختبار 	

التحقق باأن لديهم املواد اللزمة.
• تقدمي رزمة واحدة من املواد لكل مدر�شة.	
• رزم املواد ملقاطعة واحدة يف �شندوق �شلب اأو حقيبة.	

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

دليل إدارة االختبار

 لتاأمني الكفاءة والتقلي�س من عدد وثائق الختبار التي يجب اأن يحملها امل�شرفون على اإجراء 
الختب���ار، ينبغي ت�شمني املعلوم���ات الأ�شا�شية املتعلقة بالتوقيت، واإع���داد الطلب، ورزم واإرجاع 
الختب���ارات وال�شتبان���ات والتعليمات لإجراء الختب���ار يف وثيقة واحدة- دلي���ل اإجراء الختبار. 
وينبغ���ي اأن تكت���ب التعليمات، التي تق���راأ ب�شوت عال للتلميذ، بخط عري����س وغامق. كما ينبغي 
عل���ى ال�شخ����س الذي توكل له م�شوؤولي���ة تدريب امل�شرفني على اإجراء الختب���ار اأن يت�شفح الدليل 
باأكمله على الأقل مع عينة منهم قبل التدريب الر�شمي للم�شرفني على اإجراء الختبار املختارين. 
ومهما كانت جودة التاأهيل التي ي�شرح بها امل�شرفون على اإجراء الختبار، ل ينبغي اأن يطلعوا على 
الدلي���ل مبفردهم. ي�شف الكتاب الثاين، بناء الختبارات وال�شتبانات للتقييم الوطني للتح�شيل 

التعليمي، بناء دليل اإجراء الختبار ب�شيء من التف�شيل.
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الـجــدول 3.2 

القائمة املرجعية للرزم

اأرجــــعت�صــــلمرزمالعن�صــــرالعـــــدد

كرا�شات الطلب40
ا�شتبانات الطلب40
اأقلم الر�شا�س45
املمحاة45
كرا�شات اإ�شافية5
ا�شتبانات اإ�شافية5

الأربطة املطاطية45
املغلفات بالعنوان ال�شخ�شي3
مناذج الإ�شراف على اإجراء الختبار2
منوذج متابعة الطلب1

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

مكان التدريب

 يعتم���د مكان تدريب امل�شرفني على اإجراء الختب���ار اأ�شا�شا على حجم البلد وعدد امل�شرفني. 
واإن اأمكن، من الأف�شل توفري التدريب يف موقع مركزي واحد. ويف بلد كبري، قد يكون من ال�شروري 

القيام بالتدريب يف عدد من املواقع.
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      الفصل الرابع 

إجراء االختبار باملدارس

يعر����س ه���ذا الف�شل لدور امل�ش���رف على اإجراء الختب���ار، ثم ي�شف امل�ش���اكل التي كثريا ما 
تواجه يف اإجراء الختبار، والتدابري التي تعزز جودة هذه العملية. 

امل�شرف على اإجراء الختبار

ينبغ���ي على امل�شرفني على اإجراء الختبار، اإن كانوا من خارج املدر�شة، اأن يتبعوا الإجراءات 
املعمول بها يف الزيارات املدر�شية، مبا يف ذلك رفع التقرير )اإن وجد( اإلى مكتب مدير املدر�شة.

يف بع����س التقييم���ات الوطنية، يتم القيام باإجراء الختب���ار يف وقت واحد يف جميع املدار�س، 
وع���ادة ما يكون ذلك خلل يوم اأو يومني. ويف حالت اأخرى، يتنقل امل�شرفون على اإجراء الختبار 
م���ن مدر�شة اإلى اأخرى خلل فرتة ق�ش���رية، ويف هذه احلالة، يجب اأن تولى العناية للحفاظ على 
اأم���ن مواد الختبار، ول�شمان اأن املعلومات ذات ال�شل���ة بالختبار ل يتم تبادلها ما بني املدار�س. 
م���ن املرجح اأن يك���ون اإغراء احل�شول على املعلوم���ات حول الختبارات قب���ل اإجرائها قويا ب�شكل 
خا����س يف اأنظمة التعليم التي ااتت�شع له اأهمية عالي���ة، وتراهن عليه كثرًيا، لأن بع�س املعلمني يف 
ه���ذا الو�شع قد ي�شع���رون باأن التقييم ي�شتهدفهم، اأو ي�شته���دف مدار�شهم. وميكن اأن تو�شح هذه 
احلال���ة من خلل املرا�شلة الأولى للمدار����س والإعلنات يف و�شائل الإعلم الر�شمية، بحيث يعون 

اأن ما يتم تقييمه هو نظام التعليم ككل، ولي�س املعلمني اأو املدار�س الفردية.

عندم���ا ينتق���ل امل�شرفون عل���ى اإجراء الختبار اإل���ى منطقة، ويختربون الط���لب يف عدد من 
املدار����س يف نف�س املكان خ���لل اأ�شبوع واحد، يحملون معهم عادة فقط امل���واد التي يحتاجون اإلى 
ا�شتخدامه���ا خ���لل يوم واحد م���ن الختبار. وينبغ���ي على فري���ق التقييم الوطني �شم���ان اأن كل 
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م�ش���رف عل���ى اإجراء الختبار ل���ه جهاز توقيت ل�شتخدام���ه اأثناء اإجراء الختب���ار. فقد تبني من 
خالل تقييم وطني الذي اأغفل هذا ال�شرط اأن ما يقرب من 50 يف املائة من امل�شرفني على اإجراء 
الختبار مل يكن لديهم �شاعة يد اأو �شاعة حائط خلل اإجراء الختبار. ي�شف الكتاب الثاين من 
ه���ذه ال�شل�شل���ة، بناء الختبارات وال�شتبان���ات للتقييم الوطني للتح�شي���ل التعليمي، دور امل�شرف 
عل���ى اإجراء الختبار، ويعالج الق�شايا ذات ال�شل���ة بتعليمات الختبار وم�شتوى م�شاعدة الطلب 

والتوقيت واملواد التي ي�شمح بها يف مكان الختبار.

امل�ش���رف على اإج���راء الختبار هو امل�شئول عن �شمان اأن املعلم���ني ل ي�شاعدون الطلب، واأن 
الط���لب ل يغ�شون مب�شاع���دة الأقران، اأو ياأتون مبواد غري م�شرح به���ا يف القاعة. ومتلي ظروف 
املدر�شة خيارات ترتيب اجللو�س. وينبغي على امل�شرف على اإجراء الختبار التحقق من اأن املكاتب 
خالي���ة م���ن الكتب وغريها من املواد قبل الختبار، وميكن للتقييم���ات الوطنية التي ت�شتخدم اأكرث 
م���ن �شيغ���ة واحدة من الختبار اأن حتّد من اإمكانية الغ����س بال�شتعانة بالأقران، وذلك عن طريق 

جعل الطلب الذين يجل�شون بالقرب من بع�شهم البع�س ينجزون ن�شًخا خمتلفة من الختبار.

نموذج متابعة الطالب

 يح���دد ت�شمي���م التقييم الوطني كيف يجب اختيار الطلب داخ���ل املدر�شة. اإذا حدد اختيار 
�ش���ف باأكمل���ه، فق���د يتم القيام بذل���ك يف وقت �شابق عن اإج���راء التقييم الوطني م���ن قبل مركز 
التقييم الوطني، اأو قد تعطى التعليمات للم�شرف على اإجراء الختبار حول كيفية حتديد ال�شف. 
واإذا كان ت�شميم التقييم يحدد اختيار الطلب من كافة ال�شفوف يف امل�شتوى الدرا�شي املنا�شب، 
فيمكن كذلك اأن يختار مركز التقييم الوطني الطلب يف وقت �شابق عن اإجراء التقييم، اأو تعطى 

التعليمات للم�شرف على اإجراء الختبار حول كيفية اختيارهم. 

خ���لل اإجراء الختبار، ينبغ���ي اأن يعبئ امل�شرف على اإجراء الختبار منوذج متابعة الطلب، 
وال���ذي ير�شل اإلى املدار�س مع كرا�شات الختبار وال�شتبانات. و�شوف تربز احلاجة اإلى املعلومات 
م���ن ه���ذا النموذج يف مراحل تنقي���ح البيانات وحتليلها )مث���ل يف و�ش���ع اأوزان للبيانات(. ت�شمل 
املعلوم���ات امل�شجلة على منوذج املتابعة عادة ال�شم والرمز املخ�ش�س وتاريخ امليلد ونوع اجلن�س 
و�شج���ل احل�شور يف كل ح�شة من ح�ش�س الختبار واحل�ش����س ال�شتدراكية، اإن وجدت )انظر 
الإطار 4.1(. اإذا تطلب الختبار اأكرث من ح�شة واحدة، يجب ت�شجيل ح�شور الطالب لكل ح�شة.
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الإطــار 4.1

منـــــوذج متابعــــة الطــــالب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا�شم املدر�شة .

امل�شتوىاإ�شم ال�شفرمز ال�شفرمز املدر�شة

ا�شم 
الطالب

رمز 
الطالب

تاريخ 
الولدة

نوع 
اجلن�س

احل�شة احل�شةمت�شربم�شتثنى
ال�شتدراكية

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

يت�شم���ن النموذج يف الإطار 4.1 عمودا يحدد الط���لب الذين مت ا�شتثناوؤهم. قد يكون هوؤلء 
الط���لب م���ن ذوي الحتياجات اخلا�ش���ة، اأو من املهاجرين اجل���دد، اأو على ع���دم معرفة باللغة 
امل�شتخدمة يف الختبار، ويتم ا�شتثناوؤهم على اأ�شا�س اأن التقييم �شوف يكون غري من�شف بالن�شبة 
له���م. كما اأن النم���وذج يحتوي اأي�شا على عمود يحدد املت�شربني، يعني الطلب املدرجة اأ�شماوؤهم 

يف لئحة املجتمع الذي جمع يف بداية العام الدرا�شي، لكنهم غادروا املدر�شة بعد ذلك. 

إرجاع األدوات
ينبغي على امل�شرف على اإجراء الختبار �شمان اأن جميع الختبارات وال�شتبانات، امل�شتعملة 
وغ���ري امل�شتعملة، يتم حفظها اآمنة، ويتم اإرجاعها اإلى مركز التقييم الوطني. وتكون هذه اخلطوة 
مهمة، لأنه قد ت�شتخدم الفقرات، اأو الختبار باأكمله يف بع�س احلالت، يف تقييم وطني لحق. واإن 
اطلع بع�س املعلمني والطلب م�شبقا على تلك الفقرات، ف�شوف تف�شد م�شداقية التقييم اللحق. 
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كم���ا ينبغي اأي�شا اإرجاع الأوراق وامل�شودات الت���ي ي�شتخدمها الطلب اأثناء اإجناز الختبارات اإلى 
مكت���ب التقييم الوطني. وينبغي تقدمي تعليمات الرزم اإل���ى امل�شرفني على الختبار )انظر الإطار 

3.2(. ومتيل طرق اإرجاع الأدوات اإلى التطابق مع طرق الت�شليم.

ينبغ���ي تق���دمي تعليمات وا�شحة ح���ول كيفية تنظيم اإرج���اع الأدوات من املدار����س اإلى مركز 
التقيي���م الوطني. ويتطلب الأمر ف�شاء وا�شعا ل�شتيعاب الأدوات املرجعة. ينبغي فرز هذه الأدوات 
وو�شعه���ا على رف���وف معلمة بو�شوح. كم���ا ينبغي تخزي���ن الختبارات وال�شتبان���ات بحيث ميكن 
ا�شرتجاعه���ا ب�شهول���ة لإدخال البيانات وتنقيحها. ينبغي ت�شجي���ل كل الأدوات التي مت اإرجاعها يف 

كتاب املرجعات اأو قاعدة بيانات بالكمبيوتر )ولي�س على ورقة(.

املشاكل الشائعة لإلشراف ىلع إجراء االختبار 

متيل امل�شاكل املرتبطة بالإ�شراف على اإجراء التقييم الوطني اإلى الختلف من بلد اإلى اآخر 
�ش���واء من حيث طبيعتها اأو حجمه���ا. وكلما ازدادت حدة امل�شكلة، اأف�ش���د م�شروع التقييم الوطني 
باأكمله. ينبغي على فريق التقييم الوطني، من البداية، التاأكد من اأن مدار�س العينة هي يف الواقع 
تل���ك التي يتم فيه���ا تقييم الط���لب. يف اأحد البلدان، حيث تب���ني اأن بع�س امل�شئول���ني الر�شميني 
باملقاطع���ة اأ�شروا، بعد اأخ���ذ العينة الوطنية، على متثيل خمتلف املكون���ات ال�شيا�شية يف الختيار 
النهائ���ي. واكت�شف���ت بع����س الفرق مدار����س »اأ�شباح« )وهمية( بع���د ا�شتخدام امل�ش���ادر الوطنية 
للبيان���ات لأغرا����س اأخ���ذ العينات. ينبغ���ي على امل�شرف على اإج���راء الختب���ار وال�شخ�س املكلف 
بالت�ش���ال يف املدر�ش���ة اإثب���ات اأن التلميذ الذين يجرون الختبار ه���م يف الواقع اأولئك الذين مت 
اختيارهم للم�شاركة. قد يتم ت�شخيم قوائم املدار�س اأو بيانات القيد بها، خا�شة يف احلالت التي 
تعتم���د املنح الدرا�شية فيها على بيانات القيد للتلميذ. ومن املعتاد اأن يرغب املعلمون يف تعوي�س 

التلميذ على اأ�شا�س اأنه قد »مت اختيار فقط التلميذ ال�شعاف«.

فيما يلي امل�شاكل الأخرى التي مت حتديدها يف اإجراء الختبار:

تزامن تاريخ الختبار مع منا�شبة باملدر�شة	•
اإجناز التلميذ للق�شم الأول من الختبار، ومغادرة املدر�شة قبل الق�شم الثاين.	•
و�شول املعلمني والتلميذ يف وقت متاأخر.	•
اإ�شرار املعلمني، وحتى املدير، على البقاء يف القاعة خلل اإجناز الختبار من قبل الطلب.	•
ترتيبات غري منا�شبة للجلو�س من اأجل اإجناز الختبار.	•
عدم اللتزام بحدود الوقت.	•
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تقدمي امل�شاعدة للطلب من قبل امل�شرف على اإجراء الختبار اأو غريه.	•
الغ�س من طرف التلميذ.	•

املعدالت املنخفضة للمشاركة

ي�شتدع���ي التقييم الوطن���ي م�شتويات عالية م���ن امل�شاركة من اأجل توف���ري معلومات �شحيحة 
عل���ى حت�شيل الطلب يف النظ���ام التعليمي. تتطلب درا�شات اجلمعية الدولي���ة لتقييم التح�شيل 

التعليمي )IEA(، على �شبيل املثال؛

ن�شبة م�شاركة ل تقل عن 85 يف املائة لكل من املعلمني والطلب.  )اأ( 
ن�شب���ة جممعة )نت���اج �شرب ن�شب م�شارك���ة املدر�شة والطلب( تع���ادل 75 يف املائة )انظر  )ب( 
اجلزء الراب���ع(. كما حتدد اجلمعية حدا اأعلى لل�شتبعاد )لأ�شباب مثل البعد عن املدر�شة 
اأو الإعاق���ة( يف 5 يف املائ���ة من املجتم���ع امل�شتهدف املطلوب. يف حماول���ة للرفع من م�شتوى 
التع���اون املدر�شي يف اإحدى البل���دان، مت تنظيم دورات ا�شتدراكي���ة يف تاريخ لحق بالن�شبة 
للط���لب الذين تغيبوا عن احل�شة الأولية للختبار. وقد اأ�شارت هذه التجربة باأن الطلب 
واملدار����س متيل اإلى التعاون بدقة اأكرب حني ت���درك اأن امل�شرفني على اإجراء الختبار �شوف 

يعودون با�شتمرار اإلى حني اختبار جميع التلميذ الذين مت اختيارهم.

ضمان الجودة
من اأجل مراقبة جودة اإجراء الختبار، ينبغي على امل�شرف على اإجراء الختبار تعبئة منوذج 
اإج���راء الختبار )الإطار 4.2( بعد اإمتام العم���ل يف كل مدر�شة. و�شوف يوفر النموذج �شجل عن 

مدى اتباع الإجراءات الإدارية املنا�شبة.
وملزيد من التحقق مما اإذا كان الختبار يتم اإجراوؤه باتباع الإجراءات املحددة، تعني العديد 
م���ن التقييمات الوطنية عددا قليل من مراقب���ي اجلودة للقيام بزيارات مفاجئة للمدار�س. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن كل امل�شرف���ني على اإج���راء الختبار م���ن املفرت����س اأن يكونوا على عل���م باإمكانية 
مراقبتهم، فل يتم عادة، اأو عمليا، زيارة اإل 10 اإلى 20 يف املائة من املدار�س. ينبغي على موظفي 
مراقب���ة اجل���ودة اأن يكونوا على دراية بغر����س التقييم الوطني، وت�شميم اأخ���ذ العينات واأهميته، 
واأدوار من�ش���ق املدر�شة وامل�شرف على اإجراء الختب���ار، وحمتوى الختبارات وال�شتبانات، و�شجل 
امللحظ���ة ال�شفي���ة. وينبغ���ي اطلعه���م على كيفي���ة القيام بزي���ارات للمدار�س م���ن دون تعطيل 
التقيي���م اجلاري. ينبغي على املراقبني ملء منوذج ح���ول الأو�شاع الإدارية وغريها يف كل مدر�شة 
مت���ت زيارتها. يقدم الإطار 4.3 اأمثلة عن العمليات الت���ي يتم ت�شجيل املعلومات عنها يف النموذج 

امل�شتخدم لTIMSS )درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم(.
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الإطـــــــار 4.2 

منــــــوذج اإجـــــراء الختبــــــــار

املأ منوذجا واحدا يف كل ح�شة اختبار.

ا�شم امل�شرف على اإجراء الختبار: .....................................................................
رمز املدر�شة: ............................................................................................
ا�شم املدر�شة: ...........................................................................................
ا�شم ال�شف: ............................................................................................

ال�شخ�س املكلف بالت�شال يف املدر�شة: ...............................................................
احل�شة الأ�شلية للختبار: .............................................................................

احل�شة ال�شتدراكية للختبار )اإن وجدت(: .........................................................
تاريخ الختبار: ..........................................................................................

وقــت الختبـــــــــار

التفا�شيلوقت النتهاءوقت البدء
اإجراء مواد الختبار

احل�شة الأولى للختبار
احل�شة الثانية للختبار
احل�شة الثالثة للختبار

احل�شة الرابعة للختبار
 

هل حدثت اأي ظروف خا�شة اأو غري عادية اأثناء احل�شة؟. 1

ل ............................
نعم .......................... الرجاء تقدمي التفا�شيل.

هل �شادف الطلب اأي م�شاكل مع الختبار )على �شبيل املثال، اختبارات �شعبة للغاية، الوقت الذي منح غري كاف، م�شاكل . 2
اللغة، تعب، تعليمات غري وا�شحة(؟

ل ............................
نعم .......................... الرجاء تقدمي التفا�شيل.

هل كانت هناك اأي م�شاكل مع مواد الختبار )على �شبيل املثال، اأخطاء، �شفحات فارغة، لغة غري منا�شبة، حذف يف مناذج . 3
متابعة الطلب، اأعداد غري كافية من الختبارات اأو ال�شتبانات(؟

ل ............................
نعم .......................... الرجاء تقدمي التفا�شيل.

امل�شدر: TIMSS 1998a. اأعيدت طباعته باإذن.
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الإطـــار 4.3

TIMSS اأمثلة عن االأ�سئلة التي متت معاجلتها من قبل مراقبي اجلودة يف

1. العمليات االأولية للم�سرف على اإجراء االختبــــــــــــار

• هل حتقق امل�شرف على اإجراء الختبار من الإمدادات الكافية لكرا�شات الختبار؟	
• هل كانت جميع الأختام �شليمة على كرا�شات الختبار قبل التوزيع؟	
• هل كان ف�شاء اجللو�س ملئما للطلب من اأجل اأن ي�شتغلوا دون ارتباك؟	
• هل كان للم�شرف على اإجراء الختبار �شاعة توقيف اأو �شاعة توقيت؟	
• هل كان لدى امل�شرف على اإجراء الختبار اإمدادات كافية من اأقلم الر�شا�س وغريها من املواد؟	

2. عمليــــــــــــات ح�سة االختبــــــــــــار

• ه���ل اتبع امل�شرف عل���ى اإجراء الختبار الوثيق���ة حرفيا يف )اأ( اإعداد الط���لب و)ب( توزيع املواد 	
و)ج( بدء الختبار؟

• هل �شجل امل�شرف على اإجراء الختبار احل�شور ب�شكل �شحيح؟	
• هل كان وقت الختبار م�شاويا للوقت امل�شموح به؟	
• هل جمع امل�شرف على اإجراء الختبار كرا�شات الختبار يف وقت واحد من الطلب؟	

3. االنطبــــــــــــاعات العــــــــــــامة

• خ���لل ح�شة الختبار، هل كان امل�شرف على اإجراء الختب���ار يتحرك يف اأنحاء الغرفة ل�شمان اأن 	
الطلب ي�شتغلون على الق�شم ال�شحيح للختبار واأنهم يت�شرفون ب�شكل لئق؟

• يف راأيك، هل اأجاب امل�شرف على اإجراء الختبار اأ�شئلة الطلب ب�شكل منا�شب؟	
• هل راأيت اأي دليل على حماولة الطلب للغ�س يف المتحانات )مثل عن طريق ال�شتعانة بالزملء 	

املجاورين لهم(؟

4. مقابلــــــــــة مع من�سق املدر�ســـــــــــــــة

• هل تلقيت ال�شحنة ال�شحيحة للمواد؟	
• هل ا�شتجاب املن�شق الوطني لأ�شئلتك اأو ان�شغالتك؟	
• هل متكنت من جمع ال�شتبانات املعباأة من قبل املعلمني قبل اإجراء الختبار؟	
• هل كنت را�س عن مكان الختبار )قاعة الختبار(؟	
• هل تتوقع اأن ح�ش�س ا�شتدراكية �شوف تكون �شرورية مبدر�شتك؟	
• هل ح�شل الطلب على تعليمات خا�شة اأو كلمة حتفيزية اأو حوافز لإعدادهم للتقييم؟	
• هل اأعطيت للطلب اأي فر�شة لتطبيق اأ�شئلة مثل تلك املوجودة يف الختبار قبل ح�شة الختبار؟	

امل�شدر: TIMSS 1998 b. اأعيدت طباعته باإذن.
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      الفصل الخامس 

املهمات التي تلي إجراء التقييم

ي�شف هذا الف�شل املهمات التي تلي اإجراء الأدوات يف املدار�س، واإعادتها اإلى مركز التقييم 
الوطني: ت�شحيح الختبار وت�شجيل البيانات وحتليلها وكتابة التقارير.

تصحيح االختبار

ت�شتخ���دم بع����س التقييم���ات الوطنية ح�ش���ًرا ، اأي الأ�شئلة متعددة اخلي���ارات، ويف البع�س 
منه���ا، يتم م�شح اأوراق ال�شتجاب���ات اإلكرتونيا. اأما تقييمات اأخرى فتجم���ع بني الأ�شئلة متعددة 
اخليارات، واأ�شئلة الإجابة املفتوحة، وي�شحح كلهما يدويا، مما يتطلب قدرا كبريا من الوقت.

اإذا كان الختبار يت�شمن اأكرث من نوع واحد من الأ�شئلة، فينبغي اتخاذ القرار ب�شدد كيفية 
ترتي���ب الت�شحيح اأو و�شع العلمات. اأيا كان الرتتيب الذي ا�شتخدم، عادة ما يتم اإجناز عملية 
الت�شحي���ح يف منطقة )ولية اأو حمافظة( قبل النتقال اإلى املنطقة التالية. اأي اأنه ينبغي ح�شر 
امل���واد املوج���ودة يف قاعة ويف وقت واحد يف منطقة واح���دة. وعند النتهاء من كل منطقة، ميكن 

اإر�شال الختبارات امل�شححة من اأجل اإدخال البيانات.

اإن الر�ش���د لع���دد الأدوات الت���ي �شحح���ت يدويا، وتلك الت���ي مت اإدخالها يف قاع���دة بيانات 
لت�شحح اإلكرتونيا خلل فرتة �شاعة واحدة، ي�شمح بتقدير الوقت الذي من املرجح اأن ت�شتغرقه 
ه���ذه العملي���ة. ميك���ن اأن ت�شاعد هذه الطريق���ة اأي�شا يف تق���دمي تقدير معق���ول للتكلفة. وميكن 
لنم���وذج ب�شيط )مثل املث���ال يف الإطار 5.1( اأن يتابع �شرعة الت�شحي���ح ودقته عند ت�شحيح كل 

الختبارات من نف�س املدر�شة.
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الإطــــار 5.1

منوذج متابعة الأدوات

ا�شم املدر�شة:  .......................................................................................

رقم املدر�شة:  ........................................................................................

............................................... :A عدد الأداة

............................................... :B عدد الأداة

وقت الب������دء:  ...............................................

وقت النتهاء: ............................................... 

ا�شم ورمز امل�شحح: ...................................................................................

ا�شم ورمز �شامن اجلودة: .............................................................................

امل�شدر: جتميع املوؤلفني 

استخدام أدلة التصحيح

يق���وم فريق بناء الختبار باإعداد اأدل���ة الت�شحيح. وينبغي اأن حتدد الأدلة اخلا�شة بت�شحيح 
)و�ش���ع علمات( اأ�شئلة الإجابة املفتوح���ة بو�شوح اأنواع الإجابات املقبولة، وغري املقبولة. غري اأن 
الأدل���ة قد حتتاج اإل���ى �شيء من التعديل بعد اإج���راء الختبار لأن بع�س الط���لب رمبا يكونون قد 
اأعط���وا اإجاب���ات مل تدرج يف مرحلة بناء الختبار. يف تل���ك احلالة، ل ينبغي اأن ترتك مهمة تعديل 
الدلي���ل لتقدير امل�شحح���ني اأو لأولئك الذين يدخل���ون البيانات يف جهاز الكمبيوت���ر. ففريق بناء 
الختب���ار ه���و امل�شئول يف النهاية على حتديد م���ا اإذا كانت الإجابات غري املتوقع���ة لفقرة الإجابة 
املفتوحة منا�شبة. ينبغي توفري دليل ت�شحيح منف�شل لكل لغة م�شتخدمة يف التقييم، والذي يجب 
اإمتام���ه قبل ب���دء عملية الت�شحيح. ويحت���وي القر�س املدمج الذي ي�شاح���ب الكتاب الثاين، بناء 
الختب���ارات وال�شتبانات للتقييم الوطن���ي للتح�شيل التعليمي، على اأمثلة م���ن الأدلة امل�شتخدمة 

لت�شحيح الأ�شئلة.
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التصحيح

يحت���اج امل�شححون وموظف���و اإدخال البيانات ف�شاء منا�شبا للجلو����س ب�شكل مريح. يكون من 
امله���م و�شع نظ���ام وا�شح للتعامل مع املواد، نظرا للكمية الكبرية م���ن املواد التي يجري معاجلتها 
،وم���ن اأجل جتنب الفو�شى. وق���د ثبت اأن ال�شماح للم�شححني بالعمل جنب���ا اإلى جنب يكون اأكرث 
فاعلي���ة وي���وؤدي اإلى تقليل الرثثرة خ���لل الت�شحيح. كم���ا ي�شمح لكل م�شح���ح بتو�شيح الق�شايا 
م���ع زميله. وينبغ���ي اأن  حتتوي قاع���ة الت�شحيح ط���اولت و�شناديق كافية ل���رزم الختبارات بعد 

ت�شحيحها من اأجل اإر�شالها لت�شجيل البيانات.

يتحمل املن�شق الوطني امل�شوؤولية التامة على جودة ت�شحيح الأ�شئلة. وعليه و�شع اإجراء ل�شمان 
اجل���ودة للتاأكد من دقة وات�ش���اق الت�شحيح. وينطوي هذا الإجراء على اإع���ادة ت�شحيح عينة من 
الختبارات، والت���ي يختلف حجمها من تقييم وطني لآخر. يف بع�س احلالت، يتحقق امل�شححون 
املوجهون من 50 يف املائة من كرا�شات الختبار، بينما يف حالت اأخرى يتم التحقق من عدد قليل 
10 يف املائ���ة. ت�شمل العوامل التي ينبغي مراعاتها عند البت يف حجم عينة مراقبة اجلودة جتربة 

امل�شحح���ني وعدد التلميذ الذين يجري اختبارهم والوقت املتوفر وحجم امليزانية. ميكن اإدخال 
الإجابات على فقرات الختبار التي ت�شحح بالكمبيوتر مرتني ومقارنة النتائج.

يف اأح���د التقييمات الوطنية، و�شع امل�شححون العلمات على اإجابات  يف كرا�شات الختبار. 
ويف حال���ة فق���رات الإجابة املفتوحة، خ�شعت 100 يف املائة من الأ�شئل���ة للتدقيق. ويف تقييم اآخر، 
�شجل���ت الدرجات عل���ى ورقة تدقيق منف�شلة،   وو�ش���ع زميل علمات لنف����س الأ�شئلة دون اأن يرى 
علمات امل�شحح ال�شابق. ثم متت مقارنة العلمتني وحلت التباينات. وقد �شاعدت ورقة التدقيق 

اأي�شا يف التعرف على امل�شححني الذين يرتكبون اأخطاء كبرية على اأ�شا�س منتظم.

ينبغ���ي توف���ري فرتات ال�شرتاح���ة يف العمل لأن ج���ودة الت�شحيح واإدخ���ال البيانات ميكن اأن 
تتاأث���ر اإذا تعب امل�شحح���ون وفقدوا الرتكيز. وينبغ���ي اأي�شا توفري املرطب���ات املنا�شبة. ففي اأحد 
التقييم���ات الوطنية، ه���دد امل�شححون احلكوميون بالإ�شراب على اأ�شا����س اأنهم مل يح�شلوا على 

وجبات خفيفة بني الوجبات. 

اأحيان���ا، عندما يت���م ت�شحيح الأ�شئلة متعددة اخليارات يدويا، ق���د ل يتمكن امل�شححون من 
ق���راءة اأو فه���م بع�س الإجابات، اأو قد يج���دون اإجابات مزدوجة لفقرة معين���ة. بدل من ترك حل 
ه���ذه امل�شاكل اإل���ى مرحلة ت�شجيل البيانات، ينبغي على امل�شححني حل مثل هذه امل�شاكل وت�شجيل 
قراراته���م. يف حالة ع���دم التو�شل اإلى اتفاق، يجب على امل�شحح القائد اأن يتخذ القرار النهائي. 
عندم���ا يت���م ت�شحي���ح الأ�شئلة متعددة اخلي���ارات عن طري���ق الكمبيوتر، �شوف تو�ش���ع اإجراءات 

التعامل مع الإجابات املزدوجة يف برنامج الت�شحيح.
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تسجيل البيانات

�ش���وف ي�شاع���د الهتم���ام بالتفا�شيل والت�شجي���ل الدقيق للبيان���ات يف التقليل م���ن الوقت الذي 
ي�شتغرقه تنقيح البيانات وت�شحيح الأخطاء. يعر�س هذا الق�شم املبادئ العامة املتعلقة بالتجهيزات 
واملوظفني ال�شروريني لت�شجيل البيانات، و�شمان اجلودة، وتنقيح البيانات وتخزينها. وي�شف اجلزء 

.)TIMSS 1998a الثالث من هذا الكتاب بالتف�شيل اإجراءات تنقيح واإدارة البيانات )انظر اأي�شا

التجهيزات الضرورية لتسجيل البيانات

يف التخطي���ط لت�شجيل البيانات، ينبغي الأخذ يف العتب���ار امليزانية املتوفرة والتاريخ املحدد 
لت�شلي���م البيانات. ومن خلل ح�شاب مقدار الوقت ال�ش���روري لإدخال البيانات لكل اختبار )مثل 
كرا�ش���ة واحدة لختبار الريا�شيات وكرا�شة واحدة لختب���ار اللغة( ولكل ا�شتبانة )مثل ا�شتبانات 
الطلب واملعلمني( والتحقق منها، ميكن تقدير مقدار الوقت الذي �شوف يتطلبه اإدخال اأو م�شك 
جمي���ع البيانات والتحق���ق منها. و�شوف يعطي ه���ذا التقدير دليل تقريبيا للع���دد اللزم ملوظفي 

اإدخال البيانات من اأجل اإجناز املهمة يف الوقت املحدد.

بعد حتديد عدد املوظفني ال�شروريني، ينبغي توفري جهاز كمبيوتر لكل �شخ�س مكلف باإدخال 
البيانات، ف�شل عن جهاز للم�شرف. مثاليا، ينبغي ربط اأجهزة الكمبيوتر ب�شبكة. ت�شتخدم بع�س 
فرق التقييم الوطني برجميات خم�ش�شة لإدخال البيانات )مثل WinDem اأو EpiData للجمعية 
Ex� و Access  الدولي���ة لتقييم التح�شيل التعليمي(؛ وي�شتخدم اآخرون حزم قاعدة البيانات مثل

.Access يقدم اجلزء الثالث من هذا الكتاب اأمثلة عن اإدخال البيانات با�شتخدام .cel

وي�شم���ل اأثاث التجهي���ز كرا�شي جيدة للأ�شخا�س الذين ي�شط���رون لق�شاء �شاعات طويلة يف 
اإدخ���ال البيان���ات وطاولت طويل���ة لرتتيب الختب���ارات وال�شتبانات. يجب اأن يوف���ر لكل �شخ�س 
مكل���ف باإدخال البيان���ات اأي�شا ف�شاء كاف للعم���ل بالن�شبة )اأ( للمواد التي يج���ب اإدخالها )ب( 
وامل���واد التي يجب ت�شجيلها )ج( وامل�شتندات ال�شائكة التي يجب مناق�شتها مع امل�شرف اأو امل�شوؤول 

عن اإدارة البيانات اأو الرئي�س. 

املوظفون الالزمون لتسجيل البيانات

يلع���ب امل�شوؤول عن اإدارة البيانات دورا حا�شما يف عملية ت�شجي���ل البيانات وينبغي ا�شت�شارته 
با�شتم���رار. كم���ا ينبغ���ي اإ�شراكه، اإن اأمك���ن، يف اختيار موظف���ي اإدخال البيان���ات. و�شوف يلتقط 
امل�ش���وؤول عن اإدارة البيانات القدير عادة امل�شاكل الناجمة عن املمار�شات ال�شعيفة للعمل اأو عدم 
اخل���ربة. ينبغ���ي اأن يتحمل امل�شوؤول ع���ن اإدارة البيانات م�شئولية احل�شول عل���ى كل من الأجهزة 
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والربجميات التي �شوف ت�شتخدم يف اإدخال البيانات و�شمان ملءمتها. واإن اأمكن، ينبغي اأن يعني 
فري���ق التقييم الوطني موظفني لإدخال البيانات متمر�ش���ني ودقيقني يف عملهم. وعلى الرغم من 
اأن تعيني اأفراد عدميي اخلربة مبعدلت دفع منخف�شة قد يبدو اقت�شاديا، فاإنهم قد يكلفون اأكرث 

من املحرتفني على املدى الطويل. 

تسجيل البيانات وضمان الجودة

ينبغ���ي اأن تع���د قوالب لت�شجيل البيانات بالن�شبة لكل اأداة مبا�ش���رة بعد بناء الأدوات. القالب 
هو امل�شفوفة التي يتم فيها اإدخال البيانات. وتبدو القوالب خمتلفة يف خمتلف برجميات ت�شجيل 
البيانات. يدخل اجلزء الثالث من هذا الكتاب يف تف�شيل م�شتفي�س حول كيفية اإن�شاء وا�شتخدام 

قالب اإدخال البيانات. ول يو�شى بتغيري القالب بعد بدء ت�شجيل البيانات.

ل بد اأن يرتكب موظفو اإدخال البيانات اأخطاء. وكجزء من �شمان اجلودة، ينبغي على فريق 
التقييم الوطني اأن يتخذ قرارا )عند تقدير متطلبات امليزانية( ب�شاأن الن�شبة املئوية )رمبا بني 6 
و10 يف املائة( من �شجلت الختبار التي �شوف تدخل مرتني. وميكن ملثل هذا الإدخال امل�شاعف 
اأن يحدد ما اإذا كانت توجد هناك م�شكلة وا�شعة النت�شار، اأو اإذا كانت معظم الأخطاء ترجع اإلى 

واحد اأو اثنني من موظفي اإدخال البيانات.

تنقيح البيانات

عندم���ا يتم النتهاء م���ن ت�شجيل البيانات والختب���ارات وال�شتبانات يج���ب اأن يتم تخزينها 
بعناية بطريقة منتظمة لأنه قد تدعو ال�شرورة اإلى ا�شرتداد بع�س الوثائق خلل تنقيح البيانات. 
ويعت���رب تنقيح البيانات، والذي يتم التطرق اإليه بالتف�شي���ل يف اجلزء الثالث، جزءا �شاقا، ولكنه 
مهم جدا يف معاجلة البيانات. وي�شمل الفح�س للتاأكد من اأن البيانات تبدو معقولة واأن الدرجات 
وفئ���ات ال�شتجاب���ة مو�شوعة �شمن احلدود املقبولة، فهو يوفر فر�ش���ة ملراجعة الإجابات ال�شائكة 
لفق���رات الختبار وال�شتبانات. وميكن اأي�شا اأن يتم فح�س البيانات بحثا عن الأمناط التي ت�شري 

اإلى الغ�س.

تخزين البيانات

بعد النتهاء من التقييم، قد تكون هناك حاجة اإلى تخزين البيانات لعدد من ال�شنوات. تعترب 
العدي���د م���ن املوؤ�ش�شات البحثية مدة خم�س �شنوات وقتا كافي���ا للتخزين. يف بع�س البلدان، مت�شح 

الختبارات وال�شتبانات �شوئيا ويتم تخزين البيانات يف �شكل اإلكرتوين.
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تحليل البيانات
يف هذا الق�شم، تثار بع�س الق�شايا اللوج�شتية العملية التي ميكن اأن يكون لها تاأثري على جودة 
وفعالي���ة حتليل البيان���ات. ويركز الكتاب الراب���ع، حتليل البيانات من التقيي���م الوطني للتح�شيل 
التعليم���ي، على توليد عنا�شر اإح�شائية ونتائج درج���ات الختبار وعلى التحليل لتوليد بيانات من 

اأجل ال�شيا�شات.
ينبغ���ي اأن يك���ون امل�شئول عن حتلي���ل البيانات ع�ش���وا اأ�شا�شيا يف الفريق وبكف���اءة موؤكدة يف 
الإح�شاء، مبا يف ذلك القيا�س النف�شي. وميكن اأن تتم م�شاعدته من طرف الآخرين. على الرغم 
من اأن توظيف اإح�شائي بدوام كامل قد ل يكون من املمكن دائما، ف�شوف تكون خدمات الإح�شائي 

�شرورية يف مراحل عديدة من عملية التقييم، من الت�شميم الأويل اإلى كتابة التقارير.
�شوف يحتاج فريق التقييم الوطني اإلى خدمات حملل البيانات يف مرحلة الختبار التجريبي 
لبن���اء الختب���ار. خلل تلك املرحلة، جترى فقرات الختبار على عينة من الطلب مياثلون اأولئك 
الذي���ن �شوف يجتازون الختبار يف نهاية املطاف. ويغطى الختبار التجريبي ببع�س من التف�شيل 
يف الكت���اب الث���اين من هذه ال�شل�شل���ة، بناء الختب���ارات وال�شتبانات للتقيي���م الوطني للتح�شيل 
التعليم���ي. ينبغي اأن يكون املحلل قادرا على تطبيق احلزم املنا�شبة لربجميات الكمبيوتر من اأجل 
حتليل نتائج الختبار التجريبي. ينبغي اأن ي�شتغل ب�شكل وثيق مع كتاب الأ�شئلة ومتخ�ش�شي املواد 
الدرا�شية يف اختيار الأ�شئلة من جملة اأ�شئلة الختبار التجريبي التي �شوف تدرج يف الختبار الذي 

يتم اإجراوؤه يف التقييم الوطني.
ت�شري التجربة اإلى اأن اختيار الأجهزة املنا�شبة والربجميات املتخ�ش�شة، واحل�شول على تخلي�س 
التموي���ل من طرف احلكومة اأو اجلهات املانحة اأو متويلت اأخرى، وطلب املعدات والربجميات )اإذا 
ل���زم الأمر(، وتركيبها وت�شغيلها، ميكن اأن ت�شتغرق جميعها قدرا كبريا من الوقت. ينبغي اأن ي�شمن 
فري���ق التقيي���م اأن هناك اإمداد يف امليزانية ل�ش���راء و�شيانة الأجهزة وللوازم مث���ل الورق وخراطي�س 

احلرب. ب�شكل مثايل، وينبغي اأن تكون الأجهزة والربجميات املنا�شبة جاهزة قبل الختبار.
حت�ش���ل العدي���د م���ن اجلامعات وامل�شال���ح احلكومية على ح���زم برجميات خمتلف���ة وتتلقى 
حتديث���ات منتظمة. يف وقت الكتاب���ة، من �شمن احلزم الأكرث ا�شتخداما عل���ى نطاق وا�شع يوجد 
SPSS )احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية(، والتي ت�شتخدم بدرجة كبرية يف الكتاب الرابع، 

حتليل البيانات من التقييم الوطني للتح�شيل التعليمي؛ وSAS )برجمية التحليل الإح�شائي(، و
STATISTICA. تت�شم���ن الربجمية املتخ�ش�شة املنا�شبة، بالإ�شافة اإلى برجميات حتليل الأ�شئلة 

والختبارات، والتي و�شعت لهذه ال�شل�شلة ويتم تقدميها يف الكتاب الرابع:
•	 Iteman (http://www.assess.com/xcart/product.php?productid=541)
•	 Conquest (https://shop.acer.edu.au/acer�shop/group/CON2/9)
•	 Winsteps (a free, less powerful version, Ministep, is available at http://www.

winsteps.com/)
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ينبغ���ي اأن يح�ش���ل حمل���ل البيانات عل���ى طابعة من نوعية جي���دة و�شرعة عالي���ة، مما يعترب 
�شروري���ا يف العدي���د من املراح���ل، ولكن خ�شو�شا اأثن���اء تنقيح البيانات وحتلي���ل الأ�شئلة وحتليل 

البيانات الأكرث عمومية، وكذلك لإنتاج الن�س واجلداول واملخططات والر�شوم البيانية. 

كتابـة التقاريـر 
مب���ا اأن الكتاب اخلام����س، ا�شتخدام نتائج التقييم الوطني للتح�شي���ل التعليمي، يغطي كتابة 
التقاري���ر بقدر كبري م���ن التف�شيل، فاإن الأ�شئل���ة التالية تقت�شر على بع����س اجلوانب اللوج�شتية 

املرتبطة بهذه املهمة الرئي�شية.

ينبغ���ي اأن يخطط املن�شق الوطني والفريق الأ�شا�شي للتقري���ر قبل اإجراء التحليلت الرئي�شة 
لأن اخلط���ة ميكنها اأن ت�شاعد يف انطلق التحليل. من اأج���ل امل�شاعدة يف تطوير التملك وتو�شيح 
التحلي���لت، يكون من اجليد ت�شميم ج���داول افرتا�شية والتحق���ق اإن كان ميكن للتقييم الوطني 
توف���ري البيانات لكل خلية. وميكن لأع�شاء جلنة القي���ادة الوطنية ووا�شعي ال�شيا�شات الرئي�شيني 
تق���دمي اأفكار قيمة يف هذه املرحلة واق���رتاح عناوين للجداول. يقدم اجلدول 1.5 مثال عن جدول 

افرتا�شي مبني على بيانات ال�شتبانات.

الـجــدول 5.1
جدول افرتا�شي ي�شف خ�شائ�س معلمي املدر�شة البتدائية

امل�شتوى الأعلى املح�شل عليه يف التعليم النظامي العمرنوع اجلن�س

اأقل من ذكراأنثىاملحافظة
30

30 وما 
فوق

اأكمل م�شتوى
التعليم 
املتو�شط

اأكمل م�شتوى
التعليم 
الثانوي

اأكمل على الأقل 
�شنتني من م�شتوى

التعليم ما بعد 
الثانوي

A

B

C

D

امل�شدر: جتميع املوؤلفني
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عل���ى املن�ش���ق الوطني اأن يطل���ب من زملء املهن���ة املوثوق فيه���م، اأو امل�شتخدم���ني الرئي�شني 
املحتمل���ني التف���رغ من اأجل تقدمي  ملح�شات على امل�شودة الأولى ل���كل تقرير )على �شبيل املثال؛ 
البيان ال�شحفي، ملخ�س التقري���ر، التقرير الفني، التقرير للمعلمني(، وذلك قبل ب�شعة اأ�شابيع 
م���ن �شدور النتائ���ج.  وميكن اأن يت�شمن ه���وؤلء الأفراد كبار �شانعي ال�شيا�ش���ات من داخل وزارة 
التعلي���م والباحث���ني ومدربي املعلم���ني والأطراف املعني���ة الرئي�شة الأخرى. وينبغ���ي دمج املعلمني 
املمار�شني، وبخا�شة اإذا  �شيتم توزيع الن�شرات الإخبارية املبنية على النتائج اخلا�شة باملعلم. كما 
ينبغ���ي على فريق التقييم الوطني مراجع���ة التعليقات الواردة، والقي���ام بالتعديل عند ال�شرورة، 

واإمتام التقارير للن�شر.

يك���ون فري���ق التقييم الوطن���ي م�شئول ع���ن التاأكد باأنه ق���د مت ر�شد اعتم���اد ميزانية لتغطية 
تكاليف ترتيب الن�س، واإعداد اجلداول واملخططات والر�شوم البيانية، ف�شل عن طباعة ن�شخ من 
التقاري���ر. و�شيتعني على الفريق اأي�شا تن�شيق اإعداد واإنتاج التقارير النهائية و�شمان اأن الطابعني 
قد منحوا الوقت الكايف لتوفري الن�شخ املن�شورة للتقارير يف التاريخ املحدد.  كما ينبغي على الفريق 
تدقيق املخطوطات واملتابعة لحقا للتاأكد من اأن التغيريات املنا�شبة قد متت. وت�شري التجربة اإلى 
اأن العملي���ة من اإع���داد امل�شودة الأولى اإلى الإ�شدار الر�شمي للتقري���ر ميكن اأن ت�شتغرق ثلثة اإلى 

�شتة اأ�شهر يف البلدان النامية.

ينبغ���ي على فريق التقيي���م الوطني اأن يخطط ملوؤمتر �شحفي يف اليوم املقرر لإ�شدار النتائج، 
ويدع���و حل�شور الأطراف املعني���ة الأ�شا�شية للتعليم. وينبغي ر�شد اعتم���ادات يف امليزانية لتغطية 
التكاليف املتعلقة باملوؤمتر ال�شحفي. يف بلد واحد على الأقل، يتوقع ال�شحفيون اأن تدفع نفقاتهم 
م���ن قب���ل منظمي مثل هذا احلدث. اإذا كان فريق التقييم الوطن���ي يرغب يف ح�شور وزير التعليم 
اأو كب���ار موظف���ي ال�شيا�شات اآخرين خلل اإ�ش���دار التقرير، فينبغي اأن يعط���ي مهلة كافية، نظرا 

للجداول الزمنية املليئة لهوؤلء الأفراد.



2
الجــزء الثـانـي

منهجية أخذ العينات بالمدارس
Jean Dumais and J. Heward Gough

ي�ش���ف اجل���زء الثاين كيفي���ة حتدي���د املجتمع الذي 
�شوف يتم تقييمه يف التقيي���م الوطني. ويعر�س مقاربات 
خمتلفة لأخذ العين���ات. يخ�ش�س الكثري من هذا اجلزء 
ملنهجي���ة اختي���ار عينة من الط���لب من �شاأنه���ا اأن تكون 
ممثلة للط���لب يف النظ���ام التعليمي. وين�ش���ب الرتكيز 
عل���ى “التعل���م باملمار�شة”. كم���ا يتم توجي���ه القراء من 
خلل خمتل���ف خطوات اأخ���ذ العينات ع���ن طريق العمل 
عل���ى جمموعة م���ن املهمات الفعلي���ة املعرو�شة يف الن�س 
وا�شتخ���دام ملفات البيانات املوج���ودة يف القر�س املدمج 
املرافق. وميك���ن اأن يتحقق القراء من حلولهم عن طريق 
مقارنته���ا باحلل���ول ال�شحيح���ة التي يت���م تقدميها على 
لقط���ات ال�شا�ش���ة يف الن����س. تنبني امللف���ات على بيانات 

.Sentz ،التقييم الوطني من بلد خيايل
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      الفصل السادس 

تحديد املجتمع موضوع االهتمام 

يق���دم ه���ذا الف�شل م�شطلح���ي املجتمع امل�شتهدف، وجمتم���ع ال�شتط���لع، اللبنات الأولى 
يف ت�شمي���م ا�شتط���لع، وال�شتطلع الحتم���ايل. وت�شف الف�شول اللحقة اإط���ار اأخذ العينات 

)الف�شل ال�شابع( واأخذ العينات الحتمالية )الف�شل الثامن(. 

املهم���ة الرئي�شة الأولى هي حتدي���د وتعريف املجتمع الذي �شوف يت���م تقييمه وفقا لأهداف 
التقيي���م. وت�شمل هذه املهمة حتديد من �شيتم تقييمه���م )مثل الطلب اأو املعلمني اأو امل�شاعدين 
اأو مدي���ري املدار����س اأو اأولياء الأمور(، اأو ما �شيتم تغطيت���ه يف التقييم )على �شبيل املثال؛ جميع 
املدار����س، اأو املدار����س املمولة حكومي���ا فقط(. وي�شاعد نط���اق الدرا�شة يف تعري���ف املجتمعات 
مبو�ش���وع الهتم���ام ه.كم���ا ي�شاعد عل���ى حتديد اإذا م���ا كانت النتائ���ج قابلة للمقارن���ة مع نتائج 

درا�شات مماثلة.

يت�شمن املجتمع امل�شتهدف املرغوب فيه جميع الوحدات مو�شوع الهتمام، اأي املجتمع الذي 
ي�شع���ى التقييم الوطني للح�شول عل���ى معلومات ، تقديرات عنه. ويف التقييم الوطني، قد يتكون 
جمتم���ع ال�شتط���لع من جميع الط���لب امل�شجلني يف ال�ش���ف اخلام�س يف جمي���ع مدار�س البلد 
اأو ط���لب ال�ش���ف اخلام�س امل�شجلني فق���ط يف املدار�س احلكومية. وميك���ن اأن يت�شمن املجتمع 

امل�شتهدف املرغوب فيه  جميع املعلمني العاملني يف املدار�س البتدائية اأي�شا.

وللأ�ش���ف، فقد حتول الأ�شب���اب العملية يف بع�س احلالت دون درا�شة بع�س عنا�شر املجتمع 
امل�شته���دف، ويف هذه احلالة قد يتوجب ا�شتبعادها. وقد تتعل���ق اأ�شباب ال�شتبعاد بالتكاليف، اأو 
ع���دم وجود الطرق، اأو العزلة اجلغرافية )اجل���زر النائية اأو املناطق اجلبلية(، اأو ال�شطرابات 
املدني���ة، اأو املدار����س التي ت�شتوعب ع���ددا قليل جدا من الطلب اأو الأطف���ال ذوي الحتياجات 
اخلا�ش���ة. ت�ش���كل العنا�شر الباقي���ة املجتمع امل�شته���دف املحدد، اأي املجتمع ال���ذي ميكن لفريق 
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التقيي���م الوطن���ي تغطيته ب�ش���كل معقول. وعادة ما تن�ش���ر الدرا�شات الدولي���ة للتح�شيل التعليمي 
بيانات حول املجتمعات امل�شتهدفة املرغوب فيها واملحددة لكل بلد من البلدان امل�شاركة.

يج���ب اأن يقل����س ال�شتبعاد اإلى اأدنى حد ممكن، وينبغ���ي األ ي�شتخدم كو�شيلة للح�شول على 
عين���ة »مريح���ة«. حتدد الدرا�شات الدولية احل���د الأعلى ب��� 5 % من املجتم���ع امل�شتهدف املن�شود، 
وعادة ما تن�شر بيانات الدول التي تف�شل يف تلبية هذا املعيار مبلحظة حتذيرية. كما ميكن اإبراز 
عدم تلبية معيار ال�شتبعاد يف التقييم الوطني بتعليق كالتايل: »ينبغي التعامل مع بيانات املدار�س 
الثانوي���ة يف املناط���ق الريفية يف املنطق���ة Y بحذر، لأن ث���لث مناطق نائية كب���رية ا�شتبعدت من 

ال�شتطلع«.

ينبغي اأن تلعب جلنة القيادة الوطنية دورا اأ�شا�شيا يف اتخاذ القرارات حول املجتمع الذي يتم 
تقييم���ه. على �شبيل املثال؛ ميكنها اأن حتدد املجتم���ع امل�شتهدف املرغوب فيه، باأنه جميع الطلب 
امل�شجل���ني يف ال�ش���ف ال�شاد�س خلل اأي ج���زء من �شنة درا�شية معين���ة، اأو مرجعية. غري اأنها قد 
ت�ش���ري اإلى اأن املجتمع امل�شتهدف املحدد ينبغي اأن ينح�شر الطلب امل�شجلني يف ال�شف ال�شاد�س 
يوم 31 مايو من �شنة مرجعية يف املدار�س التي ت�شم ما ل يقل عن 10 طلب يف ال�شف ال�شاد�س. 
وم���ن الناحية اللوج�شتية واملالية، يكون تقييم الط���لب يف املدار�س ال�شغرية غري عملي. وعلوة 
على ذلك، فاإن جلنة القيادة تكون واعية باأن بع�س طلب ال�شف ال�شاد�س يت�شربون من املدر�شة 

اأو يهاجرون خلل العام الدرا�شي، وباأن حماولة اإيجاد هوؤلء الطلب وتقييمهم لن يكون عمليا.

يعر����س الر�ش���م 6.1 حالة منوذجية نوعا م���ا، حيث يتم تعريف املجتم���ع امل�شتهدف )العمود 
الأي�شر(. فقد مت خف�س املجتمع امل�شتهدف بحذف فئات معينة من املدار�س )مثل املدار�س النائية 
اأو ال�شغرية جدا، اأو املدار�س التي ت�شتوعب اأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة(، ونتج عن جمتمع 
جدي���د، املجتم���ع امل�شتهدف املحدد )العم���ود الأو�شط(. وقد يقل�س حجم ه���ذا املجتمع اأكرث عن 
طريق اكت�شاف وحدات م�شتبعدة )مثل الطلب ذوي الحتياجات اخلا�شة( يف املدار�س امل�شاركة 

يف يوم الختبار، مما يوؤدي اإلى املجتمع املحقق )العمود الأمين(.

وقد ترغب جلنة القيادة الوطنية اأي�شا يف حتديد املجموعات دون الوطنية مو�شوع الهتمام، 
والتي حتددها مثل  العتماد على املنطقة، اأو نوع اجلن�س. وبعد تعيني املجتمع امل�شتهدف املحدد، 
ورمب���ا املجموع���ات الفرعية مو�شوع الهتم���ام، يجب على فريق التقييم الوطن���ي اأو اخلرباء اأخذ 

العينات، بناء على اإطار منا�شب لأخذها.
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الر�شـــم 6.1

الن�شب املئوية للطالب يف املجتمع  املرغوب فيه، واملحدد، واملحقق.

امل�شدر: من متثيل املوؤلفني
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      الفصل السابع 

إنشاء إطار أخذ العينات

يق���دم هذا الف�ش���ل الأداة الأ�شا�شية لأخذ عينات ا�شتطلعات: اإطار اأخذ العينات. ويتناول 
الف�ش���ل كيف ميكن للإطار وجمتمع ا�شتطلعاأن يكونا مماثلني جدا، اأو خمتلفني متاما، ف�شل 
.Sentz عن خ�شائ�س الإطار »اجليد«. واأخريا، يقدم الف�شل التقييم الإي�شاحي الذي يجرى يف

إطار أخذ العينات 

الإط���ار املث���ايل لأخذ العين���ات هو قائمة �شامل���ة وكاملة وحديثة )اأ( ت�شم���ل طلب املجتمع 
امل�شته���دف املحدد و)ب( حتت���وي على معلومات ت�شاع���د على الو�شول اإلى الط���لب. و التقييم 
الوطن���ي للتح�شي���ل التعليمي بوجود قائم���ة جلميع الط���لب امل�شجلني يف ال�شف���وف الدرا�شية 

مو�شوع الهتمام، مثلما ي�شمح لفريق اأخذ العينات ختيار عينة من الطلب ب�شورة مبا�شرة.

يف العدي���د من البلدان، ي�شتحيل احل�ش���ول على مثل هذه القائمة الكاملة واحلديثة، حتى 
عندم���ا يجرى التقيي���م من قبل الإدارة احلكومية املركزية )مث���ل وزارة التعليم(. وقد ت�شطر 
ه���ذه البلدان اإل���ى اللجوء اإلى م�شادر بديلة للمعلومات، اأو بناء اإطار كامل وحديث خا�س بها. 
وميك���ن اأن ت�شتخدمالتغطية احلديثة اجلزئية للمجتمع امل�شتهدف كبديل عن القائمة ال�شاملة 
والكامل���ة واحلديث���ة للطلب. رمبا  اإلى قائمة لطلب ب�شورة غ���ري مبا�شرة عن طريق اختيار 
املدار����س اأول، ث���م طلبها، وقوائم الطلب تك���ون �شرورية فقط بالن�شب���ة للمدار�س املختارة 

للم�شاركة يف التقييم الوطني.

يف العدي���د م���ن البلدان، تك���ون وزارة التعلي���م اأو ال�شلطة الت���ي تعادلها هي امل�ش���در الرئي�س 
للمعلوم���ات لبناء اإط���ار اأخذ العين���ات. ومن املرجح اأن حتت���وي هذه القائمة عل���ى الرمز الوطني 
للمدر�ش���ة، وا�شم وعنوان املدر�شة، وا�شم مدير املدر�شة، ورقم الهاتف، وال�شفوف الدرا�شية التي 

يتم تغطيتها، وعدد املوظفني، و الطلب امل�شجلني، ورمبا م�شدر التمويل ونوع التعليم املتوفر.
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عمليا، يكون اإطار اأخذ العينات ناق�شا بع�س ال�شيء، لأنه لن يغطي املجتمع امل�شتهدف املحدد 
بال�شب���ط. ق���د ل تتوافق بع�س خان���ات الإطار مع وحدات املجتمع امل�شته���دف الفعلي، وقد حتتوي 
خان���ات اإط���ار املدر�شة على مدار�س اأك���رث مما هي موجودة يف املجتمع الفعل���ي، وهي حالة تعرف 
با�ش���م التغطي���ة املفرطة، على �شبيل املث���ال؛ عند اإغلق مدر�شة اأو اندماجه���ا مع اأخرى بني وقت 
اإن�ش���اء الإطار وجم���ع البيانات. علوة على ذلك، قد تكون بع����س عنا�شر املجتمع امل�شتهدف غري 
موج���ودة يف الإط���ار )التغطية الناق�شة(، عل���ى �شبيل املثال؛ عندما تك���ون مدر�شة غري واردة يف 
الإط���ار، اأو م�شنفة خط���اأ خارج النطاق. ت�ش���كل العنا�شر التي مت تغطيتها فعلي���ا من قبل الإطار 
املجتم���ع ال���ذي يتم اختيار عين���ة ال�شتطلع من���ه وي�شار اإليه ع���ادة ب� جمتم���ع ال�شتطلع. وترد 

العنا�شر الأ�شا�شية لإطار اأخذ العينات يف اجلدول 7.1.

ميك���ن اأن تاأخذ اإط���ارات اأخذ العينات اأ�شكال عديدة. يبنى املث���ال التايل على اأ�شا�س جمتمع 
م�شته���دف مرغوب فيه جلميع الطلب امل�شجلني يف املدار����س البتدائية خلل اأي جزء من العام 
الدرا�شي املرجعي، وجمتمع م�شتهدف حمدد للطلب امل�شجلني يف املدار�س البتدائية يف 31 مايو 
من ال�شنة املرجعية. يف هذه احلالة، ا�شتند اإطار اأخذ العينات قائمة وزارة التعليم جلميع الطلب 
امل�شجل���ني يف املدر�ش���ة البتدائية يف 15 اأبريل م���ن ال�شنة املرجعية. ومن املفرت����س اأن تكون هذه 
الطريق���ة منا�شب���ة ب�شرط اأن يتم حتديث القائم���ة عدة مرات يف ال�شنة. غ���ري اأن جمتمع  املحدد 
بوا�شط���ة هذا الإطار قد ل يغطي املجتمع امل�شتهدف اإذا غادر بع�س الطلب املدر�شة، وم ت�شجيل 
غريه���م بعد 15 اأبري���ل. اإذا كانت الوزارة متلك قائمة قدمي���ة اأو ناق�شة للمدار�س، تربز احلاجة 
اإل���ى طريقة بديلة لبناء اإطار اأخذ العينات. هذه الطريقة قد تتطلب اأ�شلوًبا تقليديًّا وتكثيفا للعمل 
جلمي���ع قوائ���م املدار�س وقوائم الط���لب عن طريق ال�ش���ري يف ال�شوارع والطرق���ات وو�شع قوائم 
جلميع املدار����س وطلبها. �شوف ت�شهل نظم اإدارة املعلومات الرتبوية احلديثة، وخا�شة تلك التي 

متلك اإت�شال بالكمبيوتر مع الوزارة، اإلى حد كبري مهمة بناء اإطارات حديثة لأخذ العينات.

عند اإن�شاء اإطار اأخذ العينات، ل بد من تعيني اأرقام تعريف فريدة لوحدات الإطار. قد تكون 
هذه الأرقام موجودة اأ�شل يف ملفات امل�شادر للوزارة اأو �شلطة مماثلة. ينبغي حفظ هذه الأرقام 
يف الإط���ار لت�شهيل التوا�شل م���ع الوزارة حول البيانات التي �شلمتها. ق���د تكون هذه الأرقام كافية 
ج���دا لتلبية احتياج���ات التقييم. لكن، عندما يتق���دم عمل الإعداد �شوف ت�ش���اف املواد والبنيات 
)عل���ى �شبيل املثال، معلوم���ات عن مديري املدار�س واملعلمني وامل�ش���ارات اأو ال�شفوف يف املدار�س 
والط���لب داخل ال�شفوف(. ينبغي حتديد وحدات كل طبقة ب�ش���كل منا�شب عند اإ�شافتها لإطار 
اأو الإطارات. فالهدف النهائي هو خلق جمموعة من الرموز ت�شمح بتحديد املوقع ومتابعة كل فرد 
وكل موؤ�ش�شة خلل عملية التقييم باأكملها. يحتوي الإطار 1.2 يف اجلزء الأول على اأمثلة عن نظم 

ترقيم الرموز امل�شتخدمة يف التقييمات الوطنية.
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الـجــدول 7.1
العنا�شر الأ�شا�شية لإطار اأخذ العينات للتقييم الوطني

الو�ســـــــــــــــــــــــفالعن�ســــــــر

يجب حتديد كل مدر�شة بو�شوح )على �شبيل املثال، بال�شم اأو رقم املدر�شة(.التحديد

الت�شال

يج���ب اأن يتوفر  لدى فريق التقييم الوطني معلوم���ات ت�شمح له بالت�شال بكل مدر�شة. 
قد ت�شمل املعلومات املنا�شبة العناوين الربيدية، اأو اأرقام الهواتف، اأو كليهما. اإذا غابت 
مثل هذه املعلومات، قد ي�شطر الفريق اإلى اإجراء الت�شال من خلل الزيارات امليدانية 

املبا�شرة، والتي تتطلب معرفة املوقع اجلغرايف للمدر�شة.

الت�شنيف

يج���ب توفر  معلومات الت�شنيف يف اإطار اأخذ العين���ات اإذا كان التقييم الوطني يتطلب 
ت�شني���ف املدار�س )مثل جتميع املدار�س ح�شب املنطقة اجلغرافية، اأو املجموعة اللغوية 

اأو الثقافية، اأو الإدارة احلكومية اأو اخلا�شة(
لأغرا�س اأخذ العينات اأو التقدير اأو اإعداد التقارير.

ق���د تربز احلاجة اإلى قيا�س احلجم مثل القيد باملدار�س اأو عدد القاعات الدرا�شية اإذا قيا�س احلجم
كان اأخذ العينات ي�شمل احتمالت غري مت�شاوية.

ينبغ����ي اأن يحتوي اإط����ار اأخذ العينات عل����ى تفا�شيل حول وقت احل�ش����ول على املعلومات التحديث
امل�شتخدمة لبنائه اأو حتديثه. وهذه املعلومات،  وت�شتخدم يف حال تكرار التقييم الوطني.

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

SENTZ  دراسة حالة

يت�شم���ن القر�س املدمج امل�شاحب له���ذا الدليل عددا من امللفات مع الإط���ار وبيانات العينة 
اللزم���ني لدرا�شة حال���ة Sentz. يوفر امللحق II.A و�شفا خمت�شرا للملف���ات. تابع درا�شة احلالة 
)انظ���ر التمري���ن 7.1( تدريجيا لكي تتعرف عل���ى اخلطوات ال�شرورة يف ت�شمي���م واختيار عينة 

التقييم الوطني.

تتهي���اأ Sentz لل�شروع يف برنامج متعدد ال�شنوات للتقييم الوطني للتح�شيل التعليمي. التعليم 
 )ISCED( حت���ى نهاية امل�شتوى الثاين م���ن الت�شنيف الدويل املوح���د للتعليم Sentz اإلزام���ي يف
)ال�شلك الأول من التعليم الثانوي( )اليون�شكو 1997(. ترغب الوزارة حتديد م�شتويات التح�شيل 
التعليم���ي للطلب يف خمتلف مراح���ل النظام التعليمي، بدءا من ال�ش���ف الثامن. وت�شري اإلى اأنه 
ينبغ���ي تقيي���م املهارات القرائي���ة خلل كل تقييم. كم���ا اأن التقييم الوطن���ي الأول ينبغي اأي�شا اأن 
يقي���م حت�شيل الطلب يف الريا�شيات والعلوم. و�شوف ت�شمل عمليات التقييم امل�شتقبلية جمالت 

املنهاج الأخرى.
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التمرين 7.1

البداية 

عل���ى القر�س ال�شلب املحلي اخلا�س بك اأو امللقم، قم باإن�شاء جملد ي�شمى NAEA SAMPLING )اأو ما �شابه 
 BASE هذه املجلدات الفرعية هي .NAEA SAMPLING ذلك(. اأن�شئ خم�شة جملدات فرعية منف�شلة داخل
 NATASSESS 2  وSTG4400 و SRS400 للحل���ول اخلا�شة باأخذ العين���ات( و( MYSAMPLSOL و ،FILES
 BASE لتقيي���م العينة الوطني���ة الفعلية التي �شوف ن�شتخدمه���ا لحقا(. انقل امللفات للمجل���دات الفرعية ل(
FILESو SRS400، و 2STG4400 و NATASSESS م���ن جملد VERSION SPSS يف القر�س املدمج املرافق 
له���ذا الكتاب. �شوف ت�شتخدم جملد MYSAMPLSOL حلفظ ملف���ات خمرجاتك بعد النتهاء من مترين ما. 
ميك���ن تفح�س بنية امللف املقرتحة يف الر�شم II.A.1 من امللح���ق II.A. وقد نظمت التمارين املختلفة لتمكينك 
من العمل من خلل درا�شة احلالة، بناء على العمل الذي �شبق واأن اأجنز وحفظ حتت MYSAMPLSOL. غري 
اأن���ه باإمكان���ك اأن تبداأ دائما من اأحد امللفات الدائمة )املوج���ودة يف SRS400 اأو 2STG4400(؛ وبذلك ميكن 
جتنب القيام بتحليلت حول ملفات متارين غري مكتملة اأو غري دقيقة.  ولتجنب الكثري من اجلهد ال�شائع يف 
وق���ت لح���ق، اأعط عناية كبرية يف هذه املرحلة اإلى اإن�شاء جمل���د NAEA SAMPLING واملجلدات الفرعية. ل 

ت�شتخدم احلفظ الأوتوماتيكي، ول تكتب فوق امللفات الدائمة يف املجلدات الفرعية اإل اإذا طلب منلك.
ومن هذه املرحلة ف�شاعدا، من املفرت�س اأن ت�شتغل انطلقا من امللفات املوجودة على القر�س ال�شلب اخلا�س 

بك اأو امللقم. ميكنك فتح ملفات الإجابات املوجودة على القر�س املدمج للتحقق من عملك، اإن احتجت.
وكلما تقدمت من خلل خمتلف املهمات اأو التمارين، �شوف ت�شل اإلى امللفات املنا�شبة وتن�شئها وتقوم بحفظها 
عل����ى القر�����س ال�شل����ب اخلا�س بك اأو امللق����م. لح����ظ اأن SPSS17، a مبا يف ذلك الوح����دات امل�شافة للعينات 
املعق����دة، ق����د ا�شتخدم لإن�شاء درا�شة ه����ذه احلالة ؛ قد تظهر الن�شخ ال�شابقة م����ن SPSS اختلفات طفيفة يف 

عر�س القوائم اأو اخليارات. ووحدة SPSS الختيارية للعينات املعقدة هي �شرورية للقيام ببع�س التمارين.
يتم �شرح الأ�شباب وراء اختيارات الطبقية وتوزيع العينة وخمطط اختيار العينة وعدد من املفاهيم الرئي�شية 

الأخرى، وكذلك امل�شطلحات ذات ال�شلة والخت�شارات، حني عر�شها.
وقد ا�شتطاع امل�شوؤول عن اإدارة ال�شتطلع لSentz احل�شول على قائمة املدار�س ال 227 يف البلد حيث يتم توفري 
density« )»ur�»و »province»و »region »التعليم لل�شف الثامن من وزارة التعليم. مت تنظيم هذه القائمة ح�شب 
ban« اأو »rural«( و«town« و«school«. لدى كل مدر�شة بالقائمة رقم تعريف فريد )schoolid( اأن�شئ با�شتخدام 
املحافظ����ة )الرقم الأي�شر( والبلدة )الرقم الثاين( واملدر�ش����ة داخل املدينة )الرقمني على اليمني(. على �شبيل 
املث����ال، تقع املدر�شة املعرف����ة بالرقم 1413 يف املحافظة 1، البلدة 4. وباملث����ل، بالن�شبة للف�شول الدرا�شية داخل 
املدار�س )يف هذه احلالة ف�شول ال�شف الثامن يف املدر�شة(، �شوف يتم اإن�شاء رقم تعريف للف�شل باإ�شافة رقم 
على ميني رقم تعريف املدر�شة: 14131 و14132 و14133 وهكذا. وي�شاف رقمان اآخران لتعريف الطلب داخل 
ف�شله����م، اإذا كان الف�شل يتكون م����ن 43 طالبا مثل.. ميكنك ا�شتخدام 1413101، 1413102، ...، 1413143. 
وقد وفرت الوزارة لكل مدر�شة رقم ف�شول ال�شف الثامن )nbclass(، والعدد الإجمايل للأطفال امللتحقني يف 

.)avgclass( ومتو�شط   حجم الف�شل ،)school_size( ف�شول ال�شف الثامن )قيا�س احلجم، اأو
مل���ف SCHOOLS.SAUV هو الإط���ار املوؤقت لأخذ العينات يف مدار����س Sentz. ميكنك فتحه يف العار�س ل 

SPSS باتباع تعليمات SPSS الواردة هنا. تكتب الكلمات الرئي�شية لSPSS والتعليمات بحروف �شغرية.
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التمرين 7.1 )تابع(

لقراءة اإطار املدر�شة من �شريط القوائم، اخرت اخليارات التالية:
File – Open – Data – Look in

BASE FILES\SCHOOLS.SAV\…

Open

تاأك���د م���ن اأن Data View ولي�س Variable View يربز يف اجلزء ال�شفلي م���ن �شا�شتك. افح�س �شجل رقم 6. 
من املفرت�س اأن ترى اأن املدر�شة 1202 تقع يف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية، حمافظة 1، بلدة 2 ، وهي املدر�شة 
رقم 2 يف تلك البلدة. متلك هذه املدر�شة ثلثة ف�شول مبجموع 153 طالبا يف ال�شف الثامن، مبتو�شط حجم 

  .)i7.1.A الف�شل من 51.0 طالبا )ر�شم التمرين

   Sentz بيانات مدار�س : 7.1.A ر�شم التمرين

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ي�شم���ح SPSS بح�ش���ة مفتوحة من دون وجود جمموع���ة بيانات مفعلة. لتتمكن من اإغ���لق جمموعة بيانات 
SCHOOLS دون اإغ���لق SPSS، انق���ر فوق الأوامر File – New – Data، ومن املفرت�س اأن تظهر جمموعة 
فارغ���ة للبيانات على �شا�شة العر�س. ثم اأرجع جمموعة بيان���ات SCHOOLS اإلى �شا�شة العر�س، وانقر فوق 

File – Close لإغلق SCHOOLS فعليا.

a. ن�شرت الن�شخة 17، والتي ت�شتخدم هنا، يف الأ�شل حتت اإ�شم SPSS. وخلل عامي 2009 و2010، ن�شرت 
.)PASW( الن�شخ ال�شادرة حتت ا�شم الربجمية التحليلية التنبئية
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حتت���وي Sentz منطقت���ني جغرافيت���ني خمتلفت���ني، ال�شمالية ال�شرقي���ة واجلنوبي���ة الغربية، 
واللت���ني يف�شلهما النهر الكبري )انظر الر�ش���م 7.1(. تقع العا�شمة الوطنية، مدينة العا�شمة، يف 
املنطق���ة اجلنوبية الغربية. وتتكون املنطقة ال�شمالي���ة ال�شرقية من ثلث حمافظات )املحافظات 
الأول���ى والثالثة واخلام�شة( و21 بلدة، يف حني اأن املنطقة اجلنوبية الغربية تتكون من حمافظتني 
)املحافظت���ني الثاني���ة والرابعة( مع م���ا جمموعه 12 بلدة. )ي�شمل م�شطلح بل���دة املدن، اأو املدن 
ال�شغرية، اأو املناطق الريفية التي تتكون من املزارع والقرى ال�شغرية.( تنق�شم كل حمافظة اإلى 
ج���زء ح�شري وج���زء ريفي با�شتثناء املحافظة الرابعة يف املنطق���ة اجلنوبية الغربية، والتي لديها 

ق�شم ريفي فقط. ت�شنف كل بلدة اإما بح�شرية، اأو ريفية.
ميك���ن لكل طف���ل يف Sentz اأن يذهب اإلى مدر�شة حملية حتى ح���دود نهاية امل�شتوى الثاين ل
ISCED )املرحلة الثانية من التعليم الأ�شا�شي: ال�شلك الأول من التعليم الثانوي(. ت�شمل املدار�س 
ال 227 الت���ي تق���دم التعليم يف هذا امل�شتوى 27654 طالبا وطالب���ة يف 702 ف�شل لل�شف الثامن. 
ويت���اح امل�شتوى الثالث ل� ISCED )ال�شلك الثاين من التعليم الثانوي( يف عوا�شم املناطق؛ ويوجد 
امل�شتوى الرابع لISCED )التعليم ما بعد الثانوي غري العايل( وامل�شتوى اخلام�س )املرحلة الأولى 

من التعليم العايل( يف العا�شمة الوطنية فقط.

الر�شم 7.1

Sentz خريطة

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.
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يف درا�ش���ة هذه احلال���ة، مت عر�س ت�شميمني للعين���ة. الت�شميم الأول، وال���ذي يعترب احلالة 
الأ�شا�شي���ة كمرج���ع، عينة ع�شوائية ب�شيط���ة من 400 طالب وطالبة من القائم���ة الوطنية. وقد مت 
اختيار هذا العدد لأنه احلجم الفعال للعينة امل�شتهدفة يف معظم ال�شتطلعات الوطنية والدولية 
للتقيي���م التعليم���ي1.  يحتوي جملد SRS400 على القر�س املدمج عل���ى ملفات الإجابات بالن�شبة 
له���ذه العينة. ي�شتحيل عادة تنفيذ ت�شمي���م العينة الع�شوائية الب�شيطة )SRS( ب�شبب عدم وجود 
اإط���ار قائمة متكامل وحديث جلميع الطالب الذين تتوف���ر فيهم ال�شروط. عالوة على ذلك، فاإنه 
حتى لو توفرت مثل هذه القائمة، �شيكون ت�شميم SRS مكلفا جدا لأنه �شوف ينطوي على اختيار 
الط���لب م���ن عدد كب���ري جدا من املدار����س، باإ�شراك عدد قلي���ل ي�شل اإلى طالب واح���د اأو اثنني 
يف املدار����س املختارة. و�شوف ي�شتهل���ك اإجراء الختبارات واإجراءات مراقب���ة اجلودة الكثري من 
ميزاني���ة التقيي���م الوطني. ي�شتخ���دم مثال SRS اأ�شا�ش���ا لأغرا�س بيداغوجي���ة ولل�شماح مبقارنة 

النتائج با�شتخدام هذه الطريقة مع نتائج الت�شميم الفعلي، اأو املقرتح.

والت�شميم الثاين، والذي ي�شار اإليه بالت�شميم املقرتح، هو الت�شميم املعياري للحياة الواقعية 
 ،2STG4400 امل�شتخ���دم يف معظم التقييم���ات الوطنية. توجد اإجابات  بهذا الت�شميم يف املجلد
وال���ذي �شم���ى بهذا ال�ش���م لأن الت�شميم عينة عل���ى مرحلتني مع حجم متوقع م���ن 4400 طالب 
وطالب���ة. يت�شمن الت�شميم الطبقي���ة اجلغرافية اأو الإدارية، يف هذه احلالة، املحافظات اخلم�س 
لSentz. و�ش���وف ي�شمل ت�شميم العين���ة الختيار الأويل للمدار�س )املرحلة الأولى(، يليه اختيار 
ف�شل واحد من كل مدر�شة خمتارة )املرحلة الثانية(. اإن اأراد الباحثون عزل تاأثري املعلمني على 
اأداء الطال���ب ع���ن تاأثري املدر�شة، ف�ش���وف يتم اختيار اأكرث من �شف واح���د. واإذا كان اهتمامهم 
ين�ش���ب فقط على تاأث���ري املدر�شة، فينبغي اأن يت���م اختيار عينة الطلب م���ن ال�شف امل�شتهدف 
 Sentz باأكمل���ه، بغ�س النظ���ر عن ف�شولهم. لأ�شباب تتعل���ق بامليزانية والتطبي���ق العملي، قررت
تقيي���م ف�شل واحد باأكمله من كل مدر�ش���ة. يبنى احلجم املرغوب فيه لعينة الطلب على اأ�شا�س 
املعلومات املتوفرة عن حجم الف�شل، والرتباط الداخلي للف�شل، والتاأثريات املتوقعة للت�شميم، 
واحتياج���ات التقييم املرتبطة بالتحليل ون�شر النتائج. يف املرحلة الأولى، يتم تخ�شي�س املدار�س 
مبا يتنا�شب مع عدد الطالب الذين تتوفر فيهم ال�شروط املطلوبة يف كل حمافظة، ويتم اختيارهم 
با�شتخ���دام الحتم���ال املنتظ���م املتنا�شب مع حجم العين���ة )PPS(. ثم يتم اأخ���ذ عينة ع�شوائية 

ب�شيطة من ف�شل باأكمله لكل مدر�شة.

هام�س:
القيا�س  مقايي�س  تركز   ،)TIMSS اأو  والعلوم،  الريا�شيات  يف  الدولية  الجتاهات  درا�شة  )مثل  الرئي�شية  التقييمات  بع�س  يف 
اإختلف  معامل  يكون   ،400 العينة  حجم  باإ�شتعمال  ثم،  100ب؛  حمدد  معياري  انحراف  مع   500 من  متو�شط  حول  النف�شي 

الدرجات التقديرية حوايل 1 يف املائة، وفرتات الثقة لنت�شار اخل�شائ�س غري املعروفة هي ± 5 نقط مئوية.
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       الفصل الثامن 

عناصر من نظرية أخذ العينات

ي�شف هذا الف�شل العنا�شر الأ�شا�شية لنظرية اأخذ العينات، مبا يف ذلك العينات الع�شوائية 
وبع����س التقنيات الأكرث اأهمية لأخذ العينات الع�شوائية، مثل العينات الطبقية والعينات املتعددة 

املراحل والعينات العنقودية.

يت���م ا�شتخدام اأخذ العين���ات الحتمالية عادة عندما تدعو ال�ش���رورة اإلى القيام بتقديرات 
ثابت���ة و�شحيحة خل�شائ�س معين���ة ملجتمع العينة، لأنه ي�شمح بتقدير الدق���ة )تباين العينات اأو 
اخلط���اأ املعياري( لتل���ك التقديرات. وميكن التعبري عن تلك اخل�شائ����س بالأعداد )على �شبيل 
املثال، عدد الأطفال بني 10 و15 عاما من العمر(؛ اأو باملجاميع )على �شبيل املثال، جمموع القيد 
يف املرحل���ة الأول���ى من التعلي���م الثانوي(؛ اأو بالن�ش���ب )على �شبيل املثال، ن�شب���ة الأطفال الذين 
يعي�ش���ون يف الأ�ش���ر التي يبلغ دخلها ال�شنوي اأقل من عتبة الفق���ر الوطنية(. ميكن تقدير اأي من 
تل���ك اخل�شائ�س، وجميعها من عينة واحدة، طاملا قد اختريت بخطة اأخذ العينات الحتمالية، 

ومت و�شع وتنفيذ اإجراءات ميدانية منا�شبة. 

ي�شتدعي اأخذ العينات الحتمالية اأن يتوفر لكل وحدة يف املجتمع مو�شوع الهتمام- املجتمع 
الذي تو�شع له التقديرات- على احتمال غري معروف لختياره يف العينة. ل يتطلب اأخذ العينات 
الحتمالية اأن تكون جميع الوحدات لها نف�س احتمال الختيار، ولكن فقط اأن يتوفر لديها احتمال 
لختياره���ا. يف التقييم الوطني، تك���ون الوحدات ذات ال�شلة هي الطلب ومعلموهم ومديروهم 

ومدر�شتهم.

أخذ العينات العشوائية البسيطة

عندم���ا يك���ون جلميع الوحدات نف�س احتم���ال الختيار، تكون خطة اأخ���ذ العينات جزءا من 
جمموعة اأكرب من خطط اأخذ العينات تدعى طرق اأخذ العينات الحتمالية املت�شاوية. قد يتكون 
املجتمع مو�شوع الهتمام من ع�شر مدار�س. تكتب اأ�شماء املدار�س على قطع متطابقة من الورق 
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وترم���ى يف �شن���دوق. تخلط هذه القط���ع املتطابقة من الورق وت�شحب م���ن ال�شندوق قطعتان من 
ع�شر قطع من الورق. نظريا، حتظى كل مدر�شة بفر�شتني من ع�شرة اأو فر�شة واحدة من خم�شة، 

ليتم اختيارها.

يك���ون اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة )SRS( هو نقطة النطلق بالن�شبة جلميع ت�شاميم 
اأخ���ذ العينات الحتمالي���ة. اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة هو طريق���ة اختيار من خطوة واحدة 
ي�شمن اأن تكون لكل عينة ممكنة من حجم n فر�شة مت�شاوية لختيارها. ونتيجة لذلك، تكون لكل 
وح���دة يف العين���ة نف�س الحتمال لإدراجها. يكون هذا الحتمال   م�شاوًيا ل n/N، حيث N هو عدد 
الوح���دات يف جمتم���ع ال�شتطلع وn هو حجم العينة. يف املثال امل���درج يف الفقرة ال�شابقة، مبا اأن 
n = 2 وN = 10، ف 5/1 = .  يعر����س الر�ش���م 8.1 عينة ع�شوائية ب�شيطة من 7 مدار�س ماأخوذة 

من جمتمع من 45 مدر�شة.

الر�شم  8.1

اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة بدون ا�شتبدال املدار�س

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.

7 مدار�س )الرمادي(. = n  45 مدر�شة؛ = N :ملحظة



83 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

ق����د يتم اأخذ العين����ات بال�شتبدال اأو من دونه. ي�شمح اأخذ العينات بال�شتبدال باأن يتم اختيار 
وح����دة اأكرث من مرة واحدة؛ ل يتم ا�شتخدام هذه الطريق����ة عادة يف املمار�شة العملية. ويعني اأخذ 
العينات من دون ا�شتبدال اأنه عندما يتم اختيار وحدة ما )مدر�شة اأو طالب(، فل ميكن اختيارها 
مرة ثانية. ويكون اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة بال�شتبدال، اأو اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة 
م����ن دونه متطابق����ني عمليا اإذا كان حجم العينة هو جزء �شغري جدا من حجم جمتمع ال�شتطلع، 
لأن اإمكاني����ة ظهور نف�����س الوحدة اأكرث من مرة واحدة يف العينة تك����ون �شئيلة. على العموم، يعطي 

اأخذ العينات بدون ا�شتبدال نتائج اأكرث دقة، ويكون اأكرث ملءمة من الناحية العملية. 
لع���دد من الأ�شباب، يكون اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيط���ة وحده غري فعال عادًة من ناحية 
التكلف���ة، وغري  عملي يف ال�شتطلعات الوطنية وا�شعة النطاق. حاليا، توفر برجميات الكمبيوتر 
مث���ل Excel وSPSS )احلزم���ة الإح�شائية للعلوم الجتماعية(، �شم���ن برجميات اأخرى، اأدوات 
لر�ش���م العينات. قد تك���ون هذه الأدوات حمدودة النطاق نوعا ما، كم���ا يف حالة Excel، اأو وا�شعة 
ا، كما هو احلال م���ع SPSS. ي�شتخدم التمرين 8.2 اأخذ العينات الع�شوائية  النط���اق نوعا ما اأي�شً
الب�شيط���ة كاأداة لتعل���م كيفي���ة اأخذ عينة م���ن 400 طالب وطالب���ة من قائم���ة افرتا�شية للطلب 

لأغرا�س تو�شيحية.

أخذ العينات العشوائية املنتظمة
يف اأخ���ذ العين���ات الع�شوائية املنتظمة )SYS(، يت���م اختيار الوحدات م���ن الإطار يف فرتات 
 ،N ،منتظم���ة. تكون فرتة اأخذ العين���ات والبداية الع�شوائية �شرورية عندما يك���ون حجم املجتمع
ع���ددا م�شاعف���ا حلجم العينة، n، ويت���م اختيار كل وحدة يف املرتبة k حي���ث تكون فرتة k م�شاوية 
ل N/n. توج���د تعديلت ب�شيطة لهذه الطريقة اإذا مل تك���ن N عددا م�شاعفا م�شبوطا لn. تكون 
البداي���ة الع�شوائي���ة، r، عددا ع�شوائي���ا واحدا يرتاوح م���ن 1 اإلى k. ومن ثم فالوح���دات املختارة 
ه���ي: r، r + k، r + 2k، ... r + )n − 1( k. مث���ل اأخ���ذ العين���ات الع�شوائي���ة الب�شيط���ة، لكل وحدة 
احتمال اإدراج ي�شاوي k/1، ولكن خلفا لأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة، ل يتوفر كل مزيج من 
الوح���دات n على فر�شة مت�شاوية لختياره. ميكن اأن يختار اأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة فقط 
العين���ات حيث تف�ش���ل الوحدات بk. وهكذا، با�شتعمال هذه الطريقة، ميكن اأن تاأخذ من جمتمع 

.kال�شتطلع فقط للعينات املمكنة ل
وكمث���ال عل���ى اأخذ العينات الع�شوائي���ة املنتظمة، لنفرت�س اأنه يتع���ني على باحث يف حمافظة 
12 مدر�شة. �شوف تكون فرتة اأخذ  = n 36 مدر�شة اأن ير�شم عينة من حجم = N ذات جمتمع من
العين���ات ه���ي k=N/n =36/12 = 3. وبعده���ا، يختار الباحث رقما ع�شوائي���ا يرتاوح بني 1 و 3، 
وه���و القيمة ل� k. لنفرت�س اأن الرقم الع�شوائي هو 1. فاملدار�س التي تختار للعينة هي تلك املرقمة 
ب���� 1 و4 و7 و... و31 و34. مبجتم���ع من حجم 36، توجد فقط ث���لث عينات ممكنة لأخذ العينات 
الع�شوائي���ة املنتظمة من حجم 12، يف حني اأن هناك اأكرث م���ن 1.2 مليار عينات ع�شوائية ب�شيطة 

ممكنة من نف�س احلجم.
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ميكن ا�شتخدام اأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة عندما ل تتوفر اأي قائمة من وحدات املجتمع 
م�شبق���ا. يف هذه احلالة، ميكن بناء اإطار مفاهيمي ع���ن طريق اختيار كل وحدة يف املرتبة k حتى 
نهاي���ة املجتمع. على �شبيل املث���ال؛ اإذا مت اختيار ف�شل من حوايل 50 طالبا، ولكن مل تتوفر لئحة 
الف�شل، واملطلوب هو اأخذ طالب واحد من كل ثلثة طلب يف العينة، ميكن اأن مُينح امل�شرف على 
اإجراء الختبار رقما ع�شوائيا للبداية يرتاوح بني 1 و 3. لنفرت�س اأن الرقم الع�شوائي هو 2. عندما 
ي�ش���ل امل�شرف على اإجراء الختبار اإلى الف�شل الدرا�ش���ي املختار، يبداأ من زاوية للقاعة حمددة 
�شلف���ا )على �شبي���ل املثال، يف نهاية ال�شف الأمامي الأي�شر(، ويخت���ار الطالب الثاين، واخلام�س، 
وهكذا. اإذا تبني اأن الف�شل يف الواقع يتوفر على 46 طالبا، ف�شوف تكون العينة هي الطلب 2 و5 
و8 و ... و44. )ل يوج���د ط���لب باأرق���ام 47 اأو 50.( اإذا كان ال�شف يتوفر على 54 طالبا، ف�شوف 
تو�ش���ع العين���ة لت�شمل الط���لب 47 و50 و53. وكثريا ما ي�شتخدم هذا الأ�شل���وب عندما ل ي�شتطيع 
امل�ش���رف على الختبار اأو ال�شخ�س ال���ذي يجري املقابلة التنقل اإلى امليدان اإل مرة واحدة. لحظ 
اأن اجل���زء »الع�شوائ���ي« لأخذ العينات يتم قب���ل زيارة املدار�س. ويبني الر�ش���م 8.2 عينة ع�شوائية 

منتظمة من 7 مدار�س ماأخوذة من جمتمع من 45 مدر�شة.

الر�شم 8.2

عينة ع�شوائية منتظمة للمدار�س

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.

7 مدار�س )الرمادي(؛ اخلطوة = 6؛ البدء=4. = n  45 مدر�شة؛ = N :ملحظة
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أخذ العينات العنقودية

اأخ���ذ العين���ات العنقودية هي عملي���ة اختيار ع�شوائ���ي ملجموعات كامل���ة )عناقيد( لوحدات 
املجتم���ع من اإط���ار ال�شتط���لع. وه���ي ا�شرتاتيجية لأخ���ذ العينات، وع���ادة ما تكون اأق���ل فعالية 
اإح�شائيا من اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة، لأنها توؤدي اإلى تباين عينات اأعلى بالن�شبة حلجم 

عينة معينة. غري اأن يف اأخذ العينات العنقودية العديد من املزايا الفريدة:

ميك���ن لأخذ العينات العنقودية اأن يقل�س كثريا من تكاليف جمع البيانات، وخا�شة اإذا كان  اأول: 
جمتم���ع املدار����س ينت�شر على نط���اق وا�شع يف جميع اأنح���اء بلد وا�شع. مث���ل، يكون التقييم 
الوطني الذي ي�شمل اختيار 1000 طالب لل�شف الثالث من املدار�س مبعدل 25 يف كل من 40 
مدر�ش���ة خمتارة اأقل تكلفة بكثري من اختيار 1000 طالب لل�شف الثالث منت�شرين ع�شوائيا 

يف جميع اأنحاء البلد.

���ا. اأحيانا، يكون اأخذ  ل يك���ون اأخذ عينة وح���دات فردية من جمتمع ال�شتط���لع دائًما عمليًّ ثانيا: 
عين���ة من جمموع���ات وح���دات اأو عناقيد جمتمع ال�شتط���لع، )على �شبيل املث���ال؛ ف�شول 
درا�شية باأكملها( اأ�شهل من ذلك بكثري، اأو قد يكون �شروريا لأ�شباب اإدارية. واأخريا، يدعم 
اأخذ العينات العنقودي���ة اإنتاج التقديرات )على �شبيل املثال؛ التح�شيل املتو�شط لكل ف�شل 
درا�شي اأو لكل مدر�شة(. يقدم الر�شم 8.3 مثال لعينة من ثلثة عناقيد للمدار�س ت�شمل 19 

مدر�شة، والتي اأخذت من جمتمع من 45 مدر�شة مق�شمة اإلى �شبعة عناقيد.

أخذ العينات العنقودية هي عملية من خطوتين.

اأول: يجم���ع جمتمع ال�شتطلع اإل���ى عناقيد. )تكون العناقيد الطبيعية مث���ل املدار�س اأو الف�شول 
الدرا�شية موجودة اأ�شل(.

ثاني���ا: يت���م اختيار عينة م���ن العناقيد، ويتم اإختي���ار جميع الوحدات �شم���ن العناقيد املختارة يف 
ال�شتط���لع. )عل���ى �شبيل املثال؛ جترى الختب���ارات لها كلها(. قد ميل���ي اإطار ال�شتطلع 
طريق���ة اأخ���ذ العين���ات. اإذا جمعت وحدات املجتمع مع���ا ب�شكل طبيعي، فاإن�ش���اء اإطار لهذه 
املجموعات واأخذ عينات منها غالبا ما يكون اأ�شهل من حماولة اإن�شاء قائمة جلميع الوحدات 
الفردي���ة يف جمتم���ع ال�شتط���لع. على �شبيل املثال؛ ق���د تكون قائمة املدار����س هي البيانات 

الوحيدة املتوفرة لفريق التقييم الوطني.



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي86

يف الر�ش���م 8.3، متث���ل كل من املناط���ق امل�شتطيلة ال�شبعة املف�شولة بخط���وط �شميكة منطقة 
مدار�س. وقد اختريت ثلث مناطق من املدار�س من خلل طريقة ع�شوائية لأخذ العينات، و�شوف 
يجرى الختبار جلميع الطلب يف املناطق املختارة )كما هو مو�شح باللون الرمادي(. تتطلب هذه 
الطريق���ة زيارة ث���لث مناطق جغرافية مرتا�شة فقط، ولكن اختارت 19 مدر�شة. يف املقابل، كان 
اأخ���ذ العينات الع�شوائية الب�شيطة �شوف يتطلب زيارة �شبع مدار�س منت�شرة على نطاق وا�شع، كما 

كان �شيفعل اأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة )انظر الر�شمني 8.1 و 8.2(.

الر�شم 8.3

العينة العنقودية للمدار�س

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.
3 عناقيد )19 مدر�شة = وحدة(. = n  7 عناقيد )45 مدر�شة(؛ = N :ملحظة

وهن���اك ع���دد من العتبارات ينبغي النتب���اه اإليها عند القيام باأخذ العين���ات العنقودية. من 
اأج���ل اأن تكون التقديرات فعال���ة اإح�شائيا، ينبغي اأن تكون الوحدات �شم���ن العنقود خمتلفة قدر 
الإم���كان. اإذا كان���ت وح���دات العنقود مت�شابهة ج���دا، فاإنها متي���ل اإلى تقدمي معلوم���ات مماثلة. 
وللأ�ش���ف، فكث���ريا ما متي���ل الوحدات من داخل العنق���ود اإلى امتلك خ�شائ����س مماثلة، وتكون 
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اأك���رث جتان�شا من وحدات خمتارة ع�شوائيا من املجتمع العام لل�شتطلع. ونتيجة لذلك، عادة ما 
ت�شتدع���ي ال�شرورية اإلى اأخذ عينة اأكرب لتحقيق م�شت���وى حمدد من الدقة، مما �شوف يكون عليه 

احلال با�شتخدام اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة. 

تنظ���م بع�س املدار�س اأو النظم التعليمية الف�شول الدرا�شي���ة اأخذا بعني العتبار عوامل مثل 
الكف���اءة املت�ش���ورة للطالب يف جمالت املنهج الدرا�شي. يف مثل ه���ذه احلالة، قد متلك املدر�شة، 
عل���ى �شبي���ل املث���ال؛ على اأع���داد كافية من الط���لب يف م�شتوى مع���ني لت�شكيل ثلث���ة ف�شول. قد 
يتك���ون اأح���د الف�شول من طلب من املتوقع اأن يوا�شلوا درا�شته���م يف الريا�شيات اأو العلوم )على 
اأ�شا�س نتائج ال�شنوات ال�شابقة، اأو الهتمام الذي يعربون عنه(، وقد ي�شمل الف�شل الثاين طلبا 
لديه���م قابلي���ة، اأو تف�شي���ل للعلوم الإن�شانية، وق���د يت�شكل الف�شل الثالث من ط���لب ل يتوقع لهم 
ال�شتم���رار لف���رتة اأط���ول يف املدر�شة. يف هذه احلالة، م���ن املتوقع اأن يح�ش���ل معظم الطلب يف 
الف�ش���ل الأول على نتائ���ج جيدة يف اختب���ارات الريا�شيات، واأن تكون املجموع���ة الثانية رمبا اأقل 
اأداء يف الريا�شي���ات، ولك���ن جيدة يف اللغات، بينما من املحتمل جدا اأن تبني املجموعة الثالثة عن 
�شعفها ن�شبيا يف كل املجالني. يف مثل هذه الظروف �شوف يكون اأخذ العينات العنقودية غري فعال 
اإح�شائي���ا ب�ش���كل كبري: اختيار �شف كامل واحد قد ي�شري اإل���ى اأن الطلب جيدون يف الريا�شيات 
و�شعاًف���ا يف اللغ���ات، اأو العك����س، اأو �شعاًف���ا يف كل املجالني. ي�ش���ري مثل هذا الو�ش���ع اإلى اأنه من 
ناحي���ة فعالية اأخ���ذ العينات، قد يكون اختيار عدد قليل من الط���لب من كل من الف�شول الثلثة 
اأف�ش���ل للرفع من فر����س احل�شول على �شورة متوازن���ة مل�شتويات حت�شيل الط���لب يف املدر�شة. 
وم���ع ذل���ك، توجد هن���اك دائما اأ�شباب عملي���ة يف كثري من الأحي���ان، متعلقة باأه���داف البحث اأو 
القي���ود الإدارية اأو تكاليف الختبار، لختيار ف�شول درا�شية كاملة. وت�شمل اأ�شباب اختيار ف�شول 
كامل���ة رغبة مدير املدر�ش���ة يف التقليل من درجة الختلل يف املدر�شة خ���لل الختبار اأو اهتمام 
الباح���ث بتطبيق منوذج حتليلي معني، اأو بقيا�س التاأثري الن�شبي للمدر�شة اأو املعلم اأو الف�شل على 

التح�شيل الفردي.

تعتم���د الفعالي���ة الإح�شائية للعين���ة العنقودية على درج���ة جتان�س العناقي���د، وعدد وحدات 
املجتم���ع يف كل عنقود، وع���دد العناقيد التي مت اختيارها. ي�شمى املقيا����س املعياري لهذه الفعالية 
)يف الواق���ع، عدم الفعالي���ة( اأثر التجميع اأو اأثر الت�شميم. تعني القيمة من 1 اأن الت�شميم املعني 
ه���و بنف�س فعالية اأخذ العينات الع�شوائي���ة الب�شيطة. اإذا كان اأثر الت�شميم اأكرب بكثري من 1، كما 
هو احلال عادة يف العينة العنقودية، فيكون الت�شميم اأقل فعالية. قد حتتاج العينة العنقودية باأثر 
ت�شمي���م من 5 اإلى ر�ش���م حجم عينة اأكرب بخم�س مرات من حجم عينة ع�شوائية ب�شيطة من اأجل 

اإنتاج تقديرات بدقة مماثلة.
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تعتمد قيمة تاأثري الت�شميم على عاملني:

)اأ( عدد الوحدات يف العنقود )عدد الطلب يف الف�شل، يف هذا املثال(.
)ب( مدى ت�شابه الطلب يف نف�س الف�شل بع�شهم البع�س اأكرث مما ي�شبهون اأولئك املوجودين يف 

الف�شول، اأو املدار�س الأخرى، فيما يتعلق مبتغري ما، اأو بع�س املتغريات التي �شوف يتم قيا�شها.

 rohي�شم���ى ه���ذا الإجراء الأخ���ري الرتب���اط الداخلي للف�شل، وال���ذي عادة ما ي�ش���ار اإليه ب
)معدل التجان�س( اأو اأحيانا بrho. يف حالة درجات الختبار يف مادة الريا�شيات، والتي يعتربها 
هذا التمرين متغري التقييم الأكرث اأهمية يف التقييم الوطني لSentz، ي�شل هذا الرتباط يف كثري 
م���ن الأحيان اإلى 0.25 اأو حتى 0.30. رمبا تكون قيمة معدل التجان�س خمتلفة بالن�شبة للمتغريات 

الأخرى.

ينبغ���ي على موظف���ي اأخذ العينات اأو الإح�شائيني للتقييم الوطن���ي ا�شتخدام ال�شيغة التالية 
:)Lohr 1999 ؛deff( )Kish 1965( حل�شاب اأثر الت�شميم

deff = (1 + roh × (M − 1))،

حي���ث M ه���و حجم العنق���ود )الف�شل( و roh هو مع���دل التجان�س اأو الرتب���اط الداخلي للف�شل. 
بالن�شبة ل�� roh = 0.25 وحجم ف�شل M = 35، تكون النتيجة

deff = (1 + 0.25 × (35 � 1)) = 1 + 8.5 = 9.5

ميك���ن احل�شول عل���ى تقديرات مع���دل التجان����س )roh( م���ن التقييمات الوطني���ة ال�شابقة 
مل�شتوي���ات ال�شفوف املماثلة، اأو املجاورة. اإذا كانت ه���ذه البيانات غري متوفرة، فيمكن احل�شول 
عل���ى التقدي���رات من نتائ���ج المتحانات الر�شمي���ة اأو »ا�شتعارتها« من تقييم���ات البلدان املجاورة 
الت���ي اأجريت يف بلد بخ�شائ�س تعليمية مماثلة. عندما تكون الوحدات املجاورة مماثلة، فاختيار 

العديد من العناقيد ال�شغرية يكون اأكرث فعالية اإح�شائيا من اختيار بع�س العناقيد الأو�شع. 

يف حال���ة Sentz، يو�شى بالت�شمي���م عن طريق اختيار عدد معني م���ن املدار�س ومن ثم اأخذ 
ف�ش���ل باأكمله كعنق���ود يف كل مدر�شة خمتارة. على الرغم من اأن ه���ذه الطريقة �شديدة النت�شار 
لأ�شب���اب اإداري���ة، فثمنها يكون باهظا م���ن حيث الفعالي���ة الإح�شائية لأن الرتباط���ات الداخلية 

للف�شول والأحجام الكبرية للف�شول من املرجح اأن جتعل اآثار الت�شميم عالية جدا. 
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الفرز الطبقي

يعترب اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة واأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة للعنا�شر وللعناقيد 
طرقا ب�شيطة واأ�شا�شية لر�شم العينات الع�شوائية، لكنها قد ل تكون الطرق الأكرث فعالية. ت�شتخدم 
ال�شرتاتيجي���ة اجلي���دة يف كثري م���ن الأحيان املعلوم���ات املتوفرة عن الوح���دات مو�شوع الهتمام 
ع���ن طريق اإن�شاء جمموعات متجان�شة من الوح���دات ت�شمى الطبقات، ثم تطبق بعد ذلك طريقة 

اأ�شا�شية ما، لأخذ العينات داخل الطبقات.

قب���ل اختي���ار العينة، قد يرغ���ب فريق التقيي���م الوطني تنظي���م اأخذ العين���ات، بحيث تغطى 
جمموع���ات معينة من الوحدات، اأو مناطق معينة من البلد بيقني. قد يرغب �شانعو ال�شيا�شات، 
عل���ى �شبي���ل املثال، احل�شول عل���ى تقديرات للتح�شي���ل الدرا�شي للمحافظ���ات اأو املناطق، اأو قد 
يرغب���ون يف التمكن من النظر يف البيانات من خمتلف املجموعات اللغوية اأو من املدار�س الكبرية 
وال�شغرية. كما قد ياأمل الفريق اأن ت�شفر اخليارات الع�شوائية عن عدد كاف من الوحدات يف كل 
حمافظ���ة اأو منطقة، لل�شماح بتقدي���رات ثابتة. وكبديل لذلك، قد يبداأ برتتيب ا�شرتاتيجيته لأخذ 
العين���ات عن طريق �شرد جمتمع املدار�س يف جمموعات )مث���ل حمافظات اأو جمموعات لغوية(، 
ث���م اختيار جزء من العينة الكلية م���ن كل جمموعة. وميكن ا�شتخدام هذه ال�شرتاتيجية، امل�شماة 
بالف���رز الطبقي، م���ع اأي طريقة لأخذ العين���ات الحتمالية. يتطلب الف���رز الطبقي عمل اأكرب يف 
بداي���ة التقييم الوطن���ي، ولكن ح�شناته يف كثري من الأحيان تفوق بكث���ري العمل الإ�شايف املطلوب. 
وق���د مت فرز املدار����س يف طبقات يف التقييم���ات الوطنية ح�شب املوقع، واللغ���ة، والنتماء الديني، 

وم�شدر التمويل، ودرجة التمدن.

تب���ني التجربة اأن تق�شيم الطبقات ح�شب عدد كب���ري جدا من املعايري قد اأثبت نتائج عك�شية. 
وبالفع���ل، ففي كثري م���ن الأحيان، ترفع املتطلب���ات املفرو�شة من قبل الف���رز الطبقي الدقيق من 
حج���م العينة. وعلوة على ذل���ك، فاإن عدد الوحدات التي ينتهي به���ا يف طبقة »خاطئة« قد تزيد 
م���ع عدد الطبقات، وخ�شو�شا تل���ك التي تعتمد على معلومات اأكرث تقلب���ا، اأو اأقل ثباتا، مثل عدد 

املوظفني، اأو القيد بالن�شبة للطلب.

تبع���ا للحالة، ت�شتخدم بع�س التقييم���ات الوطنية متغريا اأو متغريي���ن اأو اأكرث للفرز الطبقي.  
ميك���ن للف���رز الطبقي اأن يح�ّش���ن كل من الفعالي���ة الإح�شائية والعامة، وذل���ك باحلد من حجم 
)وتكلفة( العينة مع احلفاظ على م�شتوى الثبات. يتطلب هذا الإجراء الرجوع اإلى خربة اإح�شائي 
ال�شتط���لع امل�شتخدمة للتعامل مع مثل هذه الق�شايا. ويو�ش���ح الر�شم 8.4 عينة ع�شوائية طبقية 

من 45 مدر�شة با�شتخدام متغري واحد ثلثي امل�شتوى للفرز الطبقي.
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الر�شم 8.4

العينة الع�شوائية الطبقية للمدار�س

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.
.2 = n3 4؛ = n2 2؛ = n1  8؛ = N3  5؛ = N2 32؛  = N₁  3 طبقات؛ )45 مدر�شة(؛ = N :ملحظة

ميك���ن تق�شيم جمتمع ال�شتطلع اإلى طبقات ح�شب اأي متغ���ري  متوفر جلميع وحدات الإطار 
قب���ل التقيي���م. ميكن اأن تكون ه���ذه املعلومات بب�شاطة عنوان املدر�شة، وال���ذي من �شاأنه اأن يدعم 
الف���رز الطبق���ي ح�شب املوقع اجلغرايف. ت�شمل متغريات الفرز الطبق���ي التي عادة ما ت�شتخدم يف 
ا�شتطلعات التقييمات املوقع اجلغرايف )مثل املنطقة اأو املحافظة اأو البلدة(، والتمويل من طرف 
القطاع اخلا�س اأو احلكومي، ونوع الربنامج التعليمي )البتدائي مقابل الثانوي، الأكادميي مقابل 

املهني(، ونوع جن�س الطلب )الفتيات، الفتيان، خمتلط(.

هناك ثالثة اأ�شباب رئي�شية تربر الفرز الطبقي:
اأول: يجعل ا�شرتاتيجية اأخذ العينات اأكرث فعالية اإح�شائيا من اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة، 

اأو اأخذ العينات الع�شوائية املنتظمة.
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ثانيا: ي�شاعد على �شمان اأحجام كافية للعينات ملجالت حمددة ذات الأهمية من اأجل حتليل لحق.
ثالثا: يحمي �شد ر�شم عينة »�شيئة«. تفح�س الأق�شام التالية عن كثب كل من هذه الأ�شباب.

تعزيز الفعالية اإلحصائية 

بالن�شب���ة حلجم عينة معينة ومقدر مع���ني، قد يوؤدي الفرز الطبقي اإل���ى تقلي�س خطاأ اأخذ 
العين���ات اأو عل���ى العك�س، قد يقل�س م���ن حجم العينة بالن�شبة خلطاأ مع���ني لأخذ العينات. على 
الرغم من اأن كل من اأخذ العينات العنقودية والفرز الطبقي يعتربان طريقتني لتجميع الوحدات 
يف جمتم���ع ال�شتط���لع، اإل اأن اأخ���ذ العين���ات الطبقية، تاأخ���ذ عينات من الوح���دات �شمن كل 
طبقة، بينما يف اأخذ العينات العنقودية، تاأخذ عينات من العناقيد، ويتم تقييم جميع الوحدات 
املوجودة يف العنقود. فالفرز الطبقي يرفع ب�شكل عام من دقة التقدير فيما يتعلق باأخذ العينات 
الع�شوائي���ة الب�شيط���ة، يف حني اأن التجميع يقلل منها على العم���وم )لأن الوحدات املجاورة عادة 

ما تكون مماثلة(.

لتح�ش���ني الفعالي���ة الإح�شائية ل�شرتاتيجي���ة اأخذ العينات فيم���ا يتعلق بالعين���ات الع�شوائية 
الب�شيط���ة، يج���ب اأن يكون هناك جتان�س قوي داخل الطبقة )اأي اأن الوحدات داخل الطبقة ينبغي 
اأن تك���ون مماثل���ة فيما يخ�س املتغري مو�شوع الهتمام(، واأن تك���ون الطبقات نف�شها خمتلفة قدر 
الإمكان )فيما يتعلق بنف�س املتغري مو�شوع الهتمام(. عموما، يتحقق هذا الهدف اإذا كان هناك 
ارتباط بني متغريات الف���رز الطبقي ومتغري ال�شتطالع مو�شوع الهتمام )مثل حت�شيل القرائية 

والو�شط الريفي مقابل الو�شط احل�شري(. 

 م���ن اأجل التو�شيح، ميكن تو�شيع املثال عن الف�ش���ول الثلثة )الريا�شيات والعلوم الإن�شانية 
واملت�شرب���ون املحتمل���ون ب�شكل مبكر من املدر�شة( ال���ذي عر�س �شابقا لأخ���ذ العينات العنقودية. 
لنفرت�س اأنه ميكن تنظيم قوائم الف�شول باملحافظات يف ثلث طبقات، بتطابق مع اأنواع الف�شول 
الثلث���ة. عموم���ا، الختيار الع�شوائي للف�شول م���ن الطبقة الأولى من �شاأن���ه اأن ي�شفر عن عينات 
الطلب القويني يف الريا�شيات، بغ�س النظر عن الف�شول التي مت اختيارها. وباملثل، �شوف ينتج 
ع���ن الطبق���ة الثانية اختيار الطلب الذي���ن كانوا عموما �شعاًفا ن�شبي���ا يف الريا�شيات. عند اأخذ 
العين���ات الع�شوائي���ة الطبقية، من املفرت����س اأن تعطي العينة من كل م���ن الطبقات الثلث نتيجة 
ممثل���ة ب�شكل وثيق للطبقات ككل، وعندما يتم دمج النتائج، من املفرت�س اأن تعطي تقديرا دقيقا 

للمحافظة ككل.

ميكن للف���رز الطبقي اأن يرفع من دقة التقديرات املتعلق���ة بالعينة الع�شوائية الب�شيطة. 
ح�ش���ب )Cochran 1977، 90(، اإذا كانت كل طبق���ة متجان�شة، بحيث اأن القيا�شات تختلف 
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قلي���ل م���ن وح���دة اإلى اأخ���رى، ميك���ن احل�شول عل���ى تقدير دقي���ق لأي متو�ش���ط طبقة من 
عين���ة �شغ���رية يف تلك الطبقة. ميك���ن بعدها جتميع هذه التقدي���رات يف تقدير دقيق ملجتمع  

ال�شتطلع باأكمله.

يك���ون الفرز الطبقي مهما خا�ش���ة يف حالة جمتمع ال�شتطلع املنحرف )اأي اأنه عندما يكون 
توزيع قيم املتغري مو�شوع الهتمام غري متماثل، بل مييل اإلى اليمني اأو الي�شار(. على �شبيل املثال؛ 
ق���د يك���ون اإطار اأخذ عينات املرحل���ة الأولى جمرد قائمة من املدار�س حتت���وي على اأرقام تقريبية 
للقي���د، ولك���ن غري حديثة. يف هذه احلالة، قد يكون التقدير الأدق ملجموع القيد يف حد ذاته هدفا 
ل�شتط���لع  التقيي���م. اإذا مت ا�شتخدام اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيط���ة، ميكن اأن متار�س بع�س 
املدار�س تاأثريا كبريا على التقديرات ملجموع القيد. اإذا حدث واختريت املدار�س الأو�شع، فيمكنها 
اأن ت�شب���ب يف املبالغ���ة يف تقدير املجموع. فتق�شيم الطبقات ح�ش���ب احلجم )طبقة لأكرب املدار�س 
وطبق���ة للمدار����س متو�شطة احلجم وطبقة للمدار�س ال�شغرية( ميك���ن اأن ي�شاعد على �شمان اأن 

املدار�س املختارة يف كل طبقة متثل املدار�س الأخرى من تقريبا نف�س احلجم يف املجتمع.

يب���دو التق�شي���م اإلى طبق���ات ح�شب حجم املدر�شة معق���ول اإذا كان املطلوب ه���و تقدير حجم 
جمتم���ع القيد باملدار�س. غري اأن تق�شيم الطبقات ح�شب حج���م املدر�شة يكون غري م�شتح�شن اإذا 
كان املتغري مو�شوع الهتمام، على �شبيل املثال؛ هو متو�شط   عمر معلمي الريا�شيات، لأنه ل يوجد 
�شبب لفرتا�س ارتباط بني عمر املعلم وحجم املدر�شة. يف كثري من الأحيان، يتم اختيار متغريات 
الفرز الطبقي على اأ�شا�س ارتباطها املتوقع مع املتغريات الرئي�شية التي يجرى تقييمها )مثل اللغة 
اأو الريا�شيات( يف التقييم الوطني. لحظ اأن طريقة الفرز الطبقي الفعالة اإح�شائيا ملتغري واحد 

لل�شتطلع قد ل ي�شلح للمتغريات الأخرى ب�شورة جيدة.

ضمان تغطية املجال موضوع االهتمام

يف التقييم الوطني، قد يبحث �شانعو ال�شيا�شات على تقديرات لتح�شيل املجموعات الفرعية 
للمجتم���ع، تدعى املجالت، ف�شل عن جمم���وع جمتمع ال�شتطلع. قد يرغبون، على �شبيل املثال، 
يف مقارن���ة م�شتويات حت�شيل الط���لب يف خمتلف املحافظات اأو املناطق، اأو للفتيات والفتيان، اأو 
للط���لب امللتحقني باأنواع خمتلفة من املدار�س )احلكومية اأو اخلا�شة(. ي�شمى اإن�شاء التقديرات 
للمجموع���ات الفرعية بتقدير املجال. اإذا دعت ال�ش���رورة اإلى القيام بتقديرات املجال، ينبغي اأن 
ي�شم���ن ت�شمي���م العينة اأن يكون حج���م العينة لكل جم���ال منا�شبا. يف احلالة املثالي���ة، ينبغي اأن 

تن�شجم الطبقات مع املجالت مو�شوع الهتمام.
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تجنب العينات »السيئة«

ي�شاع���د الفرز الطبقي يف جتنب اأخذ عينة »�شيئ���ة« اأو غري عادية. يف اأخذ العينات الع�شوائية 
الب�شيطة، يتم ترك اختيار العينة كليا للحظ. يحاول اأخذ العينات الطبقية تقييد العينات املتطرفة 
املحتمل���ة  وذلك باتخاذ خط���وات ل�شمان اإدراج فئات معينة من جمتم���ع الطلب يف العينة. على 
�شبي���ل املث���ال، اإذا كان التقييم الوطني يركز عل���ى اآثار حجم املدر�شة عل���ى التح�شيل الدرا�شي، 

فيمكن اأن ي�شمل ت�شميم العينة الفرز الطبقي ح�شب حجم املدر�شة.

بح���ث فري���ق التقييم الوطن���ي يف Sentz خمتلف خي���ارات الفرز الطبقي. وق���د اعترب ح�شر 
الإط���ار يف املنطقت���ني ال�شمالية ال�شرقي���ة واجلنوبية الغربية غري منا�شب، لأن���ه ل يقدم معلومات 
كافي���ة ل�شانع���ي ال�شيا�شات. بدل من ذلك، اختار الفريق الف���رز الطبقي ح�شب املحافظة )ثلثة 
يف املنطق���ة ال�شمالي���ة ال�شرقية، واثن���ني يف املنطقة اجلنوبية الغربية(. يك���ون ح�شاب التقديرات 

للمناطق عملية جمع ب�شيطة عندما تكون التقديرات على م�شتوى املحافظات متوفرة.

ع���لوة عل���ى ذل���ك، اإذا مت فرز امللف���ات لكل طبق���ة باملحافظات ح�ش���ب كثافة البل���دة )اأي، 
احل�شرية اأو الريفية( قبل اختيار املدار�س، ف�شوف ي�شمن اأخذ العينات املنتظمة )�شواء باحتمال 
مت�شاو اأو باحتمال متنا�شب مع حجم املدينة( اأن بع�س املدار�س يف املناطق احل�شرية ويف املناطق 
الريفي���ة قد مت اختيارها، مم���ا ي�شفر عن تقديرات فعالة ب�شكل معق���ول للمجالت، اإذا مت اعتبار 
حتلي���ل املقارنة بني املناطق احل�شرية والريفية مهما لحق���ا. وقد ارتاأى فريق التقييم الوطني اأن 
ا�شتخ���دام البل���دات كطبقات ب�شكل مبا�شر غري �شروري )كاأن ي�شفر ذلك عن 33 طبقة، عدد من 

هذه الطبقات �شيحتوي على مدر�شتني م�شتوفيتني لل�شروط فقط(.

توزيع العينة عبر الطبقات

بع���د اأن يتم تق�شيم جمتم���ع ال�شتطلع اإلى طبقات، ينبغي اأن يح���دد فريق التقييم الوطني، 
بتوجي���ه من م�شت�شاره لأخذ العينات، عدد الوحدات التي ينبغي اختيارها من كل طبقة. ي�شار اإلى 

هذه اخلطوة بتوزيع العينة.

تختل���ف احتم���الت الإدراج )اأي، احتم���ال اختي���ار الوح���دة يف العينة( عادة م���ن طبقة اإلى 
اأخ���رى، لأنها تعتمد على كيفية توزيع العينة على كل طبق���ة. لحت�شاب احتمالت الإدراج بالن�شبة 
ملعظ���م ت�شامي���م العينات، ل بد من النظر يف حجم العينة وحجم املجتمع يف كل طبقة. للتو�شيح، 
1.000 مدر�شة موزعا يف طبقتني، الريفية واحل�شرية. متلك  = N لنفرت�س اأن هناك جمتمع من
750 مدر�شة.  = N2 250 مدر�شة والطبقة الريفية على = N1 املجموعة اأو الطبقة احل�شرية على
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50 مدر�شة من الطبقة  = n1 اإذا مت ا�شتخ����دام اأخ����ذ العين����ات الع�شوائية الب�شيطة لختي����ار
50 مدر�ش���ة م���ن الثانية، فاإن احتم���ال اأن يتم اختيار املدر�ش���ة من الطبقة  = n2 الأول����ى و
250/50=15/1 ، واحتم���ال اأن يتم اختي���ار مدر�شة يف الطبق���ة الثانية هو  = π1  الأول���ى ه���و
750/50=15/1. وبالت���ايل متلك املدار�س على احتمالت خمتلفة للإدماج اعتمادا على موقعها  = π2

اأو طبقتها. يف هذه احلالة، هناك احتمال اأكرب اأن يتم اختيار مدر�شة يف املنطقة احل�شرية من مدر�شة 
يف املنطقة الريفية. 

ميك���ن اأن يك���ون توزيع عينة التقيي���م الوطني على الطبق���ات مهمة �شعب���ة. فبميزانية حمددة 
ومعرف���ة حمدودة )اإن وجدت( خ�شائ����س الوحدات مو�شوع الهتمام، يك���ون معظم نظرية الفرز 
الطبقي والتوزيع الأمثل للعينة حمدود ال�شتخدام. يف كثري من الأحيان، يكون اللجوء اإلى العتبارات 

العملية وطلب امل�شورة من اخلرباء �شروريني لو�شع ا�شرتاتيجية توزيع عينة قابلة للتطبيق. 

هن���اك ا�شرتاتيجيت���ان �شائعتان لتوزي���ع العينة وهم���ا: )اأ( التوزيع املت�ش���اوي و)ب( التوزيع 
املتنا�شب مع احلجم. بالتوزيع املت�شاوي، يتم تخ�شي�س نف�س العدد من وحدات العينة لكل طبقة؛ 
يو�ش���ى بهذه الطريقة بالن�شب���ة للطبقات املتوازنة متاما. يف التوزي���ع املتنا�شب مع احلجم، تتلقى 
كل طبق���ة ح�ش���ة من العينة تتنا�شب مع ح�شتها يف عدد املجتم���ع؛ تكون هذه الطريقة هي اخليار 
املف�ش���ل عندم���ا تكون التقديرات الوطنية ه���ي الأكرث اأهمية. قد ل يك���ون التوزيع املت�شاوي بنف�س 
ج���ودة التوزيع املتنا�شب مع احلجم بالن�شبة للتقديرات الوطنية، ولكن قد يكون مف�شل اإذا كانت 
تقديرات املجالت هي املطلوبة واإذا كانت الطبقات تتنا�شب مع املجالت. كما اأن التوزيع املت�شاوي 

ميكنه اأن ي�شاعد اأي�شا على �شمان اأنه قد مت اختيار وحدات كافية من كل جمال اأو طبقة.

اإذا ا�شتخ���دم التوزي���ع املتنا�ش���ب مع احلج���م، يجب توزيع عين���ة املدار�س بحي���ث يكون عدد 
الط���لب يف العين���ة يف كل طبق���ة يتنا�شب مع عدد الط���لب يف جمتمع ال�شتط���لع يف كل طبقة. 
ق���د متلك بع�س املدار�س يف املجتمع امل�شتهدف قيا�س للحج���م )MOS( ي�شاوي �شفر. وينبغي اأن 
تظ���ل يف الإطار اإذا كان���ت لديها فر�شة ما للح�شول على الط���الب امل�شتوفني لل�شروط اأثناء فرتة 
الختبار، وينبغي اأن تعطى لها قيمة اأولية لقيا�س احلجم ت�شاوي واحد واأن تدرج يف املجاميع ذات 
ال�شلة. واإذا مل توجد عمليا اأي فر�شة يف اأن حت�شل هذه املدار�س على اأي طالب م�شتوف لل�شروط 

يف وقت التقييم، يجب اإزاحتها من اإطار اأخذ العينات.

ب�ش���كل ع���ام، اإذا دعت ال�ش���رورة اإلى القي���ام بتقديرات منف�شل���ة للطبق���ات، يتطلب الأمر 
م�شتويات مت�شاوية لدقة اأخذ العينات بالن�شبة لكل طبقة. تتطلب هذه الدقة عادة اأخذ عينات من 
ع���دد مت�شاو م���ن املدار�س يف كل طبقة بغ�س النظر عن حجم الطبقة. ومبا اأن كل طبقة ينبغي اأن 
 ،)IV.C تت�شم���ن على الأقل مدر�شتني م�شاركتني لل�شماح بتقدير خطاأ اأخذ العينات )انظر امللحق
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فاإنه ينبغي تعديل العدد املخ�ش�س للختيار حت�شبا لعدم ال�شتجابة املتوقع.

يك���ون اأع�شاء فريق التقييم الوطني الذين اأوكل اإليهم اأخ���ذ العينات م�شئولني عن �شمان اأن 
يت���م توزيع عينة املدار�س ب�ش���كل �شحيح. ينبغي اأن يقوموا با�شت�ش���ارة اأخ�شائي اأخذ العينات. يف 
كثري من الأحيان يوجد مثل هوؤلء املتخ�ش�شني يف وزارات اأخرى غري التعليم )مثل املكتب الوطني 
للإح�شاء، اأو الوزارة امل�شئولة عن ال�شتطلعات الوطنية للأ�شرة(. ميكن اأن يقدم اأخ�شائي اأخذ 
العين���ات امل�شاعدة يف ق�شاي���ا مثل عدد املدار�س التي ينبغي اإدراجه���ا يف كل الطبقات، وما ميكن 
فعل���ه عندما متل���ك طبقة عدد قليل جدا م���ن املدار�س. يحتوي التمري���ن 8.1 مزيد من التف�شيل 
عل���ى التوزيع على الطبقات. اأما ال�شرتاتيجيات الأخرى لأخذ العينات التي تتطلب معلومات اأكرث 

تف�شيل بكثري حول الوحدات الفردية، فهي تتعدى نطاق هذا الف�شل.

التمرين 8.1 

ح�شاب حجم العينة والتوزيع على الطبقات

ح�ش���ب اأحدث املعلومات املتوفرة من وزارة التعلي���م لSentz، من املتوقع اأن يكون متو�شط   حجم الف�شل 
ح���وايل 37 طالب���ا. ت�شري القرتاحات من الزملء يف الدول املج���اورة بخ�شائ�س تعليمية مماثلة اإلى اأن 
الرتب���اط الداخلي لدرجة الريا�شيات، والتي اختريت كمتغري م�شتهدف رئي�س، من املرجح اأن يكون بني 
0.25 و 0.30. وتع���ادل ه���ذه الن�شبة من التجان�س اأثر الت�شمي���م يف مرتبة ما بني 10 و 12. وعند ح�شاب 
حجم العينة، اختار فريق اأخذ العينات و�شط هذا النطاق، 11. وبالتايل، للح�شول على حجم عينة فعال 
يع���ادل 400 يف اإطار العينة الع�شوائية الب�شيطة، فقد احت���اج الفريق لأخذ عينة من 4400 طالب وطالبة 
للت�شمي���م املق���رتح. ومبا اأن اخلطة تت�شمن اختيار ف�شل واحد لكل مدر�شة خمتارة، فيجب على الفريق 

اأن يختار 37/4400 = 118.9 مدر�شة. لأغرا�س عملية، ميكن تقريب هذا الرقم اإلى 120 مدر�شة.

وكان���ت وزارة التعلي���م قد ن�شحت فري���ق التقييم الوطني بتح�ش���ني دقة التقدي���رات الوطنية. وبالتايل، 
ا�شتخدم الفريق توزيعا للعينة يتنا�شب مع حجم الطبقات )يف هذه احلالة، املحافظات اخلم�س(، حيث 
قيا����س احلج���م )MOS( هو القيا�س املنا�ش���ب للحجم. ويف اإطار هذه الطريقة للتوزي���ع، ينبغي اأن تكون 

 a .ن�شبة الطلب يف العينة يف كل طبقة تقريبا نف�س الن�شبة املئوية للطلب يف املجتمع يف كل طبقة

با�شتكمال اخلطوات التالية ل��� SPSS، �شتكون قادرا على:

• فح�س املعلومات على م�شتوى املحافظة.	
• ح�شاب جماميع املحافظات.	
• ح�شاب املجموع الوطني.	
• 120 مدر�شة اإلى طبقات )املحافظات(.	 = n ح�شاب التوزيع املنا�شب حلجم عينة من
• تخزين جميع هذه املعلومات ل�شتخدامها لحقا.	
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التمرين 8.1 )تابع(

اأول، افتح ملف PROVINCES، با�شتخدام الأوامر التالية:
File – Open – Data – Look inbb

BASE FILES \ PROVINCES.SAV\…
Open

�شوف ترى جمموعا لقيا�س احلجم )PROV_SIZE( للمناطق الريفية واحل�شرية لكل حمافظة. �شوف 
يكون املجموع الوطني مطلوبا اأي�شا؛ وبالتايل، �شوف ين�شاأ متغري وهمي COUNTRY ويعطى  1 كما يلي:

Nu�  اأدخ���ل 1 يف .Target Variable يف COUNTRY اأدخ���ل .Transform – Compute Variable  اخ���رت
.OK وانقر فوق ،meric expression

اخرت Data – Aggregate. ثم انقل  COUNTRY PROVINCE اإلى Break variables. بعد ذلك، انقل 
.Summaries of variables اإلى PROV_SIZE

.Continue انقر فوق .Sum واخرت Function انقر فوق

.Continue كا�شم، وانقر فوق PROV_TOT اأدخل .Name & Label انقر فوق

.OK انقر فوق .PROVTOT ،واأدخل داخله ا�شما  …Create a new dataset انقر فوق

م���ن املفرت�س اأن ت���رى بيانات PROV_TOT لكل من املحافظات اخلم����س؛ حتقق من نوافذ املخرج لأن 
النتائ���ج ق���د تظهر يف ناف���ذة اآخ���رى [PROVTOT] Untitled. بيانات PROV_TOT للمحافظ���ة الثانية هي 

.4448

 Aggregate التي اأن�شاأته���ا قبل قليل اإلى �شا�شة العر����س واخرت PROVTOT اجل���ب جمموعات بيان���ات
 Summaries of اإلى PROV_TOT ثم انقل .Break variables اإل���ى COUNTRY بع���د ذلك، انقل .– Data

.variables

COUN� اأدخل .& Label Name الآن، انقر فوق .Continue انقر فوق .Sum واخرت Function  انقر فوق
.OK واأخريا، انقر فوق .…Add aggregated انقر فوق .Continue كا�شم، وانقر فوق TRY_TOT

.Data View من املفرو�س اأن ترى جمموعا وطنيا من 27654 يف ال�شا�شة

حتت���وي جمموع���ة البيان���ات PROVTOT الآن عل���ى املجاميع على م�شت���وى املحافظات وعل���ى ال�شعيد 
الوطني. ميكن الآن ح�شاب التوزيع على م�شتوى املحافظات ل120 مدر�شة وتخزين النتائج ل�شتخدام لحق. 

ي�شتخدم هذا التمرين وظيفة RND للح�شول على قيم �شحيحة.

اأدخ���ل   .Target Variable يف   ALLOC اأدخ���ل  ث���م   .Transform – Compute Variable اخ���رت 
.OK انقر فوق .Numeric expression يف (RND(120*PROV_TOT/COUNTRY_TOT
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التمرين 8.1 )تابع(

. 8.1.A يبدو امللف الذي يحتوي على توزيع العينة الآن كما هو مبني يف التمرين

Sentz 8.1   توزيع العينة لـــ.A ر�شم التمرين

 .SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

خزن هذا امللف يف الدليل MYSAMPLSOL على النحو التايل: 

File – Save as – Look in اخرت
 \MYSAMPLSOL\…

اأدخ���ل SCHOOLALLOC كا�شم للمل���ف. انقر فوق Save. ثم انقر ف���وق File – Close. ميكنك اأي�شا 
اإغلق جمموعات بيانات PROVINCES من دون حفظ اأي تغيريات.

 ، التقديرات دون الوطنية )مثل املناطق(  اإعطاء الأولوية لبع�س  القيادة الوطنية قد حددت  اأو جلنة  الوزارة  اإذا كانت   .a
قد يكون �شكل من اأ�شكال التوزيع غري املنا�شب للحجم اأكرث فعالية،  رغم احل�شول على دقة اأقل بقليل بالن�شبة للتقديرات 

الوطنية. ينبغي مناق�شة هذا الو�شع مع اإح�شائي متمر�س لأنه قد يوؤثر اأي�شا على القرارات املتعلقة بالفرز الطبقي. 
b. مت ا�شتخدام SPSS17 لإعداد جميع الربامج والأمثلة. يحتوي SPSS18 على بع�س التغيريات الطفيفة. ميكن اأن تكون 
التفا�شيل عن بع�س الوظائف اأو عنا�شر القائمة قد تغريت )على �شبيل املثال، مل تعد هناك حاجة لعبارة »next« لإغلق 
بع�س القوائم الفرعية(. اعتمادا على اخليارات املحددة اأثناء التثبيت، قد يجمع SPSS18 تلقائيا �شجل مفيدا جدا لكافة 

العمليات واملخطوطات املنفذة.

أخذ العينات باالحتمال املتناسب مع الحجم

يح���دث اأخذ العينات باحتمال غري متكافئ عندما تختل���ف احتمالت الختيار من وحدة اإلى 
اأخرى. على �شبيل املثال؛ قد حتتوي املدن اأو املدار�س الكبرية على معلومات اأكرث تنوعا، لأن لديها 
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طلًب���ا اأكرث من الطلب يف املدن، اأو املدار�س ال�شغ���رية. ولذلك، قد يعطي م�شت�شار اأخذ عينات 
التقيي���م الوطن���ي الأولويةعليا لوح���دات الكربى على ح�شاب الوحدات ال�شغ���رى، وذلك  يف �شكل 
احتم���الت علي���ا للختيار. فق���د ت�شيف املدن اأو املدار����س الأ�شغر، يف بع�س احل���الت، معلومات 
اإ�شافي���ة �شئيل���ة، وقد تكون تكاليف جمع البيانات تقريبا بنف����س ارتفاع تكاليف الوحدات الأكرب. 
وللجان���ب اي، قد ميي���ل فريق اأخذ العين���ات اإلى تقييد اأخ���ذ العينات يف الوح���دات الأكرب، ورمبا 
حت���ى اإلى ح�شر اأخذ العينات يف خم����س اأو ع�شر بلدات اأو مدار�س كربى. ويف حالة ، ل يكون عند 
الوح���دات الأ�شغ���ر اأي فر�شة ، فتكون العينة غري احتمالية من املجتم���ع املحدد، اأو من اإطار اأخذ 

العينات املتوفر لأنه قد مت ا�شتبعاد العديد من املدار�س.
ميك���ن ا�شتخدام طريق���ة كاأخذ العينات الحتمالية غري املتكافئ���ة، والتي تعطي احتمال اأكرب 
للوحدات الكربى، واحتمال اأ�شغر للوحدات ال�شغرى. ومبوجب هذه اخلطة، يكون جلميع الوحدات 
فر�ش���ة ما ، ولك���ن الوحدات الكربى �شوف حتظى مبعاملة تف�شيلية. مع افرتا�س مثال ملجتمع من 
12 مدر�ش���ة، اأربع���ة منها بها 100 طالب وطالبة، وثمانية به���ا 50 طالًبا وطالبة ، ميكن اأخذ عينة 
م���ن الطلب عن طريق اختيار املدار�س الكبرية باحتمال 4/1 )اأو 400/100( واملدار�س الأ�شغر 
باحتم���ال 1/8 )اأو 400/50(. و�ش���وف يكون لختيار املدار�س الأك���رب �شعف عدد فر�س املدار�س 

الأ�شغر يف الختيار، لكن كل املدار�س �شوف تكون لديها فر�شة ما .
يف اأخ���ذ العين���ات الحتمالية، متثل كل وحدة من العينة ع���ددا معينا من الوحدات يف جمتمع 
ال�شتط���لع، بحي���ث اإن العينة باأكملها متث���ل كل املجتمع. ت�شمى وحدات املجتم���ع املمثلة من قبل 
وحدة معينة من العينة بوزن اأخذ العينات اخلا�س بها. عندما تاأخذ العينة باحتمال متكافئ )على 
�شبي���ل املثال، مدر�شتان خمتارت���ان باحتمال 10/1 لكل منهما(، ف���كل مدر�شة خمتارة متثل اإذن 
ع���دد املدار�س يف جمتمع ال�شتطلع. وباملثل، عند اأخ���ذ العينات الحتمالية غري املتكافئة، �شوف 
يختل���ف عدد املدار�س يف املجتمع املمثل باملدر�شة املختارة يف العينة وفقا للفر�س الختيار منحت 

تلك املدر�شة: كلما كانت فر�س الختيار مرتفعة، تقل�س وزن اأخذ العينات، والعك�س �شحيح.
ت�شتخدم الدرا�شات الدولية الرئي�شة للتح�شيل التعليمي )مثل الربنامج الدويل لتقييم الطلب، 
والدرا�شة الدولية حول التقدم يف  قدرة القراءة، ودرا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم( 
العين���ات الحتمالية غ���ري املتكافئة. تاأخذ العين���ات بطريقة الحتمال غري املتكاف���ئ املعروفة با�شم 
PPS، وال���ذي يعن���ي الحتمال املتنا�شب م���ع احلجم. ب�شكل عام، تعتمد احتم���الت اختيار املدار�س 
عل���ى قيا�س حجمها )اأي، ع���دد الطلب يف املجتمع امل�شتهدف يف كل مدر�ش���ة(. مثل، �شوف يوؤدي 
اأخ���ذ العين���ات بالحتمال املتنا�شب مع احلجم يف مدينة بخم�س مدار����س ت�شم 400، و250، و200، 
و100، و50 طالب وطالبة ملا جمموعه 1000 طالب اإلى احتمالت اختيار تتنا�شب مع هذه الأحجام: 
1000/400، و1000/250، و1000/200 و1000/150، و1000/50 عل���ى الت���وايل، اإذا كان �شيت���م 
اختيار مدر�شة واحدة فقط، اأو 1000/800 و1000/500  و1000/400 و1000/300 و1000/100 
اإذا كان �شيت���م اختيار مدر�شتني. لحظ اأن���ه اإذا كان �شيتم اختيار ثلث مدار�س يف هذا املثال، فل 
ميكن اإعطاء املدر�شة الأولى احتمال من 1000/1200، والذي هو اأكرب من 1؛ يجب اختيارها بيقني. 
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يحدد احتمال الختيار بالحتمال املتنا�شب مع احلجم للمدر�شتني املتبقيتني عن طريق اإعادة توزيع 
اأوزان احلجم املتبقية على املدار�س الأربعة الأخرى. تكون احتمالت الختيار لهذه املدار�س الأربعة 

يف اإطار الحتمال املتنا�شب مع احلجم 600/500، و600/400، و600/200، و600/100.
ميك���ن تطبي���ق طريقة اأخذ العينات ه���ذه على اإطارات اأخ���ذ العينات على م�شت���وى املدر�شة، 
وك���ذاك على اإطارات اأخذ العين���ات على اأ�شا�س املناطق )مثل قوائ���م املحافظات والبلدات(، اإذا 

كانت البيانات ذات ال�شلة بقيا�س احلجم معروفة.

أخذ العينات متعددة املراحل

يف الكث���ري من ا�شتطلع���ات املجتمعات الب�شري���ة، ي�شتحيل الو�شول املبا�ش���ر للأفراد. قد ل 
يوجد ت�شجيل مركزي حديث للأ�شخا�س، واإذا وجد، فقد يكون ا�شتخدامه حتت رقابة �شارمة، اأو 
ق���د يكون بعيدا عن متناول اأ�شحاب الدرا�شة. عموما، يك���ون هذا الو�شع هو احلال يف التقييمات 
التعليمي���ة للطلب داخل الف�شول الدرا�شية، اأو داخل املدار����س، اأو داخل املدن، اأو داخل الدوائر 
الأخ���رى. وقد يكون الو�شول غري املبا�شر اإلى اأفراد املجتمع امل�شتهدف مع ذلك ممكنا با�شتخدام 
تقني���ة ت�شمى اأخذ العينات متع���ددة املراحل. يف اأخذ العينات متعددة املراح���ل، يتم اإعداد قائمة 
وح���دات غري منقحة )مثل الوحدات اجلغرافية اأو املدار����س يف اإح�شاءات التعليم(، ويتم اختيار 
البع����س م���ن تلك الوح���دات يف العينة. تعد ل���كل وحدة من العين���ة قائمة لوح���دات اأ�شغر )عادة 
العناوي���ن اأو املن���ازل اأو، يف اإح�شاءات التعليم، املعلمون والطلب(. ويت���م بعد ذلك اختيار عينة 
من وحدات اأ�شغر داخل كل وحدة خمتارة �شابقا، وت�شتمر العملية حتى يحدد فريق اأخذ العينات 
الأف���راد الذين �شوف يتم اإج���راء ال�شتطلع عليه���م، اأو اختبارهم. وت�شمى وح���دات العينة التي 
اأخذت يف املرحلة الأولى الوحدات الأولية لأخذ العينات)PSUs(. وباملثل، هناك الوحدات الثانية 

لأخذ العينات، والوحدات الثالثة لأخذ العينات. 
ت�شتخ���دم العديد من التقييمات الوطنية للتح�شي���ل التعليمي ت�شميما مبرحلتني مع املدار�س 
كوح���دات اأولية لأخذ العينات، والطلب كوحدات ثانية لأخ���ذ العينات. يتوافق هذا الت�شميم مع 
اإح���دى خطط اأخذ العين���ات التي يتم عر�شها لدرا�ش���ة حالة Sentz. تقوم بع����س البلدان الأكرب 
بتو�شيع الت�شميم اإلى ثلث مراحل باختيار املناطق اجلغرافية التي يتم يف اإطارها تنفيذ الت�شميم 
ملرحلت���ني، والذي مت و�شفه اأعله. تكون الوحدة املح���ددة داخل املدار�س يف كثري من الأحيان هي 
الف�شل لأن مديري املدار�س الكبرية مييلون اإلى اعتبار اختبار ف�شل م�شتهدف باأكمله اأقل اإرباكا 

من اختبار طلب خمتارين من ف�شول م�شتهدفة خمتلفة يف املدر�شة.
يعر�س الر�شم 8.5 عينة ثلثية املراحل للطلب: يتم اختيار ثلثة من �شبعة اأحياء يف املرحلة 
الأولى، ثم يتم اختيار ثلث مدار�س، واأربع، ومدر�شتني يف املرحلة الثانية، ويف الأخري يتم اختيار 

بع�س الطلب من كل مدر�شة خمتارة )املرحلة الثالثة(.
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الر�شم  8.5

اأخذ العينات متعددة املراحل

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

اختيار العينات

ح���ان الوق���ت الآن لختيار العين���ات للت�شميم���ني لSentz: )اأ( املرجع وهو الع���ني الع�شوائية 
الب�شيط���ة من 400 طال���ب وطالبة )انظر التمري���ن 8.2( و)ب( العينة م���ن 4400 طالب وطالبة 

با�شتخدام الت�شميم املو�شى به على مرحلتني. 

حتت����وي خمتلف حزم الربجميات، ل �شيم����ا SPSS وSAS )برجمية التحلي����ل الإح�شائي( و
Stata، عل����ى اأدوات اختي����ار العين����ة اخلا�شة به����ا. يعر�س SPSS جمموعة م����ن الإجراءات ت�شمى 
العين����ة املركب����ة. ويق����دم Stata عددا م����ن املخطوطات، ويق����رتح SAS خم�شة اإج����راءات م�شممة 
Research Tri� )خ�شي�شا للتعامل مع ت�شاميم العينات املعقدة. وقد اأن�شاأ املعهد املثلث للأبحاث 
angle Institute( ع����ددا كبريا من الإجراءات املطلوبة لSAS، ت�شمى SUDAAN )لتحليل بيانات 
 WesVar ال�شتط����لع(، ملعاجلة وحتليل بيانات ال�شتطلع املعقدة. ميكن حتميل برجمية التقدير
ل�شركة Westat جمانا من موقعها الإلكرتوين Westat. غري اأن امل�شتخدمني ينبغي اأن يلحظوا اأن 
WesVar ل ير�ش����م العينات الع�شوائية. تت�شمن وظيفة اأخذ العينات يف Excel بع�س النواق�س؛ يف 
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وقت كتابة هذه الوثيقة، يبدو اأن نتائجها متحيزة يف ظل بع�س ال�شروط. وينبغي على فريق التقييم 
الوطني اأن ي�شت�شري اخت�شا�شيي اأخذ العينات قبل اختيار حزمة برامج معينة لأخذ العينات.

التمرين 8.2

اختيار عينة ع�شوائية ب�شيطة من 400 طالب وطالبة

400 طالب وطالبة من اإطار متكامل  = n تق���وم التعليمات التالية باإختيار عينة ع�شوائية ب�شيطة من حج���م
خم���زن يف الدلي���ل SRS400. اإذا كنت ترغ���ب يف اإعادة اإنتاج هذه العينة بال�شب���ط، ينبغي اأن حتدد القيمة 

النواةª التي اأعطيت لSPSS عند اإن�شاء هذه العينة.

…File – Open – Data – Look in اخرت
.BASE FILES\STUDENTS.SAV\…

.Open انقر فوق

Design a sam� اخرت .Analyze – Complex samples – Select a sample  ث���م ا�شتخ���دم الأوامر التالية:
.)SRS400  وامنح ا�شما للملف حلفظه )مثل ple

انقر فوق Next. تخطى Design variables. انقر فوق Next مرة اأخرى.
�شم���ن Sampling Method، اخ���رت simple random sampling وانقر فوق without replacement. ثم انقر 

.Next فوق
.Next واأدخل 400. ثم انقر فوق ،value انقر فوق ،counts اخرت ،Sample size شمن�

.Next وانقر فوق ،sample weight و sample size و ،population size اخرت على الأقل ،Output variables شمن�
.Next لأنه ل توجد مراحل اأخرى لأخذ العينات. ثم انقر فوق No انقر فوق ،Summary شمن�

الآن، مت تف�شيل خطة العينة، وميكن ال�شتمرار يف عملية اختيار العينة.
 ،Custom valueb انق���ر فوق .)All )1 ومراحل Yes انق���ر فوق ،Draw sample selection options شم���ن�
A randomly- واأدخ���ل 1234321 للح�ش���ول عل���ى العينة التي تظهر لحقا يف ه���ذا الق�شم. واإل، انقر ف���وق

.Next للح�شول على عينة جديدة. انقر فوق chosen number

MYSAMPLSOL\ STU�\… واطل���ق علي���ه ا�ش���م External file اخ���رت ،Draw sample output files  �شم���ن
DENTSRSAMPLE

.Next ثم ،Save انقر فوق
Save the design to a plan fi le and draw the sam� اخ���رت ،Completing the sampling wizard  �شم���ن

.Finish انقر فوق .ple

 MYSAMPLSOL\TUDENTSRSSAMPLE\… من املفرو����س اأن تظهر املتغريات القليلة الأولى من مل���ف
كما هو مبني يف ر�شم التمرين A.2.8. يف بع�س احلالت، قد يختلف ترتيب املتغريات عما هو معرو�س هنا.
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التمرين 8.2 )تابع(

ر�شم التمرين  A.8.2       متغريات اختيار العينة الع�شوائية الب�شيطة

)يتبع(

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

نواة  اأعدادا »�شبه ع�شوائية«. �شوف تعطي كل  التي حت�شب  العدد امل�شتخدم كنقطة انطلق من قبل الربامج  النواة هو   .a
ت�شل�شل فريدا لأعداد �شبه ع�شوائية.

b. هذه هي قيمة النواة امل�شتخدمة لهذا املثال.

يتوفر ت�شميم العينة املو�شى به لSentz على �شورة مرحلتني. وقد مت �شابقا ح�شاب حجم العينة 
والف���رز الطبقي وتوزيع عينة املرحل���ة الأولى اإلى طبقات. ي�شتمر التمري���ن باختيار العينة يف حد 
ذاته���ا، والعر����س مترين 8.3 جممل عملية اأخذ العينات التي تق���ود اإلى حدود اختيار ف�شل واحد 
خمت���ار ع�شوائيا يف كل مدر�شة من عينة مدار�س خمتارة ع�شوائيا. ومبا اأن التمرين ي�شمل العديد 
من اخلطوات، فقد ق�شم اإلى عدد من اخلطوات )التمارين 8.3 اإلى 8.8( من اأجل ت�شهيل القراءة.
يت���م دمج اإطار املدار����س وتوزيع املدار�س يف التمرين 8.4. بعد النته���اء من دمج ملفات املدار�س 
وتوزي���ع املدار�س ميكن ب���داأ املرحلة الأولى من اختي���ار العينة. وهذا يتطل���ب اختيار 120 مدر�شة 

)انظر التمرين 8.1( من جمموع 227 مدر�شة )التمرين 8.5(. 
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التمرين 8.3

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س: قراءة ملفات املدار�س وتوزيع املدار�س

ينبغ���ي اأن يت���م اختيار العينة ب�شكل م�شتقل يف كل طبق���ة )يف هذه احلالة، داخل كل حمافظة(. فقد و�شعت 
بع����س ملفات الأجوبة يف جمل���د STG44002 لت�شهيل ه���ذه املهمة. وقد مت م�شبقا احت�ش���اب توزيع وتخزين 
العين���ة الت���ي يجب حتديدها الآن. لقد اأجن���زت مهمة توزيع العينة �شابقا )التمري���ن 8.1( و�شوف ت�شتخدم 
ه���ذه البيانات يف املهمة التالية. �شيلحق هذا التوزيع باإطار اأخ���ذ العينات قبل اإمكانية القيام بعملية اختيار 
املدار����س. اب���داأ بفرز امللفات ح�ش���ب املحافظة. ومرة اأخرى، لإع���ادة اإنتاج نتيجة اأخ���ذ العينات التي �شوف 
2STG4400\… تخزن العينة يف ملف ي�شمى .SPSSتراه���ا لحقا، ينبغي اأن ت�شتخدم النواة التي اأعطيت ل

PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS

اأول، اقراأ وافرز اإطار املدر�شة با�شتخدام الأوامر التالية:
File – Open – Data – Look in

BASE FILES\SCHOOLS.SAV…

.OK ثم انقر فوق Sort by  اإلى PROVINCE انقل .Data – Sort cases واخرت ،Open انقر فوق
بعد ذلك، اقراأ وافرز ملف توزيع املدار�س با�شتخدام الأوامر التالية:

File – Open – Data – Look in
MYSAMPLSOL\SCHOOLALLOC.SAV\…

.OK ثم انقر فوق Sort by اإلى PROVINCE انقل .Data – Sort cases اخرت .Open انقر فوق

التمرين 8.4

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س:

دمج ملفات املدار�س وتوزيع املدار�س

يف SPSS، يك���ون الرتتيب الذي ت�شغل فيه امللفات مهم���ا: ينبغي اأن يكون امللف الأكرب )اإطار املدر�شة( على 
ال�شا�شة بينما يتم نقر قوائم الأوامر. 

اجلب ملف SCHOOLS اإلى ال�شا�شة. اخرت امللف على النحو التايل:
.Continue وانقر فوق ،Open dataset من SCHOOLALLOC اخرت . Data – Merge files – Add variables 
 .Key variables اإلى Excluded variables من PROVINCE انقل .Match cases on key variables انقر فوق
 .Excluded variables اإلى New active dataset من COUNTRY_TOT و ،COUNTRY, PROV_TOT انقل

انق���ر ف���وق Non-active dataset is keyed table واأخريا، انقر فوق OK. انق���ر فوق OK اإذا ظهرت ر�شالة 
التحذير التالية: 

 .”.Warning: Keyed match will fail if data are not sorted in ascending order of key variables“

م���ن املفرو����س اأن يظه���ر الآن متغري ALLOC كاملتغري الأخ���ري ملجموعة بيان���ات SCHOOLS. للحر�س، قد 
MYSAMPLSOL\SCHOOLS\… هذا يف ملفك SCHOOLS ترغب يف هذه املرحلة يف حفظ ملف
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التمرين 8.5

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س:

اختيار املدار�س

حتقق من اأن ملفك SCHOOLS يتواجد على �شا�شة العر�س. ثم ا�شتخدم الأوامر التالية:
Analyze – Complex samples – Select a sample

اخ���رت Design sample واأعط امللف اإ�شما حلفظه )مثل STAGE_12(. اإذا مل يقبل SPSS ا�شما ب�شهولة، 
انقر فوق Browse واخرت الدليل الفرعي MYSAMPLSOL على القر�س قبل اأن تكتب عليه ا�شم امللف. انقر 

.Next فوق

 SCHOOLID  انقل .Stratify by اإلى PROVINCE اتخذ الإجراءات التالية: انقل Design variables شمن�
.Next انقر فوق .STAGE1  مثل ،Stage Label اأدخل ا�شما يف .Clusters اإلى

�شم���ن Sampling Method اتخذ الإج���راءات التالية: اخرت PPS Systematic. انقل SCHOOL_SIZE اإلى 
 .Next انقر فوق .Measure of size – Read from variable

�شمن Sample size اتخذ الإجراءات التالية: اخرت Read values from variable . انقل ALLOC اإلى اإطار 
.Next الختيار ذاك. انقر فوق

.Next انقر فوق .sample weight و ،sample size و ،population size اخرت ،Output variables شمن�

�شمن Summary، انقر فوق No لأنه ل توجد هناك مراحل اأخرى لأخذ العينات يف الوقت احلايل، ثم انقر 
.Next فوق

الآن، مت تف�شيل خطة العينة وميكن ال�شتمرار يف عملية اختيار العينة. 

.)All )1  و مراحل Yes انقر فوق ،Draw sample selection options شمن�

انق���ر ف���وق Custom value، واأدخ���ل 1234321 للح�شول على العينة التي تظهر يف ه���ذا الق�شم من الكتاب 
.Next للح�شول على عينة جديدة. انقر فوق A randomly-chosen number الثالث. واإل، انقر فوق

MYSAMPLSOL\PPS_ SAMPLE_\… و�شمي���ه External file اخ���رت ،Draw sample output files شم���ن�
OF_SCHOOLS وم���رة اأخ���رى، اإذا مل يقب���ل SPSS ا�شم املل���ف ب�شهولة، انقر ف���وق Browse اأول لختيار 

.Next ثم  Save الدليل الفرعي واأدخل عليه ا�شم امللف. انقر فوق

 .the sample Save the design to a plan file and draw اخرت ،Completing the sampling wizard شمن�
.Finish واأخريا، انقر فوق

MYSAMPLSOL\PPS_SAMPLE_\… اإن مل تظهر العينة املختارة اأعله على ال�شا�شة ب�شهولة، افتح امللف
MYSAMPLSOL\\… يعر�س الر�شم 6.8 مقتطفا من الأ�شطر القليلة الأولى للبيانات من OF_SCHOOLS

PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS التي من املفرو�س اأن تكون على �شا�شتك.
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الر�شم 8.6

مقتطـــف من البيـــــــانــات

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

الآن وق���د مت اختي���ار عينة املدار�س، فاإن اخلطوة التالية هي اختي���ار ف�شل درا�شي واحد لكل 
مدر�ش���ة خمت���ارة. تت�شابه ه���ذه اخلطوة مع العين���ة الع�شوائي���ة الب�شيطة التي مت ر�شمه���ا �شابقا، 
وه���ي اختيار وحدة ثانية )ف�شل واحد( لكل وحدة اأولي���ة خمتارة )يف كل مدر�شة(. يحتوي امللف 
CLASSES عل���ى املعلومات املتعلق���ة بالف�شول يف كافة املدار�س، ولي����س فقط املدار�س املختارة. 

يف احلي���اة الواقعي���ة، قد ين�ش���ئ من�شق التقييم الوطن���ي يف كل مدر�شة قائم���ة للف�شول الدرا�شية 
امل�شتوفية لل�شروط، وقد ير�شلها اإلى من�شق ال�شتطالع، اأو قد يعطى تعليمات لر�شم عينة ع�شوائيا 

من ف�شل واحد م�شتوف لل�شروط، وفقا ل�شل�شلة اإجراءات التقييم الوطني املن�شو�س عليها.

يف اخلط���وات التالي���ة، يتم ا�شتخ���دام SPSS لختيار ف�شل واح���د يف كل مدر�شة. يجب اأول 
دم���ج العينة م���ن 120 مدر�شة يف ملف الف�ش���ول للح�شول على قائمة بجمي���ع الف�شول الدرا�شية 
امل�شتوفي���ة لل�شروط لكل مدر�شة خمتارة )التمرين 8.6(. يكون هذا الإجراء مماثل لإجراء ربط 

توزيع العينات باإطار املدار�س الذي اأجري �شابقا )انظر التمرين 8.4(.
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التمرين   8.6

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س:

حتديد املدار�س امل�شتوفية لل�شروط

اقراأ عينة املدار�س وافرز ح�شب SCHOOLID با�شتخدام الأوامر التالية:
File – Open – Data – Look in

 MYSAMPLSOL\PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS.SAV\…

ثم انقر فوق Open. اخرت Data – Sort cases. انقل SCHOOLID اإلى Sort by. انقر فوق OK. اقراأ قائمة 
الف�شول وافرز ح�شب SCHOOLID با�شتخدام الأوامر التالية:

File – Open – Data – Look in
BASE FILES\CLASSES.SAV\…

انق���ر فوق Open. ملحظة: حتتوي املدر�شة 1101 على ف�شل���ني، اأحدهما ب41 طالبا وطالبة والثاين ب48 
طالبا وطالبة.

.OK انقر فوق .Sort by اإلى SCHOOLID انقل .Data – Sort cases اخرت
اأدم���ج مل���ف اإطار املدار�س وتوزيع املدار�س؛ وم���رة اأخرى، يكون مهما بالن�شب���ة لSPSS اأن نتاأكد من امللف 

املرئي على ال�شا�شة ومن »اجلدول باملفاتيح« )انظر التعليمات اأدناه(.
اجلب امللف PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS اإلى ال�شا�شة. ثم ا�شتخدم الأوامر التالية:

Data – Merge files – Add variables

 .key variables Match cases on ثم انقر فوق .Continue انقر فوق .Open dataset من CLASSES اخرت
.Key variables  اإلى  Excluded variables من SCHOOLID انقل

انقر فوق Active dataset is keyed table. انقر فوق OK ثم انقر فوق OK مرة اأخرى.
�ش���وف تعدل هذه اخلط���وات PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS وت�شيف املعلوم���ات على م�شتوى الف�شول 

الدرا�شية، حتى بالن�شبة للمدار�س التي مل يتم اختيارها. يجب اإزالة هذه ال�شجلت.
لإزال���ة ال�شجلت غري ال�شروري���ة، ا�شتخدم Filter واحتفظ بتلك احلالت حي���ث PROVINCE حتتوي على 

قيمة عددية، على النحو التايل:
Data – Select Cases – Use filter variable

انق���ل PROVINCE اإل���ى Use filter variable. انقر ف���وق Copy selected cases….  اأدخل عليه ا�شما مثل 
.OK ثم انقر فوق ،CLASS_FRAME

 CLASS_FRAME املعدل بدون حفظ���ه. اجلب جمموعة بيانات PPS_SAMPLE_OF_SCHOOLS اقف���ل
اإلى �شا�شة العر�س واحفظها با�شتخدام الأوامر التالية:

File – Save as – Look in
\MYSAMPLSOL\…

.Save كا�شم للملف وانقر فوق CLASS_FRAME اأدخل
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عن���د النتهاء من اإجناز التمرين 8.6، �شوف يكون قد مت حتديد املدار�س املفرو�س اختيارها 
يف كل طبق���ة، وق���د مت بناء اأو احل�شول عل���ى قائمة الف�ش���ول الدرا�شية امل�شتوفي���ة لل�شروط لكل 
مدر�ش���ة خمتارة. اخلطوة التالية هي اختيار ف�شل واحد من كل مدر�شة من اأجل الختبار. مياثل 
ه���ذا الإجراء العينة الع�شوائي���ة الب�شيطة التي مت ر�شمها �شابقا، وهو اختي���ار وحدة ثانية )ف�شل 
.CLASS_FRAME واحد( لكل وحدة اأولية خمتارة )يف املدر�شة(. ويو�شح الر�شم 8.7 كيف يبدو

الر�شـــم   8.7 

اإطــار - الف�شـــل

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

لكن، قبل اختيار العينة، يجب تنقيح اإطار الف�شل. �شوف تتداخل بع�س املتغريات املوروثة من 
خطوة اأخذ عينة املدار�س مع متغريات الت�شميم الذي �شوف ي�شعه SPSS تلقائيا يف وقت اإن�شاء 

عينة الف�شول الدرا�شية )التمرين 8.7(. 
بع���د تنقيح البيان���ات، ميكن اإر�شال اإطار الف�ش���ل اإلى برجمية العين���ات املعقدة لأخذ ف�شل 

واحد ع�شوائيا من كل مدر�شة خمتارة )التمرين 8.8(.
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يف حال���ة Sentz، يجرى ال�شتطلع جلميع طلب ال�شفوف املختارة لأنها ف�شول ذات حجم 
معت���دل. يف بل���د حيث الف�شول قد تكون اأكرب من ذلك بكثري )مث���ل اأكرث من 50 طالبا وطالبة(، 
قد تدعو ال�شرورة اإلى اختيار عينة من الطلب من كل ف�شل خمتار )رمبا 25 اإلى 30 يف ال�شف 
الواحد(. وقد ي�شبح ت�شميم العينة حينذاك ت�شميما ثلثي املراحل. يف Sentz، املرحلة الثالثة 
)اأخ���ذ عينات الط���لب من الف�شول املخت���ارة( “غري مرئي���ة” يف الوقت الراه���ن. لكنها �شوف 
ت�شبح وا�شحة عندما تربز عدم ا�شتجابة الطلب )انظر اجلزء الرابع من هذا الكتاب(. وتكون 
اخلط���وات القادمة يف عملية التقييم هي الت�ش���ال باملدار�س والقيام بالرتتيبات الإدارية واملادية 
م���ع كل مدر�شة م�شاركة من اأجل التمكن من اإج���راء اأدوات التقييم للطلب الذين مت اختيارهم. 
وبع���د اإجراء ال�شتطلع، �شوف يتم ت�شحيح وتنقيح بيانات التقييم الوطني )انظر اجلزء الثالث 

من هذا الكتاب(.
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التمـــرين   8.7

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س:
تنقيح اإطار اأخذ العينات

الآن ميك���ن اإر�ش���ال اإطار الف�شل اإل���ى برجمية العينات لأخذ ف�ش���ل واحد ع�شوائيا م���ن كل مدر�شة خمتارة 
با�شتخدام الأوامر التالية:

File – Open – Data – Look in
MYSAMPLSOL\CLASS_FRAME.SAV\…

.Open انقر فوق
.SPSS يف الزاوية الي�شرى ال�شفلى من �شا�شة Variable View  لتنقيح اإطار الف�شل، اأول، انقر فوق العلمة

.)Clear واحذف املتغري )انقر فوق على اليمني و  avgclass  ظلل اخلط
ظلل اخلط _ InclusionProbability_1 واحذف املتغري.

ظلل اخلط _ SampleWeightCumulative_1 واحذف املتغري.
.PopulationSize1 واأعد ت�شميته ب PopulationSize_1  _ ظلل

.SampleSize1 واأعد ت�شميته ب SampleSize_1  _ ظلل
.Weight1 واأعد ت�شميته ب SampleWeight_1  _ ظلل
ظلل اخلط _ SampleWeight_Final واحذف املتغري.

احف���ظ املل���ف حت���ت ا�ش���م …\MYSAMPLSOL\CLASS_FRAME ، وانقر فوق العلم���ة Data View. من 
.A.7.8 الآن كما هو مبني يف ر�شم التمرين CLASS_FRAME املفرو�س اأن يبدو

ر�سم التمرين A.8.7     االإطـــــار املنقح للف�سل

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج
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التمرين 8.8 

عينة طبقية متنا�شبة مع احلجم بدون ا�شتبدال، اختيار املدار�س:

اختيار ف�سل واحد لكل مدر�سة

لختيار ف�شل واحد لكل مدر�شة، ا�شتخدم الأوامر التالية:
Data – Sort cases

.OK ثم انقر فوق .Sort by اإلى SCHOOLID CLASSID انقل
افت���ح Analyze – Complex samples – Select a sample. اخ���رت Design sample واأع���ط املل���ف ا�شم���ا 

.Next 2(. انقر فوقSTAGE_2 حلفظه )مثل
 CLASSID انقل .Stratify by اإلى SCHOOLID اتخذ الإجراءات التالية: انقل Design variables شمن�

.Next انقر فوق .STAGE2 مثل ،Stage Label اأدخل ا�شما يف .Clusters اإلى
 .without replacement ثم انقر فوق ، Simple Random Sampling اخرت ، Sampling Method شمن�

.Next انقر فوق
.Next واأدخل 1. انقر فوق ،value انقر فوق ، counts اخرت ، Sample size شمن�

.Next انقر فوق .sample weight و ،sample size و ،population size اأخرت ،Output variables شمن�
�شم���ن Summary، انق���ر فوق No، لأنه ل توجد هناك مراحل اأخرى لأخ���ذ العينات ينبغي القيام بها يف 

هذا الإطار، ثم انقر فوق Next. الآن مت تف�شيل خطة العينة،   وميكن ال�شتمرار يف عملية اختيار العينة.
�شمن Draw sample selection options ، انقر فوق Yes و  All  )1( مراحل.

انقر فوق Custom value واأدخل 1234321 للح�شول على العينة التي تظهر يف هذا الدليل.ª واإل، فانقر 
.Next للح�شول على عينة جديدة. انقر فوق randomly-chosen number A فوق

�شم���ن Draw sample output files ، اخ���رت External file وانقر ف���وق Browse للتاأكد من اأنك �شوف ت�شتخدم 
.Next انقر فوق .Save وانقر فوق ،MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE\… الدليل ال�شحيح. اأعط ا�شما مللفك

 .the sample Save the design to a plan file and draw اخرت ،Completing the sampling wizard يف
.Finish انقر فوق

الآن، اجلب عينة الف�شول اإلى ال�شا�شة ونقح امللف با�شتخدام الأوامر التالية: 
File – Open – Data – Look in

MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE.SAV\…

.SPSS يف الزاوية الي�شرى ال�شفلى من �شا�شة Variable View انقر فوق العلمة .Open انقر فوق
ظلل اخلط InclusionProbability_1_  واحذف املتغري.

ظلل اخلط SampleWeightCumulative_1_  واحذف املتغري.
.PopulationSize2 واأعد ت�شميته ب _PopulationSize_1 ظلل

.SampleSize2  واأعد ت�شميته ب  _SampleSize_1 ظلل
.Weight2  واأعد ت�شميته ب _SampleWeight_1 ظلل
ظلل اخلط SampleWeight_Final_ واحذف املتغري.



111 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

التمرين 8.8 )تابع(

احف���ظ امللف حت���ت ا�ش���م …\MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE ، وانقر فوق العلم���ة Data View. من 
. 8.8.A الآن كما هو مبني يف ر�شم التمرين CLASS_SAMPLE املفرو�س اأن يبدو

ر�شم التمرين A.8.8     اختيار ف�شل واحد لكل مدر�شة

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE\… م�شماة ب ،SPSS ���الف�شول املختارة خمزنة الآن يف جمموعة البيانات الدائمة ل

a. يف التطبيقات الفعلية، قد يكون من احلكمة تغيري النواة يف كل ر�شم عينة وت�شجيلها للرجوع اإليها وت�شحيحها.





 II.A الملحق

أخذ العينات:
املجلدات وامللفات

يحت���وي القر����س املدم���ج امل�شاحب له���ذا الدليل على ع���دد من امللفات م���ع الإطار 
وبيانات العينة ال�شروريني لدرا�شة حالة Sentz. ويوجد و�شف موجز للملف يف اجلدول 

II.A.1. كما يبني الر�شم II.A.1 بنية الدليل مللف اأخذ العينات.
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II.A.1 الـجــدول
و�شف حمتــــويـات الـمجلـــد

BASE ملفات)SPSS عدد ال�شجلتو�شف املحتويات )جميع ملفات

ع���دد البل���دات الريفي���ة واحل�شرية والط���لب يف كل حمافظة املحافظات
9ومنطقة.

ªع���دد املدار����س والط���لب ح�ش���ب البل���دة والو�ش���ط احل�شري البلدات
33واملحافظة واملنطقة.

ع���دد الف�شول وعدد الط���لب ومتو�شط حج���م الف�شل ح�شب املدار�س
277املدر�شة والبلدة والو�شط احل�شري واملحافظة واملنطقة.

ع���دد الطلب يف كل ف�شل وبكل ف�ش���ل ومدر�شة وبلدة وو�شط الف�شول
702ح�شري وحمافظة ومنطقة.

العم���ر ونوع اجلن�س لكل طالب يف كل ف�شل من كل مدر�شة، مع الطلب
27,654كل العلمات اجلغرافية الأخرى.

الإجابات
العم���ر ونوع اجلن�س ودرج���ات التح�شيل والو�ش���ع القت�شادي 
والجتماعي وو�شعية امل�شاركة لكل طالب يف كل ف�شل ومدر�شة 

وبلدة وو�شط ح�شري وحمافظة ومنطقة.
27,654

العم���ر ون���وع اجلن����س ودرج���ات التح�شي���ل والو�ش���ع الجتماعي التعداد
27,654والقت�شادي لكل طالب يف كل ف�شل، كما لو كان اجلميع قد �شارك

2STG4400 عدد ال�شجلتالو�شف اأو املحتوياتملفات

SCHOOLALLOC.5عدد املدار�س املخ�ش�شة لكل حمافظة

ASSIGNJK.ومتغريان موؤقتان JKREP و JKZONE و SCHOOLID120

PPS_SAMPLE_OF_
SCHOOLS.120املدار�س املختارة، بوزن املرحلة الأولى

CLASS_FRAME.397قائمة الف�شول املتوفرة لأخذ العينات ل120 مدار�س خمتارة

CLASS_SAMPLE
الف�ش���ول املختارة من املدار�س املختارة، ب���وزن املرحلة الأولى 

120ووزن املرحلة الثانية ووزن الت�شميم الكامل.

PPSRESPONSES
املعرفات، ومتغريات اخللفية، والدرجات، وو�شعية امل�شاركة، ووزن 

4,896الت�شميم لكل طالب خمتار ح�شب الف�شل واملدر�شة واملحافظة.
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II.A.1 الـجــدول
و�شف حمتــــويـات الـمجلـــد )تابــع(

WTb  RESP2STGFI�
NAL  

املعرفات، ومتغريات اخللفي���ة، والدرجات، وو�شعية امل�شاركة، 
ووزن الت�شمي���م، والتعدي���ل لعدم ال�شتجابة، وال���وزن النهائي 

لكل طالب خمتار ح�شب الف�شل واملدر�شة واملحافظة.
4,896

RESP2STGWTJKb
املعرفات، ومتغريات اخللفية، والدرجات، وو�شعية امل�شاركة، ووزن 
 JK الت�شمي���م، والتعديل لعدم ال�شتجابة وال���وزن النهائي وطبقة

وتكرار JK لكل طالب خمتار ح�شب الف�شل واملدر�شة واملحافظة.
4,896

 SRS400 ملفات)SPSS عدد ال�شجلتو�شف اأو حمتويات )ملفات

STUDENTSR SAM�
PLE

املعرف���ات، ومتغ���ريات اخللفي���ة، ووزن الت�شمي���م ل���كل طالب 
400خمتار.

SRSRESPONSES
املعرفات، ومتغريات اخللفي���ة، والدرجات، وو�شعية امل�شاركة، 

400ووزن الت�شميم لكل طالب خمتار.

RESPSRSFINALWTb
املعرفات، ومتغريات اخللفي���ة، والدرجات، وو�شعية امل�شاركة، 
ووزن الت�شميم، والتعديل لعدم ال�شتجابة والوزن النهائي لكل 

طالب خمتار.
400

NATASSESS ملفات)WesVarو SPSS عدد ال�شجلتو�شف اأو حمتويات )ن�شخ

NATASSESS
الريا�شي���ات،  ودرج���ات  اخللفي���ة،  ومتغ���ريات  املعرف���ات، 
 JK والدرجات امل�شتقة، ووزن التقدير والوزن املعياري، وطبقة

. JK وتكرارات
4,747

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

a. مل يتم حتليل البيانات على م�شتوى البلدة يف هذا التمرين.
.WesVarتتوفر هذه امللفات على ن�شخ ل .b
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II.A.1 الر�شم

بنية الدليل مللف اأخذ العينات

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.

.WesVarو SPSS كل من .a



3
الجزء الثالث  

اإعداد البيانات وتاأكيد �شحتها واإدارتها
Chris Freeman and Kate O’Malley

يرك����ز اجلزء الثالث على املهمات ال�شائعة التي ينجزها املحللون املعنيون بتنقيح البيانات يف 
التقييم الوطني، با�شتخدام اأمثلة ومتارين لتو�شيح العمليات املنجزة. والهدف الأ�شا�س من ذلك 
هو متكني فريق التقييم الوطني من بناء وتنفيذ جمموعة من الإجراءات املنهجية التي من �شاأنها 
اأن ت�شاعد على �شمان ثبات ودقة بيانات التقييم. يحتوي القر�س املدمج امل�شاحب على اأمثلة من 
ملف����ات حتتوي على اأخط����اء �شائعة جلمع البيانات، والتي متكن الق����ارئ من ممار�شة الإجراءات 
املو�شحة. وتوجد احللول لبيانات كل مترين، جنبا اإلى جنب مع امللفات املنقحة التي حتتوي على 

بيانات الختبار، لتمكني القارئ من مقارنة ح�شيلة اأو نتائج التمارين والتحقق منها.
يت���م ا�شتخ���دام تطبي���ق Microsoft Access  2007 خ���لل ه���ذا الق�ش���م من اأج���ل اإدخال 
البيانات وتاأكيد �شحته���ا، بينما ي�شتخدم SPSS )احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية(1، و 
 SPSS بدرج���ة اأقل، للتحقق من البيانات. وكبديل لذل���ك، ميكن ا�شتخدام وحدة Excel 2007

املتخ�ش�شة يف اإدخال البيانات لأداء وظائف اإدخال البيانات التي ي�شتخدم Access. من اأجلها. 
 SPSS اأيا كانت الطريقة امل�شتخدمة، عندما يتم اإدخال البيانات، ينبغي اأن يتم ت�شديرها اإلى
من اأجل اإجراءات التنقيح والتحقق. ت�شتخدم كل التطبيقات الثلث امل�شار اإليها يف هذا الق�شم 
للحد من املخاطر الكامنة يف نقل البيانات من برنامج لآخر. ومع ذلك، فاإن نقل البيانات يحمل 
حتما ال�شبل املحتملة للخطاأ، ويجب اأن يقل�س نقل البيانات بني الربامج اإلى احلد الأدنى. ويتم 

تطوير هذه النقطة يف اأجزاء لحقة من هذا الق�شم.
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تلخ����س قائم���ة التدقي���ق التالية املوا�شيع الت���ي يتم تناوله���ا يف ف�شول هذا اجل���زء. وت�شرد 
امل�شادر الرئي�شة املحتملة خلطاأ البيانات املعرتف بها، والتي اإن مل تعالج، ميكن اأن ت�شعف الثقة 

يف �شدق البيانات.

قائمة تدقيق موجزة لعمليات تنقيح البيانات

مت تدقيقهاالأ�شئلة الأ�شا�شيةالوثائق اأو العملياتالعن�شر

�شيغ 
كتاب رموز الختبارالبيانات

اأنواع البيانات حمددة؟

البيانات ال�شرورية حمددة؟

طول احلقول حمدد؟

كتاب رموز الختبار يطابق حمتوى الختبار؟

جمع 
برجمية اإدخال البياناتالبيانات

�شيغ حقول البيانات تتفق مع تعريفات كتاب الرموز؟
اإج���راءات تاأكيد ال�شحة يف برجمي���ة اإدخال البيانات 

مو�شوعة؟ 
التحكيم يف اأخطاء اإدخال البيانات؟

تنقيح 
البيانات

التدقيق بني امللفات
دمج البيانات من م�شادر خمتلفة؟

اإجراءات �شمان دقة واكتمال البيانات؟ كل ال�شجلت 
مو�شحة؟

التحقق من البيانات 
والتدقيق داخل امللفات

الرموز التائهة مدققة؟ الرتميز غري ال�شحيح معدل؟

البيانات املفقودة )ال�شرورية( مدققة؟

حقول البيانات املفقودة الأخرى معاجلة؟

اإجراءات ل�شمان �شحة واكتمال البيانات؟

الرموز الفريدة

كرا�شة التقييم تطابق اإدخال واحدا، وواحدا فقط، يف 
اإطارات اأخذ العينات ومناذج املتابعة؟ 

ال�شجلت املكررة حمذوفة؟
ال�شجلت املفقودة مدققة؟

التوثيق
�شجل امللف،

�شجل تنقيح البيانات
ن�ش���خ م���ن ملف���ات البيانات قب���ل وبع���د املعاجلة متت 

اأر�شفتها؟ 
README.DOCXال�شجل الكامل للعمليات واملخرجات حمفوظة؟



119 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

Exer�  تدعم الإجراءات املو�شحة يف هذا الق�شم بتمارين عملية، مقدمة يف ملفات يف املجلد
Exer� يف القر����س املدمج امل�شاحب. ميكن فح����س احللول اأو امللفات امل�شححة يف املجلد cises

cise Solutions. للم�شاع���دة يف التحكم يف املهارات الأ�شا�شي���ة لتنقيح البيانات، ينبغي اأن ين�شئ 

القارئ نظام حفظ امللفات �شهل التباع التايل:

خطوة مهمة: حفظ ملفات القر�ص املدمج يف القر�ص ال�سلب اأو امللقم اخلا�ص بك 

على قر�شك ال�شلب اأو امللقم، اأن�شئ جملدا ي�شمى CLEANING NAEA DATA )اأو ما ي�شابهه( وانقل 
امللفات من القر�س امل�شاحب داخل هذا املجلد.

اأن�ش���ئ جمل���دا فرعيا جدي���دا ي�شم���ى MY SOLUTIONS، والذي �ش���وف ت�شتخدمه حلف���ظ كل حلول 
.EXERCISE SOLUTIONS التمارين اخلا�شة بك ملقارنتها مع امللفات التي توجد يف املجلدات

 ،NAEA Data Cleaning: EXERCISES من املفرو�س اأن يكون لديك الآن ثلث جملدات داخل املجلد
 .MY SOLUTIONS و ،EXERCISE SOLUTIONSو

انطلقا من هذه النقطة، من املفرو�س اأن ت�شتغل من امللفات التي توجد على قر�شك ال�شلب اأو امللقم.

يحتوي امللحق III.A على ملخ�س موجز ملختلف امللفات ور�شم تخطيطي لبنية امللف امل�شتخدم 
يف اجل���زء الثالث. لحظ اأن Office Microsoft 2007 قد ا�شتخدم لإعداد امللفات. وميكن ت�شغيل 
امللف���ات يف Microsoft Office 2010. عل���ى الرغ���م م���ن اأن الأ�شرط���ة يف اجل���زء العل���وي لبع�س 
ال�شفح���ات �شوف تب���دو خمتلفة قليل عن تلك املوجودة يف ن�شخ���ة 2007، فالأق�شام ال�شغالة لكل 

برنامج هي متطابقة تقريبا.

اإذا اتبع���ت الن�شائ���ح الأربعة التالية، ف�شوف ت�شاعدك على �شم���ان دقة البيانات امل�شتخدمة 
يف التحاليل.

كـــن مرتابا: فنظ���م التقييم الأكرث تطورا من املحتمل اأن تت�شمن رموزا تائهة و�شجلت مكررة بعد . 1
اإدخال البيانات للمرة الأولى. افرت�س اأن بع�س البيانات غري �شحيحة، ويجب تغيريها.

كن منهجيا: ينبغي اأن تكون لديك خطة )قائمة تدقيق( للعمل عرب امل�شادر الأكرث احتمال للخطاأ. . 2
ا�شبط ال�شجلت املكررة والإجابات خارج النطاق. �شيوفر هذا موؤ�شرات ملجالت امل�شاكل املحتملة، 

ويعطي روؤى حول جودة جمع البيانات، وعمليات اإدخال البيانات.
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كـــن ن�ســـيطا يف عمليـــة جمع البيانـــات: يكون الإ�شرار على تنفيذ ممار�ش���ات فعالة يف مرحلة جمع . 3
البيان���ات واح���دا م���ن اأف�شل الط���رق، للتاأكد م���ن اأن بيانات التقيي���م الوطني منقح���ة. ينبغي على 
ال�شخ����س امل�شئول عن اإدخال البيانات اأن يكون ع�شوا يف املجموعة التي ت�شمم كتاب الرموز، مما 
�شيك���ون ل���ه تاأثري كبري على نوعي���ة عمليات اإدخال البيان���ات. وميكن اأن يقل����س التحقق من تنفيذ 
الإج���راءات والعملي���ات ال�شحيحة يف مرحل���ة اإدخال البيانات كثريا من الوق���ت والتكلفة اللزمني 

لت�شحيح البيانات اخلاطئة.

وثـــق جميـــع التغيريات والن�ســـخ: كن دقيقا للغاية يف ت�شجيل جميع التغي���ريات التي يتم القيام بها . 4
على البيانات خلل عملية تنقيح البيانات، واحتفظ ب�شجل دقيق للن�شخ التي يتم اإن�شاوؤها وللن�شخة 

التي حتتوي على ملفات البيانات املنقحة النهائية من اأجل التحليل.

هام�س:

 PASW اأو ،)Predictive Analytic Software( اأي�شا با�شم الربجمية التنبئية التحليلية SPSS ي�شار اإلى الإ�شدار 17 من
17، خلل عامي 2009 و 2010.
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      الفصل التاسع 

كتب الرموز

عن���د القيام بتنقيح البيان���ات وحتليلها، يجب الوعي وال�شتنارة ب���اأن  اأع�شاء فريق التقييم 
الوطني الذين �شوف يتولون �شياغة التقارير النهائية لهم اإحتياج للمعلومات. يتحمل الأ�شخا�س 
املعني���ون باإعداد البيانات م�شوؤولية خا�شة يف �شمان اأن توف���ر �شيغ البيانات امل�شتوى ال�شروري 
م���ن التف�شيل الذي يطلبه املحللون. كما ينبغي اأن يكون���وا على دراية كبرية مبحتويات كرا�شات 

الختبار وال�شتبانات وكتب الرموز اخلا�شة بها.

التخطي���ط ه���و نقطة النط���لق لأي حتليل لأداة التقيي���م. ينبغي اأن يخط���ط فريق التقييم 
الوطني ل�شمان اأن الطريقة التي يتم بها جمع البيانات تنتج املعلومات ال�شرورية، واأن البيانات 
متوف���رة يف �شيغ���ة ي�شه���ل ا�شتيعابها. ويح���دد كتاب الرم���وز اخلا�س بالختب���ار طريقة ت�شجيل 
البيان���ات، التي مت جمعها يف التقييم من اأجل التحليل. كما يحدد املعلومات حول كل عن�شر من 
الختب���ار وي�شاع���د موظفي اإدخال البيانات واملحللني على فهم م���ا ينبغي اأن يتوقعوه يف كل حقل 
للبيان���ات. ينبغي اأن يهياأ دفرت الرموز ب�شكل م�شرتك من قبل وا�شعي الختبار، وال�شخ�س الذي 

يتحمل امل�شوؤولية الكلية عن اإدخال البيانات.

وباملث���ل، يحدد كتاب الرم���وز اخلا�س با�شتبانة الطالب كيف مت ت�شجي���ل بيانات ال�شتبانة. 
ع���ادة ت�شري بيانات ال�شتبانة اإل���ى العنا�شر الدميغرافية )مثل نوع اجلن����س واخللفية اللغوية اأو 
مه���ن اأولي���اء الأمور(، وعادة ما يت���م تخزينها ب�شكل منف�شل عن بيان���ات حت�شيل الطالب، لأن 
بيان���ات ال�شتبان���ة �شتحتوي غالبا على عدد كب���ري من الإجابات النوعية التي ق���د حتتاج اإلى اأن 
STUDENTQUES�  ترم���ز، اأو حتل���ل ب�شكل خمتلف. وقد و�ش���ع منوذج لأداة ا�شتبانة الط���لب
TIONNAIRE.DOCX يف املجل���د EXERCISES بالن�شب���ة للمعلوم���ات ع���ن اخللفي���ة. لك���ن، 

لأغرا����س التماري���ن التالي���ة، مت اإدراج عدد قليل فقط م���ن العنا�شر الدميغرافي���ة املتعلقة بنوع 
اجلن����س والعم���ر وال�شف واخللفي���ة اللغوية. نظرا لوج���ود عدد قليل من عنا�ش���ر ال�شتبانة، مت 

ت�شجيل هذه البيانات يف نف�س امللف املتعلق ببيانات حت�شيل الطلب.
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يب���ني الر�شم 9.1، وهو لغلف كرا�شة الختبار، املعلوم���ات املتعلقة بالطالب والتي مت جمعها 
كج���زء من اإجراء اختبار الريا�شي���ات، يبني الرمز الفريد للطالب )رمز الطالب( الذي اأن�شئ يف 
التمرين 7.1، ويت�شمن تفا�شيل عن نوع اجلن�س والعمر واللغة. تعتمد القدرة على تقدمي معلومات 
ح���ول الطلب عل���ى املعلومات التي مت جمعها من اأوراق الختب���ار وال�شتبانات. على �شبيل املثال؛ 
ل ت�شم���ح املعلوم���ات التي مت جمعها من �شفحة غلف الختب���ار )الر�شم 9.1( بالإخبار عن اللغة 
امل�شتعمل���ة يف بيت الطالب، لأن���ه ل يوجد هناك �شوؤال حول اللغة املحددة التي يتم التحدث بها يف 
البيت. لذلك، فل ميكن الإدلء اإل بن�شبة الطلب الذين يتحدثون لغة اأخرى غري اللغة التي طبع 

بها الختبار.

الر�شم  9.1 

مثال عن �شفحة غالف الختبار

2007
الريا�شيات

3A

رمز الطالب: 1894305 

ال�ش������م : ____________________
ال�شم العائلي ال�شم ال�شخ�شي      

املدر�ش��ة : ____________________

الف�شل )مثل الف�شل الثالث(: _______________

هل اأنت ذكر اأم اأنثى؟  

  ذكر              اأنثى

كم �شيكون عمرك بنهاية هذه ال�شنة؟

  اأقل من 8           8                9                 اأكرث من 9

هل تتكلم عادة يف البيت لغة اأخرى غري “لغة الختبار”؟

  نعم               ل

امل�شدر: متثيل املوؤلفني
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يتمث���ل ق�شور اآخ���ر يف جمع البيانات يف الطريقة التي يتم التعامل بها مع حقل ال�شم.  ميكن 
جم���ع البيانات يف حقل ال�شم كمجموع���ة واحدة من البيانات تت�شمن ال�ش���م ال�شخ�شي وال�شم 
العائل���ي )مث���ل Juan Gonzalez( اأو كحقلني منف�شلني: ال�شم ال�شخ�شي )Juan( وجمال اآخر 
ال�شم العائلي )Gonzalez(. كقاعدة عامة، يكون من الأف�شل جمع معلومات حمددة. على �شبيل 
املثال؛ اإذا جمع التقييم حقل واحدا فقط �ُشمي ال�شم، ف�شوف يعتمد الفرز على ال�شم ال�شخ�شي 
للطال���ب فق���ط، ويرجح اأن يوؤدي ذلك اإلى تكرار ل لزوم له. يف هذه احلالة، ينبغي جمع املعلومات 
كمجال���ني منف�شل���ني، ال�شم ال�شخ�شي، وال�ش���م العائلي. لحظ اأن ال�ش���م العائلي يذكر اأول يف 

بع�س الثقافات.

يب���ني الر�شم 9.2 الطريقة التي وثقت بها، يف كتاب الرموز، املعلومات الدميوغرافية املقدمة 
EXERCIS� 9.1. )انظر  م���ن قبل الطلب على �شفحة غلف كرا�شة الختبار املب���ني يف الر�شم
ES-MATHS 3A CODEBOOK TEMPLATE.XLSX (. ا�شتخدم Excel لإعداد كتاب الرموز 

يف ه���ذه احلال���ة، غري اأنه كان من املمكن ا�شتخ���دام Microsoft Word اأي�شا لهذا الغر�س. لحظ 
اأن���ه اإذا مت اأخذ البيان���ات مبا�شرة يف برجمية SPSS )احلزمة الإح�شائي���ة للعلوم الجتماعية( 
ف�ش���وف يت���م اإن�شاء كتاب الرم���وز تلقائيا من قب���ل SPSS، و�شوف يكون متوف���را عن طريق طلب 
قائم���ة ب�شيط���ة: Analyze – Reports – Codebook. ي�ش���ف اجل���دول 9.1 كل عمود من كتاب 

رموز ال�شتبانة.

يعر����س الر�شم 9.3 كت���اب رموز الختبار، والذي يب���ني اإلَم ترمز الأ�شئل���ة ال�شت الأولى من 
الختب���ار. لح���ظ اإ�شافة العمودي���ن بالن�شبة ل�شم الفق���رة واملفتاح. يق���دم الأول مرجعا ق�شريا 
ملحتوى الفقرة ل�شهولة التعرف عليها، ويحيل الأخري اإلى العبارة امل�شتخدمة للإجابة ال�شحيحة، 

كما حددت من قبل وا�شعي الختبار اأو املتخ�ش�شني يف املادة.
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اجلدول 9.1
�شرح عناوين الأعمدة يف كتاب الرموز

التعليقال�شرحامل�شطلح

ال�شم الذي يحدد املعلوم���ات املت�شمنة يف خلية البيانات احلقل
)مثل ال�شم ال�شخ�شي(.

يج���ب اأن يك���ون ا�ش���م احلق���ل 
فريدا وذا مغزى.

نوع ال�شوؤال

هناك ثلثة اأنواع ممكنة للأ�شئلة:
MC:  الأ�شئلة متعددة اخليارات

CR: الإجابة الإن�شائية اأو الإجابة الق�شرية
TM: الإجابة التي تتطلب حكم املعلم.

عل���ى  علم���ة  و�ش���ع  ميك���ن 
الإجاب���ات الإن�شائي���ة الرقمي���ة 

من قبل برامج التحليل مثل
.SPSS

نوع 
البيانات

يح���دد ن���وع البيانات يف احلق���ل؛ عادة ما تك���ون البيانات 
.)T( اأو ن�شية )N( رقمية

ت�شري بع�س الربام���ج اإلى اأنواع 
 ”string ”البيانات الن�شية ب

.”alpha“ اأو
ل الرقمي���ة  املتغ���ريات  تق�ش���م 
SPSS اأك���رث اإلى فئات اإ�شمية 

وترتيبية وقيا�شية. 

الإجابات 
ال�شحيحة

قائمة كاملة للإجابات املتوقعة واملقبولة التي ميكن العثور 
عليها يف البيانات لهذا احلقل.

القي���م الأخ���رى باطل���ة وينبغي 
التدقيق فيها.

العر�س
يح���دد هنا احل���د الأق�ش���ى لعدد احل���روف الت���ي ي�شمح 
بجمعها يف ه���ذا احلقل )على �شبيل املث���ال، ي�شمح كتاب 

الرموز هذا بحد اأق�شى من 20 حرفا لإ�شم املدر�شة(.

لح���ظ اأن القي���م الت���ي ت�شم���ل 
اأماكن للأعداد الع�شرية تتطلب 

م�شاحة للنقطة الع�شرية.

الرم���ز ال���دي يعط���ى للقي���م املك���ررة )ع���ادة 8( والقيم مفقود
املفقودة )عادة 9(

التعليق
هن���ا ميك���ن اإدراج املعلوم���ات الإ�شافي���ة التي م���ن �شاأنها 
م�شاع���دة موظف���ي اإدخال البيان���ات وامل�شوؤول ع���ن اإدارة 

البيانات واملحلل يف تف�شري البيانات.

امل�شدر: جتميع املوؤلفني
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يو�شح التمرين 9.1 كيفية اإدخال بيانات التقييم الوطنية يف كتاب الرموز.

التمرين 9.1 

اإدخال بيانات التقييم الوطني يف كتاب الرموز

اإن كنت مل تفعل ذلك بعد، اتبع التعليمات يف التمرين 1.7 حلفظ ملفات القر�س املدمج امل�شاحب يف قر�شك 
ال�شلب اأو امللقم املحلي. ثم اتبع اخلطوات التالية:

1 ..NAEA DATA CLEANING\EXERCISES\SAMPLE TEST PAPER 3A.DOCX\ افتح

2 .XLSX.\NAEA DATA CLEANING\EXERCISES\MATHS 3A CODEBOOK TEM�  افت���ح
PLATE..  لق���د مت م���لء املعلومات الدميوغرافية يف التبوي���ب STUDENT QUESTIONNAIRE الأ�شئلة 
ال�شبعة الأولى )Q3Aq01 اإلى Q3Aq07( يف التبويب MATHS_3A_ITEM_CODEBOOK .)انقر فوق 

.)Excel التبويب الثاين يف اجلزء ال�شفلي من �شا�شة

با�شتخ���دام الأ�شئلة ال�شبعة الأولى كدليل، املأ معلومات احلق���ل للأ�شئلة ال�شبعة املتبقية )Q3Aq08 اإلى . 3
.MY SOLUTIONS يف املجلد MATHS 3A CODEBOOK واأحفظ هذا امللف حتت ا�شم ،)Q3Aq14

MATHS 3A CODEBOOK SOLUTION. 3 للريا�شيات يف ملف ي�شمىa يوجد كتاب الرموز الكامل للورقة
XLSX يف املجلد EXERCISE SOLUTIONS. ا�شتخدم هذا امللف للتحقق من اإجاباتك. )انقر فوق التبويب 

الثاين للتحقق من املعلومات عن الأ�شئلة.(
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      الفصل العاشر 

إدارة البيانات

إدخال البيانات

�شوف متل���ي امليزانية واخلربة الطريقة امل�شتخدمة جلمع وت�شجيل بيانات فقرات الختبار. 
وت�شم���ل الطرق املتوفرة جمع البيانات على الإنرتنت، وامل�ش���ح ال�شوئي لأوراق القارئ للعلمات 
الب�شري���ة، والتخ���رمي الي���دوي. ت�شتخدم معظم نظ���م التقييم الوطني، ول �شيم���ا تلك حمدودة 
امل���وارد، طريقة التخ���رمي لإدخال البيانات. ميك���ن لقالب م�شمم ب�شكل جي���د )الر�شم 10.1( 
 Access متك���ني اخلرام���ني من اإدخ���ال البيانات بدقة وب�شرع���ة. وقد مت اإعداد ه���ذا القالب يف
2007، ومت و�ش���ف الإج���راء يف التمرين 10.1. على الرغم من اأن و�ش���ع اإجراء اإدخال البيانات 

ي�شتغ���رق وقت���ا طويل، فاإن���ه عموما وقت نافع ج���دا لأن الإجراءات ال�شعيفة ه���ي اأكرث امل�شادر 
�شيوعا خلطاأ البيانات.

التخريم األحادي

اأن ينطوي التخرمي الأحادي على م�شغل للوحة املفاتيح، ليتم نقل اإجابات الطلب يف قاعدة 
بيان���ات اإلكرتونية متهي���دا للتحليل. هذه الطريقة هى ع الأقل تكلفة، ولكنها اأي�شا اأكرث خماطرة 
من حيث دقة البيانات، ما مل تكن هناك اإجراءات �شليمة لتاأكيد �شحة البيانات �شمن الربنامج، 

ف�شل عن مراقبة العاملني عن قرب.



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي130

الر�شم  10.1
II.A.1 الر�شم

)Access 2007( قالب اإدخال البيانات

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

تدع���م بع�س برام���ج تنقيح البيانات الطريق���ة الأحادية لإدخال البيانات م���ع فحو�س لتاأكيد 
�شحة البيانات، اأو اإجراءات ل�شبط اأخطاء التخرمي. تقلل هذه الفحو�س اأو الإجراءات كثريا من 
حج���م الإدخال اخلاطئ للبيانات. على �شبيل املث���ال، ميكن فح�س البيانات عند اإدخالها للتحقق 
م���ن عدم وجود رموز تائهة، اأي رموز خاطئ���ة، اأو اإدخال خاطئ والذي يكون غري �شحيح اأو خارج 
نط���اق الإجاب���ة املتوقعة يف حقل معني. مثل، اإذا �شغط م�شغ���ل اإدخال البيانات على )$( بدل من 
»4« )والل���ذان يوجدان على نف����س املفتاح بالكمبيوتر(، ف�شوف ير�شل الربنامج على الفور حتذيرا 
للم�شغ���ل على اأن القيمة غري �شحيحة لتلك اخللية املعينة. ويت���م تو�شيح اإجراءات تاأكيد ال�شحة 

هذه يف هذا الف�شل لحقا.
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التمرين  10.1

اإن�شاء قاعدة بيانات

اخلطوات التالية تبني كيفية اإن�شاء قاعدة بيانات:
1 ..Blank Database ثم انقر فوق العلمة ،Access 2007 افتح
على اجلانب الأمين من النافذة، انقر فوق علمة املجلد بجانب الإطار File Name )انظر ر�شم التمرين . 2

MATHS_3A_ احفظ امللف حتت ا�شم .File New Database بعد ذلك، يفتح الربنامج نافذة .)A.1.10
.Create ثم انقر فوق ،OK انقر فوق .MY SOLUTIONS يف جملدك DATA.ACCDB

Access 10.1        اإن�شاء قاعدة بيانات جديدة ب.A  ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

لق���د فت���ح جدول جدي���د تلقائيا بعد اإن�ش���اء قاعدة البيانات. انق���ر ف���وق View – Design View يف اأعلى . 3
الزاوي���ة الي�ش���رى لناف���ذة Access. �شوف يطالب���ك Access تلقائيا بحفظ اجلدول. م���ن املتفق عليه اأن 
يت���م حف���ظ اجلداول باحلروف الأولي���ة tbl_ متبوع با�شم له معنى للج���دول. احفظ اجلدول حتت ا�شم 
TBL_YR3_MATHS_DATA وانق���ر ف���وق OK. يب���ني ر�شم التمرين B.10.1 �شيغ���ة اجلدول )مع احلقل 
الأول لرمز ال�شم مدرج تلقائيا( امل�شتخدمة لتحديد احلقول و�شيغ البيانات املت�شقة مع تلك املو�شوفة يف 

كتاب الرموز. و�شوف ت�شتخدم هذه ال�شيغة لتحديد املعلومات لكل حقل.
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التمرين 10.1 )تابع(

ر�شم التمرين B.10.1    تخطيط الت�شميم جلدول قاعدة بيانات 

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ي�شتخ���دم العم���ود Field Name ل�ش���رد اأ�شماء املتغ���ري يف كتاب الرم���وز. ينبغي اإدخال كل متغ���ري على �شطر 
منف�ش���ل. ل ينبغي اأن يت�شمن ا�شم احلقل اأي فراغ���ات اأو غريها من »احلروف غري القانونية« مثل علمات 

التعجب اأو علمات ال�شتفهام اأو نقط النهاية اأو الفوا�شل.

ي�شتخ���دم العم���ود Data Type عادة Text للمتغ���ريات الأبجدية )املتغريات التي تكون اإجاب���ات بالكلمات( اأو 
Date/ يف بيانات���ك، �شوف يدخل Date of Birth للمتغ���ريات الرقمي���ة. يف احلالة التي جتمع فيه���ا Number

Time كنوع البيانات.

ي�شتخدم العمود Description لو�شف )اأو توثيق( متغري مل�شاعدة امل�شتخدمني الآخرين يف فهم معنى املتغري. 
وبالإ�شاف���ة اإل���ى ذلك، �شوف ي�شتخدم اأي من���وذج م�شتند على اجلدول حمتويات حلق���ل الو�شف هذا مبثابة 
تعليم���ات ملوظفي اإدخال البيان���ات، مع الن�س املعرو�س يف اجلزء ال�شفلي م���ن النموذج عند اختيار كل خلية 

معينة لإدخال البيانات.

التخريم املزدوج

عل���ى الرغ���م من اأن التخرمي امل���زدوج مكلف وي�شتغرق وقتا طوي���ل، اإل اأنه يو�شى به يف كثري 
م���ن الأحيان كطريقة لتقلي���ل اأخطاء اإدخال البيان���ات. تفرت�س هذه الطريق���ة م�شغلني م�شتقلني 
يدخ���لن جميع البيانات ثم يقومان مبقارن���ة خمرجاتهما لتحديد اأوجه الت�شارب. يكون الأ�شا�س 
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املنطق���ي له���ذه املنهجية هو اإبراز اأخطاء التخ���رمي. اإن ال�شعوبة يف مراقبة ه���ذه الأخطاء تكمن 
يف الإدخ���ال اخلاط���ئ. اإذا كان م�شغل اإدخال البيانات مبنهجي���ة التخرمي الأحادي قد �شغط على 
املفت���اح »2« بدل من »3« عندما يكون كلهما اإجاب���ات �شحيحة، فل توجد و�شيلة ب�شيطة للك�شف 
ع���ن هذا اخلط���اأ. فاإذا مل يرتك���ب اأي من امل�شغل���ني خطاأ، ف�ش���وف تكون امللف���ات مطابقة. لكن، 
اإذا �شغ���ط م�شغ���ل على مفتاح خاطئ للإجاب���ة، ف�شوف يكون هناك تناق�س ب���ني البيانات. ميكن 
القي���ام بالتحقق من البيان���ات بني امللفات با�شتخدام برامج برجميات مثل SPSS )وحدة اإدخال 
البيان���ات( و UltraEdit )بقدرات عالي���ة يف املقارنة( و WinDem وExcel. تقدم الربامج الثلثة 
الأول���ى حلول �شهلة ال�شتخدام وثابتة مل�شاألة الت�ش���اق بني امللفات، لكنها كلها اإ�شافات مكلفة اإلى 
جمموع���ة الربجميات امل�شتخدمة اأ�شل يف ه���ذا املجلد. لهذا ال�شبب، ي�شف الق�شم حول التحقق 

من البيانات يف الف�شل احلادي ع�شر كيفية ا�شتخدام Excel لك�شف اأخطاء التخرمي.

تأكيد صحة البيانات

تاأكيد �شحة البيانات هو عملية ت�شاعد على جتنب الأخطاء التي حتدث عند اإدخال البيانات 
يف قاع���دة بيان���ات التقييم الوطني. ترفق معظ���م تطبيقات اإدخال البيانات الأك���رث انت�شارا )مبا 
يف ذل���ك WinDem و Access و Excel( اإج���راءات تاأكي���د ال�شحة اإل���ى كل خلية اإدخال البيانات 
للم�شاع���دة عل���ى تقليل الأخط���اء. حتذر هذه الإج���راءات تلقائي���ا ال�شخ�س امل�شئ���ول عن اإدخال 
البيانات عند الك�شف عن م�شكلة متعلقة بقيمة معينة يتم اإدخالها. ل يبدو اأن الوحدات الأ�شا�شية 

لSPSS تقدم متاما هذا امل�شتوى من ال�شبط يف اإدخال البيانات.

وت�شمل الأخطاء ال�شائعة يف تخرمي البيانات احلذف )اإغفال ا�شتجابة(، و«زحلقة« الإجابات 
باإغفال ا�شتجابة واحدة ومن ثم اإدخال البيانات من جميع الإجابات الأخرى يف الأعمدة اخلاطئة، 
والإدخال اخلاطئ )اإدخال اإجابة خمتلفة عن تلك التي و�شعها الطالب(، وتكرار �شجلت الطالب 
باخلط���اأ اأو لأن الطال���ب قد اأجنز كرا�ش���ات اختبار متعددة. وي�شف الف�ش���ل احلادي ع�شر طرق 

حتديد اخلطاأ.

MICROSOFT ACCESS إعداد قالب إدخال البيانات باستخدام

يو�شح هذا الق�شم ا�شتخدام Access كاأداة للتقلي�س من اأخطاء اإدخال البيانات ويبني كيفية 
اإع���داد قال���ب لإدخال البيان���ات. ويغطي قواعد تاأكي���د ال�شحة من اأجل التقلي����س من اخلطاأ يف 

الرتميز واإدخال البيانات. 



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي134

الـجــدول 10.1
املتغريات ال�شائعة التي يتم جمعها اأو اإدخالها يف التقييمات الوطنية

الو�شف اأو ال�شتخدامنوع البياناتا�شم املتغري )احلقل(

يت���م اإن�ش���اء رمز ف���ردي وفري���د للطالب قب���ل اإج���راء الختبار، رقميةرمز الطالب
وي�شتخدم لتحديد مكان ال�شجلت ومطابقة امللفات.. وهكذا.

يدخل ال�شم ال�شخ�شي للطالب.ن�شيةال�شم ال�شخ�شي

ي�شتخدم ال�شم العائلي للطالب للفرز والتقرير.ن�شيةال�شم العائلي

يدخل ا�شم املدر�شة. ن�شيةا�شم املدر�شة

يدخل رمز املدر�شة كما ي�شتخدم يف امللفات الإدارية الوطنية.اأبجدية رقميةالرمز الوطني للمدر�شة

رقميةرمز املدر�شة
ي�شتخدم رم���ز فردي وفري���د للمدر�شة، والذي يت���م اإن�شاوؤه عند 
اأخ���ذ العينات، لتحديد مكان ال�شج���لت ومطابقة امللفات ودمج 

�شجلت الطلب مع مدار�شهم، وهلم جرا.

ي�شتخدم رمز الف�شل اأو ال�شف.ن�شيةا�شم املعلم

ي�شتخدم رمز الف�شل اأو ال�شف.ن�شية اأو رقميةرمز الف�شل

قد يرمز نوع اجلن�س كن�س )M اأو F(ن�شية اأو رقميةنوع جن�س الطالب
اأو كرقم )1 = ذكر، 2 = اأنثى(.

ت�شتخدم بيانات الولدة لتحديد الطلب يف البيانات الطولية.التاريختاريخ ميلد الطالب 

الطال���ب  عم���ر 
قد يرمز العمر اأو يجمع اأو يدخل كبيانات منف�شلة.رقمية)بال�شنوات(

رقميةاللغة الأم للطالب  
عادة ما يتم ترميز اللغة على النحو التايل:

1 = اللغة الأم،
2 = لغة اأجنبية.

يعر�س اجل���دول 10.1 قائمة املتغريات النموذجية )اأ�شماء احلق���ول( ال�شائعة يف التقييمات 
الوطني���ة. ومتك���ن هذه املتغريات من حتلي���ل البيانات ح�شب املجموعات )عل���ى �شبيل املثال، اأداء 
البالغ���ني من العمر خم�س �شنوات م���ع اأداء البالغني من العمر �شتة اأو مقارنة اأداء الفتيان مع اأداء 
الفتي���ات(. ه���ذه القائمة لي�شت �شاملة؛ تكون قائمة املتغريات وا�شع���ة النطاق يف بع�س الدرا�شات 
الوطني���ة والدولي���ة )مثل التقيي���م الوطني للتق���دم التعليمي، والربنامج ال���دويل لتقييم الطلب، 

ودرا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم(.
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اإدخال معلومات احلقول يف اجلدول الفارغ 

يتطلب Access وقواعد البيانات الأخرى عادة رقما ت�شل�شليا ميكن للبيانات اأن ترتبط به.  ميكن اإن�شاء جداول 
 .)ID( الرتباط با�شتخدام رمز الطالب يف التقييم

لأغرا�س التمرين 10.2، يحمل حقل رمز الطالب اإ�شم احلقل StudID. يتم ا�شتخدامه كقيمة ت�شل�شلية  لت�شتعمل 
كمرج���ع �شريع للبحث ع���ن قاعدة البيانات يف بع�س اإج���راءات التنقيح. StudID هو متغ���ري رقمي من �شاأنه اأن 

يحدد الطالب يف قاعدة بيانات Access. مت اإن�شاء رمز الطالب يف اأطر اأخذ العينات قبل اإجراء التقييم.

التمرين 10.2  

اإن�شاء متغريات قاعدة البيانات

لإن�شاء متغريات قاعدة البيانات، اتبع اخلطوات التالية:

1 ..NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB\… افتح

افت���ح TBL_YR3_MATHS_DATA، ال���ذي مت اإن�ش���اوؤه يف التمري���ن 1.10، عن طريق النق���ر فوقه مرتني . 2
�شم���ن القائمة Table يف اجلانب الأي�ش���ر. �شوف تفتح اجلداول تلقائيا يف و�شع View Datasheet. لروؤية 

.Home من ال�شريط View – Design View اخرت ،Design View اجلدول يف و�شع

غ���ري القيم���ة الفرتا�شية )ID( اإلى StudID يف اخللي���ة الأولى حت���ت Field Name )انظر ر�شم التمرين . 3
Pri� (. لح���ظ اأن ه���ذا املتغري الأول قد مت حتديده تلقائيا كمفتاح اأ�شا�شي )يدل عليه بوا�شطة زرA.2.10
mary Key ا عل���ى ال�شريط Design والعلمة ال�شغ���رية Primary Key بجانب Field Name(. تعني هذه 
الت�شمي���ة اأن كل �شج���ل يجب اأن يحتوي على قيمة فريدة )بدون تكرارات( لهذا احلقل للتمكن من حتديد 

كل �شجل والتحقق منه وربط اجلداول الأخرى بهذا اجلدول يف مرحلة لحقة.

ر�شم التمرين A.10.2  اإدخال �شيغ املتغريات يف اجلدول

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 10.2 )تابع(

ت�شفح التبويب اإلى احلقل Data Type. من املفرو�س اأن يجلب مربع احلوار Field Properties اإلى اأ�شفل . 4
اجل���دول. )ملحظ���ة: بع�س العنا�شر املدرجة حت���ت Field Properties لديها �شه���ام من�شدلة. انقر فوق 

اجلانب الأمين من املربع املرتبط بكل عن�شر للح�شول على ال�شهم املن�شدل(.

انق���ر ال�شه���م املن�شدل  على ميني اخللية Data Type يف ال�ش���ف StudID. مت الآن الك�شف عن خيارات . 5
.Access نوع البيانات املتوفرة يف

اخ���رت Text م���ن القائمة املن�شدلة با�شتخدام اإما املاو�س اأو مفاتي���ح ال�شهام على لوحة املفاتيح. لحظ اأنه . 6
على الرغم من اأن الرمز الفعلي هو يف �شيغة رقمية، ينبغي اأن يعمل فعل مثل ن�س بحيث تظهر حمتويات 
اخللية متاما كما اأدخلت. وهكذا، �شوف يبقى رقم الرمز مثل برقم اأويل من 0 كما هو. وال�شيغة املبينة 
يف املج���ال Field Properties ه���ي القيم���ة الفرتا�شية املعينة من قب���ل Access للمفتاح الأويل الذي عني 

.) 10.2.A تلقائيا لهذا النوع من البيانات. )ر�شم التمرين

ت�شفح التبويب اإلى Description Column واأدخل Student ID يف اخللية.. 7

كم���ا ذكر يف اخلطوة 6، ف�ش���وف يكون  Access قد حولها اإلى جمموعة م���ن القيم الفرتا�شية يف املجال . 8
Field Properties بعد اختيار Text من القائمة Data Type. يف جمال Field Size، اأدخل الرقم 7، والذي 
 .No يف Allow Zero Length  واحلقل ،Yes هو طول رمز الطالب يف هذه احلالة. حدد احلقل املطلوب يف

ميكن ترك احلقول املتبقية دون تغيري. 

9 . .Office button – Save اخرت

ميكنك اإغلق اجلدول يف اأي وقت با�شتخدام العلمة  يف اأعلى الزاوية اليمنى من اجلدول، بال�شبط . 10
ف���وق �شري���ط التمرير العم���ودي. )ملحظة: هذه العلمة ه���ي خمتلفة عن زر الإغ���لق يف اأعلى الزاوية 
اليمن���ى من النافذة باأكملها. فالنقر فوق هذه العلمة �شوف يغلق قاعدة البيانات باأكملها.( انقر فوق زر 
اإغ���لق اجلدول الآن لإغلق اجلدول. يظهر اجلدول الآن كعلمة يف القائمة Tables على اجلانب الأي�شر 

) 10.2.B  من النافذة )ر�شم التمرين

tbl_Yr3_Maths_Data ،10.2    قائمة اجلدول مع اجلدول املحفوظ.B  ر�شم التمرين
  

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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إدخال حقول إضافية

لإن�ش���اء حق���ول اإ�شافية بقاع���دة البيانات، يف البداية اأع���د فتح اجلدول ال���ذي مت اإن�شاوؤه يف 
التمري���ن 10.1 يف �ش���كل Design View . يو�ش���ح التمري���ن 10.3 للقارئ كيفية اإدخ���ال البيانات 

الدميوغرافية للطالب.

التمرين 10.3 

اإن�شاء حقول اإ�شافية بقاعدة البيانات

ي�شف هذا التمرين اخلطوات لإن�شاء حقول اإ�شافية بقاعدة البيانات:

1 .NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB\… افتح

2 . .Design View يف و�شع TBL_YR3_MATHS_DATA افتح

اأدخل املتغريات GivenName وFamilyName يف ال�شفني الثاين والثالث يف العمود Field Name. �شوف . 3
يحولها الربنامج افرتا�شيا لنوع البيانات Text، و�شوف تفتح علبة احلوار Properties Field  تلقائيا بحيث 
ميكنك اإدخال القواعد لإدخال البيانات. ميكنك التنقل بني كل املجالت على هذه ال�شا�شة اإما با�شتخدام 

مفتاح التبويب )ينقل املوؤ�شر اإلى اخللية التالية(، اأو با�شتخدام »املاو�س« لختيار ااحلقل املنا�شب.

اأدخ���ل املعلومات حول ا�شم احلق���ل يف املنطقة Description لإخبار امل�شتخدم���ني الآخرين عن حمتويات . 4
.) 10.3.A هذا احلقل، مبا يف ذلك اأولئك الذين يقومون باإدخال البيانات )انظر ر�شم التمرين

ر�شم التمرين A.10.3   اإ�شافة جمال بيانات الطالب

.Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 8.8 )تابع(

(. �شوف . 5 10.3.A اإلى 20 حرفا لكل املتغريين )انظر ر�شم التمرين Field Properties يف Field Size غري
يحدد طول احلقل من قبل  احلقل Width امل�شتخدم يف برنامج م�شك البيانات وكتاب الرموز )ملحظة: 
ق���د ترغب يف الرفع م���ن عر�س احلقل وطول املتغري اإذا كانت الأ�شماء اأط���ول من 20 حرفا �شائعة يف بلد 

اإجراء الختبار(.

بالن�شبة للمتغري GivenName، اترك كل خ�شائ�س احلقل املتبقية بالقيم الفرتا�شية اخلا�شة بها.. 6

بالن�شب���ة للمتغري FamilyName، غري اخلا�شية Required اإل���ى  Yes يف مربع القائمة املن�شدلة للإ�شارة . 7
اإلى اأن الإ�شم العائلي يجب اأن ي�شجل .

بالن�شبة للحقل Allow Zero Length، واإذا كانت البيانات اختيارية، ي�شمح بالبديل الفرتا�شي Yes. لكن، . 8
يجب اأن حتدد بع�س احلقول هذه اخلا�شية يف No لت�شري اإلى اأن عدم وجود اأي اإدخال م�شجل لي�س م�شموح 
 Unicodeو  Indexed -ميكن ترك اخل�شائ�س اخلم�شة الأخرية .No ب���ه. يف هذه احلال���ة، حدد القيمة يف

Compression و IME Mode و IME Sentences و Smart Tags - بالقيم الفرتا�شية دون تغيري.

اأدخ���ل املتغ���ري SchoolName با�شتخ���دام نف�س الإجراءات. ادر����س خ�شائ�س احلق���ول املطلوبة، وتاأكد . 9
م���ن اأنها مت�شقة مع املعلوم���ات الواردة يف كتاب الرموز اخلا�س بك.  اعطي���ت كافة حقول البيانات اأنواع 
البيان���ات الن�شية. ي�شتعمل الق�شم املعنون ب«القيم الفرتا�شية« لإدخال وحتديد اأنواع البيانات الرقمية. 

واملتغري الذي يليه هو YearLevel. وهي بيانات رقمية بقيمة �شحيحة من 3.

اأدخ���ل YearLevel؛ بعدها اإنتقل اإلى تبوي���ب املجال Data Type واخرت Number من القائمة املن�شدلة. . 10
املتغ���ري YearLevel ه���و موؤ�شر مل�شتوى ال�ش���ف للطلب الذين يخ�شعون للتقيي���م. اأحيانا، تكون الف�شول 
»خمتلط���ة« عندم���ا ل يكون جميع الطلب يف ال�شف الثال���ث )اأي، ت�شمل كل من ال�شفني الثاين والثالث 
اأو كل من ال�شفني الثالث والرابع(، ولديك رغبة يف اأن تتمكن من ت�شفية هذه البيانات.  و�شوف نتناول 

كيفية معاجلة خ�شائ�س احلقل  YearLevelيف التمرين 5.10.

اخرت Office Button – Save اأو )CTRL + S( حلفظ اجلدول.. 11

القيم االفتراضية

م���ن امل�شتح�شن اإدراج قيمة افرتا�شية للإ�شارة اإلى اأن م�شغل اإدخال البيانات مل يقم بتغيري. 
ميكن للقيمة الفرتا�شية اأن تكون هي القيمة املتوقعة عندما يقت�شر الختبار على جمموعة معينة 
)مث���ل ال�ش���ف الثالث، يف ه���ذه احلالة(. على �شبي���ل املثال؛ ميكن اأن يكون هن���اك حقل للإ�شارة 
اإل���ى اأن الطالب ميلك الكتاب املدر�ش���ي. اإذا امتلك معظم الطلب الكتاب املدر�شي للعلوم، ميكن 
حتديد القيمة الفرتا�شية 1 للإ�شارة اإلى » ميلك الكتاب املدر�شي للعلوم ». ويف هذه احلالة، �شوف 
تدخ���ل البيانات يف هذا احلق���ل فقط اإذا مل يكن الطالب  ميلك الكت���اب املدر�شي للعلوم. وكبديل 
لذل���ك، ميكن حتدي���د القيم���ة الفرتا�شية كرمز غري �شحي���ح )خارج نطاق الإجاب���ات( ل�شمان 
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اإدخ���ال جمرب. ويف مثل هذه احلالة، تدخل القيمة الفرتا�شية تلقائيا لكافة ال�شجلت اجلديدة، 
وم���ن ث���م يتم ا�شتبدال القيمة حني اإدخال البيانات. ولكن، اإذا مل يقدم طالب اأو م�شتجيب اإجابة، 
تعت���رب هذه »بيانات مفقودة«، ويتم اإدراج القيم���ة للبيانات املفقودة. يف التمرين 10.4، مت حتديد 
القيم���ة الفرتا�شي���ة 7، وهي خارج نط���اق الإجابات ال�شحيح���ة، للإ�شارة اإلى حي���ث قام م�شغل 
اإدخ���ال البيانات بتغيري وحي���ث  ل. اإذا كان الإدخال مطلوًبا يف حقل مع���ني، ف�شوف يحتاج م�شغل 
اإدخ���ال البيانات اإلى اإدخال رمز �شمن نطاق الإجاب���ات ال�شحيحة )على �شبيل املثال، A = 1؛ 2 

= B؛ C = 3؛ D= 4؛ 8 = مكرر؛ 9 = مفقود(.

التمرين  10.4

حتديد القيم الفرتا�شية

اتبع هذه اخلطوات لتحديد القيم الفرتا�شية:

1 .NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB\… افتح
2 ..Design View يف و�شع TBL_YR3_MATHS_DATA افتح
3 ..Number يف Data Type وحدد ،YearLevel بعد املتغري Gender اأدخل املتغري
4 ..missing = 9 ؛multiple response = 8 ؛Girl = 2 ؛Gender:  1 = Boy اأدخل ،Description يف العمود
يف املجال Field Properties، حدد Default value يف 7 )ر�شم التمرين B.10.5 يف التمرين املوايل(.. 5

عن طريق حتديد القيمة الفرتا�شية خارج نطاق الإجابة ال�شحيحة، ي�شبح اإدخال متغري Gender اإلزاميا، 
وه���ذا يعن���ي اأن م�شغل اإدخال البيانات ل ميكنه تخطي هذا املتغ���ري. اإذا مل تعط كرا�شة الختبار اأي معلومة، 
�ش���وف يطلب من م�شغل اإدخال البيانات اإدخال 9 لتمثيل البيانات املفقودة. يعر�س نطاق الإجابة ال�شحيحة 

يف ق�شم “تاأكيد �شحة البيانات”.

تأكيد صحة البيانات

تاأكي���د �شحة البيان���ات هي عملية �شمان اأنه ميكن اإدخال فق���ط البيانات املعقولة يف احلقل. 
���ا على الفعالي���ة، من امل�شتح�شن و�شع قواعد لتاأكيد �شحة بيانات مل�شدر البيانات هذا من  وحر�شً

اأجل تقليل كمية الت�شحيحات التي ينبغي القيام بها يف مرحلة التحقق من البيانات.

ينبغ���ي اأن يك���ون ل�ش���وؤال اختيار م���ن متعدد اأرب���ع خيارات فق���ط بالقي���م 1، 2، 3، اأو 4؛ اأو 8 
)للإجاب���ات املتع���ددة(؛ اأو 9 )لعدم ال�شتجابة(. ت�شكل هذه القيم نط���اق الإجابة ال�شحيحة. ل 

ينبغي اأن توجد هناك قيمة 6، على �شبيل املثال، لأنها ل متثل اإجابة ممكنة.
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وت�شم���ل قواع���د تاأكيد ال�شحة اإدخال رموز يف تطبيق اإدخ���ال البيانات ل�شمان اأن يتم اإدخال 
فقط الإجابات ال�شحيحة. اإذا �شغط م�شغل التخرمي على مفتاح خاطئ وحاول اإدخال قيمة خارج 
النط���اق )رمزا تائها(، لن يقبل الربنامج القيمة؛ و�شوف يوحي اإلى م�شغل التخرمي باإدخال قيمة 
�شم���ن النطاق ال�شحي���ح. يف Access، حتدد قواع���د تاأكيد ال�شحة �شم���ن خ�شائ�س احلقول. 

يو�شح التمرين 10.5 كيفية ا�شتخدام هذه اخل�شائ�س.

التمرين 10.5

ا�شتخدام قاعدة تاأكيد ال�شحة وخ�شائ�س ن�س تاأكيد ال�شحة

ي�شف التمرين التايل كيفية ا�شتخدام قاعدة تاأكيد ال�شحة:

1 .NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB\… افتح

2 .Design View  يف و�شع  tbl_Yr3_Maths_Data افتح

بالن�شب���ة للمتغ���ري YearLevel، ح���دد Default Value 7. انقر فوق احلق���ل Validation Rule، ويف املجال . 3
Field Properties واأدخ���ل م���ا يلي: > AND < 5 1. ت�شمح هذه القيمة بف�ش���ول خمتلطة امل�شتويات. اإذا 
كانت الف�شول متلك �شفوف متعددة )على �شبيل املثال، ف�شل بطلب ال�شف الثاين وال�شف الثالث يتم 
تدري�شه���م يف نف�س الوقت(، قد ترغب يف اأن يخ�شع كافة الط���لب لنف�س الختبار ملقارنة اأداء الفوجني. 
�شوف ميكنك حتديد قاعدة تاأكيد ال�شحة بقيم ما بني 1 و 5 من القيام بذلك. يكون Validation Text هو 
املجال احلقل املوايل يف النافذة Field Properties. وهو يتيح ملن�شئ قاعدة البيانات لتنبيه م�شغل اإدخال 

البيانات اإلى اأي حالة من الرموز اأو القيم غري ال�شحيحة التي يتم اإدخالها يف وقت اإدخال البيانات.

ا�شغ���ط عل���ى احلقل Validation Text واأدخل ما يلي: Year 3 class Must be in Year 3 or mixed )انظر . 4
(. هذه ه���ي ر�شالة اخلطاأ التي �ش���وف تظهر اإذا حاول م�شغ���ل اإدخال البيانات  10.5.A ر�ش���م التمري���ن

اإدخال قيمة خارج النطاق ال�شحيح.

اأكم���ل Validation Rule و Validation Text للمتغ���ري Gender. هن���ا، يت���م ترميز ن���وع اجلن�س ب1 للفتى، . 5
(. ت�شجل كرا�شة  10.5.B و2 للفت���اة، و8 للإجاب���ة املتعددة، و9 لغي���اب ال�شتجابة )انظر ر�شم التمري���ن
الختبار العمر يف اأربع فئات. ميثل الرمز 1 “العمر هو اأقل من 8”؛ وميثل الرمز 2 “العمر هو 8”؛ وميثل 
الرم���ز 3 “العم���ر ه���و 9 “؛ وميثل الرمز 4 “العم���ر هو اأكرب من 9.” يبني ر�ش���م التمرين C.10.5 كيف 

�شيتم اإدخال هذه البيانات.
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التمرين 10.5 )تابع(

واحلق����ل امل����وايل ه����و املوؤ�شر عما اإذا كانت اللغة الت����ي يتم التكلم بها بانتظام يف املنزل ه����ي لغة اأخرى غري لغة 
الن�����س )مثل، اللغة الإجنليزية(. غالبا ما يكون الن�س امل�شتخدم للإجابات )اإطار الرموز( مكتوبا يف العمود 
Description. لح����ظ اأنه بالن�شبة للمتغري TestLanguage، مت ترميز اإجابات الطلب ب1 ل  Yes )يتم التكلم 

.) 10.5.D ل يتم التكلم بلغة اأخرى بانتظام( )انظر ر�شم التمرين( No اأو 2 ل )بلغة اأخرى بانتظام
TestLan� و Age بالن�شب���ة للمتغ���ريات Validation Rule، Validation Text و  Default Rule  اأكم���ل احلق���ول

.)CTRL + S( واحفظ اجلدول ،guage

ر�شم التمرين A.10.5     مثال عن قاعدة تاأكيد ال�شحة

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ر�شم التمرين B.10.5       مثال عن ن�س تاأكيد ال�شحة : نوع اجلن�س

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 10.5 )تابع(

ر�شم التمرين C.10.5    تاأكيد ال�شحة للقيم املرموزة : العمر

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ر�شم التمرين D.10.5     تاأكيد �شحة القيم الن�شية: لغة الختبار

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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إعداد جدول الستقبال بيانات األسئلة

ي�شم���ل معظم الوقت الذي يق�شى يف ت�شجي���ل البيانات اإدخال الإجابات على فقرات الختبار 
)وال�شتبانات( املت�شمنة يف التقييم الوطني. تكون عملية اإعداد اجلدول لبيانات الأ�شئلة م�شابهة 
لتلك التي ت�شتخ���دم للمعلومات الدميوغرافية للطالب. ويكون نوع احلقول لكل اإجابة على العموم 
���ا. وت�شتخ���دم بيانات من ن���وع ن�شي لت�شجيل الإجاب���ات التي تنطوي عل���ى الكلمات واجلمل  رقميًّ

واملقاطع الأطول.

إدخال البيانات 

يف ه���ذه املرحلة، �شوف يكون اجلدول الذي �شت�شجل به البيانات من مناذج الختبار للطلب 
ق���د مت اإن�ش���اوؤه، ولكن مل يتم اإدخال اأي بيان���ات. يجب الآن اإعداد قالب اإدخ���ال البيانات للجدول 
م���ن اأجل امل�شاعدة على �شمان اأن يكون اإدخال البيان���ات مت�شًقا ودقيًقا. يف Access، ي�شمى هذا 
القال���ب منوذًج���ا. تعالج التماري���ن 6.10 و7.10 و8.10 و9.10 خمتلف مظاه���ر اإدخال البيانات، 

واإعداد النماذج.

التمرين  10.6 

اإدخال بيانات حقول الفقرات يف قاعدة البيانات

يعلمك هذا التمرين كيفية اإدخال بيانات حقول الفقرات يف قاعدة البيانات:

افتح …\My Solutions\Maths_3a_data.accdb )مع التغيريات املحفوظة من التمارين ال�شابقة(.. 1
2 ..Design View يف و�شع tbl_Yr3_Maths_Data افتح
اأدخل املعلومات ذات ال�شلة بحقول الفقرة الأولى: Q3Aq01. مرة اأخرى، �شوف حتتاج للرجوع اإلى كتاب الرموز . 3

املنجز اخلا�س بك اأو كتاب الرموز باحللول املتوفر يف املجلد SOLUTIONS EXERCISE.  تلميح: هذه الفقرة 
ه���ي �شوؤال الإجابة الإن�شائية. حدد Properties Field لبيان���ات الإجابة يف Required، حدد Default Value من 

. 10.6.A قارن اإجاباتك مع تلك الواردة يف ر�شم التمرين ..Validation Textو Validation Rule 77، واأدرج

ملحظ���ة: بالن�شب���ة لأن���واع البيانات الرقمية، �ش���وف ي�ش���ع Field Size القيمة الفرتا�شية م���ن Double اأو 
Long Integer. وهذا هو اإطار داخلي ميكن من تطبيق العمليات الريا�شية على هذه البيانات. ا�شمح للقيمة 

الفرتا�شية باأن تطبق.

اأدخل خ�شائ�س احلقول للفقرة الثانية يف اختبار الريا�شيات.. 4

) 10.6.B وهي اأي�شا �شوؤال يف الريا�شيات ذو اختيار من متعدد باأربعة خيارات )ر�شم التمرين
ميكن ا�شتخدام اإجراء اأن�شخ واأل�شق لن�شخ املعلومات من الفقرة 2 يف ا�شئلة الختيار من متعدد الأخرى )مثل 
Q3Aq07 وQ3Aq08 وQ3Aq09، وهلم جرا( حيث الإجابات متطابقة )على �شبيل املثال، الن�س يف احلقلني 

Validation Rule و Validation Text لهذه الفقرات(.
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التمرين 10.6 

بيانات حقول الفقرات: ال�شوؤال الأول   10.6.A ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

بيانات حقول الفقرات: ال�شوؤال الثاين  10.6.B ر�شم التمرين

.Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

وباملث���ل، ميكنك اأن تن�شخ وتل�ش���ق املعلومات من �شا�شة Field Property لأخرى. مثل، ميكنك اأن تن�شخ مواد 
قاع���دة تاأكي���د ال�شحة ون�س تاأكيد ال�شحة بالن�شبة ل���كل �شوؤال اختيار من متعدد اإل���ى كل �شوؤال اختيار من 
، واإل�شاقه  10.6.A املظلل يف ر�شم التمري���ن ،)Q3Aq02 )CTRL+C متع���دد اآخر ع���ن طريق ن�شخ احلق���ل
)CTRL + V( يف املو�ش���ع ال�شحيح )مثل، Q3Aq07(. غ���ري Field Name )مثل، Q3Aq07(. كرر العملية 

لكل �شوؤال اختيار من متعدد يف الختبار.
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التمرين 10.6 )تابع(

5. اأدخل خ�شائ�س احلقول للفقرات املتبقية، اإلى حدود الفقرة 14.

�شيغة اجلدول جلميع الأ�شئل���ة الأربعة ع�شرة، وكذلك للبيانات الدميوغرافية.  10.6.C يب���ني ر�شم التمرين
ويربز بنية ال�شوؤال 11.

Q3Aq04 ه���و فق���رة الإجابة الإن�شائية. �شوف يدخل م�شغل اإدخال البيانات الإجابة الفعلية للطالب اأو 99 اإذا 
كان الطالب مل يحاول الإجابة على ال�شوؤال.

�شوف يتم ت�شحيح بيانات فقرات الختبار يف وقت لحق بعد فح�س جميع البيانات وتاأكيد �شحتها. 

ر�شم التمرين C.10.6   بنية احلقول جلميع البيانات الدميوغرافية وبيانات الفقرات

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

6. اخرت – Save اأو )CTRL + S( حلفظ اجلدول.

7. افت���ح …\EXERCISE SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA_SOLUTION1.ACCDB وق���ارن اجل���دول 
TBL_YR3_MATHS_DATA_SOLUTION1 م���ع اجل���دول MATHS_DATA TBL_YR3_ اخلا�س بك. اإذا 
TBL_YR3_MATHS_DATA_ SOLU�  اختلف اجلدولن ب�شكل ملحوظ، اأن�شخ ال�شيغة وبيانات احلقول من

TION1 اإلى اجلدول اخلا�س بك.
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التمرين  10.7 

اإن�شاء منوذج

يف هذا التمرين، �شوف تتعلم كيفية اإن�شاء منوذج:
افتح …\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB مع التغيريات املحفوظة من التمارين ال�شابقة.. 1
2 . Form انقر فوق ،Create يف القائمة الي�شرى. ثم من ال�شريط TBL_YR3_MATHS_DATA ظلل اجلدول

.)A.10.7 انظر ر�شم التمرين(

ر�شم التمرين A.10.7   اإن�شاء منوذج لإدخال البيانات

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

�ش���وف ي�شوغ الربنام���ج تلقائيا منوذًجا بحقول مطابقة لتلك املوجودة يف اجل���دول الأ�شلي، كما هو مبني يف 
. 10.7.B ر�شم التمرين

ر�شم التمرين B.10.7 حقول النموذج املولدة تلقائيا 

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

احفظ النموذج عن طريق النقر فوق  Office button – Save )اأو CTRL+S(. غري  من tbl_ )الذي ي�شري اإلى . 3
.OK ثم انقر فوق ،)_DATA TBL_YR3_MATHS للإ�شارة اإلى اأن هذا هو النموذج ل( _frm اإلى )اجلدول

قد ل يكون تخطيط النموذج املبني يف ر�شم التمرين B.10.7 منا�شبا لإدخال �شريع للبيانات. كما اأن ترتيب 
خلي���ا النم���وذج من اأجل قبول بيان���ات الفقرات ب�شكل م�شابه لتخطيط كرا�شة الختب���ار اأو ورقة الإجابة قد 

يجعل اإدخال البيانات اأ�شهل يف بع�س احلالت.



147 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

التمرين 10.8 

تغيري تخطيط النموذج

لتغيري تخطيط النموذج، اتبع اخلطوات التالية:

افتح …\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB بالتغيريات املحفوظة من التمارين ال�شابقة.. 1
2 . _YR3_MATHS_DATA FRM يف اجلانب الأي�شر من النافذة، اأفتح All Access Objects شمن القائمة�

يف و�شع Design View. ميكن الآن تعديل اأو اإ�شافة اأو حذف حقول النموذج.
انق���ر ف���وق اجلانب الأمين للماو����س على النموذج على اللوح���ة الي�شرى. اخرت كافة احلق���ول يف النموذج . 3

با�شتخ���دام وظيفة املاو�س للنقر وال�شح���ب ل�شتن�شاخ كل خانات الن�س يف النموذج. ت�شتطيع اختيار كافة 
 Arrange Form Design – اختيار الكل«. من الق�شم«  CTRL+A خان���ات الن�س ع���ن طريق ال�شغط على
Tools م���ن ال�شريط، انق���ر فوق Remove على جم���ال Control Layout. هذا �شيزي���ل التخطيط ال�شابق 

املطبق على ال�شوابط وميكن الآن نقل حقول النموذج حول النموذج.
ح���دد احلقول التي ترغب يف نقلها اإل���ى مكان اآخر يف النموذج، وا�شتخدم اإما »املاو�س« )وظيفة انقر وا�شحب( . 4

 .) 10.8.A اأو مفاتي���ح ال�شه���ام على لوح���ة املفاتيح لتحريك احلق���ل اإلى املوقع املرغ���وب فيه )ر�شم التمري���ن
بالنقر فوق احلقل الأول )مثل، StudID( ثم ال�شغط با�شتمرار على املفتاح SHIFT بينما تنقر على احلقول 
الأخ����رى، ميكن����ك اختيار عدة حقول. تذك����ر اأن حترر املفت����اح SHIFT وت�شع املوؤ�شر داخ����ل اأي من اخلانات 
املختارة قبل نقل احلقول املظللة )اأو ميكنك حترير مفتاح SHIFT ونقل اخلانات مبفاتيح ال�شهام(. ميكنك 

اأي�شا اختيار حقول متعددة با�شتخدام وظيفة النقر وال�شحب للماو�س ل�شتن�شاخ احلقول املرغوب فيها.

ر�شم التمرين A.10.8   نقل حقول النموذج

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 10.8 )تابع(

ر�شم التمرين B.10.8   تغيري اأحجام احلقول 

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

لحظ اأنه ميكنك ال�شحب لأ�شفل ال�شريط Form Footer عن طريق و�شع املوؤ�شر على اجلزء العلوي من مربع 
تذييل النموذج، وا�شتخدام وظيفة النقر وال�شحب ل�شحبه لأ�شفل اإلى املكان املرغوب فيه.

ميكن اأي�شا تغيري اأحجام احلقول عن طريق النقر وتغيري �شكلها. ظلل اخلانات التي ترغب يف تغيري حجمها، . 5
ث����م ا�شح����ب ال�شهام على زوايا اأو جوانب اخلان����ات ال�شوداء ال�شغرية املظللة للح�ش����ول على ال�شكل املطلوب 

.) 10.8.B ر�شم التمرين(

احفظ اأي تغيريات )CTRL+S( قبل اخلروج من النموذج.. 6
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التمرين 10.9 

اإدخال البيانات يف النموذج
اتبع اخلطوات التالية لإدخال البيانات يف النموذج:

افتح …\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB )مع التغيريات املحفوظة من التمارين ال�شابقة(.. 1

افتح FRM_YR3_MATHS_DATA يف القائمة All Access Objects يف Form View )العر�س البديل الفرتا�شي(. 2

( يف النموذج من الكرا�شة الأولى لختبار . 3 10.9.A اأدخل البيان���ات الدميوغرافية للطالب )ر�شم التمرين
الطالب، جنبا اإلى جنب مع اإجابات الطالب، والتي ميكن احل�شول عليها من ملخ�س اإجابات هذا الطالب 
. )ملحظة: من املفرو�س اأن توؤخ���ذ هذه املعلومات  10.9.B عل���ى الفقرات املعرو�ش���ة يف ر�شم التمري���ن

اعتياديا مبا�شرة من كرا�شة الطالب، ولكن لتوفري امل�شاحة، مت اإن�شاء ملخ�س لإجابات الطالب(.

( تلقائيا يف اجلدول الذي قمت باإن�شائه للنموذج، يف هذه احلالة . 4 10.9.C ش����وف يتم حفظ البيانات )ر�شم التمري����ن�
TBL_YR3_MATHS_3A_DATA. بينما يتم اإدخال البيانات، يتو�شع اجلدول لقبول املزيد واملزيد من ال�شجلت.

ر�شم التمرين A.10.9   بيانات الطالب التي يجب اإدخالها يف النموذج

2007
الريا�شيات

3A

رمز الطالب: 1294302 

Anama                                             Aaron              ____________________ : ال�ش������م
ال�شم العائلي ال�شم ال�شخ�شي      

Eaglehawk School____________________ : املدر�ش��ة

الف�شل )مثل الف�شل الثالث(: _______________3

هل اأنت ذكر اأم اأنثى؟  
  ذكر              اأنثى

كم �شيكون عمرك بنهاية هذه ال�شنة؟
  اأقل من 8           8                9                 اأكرث من 9

هل تتكلم عادة يف البيت لغة اأخرى غري “لغة الختبار”؟
  نعم               ل

امل�شدر: متثيل املوؤلفني



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي150

التمرين 10.9 )تابع(

 ر�شم التمرين B.10.9      ملخ�س اإجابات الطالب على الفقرات 

 Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية 

ر�شم التمرين C.10.9   ال�صجل 1 بالبيانات مدخلة

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية 
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التمرين 10.9 )تابع(

، حاول  10.9.D عن���د اإدخال غري �شحي���ح يف اأي وقت، ينبه مربع احلوار امل�شغل اإلى اخلطاأ. يف ر�شم التمرين
م�شغل اإدخال البيانات اإدخال 6 يف احلقل YearLevel بينما القيم ال�شحيحة الوحيدة هي 2 و 3 و4.

اإذا ح���ددت معايري غ���ري �شحيحة لتاأكيد ال�شحة يف اجل���دول الأ�شلي )على �شبي���ل املثال، حددت فقط 
القي���م 1 اأو 2 اأو 3 اأو 9 كقي���م �شحيح���ة بينما م���ن املفرو�س اأن تكون 4 اأي�شا اإجاب���ة �شحيحة(، ومتنع م�شغل 
اإدخ���ال البيانات م���ن اإدخال قيمة �شحيحة، ميكنك تعديل معايري تاأكيد ال�شح���ة باإ�شافة القيمة ال�شحيحة 
ه���ذه اإلى خ�شائ�س اجلدول يف عر�س الت�شميم الذي يقوم النموذج بتحديثه )انظر التمرين 10.6 بالن�شبة 

للتعليمات حول و�شع قواعد تاأكيد ال�شحة(.

تاأكد من اختبار جدولك ومنوذجك قبل البدء يف اإدخال البيانات. ميكن معاجلة الأخطاء ب�شهولة يف هذه 
املرحلة، ولكن يكون ك�شفها اأ�شعب يف وقت لحق.

اإذا كان هناك عدة اأ�شخا�س يدخلون البيانات، عني لكل واحد ن�شخة منف�شلة من منوذج Access بحيث 
ميكنك مراقبة كل واحد ب�شكل م�شتقل. اأحيانا، قد يكون اأحد م�شغلي اإدخال البيانات مهمل.

ي�شب���ب التبويب ب���ني اخلليا يف اختيار احلقل املقبل تلقائيا يف و�ش���ع Edit بحيث تكتب البيانات املدخلة 
فوق القيمة الفرتا�شية. عندما يتعدى التبويب احلقل الأخري يف ال�شجل يجلب احلقل املوايل للإدخال.

ر�شم التمرين D.10.9     مثال على حماولة اإدخال بيانات غري �شحيحة

  Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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إدخال حقول جديدة أو إضافة إلى القالب

اأحيان����ا يج����ب اإن�شاء مزيد م����ن احلقول )على �شبي����ل املثال؛ اإذا كان القال����ب قد اأن�شئ 
باثنت����ي ع�ش����رة فقرة، وكان الختبار يتكون من ثلثني فق����رة(. ميكن اإ�شافة حقول جديدة 
باإحدى الطريقتني. ت�شمل الأولى النقر فوق العلمة ab| على �شريط الأدوات على ال�شريط 
Form Design Tools – Design والنق����ر ف����وق جم����ال النموذج حيث ي����راد اإ�شافة احلقل. 

)ملحظ����ة: اإذا كان����ت العلمة غري مرئية، اأ�شغط على املطرق����ة واجذب الزر على �شريط 
الأدوات، حينه����ا �ش����وف تظه����ر.( �شوف يحدد حج���م و�شكل الت�شمي���ة واإطار الن����س )وكذلك 
خ�شائ����س احلق���ول( بقيم افرتا�شية. يجب تغيري اأحجامها )اأو تغيريه���ا( يدويا اإذا اأريد لها اأن 
تك���ون مطابقة للت�شميات واإط���ارات الن�س املتواجدة اأ�شل يف النموذج. ث���م عني م�شدر التحكم 
لإط���ار الن����س عن طريق نقر زر »املاو�س« الأمين على اإطار الن�س )الإطار على اليمني(، باختيار 
Property Sheet م���ن ال�شري���ط Design، واختي���ار التبوي���ب Data، ثم اختي���ار امل�شدر املنا�شب 

م���ن القائم���ة املن�شدلة Control Source. �ش���وف تغري هذه اخلطوات حمتوي���ات اإطار الن�س من 
Unbound اإلى امل�شدر ذي ال�شلة.

اأم���ا الطريقة الثانية )والأ�شرع( لإ�شافة حقل اآخر فت�شم���ل ن�شخ )CTRL+C( ت�شمية واإطار 
الن����س، ثم اإل�شاقهم���ا )CTRL+V( على النموذج. �شوف تكون ه���ذه الن�شخة متطابقة يف جميع 
النواح���ي م���ع البيانات الأ�شلية، وميك���ن اأن ت�شاف عن طريق اختيار واإل�ش���اق جمموعات )لي�س 
فقط جمموعات اأحادية( من الت�شميات واإطارات الن�شو�س. ثم ميكن تغيري ا�شم الن�س وبيانات 
املتغ���ريات اإل���ى القي���م املطلوبة. �ش���وف تل�شق الت�شمي���ات واإط���ارات الن�شو�س تلقائي���ا يف زاوية 
ال�شفح���ة عل���ى اجلان���ب العلوي الأمي���ن، وميكن نقلها عن طري���ق النقر وال�شح���ب، اأو عن طريق 

ا�شتخدام مفاتيح ال�شهام.

تصدير البيانات

بع���د اإدخال جمي���ع البيانات، ميكنك مراجعة اإدخ���ال البيانات املنجز يف اجل���دول الأ�شلي الذي 
يرتب���ط الآن بالنم���وذج. ميكن ت�شدير البيان���ات املدخلة يف منوذج اأو ج���دول  Accessكملف .xls اأو  
.txtع���ن طريق فتح اجلدول املراد ت�شديره، ثم النقر ف���وق اإما علمة  Excel اأو Text file من الق�شم  
Export لل�شري���ط External Data.  ميكن حترير وجهة امللف بالنقر فوق الزر Browse والنتقال اإلى 

املوقع املرغوب فيه. ميكن تغيري ا�شم امللف عن طريق حترير الن�س يف اإطار الن�س FileName. لحظ 
اأنه ل ي�شتخدم اأي من هذه التمارين ت�شدير Excel كم�شدر للبيانات؛ يتم ا�شتخدامه كاآلية للفح�س 
كم���ا هو مو�شح يف التمرين 1.11. ول ميكن ت�شدير البيانات مبا�شرة من Access اإلى SPSS، ولكن 
ميك���ن ا�شترياده���ا م���ن SPSS باإتباع التعليمات ال���واردة يف التمرين 10.10. غ���ري اأن هناك احتمال 

للخطاأ يف نقل البيانات من تطبيق اإلى اآخر، ولهذا ال�شبب ينبغي ح�شره يف احلد الأدنى املطلق.
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التمــــرين 10.10

SPSS ا�شــــترياد البيـــــــانــات اإلــى
:SPSS اإلى Access شوف متكنك اخلطوات التالية ا�شترياد البيانات من منوذج�

1 ..(Start – Programs – SPSS)  SPSS  ا فتح

2 ..File – Open database – New Query  اخرت

3 . ODBC Data من القائمة MS Access Database اخرت .Database Wizard ش���وف تظهر الآن الناف���ذة�
.Next ثم انقر فوق .Sources

�ش���وف تظهر الآن الناف���ذة ODBC Driver Login. انقر فوق الزر Browse وانتقل اإلى حيث خزنت قاعدة . 4
بيان���ات Access اخلا�شة بك. SOLUTIONS) (…NAEA DATA CLEANING\MY. ظلل قاعدة بياناتك 

.OK ثم انقر فوق Open انقر فوق ،)MATHS_3A_DATA.ACCDB(

�ش���وف يظه���ر اجل���دول tbl_Yr3_Maths_Data يف الإط���ار Available Tables. بالنقر امل���زدوج فوق هذه . 5
العلم���ة اأو بالنق���ر فوق ال�شهم على ميني هذا الإطار �شوف ت�ش���رتد كافة احلقول من هذا اجلدول )ر�شم 

.Next انقر فوق .) 10.10.A التمرين

ر�شم التمرين A.10.10    ا�شترياد ملف البيانات

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 10.10 )تابع(

متكنك ال�شا�شة املوالية من ح�شر عدد احلالت التي مت ا�شرتدادها بوا�شطة حتديد معايري الختيار. . 6
.Next  اإنك ترغب يف ا�شترياد جميع احلالت، لذا انقر بب�شاطة فوق

تتي���ح لك ال�شا�شة املوالية حترير اأ�شماء املتغريات واخل�شائ�س. لأغرا�س هذا التمرين، �شوف ترتك . 7
 .Next  القيم الفرتا�شية يف مكانها وانقر فوق

تظه���ر ال�شا�شة الأخ���رية قواعد SPSS التي ميك���ن ا�شتخدامها لتنفيذ هذا ال�شت���رياد اخلا�س. اإذا . 8
كان �شيت���م لحقا القيام با�شتريادات متطابقة )اأو ا�شتريادات مماثلة مع تعديلت �شغرية(، ف�شوف 
ترغب يف اإل�شاق هذه القواعد من اأجل ال�شتخدام اأو التعديل لحقا. يف الوقت الراهن، اترك اخليار  
 Variable View لحظ اأن الأعمدة( .Finish خمتارا. انقر فوق Retrieve the data I have selected
وLabel   و Values  و Missing  فارغ���ة. ينبغ���ي م���ن الناحي���ة املثالي���ة ملء هذه الأعم���دة قبل القيام 

بتحليل البيانات.(

�ش���وف يت�شمن ج���دول Access امل�شتورد داخل SPSS يف التمرين 10.10 فقط البيانات التي مت 
اإدخاله���ا يدويا يف التمارين ال�شابقة. لك�شب الوقت، مت اإن�شاء جمموعة من البيانات وا�شتريادها 
 SPSS يحتوي ملف .EXERCISES يف املجل���د DATA_SET_1.SAV و�شمي���ت .SPSS داخ���ل
هذا على 297 �شجل وي�شمل بع�س الأخطاء املتعمدة التي اأ�شيفت والتي �شوف تعالج يف التمارين 
 Variable يفMissing و ،Values و ،Label املوالي���ة. وق���د اأ�شيفت كذل���ك بيان���ات اإل���ى اأعم���دة
View. لح���ظ اأي�ش���ا اأنه قد متت اإ�شافة العم���ود SchoolID ملجموعة البيان���ات هذه. لقد غطى 
اجلزءان الأول والثاين من هذا الكتاب كيفية اإن�شاء وا�شتخدام اأرقام تعريف املدار�س عند اإجراء 
التقييم���ات الوطنية. ويقدم اجلزءان الثاين والرابع من ه���ذا الكتاب تعليمات حول كيفية اإن�شاء 

املتغريات امل�شتقة.
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      الفصل الحادي عشر 

التحقق من صحة البيانات

التحق���ق من �شحة البيانات يعني عملية التاأكد من اأن البيانات الواردة من م�شادر خمتلفة 
خالي���ة من اخلطاأ. ي�شاعد التخطيط املحكم لعمليات اإدخال البيانات وتوثيقها والإ�شراف عليها 
عل���ى تقليل الأخطاء، عند نق���ل اإجابات الطالب يف الختبار وال�شتبانة اإل���ى ال�شيغ الإلكرتونية 
للبيانات. ومع ذلك، تظل هناك م�شادر للخطاأ، مبا يف ذلك اخلطاأ يف اإدخال الإجابات، وحذف 

البيانات، والأخطاء يف معاجلة ودمج البيانات من م�شادر خمتلفة.

التوثيق

مبا اأن التقييمات الوطنية تفرت�س ا�شتغال الفرق على جوانب خمتلفة من البيانات، واأحيانا 
عل���ى مدى فرتة زمنية كبرية، يجب اأن يكون لدى وكالة التقييم الوطنية �شجل جلميع التغيريات 
الت���ي اأدخل���ت على البيان���ات، وهذا ال�شج���ل مفيد ب�شكل خا����س لأولئك الذي���ن يقومون مبتابعة 

التقييمات الوطنية، ولأولئك الذين يجرون حتليلت ثانوية على البيانات.
له���ذا ال�شبب، ينبغي اإن�شاء ملف ReadMe لت�شجيل اأي تغيريات على ملف البيانات من قبل 
م�شغل���ي املفاتي���ح خلل اإدخال البيانات. يجب اأن يوثق امللف اأي�ش���ا م�شدر وا�شم ملف البيانات 
املنقح���ة، و�ش���وف ي�شاع���د ه���ذا ال�شجل على جتن���ب الرتباك بخ�شو����س ن�شخ���ة البيانات التي 
ينبغ���ي حتليله���ا. وعلى الرغم من اأن بع����س الربامج، مثل SPSS )احلزم���ة الإح�شائية للعلوم 
الجتماعي���ة(، ت�شج���ل تلقائيا التغيريات الت���ي اأدخلت على البيانات اأثن���اء ا�شتخدام الربنامج، 
فاإن���ه يبقي احلفاظ على مل���ف ReadMe طوال مدة امل�شروع مهما، لك���ي يتم تخزين �شجل لكل 

التغيريات من كل الربامج والعمليات يف مكان واحد.
 SOLUTIONS EXERCISE يف املجلد README.DOCX الذي يدع���ى ReadMe وملف

.)III.A هو مثال على التوثيق الذي يدعم عمليات تنقيح البيانات )انظر امللحق
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االتساق بين امللفات

تدخ���ل العديد من التقييمات الوطنية كل �شج���ل للبيانات مرتني. ويكون الغر�س من التخرمي 
امل���زدوج ه���و توفري جمموعتني م���ن البيانات ميكن مقارنتهم���ا لإيجاد حالت لإدخ���الت خاطئة. 
واإذا تطل���ب التقييم الوطني منهجية التخرمي امل���زدوج، فل بد من فح�س دقة كل ملف وت�شحيح 

البيانات الأ�شلية.

يحت���وي التمرين 11.1 عل���ى اإجابات �شتة طلب ماأخوذة من جمموع���ة اأكرب للبيانات، والتي 
خرم���ت مرتني، ومت���ت مقارنتها للتاأكد من دقته���ا. ومن اأجل توفري اجله���د والتطبيق العملي، مت 
ا�شتخدام Excel ملقارنة الإجابات بهذا التمرين، وعادة ما ت�شتخدم الربامج التي ميكن احل�شول 
 ،SPSS اأو برامج اأك���رث تكلفة، مثل وحدة اإدخال البيانات ب ،WinDem عليه���ا ب�شهولة اأقل، مثل
لتدقيق التنا�شق بني امللفات. ب�شكل حا�شم، ل يتطلب ا�شتخدام Excel بهذه الطريقة اأن ت�شتخدم 
البيان���ات الت���ي مت ا�شتريادها اإل���ى Excel يف اأي حتليل لح���ق. يتم ا�شتخ���دام Excel فقط كاأداة 
لإبراز الأخطاء املحتملة يف بيانات Access، ثم يتم حتديث هذه البيانات يدويا يف قاعدة بيانات 
Access. وبالت���ايل، حتد هذه الطريقة من ال�شبل املحتملة للخطاأ التي تقع عند نقل البيانات من 

تطبي���ق اإل���ى اآخر. ملحظة: خلل تقييم وطن���ي فعلي، ينبغي اإن�شاء ن�شخ���ة احتياطية من قاعدة 
البيان���ات الأ�شلي���ة )قبل حتريرها(، وميك���ن اأن يكون هذا ال�شج���ل الأويل م�شدرا ل يقدر بثمن، 

وخا�شة اإذا طرحت الأ�شئلة حول التغيريات اخلاطئة املحتملة.
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التمرين 11.1

Excel  التحقق من �شحة البيانات با�شتخدام

:Excel شوف متكنك اخلطوات التالية من التحقق من �شحة البيانات من خلل�

افت���ح …\NAEA Data Cleaning\Exercises\Data Verification Exercise.xlsx. لح���ظ اأن���ه مت و�ش���ع . 1
البيان���ات م���ن امل�شدرين يف ورقتني منف�شلتني �شميت���ا Final data و Punch 2. �شيتم ا�شتخدام الورقة 3 

)Verification( للتحقق من �شحة البيانات.

اخ���رت Office button – Save As واحف���ظ املل���ف حت���ت ا�ش���م MY_DATA_VERIFICATION.XLSX يف . 2
 .MY SOLUTIONS جملدك

3 . Final data’!A4=‘Punch’=	:بالقاعدة التالي���ة A4 اأدخل املعادل���ة يف اخللية ،Verification شم���ن الورقة�
A4!’2. �ش���وف تق���ارن هذه املعادلة املعطيات يف اخللية A4 من ورق���ة البيانات Final data مع املعطيات يف 
اخللي���ة A4 م���ن ورقة البيان���ات Punch 2. بنقر و�شحب ه���ذه املعادلة يف جميع اخلليا �ش���وف يتم اإن�شاء 

معادلت مماثلة ملجموعة البيانات بالكامل.

4 . TRUE مبقارنة منطقية للتحقق مم���ا اإذا كانت اخلليا متطابقة. تقوم هذه العملية باإرجاع Excel يق���وم
Verifi� اإذا اختلفت القيم. تعر�س نتيجة اإجراءات التحقق ب FALSE  اإذا كان���ت القيم املقابلة متطابقة و

 . 11.1.A يف ر�شم التمرين cation

Verification  نتيجة   11.1.A ر�شم التمرين

Excel امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 11.1 )تابع(

NAEA DATA CLEAN�\… :جدول البيانات. يقع احلل املعمول لهذا التمرين هنا )CTRL+S( 5. احفظ
.ING\EXERCISE SOLUTIONS\DATA_VERIFICATION_ EXERCISE_SOLUTION.XLXS

يظه���ر خمرج التحقق يف ر�شم التمري���ن A.1.11 مقارنتني FALSE يف احلقل Given name، م�شريا اإلى 
اأخط���اء يف اإدخ���ال اأ�شماء معينة. يجب اأن يت���م فح�س خم�شة اأخطاء اأخرى يف حق���ول البيانات الأخرى 

بالرجوع اإلى كرا�شات الختبار الأ�شلية.

ينبغ���ي ت�شحيح البيانات باجلدول املنا�شب يف قاع���دة بيانات Access، مع كل الت�شحيحات امل�شجلة يف 
امللف README.DOCX كما هو مو�شح يف ق�شم “التوثيق” من هذا الف�شل.

االتساق ضمن امللفات

يتعل���ق الت�ش���اق �شمن امللف���ات بعمليات الفح�س لتحديد م���ا اإذا كانت البيان���ات دقيقة قدر 
الإم���كان. حتى م���ع وجود قالب �شامل لإدخ���ال البيانات، تبقى الأخط���اء اأو البيانات غري املكتملة 
ممكن���ة. عل���ى �شبيل املثال؛ قد يتم تنفيذ تقيي���م وطني يف ال�شفني الثال���ث وال�شابع، لكن ف�شول 
ا. ينبغ���ي اأن تكون الإجابات ال�شحيحة يف احلقل  خمتلط���ة بهذه امل�شتويات قد تكون �شاركت اأي�شً
Year level فق���ط 2، و3، و4، و6، و7 و 8. اإذا ح���ددت قاعدة تاأكيد ال�شحة اأن القيم الرقمية بني 

2 و 8 )�شمن���ا( فقط هي ال�شحيحة، وقد يتم اإدخال القيمة غري ال�شحيحة 5 من دون اأن تر�شد 
من قبل قاعدة تاأكيد ال�شحة.

ويف العادة، عندما يتم العثور على التناق�شات يف البيانات، يكون اخليار الوحيد هو ا�شتخراج 
الوثيق���ة الأ�شلي���ة للم�شدر )ورقة اختبار الطال���ب( وت�شحيح اخلطاأ، وتكون ه���ذه ال�شرورة اإلى 
اإج���راء فح�س دقيق هي ال�شبب الرئي�س ل�شمان اأن يح�ش���ل موظفو اإدخال البيانات ب�شهولة على 

الختبارات وال�شتبانات الأ�شلية.

جدي���ر بالذكر اأن SPSS متوف���ر على نطاق وا�شع، وبالت���ايل مت ا�شتخدامه يف الق�شم املوايل 
للتحقق من الت�شاق �شمن امللفات. وت�شمل الربامج الأخرى التي ميكن اأن تنفذ هذه املهمة بكفاءة 

WinDem، و STATISTICA، وSAS )برجمية التحليل الإح�شائي(.

اتساق البيانات الديموغرافية )اسم املدرسة( 

الأخط���اء الإملئي���ة على كرا�شات الختبار وال�شتبانات لي����س بالأمر غري العادي، وميكن اأن 
ت�شبب م�شاكل يف اإدارة البيانات. امل�شدر ال�شائع للخطاأ هوعندما يرتكب الطالب اأخطاء اإملئية، 
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اأو يخت�ش���ر ا�ش���م املدر�شة، وين�شخ م�شغل اإدخال البيانات ه���ذه الأخطاء متاما من كرا�شة اختبار 
الطال���ب. )ل ي�شكل هذا النوع من الأخطاء م�شكلة عندما يتم تعيني معرفات الطالب، اأو الرموز، 
والت���ي ت�شم���ل رمز املدر�ش���ة قبل اإر�ش���ال الختبارات وال�شتبان���ات اإلى املدار����س(. لي�س من غري 
املاأل���وف اأن تعرف كرا�شات الطالب العديد من التباين���ات لنف�س ا�شم املدر�شة. لهذا ال�شبب، من 
الأف�ش���ل اأن يت���م مطابقة ودمج امللف���ات با�شتخدام رمز املدر�شة )ماأخوذ م���ن اإطار اأخذ العينة( 

ولي�س ال�شم )الذي ي�شجله الطلب امل�شتجيبون(.

 Access لأغرا�س اإعداد التقارير، يكون من الأف�شل اإن�شاء جدول منف�شل يف قاعدة بيانات
يحت���وي على كافة اأ�شم���اء املدار�س مكتوبة ب�شكل �شحيح مع رموز املدر�ش���ة املطابقة لها. ومن ثم 
ميك���ن ربط هذا اجلدول بج���دول بيانات الطلب وا�شتخدامه لأغرا�س جمي���ع التقارير الر�شمية 
)عل���ى �شبي���ل املثال؛ طباع���ة ا�شم املدر�شة على �شه���ادة اختبار الطالب يف احل���الت النادرة التي 
يح�ش���ل الطلب فيها على النتائ���ج(. يعر�س الف�شل ال�شاد�س ع�شر ه���ذه الطريقة لربط جدول 

ا�شم املدر�شة بجدول بيانات اإجابات الطلب.

Frequency األمر

ي�شم���ح الأم���ر Frequency يف SPSS مبلحظة كل القيم املوجودة يف كل متغري يتم اختياره. 
اإذا وج���دت قيم خارج النطاق )قيم غري �شحيحة(، فيمك���ن ت�شحيحها بعد مقارنتها مع كرا�شة 
الختب���ار الأ�شل���ي. وميكن ا�شتخ���دام جدول خم���رج Frequency اأي�شا لإبراز ظه���ور القيم غري 
املعقولة. على �شبيل املثال؛ اإذا مت اإجراء التقييم الوطني يف جميع مدار�س البلد يف م�شتوى درا�شي 
معني، ميكن اأن نتوقع ب�شكل معقول تق�شيًما مت�شاوًيا ن�شبًيا من 50:50 للذكور والإناث يف متغري نوع 
اجلن�س، واإذا بني اجلدول Frequency تق�شيًما من 70:30، ف�شوف تربز ال�شرورة اإلى البحث عن 

�شبب حدوث هذه احلالة، وت�شحيح امل�شكلة، اإن اقت�شى الأمر.

يك���ون الإج���راء Frequency منا�شبا ملعظ���م املتغريات غري املتوا�شل���ة يف جمموعة البيانات. 
م���ن امل�شتح�شن التحقق من ال�شذوذ يف كل احلقول كاإجراء طبيعي، بغ�س النظر عن قواعد تاأكيد 
�شحة البيانات التي قد تكون قد و�شعت عند اإدخال البيانات. ملحظة: ل ينبغي اأن تكون القيمة 
غ���ري ال�شحيحة م���ن 13 يف احلقل Q3Aq02 املعرو�ش���ة يف التمرين 11.2 ممكن���ة نظريًّا يف ظل 
قواع���د تاأكيد �شحة البيان���ات التي و�شعت يف Access يف مرحلة اإدخ���ال البيانات؛ ومع ذلك، مت 

تقدميها كمثال على القيمة غري ال�شحيحة من اأجل التمرين.
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التمرين  11.2

SPSS يف Frequency ا�شتخدام الأمر

:SPSS يف  Frequency يعلمك هذا التمرين كيفية ا�شتخدام الأمر

1 . .NAEA DATA CLEANING\EXERCISES\DATA_SET_1.SAV\… افتح
2 . .MY SOLUTIONS يف جملدك MY_DATA_SET_1.SAV واحفظ امللف حتت ا�شم File – Save As اخرت
3 ..Descriptive Statistics – Frequencies اخرت ،Analyze شمن القائمة�
�شم���ن قائم���ة املتغري يف الناف���ذة Frequencies التي ظه���رت، اخرت املتغري Q3Aq02 وانق���ر فوق ال�شهم . 4

)اأو فق���ط انق���ر مرتني فوق ا�شم املتغ���ري( جللبه اإلى قائم���ة املتغري على اجلانب الأمي���ن )ر�شم التمرين 
(. ملحظة: ميكنك اختيار اأكرث من متغري واحد يف نف�س وقت. 11.2.A

 11.2.A ر�شم التمرين
ت�شغيل الأمر Frequency للبحث عن القيم غري ال�شاحلة

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

5 ..OK انقر فوق

(. يتم عر�س عدد . 6 11.2.B ر�شم التمرين( SPSS يجب اأن يتم الآن عر�س النتائج التالية يف نافذة خمرج
الإجاب���ات )التوات���ر( لكل قيمة للفقرة، مبا يف ذلك القيم املفقودة عل���ى م�شتوى امل�شتخدم اأو النظام، يف 
العم���ود Frequency. وتعر�س اأي�شا الن�شب املئوية، والن�شب املئوية ال�شحيحة، والن�شب املئوية الرتاكمية 

املتعلقة بتلك الإجابات. يظهر املثال القيمة من 13، والتي هي اإجابة غري �شحيحة لهذه الفقرة.
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التمرين 11.2 )تابع(

Q3Aq02 القيم املن�شدلة للمتغري   11.2.B ر�شم التمرين
الإح�شاءات

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ارج���ع اإلى الناف���ذة Data View من ورقة بيان���ات SPSS الأ�شلية، ظلل العمود ال���ذي يحتوي على املتغري . 7
 .)Edit – Find )CTRL+F و اخرت ،Q3Aq02

اأدخ���ل 13 داخ���ل احلق���ل Find وانقر فوق Find Next. يح���دد هذا الأمر موقع القيم���ة غري ال�شحيحة يف . 8
 .)Anthony Jamap )StudID 2152410 جمموعة البيانات، والتي تعود، يف هذه احلالة، اإلى الطالب

يف �شي���اق التقيي���م الوطن���ي، �شيتم فح�س الإجابة لهذه الفق���رة مقابل الإجابة ال���واردة يف كرا�شة الختبار وتغيري 
القيمة وفقا لذلك. يف هذا احلالة، غري القيمة يف خلية الطالب Q3Aq02 هذه اإلى 3، واحفظ )S+CTRL( التغيري.

9 ..2.11C كما هو مبني يف ر�شم التمرين ،README.DOCX قم بالتغيري املنا�شب يف ملف

DOCX.README مقتطف من ملف   11.2.C ر�شم التمرين

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

اإذا اأعدت ت�شغيل الإجراء Frequency )اخلطوات 3-5(، �شوف ترى اأن القيمة من 13 مل تعد تظهر الآن على اأية 
قائمة واأن حالت الإجابة على الفقرة الثالثة )C: Sarah( قد ارتفعت من 286 اإلى 287 يف جمموعة البيانات.
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القيم املفقودة ىلع مستوى النظام

كقاع���دة عام���ة، ل ينبغي اأن حتتوى جمموع���ة البيانات على م�شاحات فارغ���ة. من املفرو�س 
اأن ي�شم���ح اإط���ار الرموز واإج���راءات تاأكيد ال�شح���ة بجميع الإجابات املحتمل���ة، مبا يف ذلك عدم 
ال�شتجابة )عادة 9، اأو 99، اأو 999، بناء على طول احلقل(. تتعر�س امل�شاحات الفارغة للتف�شري 
اخلاطئ، وقد تثري ال�شك حول البيانات. ميكن تف�شري م�شاحة فارغة على اأنها تعني باأن البيانات 
مفقودة، اأو اأن م�شغل اإدخال البيانات قد ارتكب خطاأ اأو ن�شي اإدخال البيانات لتلك اخللية، اأو اأنه 

لي�شت هناك اأي ا�شتجابة مطلوبة اأو متوقعة ب�شبب اأمناط تخطي الفقرات.

ا�شتخدمت اأمثلة اإدخال البيانات يف الف�شل العا�شر العدد 7 كقيمة افرتا�شية لفقرات متعددة 
اخليارات . مبا اأن العدد 7 كان قيمة غري �شحيحة، قد ت�شري القيمة 7 لفقرات متعددة اخليارات 

اإلى اأنه مل يتم ت�شجيل اأي قيمة من قبل م�شغل املفاتيح.

ميك���ن ا�شتخ���دام الأمر Frequency املو�ش���ح يف التمرين 11.2 لتحدي���د القيم املفقودة على 
م�شتوى النظام بحيث ميكن بعد ذلك اإدخال القيم لهذه اخلليا بعد الرجوع اإلى كرا�شة الختبار 

الأ�شلية للطالب )انظر التمرين 11.3(.
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التمرين 11.3

ا�شتخدام الأمر Frequency لتحديد موقع القيم املفقودة

ميكنك ا�شتخدام الأمر Frequency للبحث عن القيم املفقودة على النحو التايل:

افت���ح …\NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MY_DATA_SET_1.SAV )م���ع التغي���ريات . 1
املحفوظة من التمارين ال�شابقة(. 

قم بت�شغيل الأمر Frequency  )كما هو مو�شح يف التمرين ال�شابق(، بنقل هذه املرة جميع املتغريات من . 2
Gender اإلى Q3Aq14 يف قائمة املتغريات.

(، ميكنك اأن ت���رى اأن لهذا املتغري قيمة . 3 11.3.A ر�شم التمري���ن( Gender Frequency شم���ن اجل���دول�
واح���دة مفق���ودة عل���ى م�شتوى النظام، ممثل���ة بالعدد 1 الذي يظه���ر على مي���ني System. وهو واحد من 
القيمت���ني املفقودتني املحددتني يف هذا اجل���دول. ومتثل القيمة املفقودة الأخرى عل���ى م�شتوى امل�شتخدم 

بالعدد 1 على ميني العدد 9 يف العمود الأول.

ر�شم التمرين A.11.3    القيم املفقودة املتعلقة بنوع اجلن�س

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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التمرين 11.3 )تابع(

لتحدي���د موق���ع القيم���ة املفقودة يف ورق���ة البيان���ات ) يف Data View(، اخ���رت Data – Sort Cases. يف . 4
الناف���ذة Sort Cases الت���ي تظه���ر الآن، اخرت املتغ���ري Gender، وانقر فوق ال�شهم لنق���ل هذا املتغري اإلى 

.OK ثم انقر فوق .Sort by اخلانة

�ش���وف يظه���ر الآن ال�شجل مع املتغري املفقود Gender كال�شجل الأول. ينبغي اأن تتوافق القيمة الفارغة مع . 5
StudID 4106321 بالن�شب���ة ل Simon Patchatt )ر�شم التمرين i11.3.B(. اإذا كان نوع جن�س الطالب ل 
ميكن تاأكيده، يجب اإدراج القيمة 9. يف هذه احلالة، افرت�س اأنك فح�شت كرا�شة الختبار الأ�شلي، الذي 

و�شع القيمة من 1 لنوع اجلن�س، واأدخل القيمة من 1 )ل Boy( يف هذه اخللية.  

اإدخال القيمة ال�شحيحة   11.3.B ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

6 ..SPSS التغيريات التي اأدخلت على ورقة البيانات )CTRL+S( احفظ

7 .EXERCISE SOLUTIONS\READ ME.DOCX\… يف ) 11.3.C لحظ التحديث )الر�شم

README.DOCX حتديث   11.3.C ر�شم التمرين

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

بالن�شب���ة للمتغريات املتبقية ذات القيم املفقودة اأو بالقيم م���ن 7، اأدخل الرمز املنا�شب للإجابة املفقودة . 8
)عل���ى �شبي���ل املثال، 9 اأو 99(، واأدخل التحديثات اإلى وثيقت���ك ReadMe. ميكنك مقارنة التغيريات التي 
 EXERCISE يف املجلد README.DOCX من Data Modifications قم���ت بها مع تلك املوثق���ة يف الق�شم

.SOLUTIONS
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إنشاء متغيرات جديدة

ق���د ت�شتخدم درا�شات التقييم الوطني املعلومات الواردة م���ن م�شادر اأخرى غري الطلب اأو 
املعلمني اأو املدار�س. وت�شم���ل هذه املعلومات رقًما تعريًفا ر�شميًّا، واملنطقة الإدارية للمدر�شة، وما 
اإذا كان���ت املدر�ش���ة �شمن مبادرة جتريب حمددة. وميكن اأن توف���ر وزارة التعليم البع�س من هذه 
املعلوم���ات، ل �شيما من قبل نظام املعلومات لإدارة التعليم. وقد تكون متغريات اأخرى ذات اأهمية 
لفري���ق التقييم متغ���ريات م�شتقة مل يتم جمعه���ا مبا�شرة من الطلب اأو معلميه���م اأو مدار�شهم، 

ولكن مت احل�شول عليها عن طريق مزيج من عنا�شر البيانات املتوفرة ب�شهولة يف الكرا�شات.

 .SPSS فيمكن ح�شاب املتغريات امل�شتقة يف ،Access حتى لو مت اإن�شاء جمموعة البيانات يف
توج���د باجلزاأين الث���اين والرابع من هذا الكت���اب عدة اأمثلة لإن�شاء املتغ���ريات يف SPSS، وذلك 
با�شتخدام قائمة الأوامر Transform – Compute Variable...، التي ميكن تكيفها ب�شهولة لتلبية 
احتياج���ات معينة، مثل اإن�شاء موؤ�شر للم�شتوى التعليم���ي عند اأولياء الأمور الذي يقوم على اأ�شا�س 

اأعلى م�شتوى تعليمي حم�شل عليه من قبل الأم والأب.

ولأن اإن�ش���اء متغريات جديدة ميكن اأن يوؤدي اإلى اأخط���اء، فمن الأف�شل جتنب ت�شغيل العديد 
من امللفات وال�شجلت. عندما يتم اإن�شاء املتغريات امل�شتقة با�شتخدام SPSS، ميكن توفري وقت 

مهم عن طريق تطبيق اأمر واحد )والذي ميكن عك�شه( على العديد من ال�شجلت.
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      الفصل الثاني عشر 

استيراد ودمج البيانات

Ac�  تناول الف�شل العا�ش���ر جمموعة اإجراءات للحد من اأخطاء اإدخال البيانات با�شتخدام
 Transform وتط���رق اجلزء الثاين اإلى اإن�شاء املتغريات امل�شتقة با�شتخدام اأوامر القائمة .cess

Compute–Variable – يف SPSS )احلزم���ة الإح�شائي���ة للعل���وم الجتماعية(. وعند اإجناز 

ه���ذه الإج���راءات، اإذا كان���ت املتغ���ريات الإ�شافية ق���د مت اإن�شاوؤها خ���ارج Access، فمن املفيد 
ا�شت���رياد امللفات اإلى Access للتمكن م���ن دمج البيانات ب�شكل اأكرث فعالية. ي�شف هذا الف�شل 
عملي���ة ت�شدير البيانات من SPSS اإل���ى Access، ويقدم بع�س الإج���راءات املفيدة للتاأكد من 

�شحة البيانات.

مخاطر نقل البيانات بين البرامج

يجب توخي احلذر دائًما عند نقل البيانات بني امللفات، اأو دمج بيانات من م�شادر خمتلفة، 
لأن���ه من املمكن اأن حتدث اأخط���اء، وقد تكون هذه الأخطاء �شمني���ة اأو �شريحة. تن�شاأ الأخطاء 
ال�شمني���ة لأن الربام���ج تخزن اأو ترم���ز البيانات بطرق خمتلفة، مما قد ي���وؤدي لإتلف اأو تغيري 
ا اأثن���اء عملية النقل. ويربز خط���اأ �شائع عندما يكون ن���وع العنا�شر حلقل  بع����س البيان���ات نهائيًّ
البيان���ات يختلف من تطبيق اإل���ى اآخر. على �شبيل املثال؛ قد يتم اختي���ار تخزين بع�س البيانات 
الرقمية يف �شكل ن�س، بحيث يتم تخزين الأرقام متاما كما اأدخلت. هذه الطريقة �شائعة للحفاظ 
عل���ى تكامل املعرف ID(( الذي يبداأ ب 0. غري اأن التطبيق الذي يتم ت�شدير هذه البيانات اإليه 
ق���د يقوم بت�شجيل الأرقام يف احلقول وتخزين املعرف مبثاب���ة بيانات رقمية. ونتيجة لذلك، يتم 

تخزين البيانات كاأعداد، ويتم حذف الرقم 0 من بداية املعرف. 
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ق���د ت�شي���ع البيان���ات اأي�شا عن���د نقله���ا اإذا كان طول احلق���ل لعنا�شر البيان���ات يختلف بني 
الربام���ج. على �شبيل املثال؛ اإذا كان للتطبيق الأ�شلي حق���ل بعر�س مكون من 15 خانة والتطبيق 
ال���ذي يتلق���ى البيانات فيه حقل بعر����س 5 خانات، ف�شوف تفقد كل البيان���ات التي تتعدى اخلانة 
اخلام�ش���ة. اإن امل�ش���اكل املتعلقة بات�ش���اق اأ�شماء احلقول وبالتطبيقات الت���ي ل تقبل بع�س الرموز 
يف اأ�شم���اء احلقول، وبات�شاق الرتميز )مثل كيفية تخزين القيم املفقودة( هي اأي�شا �شبل ممكنة 

لإدراج اخلطاأ يف البيانات.

تنت���ج الأخطاء ذات طبيعة �شريحة عادة عن خطاأ ب�شري. حذف البيانات عن طريق اخلطاأ، 
و«ان���زلق« ال�شجلت، والنقل اجلزئي للبيانات هي كلها اأمثل���ة على الأخطاء ال�شريحة للبيانات، 
وكلما كرث نقل البيانات بني الربامج، كلما تزايد احتمال حدوث مثل هذه الأخطاء. لهذه الأ�شباب، 

يجب اأن يتم القيام باإجراءات ال�شترياد والت�شدير بحذر وفقط عند ال�شرورة الق�شوى.

 Access إلى SPSS تصدير البيانات من
ميل���ك SPSS وظيف���ة متكن م���ن ت�شدير البيان���ات اإلى قاع���دة بيان���ات Access. لأغرا�س 
التمري���ن 1.12، ق���د مت اإن�ش���اء ملف SPSS م���ع جميع الت�شحيح���ات اللزمة الت���ي اأدخلت على 
الأخط���اء يف البيانات اخلام التي مت اكت�شافها يف الف�ش���ل احلادي ع�شر. يقع هذا امللف امل�شحح 

NAEA DATA CLEANING\EXERCISE SOLUTIONS\DATA_SET_1_SOLUTION. SAV\… يف

ملحظ���ة: يف حال���ة ا�شترياد البيان���ات اإلى Access م���ن م�شدر اآخر، ينبغ���ي التاأكد من اأن 
اأ�شماء احلقول ل حتتوي على اأي فراغ اأو رموز خا�شة )على �شبيل املثال، *، &، $(. اإذا وجدت مثل 
ه���ذه الفراغات اأو الرم���وز اخلا�شة، فينبغي ا�شتبدالها بخط �شفلي )_(، والذي ي�شمح به. مبا اأن 
SPSS ل ي�شم���ح كذل���ك بهذه الرموز يف اأ�شماء حقوله، من املفرو����س األ تواجه هذه امل�شكلة عند 

 .Access و SPSS ت�شدير وا�شترياد البيانات بني
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التمرين 12.1

Access اإلى SPSS ت�شدير البيانات من

:Access اإلى SPSS شوف يو�شح التمرين التايل كيفية ت�شدير البيانات من�

1 ..NAEA DATA CLEANING\EXERCISE SOLUTIONS\DATA_SET_1_ SOLUTION.SAV\… افتح
2 . .Database ل File – Export شمن �شريط الأدوات، اخرت�
�شم���ن اخلانة ODBC Data Sources، ظل���ل MS Access Database، ثم انقر فوق Next )اأو فقط انقر . 3

 .)MS Access Database مرتني فوق
�شمن ال�شا�شة ODBC Driver Login، ت�شفح للبحث عن قاعدة البيانات التي اأن�شاأتها يف وقت �شابق (…\. 4

 .OK ثم انقر فوق ،Open انقر فوق .(MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB
5 ..Create a new table :شع علمة على اخلانة الأخرية� ،Choose how to export the data شمن ال�شا�شة�
6 . .Next ثم انقر فوق .TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED اأدخل ،Name يف خانة الن�س
�شم���ن ال�شا�ش���ة Select variables to store in new table، ظل���ل جمي���ع املتغ���ريات يف اخلان���ة الي�ش���رى . 7

)CTRL+A(. ث���م انق���ر فوق اأح���د الأ�شهم يف اجلدول الأمين جلل���ب كل املتغريات اإل���ى اجلدول: اخلانة 
.) 12.1.A ر�شم التمرين( TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED

اختيار املتغريات للت�شدير   12.1.A ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

8 ..Finish ثم Next انقر فوق

 ،TBL_MATHS_3A_ DATA_CLEANED ،وباإن�شاء اجلدول اجلديد Access بت�شدير البيانات اإلى SPSS لقد قام
.Access يف قاعدة بياناتك ب All Access Objects كما يت�شح من وجود هذا اجلدول على القائمة
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استيراد بيانات أخرى ذات الصلة

كم���ا لوحظ �شابقا، ميك���ن الحتفاظ ببع�س املعلومات الهامة الت���ي مل جتمع من ورقة اختبار 
الطال���ب حول املدر�شة اأو النظام، اأو الطلب يف املل���ف املركزي الر�شمي. قد ت�شهل هذه البيانات 
مقارن���ات الأداء على م�شتوى البلد اأو املناط���ق، اأو تت�شمن معلومات تتعلق مبجموعة اأخرى هامة. 
يف بع����س البلدان، عل���ى �شبيل املثال، قد يحتفظ باملعلومات املطلوبة ح���ول خلفية اأولياء الأمور اأو 

الطلب يف قواعد بيانات الإدارات املركزية الر�شمية.

التمرين 12.2

Access ا�شترياد بيانات املدر�شة اإلى

:Access اإلى Excel تبني لك اخلطوات التالية كيفية ا�شترياد بيانات املدر�شة من

افتح …\NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB. )مع التغيريات . 1
املحفوظة من التمرين ال�شابق(

2 . .Import شمن الق�شم� Excel اخرت ،External Data شمن ال�شريط�

3 . .NAEA DATA CLEANING\EXERCISES\ SCHOOLS.XLSX\… وانتقل اإلى Browse انقر فوق الزر

ظل���ل ج���دول البيان���ات SCHOOLS.XLSX وانقر فوق Open، ث���م انقر فوق OK ل�شت���رياد البيانات اإلى . 4
 .Access جدول جديد ل

5 ..Next  ثم انقر فوق Sheet1 ظلل

6 . .Next معلمة ثم انقر فوق First row contains column headings اترك اخلانة

متكن���ك ال�شا�ش���ة املوالية من حتدي���د املعلومات بالن�شب���ة للبيانات التي تقوم با�شترياده���ا. لأغرا�س هذا . 7
التمرين، انقر فوق Next فقط.

8 . Choose متكن���ك هذه ال�شا�شة من تعديل مفت���اح اإعدادات املفتاح الأولية جلدول البيانات هذا. انقر فوق
.Next من القائمة املن�شدلة. ثم انقر فوق SchoolCode واخرت ،my own Primary Key

�شم���ي اجل���دول tbl_Schools. ثم انقر ف���وق  Finish. �شوف يظه���ر جدول ببيانات املدر�ش���ة امل�شتورد يف . 9
 .All Access Objects من القائمة Tables الق�شم

يظه���ر التمري���ن 12.2 كي���ف ميكن ا�شترياد ه���ذه البيانات اإل���ى Access ويو�شح كيف ميكن 
ا�شتخ���دام ال�شتع���لم لربط البيانات من جداول خمتلفة. يف هذا املث���ال، تتعلق البيانات الأخرى 
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SCHOOLS. ي�شمى Excel الت���ي �شيت���م ا�شتريادها وربطها باملدار�س وتوجد يف ملف مرك���زي ل
XLSX. وميك���ن اأي�ش���ا ا�شتخ���دام احلق���ل SchoolName من ه���ذا امللف لأغرا����س اإعداد جميع 

التقاري���ر الر�شمية التي تتطلب كتاب���ة ا�شم املدر�شة ب�شكل �شحيح )على �شبيل املثال، طباعة ا�شم 
املدر�ش���ة على �شه���ادة اختبار الطالب(، ولي����س احلقل SchoolName يف ج���دول بيانات اإجابات 
الط���لب، وال���ذي كثريا ما يت�شمن اأخط���اء اإملئية من قبل الطالب، وينبغ���ي بالتايل ا�شتخدامه 

لأغرا�س الإحالة املرجعية فقط.

 ،Access بع���د اأن يتم ا�شترياد كل البيان���ات املراد دجمها اأو م�شاءلتها يف �شيغ���ة جدول اإلى
ميك���ن اإن�شاء ا�شتعلمات للبحث ع���ن املعلومات، اأو لإن�شاء جداول جدي���دة مبعلومات حمددة، اأو 
للقيام باأبحاث اأخرى على البيانات للتحقق من املحتويات واجلودة. ي�شف الق�شم التايل عمليتني 
رئي�شي���ن لتنقي���ح البيان���ات. ت�شف الأولى دمج البيان���ات من ملفني اثنني، وه���ي عملية ميكن اأن 
ت�شتغرق وقتا طويل جدا، واأن تكون عر�شة للخطاأ با�شتخدام برجميات اأخرى مثل Excel. لذلك، 
يك���ون من املهم ج���دا اإن�شاء ملف واح���د مبثابة م�شدر وحي���د للبيانات جلميع حتلي���لت التقييم 
الوطن���ي. وي�ش���ف الق�شم الثاين كيفي���ة ا�شتخ���دام Access للبحث عن ال�شج���لت املكررة. يقل 
النتب���اه اأحيانا لدى م�شغل���ي املفاتيح )واأحيانا م�شغلو املا�شح ال�شوئ���ي( فيدخلون عن غري ق�شد 
نف����س املعلوم���ات مرتني. ما مل يتم ا�شتخ���دام اإجراء معني للتحقق من التك���رارات، فاإنه غالبا ما 

يكون من ال�شعب الك�شف عن هذا النوع من امل�شكلت يف تنقيح البيانات.

ACCESS دمج البيانات من جداول مختلفة باستخدام استعالمات

مب���ا اأن اأوراق اختب���ار الط���لب اأو اأوراق ال�شتجابات حتتوي على معلوم���ات قليلة ن�شبيا حول 
اخللفي���ة، والتي قد تك���ون ذات فائدة لوا�شع���ي ال�شيا�شات املهتمني بنتائج التقيي���م الوطني، فاإن 

اللجوء اإلى م�شادر اأخرى للمعلومات حول املدار�س والطلب قد تكون �شرورية.

و�شفت التمرينات ال�شابقة عملية ا�شترياد جدولني اإلى Access: )اأ( جدول البيانات املعدلة 
لإجاب���ات الطلب بعد تنقيح البيانات (TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED) و )ب( جدول 
يت�شم���ن معلوم���ات املدر�ش���ة )tbl_Schools(. يتقا�شم ه���ذان اجلدولن حقل م�ش���رتكا: رمز اأو 
مع���رف وحيد للمدر�شة حت���ت ا�شم SchoolID باجل���دول الأول وSchoolCode  باجلدول الثاين. 

يو�شح التمرين 3.12 الآن كيفية �شم هذه امللفات.

مت ا�شتخ���دام ع���دد حمدود م���ن املتغريات يف التمري���ن 12.3 لو�شف عملي���ة دمج جمموعات 
البيان���ات. يف التقييم الوطن���ي، عادة ما ت�شتخ���دم العديد من املتغريات الإ�شافي���ة امل�شتمدة من 

بيانات ا�شتبانات الطلب واأولياء الأمور واملعلمني واملدر�شة.
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التمرين 12.3

Access اإن�شاء ا�شتعالم ب�شيط يف

:Access شوف تعمل اخلطوات التالية على اإن�شاء ا�شتعلم ب�شيط يف�

افتح …\NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB )مع التغيريات . 1
املحفوظة من التمارين ال�شابقة(. 

�شم���ن ال�شري���ط Create، اخ���رت Query Design. ثم يفت���ح Access مربع حوار يدع���ى Show Table. وظيفة . 2
ه���ذا املرب���ع هو ال�شماح لك باختيار اجلداول التي تريد اإدراجه���ا يف ال�شتعلم. )عندما ت�شبح اأكرث كفاءة يف 
ا�شتخدام Access ميكنك ا�شتخدام جداول متعددة وتراكيب جلداول وا�شتعلمات يف ت�شاميم اأكرث تعقيدا.( 

(. كرر العملية . 3 12.3.A انظر ر�شم التمرين( Add وانق���ر فوق TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED اخرت
لإ�شاف���ة tbl_Schools اإل���ى ال�شتعلم، ثم انقر ف���وق Close. يوجد مبجال ا�شتغ���ال ال�شتعلم جدولني اثنني، 
يت�شم���ن كل واحد قائمة للمتغريات املوج���ودة يف اجلدول. متكنك اأ�شرطة التمرير من التنقل اإلى اأ�شفل. ميكن 

تغيري جمال العمل واأحجام اجلداول عن طريق و�شع املوؤ�شر على حواف اجلداول ثم النقر وال�شحب. 

اإ�شافة جداول اإلى ال�شتعالم   12.3.A ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

�شم����ن اجل����دول TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED، اخ����رت املتغري SchoolID. لح����ظ اأنه ب�شبب كون . 4
School� )البيانات يف هذين اجلدولني قد اأخذت من م�شادر خمتلفة فلي�س لها نف�س ا�شم املتغري بال�شبط، 

ID مقارن����ة م����ع SchoolCode(. وم����ع ذلك، فاإنهما يحتوي����ان بالفعل على نف�س املعلوم����ات يف نف�س ال�شيغة. 
كلهم����ا بيان����ات رقمية. على الرغم من اأنه من الأف�شل ا�شتخدام اأ�شم����اء م�شرتكة للمتغريات، فهذا ل يكون 

دائما ممكًنا نظًرا لأن جمموعات البيانات تكون يف بع�س الأحيان حمفوظة من قبل وكالت خمتلفة.
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التمرين 12.3 )تابع(

اربط اجلداول عن طريق نقر و�شحب املتغري SchoolID يف TBL_MATHS_3A_ DATA_CLEANED يف . 5
.) 12.3.B ثم اأفرج عن املاو�س )انظر ر�شم التمرين tbl_Schools يف SchoolCode اجتاه املتغري

ربط اجلداول   12.3.B ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ي�ش���ري اخل���ط ب���ني SchoolID و SchoolCode اإل���ى اأن���ه ق���د مت اختيار هذه املتغ���ريات كاملعي���ار الذي يربط 
اجلدول���ني. وقد مت ربط اجلدول���ني، وميكن الآن دمج اأي بيانات اأخرى متوف���رة يف اأي جمموعة من البيانات 

عن طريق اختيار البيانات من كل جدول و�شواء �شحبها اإلى م�شاحة العمل اأدناه اأو النقر فوقها مرتني.

6 .Given� و ،TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED: StudID  انق����ر مرتني ف����وق على املتغريات التالي����ة م����ن
Name، و FamilyName، و Yearlevel. ملحظ����ة: ميكنك اأي�شا اختي����ار و�شحب متغريات متعددة يف عملية 
واحدة با�شتخدام مفتاح التحول اأثناء اختيار اأ�شماء املتغريات املتعددة ثم �شحب الأ�شماء املظللة اإلى م�شاحة 

..Access على Microsoft  ��ل )drag-and-drop( »العمل. تنطبق ال�شمات املعتادة »ا�شحب واأ�شقط
ترغ����ب يف اإدراج كاف����ة املتغريات م����ن tbl_Schools. انقر مرتني على النجمة ف����وق املتغري SchoolCode يف . 7

tbl_Schools، والذي �شوف يجلب جميع املتغريات نزول الى جدول ال�شتعلم. يجب اأن تظهر هذه املتغريات 

 .) 12.3.C م�شريا اإلى م�شدر البيانات )انظر ر�شم التمرين Table الآن يف احلقول اأدناه، مع ال�شف امل�شمى
 TBL_MATHS_ وتاأت����ي معلومات الطالب من اجل����دول tbl_Schools تاأت����ي معلوم����ات املدر�شة من اجل����دول
3A_DATA_CLEANED. اخ����رت معلومات املدر�شة �شمن tbl_Schools لأنه م�شدر موثوق بالن�شبة ملعلومات 

املدر�شة اأكرث من TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED، املاأخوذ من غلف كرا�شات الختبار.
ظل����ل العم����ود YearLevel م����ن احلقول يف ر�ش����م التمرين C.12.3 بنق����ر املربع الرم����ادي ال�شغري فوق ا�شم . 8

احلق����ل. مع احلف����اظ على املوؤ�شر فوق املربع الرم����ادي ال�شغري بحيث يتحول املوؤ�شر اإل����ى �شهم اأبي�س، انقر 
وا�شح����ب هذا العمود اإلى نهاي����ة املوقع )بعد املتغريات tbl_Schools*(. توؤدي هذه العملية اإلى �شمان عر�س 

املتغري YearLevel يف نهاية ورقة البيانات الناجتة عن ذلك.
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التمرين 12.3 )تابع(

متغريات ال�شتعالم   12.3.C ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

اإذا لزم الأمر، انقر فوق امل�شاحة املفتوحة لإزالة امل�شاحة املظللة.. 9
نف����ذ ال�شتعلم ع����ن طريق النقر فوق الرم����ز الأحمر! يف �شري����ط اأدوات Access. ينبغ����ي اأن تظهر ورقة . 10

البيان����ات الناجت����ة مثل الورقة يف ر�ش����م التمرين D.12.3 يوفر خُمرج ال�شتع����لم �شجل لكل �شف مع جميع 
البيانات املعروفة عن الطالب واملحفوظة يف ملف واحد. وميكن بعد ذلك ا�شتجواب هذا امللف لتنقيح نهائي 

قبل اأن يتم ت�شديرها ملحللي البيانات كمجموعة بيانات منقحة.

نتيجة ال�شتعالم   12.3.D ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

11 . qry_student_&_school_data_ combined واحفظ ال�شتعلم حتت اإ�شم Office Button – Save اخرت
.OK وانقر فوق

12 ..All Access Objects لحظ اأن ا�شتعلمك اجلديد الذي اأن�شاأته يظهر الآن كرمز يف القائمة
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ضبط الُنسخ 
كلم���ا مت تنفيذ تغي���ري على البيانات من خلل اإجراءات تاأكيد �شح���ة البيانات اأو التحقق من 
�شحته���ا اأو اإدارته���ا، يتم اإن�شاء ن�شخة جديدة من جمموعة البيان���ات. وعلى الرغم من ا�شتخدام 
الأ�شماء الأ�شلية يف كل ن�شخة من البيانات املعدلة، اإل اأنه ينبغي ا�شتخدام امللف النهائي الذي مت 

ت�شديره يف التحليلت امل�شتقبلية فقط.
لذل���ك فالت�شجيل الدقيق للم�شار الذي مت اتباعه لبناء البيانات النهائية، وت�شجيل اخلطوات 
وامللفات الو�شيطة، التي مت اإن�شاوؤها خلل اإنتاج جمموعة البيانات النهائية املنقحة، يكون مهما.

يوف���ر امللف README.DOCX و�شيلة لهذا التوثيق. ويت���م حتديث هذا امللف لت�شجيل م�شار 
جمموعة البيانات النهائية، وهو اأمر مهم، لأنه من ال�شروري جتنيب امل�شتخدمني العمل على ن�شخ 

خمتلفة من م�شدر البيانات، واحل�شول على نتائج خمتلفة.

تأمين البيانات
اإن امل�شائ���ل املتعلقة بال�شرية والأمن بل �شك مهمة يف اإج���راء التقييم الوطني. لذلك، فاحلفاظ 
على بيانات هذه التقييمات اآمنة قدر الإمكان اأمر بالغ الأهمية، �شواء لأ�شباب تتعلق بال�شرية اأو لتجنب 
تغيري البيانات )عن غري ق�شد اأو عمدا( من قبل اأولئك الذين قد ي�شلون اإلى البيانات. عندما تكون 
البيان���ات يف �شيغ���ة اإلكرتونية، فمن املهم النظر يف حتديد امل�شتوي���ات يف الو�شول اإلى البيانات �شواء 
عل���ى م�شتوى ال�شبكة اأم الكمبيوتر الفردي. وبالإ�شافة اإلى ذلك، ينبغي اأن تكون قاعدة البيانات التي 
يتم تخزين البيانات بها اآمنة، والذي ميكن تنفيذه عرب طريقني خمتلفني، واإن كانا ل يتعار�شان: من 

خلل تطبيق كلمة املرور لقاعدة البيانات ومن خلل اإ�شافة اأمان على م�شتوى امل�شتخدم.

تطبيق كلمة املرور لقاعدة البيانات
عندم���ا يتم تطبي���ق كلمة املرور لقاعدة بيان���ات، �شوف يطلب من امل�شتخدم���ني اإدخالها قبل 
اأن يتمكن���وا من ا�شتخدام التطبيق. حت�شر وظيفة كلمة امل���رور بب�شاطة الو�شول اإلى النظام على 
اأولئ���ك الذي���ن يعرفون كلمة املرور. يف اأب�شط اأ�شكالها، ميكن اأن يك���ون لكل قاعدة بيانات، ، كلمة 
م���رور واحدة. يتطلب و�شع كلمة امل���رور لقاعدة بيانات Access اأن تفتح قاعدة البيانات يف و�شع 
ال�شتخدام احل�شري. لفتح قاعدة البيانات لل�شتخدام احل�شري، اأغلق قاعدة البيانات ثم اأعد 

فتحها با�شتخدام التعليمات الواردة يف ر�شالة التحذير )الر�شم 12.1(.
عندم���ا يت���م فتح قاع���دة البيانات ب�شكل ح�شري، ميك���ن و�شع كلمة املرور ع���ن طريق النقر 
فوق Set Database Password من التبويب Database Tools، واإدخال كلمة املرور املطلوبة يف 
خان���ات الن�س املطلوبة، ونقر OK. من تلك اللحظة ف�شاع���ًدا، �شوف يطالب Access امل�شتخدم 

بكلمة املرور قبل ال�شماح بفتح قاعدة البيانات.
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الر�شم 12.1

ر�شالة حتذير لال�شتخدام احل�شري 

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

إضافة األمن ىلع مستوى املستخدم إلى قاعدة البيانات

اإن اإ�شاف���ة م�شتوي���ات خمتلف���ة، اأو الأمن على م�شت���وى امل�شتخدم لقاعدة بيان���ات، هو و�شيلة 
فعال���ة حل�شر ا�شتخ���دام ومعاجلة البيانات على بع�س امل�شتخدمني للنظ���ام. على �شبيل املثال؛ ل 
يحت���اج الأ�شخا�س الذين تكون مهمتهم الوحيدة اإدخال البيانات باأداة لإدخالها، اإلى الو�شول اإلى 
اأي جتهي���زات م���ن �شاأنه���ا اأن متكنهم من تعديل ت�شمي���م هذه املادة، اأو اأي م���واد اأخرى، لقاعدة 
البيان���ات. ولذلك يجب و�شع اأمن على م�شتوى امل�شتخ���دم ملنع هوؤلء الأ�شخا�س من تعديل قاعدة 

البيانات باأي طريقة خارجة عن نطاق املهام التي كلفوا بالقيام بها.
ينبغ���ي اأن يكون حتديد الأمن عل���ى م�شتوى امل�شتخدم اأحد الإج���راءات الأخرية املتخذة عند 
ت�شمي���م قاع���دة بيان���ات لأنه من ال�شع���ب، بعد اأن يت���م تطبيق���ه، اإدخال املزيد م���ن التعديلت 
عل���ى النظام، و�شوف يحتاج امل�شتخدم���ون اإلى متكينهم من الو�شول اإلى امل���واد اجلديدة التي مت 
اإن�شاوؤه���ا. ينبغي تطبيق هذا النوع من الأمن بطريق���ة مرتبة، لأنه ميكن اأن ي�شبح النظام مقفًل 
بوج���ه امل�شتخ���دم ب�شهولة عند حتديد م�شتويات امل�شتخدم. وميك���ن جتنب هذه امل�شكلة عن طريق 
اإن�ش���اء ن�شخة احتياطية غري موؤمنة م���ن قاعدة البيانات قبل البدء يف هذه العملية. ينبغي تخزين 
الن�شخ���ة الحتياطية على ح���دة حتى يتم تطبيق اإ�شافة الأمن على م�شت���وى امل�شتخدم اإلى قاعدة 

البيانات الأ�شلية بنجاح. يف تلك املرحلة، ينبغي حذف الن�شخة الحتياطية غري املوؤمنة.
يف Access، ميك���ن اإ�شافة الأمن على م�شت���وى امل�شتخدم اإلى قاعدة البيانات عن طريق نقر 
 Data-base Tools م���ن التبوي���ب Users and Permissions – User Level Security Wizard

وباتب���اع العملي���ة التدريجية التي ي�شرع فيها Wizard. وكاإجراء اإ�ش���ايف، هناك و�شيلة فعالة لتتبع 
التغي���ريات الت���ي ُتدخل اأثناء عملية اإعداد الأمن وهي نق���ر CTRL+Print Scrn يف كل مرحلة من 

.Word مراحل الإعداد. تن�شخ هذ العملية النافذة احلالية، ومن ثم ميكن اإل�شاقها يف وثيقة
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      الفصل الثالث عشر

البيانات املكررة

يتن���اول هذا الف�شل م�شاأل���ة ازدواجية البيانات، وعلى وج���ه اخل�شو�س، كيفية التحقق من 
املعرفات، اأو الرموز )IDs( املكررة وال�شجلت املكررة.

استخدام ACCESS للتحقق من الرموز املكررة

ميكن اأن يحدث اإدخال �شجل الطالب مرتني يف ملف بيانات ب�شهولة، واإذا مل يتم ر�شده، فاإن 
البيان���ات الإ�شافية �شوف تعوق النتائج. كما يجب فح����س البيانات التي تت�شمن معرفا للطالب 
ل�شم���ان اأن لكل طالب �شج واحد فقط. ينطبق هذا الفح�س حتى اإذا كان فريق التقييم الوطني 
ق���د و�شع رموزا فريدة، لأن موظفي اإدخال البيانات ميكن اأن يكونوا قد كرروا دون ق�شد �شجل 
واح���ًدا اأو اأكرث. وعلى الرغم م���ن اأن قواعد تاأكيد ال�شحة التي مت اإن�شاوؤها يف التمارين ال�شابقة 
للمتغ���ري StudID مل ت���اأذن باإن�شاء رم���وز مكررة، اإل اأن���ه يبقى من احلذر ت�شغي���ل اآلية للفح�س 
 Access امل���زدوج من خلل الإجراءات التالية. يو�شح التمرين 13.1 كيفية ا�شتخدام اإجراءات

لفح�س الرموز املكررة.
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التمرين 13.1

Access يف  التكرارات(  عن  اإن�شاء ال�شتعالم “Find Duplicates” )البحث 

ت�شمح اخلطوات التالية با�شتخدام اإجراءات Access لفح�س الرموز املكررة:

افتح …\NAEA DATA CLEANING\MY SOLUTIONS\ MATHS_3A_DATA.ACCDB )مع التغيريات . 1
املحفوظة من التمارين ال�شابقة(.

�شم���ن ال�شريط Create، اخرت Query Wizard يف الق�شم  Other. يفتح Access حينها مربع حوار يدعى . 2
 .OK ثم انقر فوق ،Find Duplicates Query Wizard اخرت .New Query

�ش���وف يطالب���ك Access حينها باختيار اجلدول الذي تريد البحث في���ه عن قيم مكررة. يف هذه احلالة، . 3
.Next ثم انقر فوق ،TBL_MATHS_ 3A_DATA_CLEANED ظلل اجلدول

(، ظلل احلقول . 4 13.1.A شم���ن قائم���ة احلقول املتوفرة عل���ى الي�شار )كما هو مو�ش���ح يف ر�شم التمري���ن�
التي ت�شك اأن البيانات فيها قد تكون مكررة، يف هذه احلالة StudID انقلها اإلى اخلانة اليمنى با�شتخدام 

.Next علمة > بني اخلانتني، ثم انقر فوق

حقول القيم املتكررة   13.1.A ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

�ش���وف يطالبك مربع احلوار ب Access بتحديد احلق���ول التي تريد ت�شمينها يف التقرير حول القيم التي مت 
العثور عليها بوا�شطة ال�شتعلم.

(، لأن هذه . 5 13.1.B ر�شم التمرين( SchoolName و FamilyName  ، و GivenName وSchoolID اخ���رت
�شتمك���ن م���ن التعرف ب�شهولة عل���ى اأي �شجل للت�شحيح، ثم انقر فوق Next. �ش���وف يقرتح Access ا�شما 

.)Find duplicates for TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED لل�شتعلم )يف هذه احلالة
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التمرين 13.1 )تابع(

حقول اإ�شافية لال�شتعالم    13.1.B ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

6 ..Finish ثم ،View the results اخرت

البحث عن السجالت املكررة
ق���د يعيد تنفيذ ال�شتع���لم Find duplicates على جدول اإدخاًل مك���رًرا اأو اأكرث عندما تكون 
البيان���ات ق���د اأدخلت ب�شكل غري �شحيح يف منا�شبات متعددة. ميكن اأن حتدث هذه احلالة عندما 
يفق���د امل�شغ���ل الرتكي���ز ويدخل البيانات م���ن نف�س الكرا�شة مرت���ني، اأو عندما تو�ش���ع الكرا�شات 
املنج���زة باخلطاأ مرة اأخرى يف كوم���ة كرا�شات الختبار غري امل�شححة، ويتم اإدخالها من جديد. 
لح���ظ اأن البيان���ات امل�ش���ار اإليها يف الر�ش���وم 13.1، 13.2، 13.4، و 13.5 هي م���ن تقييم وهمي. 
فه���ي ت�شتخدم لعر�س املُخرج م���ن ا�شتعلم البيانات املكررة يف Access. والبيانات الوهمية التي 
ا�شتخدم���ت يف هذه احل���الت كاملتغري StudentID يف بياناتنا �شوف لن ت�شمح بحدوث قيم مكررة 

)وبالتايل كاأن ا�شتعلم البيانات املكررة املبني على StudentID �شوف يرجع قيمة ال�شفر(.

مل يكن يف التمرين 13.1 اأي رموز مكررة لإن StudID و�شع كمفتاح اأويل )ل ي�شمح بالبيانات 
املك���ررة يف حقل املفتاح الأويل(، لذلك مل يرج���ع ال�شتعلم يف التمرين اأي �شجلت تفي مبعايري 

البحث. للح�شول على مثال حول كيفية عر�س التكرارات، انظر الر�شم 13.1.
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الر�شم 13.1 

ال�شجالت املكررة التي مت حتديدها

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ت�ش���ري النتائج يف الر�ش���م 13.1 اأنه قد مت ت�شجيل البيانات باخلط���اأ. عندما يعيد ا�شتعلم �شجلًّ 
مكرًرا، يجب اأن يتم التحقق من �شدق ال�شجلني. اإذا كانت اأمناط اإجابات الطالبني متطابقة، من 
ا اأن يكون قد حدث اإدخ���ال مكرر. وعليه، يتعني مقارنة ال�شجلني مع م�شادر البيانات  املرج���ح جدًّ
الأ�شلية، اأي اأوراق اختبار الطالبني. يعر�س الر�شم 13.2 �شجل اخلطاأ يف README.DOCX مع 

ملحظة عن التعديل اللحق.

الر�شم 13.2 

توثيق ت�شحيح الأخطاء املتعلقة برمز الطالب

القيمة امل�شًلحةقيمة البياناتاملتغريرمز الطالبرمز وحيد

2510
Entire_Record

ال�شجل الكامل
Duplicate_Record

ال�شجل الكرر
Record_Deleted

حذف ال�شجل

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

حل���ذف �شجل، ظلله من خلل النقر على ال�شف الذي يحت���وي على البيانات املراد حذفها. يف 
ال�شري���ط Home، اخ���رت Delete من الق�شم Records. اأعط عناي���ة كبرية لهذه العملية. �شوف 
ل���ن ي�شمح Access باحلذف عن طريق Undo.  للحد من احلذف غري املق�شود، �شوف ي�شاألك 
Access عم���ا اإذا كنت تريد حذف ال�شجل )انظر الر�شم 13.3(. �شوف يحذف ال�شجل بالنقر 

 .Yes على
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الر�شم 13.3 

حذف �شجل

.Access امل�شدر: ر�شالة حتذير �شمن برجمية

ميك���ن لل�شتعلم Find duplicates اأن يظهر اأي�شا اإذا كان نف�س StudID قد مت اإدخاله لطالبني 
اثن���ني )انظ���ر الر�شم 13.4(. ميكن اأن حتدث هذه احلالة عندم���ا ي�شتخدم املحلل اإجراء خاطئ 
ل »اإن�ش���خ واأل�ش���ق« اأو عندما يكون قد مت تغي���ري قيمة يدويا باخلطاأ. يب���ني الر�شم 13.5 الإدخال 

املنا�شب README.DOCX  ملثل هذا التغيري. 

الر�شم 13.4 

نف�س رمز الطالب لطالبني اثنني

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

الر�شم 13.5 

توثيق ت�شحيح الأخطاء املتعلقة برمز الطالب

القيمة امل�شًلحةقيمة البياناتاملتغريرمز الطالبرمز وحيد
StudentID755756  رمز الطالب4755

امل�شدر: متثيل املوؤلفني
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استخدام Access لفحص األسماء املكررة 

ي�شتخ���دم Access اأي�شا للبحث عن الأ�شماء املكررة يف نف�س املدر�شة )التمرين 13.2(. اإذا 
ثب���ت وجود قائمت���ني يف املدر�شة حتتويان على نف����س ال�شم، ولكن برموز خمتلف���ة للطلب، فاإنه 
يج���ب التحقق من كرا�ش���ات الختبار الأ�شلية ملعرف���ة ما اإذا كان يوجد باملدر�ش���ة بالفعل طالبان 
بنف�س ال�شم. اإن احلاجة لإجراء مثل هذه الفحو�شات هي ال�شبب الرئي�س من وراء �شرورة ترتيب 

كرا�شات الختبار بعناية بعد الت�شحيح من اأجل ا�شرتجاعها ب�شهولة يف حال وجود ا�شتعلم.

التمرين 13.2

ا�شتخدام ال�شتعالم Find Duplicates  لتحديد موقع الأ�شماء املكررة للطالب

:Access يف Find duplicates يو�شح هذا التمرين كيفية ا�شتخدام ال�شتعلم

افتح …\MY SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA.ACCDB )مع التغيريات املحفوظة من التمارين ال�شابقة(.. 1
�شم���ن ال�شريط Create، اخرت Query Wizard يف الق�شم  Other. يفتح Access حينها مربع حوار يدعى . 2

 .OK ثم انقر فوق ،Find Duplicates Query Wizard اخرت .New Query
3 ..Next ثم انقر فوق ،TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED اخرت
4 . .Next ثم انقر فوق .) 13.2.A ر�شم التمرين( FamilyName و GivenName و SchoolID اخرت
�شم���ن ال�شا�ش���ة التالية، اخرت StudID و SchoolName كاملتغريات الت���ي تريدها يف التقرير )انظر ر�شم . 5

.Next شوف متكن هذه العملية من حتديد اأي اأ�شماء مكررة ب�شهولة. ثم انقر فوق� .) 13.2.B التمرين

حقول القيم املكررة   13.2.A ر�شم التمرين
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التمرين 13.2 )تابع(

حقول ا�شتعالم اإ�شافية   13.2.B ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

6 . .Find duplicates for TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED_names شج���ل ه���ذا ال�شتع���لم حت���ت ا�ش���م�
( اأن ملف  13.2.C انظر ر�ش���م التمرين( Access يبني تقرير .Finish وانقر ف���وق View the results ث���م اخ���رت
البيانات هذا قد يت�شمن �شجل مكررا، لأن طالبني من نف�س املدر�شة لهما نف�س ال�شم ويحملن رمزين خمتلفني 
للطالب. يجب اأن يفح�س م�شغل البيانات كرا�شات الختبار الأ�شلية اأو قائمة الطلب يف املدر�شة املعنية ملعرفة 
م���ا اإذا كان طالب���ني بنف�س ال�شم قد اأجريا الختبار بالفعل اأو ما اإذا كان اأحد ال�شجلني مكررا باخلطاأ. اإذا كان 

.Access ال�شجل يحتوي على خطاأ ومت تكرار البيانات، ينبغي ت�شحيح جدول البيانات يف قاعدة بيانات

نتائج ال�شتعالم   13.2.C ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

افتح TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED يف قاعدة البيانات اخلا�شة بك.. 7
لتحدي���د موقع ال�شجلت، اخ���رت Find من ال�شريط )Home )CTRL+F واأدخ���ل العدد 3870204 بداخل خانة . 8

.Find Next انقر فوق .Find what الن�س
�شوف يحدد Access موقع رمز الطالب هذا يف ملف البيانات، و�شوف يظهر الإدخالن بنف�س ال�شم )ر�شم التمرين 
i13.2.D(. هناك �شببان اثنان حمتملن لوجود طالبني اثنني بنف�س ال�شم يف نف�س املدر�شة: اإما اأن طالبني اثنني يف 
عينة التقييم الوطني يحملن نف�س ال�شم، اأو اأن خطاأ قد حدث يف اإدخال البيانات ومت اإدخال بيانات الطالب مرتني.
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التمرين 13.2 )تابع(

اأ�شماء مكررة متت مالحظتها    13.2.D ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

يج���ب اأن يتحق���ق م�شغ���ل البيانات م���ن �شجلت املدر�ش���ة اأو كرا�شات الختب���ار الأ�شلي���ة. اإذا مت العثور على 
طالب���ني اثن���ني بنف�س ال�شم، من املفرو����س اأن يكون من ال�شهل التعرف عل���ى كل منهما. ميكنك التمييز بني 
 John بالن�شبة ل JohnC الطالبني الثنني عن طريق اإ�شافة احلرف الأول املوافق لل�شم الثاين للطالب )مثل
Charles( اأو ع���ن طريق اإ�شاف���ة رقم اإلى كل ا�شم اأول. يجب اأن يتم الت�شحيح يف اجلدول، ول ينبغي اأن يتم 

يف ال�شتعلم.

�شم���ن TBL_MATHS_3A_DATA_CLEANED، ا�شغ���ط على العدد 1 بع���د k يف Jack بالن�شبة لل�شجل الأول. . 9
.) 13.2.E افعل نف�س ال�شيء مع 2 بالن�شبة لل�شجل الثاين )انظر ر�شم التمرين

جعل الأ�شماء املكررة فريدة    13.2.E ر�شم التمرين

Access امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

10 ..) 13.2.F ر�شم التمرين(  README.DOCX شجل التغيريين يف�

README.DOCX التكرارات يف   13.2.F ر�شم التمرين

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

�شغ���ل ال�شتع���لم مرة اأخرى للتاأكد من اأنه ق���د مت اإ�شلح اخلطاأ املتعل���ق ب Jack Crokar. ينبغي األ يرجع . 11
 Find duplicates TBL_ اأي اإدخ���الت. )ملحظ���ة: لإع���ادة ت�شغيل ال�شتع���لم، انقر مرتني ف���وق ال�شتع���لم

.(All Access Objects – Queries  شمن القائمة� MATHS_3A_FINAL_NAMES
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ه���ذه العملية هي مماثلة لتل���ك التي مت و�شفها يف الق�شم ال�شابق. يج���ب اإن�شاء اأمر ي�شتخدم 
متغ���ريات ا�شم الطالب ورمز املدر�شة ويفح�س لتحدي���د اأي طالب اآخر يف املدر�شة بنف�س ال�شم. 
يجم���ع Access املتغريين لإن�شاء متغري بحث للعثور عل���ى اأي مطابقة يف البيانات. اإذا مت اختيار، 
عل���ى �شبيل املث���ال، GivenName John، و FamilyName Smith، و SchoolID 1294، ف�شيكون 
متغ���ري البح���ث املوؤقت الذي مت اإن�شاوؤه �شم���ن Access هو 1294. ل يح���اول Access العثور على 
جميع الطلب با�شم John اأو جميع الطلب با�شم Smith ولكن يركز البحث على جميع الطلب 

.John Smith يف املدر�شة 1294 با�شم

ميك���ن للق���ارئ اأن يتحقق من تقدم���ه يف التمرينني 13.1 و 13.2 باملقارنة م���ع قاعدة البيانات يف
 …\NAEA DATA CLEANING\EXERCISE SOLUTIONS\MATHS_3A_DATA_ SOLU�
TION2.ACCDB.

للقي���ام بالتحلي���ل، �شوف يحتاج امل�شتخدم الو�شول اإلى امللف ال���ذي يحتوي على نتائج بيانات 
الختب���ار. يف ه���ذه احلالة، ميكن ح�شاب جمموع الدرجات لكل طال���ب با�شتخدام SPSS، والذي 
ميك���ن ت�شدي���ره اإلى Access مع بقية البيانات املنقحة كما هو مبني يف التمرين 12.1. من خلل 
اخلط���وات املو�شح���ة يف التمري���ن 12.3، ميكن اإن�ش���اء ا�شتعلم من اجلدول امل�شت���ورد التي يعزل 
اإجاب���ات الطلب عل���ى الفقرات وبيان���ات جمموع الدرج���ات، جنبا اإلى جنب م���ع خلفية الطالب 

وبيانات املدر�شة.

 تهدف العديد من الإجراءات التي اتخذت هنا عند دمج ملفني اإلى �شمان اأنه قد مت الحتفاظ 
بالع���دد ال�شحي���ح لل�شج���لت، واأن ال�شج���لت من ملف واحد ق���د متت مطابقتها م���ع ال�شجلت 
ال�شحيح���ة يف امللف الث���اين، واأنه قد مت حتديد التكرارات واإزالته���ا اإذا لزم الأمر. مت تنفيذ تلك 
املهمات يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب عند اإن�شاء اأطر اأخذ عينات احتمالية متنا�شبة مع حجم 
عين���ة الط���لب. �شوف ي�ش���األ SPSS بانتظام ما الذي يج���ب القيام به ب�ش���اأن التكرارات التي مت 
العث���ور عليه���ا اأثناء مطابقة امللفات. يرجى الرجوع اإلى تل���ك التمارين وملحظة كيف يتم القيام 

باملطابقة وتنفيذها.
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 III.A الملحق      

تنقيح وإدارة البيانات:
املجلدات وامللفات

ي�ش���ف هذا امللحق امللفات املراد ا�شتخدامها يف اإجن���از التمارين يف اجلزء الثالث. وميكن 
العث���ور عل���ى هذه امللف���ات يف القر�س املدمج ال���ذي ي�شاحب هذا الدليل. ي�ش���ف جدول امللحق 
III.A.1 حمتوي���ات جملد التمارين، ويبني ر�ش���م امللحق III.A.2 حمتويات املجلد حلول التمارين، 

.III.A.1 وتظهر بنية دليل ملف تنقيح واإدارة البيانات يف ر�شم امللحق
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III.A.1 الـجــدول

التمـــاريـن

ال�شرحالربجميةا�شم امللف

DATA VERIFICATION EXER�
CISE. XLSXExcel 2007

القي���ام مبقارن���ات منطقي���ة للتحقق مم���ا اإذا 
كانت اخلليا متطابقة.

DATA_SET_1.SAVSPSS
ت�شغيل اأوامر التوات���ر وت�شحيح �شجلت امللف 

التي بها اأخطاء.
MATHS 3A CODEBOOK TEM�

PLATE. XLSXExcel 2007
اإ�شافة كافة قيم كتاب الرموز للعنا�شر ال�شبعة 

الأخرية.
SAMPLE TEST PAPER 

3A.DOCXWord 2007.ا�شتخدامه كاأداة مرجعية لإن�شاء كتاب الرموز

SCHOOLS.XLSXExcel 2007
Ac�  ا�شترياد قائمة املدار�س اإلى قاعدة بيانات

.cess
STUDENTQUESTIONNAIRE.

DOCXWord 2007
ا�شتخدام���ه كمث���ال ل�شتبانة الطال���ب للتقييم 

الوطني.

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

III.A.2 الـجــدول

حلول التمارين

ال�شرحالربجميةاأ�شم امللف
DATA VERIFICATION EXER�

CISE_SOLUTION.XLSXExcel 2007احلل لفح�س املقارنة املنطقية

DATA_SET_1_SOLUTION.SAVSPSS احلل ملهمة ت�شحيح اأخطاء البيانات
MATHS 3A CODEBOOK SO�

LUTION.XLSX
Excel 2007احلل ملهمة اإن�شاء كتاب الرموز

MATHS_3A_DATA_SOLU�
TION1.ACCDBAccess 2007 احلل ملهمة اإن�شاء اجلدول والنموذج

MATHS_3A_DATA_SOLU�
TION2.ACCDBAccess 2007 احلل ملهمات اإن�شاء ت�شدير البيانات وال�شتعلم

README.DOCXWord 2007
�شج���ل الت�شحيح���ات الت���ي اأدخلت عل���ى ملفات 

البيانات

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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III.A.1 الر�شم

بنية دليل ملف تنقيح واإدارة البيانات

امل�شدر: متثيل املوؤلفني.





4
الجزء الرابع 

األوزان، والتقديرات، والخطأ يف أخذ العينات 

Gough Heward .J and Dumais Jean

يرك���ز اجلزء الرابع على اإعداد البيانات للتحليل، املرحلة 
التي تاأتي بعد اأخذ العينات، واإجراء الختبار، واإدخال وتنقيح 
البيان���ات. لق���د مت و�شع التماري���ن على اأ�شا�س العم���ل ال�شابق 
ال���ذي يفرت�س اأن يكون قد مت القيام ب���ه يف اجلزء الثاين على 
جمموعة بيانات Sentz. ي�شمل هذا اجلزء �شل�شلة من اخلطوات 
املهمة ال�شابق���ة للتحليل، مبا يف ذلك ح�شاب وا�شتخدام اأوزان  
ال�شتط���لع، وح�شاب التقدي���رات والأخط���اء يف اأخذ العينات 
اخلا�شة بها. واأخريا، يعال���ج جمموعة من املوا�شيع اخلا�شة، 
مبا يف ذلك عدم ال�شتجابة والق�شايا املتعلقة باملدار�س كبرية 

و�شغرية احلجم.
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      الفصل الرابع عشر

حساب أوزان  االستطالع

ي�ش���ف هذا الف�شل اأوزان التقديرات، مبا يف ذلك كيفية ح�شابها، وكيفية تعديلها يف حالة عدم 
الجابات، وكيفية ا�شتخدام معلوم���ات اإ�شافية حديثة لتعديل اأوزان التقديرات من اأجل ح�شاب 

املجاميع الوطنية.

أوزان التصميم

التقدي���ر ه���و تقنية لإنت���اج املعلومات حول املجتمع مو�ش���وع الهتمام على اأ�شا����س البيانات التي 
مت جمعه���ا من عينة من ذل���ك املجتمع. اخلطوة الأولى يف التقدير ه���ي تعيني وزن لكل وحدة يف 
العينة اأو لكل من وحدات العينة امل�شتجيبة. ميكن اعتبار وزن الت�شميم كمتو�شط عدد الوحدات 
يف جمتم���ع  ال�شتط���لع الذي متثله كل وح���دة يف العينة ويتم حتديده من قب���ل ت�شميم العينة. 
 .π يعني الت�شميم(، لوحدة يف العينة هو عك�س احتمال اإدراجها d حي���ث( wd ،فت�شمي���م الوزن
 ،π ،وق���د متت الإ�ش���ارة �شابقا اإلى اأنه يف اأخ���ذ العينات الحتمالية، لكل وح���دة احتمال معروف
لختياره���ا يف العينة. ف���اإذا كان احتمال الإدراج هو، على �شبيل املثال، 1 من 50، فكل وحدة من 
العين���ة متثل ، يف املتو�ش���ط، 50 وحدة من جمتمع  ال�شتطلع؛ وبالتايل، يكون وزن الت�شميم هو 

.wd = 50



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي194

لح���ظ اأنه بالن�شب���ة للت�شميم متعدد املراح���ل )الذي كثرًيا ما ي�شتخ���دم يف التقييم الوطني 
للتح�شي���ل التعليم���ي(، يكون احتمال الوحدة يف الختيار هو الحتم���ال الإجمايل للختيار يف كل 

مرحلة.

العين���ات الع�شوائية الب�شيطة والعينات الع�شوائية املنتظم���ة هي ت�شاميم مت�شاوية الحتمال، 
لأن ل���كل وحدة فر�ش���ة مت�شاوية لإدراجها يف العينة. وبتعبري اإح�شائ���ي، يكون احتمال الإدراج يف 
حال���ة اأخ���ذ العينات الع�شوائية الب�شيطة )SRS( هو π = n/N ل���كل وحدة، ويكون وزن الت�شميم 
 π ،ويف حال���ة اأخ���ذ العين���ات الع�شوائية املنتظمة، يكون احتم���ال الإدراج .wd = 1/π = N/n ه���و
k/1 =،، حي���ث يك���ون العدد ال�شحي���ح k = ]n/N[، هو خط���وة اأخذ العينات؛ وهك���ذا، يكون وزن 

.wd = 1/π = k الت�شميم لكل وحدة هو

.)SRS( يو�شح التمرين 14.1 كيفية ح�شاب وزن الت�شميم لعينة ع�شوائية ب�شيطة

بينما الفرز الطبقي هو �شمة من �شمات ت�شميم العينة، تعترب الطبقات كمجتمعات خمتلفة، 
تق���دم كل واح���دة منها جزئها اخلا����س يف العينة الكاملة. وبالتايل، يتم ح�ش���اب اأوزان الت�شميم 

ب�شفة م�شتقلة لكل طبقة وفقا لت�شميم العينات امل�شتخدم يف كل طبقة.

1.000 مدر�شة ينق�شم اإلى طبقتني، املناطق احل�شرية والريفية،  = N لنفرت�س اأن جمتمًعا من
400 مدر�ش���ة والطبقة الريفية من  = N1 يف اإط���ار  ال�شتط���لع. تتكون الطبقة احل�شري���ة من
200، عرب الطبقتني،  = n 600 مدر�ش����ة. يبني اجلدول 14.1 اأن العين���ة الإجمالية بحجم = N2

ق���د توزعت بالت�شاوي على كل طبقة. فاحتم���ال الإدراج، اأو جزء من اأخذ العينات يف هذه احلالة،

التمرين 14.1

وزن الت�شميم لعينة ع�شوائية ب�شيطة من 400 طالب

تذكر اأن اأول عينة مت اختيارها لSentz افرت�شت اإطارا لقائمة كاملة جلميع الطلب ال 27،654 املتوفرة 
فيه���م ال�شروط، من �شمنهم مت اأخذ عينة ع�شوائي���ة ب�شيطة من 400 طالب. وهكذا، فاإن احتمال الإدراج 
 69.135 = 400/wd = 1/π = 27،654 ووزن الت�شميم ه���و ،π 27،654/n/N = 400 = ل���كل طال���ب هو
اأ�شي���ف هذا الوزن اإلى ملف العينة من طرف SPSS )احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية( عندما مت 
STUDENTSR� وفتح امللف SRS400  اختي���ار العينة. ميكن���ك ان ترى ذلك من خلل دخولك اإلى املجلد

SAMPLE با�شتخدام الأوامر التالية:

File – Open – Data – Look in

…\MYSAMPLSOL\STUDENTSRSAMPLE.SAV

Open 
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التمرين 14.1 )تابع(

، بعد )اأ( حذف املتغ���ريات التلقائية غري  14.1.A ينبغ���ي اأن تب���دو النتيجة مثل البيان���ات يف ر�شم التمري���ن
SampleWeight_ و   ،_SampleWeightCumulative_1 و   ،_Inclusion Probability_1 )اأي،  ال�شروري���ة 
Final_(؛ و )ب( اإع���ادة ت�شمي���ة املتغ���ريات الت���ي �ش���وف تك���ون مفي���دة لحقا يف عملي���ة  ال�شتط���لع )اأي، 
PopulationSize، و  SampleSize، و SampleWeight(؛ و )ج( حف���ظ املل���ف. خط���وة التنقي���ح ه���ذه ه���ي 

مطابقة ملا مت القيام به بالن�شبة لعينات املدار�س والف�شول يف وقت �شابق )انظر التمرين 8.3(.

قد ترغب يف حفظ امللف STUDENTSRSAMPLE حتت ...\MYSAMPLSOL\ لوقت لحق.

البيانات يف ملف عينة الطالب   14.1.A  ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

الـجــدول 14.1

عينة ع�شوائية ب�شيطة طبقية مع توزيع مت�شاو
جزء من اأخد العينات / احتمال الإدراجحجم العينةحجم املجتمع الطبقة
N1 = 400n1 = 1004/π1 = 1ح�شري

N2 = 600n2 = 1006/π2 = 1ريفي
N = 1،000n = 200جمموع

امل�شدر: جتميع املوؤلفني 
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 بالن�شب���ة للطبق���ة احل�شرية، ي�ش���اوي بالت���ايل n/N=100/400=1/4=0.25. وج���زء من اأخذ 
العين���ات بالن�شبة للطبقة الريفية ي�شاوي n/N=100/600=1/6=0.167. ويف ملف العينة، يكون 
4 ، ول���كل مدر�شة يف الطبقة الريفية  = wd،1 ل���كل مدر�شة يف الطبق���ة احل�شرية وزن ت�شميم من

.6 = wd،2 وزن ت�شميم من
يف ت�شمي���م اأخ���ذ العينات متعدد املراحل، يت���م ح�شاب وزن الت�شميم الع���ام عن طريق اأخذ 
عك����س احتمال الختيار يف كل مرحلة اأو فرتة ثم �شربها يف بع�س. لنفرت�س اأن عينة عنقودية من 
100 مدر�شة يف املرحلة  = N1 10 من �شم���ن = n1 مرحلت���ني تخت���ار عينة ع�شوائي���ة ب�شيطة من
30 طالبا يف كل مدر�شة )عنق���ود( يف املرحلة الثانية،  = n2 الأول���ى وعين���ة ع�شوائية ب�شيطة م���ن

60 عنقود. احتمال الختيار يف املرحلة الأولى هو = N2 حيث يبلغ عدد الوحدات داخل كل

واحتمال الختيار يف املرحلة الثانية هو

وبالتايل فاإن وزن الت�شميم لكل طالب من العينة هو

 Sentz بالن�شب���ة لت�شمي���م اأخ���ذ العينات م���ن ثلث مراح���ل امل�شتخدم���ة يف درا�شة احلال���ة
)املدار����س، والف�ش���ول، والط���لب يف نهاية املط���اف بحكم ع���دم ال�شتجابة(، حي���ث يكون فيها 

احتمال اختيار الطالب i هو πki يف املرحلة k، يكون وزن الت�شميم لهذا الطالب

= school_weight x class_weight x student_weight
= school_weight x class_weight x 1.

لح���ظ اأن العينة، كم���ا مت ت�شميمها يف البداي���ة لSentz، اختارت كاف���ة الطلب يف ف�شول 
العينة، لذلك student_weight = 1. وهكذا، يبدو الت�شميم كاأنه من مرحلتني فقط. لكن اأهمية 
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املرحل���ة الثالث���ة ت�شبح وا�شحة يف وق���ت لحق، عندما يت�شح اأن الط���لب الذين مت اختيارهم مل 
ي�شارك���وا كلهم يف التقيي���م الوطني. يف هذه احلالة، ل بد من تعدي���ل اأوزان املرحلة الثالثة ب�شبب 

عدم ال�شتجابة )انظر الق�شم التايل(.

يو�ش���ح التمري���ن 14.2 كيفية ح�ش���اب وزن الت�شمي���م بالن�شبة لعينة الحتم���ال املتنا�شب مع 
احلجم )PPS(. ويبني التمرينان 14.3 و 14.4 كيفية اإ�شافة نتائج الختبار.

التمرين 14.2

وزن الت�شميم بالن�شبة لعينة الحتمال املتنا�شب مع احلجم )PPS( للمدار�س والف�شول

�شمن الت�شميم من مرحلتني، مت اختيار يف كل طبقة عدد من املدار�س مع احتمال متنا�شب مع قيا�س حجمهم 
)MOS( بحي���ث يك���ون لكل مدر�شة خمتارة احتمال اختيار خا�س بها. حل�ش���اب هذه الحتمالت، حتتاج اإلى 
ث���لث كمي���ات: nh، عدد املدار����س املختارة يف الطبقة h؛ و zhi ، حجم املدر�ش���ة i يف الطبقة h؛ و Zh ، قيا�س 

.h للطبقة )cumMOS( احلجم الإجمايل

ويكون بالتايل احتمال اختيار املدر�شة هو

عل���ى �شبي���ل املثال، العدد الإجمايل للطلب يف املحافظة الأولى ه���و Z1 = 5،565، وحجم العينة املخ�ش�شة 
لتل���ك املحافظ���ة ه���و n1 = 24. اإذا كان قيا�س احلج���م )MOS( للمدر�شة 1101 ه���و z1،1101 = 89 )انظر 

ال�شطرين 1 و 2 لر�شم التمرين A.1.14(، ف�شوف يكون احتمال اختيار تلك املدر�شة هو

ث���م مت اختي���ار ف�شل واحد مع احتمال م�شاو من قائمة الف�ش���ول املتوفرة فيها ال�شروط لكل مدر�شة خمتارة؛ 
اإذا كان هناك Mhi ف�شل باملدر�شة i يف الطبقة h، يكون احتمال الختيار يف املرحلة الثانية هو

يح�ش���ب SPSS للعين���ات املعقدة كل م���ن احتمالت الختي���ار واأوزان الت�شميم )امل�شماة ب���اأوزان العينة من 
ط���رف SPSS( عند اختياره للعينات. مبا اأنه قد مت اختيار عينتني متداخلتني، فيجب ح�شاب وزن الت�شميم 

الإجمايل للمدر�شة وال�شف كناجت �شرب العن�شرين.
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التمرين 14.2 )تابع(

افتح امللف باتباع الأوامر التالية:
File – Open – Data – Look in

MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE.SAV\…
Open

اأدخ���ل   .Target Variable DesignWeight �شم���ن  اأدخ���ل   .Transform – Compute Variable ث���م اخ���رت 
.OK انقر فوق .Numeric expression شمن� Weight1*Weight2

لتعدي����ل �شياغ����ة املتغ����ري DesignWeight، حول العر�����س ل Variable View )عل����ى اأ�شفل الي�ش����ار( وتاأكد من اأن 
ال�شيغ����ة ع�شرية برقمني اأو ثلثة. ارجع اإلى Data View واحفظ امللف CLASS_SAMPLE. تعر�س البيانات من 

. 14.2.A والتي تت�شمن وزن الت�شميم يف �شيغة ع�شرية برقمني، يف ر�شم التمرين ،CLASS_SAMPLE امللف

البيانات من ملف عينة الف�شول   14.2.A ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

التمرين 14.3

اإ�شافة نتائج الختبار لعينة ع�شوائية ب�شيطة من 400 طالب

مت تخزي���ن نتائج الختبار الوهمية جلميع طلب ال�شف الثامن يف …\BASE FILES\ RESPONSES. )يف 
احلي���اة الواقعي���ة، كان اإدخالها �شوف يتم بعد اإجراء الختبار وتنقيح البيانات، يف وقت ما بعد ح�شاب اأوزان 
الت�شمي���م الأويل.( يف اخلط���وة املوالي���ة ، �شوف يطابق امللف ال���ذي يحتوي على الط���لب ال 400 الذين مت 

اختيارهم مع ملف نتائج الختبار لهوؤلء الطلب. مرة اأخرى، �شوف تعمل على فرز ودمج امللفات.
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التمرين 14.3 )تابع(

اقراأ وادمج ملف RESPONSES با�شتخدام الأوامر التالية:. 1
 File – Open – Data – Look in

BASE FILES\RESPONSES.SAV\…

Open

.OK انقر فوق .Sort by اإلى STUDENTID وانقل Data – Sort cases اخرت

اقراأ وافرز امللف الذي يحتوي على العينة الع�شوائية الب�شيطة للطلب بنف�س الطريقة:. 2
 File – Open – Data – Look in

MYSAMPLSOl\STUDENTSRSAMPLE.SAV\…

Open

.OK انقر فوق .Sort by اإلى STUDENTID وانقل Data – Sort cases اخرت

اأدمج ال�شتجابات مع عينة الطلب. احذف بع�س املتغريات الغريبة واحتفظ فقط ب�شجلت العينة. )يف . 3
احلياة الواقعية، �شوف تتوافق هذه الإجراءات مع مراحل جمع البيانات وت�شجيل البيانات.(

ا�شح���ب مل���ف RESPONSES اإلى �شا�ش���ة العر����س. اخ���رت Data – Merge files – Add variables. اخرت 
Match cases on key vari� انقر فوق .Continue وانقر فوق Open dataset من STUDENTSRSAMPLE

.Key variables اإلى Excluded variables من STUDENTID وانقل  ،…ables

انقر فوق Non-active dataset is keyed table ثم انقر فوق OK وانقر فوق  OK مرة اأخرى.

يج���ب اأن تظه���ر الآن املتغ���ريات PopulationSize، و SampleSize، و SampleWeight كمتغ���ريات جمموعة 
البيان���ات RESPONSES. معظ���م ال�شجلت لها خليا فارغة. �شوف حتتفظ ب�شجلت ال400  طالب للعينة 

الع�شوائية الب�شيطة )SRS(، ولي�س �شجلت كل الطلب.

.Data – Select Cases – Use filter variable :ا�شتخدم الأوامر التالية

SRSRespons� اأدخل .…Copy selected cases انقر فوق .Use filter variable اإلى PopulationSize  نقل
 .OK وانقر فوق Dataset name يف اإطار es

اأغل���ق RESPONSES بدون حفظ���ه. ا�شحب SRSResponses اإلى �شا�شة العر�س، واحفظ امللف حتت اإ�شم  
MYSAMPLSOL\SRSRESPONSES.SAV\…

يحت����وي ر�شم التمري����ن A.14.3 على ملف البيانات املحفوظ لثلثة طلب، والذي يت�شمن مقتطفات من نتائج 
الختب����ار لعينة من 400 طالب، وجاهز للوزن والتقدير. قد يكون ترتيب املتغريات على �شا�شتك خمتلفا. لحظ 
متغ����ري status، والذي ي�شري اإلى و�شع الطالب وقت الختبار. قم بتمرير امللف لأ�شفل ولحظ اأن بع�س الطلب 
ق����د تغيب����وا عن املدر�شة يف يوم الختبار واآخري����ن قد ت�شربوا منها )اأو غريوها( من����ذ التاريخ الذي اأن�شاأت فيه 

املدر�شة قوائم الطلب. فالتغيب والت�شرب والتحويل هي م�شاكل عادية يف اإ�شتطلعات التقييم الوطني.
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التمرين 14.3 )تابع(

مقتطف من نتائج الختبار لعينة من الطالب   14.3.A ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

التمرين 14.4

)PPS( اإ�شافة نتائج الختبار لت�شميم عينة   الحتمال املتنا�شب مع احلجم

عملي���ة اإ�شاف���ة نتائج الختبار لت�شميم PPS هي م�شابهة لإ�شاف���ة نتائج الختبار لطلب SRS400. لكن يف 
هذه احلالة تكون ت�شل�شلت اأخذ العينات مهمة: مت اأخذ عينات من املدار�س اأول، ثم من الف�شول، واأخريا من 
الط���لب. توؤثر هذه البني���ة على كيفية فرز امللفات ودجمها. يتوافق هذا التمرين مع اأن�شطة ت�شجيل البيانات 
للتقيي���م الوطني يف احلي���اة الواقعية. يف البداية، عليك فتح ملف الجابات الكامل والذي يحتوي على بيانات 
جمي���ع طلب ال�شف الثامن البالغ عددهم 27،654 طالب. �شوف يتم مطابقة هذه ال�شتجابات مع الطلب 

)يف العينة( من �شفوف العينة و�شوف يتم الحتفاظ ب�شجلت املطابقة.

1. اقراأ وافرز ملف RESPONSES كما يلي:
 File – Open – Data – Look in 

BASE FILES\RESPONSES.SAV\...
Open

.Sort by اإلى SCHOOLID CLASSID وانقل Data – Sort cases اخرت
.OK انقر فوق

2. اقراأ وافرز امللف الذي يحتوي على عينة من 120 ف�شل على النحو التايل:
File – Open – Data – Look in

MYSAMPLSOL\CLASS_SAMPLE.SAV\…
Open
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التمرين 14.4 )تابع(

.OK انقر فوق .Sort by اإلى SCHOOLID CLASSID وانقل Data – Sort اخرت اخلانات
3. اأدمج ال�شتجابات وعينة الف�شول. احذف بع�س املتغريات الغريبة واحتفظ فقط ب�شجلت العينة.

CLASS_ اخرت .Data – Merge files – Add variables اإلى ال�شا�شة. اخ���رت RESPONSES ا�شح���ب مل���ف
.Continue وانقر فوق ،Open dataset  شمن� SAMPLE

 .Match cases on key variables انقر فوق
 .Key variables اإلى Excluded variables من CLASSID و SCHOOLID انقل

انقر فوق Non-active dataset is keyed table. انقر فوق OK وانقر فوق OK مرة اأخرى. 
يج���ب اأن تظه���ر الآن متغريات اأحج���ام املجتمع، واأحج���ام العين���ات، والأوزان على مل���ف الجابات. احتفظ 

.Data – Select Cases ب�شجلت العينة باختيار
PPSRe� DesignWeight اإل���ى Use filter variable. انق���ر ف���وق Copy selected cases… واأدخ���ل   انق���ل

.OK ثم انقر فوق ،Dataset name يف خانة sponses
ا�شح���ب PPSResponses اإلى ال�شا�شة، وانقر فوق Variable View. لن تكون هناك حاجة للمتغريات التالية 

 .nbclass، class_size، school_size، alloc :وميكن حذفها
MYSAMPLSOL\PPSRESPONSES.SAV\… احفظ امللف حتت ا�شم

يق���دم ر�شم التمرين A.14.4 مقتطف من نتائج الختبار على اأ�شا�س العينة الع�شوائية من مرحلتني مع عينة 
)PPS (الحتمال املتنا�شب مع احلجم

ر�شم التمرين A.14.4           مقتطف من نتائج الختبار على اأ�شا�س العينة الع�شوائية من مرحلتني

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

اأغلق كافة ملفات البيانات املفتوحة دون حفظها.
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تعديل األوزان بالنسبة لعدم االستجابة

تع���اين جمي���ع  ال�شتطلعات من عدم ال�شتجابة، ويحدث ذلك عندم���ا تكون جميع اأو بع�س 
املعلوم���ات املطلوب���ة من وح���دات العينة املخت���ارة غري متوف���رة ل�شبب ما. ميك���ن اأن يحدث عدم 
ال�شتجاب���ة عندما ترف����س املدر�شة اأو الطالب امل�شاركة، اأو عندما يتعذر حتديد موقع املدر�شة، اأو 
عندم���ا يتغيب الطلب، اأو عندما تكون املعلومات التي مت احل�شول عليها غري قابلة لل�شتخدام. 
واأ�شهل طريقة للتعامل مع عدم ال�شتجابة هو جتاهلها. لكن عدم تعوي�س الوحدات غري امل�شتجيبة 
ي���وؤدي اإل���ى التحي���ز. وميكن اأن ينتج عن ذل���ك، على �شبيل املث���ال، التقلي���ل اأو املبالغة يف متو�شط 

م�شتويات التح�شيل عند الطلب، اأو يف حجم القيد الوطني، اأو يف حجم هيئة التدري�س.

والطريق���ة الأكرث �شيوعا للتعامل م���ع جمموع عدم ال�شتجابة هي تعديل اأوزان الت�شميم على 
افرتا����س اأن الوحدات امل�شتجيبة متث���ل كل من الوحدات امل�شتجيبة وغ���ري امل�شتجيبة. يكون هذا 
التعديل معقول يف ظل افرتا�س اأن اخل�شائ�س ايل يتم قيا�شها يف  ال�شتطلع عند غري امل�شتجيبني 
ه���ي م�شابهة للم�شتجيبني. ثم يتم توزيع اأوزان الت�شميم لغري امل�شتجيبني بني امل�شتجيبني. وغالًبا 
ما تتم هذه اخلطوة با�شتخدام تعديل عدم ال�شتجابة؛ يتم �شرب العامل مع وزن الت�شميم لإنتاج 

وزن معدل لعدم ال�شتجابة، كما هو مو�شح يف املثال املوايل.

يت���م عادة تعريف عامل تعديل عدم ال�شتجابة كن�شب���ة جمموع الأوزان يف العينة الأ�شلية من 
جمموع اأوزان الوحدات امل�شتجيبة.

ينبغ���ي على فري���ق اأخذ العينات الت�شاور مع امل�شوؤولني عن اإج���راء الختبار وحتديد عدد غري 
امل�شتجيبني يف كل مدر�شة. يجب اأن تكون بيانات غري امل�شتجيبني متوفرة يف �شجل من مثل منوذج 
متابعة الطلب )انظر الإطار 4.1(. ميكن لفريق اأخذ العينات ا�شتخدام هذه املعلومات حل�شاب 

عوامل التعديل املنا�شبة.

40 طالبا.  = N 20 طالبا من ف�شل من = n لنفرت�س اأنه مت اختيار عينة ع�شوائية ب�شيطة من
ي���دل على عدد الوح���دات امل�شتجيبة ب nr. من بني العينة امل�شتهدفة الأ�شلية من 20 طالبا، اأجنز 
16 طالبا. لتحدي���د وزن الت�شميم والوزن املعدل لع���دم ال�شتجابة للوحدات  = nr التقيي���م فق���ط

امل�شتجيبة، ل بد من اتخاذ اخلطوات التالية:

اأوًل: اح�شب احتمالت الإدراج لعينة ع�شوائية ب�شيطة:	•

2 = wd  اإذن، وزن الت�شميم لكل عينة خمتارة هو   
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•	 20 = n 16 �شخ�شا من بني = nr ثانًي���ا: اح�ش���ب عامل تعديل عدم ال�شتجاب���ة. مبا اأن فق���ط
املختاري���ن قدم���وا املعلومات املطلوبة، فان حجم العينة النهائي هو 16. اإذا افرت�شنا اأنه ميكن 
ا�شتخ���دام الوح���دات امل�شتجيب���ة لتمثيل كل من الوح���دات امل�شتجيبة وغ���ري امل�شتجيبة، فيكون 

عامل تعديل عدم ال�شتجابة هو

اخلط���وة الأخ���رية هي ح�ش���اب الوزن املعدل لع���دم ال�شتجابة. ف���وزن الت�شمي���م املعدل لعدم 	•
ال�شتجابة، wnr، هو نتاج �شرب وزن الت�شميم يف عامل تعديل عدم ال�شتجابة:

وميث���ل كل م�شتجيب الآن 2.5 طالبا يف التقييم الوطن���ي )مقارنة مع 2.0 طالبا لو كان جميع 
الطلب قد ا�شتجابوا(. لذلك، يتم تعيني الوزن النهائي 2.5 اإلى كل وحدة يف ملف البيانات.

يق���دم التمرين 14.5 لأغرا�س بيداغوجية. يو�شح هذا املث���ال كيفية التعامل مع م�شاألة و�شع 
اأوزان الطلب، والذين على الرغم من اختيارهم يف العينة، مل ي�شاركوا يف التقييم الوطني.

اإذا افرت�شن���ا اأن جميع غري امل�شتجيبني يف التقييم الوطني مت�شابهني من حيث اخل�شائ�س 
الت���ي يت���م قيا�شها يف التقييم، فيمك���ن اإذا تطبيق نف�س عامل تعديل ع���دم ال�شتجابة على جميع 
املجموع���ات امل�شتجيبة. لكن غالًبا ما يكون هناك �شبب وجي���ه لفرتا�س اأن املجموعات الفرعية 
تختلف يف نزعات ا�شتجاباتها ويف خ�شائ�شها. على �شبيل املثال؛ قد يتغيب الطلب يف املدار�س 
الريفي���ة بقيم���ة اأكرب م���ن الطلب يف املدار����س احل�شرية، وق���د يح�شل الفتي���ان والفتيات على 
مع���دلت اإجاب���ات خمتلفة. فمن املرجح اأن يوؤدي تطبيق نف����س التعديل على جميع امل�شاركني اإلى 
حتي���ز يف النتائج. يف مثل هذه احلالت، يجب اأن يتم القيام بتعديلت منف�شلة لعدم ال�شتجابة 

داخل كل طبقة.
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التمرين 14.5

تعديل اأوزان عدم ال�شتجابة لعينة ع�شوائية ب�شيطة من 400 طالب

مل يتم اختبار بع�س الطلب يف عينة من 400 طالب خمتارة من الإطار وفقا للت�شميم. يجب على فريق اأخذ 
العينات اأن يقوم بتعوي�س عدم ال�شتجابة. يجب اأن ينظر يف نوعني خمتلفني من غري امل�شاركني.

اأول: ق���د يكون بع�س الطلب غ���ري متواجدين للختبار، لأنهم قد غادروا الف�ش���ل )واملدر�شة( ب�شكل دائم. 
و�شيتم الإ�شارة اإليهم يف ملفات البيانات بو�شع مت�شربني اأو مل يعودوا متواجدين باملدر�شة. ويف هذه احلالة، 
ق���د يناق����س البع�س اإمكانية تركه���م يف الإطار، من دون تغي���ري اأوزانهم، ولكن منحه���م درجات من �شفر يف 
الختبارات. وميكن اعتبار هذا على الأ�شح عقوبة قا�شية با�شتخدام اإطار غري حديث. يف الواقع، كان الطلب 
ينتم���ون للمجتم���ع يف الوقت الذي مت فيه و�شع الإطار لكن مل يعودوا اأف���رادا يف املجتمع يف وقت التقييم، وهو 
املجتم���ع ال���ذي �شوف ت�شري اإلي���ه التقديرات بالفعل. ومع ذل���ك، فو�شع �شف���ر لأوزان املت�شربني واإزالتهم من 
قاع���دة البيانات يف النهاية هي ممار�شة �شائعة. تفرت�س هذه ال�شرتاتيجية اأن الطالب قد انتقل اإلى مدر�شة 
اأخ���رى ومازال���ت لديه فر�شة باأن يكون جزءا من التقيي���م اأو باأن يتم متثيله من قبل �شخ�س يف العينة. ل يتم 

اأي تعديل على اأوزان الطلب امل�شاركني.

ثاني���ا: قد يك���ون بع�س الطلب متغيبني ب�شكل موؤقت ب�شبب املر�س، اأو مل�شاع���دة والديهم، اأو لأ�شباب اآخرى. 
وميكن اعتبار هوؤلء الطلب، والذين هم م�شجلون يف و�شع تغيب، غري م�شتجيبني »حقيقيني«. فهم ل يزالون 
�شمن املجتمع، وكان بالإمكان اختبارهم يف يوم اآخر. وميكن اعتبارهم »مفقودين ع�شوائيا«. وبالتايل، ينبغي 
تعيني تعديل لأوزان عدم ال�شتجابة لأوزان بقية اأع�شاء العينة )مبا يف ذلك اأولئك الذين غادروا ب�شكل دائم، 
اأي املت�شرب���ني، لأنهم يتواجدون �شمن الإطار وكان���وا اأفرادا من املجتمع عندما مت حتديد اأوزان الت�شميم(. 
وعندم���ا حت�شب تقدي���رات جمتمع  ال�شتطلع لحق���ا، �شوف ت�شف���ى العنا�شر غري امل�شتجيب���ة )املتغيبون، 

واملرت�شبون، وما �شابه ذلك( خارج العينة.

ينبغ���ي على فريق اأخ���ذ العينات احل�شول على معلومات عن و�شع امل�شاركة ل���كل طالب من العينة )م�شارك، 
غائ���ب، مت�ش���رب، اأو اأي و�ش���ع اآخر كما ه���و مطلوب( من فريق جم���ع البيانات لكل مدر�ش���ة م�شاركة وطالب 

م�شارك. و�شوف يتعني ت�شجيل هذه املعلومات وو�شعها يف ملف العينة بطريقة مماثلة ملا هو مو�شح هنا.

يت���م تخزي���ن ا�شتجاب���ات الط���لب ووزن ت�شميمهم لت�شمي���م العين���ة الع�شوائية الب�شيط���ة )SRS(، يف …\
MYSAMPLSOL\SRSRESPONSES ي�ش���ري املتغري STATUS اإلى و�شع غري امل�شتجيبني. يتم اإن�شاء متغري 

RESP كعلم���ة لل�شتجابة اأو عدم ال�شتجابة. مب���ا اأن SRS ل ي�شتخدم معلومات حول املدار�س اأو الف�شول 

الدرا�شي���ة، فاحلالت يف امللف فق���ط هي التي من ال�شروري ح�شابها ومقارنتها م���ع حجم العينة املق�شودة. 
MySamplSol\\… يت���م تعدي���ل اأوزان طلب العينة وفقا لو�شع م�شاركتهم، ويتم تخزي���ن الأوزان النهائية يف

SRSResponses ل�شتخدامها لحقا.
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التمرين 14.5 )تابع(

1. اقراأ ملف SRSResponses با�شتخدام الأوامر التالية:
File – Open – Data – Look in

 MYSAMPLSOL\SRSRESPONSES.SAV\…

Open

Transform – Re� :2. اأن�ش���ئ علمة لل�شتجاب���ة واح�شب عدد حالت ال�شتجابة. ا�شتخدم الأوام���ر التالية
 Output يف RESP اأدخ���ل .Input Variable اإل���ى STATUS نق���ل  ث���م   ..…code into Different Variables

.Variable Name

 Old and انقر فوق .Change انقر ف���وق .Label اإذا كن���ت ترغ���ب ، ميكنك كتابة عن���وان تو�شيحي يف اخلانة
New Values. وحت���ت Old Value، انق���ر فوق Value واأدخل absent، مع احرتام احلروف الكبرية واحلروف 

ال�شغرية. 

�شم���ن New Value، اأدخ���ل العدد 0. انقر ف���وق Add. ويف Old Value، انقر فوق All other values يف اجلزء 
 .OK ثم Continue انقر الآن فوق .Add اأدخل العدد 1 وانقر فوق ،New Value ال�شفلي من ال�شا�شة. ويف

Aggregated vari� وحت���ت .Break variable اإل���ى RESP م���ن القائم���ة. انق���ل Data – Aggregate  اخ���رت
 N_BREAK ل«عينة فعلية« بدل من احلفاظ على EFFSAM اأدخل .Number of cases انق���ر فوق ،ables

الفرتا�شية.

 Sort انقر فوق ،Options و�شمن .Add aggregated variables to active dataset انقر ف���وق ،Save شم���ن�
 .OK  ثم انقر فوق ،file before aggregating

لحظ العدد 19 حتت العنوان EFFSAM حيث RESP هو العدد 0.  ي�شري العدد اأن 19 من اأفراد العينة كانوا 
غري م�شتجيبني �شمن 400 طالب الذين مت اختيارهم.

 Transform – ووزن التقديرات. اخرت من قائمة الأوامر )NRESADJ( اح�شب عامل تعديل عدم ال�شتجابة
 Numeric يف SampleSize/EFFSAM اأدخل .Target Variable يف NRESADJ اأدخل .Compute Variable

.expression

انق���ر فوق If…. انقر ف���وق Include if case satisfies condition. ادخل RESP=1، انقر فوق Continue، ثم 
.OK انقر فوق

 Target يف NRESADJ مرة اأخرى. اأدخ���ل Transform – Compute Variable اخ���رت �شمن قائم���ة الأوام���ر
.Numeric expression اأدخل العدد 0 يف .Variable

انق���ر فوق If…. انقر ف���وق Include if case satisfies condition. ادخل RESP=0، انقر فوق Continue، ثم 
انقر فوق OK وانقر فوق OK مرة اأخرى.

اخ���رت �شمن قائمة الأوام���ر Transform – Compute Variable مرة اأخرى للتحق���ق من وزن التقدير. اأدخل 
.Numeric expression يف SampleWeight* NRESADJ اأدخل .Target Variable يف FINALWEIGHT
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التمرين 14.5 )تابع(

.OK انقر فوق .Continue انقر فوق  .Include all cases انقر فوق .…If انقر فوق
م���ن املفرو����س اأن ترى اأن وزن التقدير النهائي هو 0 بالن�شبة للط���لب الغائبني وحوايل 72.6 )اعتمادا على 

عدد غري امل�شتجيبني يف العينة( بالن�شبة للم�شاركني واملت�شربني.
اإذا مت عر����س تعدي���ل عدم ال�شتجابة والوزن النهائي كاأعداد �شحيحة، ميكن���ك تغيري عدد الأرقام الع�شرية 
الوا�شح���ة من خلل الذهاب اإلى علمة التبوي���ب Variable View وتغيري ال�شيغة هناك. ميثل كل م�شتجيب 

الآن 72.6 طالبا.
احف���ظ املل���ف حت���ت ا�ش���م …\MYSAMPLSOL\RESPSRSFINALWT.SAV. �ش���وف ي�شتخ���دم هذا امللف 

حل�شاب التقديرات يف وقت لحق. اأغلق دون حفظ جميع ملفات البيانات املفتوحة الأخرى.

يبحث املثال التايل حالة حيث تختلف معدلت ال�شتجابة بني الطلب يف املناطق احل�شرية والريفية 
)عل���ى �شبيل املثال، يف اجتياز اختبار الريا�شيات(، مم���ا اأدى اإلى �شرورة تطبيق تعديلت متييزية لعدم 
ال�شتجاب���ة عل���ى كل املجموعتني من البيان���ات.  على الرغم من اأنه قد مت اإختي���ار عينتني من حجم 100 
 nr،1 لتمثيل املجتمعات باملناطق احل�شرية والريفية خلل التقييم الوطني، فقد اأجرى اختبار الريا�شيات

85 = طالبا فقط يف الطبقة احل�شرية و nr،2 = 70 طالبا فقط يف الطبقة الريفية )اجلدول 14.2(.

وفيما يلي نتائج اخلطوات املتخذة حل�شاب معدلت تعديل عدم ال�شتجابة:

وزن الت�شمي���م يف كل طبق���ة ه���و wd،1 = 4 بالن�شب���ة للطبقة احل�شري���ة و wd،2 = 4 بالن�شبة 	•
للطبقة الريفية.

مت احت�شاب عوامل تعديل عدم ال�شتجابة لكل طبقة على النحو التايل:	•

وكان���ت الأوزان املعدلة لعدم ال�شتجابة لكل طبقة، وناجت �شرب وزن الت�شميم يف عامل تعديل 	•
عدم ال�شتجابة هي

وهك���ذا، اأخذ كل م�شتجيب يف الطبقة احل�شرية يف مل���ف العينة وزًنا نهائيًّا من 4.706، وكل 
م�شتجي���ب يف الطبقة الريفية وزًن���ا نهائيًّا من 8.571 )انظر اجلدول 14.3(. وبعبارة اأخرى، مثل 
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كل طال���ب يف املناط���ق احل�شرية حوايل 4.7 طالبا يف املناطق احل�شرية، يف حني اأن كل طالب يف 
املناطق الريفية مثل حوايل 8.6 طالًبا.

الـجــدول 14.2

عينة ع�شوائية ب�شيطة بالطبقات: املجتمع باملناطق احل�شرية والريفية واأحجام العينات ومعدلت 
ال�شتجابة:

عدد امل�شتجيبنيحجم العينةحجم املجتمعالطبقة
N1 = 400n1 = 100nr,1 = 85ح�شر

N2 = 600n2 = 100nr,2 = 70ريف

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

الـجــدول 14.3

عينة ع�شوائية ب�شيطة بالطبقات: املجتمع باملناطق احل�شرية والريفية واأحجام العينات، ومعدلت 
ال�شتجابة واأوزان تعديل عدم ال�شتجابة:

تعديل الوزنوزن الت�شميمعدد امل�شتجيبنيحجم العينةحجم املجتمع الطبقة
N1 = 400n1 = 100nr,1 = 8544.706ح�شر

N2 = 600n2 = 100nr,2 = 7068.571ريف

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

يف بع����س احلالت، قد يكون تعديل عدم ال�شتجابة ممكًنا، اأو �شروريًّا يف الف�شول املحددة، 
وفًق���ا ملتغريات اأخرى، غري تلك امل�شتخدمة يف الفرز الطبقي. عل���ى �شبيل املثال؛ اإذا كان الفتيان 
مييل���ون اإل���ى ال�شتجاب���ة اأقل بكثري م���ن الفتي���ات، فتعديل ع���دم ال�شتجابة على اأ�شا����س املناطق 
احل�شري���ة قد ل يكون مبث���ل فعالية التعديل ح�شب نوع اجلن�س. بالطب���ع، يقت�شي هذا التعديل اأن 
يك���ون نوع اجلن�س متوفًرا يف ج���داول الف�شول لقوائم الطلب لكل ف�شل من العينة. قد يكون من 
احلكمة ا�شت�شارة اإح�شائي  ال�شتطلع، لأن مثل هذه التعديلت قد تكون اأكرث تعقيًدا مما يبدو، 

وقد توؤثر على الكيفية التي �شيتم بها ح�شاب اأوزان التكرار )انظر الف�شل ال�شاد�س ع�شر(.
عن���د ح�شاب عامل تعديل ع���دم ال�شتجابة، قد يتبني اأن كون بع����س وحدات العينة )الطلب( 
ق���د ت�شبح خ���ارج النطاق )اأي لي�شت ج���زًءا من املجتم���ع امل�شتهدف( هو مهم. عل���ى �شبيل املثال؛ 
���ا ب�شبب �شيا�شة وطني���ة ب�شاأن الدماج  ق���د يح�شر �شب���ي ب�شعوبات يف التعل���م ف�شًل درا�شيًّا عاديًّ
املدر�شي، لكن، من املمكن اأن يكون هذا الطفل قد ا�شتبعد من التقييم الوطني لأنه كان يتبع منهاًجا 
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���ا اأو مكيًفا، ومل يكن ج���زًءا من املجتمع امل�شتهدف. فح�شاب تعديل عدم ال�شتجابة ينبغي اأن  مقل�شً
ي�شتن���د على الوح���دات داخل النطاق لإن الوحدات خ���ارج النطاق يف العينة ع���ادة ما متثل وحدات 
اأخرى خارج النطاق يف الإطار. يفرت�س املثال ال�شابق اأن جميع غري امل�شتجيبني هم داخل النطاق.

ينبغ���ي القي���ام بتعديل ع���دم ال�شتجاب���ة ب�شكل منف�ش���ل بالن�شب���ة للمجموع���ات املكونة من 
م�شتجيب���ني مت�شابهني، حيث متث���ل كل جمموعة من غري امل�شتجيبني يف تلك املجموعة. قد ين�شح 
فريق اأخ���ذ العينات با�شت�شارة اأخ�شائي اأخذ العينات للم�شاعدة يف حتديد جمموعات ال�شتجابة 

الأكرث ملئمة لتقييم معني.

.)PPS( يو�شح التمرين 14.6 كيفية ح�شاب تعديل الوزن للعينة املتنا�شبة مع احلجم

التمرين 14.6

)PPS( تعديل اأوزان عدم ال�شتجابة لعينة الحتمال املتنا�شب مع احلجم

يف ح�ش���اب الأوزان للتقيي���م الوطني ل Sentz يف اإطار ت�شميم PPS من مرحلتني، افرت�س اأن جميع املدار�س 
والف�شول املختارة قد ا�شتجابت. من املحتمل عمليا األ يكون الأمر كذلك، و�شوف تكون هناك حاجة لتعديلت 

اإ�شافية للوزن بحيث متثل املدار�س امل�شاركة املدار�س غري امل�شتجيبة يف العينة.

وكم���ا يف حالة املثال SRS، يجب اأن يتم تعوي�س عدم ال�شتجابة �شمن ال�شفوف املختارة. مرة اأخرى، يجب 
التميي���ز ب���ني املت�شرب���ني، والذين يظلون يف امللف مع �شف���ر درجات يف الختبار، واملتغيب���ني املوؤقتني، والذين 

يعتربون غري م�شتجيبني.

يج���ب تعدي���ل اأوزان باقي اأفراد الف�شل بطريقة معيارية. يتم احت�ش���اب التعديل بنف�س الطريقة كما يف حالة 
SRS، با�شتثناء �شرورة الأخذ بعني العتبار الف�شول يف العمليات احل�شابية.

1. ح���دد جمموع���ات ال�شتجابة الأكرث ملءم���ة للتعديل. اإذا كان م���ن املتوقع، على �شبيل املث���ال، اأن تختلف 
درج���ات الختبار اأو مع���دلت ال�شتجابة اإلى حد كب���ري بالن�شبة للفتيان والفتيات، اأو ب���ني املناطق احل�شرية 
والريفي���ة، ق���د يتم الأخذ بعني العتبار هذه الفئ���ات يف ح�شاب تعديلت عدم ال�شتجاب���ة. يف حالة التمرين 
احل���ايل، مل ي�ش���ر فح�س �شريع للنتائج اإلى اأن ه���ذه العوامل لها اأهمية خا�شة. ونتيج���ة لذلك، �شيتم القيام 
بتعدي���لت عدم ال�شتجابة �شم���ن كل ف�شل درا�شي. على �شبيل املث���ال، اإذا كان لف�شل يف الأ�شل 42 طالبا، 
م���ن �شمنهم طالب واح���د ترك املدر�شة وثلثة كانوا غائبني ب�شكل موؤقت، ت�ش���رب الأوزان الأ�شلية يف 42 / 
)42 − 3( = 42 / 39 = 1.0769؛ �ش���وف يحتف���ظ الطال���ب الذي ترك املدر�شة عل���ى الوزن الأ�شلي، ممثل 

الطلب الآخرين الذين تركوا املدر�شة.

يحت���وي املل���ف …\MYSAMPLSOL\PPSRESPONSES.SAV عل���ى ال�شتجاب���ات واأوزان الت�شميم لعينة 
الط���لب م���ن مرحلتني. عملية ح�ش���اب عوامل تعديل ع���دم ال�شتجابة هي مماثلة لتل���ك امل�شتخدمة يف وقت 
�شاب���ق بالن�شبة للعينة الع�شوائي���ة الب�شيطة. يجب ح�شاب ال�شتجابات ح�ش���ب الف�شل واملدر�شة، بحيث تنقل 
التعليم���ات الت�شل�شل الهرم���ي للعينة. يف غياب اأي معلومات ت�شري اإلى اأن ع���دم ال�شتجابة موحدة متاما عرب 

املجتمع، قد يكون من امل�شتح�شن القيام بالتعديلت على امل�شتوى املحلي ولي�س على امل�شتوى العام.
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التمرين 14.6 )تابع(

نف���ذ اخلط���وات التالية: )اأ( افت���ح ملف ال�شتجابة املنا�ش���ب، )ب( اح�شب حجم العين���ة يف املرحلة الأخرية 
م���ن اأخذ العينات )حجم ال�ش���ف( وعدد امل�شتجيبني، )ج( اح�شب عامل تعديل ع���دم ال�شتجابة يف م�شتوى 

ال�شف، و )د( اح�شب الأوزان النهائية.

:PPSResponses اأول، اقراأ امللف
File – Open – Data – Look in    

MYSAMPLSOL\PPSRESPONSES.SAV\...
Open 

 Transform – Recode into Different اخرت .a 2. اأن�شئ علمة لل�شتجابة واح�شب عدد حالت ال�شتجابة
.Output Variable Name يف RESP اأدخل .Input Variable اإلى STATUS انقل   .…Variables

اإذا اأردت ميكنك اإدخال الت�شمية. انقر فوق Change. انقر فوق Old and New Values. يف OldValue، انقر 
فوق Value واأدخل absent مع احرتام احلروف الكربة وال�شغرى. يف New Value، اأدخل العدد 0. انقر فوق  
Add. يف Old Value، انق���ر ف���وق All other values )يف اجلزء ال�شفلي من ال�شا�شة(. يف New Value، اأدخل 

 .OK انقر فوق .Continue انقر فوق .Add  العدد 1. انقر فوق
Aggregated vari�  شمن� .Break variable اإلى SCHOOLID CLASSID نقل .Data – Aggregate  اخت���ار
ables، انقر فوق Number of cases. اأدخل CLASS_SIZE بدل من الحتفاظ ب N_BREAK الفرتا�شي.

 .Add aggregated variables to active dataset انقر فوق ،Save شمن�
  .OK انقر فوق .Sort file before aggregating انقر فوق ،Options شمن�

 SCHOOLID واأ�شف���ه اإل���ى Break variable اإل���ى RESP م���رة اأخ���رى. انق���ل Data – Aggregate اخ���رت
CLASSID، والذي من املفرو�س اأن يكون ل يزال موجودا يف مربع احلوار من اخلطوة ال�شابقة.

حت���ت Aggregated variables، انق���ر ف���وق Number of cases. اأدخ���ل CLASS_RESP بالن�شب���ة لع���دد 
امل�شتجيبني بدل من الحتفاظ ب N_BREAK الفرتا�شي.

 .Add aggregated variables to active dataset انقر فوق ،Save شمن�
   .OK انقر فوق .Sort file before aggregating انقر فوق ،Options شمن�

3. اح�ش���ب عامل تعديل ع���دم ال�شتجابة. اخ���رت Transform – Compute Variable. اأدخل  NRESADJ يف 
 .Numeric expression يف CLASS_SIZE/ CLASS_RESP اأدخل .Target Variable

 .OK انقر فوق .Continue انقر فوق .RESP=1 اأدخل .Include if case satisfies condition انقر فوق .…If انقر فوق
Nu� اأدخ���ل العدد 0 يف .Target Variable يف NRESADJ  اأدخ���ل .Transform – Compute Variable  اخ���رت

.meric expression

انقر فوق If…. انقر فوق Include if case satisfies condition. اأدخل RESP=0. انقر فوق Continue. انقر 
فوق OK. انقر فوق OK مرة اأخرى.
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التمرين 14.6 )تابع(

FINAL� شم���ن القائمة. اأدخل� Transform – Compute Variable 4. اح�ش���ب وزن التقدي���ر النهائي. اخ���رت
.Numeric expression يف DesignWeight*NRESADJ اأدخل .Target Variable يف WEIGHT

 .OK انقر فوق .Continue انقر فوق .Include all cases انقر فوق .…If انقر فوق
MYSAMPLSOL\RESP2STGFI�\…  احف���ظ نتائج تعديل عدم ال�شتجابة بالن�شبة لوزن الت�شميم يف امللف

NALWT.SAV من اأجل ا�شتخدامه لحقا.

يظه���ر ر�شم التمري���ن A.14.6 مقتطف من ملف بيانات العينة PPS مع التعدي���لت النهائية للوزن والأوزان 
النهائية معرو�شة يف العمودين الأخريين.

PPS 14.6        مقتطف من ملف بيانات العينة.A ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

a. احل�شاب حديث يف هذا املثال. يف بع�س احلالت قد يكون هناك فارق زمني بني اإن�شاء الإطار )على �شبيل املثال، يف 
�شهر 1 من العام الدرا�شي(، واإجناز الختبارات )على �شبيل املثال، يف �شهر 10(. ميكن اأن يتغري عدد الطلب ب�شبب 

عوامل مثل الهجرة الطبيعية )الوافدين اجلدد، واملغادرين(. حتتاج يف مثل هذا احلدث اإلى حتديث احل�شاب.

تصدير واستيراد البيانات املنقحة

اخلطوة النهائية يف عملية تنقيح البيانات وعملية و�شع الأوزان هي ت�شدير البيانات املنقحة 
مهياأة يف �شيغ���ة منا�شبة للتحليل. �شوف يقوم SPSS )احلزم���ة الإح�شائية للعلوم الجتماعية( 
با�شترياد �شيغ Access و�شيغ خمتلفة للن�س. و�شوف يقوم SAS )برجمية التحليل الإح�شائي( 
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 WesVar ف�شل ع���ن العديد من �شيغ الن����س الأخرى.ويقبل SPSS و Access با�شت���رياد �شي���غ
.Stataو ،SPSSو ،SASو ،Epi Infoو ،EpiDataو ،Access ب�شهولة امللفات من

ــين التقديرات عن  ــتخدام معلومات إضافية لتحس الفرز الطبقي البعدي: اس
طريق تعديل أوزان التقديرات

ميك���ن ا�شتخ���دام وزن الت�شمي���م م�شروًب���ا يف عامل تعديل ع���دم ال�شتجابة لإنت���اج الأوزان 
النهائية وتقديرات  ال�شتطلع للخ�شائ�س املن�شودة. لكن املعلومات عن جمتمع  ال�شتطلع تكون 
يف بع����س الأحيان متوفرة م���ن م�شادر اأخرى )على �شبيل املثال، من اأح���دث اإح�شاءات القيد(. 

ا يف عملية و�شع الأوزان.  ميكن اأن تدرج هذه املعلومات اأي�شً

هناك �شببان رئي�شيان ل�شتخدام بيانات اإ�شافية يف التقدير: 

ا يف كثري من  اأول: جع���ل تقدي���رات  ال�شتطلع متطابقة مع املجاميع املعروف���ة للمجتمع يكون مهمًّ
الأحي���ان. على �شبي���ل املثال، قد تكون هناك رغب���ة يف جعل تقديرات اأع���داد الطلب والطالبات 

تتطابق مع الأرقام الر�شمية للفتيان والفتيات امل�شجلني يف املدار�س.
ثاني���ا: ميكن للفرز الطبقي البع���دي حت�شني دقة التقديرات. تذكر اأن مق���درا بتباين �شغري لأخذ 
العين���ات، اأي قيا����س اخلطاأ لأخذ العينات، يعترب دقيقا. اإل اأنه يف مرحلة الت�شميم يجب اأن تكون 
املعلوم���ات الإ�شافي���ة متوفرة جلميع الوحدات يف الإطار. عند و�ش���ع التقديرات، ميكن ا�شتخدام 
البيانات الإ�شافية لتح�شني دقة التقديرات طاملا يتم جمع قيم املتغريات الإ�شافية للوحدات التي 
�شملته���ا الدرا�ش���ة، وطاملا اأن جمامي���ع اأو تقديرات املجتمع لهذه املتغ���ريات الإ�شافية متوفرة من 

م�شدر اآخر موثوق.
وميكن اأي�شا اأن ت�شتخدم املعلومات الإ�شافية لتعزيز الت�شحيح للمعدلت املختلفة لعدم ال�شتجابة 
يف جمموع���ات فرعي���ة من املجتمع. وقد ت�شاع���د اأي�شا يف تعديل نقائ�س التغطي���ة التي توؤدي اإلى 

اختلف جمتمع  ال�شتطلع عن املجتمع امل�شتهدف.

ينطوي ال�شتخدام الناجح للبيانات الإ�شافية يف مرحلة التقديرات على ثالثة �شروط اأ�شا�شية:
يجب اأن تكون البيانات الإ�شافية مرتبطة ب�شكل وثيق مع متغريات  ال�شتطلع.	•
يجب اأن تكون امل�شادر اخلارجية للمعلومات املتعلقة باملجتمع دقيقة.	•
يجب اأن يتم جمع املعلومات الإ�شافية جلميع وحدات العينة امل�شتجيبة اإذا كانت فقط جماميع 	•

املجتمع معروفة.

يف الع���ادة، يتم احل�شول على املعلوم���ات الإ�شافية امل�شتخدمة للف���رز الطبقي البعدي )مثل 
عدد الأ�شخا�س ح�شب نوع اجلن�س والفئة العمرية اأو عدد الطلب الذين ياأخذون درو�شا متقدمة 
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يف الريا�شي���ات اأو يف الآداب املتخ�ش�ش���ة( م���ن م�شادر ر�شمية )تعداد وطن���ي، وزارة التعليم(، 
لكنه���ا تكون معروف���ة )اأو متوفرة( من طرف فريق اأخذ العينات فق���ط كمجاميع للمجتمع، ولي�س 
كقي���م فردية لكل ف���رد من املجتمع. يف مرحلة الفرز الطبقي البعدي، ينبغي مقارنة هذه املجاميع 
للمجتم���ع م���ع تقديراتها املنا�شبة من العينة، مما يعني اأن���ه ينبغي جمع املعلومات عن كل فرد من 

العينة كجزء من الق�شم حول اخللفية يف ال�شتبانة اأو يف كرا�شة الختبار.

تعتمد املكا�شب يف فعالية التقديرات التي ت�شتخدم بيانات اإ�شافية على مدى ترابط متغريات  
ال�شتط���لع مع البيانات الإ�شافية املتوفرة. ول يتطلب الأم���ر فقط اأن تكون البيانات ثابتة، ولكن 
يجب اأي�شا اأن يرتبط امل�شدر اخلارجي للبيانات بنف�س املجتمع امل�شتهدف واأن ي�شتند على مفاهيم 

وتعاريف وفرتات مرجعية قابلة للمقارنة مثل التي يحتويها  ال�شتطلع. 

ي�شتخ���دم الفرز الطبق���ي البعدي لتعدي���ل اأوزان  ال�شتطلع با�شتخ���دام املتغريات املنا�شبة 
للف���رز الطبق���ي، ولك���ن مل يكن ا�شتخدامه���ا يف مرحلة الت�شمي���م ممكًن���ا، لأن البيانات مل تكن 
متوف���رة، اأو لأن معلوم���ات حديثة اأو ثابتة اأكرث للفرز الطبق���ي بالن�شبة للمجتمع اأ�شبحت متوفرة 
بع���د اختيار العينة. ي�شتخدم الفرز الطبقي البعدي عندم���ا تكون املعلومات الإ�شافية متوفرة يف 
ا يف  �شيغ���ة اأع���داد )على �شبيل املث���ال، عدد الطلب والطالب���ات يف املجتمع(. ويك���ون فعاًل جدًّ
تقلي�س تباين اأخذ العينات، عندما تكون متو�شطات املجتمع للمتغريات مو�شوع الهتمام خمتلفة 
ج���دا بني الطبقات البعدية )مثل احلالة الت���ي تكون فيها درجات التح�شيل لدى الفتيان خمتلفة 
ب�ش���كل ملحوظ عن درجات الفتي���ات(. ومع ذلك، يف�شل الفرز الطبقي يف مرحلة الت�شميم على 

الفرز الطبقي البعدي.

ا كيفية ا�شتخدام الفرز الطبقي البعدي لتح�شني تقدير عدد  يو�شح املثال التايل الب�شيط جدًّ
املعلمات باملدر�شة.

افرت����س اأن جمموع���ة بح���ث خارجية اأج���رت م�شحا للح�ش���ول على معلومات ع���ن املوظفني 
25 �شخ�شًا من �شمن قائمة جمهولة  = n باملدر�ش���ة. مت اختي���ار عينة ع�شوائية ب�شيطة مكونة من
78 موظف��ًا. لغر�س هذا املثال، افرت����س اأن املعلومات الإ�شافية التي كان من املمكن  = N ت�ش���م

ا�شتخدامها يف الفرز الطبقي مل تكن متوفرة يف مرحلة الت�شميم.

بالإ�شاف���ة اإل���ى املعلوم���ات حول نوع اجلن����س، مت جمع معلوم���ات حول العمر وم���ادة التخ�ش�س 
15.  يعر�س اجلدول 14.4  = n1 25 �شخ�شًا الأ�شليني ا�شتجاب = n بالن�شبة لكل م�شتجيب. من بني

البيانات م�شنفة ح�شب نوع اجلن�س حول عينة املوظفني ومعلمي الريا�شيات.
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الـجــدول 14.4

الإح�شاء املدر�شي: التوزيع الطبقي البعدي للموظفني ح�شب نوع اجلن�س 

عدد امل�شتجيبنيالطبقة البعدية 2، ن�شاءالطبقة البعدية 1، رجالاملجموعة
31215كل املوظفني

178معلمو الريا�شيات

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.

لحظ ما يلي:
كان احتمال الإدراج لكل وحدة من العينة	•

وبالتايل، كان وزن الت�شميم     . 
وكان عام���ل تعدي���ل ع���دم ال�شتجابة، عل���ى افرتا�س اأن كل ف���رد يف  ال�شتط���لع كان له نف�س 	•

احتمال ال�شتجابة للم�شح )اأي، كانت هناك جمموعة واحدة لعدم ال�شتجابة(، 

وكان وزن تعديل عدم ال�شتجابة	•

5.2. وا�شتخدمت هذه  = wr ،وهك���ذا، كان لكل امل�شتجيبني نف����س وزن تعديل عدم ال�شتجابة
الأوزان لإنتاج تقديرات  ال�شتطلع املبينة يف اجلدول 14.5.

الـجــدول 14.5

تقديرات ال�شتطالع معدلة لعدم ال�شتجابة

جمموع ن�شاءرجال
62.478.0(3 × 5.2 = ) 15.6عدد املوظفني

5.236.441.6عدد معلمي الريا�شيات
0.330.580.53ن�شبة معلمي الريا�شيات

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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اأدى وزن التعديل لعدم ال�شتجابة اإلى تقدير حلوايل 16 رجل و62 امراأة ي�شتغلون باملدر�شة، 
بتقدير ل33 يف املائة من الرجال و 58 يف املائة من الن�شاء بتلك املدر�شة يدر�شون الريا�شيات. 

افرت����س اأن���ه بعد اإجراء  ال�شتطلع وجدت وكالة اأبحاث خارجية اأن 42 من الرجال و36 من 
الن�ش���اء كانوا يعملون يف املدر�شة يف وقت اإجراء ال�شتطلع. فالتقديرات الناجتة عن  ال�شتطلع 

كانت خمتلفة جدا عن هذه القيم احلقيقية.

ق���ررت الوكالة اأن تقديرات ال�شتطلع اخلا�شة بها ينبغي اأن تكون مت�شقة مع العدد املعروف 
م���ن الرج���ال والن�شاء. وكانت تعتق���د اأي�شا اأن م���ادة تخ�ش�س املعلمني قد تك���ون لها علقة بنوع 
اجلن�س. لو كانت املعلومات املتعلقة بنوع جن�س املعلمني متوفرة يف وقت ت�شميم العينة، ل�شتخدمت 

الوكالة فرز طبقي ح�شب نوع اجلن�س. ماذا ميكن للوكالة اأن تفعل؟

ميكن اإجراء فرز طبقي للعينة بعد هذا الواقع لإن�شاء ما ي�شار اإليها با�شم اأوزان الفرز الطبقي 
البعدي ل�شتخدامها خلل التقديرات. وزن الفرز الطبقي البعدي، wpst، هو نتيجة وزن التعديل 

لعدم ال�شتجابة، wnr، وعامل تعديل الفرز الطبقي البعدي.

يتم ح�شاب عامل تعديل الفرز الطبقي البعدي لكل طبقة بعدية. يوافق هذا العامل ن�شبة عدد 
 N̂ ،من العدد املقدر لوحدات املجتمع يف الطبقة البعدية ،N ،وح���دات املجتمع يف الطبقة البعدي���ة
، وال���ذي يقدر با�شتخدام اأوزان ت�شميم التعديل لعدم ال�شتجابة. )على الرغم من اأن هذا املثال 
ينطب���ق على SRS، ميكن ا�شتخ���دام نف�س ال�شيغة، N	/	N̂، لأوزان ت�شميم اأكرث تعقيدا.( يف هذا 

املثال، تكون عوامل تعديل الفرز الطبقي البعدي

الطبقة البعدية 1، رجال  

الطبقة البعدية 2، ن�شاء  

وعندما تطبق على وزن التعديل لعدم ال�شتجابة، تنتج عوامل تعديل الفرز الطبقي البعدي الأوزان 
النهائية التالية للطبقات البعدية:

الطبقة البعدية 1، رجال  

الطبقة البعدية 2، ن�شاء  
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با�شتخ���دام اأوزان الف���رز الطبقي البعدي، تكون تقديرات عدد الرج���ال والن�شاء مت�شقة الآن 
م���ع املجاميع املعروفة للرجال والن�شاء باملدر�شة، وميكن احل�شول على حت�شينات كبرية يف الدقة 
ع���ن مدى ارتباط ن���وع اجلن�س بع���دد ون�شبة املعلمني ح�ش���ب التخ�ش�س. لح���ظ اأن ن�شبة معلمي 
الريا�شي���ات يف كل طبقة بعدي���ة مل يتغري، لكن ن�شبة معلمي الريا�شيات يف جمموع املجتمع، الذي 
ي�شم اأكرث من طبقة بعدية واحدة، قد تغري. وترد تقديرات  ال�شتطلع املعدلة يف اجلدول 14.6.

توج���د ط���رق اأكرث تعقيًدا لتعدي���ل الوزن، لكنها خارج���ة عن النطاق احل���ايل لأخذ العينات. 
بالن�شب���ة للق�شاي���ا الأك���رث تعقي���دا، قد يرغب فري���ق اأخذ العين���ات للتقييم الوطن���ي يف ا�شت�شارة 

اأخ�شائي اأخذ العينات ل�شتك�شاف الطريقة الأن�شب للتعديل يف حالة معينة.

 .Sentz واأخ���رًيا، لحظ اأنه مل تب���ذل اأي حماولة لتطبيق الفرز الطبقي البع���دي على بيانات
رمب���ا، بعد القي���ام ببع�س التحليل الأويل للنتائج املوزونة، ا يكون قد مت الك�شف عن اختلفات من 
�شاأنه���ا اأن توؤدي اإل���ى قرار، مدعم بتوفر معلوم���ات دقيقة حديثة، للقيام بف���رز طبقي بعدي على 

متغري رئي�شي اأو اأكرث.

الـجــدول 14.6

تقديرات ال�شتطالع معدلة لعدم ال�شتجابة، قبل وبعد تعديل الفرز الطبقي البعدي

جمموعن�شاءرجالاملوظفونالفرز الطبقي البعدي

قبل التعديل

62.478.0(3 × 5.2 =) 15.6العدد

5.236.441.6عدد معلمي الريا�شيات

0.330.580.53ن�شبة معلمي الريا�شيات

بعد التعديل

3678(3 × 5.2 × 2.69 =) 42العدد

142135عدد معلمي الريا�شيات

0.330.580.45ن�شبة معلمي الريا�شيات

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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     الفصل الخامس عشر

حساب التقديرات وهامشها من الخطأ
يف العينات العشوائية البسيطة

كان الغر����س م���ن الأمثل���ة والعملي���ات احل�شابية اإلى ح���د الآن هو ح�ش���اب اأوزان الت�شميم 
وتعديله���ا عند ال�شرورة لعدم ال�شتجابة والبيانات الإ�شافي���ة )الأوزان الطبقية البعدية(. وقد 
نت���ج عن ه���ذه احل�شابات جمموعة م���ن الأوزان النهائي���ة للتقديرات، والتي �شيت���م ا�شتخدامها 

حل�شاب تقديرات املجتمع للتقييم الوطني.

يت���م اإنت���اج اإح�ش���اءات و�شفي���ة ب�شيطة مث���ل املجاميع واملتو�شط���ات والن�ش���ب عمليا يف كل 
ا�شتط���لع. اأن���واع خمتلفة من املقدرات ه���ي منا�شبة لهذه الأنواع املختلفة م���ن املتغريات. عادة 
م���ا يتم اإنت���اج الن�شب والأعداد الكلية للمتغ���ريات النوعية، يف حني تق���در املتو�شطات واملجاميع 
للمتغ���ريات الكمية. بعد اأن عر�شنا كيفية ح�شاب اأوزان التقديرات يف الف�شل الرابع ع�شر، نبني 
هنا كيفية ا�شتخدام هذه الأوزان للح�شول على تقديرات لبع�س اخل�شائ�س الأ�شا�شية للمجتمع، 
مث���ل املجاميع واملتو�شط���ات والن�شب. وهذا يو�ش���ح اأي�شا كيفية احل�شول عل���ى تقديرات الدقة 
)غالب���ا ما ي�شمى باخلطاأ يف اأخذ العينات( لتلك التقدي���رات. ويركز هذا الف�شل على العينات 
الع�شوائي���ة الب�شيطة. يوجد و�شف لكيفي���ة احل�شول على تقديرات اخلطاأ يف اأخذ العينات حتت 

ت�شاميم العينات املعقدة يف الف�شل ال�شاد�س ع�شر.

بالإ�شاف���ة اإلى ن���وع البيانات، يتم النظر خلل التقدير يف طبيعة املجتمع الذي �شوف تو�شع 
ل���ه التقديرات.. ميك���ن اإنتاج التقدي���رات عن جمتمع  ال�شتط���لع باأكمل���ه، اأو جمموعة فرعية 
معين���ة، اأو جمال م���ن املجتمع )على �شبيل املث���ال، املحافظة، مو�شوع م���ادة تدري�س، اأو م�شدر 
متوي���ل املدار�س(، �شواء كانت املعلومات التي حتدد املج���ال يف وقت اأخذ العينات معروفة اأم ل. 
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عندم���ا يكون الت�شنيف الأ�شلي لوحدات اأخذ العينات ق���د تغري بني وقت اختيار العينة والتقدير، 
يجب ا�شتخدام الت�شنيف اجلديد لتقدير املجال. قد يحدث مثل هذا التغيري اإذا مت ت�شجيل معلم 

يف امللفات الإدارية كمدر�س ريا�شيات ولكنه و�شف نف�شه كمدر�س لفنون اللغة.

�شوف ت�شاعد الإجابات عن الأ�شئلة التالية على حتديد كيفية ح�شاب تقديرات ال�شتطلع:

ما نوع البيانات التي يتم ا�شتخدامها: نوعية اأو كمية؟	•
ما نوع الإح�شاء املطلوب: جمموع، متو�شط، اأو ن�شبة؟	•
ما الأوزان النهائية؟	•
ما جمالت الهتمام؟	•

ي�ش���ف ه���ذا الف�ش���ل اإج���راءات لتقدير املجامي���ع واملتو�شط���ات والن�ش���ب للمجتم���ع باأكمله 
وللمجالت با�شتخ���دام الأوزان بالن�شبة للمتغريات الكمية والنوعية. ميكن ا�شتخدام املقدرات يف 
اأي ت�شمي���م عينة احتمالية، �شواء ب�شيطة )على �شبيل املثال، اأخذ العينات الع�شوائية الب�شيطة اأو 
اأخ���ذ العين���ات الع�شوائية املنتظم���ة( اأو اأكرث تعقيدا. املهم هو اأن يظهر ال���وزن النهائي لكل وحدة 

ب�شكل �شحيح ت�شميم العينة.

تقدير مجموع املجتمع

للح�ش���ول على تقديرات �شحيحة لبيانات املجتم���ع للتقييم الوطني، ل بد من تطبيق الأوزان 
النهائي���ة ال�شحيحة على البيان���ات. مت تقدمي التدوين الإح�شائي حل�ش���اب التقديرات يف امللحق 

IV.A. وتو�شح اإجراءات التقديرات يف التمرين 15.1.
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التمرين 15.1

SRS400  التقدير لــــ

ينطوي هذا التمرين على بناء ثلثة تقديرات تهم �شانعي ال�شيا�شات بالن�شبة ملجموع املجتمع لعينة ع�شوائية 
ب�شيط���ة، SRS 400: )اأ( الع���دد الإجم���ايل للط���لب، )ب( متو�شط اأعماره���م، و )ج( ن�شبة الطلب الذين 
ح�شل���وا على درج���ة 230 اأو اأعلى يف الريا�شيات. ثم �شيتم اإجراء ثلثة تقديرات للمجتمع الفرعي »الفتيان« 

)gender = 1(: العدد الإجمايل للفتيان، متو�شط اأعمارهم، ومتو�شط درجاتهم يف الريا�شيات.

MYSAMPLSOL\RESPSRSFINALWT.SAV\… مت تخزين البيانات املطلوبة يف

يجب اأن ترجع التقديرات اإلى املجتمع يف وقت التقييم. ونتيجة لذلك، على الرغم من اأن الطلب املت�شربني 
ل يزالون يف امللف ولهم اأوزان نهائية لأنهم كانوا ينتمون اإلى الإطار الأويل، فاإنهم ل ي�شاهمون يف التقديرات؛ 
 belongs ،يف وق���ت التقييم، ح�شلت كل خ�شائ�شهم على قيمة �شفر، مبا يف ذلك املتغري الوهمي املفاهيمي
to the population being assessed، وال���ذي ي�شاوي �شفر. فتعي���ني قيمة �شفر خل�شائ�شهم يعادل اعتبار 
املجتم���ع ال���ذي مت تقييمه كمجال تقدي���ر �شمن املجتمع املح���دد يف الإطار. ولذلك ينبغ���ي ا�شتبعاد �شجلت 

املت�شربني من امللف النهائي الذي �شوف ي�شتخدم حل�شاب التقديرات النهائية.
وبالت���ايل، يكون امل�شاهمون املبا�شرون الوحيدون يف التقديرات هم الطلب الذين مت تقييمهم فعليًّا، والذين 
ميثلون اأي�شا الغائبني من خلل التعديلت التي اأدت اإلى الأوزان النهائية. فعند جتميع التقديرات، ل بد من 
الأخ���ذ بعني العتبار و�شعي���ة كل طالب )م�شارك اأو غائب( وا�شتخدام املتغري STATUS كم�شفاة. كما يجب 
اإن�شاء املتغري الوهمي MAT230 لأن �شانعي ال�شيا�شات مهتمون يف احل�شول على معلومات عن الطلب الذين 

ح�شلوا على درجة 230 على الأقل يف اختبار الريا�شيات.
1. لب���دء هذا التمرين، افتح SPSS، ا�شرتد جمموعة البيانات، وان�شاأ MAT230.  توجد التفا�شيل عن كيفية 

. IV.D يف اخلطوات 8 اإلى 12 يف امللحق  WesVar يف اإطار MAT230 اإن�شاء

اتبع الأوامر التالية:
File – Open – Data

MYSAMPLSOL\RESPSRSFINALWT\…
Open

…Transform – Recode into Different Variables

 2. انقل MATH اإلى Input Variable. اأدخل MAT230  يف Output Variable Name. اإذا رغبت، ميكنك اأي�شا 
.Change ادخال ت�شمية. انقر

3. انقر فوق Old and New Values. ويف Old Value، انقر فوق  Range، value through HIGHEST واأدخل 
230. ويف New Value، اأدخ���ل الرق���م 1.  انقر ف���وق Add. ويف Old Value، انقر فوق All Other Values )يف 

 .OK و ،Add، Continue اأدخل الرقم 0. انقر فوق ،New Value اجلزء ال�شفلي من ال�شا�شة(. ويف

قب���ل اأن تتمك���ن من اإنتاج التقدي���رات، ينبغي اأن ت�شفي غري امل�شاركني واأن ت�شتخ���دم وزن التقدير. ا�شتخدم 
الأوامر التالية:

…Data – Select Casesa – If condition is satisfied… – If
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التمرين 15.1 )تابع(

 .Continue فوق   4. انقل STATUS اإلى خانة يف اأعلى اجلانب الأمين. اأدخل = “participant” وانقر 

 .OK متبوعا ب ،Filter out unselected cases انقر على ،Output حتت

5. الآن �ش���وف ت�شتخ���دم SPSS wizard لتنفيذ اخلطوات املطلوبة للتقدير، متام���ا كما فعلت لأخذ العينات. 
تاأكد من اأنه قد مت انتقاء امل�شاركني فقط.

اتبع الأوامر التالية: 
…Analyze – Complex Samples – Prepare for Analysis

  Create a Plan File

(. اأدخل SRS_plan لت�شمية  15.1.A ر�شم التمرين( MYSAMPLSOL لتحديد موقع Browse 6. انق���ر فوق
 .Next و Save امللف. ثم انقر فوق

 Equal  انق���ر فوق .Next  وانق���ر فوق Sample Weight اإل���ى اخلان���ة Variables م���ن FinalWeight 7. انق���ل
WOR متبوع���ا ب Next. يف ه���ذه املرحلة، قد ي�شدر الربنام���ج حتذيرا من اأن هذا الق�شم غري كامل. ا�شتمر 

ل�شتكمال الق�شم.

Wizard التح�شري لتحليل   15.1.A ر�شم التمرين

.SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

__________
 .”condition“ 18. قد يتعني عليك تعديل التعليمة اأو �شيغة املتغريSPSS هذه اخلطوة ميكن ان تكون خمتلفة يف اإطار ..a

).TRANSFORM اإلى متغري رقمي، وذلك با�شتخدام STATUS ميكنك، على �شبيل املثال، حتويل(
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التمرين 15.1 )تابع(

8. انق���ر ف���وق Read values from variable. اخرت Population Sizes من اخلانة Units على اجلانب الأمين 
 .Next فوق  العلوي. انقل PopulationSize من Variables اإلى Read values… وانقر 

 .Finish ثم انقرفوق .Next متبوًعا ب No، do not add another stage انقر فوق ،Summary يف لوحة

9. الآن اتبع الأوامر التالية:
Analyze – Complex Samples – Descriptives

MYSAMPLSOL\\… اخرت .MYSAMPLSOL\SRS_PLAN\… ،اخ���رت خطة امللف ال���ذي اأن�شاأته قبل ح���ني
 .OKو Continue كمجموعة البيانات، وانقر RESPSRSFINALWT

انقل Age  وMath وMAT230 من Variables اإلى Measures. انقر على Statistics وحتقق من اأنه قد مت النقر 
 OKمتبوعا ب Continue مت انقر فوق .Standard Errorو Means فوق

.) 15.1.B ر�شم التمرين( SPSSل Output شيتم عر�س جدول املخرجات يف نافذة�

اإح�شائيات و�شفية للعمر والريا�شيات  15.1.B ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

حل�ش���اب تقديرات للمجال “boys” ولي�س جمتمع البحث باأكمله، ميكنك ا�شتخدام امللف SRS_plan الذي 
اأن�شاأته قبل حني والذهاب مبا�شرة اإلى الأمر Descriptives وحدد املجتمع الفرعي على النحو التايل:

Analyze – Complex Samples – Descriptives

MYSAMPLSOL\\… ثم اخرت .MYSAMPLSOL\SRS_PLAN\… اخ���رت خطة امللف الذي اأن�شاأته قبل حني
.OKو Continue كمجموعة البيانات. انقر RESPSRSFINALWT

 .Subpopulations اإلى Variables من ،Gender انقل .Measures اإلى Variables من MAT230 و Mathو  Age ث����م انق����ل
 .OK متبوعا ب Continue عليهما علمة. ثم انقر فوق Standard Error و Means وحتقق اأن Statistics انقرفوق
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التمرين 15.1 )تابع(

توج���د نتائج الفتيات )GENDER = 0( والفتي���ان )GENDER = 1( يف جدول املخرجات يف ر�شم التمرين 
. 15.1.C

اإح�شائيات و�شفية للعمر والريا�شيات، ح�شب نوع اجلن�س  15.1.C ر�شم التمرين

SPSS امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

تقدير املتوسط يف املجتمع 

بالن�شب���ة ملتغري كمي، يتم احل�شول عل���ى تقدير قيمة متو�شطة يف املجتمع )على �شبيل املثال، 
متو�ش���ط عمر الطلب( عن طريق جمع �ش���رب قيمة العينة والوزن لكل وحدة ال�شتجابة. ثم يتم 
تق�شيم هذا الناجت على جمموع الأوزان. وبعبارة اأخرى، فاإن تقدير املتو�شط يف املجتمع هو تقدير 

القيمة الإجمالية للمتغري الكمي مق�شوًما على تقدير العدد الإجمايل للوحدات يف املجتمع:



223 تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

تقدير النسبة يف املجتمع 

بالن�شب���ة للبيان���ات النوعية، يتم احل�شول على تقدير ن�شب���ة الوحدات يف جمتمع  ال�شتطلع 
التي لها خا�شيات معينة C عن طريق جمع اأوزان الوحدات التي لها تلك اخلا�شيات، وتق�شيم هذا 
الناجت على جمموع الأوزان جلميع امل�شاركني. ميكن ا�شتخدام املتغري الوهمي، φi، للإ�شارة اإلى ما 
اإذا كانت الوحدة i لديها )φi = 1( اأو لي�س لديها )φi = 0( اخلا�شية مو�شوع الهتمام. وبعبارة 
اأخرى، فاإن تقدير الن�شبة يف املجتمع هو تقدير ملجموع عدد الوحدات ذات خا�شية معينة مق�شوًما 

على تقدير العدد الإجمايل للوحدات يف املجتمع:

التقدير للمجموعات الفرعية يف املجتمع 

قد تكون التقديرات �شرورية للمجموعات الفرعية، والتي غالًبا ما ي�شار اإليها با�شم املجالت 
يف اأدبي���ات اأخذ العينات. وميك���ن اأن ت�شمل هذه املجالت الفئة العمرية، وم�شدر متويل املدار�س، 
والو�ش���ع الجتماعي والقت�ش���ادي للطلب. يف هذه التقدي���رات، ي�شري wi اإل���ى الأوزان النهائية 
املعدل���ة لع���دم ال�شتجابة؛ وي�شري املتغري الوهم���ي δi اإلى ما اإذا كانت الوح���دة i هي )δi = 1( اأو 
لي�ش���ت هي )δi = 0( يف املجتمع الفرعي مو�شوع الهتم���ام؛ وي�شري املتغري الوهمي φi اإلى ما اإذا 
كانت الوحدة i لديها )φi = 1( اأو لي�س لديها )φi = 0( اخلا�شية مو�شوع الهتمام. ويقدر حجم 

املجتمع الفرعي مو�شوع الهتمام �شواء بالن�شبة للبيانات النوعية اأو الكمية كما يلي:

ويكون تقدير املجموع يف املجتمع الفرعي للبيانات الكمية:
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وتكون تقديرات املتو�شط يف املجتمع الفرعي ملتغري كمي اأو نوعي، على التوايل،

و

يجب ا�شتخدام ال���وزن النهائي املنا�شب لإنتاج التقديرات. اإذا مت جتاهل اأوزان اأخذ العينات 
)كما حدث يف تقييم وطني واحد على الأقل(، فاإن التقديرات تكون غري �شحيحة.

وبع���د النته���اء من التمري���ن 15.1، ق���د يرغب الق���ارئ املهتم اأن ي���رى املقارنة ب���ني بيانات 
SRS400 وبيان���ات التع���داد على اأ�شا����س املجتمع باأكمله املكون م���ن 27654 طالًبا. ميكن فح�س 

.IV.B هذه املقارنة يف امللحق

خاتمة

اقت�ش���ر هذا الف�ش���ل على تقديرات يف اأخذ العين���ات الع�شوائية الب�شيط���ة. ميكن ا�شتخدام 
العينات املعقدة لSPSS حل�شاب التقديرات واأخطاء اأخذ العينات يف اإطار ت�شاميم معقدة. لكن 
ميك���ن اأن يكون من ال�شعب تطبيق هذه الربجمية يف هذه احلالة اخلا�شة وقد يتطلب الأمر فهًما 
عميًق���ا ن�شبيا لأخ���ذ عينات  ال�شتطلعات. مت اقرتاح مقاربة وبرجمية بديلة يف الف�شل ال�شاد�س 

.)IV.C ع�شر )انظر اأي�شا امللحق
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      الفصل السادس عشر

حساب التقديرات وهامشها من الخطأ
يف العينات املعقدة

تتعر����س التقديرات الناجتة عن ال�شتطلع لنوع���ني اأ�شا�شيني من الأخطاء: اأخطاء متعلقة 
باأخ���ذ العين���ات، واأخطاء غري متعلق���ة بها. ت�شمل الأخطاء غ���ري املتعلقة باأخ���ذ العينات اأخطاء 
القيا����س، واأخط���اء الجت���اه، واأخط���اء ال�شتجابة، وما �شابه ذل���ك. عندما تكون ه���ذه الأخطاء 
منتظمة، فاإنها غالبا ما ت�شبب التحيز وي�شعب قيا�شها. وعندما تكون ع�شوائية، فيمكن تقديرها 
بالعمل واملوارد ال�شخية. يف التقييمات الوطنية، حتدث اأخطاء غري متعلقة باأخذ العينات ب�شبب 
عوامل ب�شرية، مثل اإ�شراف غري ملئم خلل اإجراء الختبار، والأخطاء التي ترتكب اأثناء تنقيح 
واإدخال البيان���ات، وعدم بذل اجلهد يف ال�شتجابة على الختبارات اأو ال�شتبانات، اأو الإجابات 
اخلاطئ���ة لفقرات ال�شتبانات. وعلى العك�س من ذلك، ل تع���زى الأخطاء املتعلقة باأخذ العينات 
اإلى عوامل ب�شرية. فخطاأ اأخذ العينات هو قيا�س ملدى اختلف تقدير من عينات خمتلفة ممكنة 

من نف�س احلجم والت�شميم، وبا�شتخدام نف�س املقدر، عن بع�شها البع�س.

يف التقييم الوطني القائم على العينة، يجب ح�شاب اأخطاء اأخذ العينات. والغر�س من هذا 
الف�شل هو تو�شيح كيف يتم تقدير تباين اأخذ العينات )هام�س اخلطاأ( يف معظم ا�شتطلعات 
التقيي���م واأهمية اإدماج ت�شميم العينة ب�شكل �شحي���ح يف ذاك التقدير. ي�شرح هذا الف�شل كيف 
ميك���ن احل�ش���ول ب�شهولة اإلى حد ما عل���ى تقديرات اخلطاأ يف اأخذ العين���ات با�شتخدام التكرار 
 n، k بدًل من اختيار عين���ة واحدة من حجم ،/k n حي���ث يت���م اختيار عينات م�شتقلة م���ن حجم
. ويت���م بعده���ا ا�شتخدام التقلب بني تقدي���رات العينة k لتقدير التباي���ن يف اأخذ العينات )انظر 
امللح���ق IV.C(. مت تقدي���ر اأخطاء اأخذ العينات القائمة على الت�شميم لتقييم Sentz با�شتخدام 

WesVar )التمرين 16.1(.
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التمرين 16.1

)PPS( لعينة الحتمال املتنا�شب مع احلجم Jackknife تقدير تباين

اإذا مل تك���ن قد قم���ت بتنزيل WesVar من قبل على جهاز الكمبيوتر اخلا�س ب���ك، ينبغي اأن تفعل ذلك الآن؛ 
اتبع التعليمات الواردة يف امللحق IV.D، وا�شتاأنف التمرين هنا.

1. بالن�شب���ة لSentz، حتت���اج اأول اإلى اإعداد التكرارات، وح�شاب اأوزان jackknife، وتعيينها للمدار�س. توجد 
 .IV.D مدر�شتني يف كل منطقة( وح�شاب اأوزان التكرارات يف امللحق( jackknife التعليمات لإن�شاء 60 منطقة
MYSAMPLSOL\\… تلك للعمل باأحجام عينات خمتلفة. يحتوي امللف SPSS ميكن ب�شهولة تعديل تعليمات
.jackknife ووحدات jackknife على ال�شتجابات، واأوزان التقديرات النهائية، ومناطق RESP2STGWTJK

2. اح�ش���ل على تقدي���رات ملتو�شط العمر، ومتو�شط درجات الريا�شيات، ون�شبة الطلبة احلا�شلني على درجة 
يف الريا�شي���ات ل تق���ل عن 230 بالن�شبة ملجموع الط���لب وبالن�شبة للفتيان. يتم اإعط���اء تعليمات بحيث يتم 

.WesVar با�شتخدام jackknife ح�شاب تقديرات التباين ل

3. اإب���دا WesVar. ث���م، اإذا ل���زم الأمر، انظ���ر اخلطوات 8 اإل���ى 17 يف امللحق IV.D للح�ش���ول على تعليمات 
ح���ول كيفية اإن�شاء املتغري امل�شت���ق MAT230 وكيفية اإ�شافة بع�س الت�شمي���ات ل RESP2STGWTJK. احفظ 

البيانات.

انقر ف���وق New WesVar Workbook واخرت …\MYSAMPLSOL\RESP2STGWTJK ميكنك اإدخال ا�شم 
لهذا الكرا�س للرجوع اإليه يف امل�شتقبل. )ل تن�شى حفظه!(.

.Subpopstring يف اخلانة ”STATUS = ”participant واأدخل Subset Detail ثم انقر فوق ،Table انقر فوق

انق���ر ف���وق Add Table Set )Single(. تاأك���د اأن RS2 و Missing و RS3 غ���ري منق���ورة واأن فقط Value هي 
املنقورة.

.Add as New Entry وانقر فوق ،Selected اإلى Source Variables من GENDER نقل

انق���ر ف���وق Computed Statistics يف الل���وح الأمي���ن وانق���ر ف���وق AGE يف Source Variables. ثم انقر فوق 
BlockMean. �ش���وف ي�ش���اف M_AGE اإلى قائم���ة Computed Statistics. افعل نف����س ال�شيء بالن�شبة ل 
MATH و MAT230. ق���د ترغ���ب يف تغيري الت�شميات كما فعلت �شابقا. انقر فوق الآن فوق ال�شهم الأخ�شر )اأو 

.) 16.1.A ( لتنفيذ الطلب )ر�شم التمرينRequests – Run Workbook Requests انقر فوق

4. انقر فوق العلمة open book، اأو انقر فوق Requests – View Output وو�شع العر�س حتى ت�شتطيع النقر 
عل���ى زر GENDER ك���ي ترى النتائج كم���ا هي معرو�شة يف ر�شم التمري���ن B.16.1 لحظ اأن ح�شاب وعر�س 
 View الإح�ش���اءات ميكن اأن ي�شتغرق بع�س الوقت. وق���د انتهى الربنامج من الت�شغيل عندما ظهرت العلمة

 .Requests شمن العلمة� Output
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التمرين 16.1 )تابع(

WesVarتنفيذ طلب ل  16.1.A ر�شم التمرين

 
.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

تقديرات املجتمع ملتغريات العمر والريا�شيات ح�شب اجلن�س  16.1.B ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج
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تق���ع النظرية التي تدعم تقدير اخلطاأ يف اأخ���ذ العينات خارج نطاق هذا الف�شل، لكن ميكن 
 Lohr ،للق���ارئ املهت���م اأن يرجع اإلى املراجع حول نظري���ة اأخذ العينات )انظر، عل���ى �شبيل املثال
1999( من اأجل �شرد مف�شل لطرق التقدير الدقيقة القائمة على الت�شميم اأو املراجع املخ�ش�شة 

 Pahkinenو Lehtonen ،لتحلي���ل البيانات من ال�شتطلعات املعق���دة )انظر، على �شبيل املث���ال
1995(. يت���م و�ش���ف الإجراء حل�ش���اب اأوزان jackknife يف امللحق IV.D. وتوج���د هناك اأ�شاليب 

اأخ���رى )مثل التقديرات املبنية على العينة الع�شوائية بال�شتبدال )bootstrapping( وال�شتن�شاخ 
املتكرر املتوازن )balanced repeated replication(( لكن تغطيتها لن يتم هنا.

عندم���ا تك���ون العينة كب���رية مبا فيه الكفاي���ة وعدد الطبق���ات معتدل، هن���اك ا�شرتاتيجيات 
jackknifing بديل���ة. يف العديد م���ن برامج التقييم الدولية، حت�ش���ب التقديرات من قبل امل�شالح 

املركزي���ة بطريق���ة موحدة، وق���د تكون الطريقة امل�شتخدم���ة خمتلفة عما هو مو�ش���ح هنا. حينما 
يتوقع م���ن البلدان امل�شاركة اأن تنتج تقديراتها اخلا�شة، غالبا م���ا ُتعتمد ال�شرتاتيجية املو�شحة 
jack� 16.1 ب�شبب ب�شاطتها اجلذاب���ة. لكن هناك حدود ملا ميكن حتقيقه با�شتخدام  يف التمري���ن
knifing. يكون Jackknifing جد فعال يف تقدير التباين يف املجاميع والدالت املتوا�شلة للمجاميع 

)عل���ى �شبي���ل املث���ال، املع���دلت، اأو الن�شب، اأو معام���الت الرتب���اط(. لكنه لي�س بنف����س الفعالية 
 Gini بالن�شب���ة للإح�شاءات غري املتوا�شلة غري اخلطية اأو الرتتيبية )على �شبيل املثال، معاملت
اأو الو�شي���ط(.  اإذا كان���ت هذه الإح�شائيات ذات اأهمية، ينبغي ا�شت�ش���ارة اأخ�شائي اأخذ العينات 

لتحديد اأف�شل طريقة للتكرار.

مت و�ش���ع الأمثلة يف التمرين 16.2 با�شتخدام ملف بيان���ات التقييم الوطني املتاحة مثل ملف 
SPSS …NATASSESS\ NATASSESS.SAV .  مل���ف البيانات هذا هو اأي�شا م�شدر البيانات 

امل�شتخدم���ة يف الق�ش���م الأول من الكتاب الرابع، حتلي���ل البيانات من التقيي���م الوطني للتح�شيل 
التعليمي.

ملحظ���ة حتذيرية نهائية: توفر �شوق الربجميات جمموع���ة وا�شعة من منتجات الربجميات 
املتخ�ش�ش���ة يف معاجل���ة البيانات والإح�شاء للحا�ش���وب ال�شخ�شي. ويعطي ع���دد كبري من هذه 
املنتج���ات، مبا يف ذلك تلك التي تدعي التخ�ش����س يف معاجلة  ال�شتطلع، نتائج غري دقيقة اإذا 
مل تاأخ���ذ بعني العتبار اأن ا لإ�شتطلع بني على اأ�شا�س ت�شميم للعينة املعقدة. وين�شح امل�شتخدم 
املهت���م بالرجوع اإلى التقييم���ات النقدية املتخ�ش�شة للربجمي���ات الإح�شائية )انظر، على �شبيل 

.)http://www.fas.harvard. edu/~stats/survey-soft/survey-soft.html ،املثال
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التمرين 16.2

ح�شاب الفروق بني اجلن�شني يف اختبار الريا�شيات

يف هذا التمرين، كما فعلت مع امللف الي�شاحي يف التمرين 16.1، حتتاج اإلى اإن�شاء ن�شخة WesVar من امللف 
وح�شاب اأوزان تكرار jackknife قبل القيام باأي �شيء اآخر.

اب���داأ WesVar، انقر ف���وق New WesVar Data File، واخ���رت …\NATASSESS\ NATASSESS.SAV . قم 
بالتمري���ر اإلى الأ�شفل Source Variables لتحديد موق���ع WGTPOP وانقلها اإلى اخلانة Full Sample وانقل 
STUDID اإل���ى اخلانة ID.  انقل جميع املتغريات املتبقي���ة اإلى اخلانة Variables. احفظ امللف حتت ا�شم …\

NATASSESS\NATASSESS.var

انق���ر ف���وق الزر scale لإن�شاء الأوزان املتكررة. مبا اأنه قد مت جمع بيانات التقييم يف اإطار خطة اأخذ العينات 
املعق���دة، كم���ا هو مو�شح �شابقا، ا�شتخدم وحدت���ني لjackknife يف كل طبق���ة jackknife. انقر فوق JK2 مثل 
Method؛ ق���د ترغ���ب اأي�شا يف تغيري احل���روف الأولى للأوزان املتك���ررة ب JK. انق���ل JKINDIC اإلى اخلانة 
 )jackknife اأي، طبقة( JKZONE وانق���ل ،)jackknife وحدة NATASSESS وه���ذا هو ما ي�شميه( VarUnit
اإل���ى اخلان���ة VarStrat. انق���ر ف���وق OK لإن�ش���اء الأوزان واحفظ امللف. لي�ش���ت هناك حاج���ة ل للت�شجيل ول 

.WesVar و�شا�شة الإن�شاء لكرا�س WesVar الت�شميات يف هذه املرحلة. اأغلق ال�شا�شة وارجع اإلى ملف

 NATASSESS\ NATASSESS.var\… واختي���ار New WesVar Workbook وكبدي���ل لذل���ك ميكن���ك فت���ح
Analysis Vari�  انقر فوق .Descriptive Statistics ثم انقر ف���وق Open انق���ر فوق .WesVar  كمل���ف بيانات
ables يف الل���وح الأي�ش���ر وانقل املتغ���ريات الثلثة مو�شوع الهتمام )يف هذه احلال���ة( - MATHPC )الن�شبة 
ال�شحيح���ة للريا�شي���ات(، MATHRS )الدرجة اخل���ام يف الريا�شي���ات(، و MATHSS )مقيا�س الدرجة يف 
والريا�شي���ات( – من Source Variables اإل���ى Selected. انقر فوق الزر green arrow  لتنفيذ الأمر )ر�شم 
( و على العلمة open book )اأو انقر فوق Requests – View Output( مل�شاهدة املخرج.  16.2.A التمرين
و�شع عن طريق النقر على +. للح�شول على البيانات من MATHPC، انقر فوق + و Statistics )ر�شم التمرين 

.) 16.2.B

ينت���ج هذا الطلب عددا كبريا م���ن الإح�شاءات اأحادية املتغري لMATHPC )املتو�شط، املئني، تباين املجتمع، 
وغريه���ا م���ن الإح�شاءات الأ�شا�شي���ة املوزونة( جنبا اإل���ى جنب مع اأخط���اء اأخذ العينات املق���درة لها، عند 

القت�شاء، كما هو معرو�س يف ر�شم التمرين C.2.16. لحظ اأن WesVar  ل يح�شب الو�شيط.

 Add Table Set متبوعا ب Table  يف اللوح الأي�شر، وانقر فوق WorkBook Title 1 اأغل���ق ناف���ذة املخرج. ظلل
 ،Source Variables حتت MATHSS ظل���ل ،Computed Statistics يف الل���وح الأي�ش���ر، انقر فوق .))Single
GEN� انقل ،Table Set #1 شوف يتم الآن ح�شاب متو�شط درجة الريا�شيات. ظلل� .Block Mean  وانقر فوق
DER م���ن Source Variables اإل���ى Selected، وانق���ر ف���وق Add as New Entry. اإذا لزم الأمر، انقر فوق + 
لتو�شي���ع Table Set. انق���ر فوق عقدة Cells يف اللوح الأي�شر. �شيتم عر�س يف اللوح الأمين جميع اخلليا التي 
 Add as وانقر فوق ،Label  يف لوح Boys ظلل 1، اأدخل ،Cell Definition شيت���م اإنتاجه���ا لذاك اجلدول حتت�

.) 16.2.C ر�شم التمرين( Girls افعل نف�س ال�شيء بالن�شبة ل 2، والذي �شي�شري اإلى .New Entry
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التمرين 16.2 )تابع(

كرا�س WesVar قبل مرحلة التحليل  16.2.A ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

MATHPCبالن�شبة ل  WesVarالإح�شاءات الو�شفية  ل  16.2.B ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج
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التمرين 16.2 )تابع(

WesVar: خاليا الت�شميات  16.2.C ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

انقر فوق Cell Functions )اللوح الأي�شر(، اأدخل Diff = Boys – Girls يف اخلانة Function Statistic، وانقر 
ف���وق Add as New Entry. ظل���ل العقدة For… يف اجلانب الأي�شر. انق���ل M_MATHSS اإلى اجلانب الأمين، 
(. نفذ الأم���ر الآن بالنقر فوق الزر  16.2.D ر�شم التمري���ن( Variables اإل���ى امل�ش���در SUM_WTS واأرج���ع
green arrow. مل�شاهدة الإح�شاءات، انقر فوق الرمز open book )اأو Requests – View Output(، وانقر 

فوق GENDER يف Table Set املو�شع.

ح�شاب الختالفات بني خاليا املدخالت  16.2.D ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج
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التمرين 16.2 )تابع(

واأخ���ريا، مل�شاه���دة النتائج، انقر ف���وق العلم���ة open book )اأو Requests – View Output(، واذهب اإلى 
العقدة املنا�شبة.

يق���در متو�ش���ط الدرجات بالن�شبة للفتيان ب 250.44 )هام�س اخلط���اأ = 2.88( ومتو�شط الدرجات بالن�شبة 
(. مل�شاهدة البيانات حول الختلفات  16.2.E للفتيات ب 249.55 )هام�س اخلطاأ = 2.52( )ر�شم التمرين

.) 16.2.F ر�شم التمرين( GENDER حتت Functions بني الفتيان والفتيات، انقر فوق

WesVar: مقارنة متو�شط الدرجات يف الريا�شيات ح�شب اجلن�س  16.2.E ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج

WesVar: اختالف متو�شط الدرجات يف الريا�شيات  16.2.F ر�شم التمرين

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برنامج
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التمرين 16.2 )تابع(

لح���ظ اأنه ق���د مت �شبط جمموعة الإح�شاءات التي مت ح�شابها وعر�شه���ا حتت عقد اخليارات باجلدول. قد 
( لأنها �شوف تعتمد على اخليارات  16.2.F تختل���ف البيان���ات املعرو�شة عن تلك املقدمة يف )ر�شم التمري���ن

املحددة.

الف���رق املقدر �شغري ج���دا )diff = 0.89(، والقيمة t املرتبطة به ه���ي 3.189/0.89 = 0.279، والذي يجعل 
.)p-value = 0.781 > 0.05( الفرق غري ذي دللة اإح�شائية
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              الفصل السابع عشر

مواضيع خاصة

يرك���ز ه���ذا الف�شل عل���ى عدد م���ن الق�شاي���ا الإ�شافية لأخ���ذ العينات تتعل���ق بالن�شغالت 
وامل�ش���اكل والأخطاء التي ت�ش���ادف عادة يف درا�شات التقييم الوطن���ي. وت�شمل هذه املو�شوعات 
معاجل���ة حالت عدم ال�شتجابة، والفرز الطبقي، واإطار الفرز، واختيار العينة، واملدار�س كبرية 

و�شغرية احلجم، وكذلك  املعايري للحكم على ملءمة معدلت ال�شتجابة يف التقييم الوطني.

عدم االستجابة

ل توج���د اأف�ش���ل طريق���ة عاملي���ة اأو موح���دة للتعامل م���ع ع���دم ال�شتجاب���ة. يف ال�شتطلع 
الجتماعي العام، قد تكون اأ�شباب عدم ال�شتجابة يف جزء من البلد )على �شبيل املثال، اإغلق 
املدار����س ب�شبب الطق����س( خمتلفة عن تلك الأ�شباب يف جزء اآخر من البلد )على �شبيل املثال، 
عدم الر�شا العام على ال�شلطات املحلية(. من امل�شتحيل تقريبا التنبوؤ بحجم وم�شدر واأثر عدم 
ال�شتجاب���ة، مما يجعل من ال�شعب جدا و�شع ا�شرتاتيجي���ة عاملية للوقاية من حدوثها. غري اأنه 
م���ع مرور الوقت، فقد و�شع اإح�شائيو ال�شتطلع ع���ددا من املمار�شات املقبولة نوعا ما للتعامل 

مع عدم ال�شتجابة.

هناك ا�شرتاتيجي���ة للتعوي�س عن عدم ال�شتجابة املتوقعة وهي زيادة حجم العينة. وت�شلح 
ه���ذه الطريق���ة طاملا اأن اأ�شباب ع���دم ال�شتجابة ل تتعلق مبو�شوع ال�شتط���لع. وميكن اأن تكون 
الزي���ادة فوق العينة باأكملها، اأو ميكن اأن تقت�شر عل���ى بع�س الطبقات، اأو بع�س املجموعات من 
امل�شتجيبني، الذين كانت ا�شتجابتهم منخف�شة يف املا�شي. ففي �شياق التقييم الوطني للتح�شيل 
التعليمي، اإذا كانت هناك حاجة لعينة من 100 مدر�شة م�شتجيبة، ويتوقع اأن ترف�س 25 يف املائة 
منه���ا امل�شاركة، على �شبيل املثال، فيج���ب اختيار 134 مدر�شة )75 يف املئة من 134 = 100.5( 
والت�شال بها. فمعدل ا�شتجابة اأف�شل من املتوقع �شوف ي�شيف قليل على تكاليف جمع البيانات 

ومعاجلتها. لهذا ال�شبب، من امل�شتح�شن ال�شماح بتكاليف اإ�شافية حمتملة يف امليزانية الأولية.
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وهن���اك ا�شرتاتيجية ثانية �شائعة بني درا�شات التقييم تفي���د با�شتخدام ا�شتجابات بالنيابة، 
اأو مدار����س بديل���ة. يتم عادة حتديد مدر�شة بديلة لكل مدر�شة خمتارة يف العينة. وينبغي اأن تكون 
املدر�ش���ة البديلة مماثلة قدر الإمكان للمدر�شة املخت���ارة. يف حالة وجود ملف فرز )من اأجل فرز 
طبق���ي �شمني(، فتكون اإحدى الأ�شاليب هي ا�شتخدام املدر�ش���ة مبا�شرة بعد املدر�شة املختارة اأو 
مبا�شرة قبلها يف قائمة الفرز، مع افرتا�س اأن املدر�شة متوفرة كبديل. وهذه ال�شرتاتيجية ل تلغي 
التحيز الناجت عن عدم ال�شتجابة، ولكن قد تبقيه يف اأدنى حد ممكن، اإذا كان الفرز يف الواقع له 
علق���ة بالنتائج. ل ميكن اأبدا ملدر�شة مت اختيارها يف العينة الرئي�شية اأن ت�شتخدم كبديل ملدر�شة 
اأخ���رى خمتارة، واإمنا ملدر�شة غري م�شتجيبة. وميكن ملدر�شة بديل���ة اأن ت�شتخدم كبديل ملدر�شتني 
ا،  خمتارت���ني متتاليتني )على �شبيل املثال، عندما يك���ون معدل اأخذ العينات يف طبقة ما عالًيا جدًّ
ويك���ون عدد املدار�س املتوف���رة لل�شتبدال غري كاف(. يف هذه احلالة، ميك���ن ا�شتخدام املدر�شة 

البديلة مرة واحدة فقط.

ميك���ن للمدار����س البديلة اأن تك���ون احتياطيًّا مطمئًنا، لك���ن ميكن لفرق التقيي���م الوطني اأن 
ت�شاعد على احلد من ا�شتخدام املدار�س البديلة باتخاذ خطوات لت�شجيع جميع املدار�س املختارة 

يف الأ�شل عل امل�شاركة.

الفرز الطبقي، فرز اإلطار ، واختيار العينة

معظ���م درا�شات التقييم الوطني ت�شتخ���دم الت�شميم الطبقي متعدد املراحل. وقد مت تو�شيح 
ه���ذا الت�شمي���م يف الف�شل الثامن. كما هو مب���ني �شابًقا، قد يرغب امل���رء يف ا�شتخدام الطبقات 
ل�شمان اختيار اأنواع معينة من املدار�س يف العينة، )مثل ح�شب املحافظات(، واأن يتم تخ�شي�س 
حج���م مع���ني للعينة لكل جمموعة )عل���ى �شبيل املثال، 75 مدر�ش���ة يف كل حمافظة(. وت�شمى هذه 
الطبق���ات �شريح���ة. قد يرغب امل���رء اأي�شا يف ا�شتخ���دام معايري اأخرى ل ت�ش���رتط نف�س امل�شتوى 
م���ن الدق���ة، اأو التي تكون فيها التمثيلية الن�شبية كافية )على �شبي���ل املثال، بلدات داخل حمافظة 
اأو التموي���ل �شم���ن حمافظ���ة(. وت�شمى هذه الطبقات �شمني���ة. عمليا، تعترب الطبق���ات ال�شمنية 
متغ���ريات الفرز �شم���ن الطبقات ال�شريح���ة. واأخريا، بغ����س النظر عن الأ�شل���وب امل�شتخدم يف 
اختي���ار العينة )مث���ل اأخذ العينات الع�شوائي���ة الب�شيطة، اأو اأخذ العين���ات الع�شوائية املنتظمة، اأو 
الحتم���ال املتنا�شب مع احلجم(، ينبغ���ي اأن يتم فرز اإطار اأخذ العينات ح�شب حجم املدر�شة قبل 

اختيار العينة. �شوف يح�شن الفرز ح�شب احلجم من اختيار املدار�س البديلة.

اإحدى ال�شمات ال�شائعة يف عملية الختيار هو ا�شتخدام العينة الع�شوائية املنتظمة. ت�شتخدمها 
بع�س البلدان مع الحتمال املت�شاوي، يف حني ي�شتخدمها البع�س الآخر مع الحتمال املتنا�شب مع 

حجم املدر�شة.
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وب�ش���كل وا�شح، ينبغي اأن يتم فرز الإطار داخ���ل كل طبقة وا�شحة، لأن هذا يتوافق مع الفرز 
الطبق���ي ال�شمن���ي. وتكون اإحدى الطرق املفيدة لف���رز اإطار اأخذ العينات قب���ل اختيار العينة هي 
ترتي���ب الفرز ح�شب احلجم بالتناوب من طبق���ة �شمنية اإلى اأخرى. يبني اجلدول 17.1 كيف يتم 

تنفيذ هذا النوع من الفرز.

الـجــدول 17.1

اإطار اأخذ العينات مع قيا�س خمتلف لرتتيب احلجم �شمن الطبقات

طبقة 
وا�شحة

طبقة 
�شمنية

قيا�س 
احلجم

رمز 
املدر�شة

العنوان 
الربيدي

ا�شم مدير 
املدر�شة

متغري اآخر 
للإطار 

1
1
1

1
...
1

�شغري
...

كبري

1
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1
1
1

2
...
2

كبري
...

�شغري

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1
1
1

3
...
3

�شغري
...

كبري

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
2
...
H

1
...
3

�شغري
...
...

...

...
N

...

...

...

...

...

...

...

...

...

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

ملحظة: يف العمود 3، جميع مدار�س البلد يف الطبقة الأولى )ال�شفوف الثلثة الأولى من البيانات( مرتبة ح�شب احلجم من 
اأ�شغرها  املدار�س بني   »...« الرمز  الر�شم؛ ميثل  املدار�س يف كل طبقة يف هذا  املمكن �شرد كل  لي�س من  اأكربها.  اإلى  اأ�شغرها 

واأكربها.

يكون فرز الإطار بهذه الطريقة غري اإلزامي، لكنه يح�شن من ت�شابه املدار�س البديلة واملختارة 
وم���ن �شاأنه احل���د من التحيز يف ع���دم ال�شتجابة. ويح�شن ه���ذا الفرز ح�شب احلج���م اأي�شا من 
فر����س اختيار املدار�س من كل حجم يف كل طبقة وا�شحة، مما يقلل التباين من طبقة اإلى طبقة، 

وبالتايل يح�شن من دقة التقديرات.
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املدارس ذات الحجم الكبير
عن���د ا�شتخ���دام اأخذ العينات مع احتم���ال يتنا�شب مع احلجم، يتاأث���ر وزن الت�شميم مبا�شرة بحجم 
وحدة اأخذ العينات. فالوحدات ال�شغرية جدا تكون لها اأوزان كبرية جدا، وعلى العك�س تكون لوحدات 
كبرية جدا اأوزان �شغرية جدا. قد تنتهي بع�س الوحدات باأوزان اأقل من واحد. يف هذه احلالة، يكون 

من املمار�شات ال�شائعة هو اختيار وحدة »بيقني« واإعادة اأخذ العينات لبقية اإطار اأخذ العينات. 
10 مدار�س يف اجل���دول 17.2، حيث هناك حاجة اإلى  = Nh عل���ى �شبيل املث���ال، لننظر يف طبقة
عينة nh = 3 مدار�س ووزن الت�شميم الذي �شوف يكون لكل مدر�شة اإن مت اختيارها. اإذا مت اختيار 
املدر�شة رقم 1 )والتي متثل اأكرث من 50 يف املائة من الطلب يف اإطار اأخذ العينة(، فاإن وزنها يف 
الت�شميم �شوف يكون اأقل من واحد. وملعاجلة هذه امل�شكلة، ميكن احل�شم يف اختيار هذه املدر�شة 
عل���ى اأنها �ش���وف متثل نف�شها فق���ط. وت�شمى املدر�شة رق���م 1 وحدة متثل ذاتها. ث���م �شوف يتعني 

اختيار مدر�شتني من الت�شعة املتبقية، كما هو مبني يف اجلدول 17.3.

الـجــدول 17.2

اإطـــار اأخذ العينات لـــ 10 مدار�س واأوزان الت�شميم املرتبطـــة بها اإن مت اختيـــــارها

وزن الت�شميمالقيا�س الرتاكمي للحجمقيا�س حجم املدر�شةرمز املدر�شة
15005000.5533 = )500 × 3(/830

2505505.5333 = )50 × 3(/830

3506005.5333 = )50 × 3(/830

4406406.9167 = )40 × 3(/830

5406806.9167 = )40 × 3(/830

6357157.9048 = )35 × 3(/830

7357507.9048 = )35 × 3(/830

8307809.2222 = )30 × 3(/830

9308109.2222 = )30 × 3(/830

102083013.8333 = )20 × 3(/830

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

اإذا اق����رتح خبري يف اأخذ العينات ه����ذه ال�شرتاتيجية، فقد يو�شي اأي�شا باأن يتم اختيار �شفني من 
املدر�شة 1. لحظ اأن هذا الختيار �شيكون له تاأثري يف تقريب اأوزان الوحدات املتبقية بع�شها من بع�س، 
مم����ا �شينت����ج عنه هام�س خطاأ اأ�شغر يف اأخ����ذ العينات. اإذا ثبت، بعد حذف املدر�ش����ة 1، اأن املدر�شة 2 
ت�شبب م�شكلة مماثلة، فيمكن اأي�شا حذفها وتعديل الإطار والعينة بالطريقة املو�شحة �شابقا. وبطبيعة 

احلال، �شوف ترتفع العينة اإلى اأربع وحدات )وحدتني متثل ذاتها ووحدتني من الثمانية املتبقية(.
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الـجــدول 17.3

الإطار املعدل لأخذ العينات 

وزن الت�شميمالقيا�س الرتاكمي للحجمقيا�س حجم املدر�شةرمز املدر�شة
15005001.0000 = 500/500

250503.3000 = )50 × 2(/330

3501003.3000 = )50 × 2(/330

4401404.1250 = )40 × 2(/330

5401804.1250 = )40 × 2(/330

6352154.7143 = )35 × 2(/330

7352504.7143 = )35 × 2(/330

8302805.5000 = )30 × 2(/330

9303105.5000 = )30 × 2(/330

10203308.2500 = )20 × 2(/330

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

املدارس ذات الحجم الصغير

حتت���وي العدي���د من البل���دان ذات ن�شبة كب���رية من �ش���كان الريف على عدد كب���ري ن�شبيًّا من 
املدار����س ال�شغ���رية. لنفرت�س اأن املدار����س الأ�شغر يف الإطار لها عدد قلي���ل جدا من الطلب يف 
العنقود )مثل، اأقل من 10 طلب( ل ي�شمح بتوفري ما يكفي من املعلومات داخل املدر�شة. )يتقرر 
احلد الأدنى حلجم العنقود من قبل القيا�س النف�شي لل�شتطلع، وعدد الكرا�شات امل�شتخدمة يف 

التقييم، وغريها من املعامل خارج عملية اأخذ العينات(. 

تو�شي بع�س الدرا�شات التقييمية اأن يتم ا�شتبعاد املدار�س التي توجد حتت عتبة معينة )على 
�شبي���ل املث���ال، خم�شة طلب يف ال�ش���ف(. وتركز ه���ذه ال�شرتاتيجية جمع البيان���ات حيث تكون 
اأحج���ام املدر�شة وال�شف كافية لت�شمح بتقيي���م اقت�شادي ومنذجة وحتليلت ثابتة. لكن ا�شتبعاد 
املدار�س الأ�شغر قد يوؤدي اإلى اإ�شكالت مهمة مرتبطة بالنق�س يف التغطية يف البلدان اأو املناطق 
م���ن البلدان التي لديها العديد من املدار�س الريفي���ة ال�شغرية. ومن املرجح اأي�شا اأن يخفي ذلك 

م�شاكل اأو خ�شائ�س حمددة للمدار�س الأ�شغر عن املحللني و�شناع القرار.

وكبديل لذلك، يو�شي بع�س خرباء اأخذ العينات اأن ت�شم املدار�س ال�شغرية القريبة جغرافيًّا 
لت�شكي���ل �شبه مدار����س، اإما من خلل جمع العديد من املدار�س ال�شغ���رية مًعا، اأو من خلل �شم 

مدر�شة كبرية اإلى مدر�شة �شغرية.
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لنفرت����س اأن �شانع���ي ال�شيا�شات يري���دون تقييًما م���ا، باإح�شاءات من موؤ�ش�ش���ات من جميع 
الأحجام، لكن مواد الختبار �شخمة بحيث يجب اأن تدور ثلث كرا�شات بني الطلب املختربين. 
قد يلجاأ الباحثون العاملون على التقييم اإلى القيام بتحليلت تتطلب م�شاركة 15 طفل على الأقل 
يف كل مدر�ش���ة، مم���ا يتطلب و�شع خم�س جمموعات تتناوب عل���ى الكرا�شات الثلثة. يف مثل هذه 
احلال���ة، �شوف تخلق املدار�س ال�شغرية م�شكلة اإ�شافية. قد تبدو قائمة الرتتيب من املدار�س مثل 

ما هو معرو�س يف اجلدول 17.4.
ل حتت���وي املدار����س 1012 و1013 و1014 و1015 عل���ى م���ا يكف���ي م���ن الطلب لتف���ي بكافة 
متطلب���ات التقيي���م. وعلوة على ذل���ك، تلك املدار�س لي�ش���ت كلها من نف�س املنطق���ة. ميكن الآن 
ف���رز الإط���ار ح�شب املنطقة وقيا�س احلجم بحيث ميكننا اأن ن���رى ب�شهولة اأكرب اأين تكمن احللول 
واأف�ش���ل ال�شبل خللق �شبه مدار�س اإذا لزم الأم���ر. اإذا كانت املدر�شتني 1011 و 1013 قريبة نوعا 
م���ا لبع�شها البع�س واملدر�شتني 1012 و1014 توجد اأي�شا يف املدن املجاورة، فيمكن اإعادة ترتيب 

الإطار على النحو املبني يف اجلدول 17.5.

الـجـــدول 17.4
اإطار اأخذ العينات

القيا�س الرتاكمي للحجماملنطقة اجلغرافيةقيا�س حجم املدر�شةرمز املدر�شة
100175175

1002602135

1003502185

1004401225

1005402265

1006351300

1007151315

1008203335

1009302365

1010303395

1011152410

1012102420

101352425

101452430

101523432

امل�شدر: جتميع املوؤلفني
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عندم���ا ت�شم املدار�س، يتم التعام���ل مع خمتلف �شبه املدار�س كوحدة واح���دة من العينة. على 
�شبيل املثال، اإذا مت اختيار �شبه املدر�شة 1111، ف�شوف توجه الدعوة اإلى كل الطلب من املدر�شتني 
الأ�شليت���ني 1011 و 1013 اإل���ى ح�ش���ة التقييم. و�شوف يت���م ح�شاب معدلت ال�شتجاب���ة وامل�شاركة 
با�شتخ���دام �شب���ه املدر�ش���ة 1111 بدل م���ن ا�شتخ���دام املدر�شت���ني الأ�شليت���ني 1011 و 1013 ب�شكل 

منف�شل. و�شوف يتم تطبيق وزن التقدير على �شبه املدر�شة با�شتخدام قيا�شها الرتاكمي للحجم.

الـجـــدول 17.5
اإطـــار اأخذ العينـــات املعـــدل

�شبه املدار�ساملدار�س الأ�شلية
رمز 

املدر�شة
قيا�س حجم 

املدر�شة
املنطقة 

اجلغرافية
القيا�س الرتاكمي 

للحجم
�شبه رمز 
املدر�شة

قيا�س 
حجم

القيا�س الرتاكمي 
للحجم

10071511510071515

10063515010063565

10044019010044090

1001751165100175165

1013521701111
20185

10111522001111

1014521751112
15200

10121021851112

1009302230100930230

1005402270100540270

1003502320100350320

1002602380100260380

1015233821115
22402

10082034021115

1010303432101030432

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

هذه ال�شرتاتيجية، مع حفاظها على التغطية اإلى امل�شتوى الأمثل، تدخل لغًطا يف الإح�شاءات 
داخل املدر�شة وبني املدار�س والذي قد يكون غري مرغوب فيه. حتاول العديد من حتليلت القيا�س 
النف�ش���ي التميي���ز بني م�شاهمة املدر�ش���ة وم�شاهمة الطالب يف درجة التقيي���م )يف التحليل متعدد 
امل�شتوي���ات( يف ظل الفرتا�س ب���اأن م�شاهمة املدر�شة هي نف�شها بالن�شب���ة جلميع الأطفال الذين 
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ي���راودون نف����س املدر�شة وميك���ن اأن تختلف من مدر�شة اإل���ى مدر�شة. وقد يدخ���ل اإدماج املدار�س 
ال�شغرية يف �شبه مدر�شة اأكرب التقلب من مدر�شة اإلى اأخرى يف منوذج يتوقع اأن حتدد امل�شاهمات 
جلمي���ع اأف���راد الوحدة الواحدة. ينبغي اأن يتم القيام بالتحليل عل���ى بنية املدر�شة الأ�شلية. ينبغي 
مناق�شة هذه امل�شاألة من قبل مديري واإح�شائيي  ال�شتطلع وحمللي التقييم، قبل اأن يتم حتديد 

خيارات اأخذ العينات النهائية.

معايير الحكم ىلع تالؤم معدالت االستجابة

كم���ا ذك���ر �شابًقا، غالًبا م���ا تقت�شر ال�شتثناءات )مث���ل اإ�شقاط املدار����س يف اجلزر النائية، 
اأو املدار����س ال�شغ���رية جدا( عل���ى 5 يف املائة من املجتم���ع امل�شتهدف، قبل اإ�ش���دار اأي �شكل من 
التحذي���ر يف ن�شر النتائج. بعد م�شاركة املدار�س، اأو ا�شتبدالها وجمع بيانات العينة، ميكن ح�شاب 
خمتل���ف مع���دلت ال�شتجابة وامل�شاركة. وعل���ى الرغم من عدم وجود قاع���دة عاملية حتدد ما هو 
»جي���د« وما ه���و »�شيئ«، فقد مت التو�شل اإلى العرتاف مبعيار مع���ني، والذي ي�شتخدم يف درا�شات 

التقييم الدولية الأكرث اأهمية.

ت�شتخدم اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي القاعدة التالية يف كثري من تقييماتها:

85 يف املائة )غري مرجحة( من العينة الأ�شلية للمدار�س )اأي قبل ا�شتبدالها(	•

و
• 85 يف املائة )غري مرجحة( من عينة الطلب من املدار�س امل�شاركة )�شواء عينة اأ�شلية اأم بديلة(	

اأو
75 يف املائ���ة )مرجح���ة( للم�شارك���ة امل�شرتكة للمدار����س والطلب )يعن���ي، م�شاركة املدار�س 	•

م�شروبة يف م�شاركة الطلب يف املدار�س امل�شاركة(.

وميك���ن اأن تو�ش���ع قواعد اأخرى؛ ومع ذل���ك، فكلما كانت م�شاركة �ش���واء املدار�س اأم الطلب 
منخف�شة، كلما زاد احتمال التحيز.
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 IV.A الملحق       

تدوين إحصائي لحساب التقديرات 

بالن�شب���ة للبيانات الكمية والنوعية، يح�شب تقدي���ر جمموع عدد الوحدات يف جمتمع ال�شتطلع 
عن طريق جمع الأوزان املعدلة النهائية من وحدات ال�شتجابة:

حيث i هي الوحدة امل�شتجيبة لi يف العينة، وwi  هو وزنها النهائي املعدل، ويتم جمع كل الوحدات 
امل�شتجيبة. وبالن�شبة للبيانات الكمية، يكون تقدير القيمة الإجمالية )مثل جمموع النفقات( هو 
�شرب الوزن النهائي wi  يف القيمة yi ، لكل وحدة م�شتجيبة ، ويتم جمع كل الوحدات امل�شتجيبة:

ميكن حتديد متغري وهمي 

ويكون جمموع الأوزان املقدرة )معدلة لعدم ال�شتجابة( لكل وحدات ال�شتجابة هي 

وهو تقدير من N، اأي حجم املجتمع.

لكل الوحدات امل�شتجيبة

لكل الوحدات غري امل�شتجيبة
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 IV.B الملحق     

مقارنة بين بيانات SRS400 وبيانات التعداد 

BASE FILES\CEN�\… مع بيانات التعداد ملفا ي�شمى SRS400  ت�شتخدم مقارنة بيانات
SUS.SAV. يحتوي هذا امللف على بيانات 27.654 طالب يف Sentz. اإنه ملف مثايل ل يوجد يف 

احلي���اة الواقعية. جميع الطلب لديهم نتائج التقييم با�شتثناء اأولئك الذين يعتربون مت�شربني، 
كم���ا ه���و مبني يف حقل و�شع ال�شتجاب���ة. وبالتايل، ميثل هذا امللف النتائ���ج التي كان �شوف يتم 
Data –Aggre� وقائمة CENSUS  احل�شول عليها عن طريق التعداد الكامل. با�شتخدام ملف

.IV.B.1 النتائج املبينة يف اجلدول SPSS اأنتج ،gate

IV.B.1 الـجــدول

بيانات Sentz بناء على التعداد

الن�شبة فوق 230متو�شط درجات الريا�شياتمتو�شط العمر )بال�شنوات(املجال
14.00216.830.25جمموع املجتمع 

13.99211.990.16الفتيات

14.01221.690.35الفتيان

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

�شيتم الآن مقارنة تقديرات العينة الع�شوائية الب�شيطة وبيانات التعداد. مبا اأنها عينة ب�شيطة 
ع�شوائي���ة، فالتقديرات غري املرجح���ة )عمود اأق�شى الي�شار يف اجل���دول IV.B.2( والتقديرات 
املرجح���ة )العمود الأو�شط( للمتو�شطات والن�ش���ب مت�شاوية؛ تكون هذه النتيجة متوقعة بالن�شبة 
للمتو�شط���ات والن�ش���ب ولكن لي�س للمجامي���ع. يحتوي املجتمع الذي مت اإن�ش���اوؤه لهذا الكتاب على 
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ن�ش���ب مت�شاوي���ة تقريب���ا من البنني والبن���ات. وقد مت ترتي���ب البيانات بحيث ح�ش���ل الفتيان على 
درجات يف الريا�شيات اأعلى من الفتيات، وح�شلت الفتيات على درجات اأعلى يف موا�شيع اأخرى، 
وح�شل �شكان احل�شر على درجات اأعلى من �شكان الريف. حتتوي هذه العينة م�شادفة على ن�شبة 
كب���رية نوعا ما من الفتيان من املناطق احل�شرية، مما ق���د ي�شاعد على تف�شري الفرق بني بيانات 
التعداد وتقديرات العينة فيما يتعلق بالن�شبة العالية ن�شبيا من الفتيان الذين ح�شلوا عل درجات 

تفوق 230 يف الريا�شيات.

IV.B.2 الـجــدول

مقارنـــة التقديـــرات املح�ســـوبة مـــع وبـــدون اأوزان لقيـــم التعـــداد، بدايـــة العـــام الدرا�ســـي، عينة 
ع�سوائية ب�سيطة

املتغريات مو�شوع الهتمام
القيمة »احلقيقية« 

)بداية العام 
الدرا�شي(

التقدير ال�شحيح، 
با�شتخدام الأوزان 

)± هام�س اخلطاأ لأخذ 
العينة(

التقدير غري ال�شحيح، 
بتجاهل الأوزان 

)± هام�س اخلطاأ لأخذ 
العينة(

N27،654331 ± 27،437378

13.98 ± 13.980.04 ± 14.000.04متو�شط العمر )كل الطلب(

0.25 ± 0.250.02 ± 0.250.02ن�شبة  230 يف الريا�شيات

N13،807722 ± 12،920178 فتيان

14.05 ± 14.050.06 ± 14.010.06متو�شط العمر )فتيان(

223.1 ± 223.11.0 ± 221.691.0متو�شط درجات الريا�شيات )فتيان(
امل�شدر: جتميع املوؤلفني

وع���لوة على ذلك، يت���م ح�شاب القيمة »احلقيقية« للمجتمع كما كان���ت معروفة يف بداية العام 
الدرا�شي مثل. وبالتايل، هناك �شجلت يف ملف »التعداد« ل متلك معلومات )مثل الت�شرب( والتي 

حت�شل على �شفر يف جميع الدرجات. هذه القيم امل�شفرة جتر متو�شط الدرجات اإلى اأ�شفل.
اإذا كان م���ن املمكن حتديث الإح�شاءات عن املجتمع لتمثيل املجتمع يف وقت التقييم )والذي 
ميكن اأن يتم عن طريق حذف الطلب بدرجة �شفر يف الريا�شيات من ملف التعداد(، فقد تبني 
املقارنات اأن نتائج ال�شتطلع تقارب اأكرث القيم »احلقيقية«، و�شمن هام�س اخلطاأ بكثري. وتظهر 

.IV.B.3 تلك النتيجة يف اجلدول
ون���ادًرا ج���دا ما يك���ون مثل هذا ال���رثاء يف املعلومات الن���ادرة متوفًرا للمخطط���ني واملديرين 

واملحللني للم�شح.
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IV.B.3 الـجــدول

مقارنـــة التقديـــرات املح�ســـوبة مـــع وبـــدون اأوزان لقيـــم التعداد، وقـــت التقييم، عينة ع�ســـوائية 
ب�سيطة

املتغريات مو�شوع الهتمام
القيمة 

»احلقيقية« 
)وقت التقييم(

التقدير ال�شحيح، 
با�شتخدام الأوزان 

)± هام�س اخلطاأ لأخذ 
العينة(

التقدير غري ال�شحيح، 
بتجاهل الأوزان 

)± هام�س اخلطاأ لأخذ 
العينة(

N27،368331 ± 27،437378

13.98 ± 13.980.04 ± 14.000.04متو�شط العمر )كل الطلب(

0.25 ± 0.250.02 ± 0.260.02ن�شبة  230 يف الريا�شيات

N13،665722 ± 12،920178 فتيان

14.05 ± 14.050.06 ± 14.010.06متو�شط العمر )فتيان(

223.1 ± 223.11.0 ± 224.001.0متو�شط درجات الريا�شيات )فتيان(
امل�شدر: جتميع املوؤلفني
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 IV.C الملحق      

تقدير هامش الخطأ في أخذ العينات
بتقنيات إعادة أخذ العينات

يف معظ���م الت�شاميم املعقدة )ت�شاميم خمتلفة عن اأخ���ذ العينات الع�شوائية الب�شيطة اأو 
اأخ���ذ العينات الع�شوائية املنتظم���ة(، يكون من ال�شعب ا�شتخل�س املعادل���ة الدقيقة للتباين، 
ب�ش���رف النظر ع���ن الربنامج. يف كث���ري من احلالت، اأف���رز التنفيذ العمل���ي لت�شميم العينة 
ح���الت جتعل ا�شتخدام املعادلة الدقيقة للتباين م�شتحيل. فهن���اك حاجة اإلى طرق تقريبية، 
لك���ن �شليمة وثابتة، لتقدير التباين يف اأخ���ذ العينات. ي�شمى نوع من هذه الطرق الأخذ املتكرر 
للعين���ات )replicated sampling(، اأو اإع���ادة اأخ���ذ العين���ات )resampling(. وتعت���رب طرق 
تقدي���ر التباين مثل املجموعات الع�شوائي���ة )Random groups( وال�شتن�شاخ املتكرر املتوازن 
jack�( والتقديرات املبنية على متو�شط مكونات العينة )،balanced repeated replication(
knifing(، والتقدي���رات املبنية على العينة الع�شوائية بال�شتب���دال )bootstrapping( من بني 

اأح�ش���ن الطرق املعروف���ة يف تقدير التباين لإعادة اأخذ العينات. وق���د مت ا�شتقاق طريقة ذكية 
ب�ش���كل خا����س ملقارب���ة التباين يف اأواخ���ر اخلم�شيني���ات )Keyfitz 1957(، والت���ي مت تكييفها 
لحقا لت�شبح تقديرات jackknife. وكثريا ما ت�شتخدم تقديرات jackknife يف ال�شتطلعات 

الدولية وا�شعة النطاق لتقييم التعليم.

استخدام أخد العينات املتكررة

 ،n/k من حجم k يف الأخ���ذ املتكرر للعينات، يختار اإح�شائي ال�شتط���لع العينات امل�شتقلة
بدل من عينة واحدة من حجم n. لكل من عينات k هذه )اأو املتكررة(، يتم اإنتاج تقدير ال�شفة 
مو�ش���وع الهتمام با�شتخ���دام الأوزان. ثم يتم ا�شتخدام التباين ب���ني تقديرات عينات k لتقدير 
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التباين يف اأخذ العينات. فالتقدير t لل�شفة مو�شوع الهتمام )مثل املجموع، املتو�شط، الن�شبة، اأو 
: j الو�شيط( ينتج عن طريق متو�شط التقديرات التي تنتج عن كل تكرار

يح�شب التباين t املقدر لأخذ العينات Vâr )t(، من خلل التعبري التايل:

.s2/n لحظ اأن هذا التعبري هو على �شكل

لنفرت�س اأن ت�شميما ذو ثلث مراحل )املدار�س والف�شول والطلب( يتم ا�شتخدامه لتقدير 
 n = 10 امل�شت���وى الع���ام لقرائي���ة طلب ال�شف العا�شر. ب���دل من اختيار عينة واح���دة من حجم
 .n = 5 يختار الباحثون عينت���ني من حجم ، وبا�شتخ���دام القواعد الدقيق���ة لتقدير 
يعر����س اجل���دول IV.C.1 متو�ش���ط الدرجة املرجحة الت���ي ح�شل عليها الطلب م���ن كل مدر�شة 

)درجة املدر�شة( والوزن املتعلق بكل مدر�شة.

IV.C.1 الـجـدول

ح�ساب التباين املقدر الأخذ العينات ل  با�ستخدام االأخذ املتكرر للعينات 

امل�شدر: جتميع من املوؤلفني
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يكون متو�شط الدرجة املقدرة للمجتمع هو

ويكون التباين املقدر لأخذ العينات ملتو�شط الدرجة، با�شتخدام الطريقة املكررة لأخذ العينات هو

تعطي هذه املنهجية عموما تقديرات التباين غري م�شتقرة ب�شكل كبري، لأن كل جمموعة تكرار 
هي عموما �شغرية جدا لتقدمي تقدير م�شتقر من تلقاء نف�شها.

JACKKNIFE استخدام تقديرات
كث���ريا ما ت�شتخدم طرق اإعادة اأخذ العينات مثل jackknifing  و bootstrapping  يف عمليات 
ال�شتط���لع ذات البيانات املعقدة. مبداأ تقدير jackknifing هو اإ�شقاط كل وحدة اأولية من العينة 
الواح���دة تلو الأخ���رى )على �شبيل املث���ال، املدار�س(، واإع���ادة ح�ش���اب الأوزان النهائية لتعوي�س 
فق���دان وح���دة واحدة، واإنتاج تقدير لل�شف���ة مو�شوع الهتمام با�شتخدام ه���ذه العينة امل�شغرة . 
مب���ا اأنه يتم اإ�شقاط كل من الوحدات، فعدد الن�شخ يكون بعدد الوحدات الأولية يف العينة الكاملة. 
ويق���در هام�س اخلطاأ يف اأخذ العينات ع���ن طريق ح�شاب الفروق الرتبيعية بني كل من التقديرات 
املك���ررة وتقدي���ر العينة الكاملة )كم���ا يف حالة اأخذ العينات املتكررة املو�شح���ة يف الق�شم ال�شابق 
بكثري(. فاإذا كانت العينة الكاملة ت�شمل مثل 150 مدر�شة، فمن املفرو�س تكرار التقديرات 150 

مرة مما يجعل احل�شابات مرهقة اإلى حد ما.
لتقلي���ل وتب�شيط العملي���ات احل�شابية، ميكن تراك���ب »ت�شميم jackknife لأخ���ذ العينات » على 
الت�شميم الأ�شلي لأخذ العينات. مع احلفاظ على الوحدات الأولية )على �شبيل املثال، املدار�س( يف 
الرتتيب الذي ظهرت عليه يف اإطار اأخذ العينات )ي�شتخدم تقريبا دائما احتمال منتظم يتنا�شب مع 
حج���م العينة يف التقييمات الدولية(، يتم �شم اأول وحدتني لت�شكيل طبقة jackknife )JK(، ثم �شم 
الوحدتني الثالثة والرابع���ة، ثم الوحدتني اخلام�شة وال�شاد�شة، وهكذا. ويف نهاية هذه العملية، تكون 
قد ت�شكلت طبقات n/2 JK ، حتتوي كل منها على وحدتني. يتم الآن التعامل مع كل زوج كطبقة، بغ�س 
النظر عن الفرز الأ�شلي للطبقات )ومن املرجح اأن تتطابق بع�س طبقات JK مع الطبقات الأ�شلية(. 
يف كل طبقة JK، �شيتم اإ�شقاط وحدة واحدة ع�شوائيا، و�شيتم تعديل وزن الوحدة املتبقية وفقا لذلك 
)مب���ا يف ذل���ك عدم ال�شتجابة املمكنة اأو تعديلت يف الفرز الطبقي البعدي(. وحتتفظ الوحدات يف 
طبقات JK الأخرى باأوزانها الأ�شلية. يو�شح اجلدول IV.C.2 كيف يتم اإن�شاء جمموعات n/2 لأوزان 

JK )مع افرتا�س عدم وجود تعديلت على الأوزان، جلعل التو�شيح اأكرث ب�شاطة(.
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كما حدث يف الأخذ املكرر للعينات، يتم اإنتاج تقدير لكل جمموعة من اأوزان JK، ويتم ح�شاب 
التباين بني تلك التقديرات كاأ�شا�س لهام�س اخلطاأ يف اأخذ العينات. فيكون تقدير العينة الكاملة، 

وتقديرات jackknife، والتباين يف اأخذ العينات، على التوايل،

 .JK عدد طبقات J حيث ميثل

يف�شل بع�س الإح�شائيني ا�شتخدام متو�شط التقديرات املكررة بدًل من تقدير العينة الكاملة 
يف ح�شاب التباين املقدر. اإذا كان J كبرًيا، فاإنه لن يحدث تغيري كبري.

���ا، �شوف يك���ون بع�س التعديل �شرورًيا بحيث يت���م التعامل مع وحدتني  اإذا كان n ع���دًدا فرديًّ
كوح���دة واح���دة يف التحديد الع�شوائ���ي للوحدة التي �ش���وف ت�شقط، اأو يتم احلف���اظ بها. وينبغي 

ا�شت�شارة اأخ�شائي اأخذ العينات يف هذه احلالة.

الآن ميك���ن فح�س املثال ال�شابق با�شتخدام تقدير JK للتباين بدل من الأخذ املكرر للعينات. 
ميك���ن اإع���ادة تنظيم جدول البيان���ات، وح�ش���اب الأوزان املكررة ل JK وتقدي���رات JK على النحو 
امل�ش���ار اإليه �شابقا. يعر�س اجلدول IV.C.3 املدار����س الع�شرة باجلدول A4.3.1 منظمة يف اأزواج 
���ا لأن تبقى اأو ت�شقط. ثم يتم ح�شاب  JK وم�ش���رية اإل���ى اأي وحدة من كل زوج مت اختيارها ع�شوائيًّ

 ،JK 1 ح�شب طول الأ�شطر املذك���ورة اأعله. باأخذ املكرر 1 كمثال، يف طبقة JKالأوزان املك���ررة ل
يت���م اإ�شقاط وحدة JK 1 وي�شبح الوزن املكرر لJK اخلا�س بها هو �شفر. وبالتايل، للتعوي�س عن 
فق���دان وحدة JK 1، ي�شري ال���وزن املكرر لJK اخلا�س بوحدة JK 2 مرتني وزنها النهائي الأ�شلي 
. مب���ا اأن كل الوحدات الأخرى ظلت اأ�شلي���ة، فاأوزانها املكررة لJK تكون مت�شاوية مع 

اأوزانها النهائية املنا�شبة. يتم تطبيق نف�س الإجراء بالن�شبة لكل زوج JK على التوايل.

هنا، يكون تقدير متو�شط الدرجات

ويكون التكرار الأول للتقدير هو    
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وترتاوح التقديرات املكررة اخلم�شة لJK ما بني 33.2 و 35.3 لتباين مقدر 

)يك���ون التباين املق���در لJK ه���و 3.4 عندما يتم قيا����س الختلفات حول متو�ش���ط التقديرات 
.)JKاملكررة ل

وكم���ا ذك���ر �شابقا، ميكن تو�شي���ح اأن jackknifing، كما ا�شتخدم هنا، �ش���وف يوفر تقديرات 
تباين تقريبا غري متحيزة، طاملا اأن الكمية Y التي يتم تقديرها هي �شفة معيارية مثل املجموع اأو 
املتو�ش���ط اأو الن�شبة اأو معامل الرتباط. تتطلب تقديرات الكميات مثل الو�شيط واملئني ومعامالت 
Gini تعديلت على jackknife اأو طرق بديلة لإعادة اأخذ العينات مثل ال�شتن�شاخ املتكرر املتوازن.
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 IV.D الملحق      

JACKKNIFE إنشاء مناطق وتكرارات
JACKKNIFE وحساب أوزان

ي�شتخ���دم WesVar عل���ى جمموعة وا�شعة من ت�شاميم العين���ات املعقدة حيث اأخذ العينات 
الع�شوائي���ة الب�شيط���ة قد ينتج تقدي���رات متحيزة. يج���ب اأن يكون لديك ملف بيان���ات مع اأوزان 
متك���ررة قب���ل اأن تتمكن من اإن�ش���اء كرا����س )workbook( جديد. اإبدا بنق���ل البيانات من ملف 
SPSS اإل���ى ملف جدي���د لWesVar. يجب اأن ي�شمل ملفك بSPSS املتغريات التي حتتاج اإليها 

للقي���ام بالتحلي���لت يف WesVar. ويج���ب اأن يكون لديك ملف بيانات م���ع اأوزان متكررة قبل اأن 
تتمكن من اإن�شاء كرا�س )workbook( جديد. ميكن للربنامج ح�شاب هذه الأوزان.

تر�ش���دك املجموعة التالية م���ن التعليمات لإن�ش���اء اأوزان Jackknife لت�شميم ال�شتطلع من 
مرحلتني م���ن ملف ال�شتجابات. لحظ اأنه قد مت ا�شتخدام SPSS لإن�شاء املعلومات الهامة لأخذ 
العينات التي ي�شتخدمها WesVar لإن�شاء الأوزان املتكررة من اأجل حتليل بيانات التقييم الوطني.

اقرا ملف ال�شتجابات يف SPSS والذي يحتوي على الأوزان باتباع الأوامر التالية:. 1

مب���ا اأن���ه قد مت اإن�شاء الأوزان املتك���ررة للمدار�س، فيمكن جلب قائم���ة املدار�س امل�شاركة من ملف . 2
ال�شتجابات. كل ما نحتاج اإليه هو احلفاظ على �شجل واحد لكل مدر�شة م�شاركة.

Define match� اإلى SCHOOLID ث���م ح���ول ،Data – Identify Duplicate Cases  افت���ح
 First case in each group is انق���ر ف���وق ،Variables to Create و�شم���ن  .ing cases by

 .OK ثم انقر فوق ،primary
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وبعده���ا افت���ح Data – Select Cases ثم انقر فوق If Condition is satisfied. انقر If... ثم 
ح���ول PrimaryFirst (Indicator of each first matching case) اإل���ى اجلانب الأمين من اخلانة 
Copy Se� انق���ر فوق ،Output وحتت .Continue 1. ث���م انقر ف���وق =)ال�شه���م الأزرق(. اأدخ���ل 

.OK ثم انقر فوق ،RespondingSchools واأدخل ا�شما، مثل lected to New Dataset

3 . Variable View اإلى �شا�شة العر�س. انقر فوق التبويب RespondingSchools انقل ذلك ال�شم
 Data ارجع اإلى .SCHOOLID يف اجل���زء الأ�شفل من ال�شا�شة، واح���ذف كل املتغريات با�شتثن���اء
View؛ �شيت���م عر����س متغري واحد فق���ط )SCHOOLID(، ابت���داء من 1101 وانته���اء ب 5603 

كالإدخال ال120 والأخري.
الآن ع���ني مناطق JK والأرقام املتك���ررة ل JK للمدار�س. مبا اأن هناك 120 مدر�شة م�شاركة، 

.JK ف�شيكون هناك 60 منطقة
Target Vari� حت���ت JKZONE واأدخ���ل Transform – Compute Variable  اخ���رت الأوام���ر

 .OK وانقر فوق Numeric Expression حتت (RND ($Casenum/2 ثم اأدخل .able

 RANDOMPICK وادخل ،Transform – Compute Variable بعد ذلك، اخرت مرة اأخ���رى
 .OK انقر فوق .Numeric Expression حتت )rv.Uniform)0،1 و Target Variable حتت

يف ه���ذه املرحل���ة، يجب اأن ترى 120 مدر�ش���ة، يف 60 اأزواج مرقمة من 1 اإلى 60، كل مدر�شة 
حتم���ل اأي�شا رقما ع�شوائيا ب���ني 0 و 1. اإذا مت عر�س الأرقام الع�شوائية على �شكل 0 و1، ارفع 

.JK الآن ميكنك اإن�شاء متكررات .Variable View عدد اخلانات الع�شرية من التبويب
اخ���رت Data – Sort Cases، ثم انقل JKZONE RANDOM PICK اإلى Sort by. انقر فوق 

.OK و Ascending فرز
 Define matching اإلى JKZONE وح���ول ،Data – Identify Duplicate Cases الآن اخ���رت
Varia� اإذا لزم الأمر، احذف اأي متغريات اأخرى قد تكون يف هذه اللوحة.( يف(  .cases by

 .OK و  )Last case in each group is primary )PrimaryLast انقر فوق ،bles to Create

مبا اأن WesVar يتوقع اأن يتم ترقيم املتكررات من 1، ولي�س من 0، فاإن رموز املتكررات حتتاج 
.…Transform – Recode into Different Variables :اإلى تعديل با�شتخدام الأوامر التالية
  .Output Variable Name يف JKREP وادخ���ل ،Input Variable اإل���ى PrimaryLast انق���ل

ميكنك اإدخال ا�شم اإن كنت ترغب يف ذلك.
انق���ر ف���وق Change وبعدها Old and New Values. و�شم���ن Old Value، انقر Value وادخل 0. 
 .All other values انقر فوق ،Old Value وحتت  .Add ادخل الرقم 1 وانقر فوق ،New Value ويف
الآن �شم���ن New Value، ادخل الرقم 2. انقر ف���وق Add، وContinue، و OK. لحظ اأن كل القيم 
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من PrimaryLast 0 قد مت حتويلها اإلى قيم من 1   لJKREP، وكل القيم من 1 حتولت اإلى 2. 
اخ���رت Data – Sort Cases م���ن القائمة. احذف JKZONE و RANDOMPICK من اخلانة 

 .OK و Ascending اإلى مكانها؛ انقر فوق SCHOOLID وانقل Sort by

احفظ امللف با�شتخدام الأوامر التالية:
.File – Save as – …\MYSAMPLSOL\ASSIGNJK

.2STG4400 ميكنك التحقق من احلل مقابل امللف الحتياطي املوجود يف .Save انقر فوق

يف ه���ذه املرحل���ة، قد مت اإن�شاء مناط���ق JK واأرقام JK املتكررة وتعيينه���ا للمدار�س امل�شاركة؛ يجب . 4
الآن اإرف���اق ه���ذه املعلوم���ات ال���ى …\MYSAMPLSOL\RESP2STGFINALWT.SAV، ملف 
ال�شتجاب���ات والأوزان الذي بداأت به. اإذا ل���زم الأمر، افتح ذلك امللف، اأو اإذا كان بالفعل يف ف�شاء 

.ASSIGNJK عملك، اجلبه اإلى �شا�شة العر�س ول تغلق ملف
اخ���رت الأوام���ر التالي���ة variables Data – Merge files – Add. اخ���رت ASSIGNJK �شمن 

 .Continue وانقر فوق Open dataset

 Excluded variables من SCHOOLID وانقل Match cases on key variables انق���ر فوق
 CLASS,) اإذا رغب���ت يف ذل���ك، انق���ل كل املتغريات التي ل داع���ي لها .Key variables اإل���ى
 PopulationSize1, SampleSize1, PopulationSize2, SampleSize2, CLASS_SIZE,

 .Excluded variables اإلى New active dataset من (CLASS_RESP, NRESADJ

 .OK وانقر مرتني فوق Non-active dataset is keyed table انقر فوق
MYSAMPLSOL\RESP2STGWTJK\… احفظ امللف حتت ا�شم

.SPSS اغلق

الآن، يحتوي ملف ال�شتجابة على الأقل على STUDENTID،، وSCHOOLID، والدرجات خمتلفة، . 5
والعل����م RESP، و FINALWEIGHT، و JKZONE، و JKREP.  كل م����ا تبقى القيام به هو ت�شغيل 

WesVar، وح�شاب اأوزان JK املتكررة، وحفظ ملف WesVar من اأجل ا�شتخدامه لحقا.

 .Look in اخرت الدليل املنا�شب حتت .New WesVar Data File انقر فوق .WesVar شغل�

اخ���رت …\MYSAMPLSOL\RESP2STGWTJK م���ن ناف���ذة الدلي���ل. �ش���وف تظه���ر كل 
املتغ���ريات املتوفرة يف نافذة Source Variables )الر�ش���م IV.D.1(. )انقر فوق Done  اإذا 
ظه���ر على ال�شط���ح Create Extra Formatted Variables(. انقر فوق Full Sample وانقل 
FINALWEIGHT اإل���ى تل���ك النافذة )ميك���ن برت ا�شم املتغري، على �ش���كل FINALWEI(؛ اإن 

 .ID اإلى الإطار STUDENTID شئت، ميكنك نقل�
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انق���ر فوق Variables وانقر فوق <<  لنق���ل كل املتغريات املتبقية اإلى النافذة ال�شحيحة؛ اإذا 
رغبت يف ذلك، ميكن اإرجاع املتغريات غري ال�شرورية اإلى الإطار الأي�شر با�شتخدام <. 

احف���ظ امللف اإل���ى جمل���دك MYSAMPLSOL.  ميكنك ا�شتخ���دام نف�س ال�ش���م لأن ال�شكل 
والتمديد هي خا�شة مبلفات WesVar؛ ولن يتم اخللط بينها وبني رموز SPSS الأ�شلية.

IV.D.1 الر�شم

قائمة املتغريات املتوفرة

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

الآن، قبل اأن يتم ح�شاب اأي جدول، يجب اأن ين�شئ WesVar اأوزان التكرار من اأجل ح�شاب هام�س . 6
اخلطاأ يف اأخذ العينات.

 .Data – Create weights اأو انقر فوق scale على نف�س ال�شا�شة، انقر فوق الزر

 ،VarUnit اإلى JKREP وانق���ل ،VarStrat اإلى JKZONE انق���ل ،Source Variables شم���ن�
وانق���ر ف���وق JK2 حت���ت Method. اإذا نق���رت ف���وق OK، �شيعتم���د replicate prefix البديل 
الفرتا�ش���ي RPL ولك���ن ميكنك تغيريه اإلى JK كما هو مبني يف الر�شم IV.D.2. ثم انقر فوق 

OK ووافق على الكتابة فوق امللف.
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اأ�ش���اف WesVar اأوزان التك���رار لتقدير هام�س اخلطاأ يف اأخذ العين���ات ويظهر امللف الآن كما هو . 7
 .IV.D.3 مبني يف الر�شم

عل���ى نف����س ال�شا�شة، انقر فوق ال���زر recode )ذو ال�شهم املتجه اإلى الأ�شف���ل يف اجلزء العلوي من . 8
 .Format – Recode ال�شا�شة(، اأو انقر فوق

IV.D.2 الر�شم

WesVar يف Jackknife مناطق

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

انقر فوق New Continuous )to Discrete( لتحويل درجات الريا�شيات اإلى متغري ثنائي والذي . 9
�شي�شري اإلى اأولئك الذين ح�شلوا، اأو مل يح�شلوا على درجة 230 على الأقل.

اأدخ���ل MAT230 كا�شم New variable name. ظل���ل MATH �شمن Source Variables وانقر . 10
 Range of original اأدخل >=230 حتت .Range of Original Variables اإل���ى  ف���وق > لنقله 

 .MAT230 واأدخل 1 حتت variables

حرك املوؤ�شر اإلى ال�شطر الثاين، وحتت MATH>=230، اأدخل MATH<230 وعني له الرمز 0.  . 11

انقر فوق OK وبعدها انقر مرة اأخرى فوق OK لتنفيذ اإن�شاء متغري ثنائي. احفظ امللف با�شتخدام . 12
نف�س ال�شم.
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IV.D.3 الر�شم

WesVar اأوزان التكرار يف

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

13 . .Format – Label على نف�س ال�شا�شة، انقر فوق

ظل���ل GENDER �شم���ن Source Variables. اأدخل Girl كت�شمية للقيمة 0، واأدخل Boy كت�شمية . 14
 .)IV.D.4 الر�شم( Marginal كت�شمية للقيمة Total للقيمة 1؛ اأدخل

ظل���ل MAT230 �شمن Source Variables. اأدخل Math score below 230 كت�شمية للقيمة 0، . 15
.Marginal كت�شمية للقيمة Total كت�شمية للقيمة 1؛ اأدخل Math score at least 230 واأدخل

16 .Par� كت�شمية للقيمة 0، واأدخل  Nonresponse اأدخل .Source Variables شمن� RESP  ظل���ل
.Marginal كت�شمية للقيمة Total  كت�شمية للقيمة 1؛ اأدخل ticipant

17 .\MYSAMPLSOL \… واحفظ )اكتب على( امللف حتت OK انقر فوق

اغلق هذه النافذة. . 18
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IV.D.4 الر�شم

WesVar: ان�شاء الت�شميات

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية

ميك���ن القيام باأي تغي���ريات )مثل اإعادة الرتمي���ز اأو ال�شيغة( من هذه الناف���ذة بالنقر فوق 
Open WesVar Data File )على الي�شار من �شا�شة WesVar( واختيار امللف الذي حتتاج اإليه.

حل�ش���اب التقديرات، يجب عليك النقر فوق New WesVar Workbook على اجلانب الأمين 
م���ن �شا�شة WesVar )الر�شم IV.D.5(. وميكن الطلع على معلومات قيمة يف دليل امل�شتخدم ل

.WesVar

ت�شتطيع الآن بدء التمرين 16.1.



تنفيذ التقييم الوطني للتحصيل التعليمي264

IV.D.5 الر�شم

WesVar: فتح لقطة ال�شا�شة

.WesVar امل�شدر: مثال املوؤلفني �شمن برجمية
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