
 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

أثر نوع المفردات وتدرج صعوبتها على دقة أحكام (: 2013). سامح سعيد متولي إبراهيم
في التربية "تخصص علم النفس  الماجستيردرجة ، الثقة في األداء على االختبارات المعرفية

  .التربوي" من قسـم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور

 ملخص الدراسة

 مقدمة :
تتطلب المهام المعرفية التي يؤديها الفرد تكاماًل بين العمليات المعرفية وماا ورا  المعرفياة 

رادار خالل كل خطوة من خطوات أدا  المهمة، بدً  من التخطيط  لألدا  ثام مرابباة اااا اءدا  واا
ردار حكم عليها يعبر عن مدي ثقاة الفارد فاي  أحكام متنوعة عليه ورواًل إلي إنتاج االستجابة واا
رحة تلك االستجابة، والاي بد يترتب عليه تغيير تلك االستجابة أو اإلبقا  عليها. ومن ثم، فانن 

نمااا أي ااًا ماان دبااة  دبااة أدا  اءفااراد علااا المهااام المعرفيااة ال تتاا تي فقااط ماان باادراتهم المعرفيااة، واا
 أحكام الثقة التي يردرونها علا ااا اءدا .

 -وتتباين أساليب إعداد االختبارات المعرفية من حيث نوعية المفردات )اختيار من متعدد 
مان الساهل إلاي الراعب  -إكمال( وتدرج رعوبتها )عشوائي  –رواب وخط   –مفتوحة اإلجابة 

عب إلااي السااهل( ممااا بااد يمثاال مراادرًا للفاارو  فااي دبااة أحكااام ثقااة اءفااراد علااا أدائهاام ماان الراا –
علا تلك االختبارات. ومن انا تسعي الدراسة الحالية إلي التعار  علاا أثار ناوم المفاردات وتادرج 

 رعوبتها علا دبة أحكام الثقة في اءدا  علا االختبارات المعرفية.        
 :لدراسةامشكلة 

 مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:تتحدد 
اااال توجاااد فااارو  اات داللاااة إحراااائية باااين دباااة أحكاااام الثقاااة فاااي اءدا  علاااا االختباااارات  -1

 مفتوحة اإلجابة(؟ –المعرفية وفقًا لنوم المفردات )اختيار من متعدد 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

اااال توجاااد فااارو  اات داللاااة إحراااائية باااين دباااة أحكاااام الثقاااة فاااي اءدا  علاااا االختباااارات  -2
مان الراعب  –رفية وفقًا لتدرج المفردات من حيث الرعوبة )من السهل إلي الرعب المع

 إلي السهل(؟
اااال توجاااد فااارو  اات داللاااة إحراااائية باااين مرتفعاااي ومنخف اااي اءدا  علاااا االختباااارات  -3

 المعرفية في دبة أحكام الثقة في اءدا  علا تلك االختبارات؟
 الدراسة :أهداف 

 إلاي: الدراسة الحاليةهد  ت
الكشاااا  عاااان أثاااار نااااوم المفااااردات علااااا دبااااة أحكااااام الثقااااة فااااي اءدا  علااااا االختبااااارات  -1

 المعرفية. 
بحاااث أثااار تااادرج راااعوبة المفاااردات علاااا دباااة أحكاااام الثقاااة فاااي اءدا  علاااا االختباااارات  -2

 المعرفية.
بين مرتفعي ومنخف ي اءدا  علا االختبارات المعرفية فاي التعر  علا طبيعة الفرو   -3

 قة في اءدا  علا تلك االختبارات.دبة أحكام الث
  :الدراسةأهمية 

 تستمد الدراسة الحالية أاميتها من خالل الجوانب التالية:
التاي تتنااول  -علاا حاد علام الباحاث–تعتبر الدراسة اءولي من نوعها في البيئة المحلية  -1

 رحبة لبحوث ودراسات أخرى فا ااا المجال. فتح آفاباً بد يما ممتغير دبة أحكام الثقة، 
 ارورة دراساة  اأكادت علا ياساتجابة لتورايات الدراساات والبحاوث التا تعد ااا  الدراساة -2

 أثر اءنوام المختلفة من االختبارات علا دبة أحكام الثقة. 
التوراال تاام  ي ااو  النتااائت التاا يإمكانيااة تطااوير أساااليب إعااداد االختبااارات المعرفيااة فاا -3

 .إليها
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العملياة التعليمياة لهااا المجاال  اتوجياه نرار القاائمين علا يف الدراسة االستفادة من نتائت -4
لما له من دور ااام  ،الفترة اءخيرة فا البيئة اءجنبية يف متزايداً  شهد ااتماماً  يالهام الا

 ياإلنجاااز فاا ايانعك  بااالطبل علا يوالااا ،مكانيااتهم المعرفيااةاا فهاام الطاالب لقاادراتهم و  يفا
 كاديمية المختلفة.المجاالت اء

إماااداد مكتباااة االختباااارات النفساااية العربياااة باختباااار للمعرفاااة العاماااة تااام إعاااداد  فاااي  اااو   -5
نمااواج را ، وأي ااًا اختبااار المراافوفات المتتابعااة لاارافن بعااد تدريجااه باسااتخدام نمااواج 

 .را 
 :الدراسة عينة 

التربيااة باادمنهور فااي العااام الجااامعي عينااة الدراسااة ماان طااالب الفربااة الثانيااة بكليااة تكوناات 
 م. 2013/  2012
 :لدراسةاأدوات 

 تمثلت أدوات البحث فيما يلي: 
 إعداد جون رافن(.اختبار المرفوفات المتتابعة ) -1
 اختبار المعرفة العامة )إعداد الباحث(. -2

 إجراءات الدراسة:
 تمثلت إجرا ات الدراسة في الخطوات التالية: 

والدراسااات السااابقة المتعلقااة بمتغياارات الدراسااة، وكتابااة اإلطااار النرااري مراجعااة اءدبيااات  -1
 للدراسة الحالية وتدعيمه بالدراسات السابقة.

رياغة فروض الدراسة في  و  اإلطار النراري وماا انتهات إلياه الدراساات الساابقة مان  -2
 نتائت.

معرفاااة العاماااة(، اختباااار ال –إعاااداد أدوات الدراساااة )اختباااار المرااافوفات المتتابعاااة لااارافن  -3
 والتحق  من ردبها وثباتها في  و  نمواج را .
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 –إعاااداد راااورتين لكااال اختباااار مختلفتاااين مااان حياااث ناااوم المفاااردات )اختياااار مااان متعااادد  -4
مفتوحااة اإلجابااة(، ورااورتين أخااريتين مختلفتااين ماان حيااث تاادرج رااعوبة المفااردات )ماان 

 من الرعب إلي السهل(. –السهل إلي الرعب 

 الثقة إلي كل مفردة من مفردات االختبارات التي تم إعداداا.إ افة أحكام  -5

 تطبي  أدوات الدراسة في رورتها النهائية علا عينة الدراسة. -6

تحليل النتائت والتحق  من رحة الفروض باستخدام اءساليب اإلحرائية المناسبة والتي  -7
 تمثلت في:

لداللة  Independent Samples T- testاختبار "ت" للعينات المستقلة  -أ
 الفرو  بين المتوسطات.

 الرسوم البيانية للفرو  بين المتوسطات. -ب

 تفسير النتائت ومنابشتها في  و  اإلطار النرري والدراسات السابقة. -8

 رياغة التوريات والبحوث المقترحة. -9

 دراسةنتائج الأهم 
 تورلت الدراسة الحالية إلي النتائت التالية:

( فااي دبااة أحكااام الثقااة فااي اءدا  0.01عنااد مسااتوي )توجااد فاارو  اات داللااة إحرااائية  -1
علا رورتي اختبار المعرفة العامة من نوم االختيار من متعادد ومفتاوا اإلجاباة لراالح 

( فااي دبااة 0.01مفتااوا اإلجابااة، كااالك توجااد فاارو  اات داللااة إحرااائية عنااد مسااتوي )
ن ناوم االختياار مان أحكام الثقة في اءدا  علا راورتي اختباار المرافوفات المتتابعاة ما

 متعدد ومفتوا اإلجابة لرالح االختيار من متعدد.
( فااي دبااة أحكااام الثقااة فااي اءدا  0.05توجااد فاارو  اات داللااة إحرااائية عنااد مسااتوي ) -2

علاااا راااورتي اختباااار المعرفاااة العاماااة بعاااد التااادريت مااان الساااهل للراااعب ومااان الراااعب 
اات داللااة إحرااائية عنااد  للسااهل لرااالح التاادرج ماان الرااعب للسااهل، كااالك توجااد فاارو 
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( فااااي دبااااة أحكااااام الثقااااة فااااي اءدا  علااااا رااااورتي اختبااااار المراااافوفات 0.01مسااااتوي )
المتتابعاااة بعاااد التااادريت مااان الساااهل للراااعب ومااان الراااعب للساااهل لراااالح التااادريت مااان 

 الرعب للسهل.
توجد فرو  اات داللة إحرائية بين مرتفعي ومنخف ي اءدا  علا االختبارات المعرفية  -3

المرفوفات المتتابعة لرافن( في دباة أحكاام الثقاة فاي اءدا  علاا تلاك  –معرفة العامة )ال
 .لرالح مرتفعي اءدا  االختبارات
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The Effect of Items’ Type and Hierarchy of their 

Difficulty on the Accuracy of Confidence Judgments in 

Performance on Cognitive Tests 
Introduction 

Performance on cognitive tasks requires integration between 

cognitive and metacognitive processes through each step of the task, 

starting from planning, monitoring and making various judgments on 

performance, till the production of response and making a judgment, 

reflects the extent of the individual's confidence on the correctness of this 

response, which may result in changing or keeping it. Thus, the accuracy 

of individuals’ performance on cognitive tasks comes not only from their 

cognitive abilities, but also from the accuracy of confidence judgments 

they make on their performance. 

Cognitive tests preparation methods, varying in terms of items type 

(multiple choice – open-ended – true/false - completion) and hierarchy of 

their difficulty (random - easy to hard - hard to easy), can be regarded as 

a source of accuracy differences among the individuals’ confidence 

judgments, that they have already had due to their   performance on these 

tests. Therefore, the current study seeks to identify the impact of items’ 

type and the hierarchy of its difficulty on the accuracy of confidence 

judgments related to the performance on cognitive tests. 

Study problem: 

The study problem is determined in the following questions: 

1. Are there statistically significant differences between accuracy of 

confidence judgments at performance on cognitive tests according to 

the type of items (multiple choice – open-ended)? 

2. Are there statistically significant differences between accuracy of 

confidence judgments at performance on cognitive tests according to 

the hierarchy of items difficulty (easy to hard - hard to easy)? 
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3. Are there statistically significant differences between higher and lower 

performance on cognitive tests in the accuracy of confidence 

judgments at performance on these tests? 

Aims of the Study: 

The recent study aims at: 

1. Finding out the impact of items’ type on the accuracy of confidence 

judgments at performance on cognitive tests. 

2. Indicating the impact of the hierarchy of items difficulty on the 

accuracy of confidence judgments at performance on cognitive tests. 

3. Identifying the causes of differences between higher and lower 

performance on cognitive tests in the accuracy of confidence 

judgments at performance on these tests. 

Importance of the Study: 

The current study derives its importance from the following 

aspects: 

1. The first study of its kind in the local environment dealing with the 

accuracy of confidence judgments variable, which will open broad 

prospects for researches and other studies in this perspective. 

2. This study is already done in response to the recommendations of the 

studies and the researches that stressed the need to study the impact of 

different types of tests on the accuracy of confidence judgments. 

3. The possibility of developing cognitive tests preparation methods in 

the light of the results that have been reached. 

4. Making use of the results of the study in directing the attention of 

those who are concerned with the educational process to this 

important perspective, which has witnessed a growing interest in the 

foreign societies nowadays, because of its important role in helping 

students recognize their cognitive abilities and potentials, in addition 

to making achievements in different academic aspects. 
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5. Providing the Arab psychological tests library with a new general 

knowledge test set in the light of Rasch model and also Raven's 

Progressive Matrices test calibrated by using Rasch model. 

Study Tools: 

The study tools are exemplified in: 

1. Raven's Progressive Matrices Test (developed by John C. Raven). 

2. General Knowledge Test (developed by the researcher). 

Study Procedures: 

The study procedures are summarized in the following steps: 

1. Reviewing the literature and the previous studies related to the current 

study variables, and writing its theoretical framework supported by 

them. 

2. Formulating the study hypotheses in the light of the theoretical 

framework and the results of the previous studies outcomes. 

3. Preparing the study tools (Raven's Progressive Matrices Test - General 

Knowledge Test), and checking its sincerity and persistence in the 

light Rasch model. 

4. Preparing two forms for each test different in terms of the items type 

(multiple choice – open-ended), and two others different in terms of 

the hierarchy of items difficulty (easy to hard - hard to easy). 

5.  Applying the tools final form to the study sample. 

6. Analyzing the study results and validating the hypotheses using the 

appropriate statistical techniques, represented in: 

I. Independent Samples T-test for significant differences among 

the averages. 

II. Charts of the differences between the averages. 

7. Explaining and discussing the study results in the light of the 

theoretical framework and the previous studies. 

8. Formulating the recommendations and the proposed researches. 

Study Results: 
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The recent study has reached the following results: 

1. There are significant statistical differences at the level of (0.01) in the 

accuracy of confidence judgments at the performance on:   

- The General Knowledge Test forms of the type of multiple choice 

and open-ended for the open-ended ones. 

- Raven's Progressive Matrices test forms of the type of multiple 

choice and open-ended for the multiple choice ones. 

2. There are significant statistical differences at the level of (0.05) in the 

accuracy of confidence judgments at the performance on the General 

Knowledge Test forms, after the hierarchy from easy to hard and hard 

to easy, for hard to easy ones. However, these differences are found at 

the level of (0.01) on Raven's Progressive Matrices test forms after the 

hierarchy from easy to hard and hard to easy for hard to easy ones. 

3. There are significant statistical differences in the accuracy of 

confidence judgments between higher and lower performance on 

cognitive tests (General Knowledge Test - Raven's Progressive 

Matrices test) for the sake of the higher ones.   
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