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  ملخص
ة االستجا ى استخدام نظري ار محكي ھدفت الدراسة إل رات اختب اء تجمع فق رة في بن بة للفق

ولتحقيق ھذا الھدف تم إعداد تجمع . المرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثنائي المعلم
دريج مكون من ) 50(من الفقرات ثنائية التدريج مكون من  ددة الت رات متع فقرة، وتجمع من الفق

يس تحصيل الطالب في الرياضيات في المعرفة وروعي في بناء ھذه الفقرات أن تق. فقرات) 10(
كالت ل المش ة وح ة اإلجرائي ة والمعرف ن . المفاھيمي ة م ة الدراس ت عين د تكون ا ) 502(وق طالب

رة. وطالبة أجابوا عن جميع الفقرات ة االستجابة للفق . وقد أظھرت النتائج تحقق افتراضات نظري
ر ة الفق ق بمطابق ا يتعل ل فيم ائج التحلي م أن كما بينت نت ائي المعل دريج للنموذج الثن ة الت ات الثنائي

ة وجميع الفقرات كانت مطابقة للنموذج الثنائي المعلم،  دريج كانت مطابق ددة الت رات المتع أن الفق
ة  تجابة المتدرج اذج االس ن  .GRMلنم ة م ة أوصى الباحث بمجموع ائج الدراس ي ضوء نت وف

  .التوصيات

ة االستجابة اختبار محكي الم :مفتاحيةالكلمات ال رجع، نموذج لوجستي ثنائي المعلم، نظري
   .للفقرة، التحصيل، الرياضيات

 
Abstract 

This study aimed at using the Item Response theory in constructing a 
Criterion-Referenced Test in Mathematics according to the Two- 
Parameters Logistic Model. To achieve this aim, the researcher prepared 
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a pool Dichotomous items consisted from (50) items and a pool of 
polytomous items consisted of (10) items. The items were constructed to 
measure the conceptual understanding, procedural knowledge, and 
problem solving. The study sample consisted of (502) students and all of 
them responded to all items. Results of the study indicated that (IRT) 
assumptions were achieved in the study data. Also, the results showed all 
dichotomous item achieved a goodness of fit according to the 2-
parameters model, and all Polytomous items showed goodness of fit 
according to the Graded response Model. In light of the results of the 
study, the researcher recommended search a set of recommendations 

Keywords: Criterion- Referenced Testing, Two – Parameter Logistic 
Model, Item Response Theory, Achievement, Mathematics. 

  
  المقدمة
 االتجاھات من Criterion Referenced Testing المرجع محكية االختبارات تعد
والتقويم التربوي، فقد شھدت االختبارات محكية المرجع تطورات  في علم القياس نسبيًا الحديثة

. ملحوظة منذ السبعينيات من القرن الماضي سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية
القياس التربوي والنفسي في كثير من الدول المتطورة وبعض الدول النامية يعملون فخبراء 

جاھدين على تطوير أساليب تصميم االختبارات التشخيصية مرجعية المحك وتقنيات بنائھا، 
وابتكار أساليب إمبريقية ونماذج إحصائية مستحدثة يمكن االسترشاد بھا في تحليل فقرات ھذا 

  .رات وتقييم جودتھاالنوع من االختبا

، إال أن ھذا المدخل الجديد في القياس من ھذه الجھود البحثية والتطويريةوعلى الرغم 
التربوي والنفسي ال يزال في مراحله المبكرة إذا ما قورن بمدخل القياس معياري المرجع، وما 

لدراسات يرتبط من اختبارات ومقاييس مقننة مما يجعل ھذا المدخل الجديد مجاال خصبا ل
  .والبحوث المستقبلية

 األمريكي روبرت العالم كتبه موضوع إلى )المرجع محكية( مصطلح إرجاع ويمكن
 ،)التعلم نواتج التعليم وقياس تكنولوجيا عن التساؤالت بعض( بعنوان) 1962( عام في جليسر
 قاتتطبي في عامة والمتخصصين القياس علماء بين الجدل من كثير المقال ھذا أثار وقد

 حوالي إال جليسر به نادى ما تحقيق ملحوظ نحو نشاط يحدث لم ولكن بخاصة، التعليم تكنولوجيا
  ).Ibrahim,1991) (1969(عام 

 أقرانه بين للفرد النسبي بالمركز ال يُھتم المرجع فإنه محكية االختبارات تستخدم عندما
 يكون (Performance Standard)االختبار بمستوى أداء  في عالمته بمقارنة يُھتم وإنما
 كانت فإذا أدائه، أو الفرد لسلوك المقبول أداء المستوى بمستوى االختبار  على يدل محك بمثابة
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 المطلوب، المستوى حقق قد يكون الفرد فإن المحدد األداء تفوق مستوى أو تعادل الفرد عالمة
  ).Allam, 2001( فاضعي يعد أداءه فان المحدد المستوى من اقل كانت عالمته إذا أما

 فان االختبارات أقرانه بأداء الفرد أداء المرجع معيارية االختبارات في يُقارن فبينما
 األفراد أداء الرجوع الى دون محدد، أداء بمستوى الفرد أداء فيھا يقارن المرجع المحكية
 المجال في األفراد بين تسھيل المقارنة المرجع المعيارية االختبارات من فالغرض. اآلخرين

 كفايات ضوء في الفرد أداء تقويم فھو محكية المرجع االختبارات في أما االختبار، يقيسه الذي
  .(Al-Dosari, 1998)معينة 

ارات الموجھة االنتقادات لقد أدت ة لالختب ى المرجع معياري ة ظھور إل  في اتجاھات حديث
اس ويم القي أعلن والتق وي، ف ام  الترب اك أنPopham بابھ ًراك ھن ي األسباب من ثي  تجعل الت

وي، مجال التقويم في مفيدة غير  المرجع االختبارات معيارية ى أشارت حيث الترب اييس ال  المق
    .(Kazim,1981)التربوي التقويم لمتطلبات مالئمة أكثر جديد كاتجاه المرجع محكية

ى لقد ركز أصحاب االتجاه المعاصر في القياس والتقويم التربوي جھودھم للت ى أعل وصل ال
راد  اس والسمة الم ين أداة القي ة ب مستويات الدقة والموضوعية في القياس بحيث تتحقق أدق عالق

ارات التحصيلية . (Nunn ally, 1978)قياسھا  وبدأ اھتمامھم ينصب نحو نوع معين من االختب
يلي ارات التحص ن االختب ديل ع اقتراح ب ل ك ع لتح ة المرج ارات محكي ا االختب ق عليھ ي أطل ة الت

ع إذ  ة المرج ارات معياري ا االختب ق عليھ ي يطل ة والت ات التعليمي ي المؤسس ت ف ا زال ادت وم س
ة  اس فاعلي ي قي ا قصورھا ف ادات منھ ن االنتق ة م ارات لمجموع ن االختب وع م ذا الن تعرض ھ
ة  ي العملي ز ف ب التمي ي ضوئه جوان دد ف يا يح ا تشخيص ة تقويم ويم الطلب ة وتق رامج التعليمي الب

ديل التعل واتج، أو تع ك الن ة تحسين تل يح إمكاني ا ال يت لبا بم يمية والعوامل المؤثرة فيھا إيجابا، وس
  ).Allam, 2001(البرامج التعليمية ألجل تحقيق األھداف التربوية المرجوة 

منھا أنھا ال تقتصر على تقويم أداء  كثبرة بمميزاتتمتاز االختبارات محكية المرجع 
تستعمل ألغراض التقويم التربوي عنـد تقويــم أداء المدرســة ككل الطالب بشكل فردي بل 

كما أنھا تعتمد أساسا في تحديد مجموعة من ، وحتــى فـي اختيـار الطلبـة للدراسات العليـا
لذا فان ھذا النوع من  ،المخرجات التعليمية المرغوب فيھا ومستويات انجازھا المحددة

تلف المؤسسات التربوية في تقديم محتويات مختلفة لطلبتھا ألنھا االختبارات يكون مفيدا عندما تخ
ستفرض علـى ھـذه المؤسسـات وجوب أن يبلغ الطلبة مستويات إتقان محددة في اكتساب 

  .(Wikstrom, 2005) معلومات ومھارات محددة

وي  ويم الترب اس والتق داخل القي دخل معاصر من م ارات بم وقد ارتبط ھذا النوع من االختب
، إذ جاءت ھذه النظرية (Item Response Theory IRT)طلق عليه نظرية االستجابة للفقرة أ

ا في  وق فيھ اليب موث دمت أس يكية، وق ة الكالس للتغلب على كثير من جوانب القصور في النظري
اء  ئلة وبن وك األس اء بن رات وبن ايرة الفق ل مع وي مث اس الترب ي القي ية ف ايا أساس ة قض معالج

  .(Hambelton & Swaminathan, 1985)حكية المرجع االختبارات م
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ار نفسي  م في اختب وتفترض ھذه النظرية أنه يمكن التنبؤ بأداء األفراد أو يمكن تفسير أدائھ
ذا األداء تسمى السمات  زة لھ ، أي )Traits(أو تربوي معين في ضوء خاصية أو خصائص ممي

ذه السمة أن ھذه النظرية تفترض وجود سمة أو قدرة ھي التي ت رات، وھ رد للفق حدد استجابة الف
  .(Molenaar & Hoijtink, 1996)يشترك فيھا جميع األفراد 

ى  ؤدي إل تستند نظرية االستجابة للفقرة إلى افتراضات قوية ينبغي تحققھا في البيانات لكي ت
امبلت ا ھ ا ذكرھ ية كم ذه االفتراضات األساس ي توضيح لھ ا يل ا، وفيم وق بھ ن الوث ائج يمك ون نت

  ) :Hambelton & Swaminathan, 1985(وسوامنثيان 

ويقصد به أن فقرات االختبار تقيس سمة أو   Unidimensionality:افتراض أحادية البعد .1
  . قدرة واحده فقط تفسر أداء الفرد على الفقرة، بمعنى أن جميع الفقرات تقيس بعدا واحدا

قصد به أن استجابة المفحوص وي  Local Independence:افتراض االستقالل الموضعي .2
رة أخرى   & Hambelton(على فقرة ما ال تؤثر إيجابا أو سلبا على استجابته على أي فق

Swaminathan, 1985 .( تقلة ار مس رات االختب وبمعنى آخر أن استجابات المفحوص لفق
  . إحصائيا

ى يمثل منحن  Item Characteristic Curve – ICC:افتراض منحنى خصائص الفقرة .3
و قدرة  P(θ)خصائص الفقرة دالة رياضية تربط بين احتمال اإلجابة الصحيحة عن الفقرة 

  . التي يتم قياسھا بمجموعة من الفقرات في االختبار الذي تم بناؤه لتلك الغاية) θ(المفحوص 

ة عن  Speededness :افتراض سرعة األداء .4 أي أّن المفحوصين الذين يفشلون في اإلجاب
اٍف للوصول فقرات االختب ر ك ار يفشلون بسبب محدودية قدرتھم وليس بسبب أن الوقت غي

  إلى الفقرة واإلجابة عنھا

اذج االستجابة ين نم يا ب ا أساس ويمكن . تعد الصيغة الرياضية لنموذج االستجابة للفقرة فارق
  :تقسيم ھذه النماذج إلى قسمين وھما

  النماذج التي تتعلق بالفقرات ثنائية التدريج  :أوال

  One – Parameter Logistic Model) نموذج راش(النموذج أحادي المعلم  .1
حيث يفترض ھذا النموذج أن جميع الفقرات لھا قيمة تمييزية واحدة وأن التخمين يكون في 
ار  رات االختب حده األدنى، أي يفترض أن التخمين يساوي صفرا تقريبا وأن التمييز ثابت لكل فق

 :وتتخذ معادلته الشكل اآلتي. ماً متغيرةوأن صعوبة الفقرة تأخذ قي

 i=1, 2, 3,…..n                        )bi  -D(Ө e  ( Ө) =     iP  

                                                      1 + eD(Ө - bi)   

  :حيث
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Pi (Ө) : احتمال أن يجيب فرد قدرتهӨ  إجابة صحيحة عن الفقرةi .  

bi :ة الفقرة معلمة صعوبi .  

Ө :قدرة الفرد.  

e : 2.718األساس اللوغاريتمي الطبيعي ويساوي.  

D : رب من  1.7عامل التدريج ويساوي ى اللوغاريتمي يقت ي تجعل شكل المنحن ة الت وھي القيم
  .شكل اقتران المنحنى الطبيعي

  Tow – Parameter Logistic Model) نموذج بيرنوم(النموذج ثنائي المعلم  .2
ذ ع يفترض ھ ين لجمي ران وأن التخم ز متغي املي الصعوبة والتميي ا النموذج أن كال من مع

فرا اوي ص رات يس ذ .الفق وذج راش، وتخ ن نم عوبة م ر ص ا أكث ابية بأنھ ه الحس از عمليات وتمت
  ):Hambelton & Swaminathan, 1985(معادلته الشكل التالي 

 i=1, 2, 3,…..n                        bi) -i(Ө Dae  (Ө) =  iP  

                                        1 + eDai (Ө - bi) 

  .معلمة تمييز الفقرة ai:  حيث

  Three – Parameter Logistic Model) نموذج لورد(النموذج ثالثي المعلم  .3
ذا النموذج  ويقوم ھذا النموذج على ثالثة معالم وھي الصعوبة والتمييز والتخمين، ويتميز ھ

اربي السفلي عن النمو ارة عن الخط التق ي ھي عب ذج ثنائي المعلم بأنه أضاف معلمة التخمين الت
  :والمعادلة الرياضية لھذا النموذج ھي. لمنحنى خصائص الفقرة

 i=1,2,3,…..n                 bi) -Dai(Ө e)  ic -+ ( 1  i( Ө) = ciP  

                                    1 + eDai (Ө - bi)  

  .ھي معلمة تخمين الفقرة ci :حيث

  فقرات متعددة التدريج ومن أشھرھاالنماذج التي تتعلق بال: ثانيا

   Graded Response Model (GRM) نموذج االستجابات المتدرجة .1
ميجيما  وذج س ذا النم دم ھ ائي )(Samejimaق وذج ثن ا للنم وذج تعميم ذا النم د ھ   ، ويع

ا، حيث المعلم، ويستخدم فقرات ليس بالضرور ات االستجابة عليھ ة أن تكون متساوية في عدد فئ
يرھا  رة أو تفس الم الفق دير مع ي تق دات ف ه أي تعقي أ عن رط ال ينش ذا الش ق ھ دم تحق إن ع

(Embretson & Reise, 2000).  
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  Partial Credit Model (PCM)ير الجزئي نموذج التقد .2
ام يعد نموذج التقدير الجزئي توسيعا لنموذج راش المتعلق ب دريج، حيث ق ة الت الفقرات ثنائي

تراليا (Masters, 1982)بتطويره ماسترز  ي . في اس رات الت الم الفق دير مع ان تق ليصبح باإلمك
  .يمكن أن تأخذ في عملية التصحيح أكثر من قيمتين، وبشكل يعكس القدرة التي تقيسھا الفقرة

تجابة ل ة االس ه نظري ذي أحرزت ر ال دم الكبي ا سبق يتضح التق ر مم ي التحرر من أث رة ف لفق
اء  د بن راد عن ى خصائص األف رات عل الم الفق خصائص األفراد على معالم الفقرات، ومن أثر مع

  .االختبارات

ارات  اء االختب ي بن رة ف تجابة للفق ة االس تخدام نظري ت اس ي تناول ددت الدراسات الت د تع لق
د اجرى الزليعي  .المحكية المرجع اء دراسة) AL-Zayla'I, 2014(فلق ى بن ار ھدفت إل  اختب

 التربية طالب الدراسات العليا بكلية لدى العلمي البحث مھارات محكي لقياس المرجع تشخيصي
ى للتعرف االختبار ھذا واستخدام، الباحة بجامعة ة الدراسات مدى عل ا تمكن طلب ذه من العلي  ھ

رات،  بعض ضوء في الطالب تمكن مدى في الفروق ومعرفة، المھارات ونالمتغي  مجتمع وتك
ذه أھداف ولتحقيق. كلية التربية بجامعة الباحة الماجستير مرحلة  وطالبات طالب من الدراسة  ھ
لقياس تمكن الطلبة في مھارات البحث  المرجع تشخيصي محكي اختبار ببناء الباحث قام الدراسة

ة( ھي مراحل بثالث العلمي مروراً  ل مرحل اء –التحلي ة البن ة التجريب -مرحل واستخدم . )مرحل
 في بناؤه تم الذي االختبار الباحث المنھج الوصفي المسحي، وكان من اھم نتائج ھذه الدراسة أن

ا  صدق بدالالت الجيد، حيث يتمتع االختبار خصائص بتوافر يتمتع الدراسة ھذه دة، كم وثبات جي
 ً ً  اظھرت النتائج انخفاضا لية التربية بجامعة بك لدى طلبة الدراسات العليا  التمكن مدى في واضحا

  .الفرعية االختبارات نتائج أو الكلي  االختبار نتائج في الباحة سواءً 

دراسة ھدفت إلى ) Samarrai & Al-Khafaji, 2012(كما أجرى السامرائي والخفاجي 
بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع في مادة علم نفس الخواص وھي مادة دراسية مقررة لطلبة 

إذ تم . أقسام العلوم التربوية والنفسية لكليات التربية في الجامعات العراقيةالصف الثالث في 
تحديد فقرات المادة من خالل كتاب الھيئة القطاعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتفاق 

فقرة اختباريه من نوع االختيار ) 160(تألف االختبار من . مدرسي المادة على المنھاج المقرر
طبق االختبار على عينة عشوائية . ھدفا سلوكيا تغطي مفردات المادة) 160(عدد لقياس من مت
وبعد . طالبا وطالبة وقد اعتمد الباحث على أنموذج راش في تحليل بيانات االختبار) 349(بلغت 

فقرة تم استبعادھا من  22تحليل بيانات االختبار ظھر أن فقرات االختبار تقيس عامال واحدا عدا 
فقرة كانت قيمة مربع كاي لعشرة فقرات منھا دالة ) 13(كما أظھرت النتائج وجود . ختباراال

فقرات لعدم مطابقتھا ) 3(إحصائيا لذا تم استبعادھا من االختبار فيما استبعد برنامج راسكال 
  .ألنموذج راش

 إلى دراسة فاعلية استخدام نموذج راش أحادي (Ali. 2012)ھدفت دراسة علي في حين 
المعلم في بناء اختبار محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم في التربية ولتحقيق أھداف البحث 
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مفردة اختبارية من ) 99(قامت الباحثة ببناء اختبار محكي المرجع للمقرر المذكور، وتكون من 
نھج واعتمد البحث الم. نوع االختيار من متعدد، وبأربعة بدائل، أحدھا يمثل اإلجابة الصحيحة

ً متعددةي الذي يضم أنواعالتكامل من المناھج حيث اعتمد في البحـث المـنھج الوصفي التحليلي  ا
عتمد المنھج التجريبي في تطبيق االختبار المحكـي كما التحليل مقرر القياس والتقويم في التربية 

قرر القياس ولقد بينت النتائج أن تدريج اإلختبار محكي المرجع لم .الذي تم بناؤه المرجـع
والتقويم في التربية بنموذج راش يحقق افتراضات نظرية االستجابة للمفردة، وذلك من خالل 

افتراض أحادية البعد، افتراض االستقالل الموضعي، : التحقق من افتراضات النظريـة وھـي
  .افتراض خاصـية المنحنـي المميـز للمفـردة، وافتراض التحرر من السرعة

دراسة ھدفت إلى استخدام نظرية االستجابة للفقرة ) Hamadneh, 2009(وأجرى حمادنه 
ولتحقيق ھذا . في بناء اختبار محكي المرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي المعلم

فقرة ) 28(الھدف تم بناء اختبار في الرياضيات يقيس تحصيل الطالب في اإلحصاء مؤلف من 
طالب وطالبة من طلبة ) 411(تكونت عينة الدراسة من . دائلمن نوع االختيار من أربعة ب
تحقق افتراضات نظرية االستجابة : أظھرت نتائج الدراسة ما يأتي. الصف األول الثانوي العلمي

فقرة من فقرات االختبار لتوقعات  24للفقرة في بيانات الدراسة، وكذلك مطابقة االستجابات عن 
كم بينت النتائج المتعلقة . فقرات لم تطابق النموذج 4وحذف  النموذج اللوجستي ثالثي المعلم

أنھا  كانت مقبولة ضمن المحكات التي ) الصعوبة، والتمييز، والتخمين(بتقديرات معالم الفقرات 
  .أوردتھا أدبيات القياس التربوي

ى استعمال أنموذج راش وفق ) Ithawi, 2009(عيثاوي في حين أجرى  دراسة ھدفت إل
ق نظرية اال ة، ولتحقي روق الفردي م نفس الف ادة عل ار تحصيلي في م اء اختب رة في بن ستجابة للفق

ة  ل الھيئ ن قب ررة م ردات المق ى المف تندا إل ار مس اء االختب ي بن ة شرع الباحث ف داف الدراس أھ
الي يم الع وزارة التعل ة ل د الباحث . القطاعي دد تغطي ) 173(أع ن متع ار م وع االختي ن ن رة م فق

تويات األ يمس وم وھ نيف بل ب تص ى بحس ثالث األول ة ال داف المعرفي م : (ھ ة والفھ المعرف
ق ى ) والتطبي ة البحث عل تملت عين ات ) 336(واش ة للجامع ة التربي ة كلي ن طلب ة م ا وطالب طالب

ي راسكال  امج الحاسب اآلل العراقية تم اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية أدخلت البيانات لبرن
ة الفتراضات ) 108(يانات تضمنت الصورة النھائية لالختبار من خالل معالجة الب رات مطابق فق

م حذف  د ت املي ) 28(االنموذج ومتطلباته، وق ل الع د من خالل التحلي ة البع رة ال تحقق أحادي فق
ذفت  ا ح ية، فيم ات األساس ة المكون ار بطريق رات االختب اي، ) 29(لفق ع ك ة مرب ة قيم رة لدالل فق

تبعاد واقتربت قيمة معامل ا م اس ا ت تقاللية ) 8(لتمييز من واحد صحيح، وكم رات ال تحقق اس فق
ار  108درجت . القياس ى االختب راد للحصول عل درات األف رات وق رات بحسب صعوبة الفق فق

  ).0.713(ومعامل تمييزه ) 0.952(بصيغته النھائية والذي بلغت قيمة معامل ثباته 

دراسة ھدفت إلى تطوير أداة ) Wagner & Harvey, 2003(كما أجرى واغنر وھارفي 
ام -جديدة ألوجه التفكير الناقد الختبار واتسون رة، حيث ق ة االستجابة للفق جيلسر باستخدام نظري

د  ار جدي وين اختب دائل لتك دد الب ادة ع ان بزي ن . (WAT)الباحث ة م ة الدراس ت عين ) 407(تكون
ل وتحسين في وقد دلت نتائج التحلي. طالب وطالبة في المستوى الجامعي ين أق ى نسبة تخم ل عل



 "......ستخدام نظرية االستجابة للفقرة في ا"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1460

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

جليسر أكبر من -دالة معلومات الفقرة لالختبار المطور، وكانت أخطاء القياس في اختبار واتسون
  .على األقل% 50أخطاء القياس لالختبار الجديد بمقدار 

ان  رات ) Fan, 1998(وأجرى ف يكومترية لفق ة الخصائص الس ى مقارن دراسة  ھدفت ال
ي الم ار محك اساختب ي القي ة ف يكية والحديث ريتين الكالس ق النظ ع وف ن . رج ار م ون االختب وتك
راءة من : اختبارين فرعيين ار الق ألف اختب ) 48(أحدھما في القراءة واآلخر في الرياضيات، وت

ة، سحبت ) 80(وتكونت عينة الدراسة من . فقرة) 60(فقرة، واختبار الرياضيات من  عينة فرعي
طالب في الصف الحادي عشر ) 1930000(اسة المكون من أكثر من عشوائيا من مجتمع الدر

رة في . في والية تكساس ديرات صعوبة الفق ين تق اط ب أظھرت نتائج الدراسة أن معامالت االرتب
م،  وذج احادي المعل يكية والنم ة الكالس ين النظري ة، وكانت أفضل االرتباطات ب النظريتين عالي

  .ين تقديرات تمييز الفقرة في النظريتين عاليةوكذلك كانت معامالت االرتباطات ب

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
  :تتحدد مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتية

وذج  .1 ق النم ة وف ات الدراس ي بيان رة ف تجابة للفق ة االس ات نظري ق افتراض دى تحق ا م م
 اللوجستي ثنائي المعلم؟

ار  .2 رات االختب الم فق ز(ما قيم تقديرات مع ائي ) الصعوبة والتميي وفق النموذج اللوجستي ثن
 المعلم لنظرية االستجابة للفقرة؟

م  .3 ائي المعل ما درجة مطابقة االستجابات عن فقرات االختبار لتوقعات النموذج اللوجستي ثن
  لنظرية االستجابة للفقرة ؟

  أھداف الدراسة
ار ت رات اختب اء تجمع فق حصيلي ھدفت الدراسة إلى استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بن

 .محكي المرجع في الرياضيات للصف الثامن األساسي وفق النموذج اللوجستي ثنائي المعلم

  أھمية الدراسة
  :يمكن إيجاز أھمية ھذه الدراسة بالنقاط اآلتية

امن  .1 ة الصف الث اس تحصيل طلب ن قي ن م ار تحصيلي يمك اء اختب رات لبن ع فق وفير تجم ت
 .قة والموضوعيةاألساسي في الرياضيات بمستوى عال من الد

اس تحصيل  .2 تقدم ھذه الدراسة فقرات لبناء اختبار محكي المرجع يمكن االعتماد عليه في قي
 .الطلبة الرياضي بدال من االعتماد على اختبارات غير مقننة

يع  .3 ي المواض ع ف ة المرج ارات محكي اء االختب ام ببن رورة االھتم ى ض وء عل ليط الض تس
 .فقرةالمختلفة وفق نظرية االستجابة لل
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  حدود الدراسة
  .نابلس -تقتصر ھذه الدراسة على مديرية التربية والتعليم: الحد المكاني .1

ام الدراسي : الحد الزماني .2 ة الفصل الدراسي االول من الع ذه الدراسة في نھاي تم إجراء ھ
  . م2013/2014

ري .3 د البش ام : الح ي للع امن األساس ة الصف الث ن طلب ة م ى عين ة عل ذه الدراس تقتصر ھ
  .م2013/2014لدراسي ا

  :مصطلحات الدراسة
ذي يستخدم : Criterion – Referenced Testاختبار محكي المرجع  ار ال ذلك االختب

أداء  ه ب ة أدائ ى مقارن ة إل ق دون الحاج توى أداء مطل ى محك مس بة إل رد بالنس يم أداء الف ي تقي ف
  .Allam, 2005)(األفراد اآلخرين 

 ات من نوع االختيار من متعدد بواقع أربعة بدائلمجموعة من الفقر: ويعرف إجرائيا
وأخرى مقالية أعدت وفق افتراضات نظرية االستجابة ) أحدھا صحيح والثالثة الباقية خاطئة(

وتحليل نتائج استجابات الطلبة باستخدام النموذج ثنائي المعلم بما يحقق دقة وموضوعية  للفقرة،
   .اتقياس تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضي

  Dichotomous itemsالفقرات ثنائية التدريج 
ة  ھي الفقرات الموضوعية والتي تتدرج فيھا االستجابة ثنائيا بحيث يعطى المفحوص العالم

ة ) 1( حيحة والعالم تجابة ص ا اس تجابته لھ د اس فرا(عن أ) ص تجابة خط ا اس تجابته لھ د اس  عن
(Croker & Algina,1986).  

  Polytomous Itemsالفقرات متعددة التدريج 
رد  ا الف ھي الفقرات المقالية والتي تتدرج فيھا اإلجابة في عدد من الخطوات، ويعطى عليھ
عالمة بناًء على عدد الخطوات التي اجتازھا بشكل صحيح وذلك حسب مستويات االستجابة على 

  .(Croker & Algina,1986) ھذه الفقرة

  Item response theoryنظرية االستجابة للفقرة 
وص ـالمفحأداء نظرية حديثة في القياس النفسي والتربوي يتم فيھا تحديد العالقة بين 
على عدد من  والسمة الكامنة موضع القياس وفق دالة رياضية محددة وتعتمد ھذه النظرية

التي يتم من خاللھا الربط بين ) Latent trait models(لسمات الكامنة النماذج تسمى نماذج 
  (Hambelton & Swaminathan, 1985).  قرة وقدرة المفحوصعلى الفاألداء 
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  Tow – Parameter Logistic Model) نموذج بيرنوم(النموذج ثنائي المعلم 
ز  ھو أحد نماذج نظرية االستجابة للفقرة والذي يفترض أن كال من معاملي الصعوبة والتميي

  ).Allam, 2001( متغيران، وأن التخمين لجميع الفقرات يساوي صفرا
  Achievement Testاالختبار التحصيلي 

ة التع ة نتيج ارة معين ة أو مھ ن معرف به م ا اكتس ب لم دى تحصيل الطال اس لم يم أو أداة قي ل
  .التدريب

  الطريقة واإلجراءات 
ا يتضمن وصفاً  القسميتضمن ھذا  تعريفا بمجتمع البحث وكيفية اختيار العينة ووصفھا، كم

راءات التط ار ألداة البحث وإج ات االختب ن ثب ق م ا، والتحق ات وتحليلھ ع البيان م جم ن ث ق وم بي
ق  دقه وف وذجالوص م نم ائي المعل تخدمھا الباحث  الثن ي أس ائية الت ائل اإلحص تعراض الوس واس

   :لتحقيق أھداف البحث ، وفيما يأتي وصفا لھذه اإلجراءات
  منھج الدراسة
ا أن ذه بم ي المر ھ ار محك اء اختب ى بن دف إل ة تھ د توصل الدراس ي الرياضيات، فق ع ف ج

نھج الوصفي  و الم ة ھ ة الحالي م للدراس نھج المالئ ى أن الم ة إل كلة الدراس د مش د تحدي الباحث بع
اء البحث، المسحي ألنه يمد الباحث ببيانات ومعلومات تسھم بشكل كبير  ائن أثن بوصف ما ھو ك

  .ويتضمن تفسيرا لھذه البيانات
  مجتمع الدراسة

ة من جميع طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية تكون مجتمع الدراس
م التابعين لمديرية التربية والتعليم لمنطقة نابلس في 2013/2014والخاصة للعام الدراسي 

مدرسة ) 34(طالبا موزعين في ) 2265(طالبا وطالبة منھم ) 4462(فلسطين والبالغ عددھم 
رسة لإلناث وذلك بالرجوع إلى التقرير مد) 35(طالبة موزعات في ) 2197(للذكور و

  .م2013/2014اإلحصائي السنوي المعد من قبل قسم التخطيط في المديرية للعام الدراسي 
توزيع مجتمع الدراسة من حيث عدد المدارس والطلبة والجنس للصف ) 1(ويبين الجدول 

  .الثامن األساسي في مديرية تربية وتعليم نابلس
د المدارس والطلبة والشعب للصف الثامن األساسي حسب الجنس في توزيع أعدا: )1(جدول 

  .مجتمع الدراسة

  المجموع  اإلناث الذكور 
  69  35 34 عدد المدارس
  4462  2197 2265 عدد الطلبة
  127  6364 عدد الشعب
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  عينة الدراسة
ية طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدير) 502(تكونت عينة الدراسة من 

مدارس ) 9(طالبا موزعين على ) 252(م، منھم 2013/2014تربية وتعليم نابلس للعام الدراسي 
  . مدارس لإلناث) 10(طالبة موزعات على ) 250(للذكور و

تم اختيار العينة بالطريقة القصدية، وذلك بمساعدة من مشرفي الرياضيات في مديرية 
ضيات للصف الثامن، وكذلك مديري المدارس التربية والتعليم في نابلس وبعض معلمي الريا

وقد روعي عند اختيار الشعب وجود مستويات تحصيلية متباينة بين الطلبة من أجل . المتعاونة
ألن غرض الدراسة ليس . الحصول على تباين في استجابات المفحوصين عن فقرات االختبار
ل بناء فقرات اختبار محكي قياس تحصيل الطلبة وإنما الحصول على استجابات الطلبة من أج

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس) 2(ويبين الجدول . المرجع

  .عدد أفراد عينة الدراسة حسب الجنس :)2(جدول 

 عدد الطلبة الجنس
  252 ذكور
  250 إناث

  502 المجموع

  أداة الدراسة
ة ارات محكي رات اختب ن فق ع م اء تجم م بن ة ت دف الدراس ق ھ ل تحقي ن أج ي  م ع ف المرج

رة ) 50(الرياضيات من نوع أسئلة االختيار من متعدد مؤلف من  رة، لكل فق دائل واحد ) 4(فق ب
رات مؤلف من . منھا صحيح وع ) 10(كما تم اعداد تجمع من الفق دريج من ن ددة الت رات متع فق

ات، األسئلة محددة االستجابة  كل فقرة منھا مكونة من عدة خطوات متدرجة، حيث تعطى عالم
ا  جزئية على ھذه الخطوات، وھذه العالمات الجزئية تختلف من سؤال آلخر، لتشكل في مجموعھ

  ). 40(العالمة الكلية لالختبار وھي 

  صدق االختبار
تم التحقق من صدق االختبار ثنائي التدريج واالختبار متعدد التدريج من خالل نوعين من 

بناًء على نتائج تحليل المحتوى واألھداف األول يتعلق بصدق المحتوى وذلك : دالالت الصدق
فتم التحقق منه من خالل أحكام المحكمين المختصين على مدى . وجدول المواصفات والفقرات

مالءمة نتائج تحليل المحتوى واألھداف لجدول المواصفات، ومدى ارتباط كل فقرة بالھدف الذي 
بانة التي وزعت عليھم، وتم األخذ وقام المحكمون بإبداء مالحظاتھم من خالل االست. تقيسه

  . بمالحظاتھم وجرى التعديل بناًء عليھا

أما النوع الثاني من دالالت الصدق فھو الصدق العاملي حيث استُخدم التحليل العاملي 
فتم إدخال البيانات . الستجابات الطلبة للتعرف على العوامل التي يتم قياسھا في كل اختبار
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 First orderوتم إجراء التحليل العاملي من الدرجة األولى  SPSS.15باستخدام برنامج 
الستخالص العوامل المسؤولة عن   Promax oblique rotationللفقرات وبتدوير مائل 

ونسبة التباين  (Eigen Value)األداء في نماذج االختبارات، وقد استخرجت قيمة الجذر الكامن 
ونظراً لتعدد . النسبة التراكمية للتباين المفسرالمفسر لكل عامل من العوامل المستخلصة و

 Second order العوامل التي أفرزھا التحليل فقد تم إجراء تحليل عاملي من الدرجة الثانية 
Factor Analysis   لعوامل الدرجة األولى مع التدوير المتعامدVarimax Rotation  من

ولقد أشارت نتائج التحليل العاملي في . هأجل اختزال التعدد في العوامل إلى ابسط صورة ممكن
نموذج االختبار ثنائي التدريج ونموذج اختبار متعدد التدريج إلى وجود عامل سائد يرجح أحادية 

وبتعبير آخر فإّن نموذجي . البعد ألغراض التحليل باستخدام نماذج نظرية االستجابة للفقرة
عنھا في العامل السائد وھي القدرة الرياضية االختبارات كانا يقيسان قدرة عامة واحدة معبرا 

على الرغم من أنھا تتكون من ثالث قدرات فرعية وھي المعرفة المفاھيمية، والمعرفة (
  ).اإلجرائية، وحل المشكالت

  ثبات االختبار
تم االستدالل على قيم الثبات لكل من نموذجي االختبارات الثنائية التدريج والمتعددة التدريج 

معامالت الثبات لنموذجي ) 3(ويبين الجدول . د معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخليفي بإيجا
 .االختبارات

  .قيم معامالت الثبات  بطريقة االتساق الداخلي لنموذجي االختبارات :)3(جدول 

  كرونباخ الفا/ معامل الثبات  نوع الفقرات  الفصل الدراسي

  0.888  ثنائية التدريج  األول
  0.908  دريجمتعددة الت

يتبين من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات لنموذج االختبار ثنائي التدريج بلغت 
وھي ذات داللة إحصائية، في حين أن معامالت الثبات لنموذج االختبار متعدد التدريج ) 0.888(

مما يقدم وتعبِّر ھذه القيم عن معامالت ثبات عالية ومقبولة ألغراض الدراسة، ). 0.908(بلغت 
  .مؤشراً جيداً على توافر داللة الثبات

  المعالجات اإلحصائية
تخدام معالجة البيانات إحصائيا ل من أج م اس رة ت تجابة للفق ة االس ب نظري ات حس البرمجي
ائية ل MULTILOG.7 ،SPSS.15 ،MINITAB.15 ،EXCEL: اإلحص ي تحلي ، ف

  :البيانات للعينة الرئيسة وحساب ما يلي

صعوبة والخطأ المعياري في تقدير قيم الصعوبة للفقرات ثنائية التدريج تقدير معلم ال .1
 .ومتعددة التدريج
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تقدير معلم التمييز والخطأ المعياري في تقدير قيم التمييز للفقرات ثنائية التدريج ومتعددة  .2
 .التدريج

 .معامل الثبات بإيجاد معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي .3

 .تحليل العامليإجراء ال .4

 .مطابقة الفقرات الثنائية التدريج للنموذج ثنائي المعلم .5

  .مطابقة الفقرات متعددة التدريج لنموذج االستجابة المتدرجة .6

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

تھا ة األول ومناقش ؤال الدراس ة بس ائج المتعلق ة : النت ات نظري ق افتراض دى تحق ا م م
  الدراسة وفق النموذج اللوجستي ثنائي المعلم؟االستجابة للفقرة في بيانات 

  :لإلجابة على ھذا السؤال تم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة وھي

 : (Unidimensionality)افتراض احادية البعد : أوال

  التدريج االختبار ذو الفقرات ثنائية
دريج تم إجراء التحليل العاملي للتحقق من افتراض احادية البعد لبيانات االختبار ثنائية الت

  Promax oblique rotationللفقرات وبتدوير مائل  First orderمن الدرجة األولى 
الستخالص العوامل المسؤولة عن األداء في نماذج االختبارات، وقد استخرجت قيمة الجذر 

ة والنسبة ، ونسبة التباين المفسر لكل عامل من العوامل المستخلص(Eigen Value)الكامن 
  .نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى)  4(بين الجدول وي. التراكمية للتباين المفسر

فقرات ثنائية نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى الستجابات العينة على ال :)4( جدول
  .التدريج

  %للتباين المفسرالنسبة التراكمية المفسرنسبة التباين الجذر الكامن العامل
1 8.03616.07116.071 
2 1.7513.50219.573 
3 1.5513.10222.675 
4 1.4432.88725.398 
5 1.4182.83728.398 
6 1.3352.67031.068 
7 1.330 2.65933.727 
8 1.2712.54336.270 
9 1.2302.46038.730 
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 )10(تابع جدول رقم ... 
  %للتباين المفسرالنسبة التراكمية المفسرنسبة التباين الجذر الكامن العامل
10 1.1882.37641.106 
11 1.1822.36443.469 
12 1.1502.29945.769 
13 1.1172.23548.003 
14 1.0802.15950.163 
15 1.0602.12052.283 
16 1.0222.04454.327 
17 1.0122.02556.351  

أن نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى للنموذج ثنائي التدريج ) 4(يتبين من الجدول 
  . من التباين الكلي%)  56.352(ا مجموعه عامال فسرت م) 17(بينت وجود 

) 8.036( إلى أن قيمة الجذر الكامن للعامل األول) 4(كما تشير نتائج التحليل في الجدول 
وھي مرتفعة مقارنة مع بقية العوامل، وأن بقية الجذور الكامنة للعوامل األخرى منخفضة 

ية البعد ألغراض التحليل باستخدام ومتقاربة وھذا يعد مؤشراً على وجود عامل سائد يرجح أحاد
أما بالنسبة للتباين الذي فسره كل عامل نجد أن نسبة التباين المفسر . نماذج االستجابة للفقرة

 من التباين الكلي، بينما نسبة التباين المفسرة بالعامل الثاني%) 16.071(بالعامل األول 
اين المفسرة بالعامل األول عالية ويالحظ ھنا أن نسبة التب. من التباين الكلي%) 3.502(

بالمقارنة مع نسبة التباين المفسر للعامل الثاني، كما يالحظ أن الفروق في نسب التباين المفسرة 
لكل العوامل المتبقية قليلة ومتقاربة جدا، أي أن ھناك تماثال نسبيا وشبه استقرار في نسب التباين 

أحادية البعد في بيانات االختبار، ول وھذا يرجح تحقق المفسرة لجميع العوامل باستثناء العامل األ
 ,Samarrai & Al-Khafaji(السامرائي والخفاجي دراسة  كل من وتتفق ھذه النتيجة مع نتائج

في  (Hijazi  & Alkhateeb, 2014)حجازي والخطيب و (Ali,2012)علي و، )2012
  .تحقق أحادية البعد

يتبين ) 1(للعوامل مع الجذور الكامنة لھا في الشكل  Scree plotوبمالحظة التمثيل البياني 
فيه أن ھناك تحوال في ميل المنحنى عند العامل الثاني ويبقى الميل متقاربا لبقية العوامل مما 

معالم  يرجح أيضا وجود عامل سائد يمكن ان يستدل منه على أحادية البعد ألغراض تقدير
  .(Lord, 1980)الفقرات واألشخاص وذلك حسب لورد 
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  رقم العامل

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل من الدرجة األولى لفقرات نموذج الثنائي   :)1( شكل
  .التدريج

  ونظراً لتعدد العوامل التي أفرزھا التحليل فقد تم إجراء تحليل عاملي من الدرجة 
لعوامل الدرجة األولى مع التدوير المتعامد   Second order Factor Analysis الثانية

Varimax rotation ولقد أشارت . من أجل اختزال التعدد في العوامل إلى ابسط صورة ممكنه
.  نتائج التحليل العاملي في فقرات نموذج ثنائي التدريج إلى وجود عامل سائد يرجح أحادية البعد

  الدرجة الثانيةنتائج التحليل العاملي من ) 5(ويبين الجدول 

ثنائية  نتائج التحليل العاملي من الدرجة الثانية الستجابات العينة على الفقرات :)5( جدول
  .التدريج

  %النسبة التراكمية للتباين المفسر   المفسر نسبة التباين  الجذر الكامن  العامل
1 3.671  21.595  21.595  
2 1.965  11.556  33.152 
3 1.594  9.377  42.828 
4 1.285  7.561  50.089 
5 1.150  6.766  56.856 
6 1.017  5.980  62.835 

Scree Plot
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من %) 62.834(أن عوامل الدرجة الثانية الستة فسرت ما مجموعه ) 5(يظھر الجدول 
التباين الكلي، وأن قيمة الجذر الكامن األول كبيرة بالمقارنة مع بقية العوامل وأن بقية الجذور 

ة ومتقاربة وھذا مؤشر على وجود عامل سائد يرجح أحادية الكامنة للعوامل األخرى منخفض
  . البعد

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة المكونة للعوامل المستخلصة في ) 2(ويوضح الشكل 
ة، حيث أن ھناك تحوال في المنحنى يبدأ عند العامل الثاني التحليل العاملي من الدرجة الثاني

  .نحنى طفيفا مما يرجح أحادية البعدويكون التغير بعده في ميل الم

  ع الكثير من الدراسات التي تناولت الخصائص السيكومتريةموتعتبر ھذه النتيجة متوافقة 
عبد العزيز دراسة و (Al-Asmar,2007) األسمرل دراسة لبناء االختبارات ثنائية التدريج مث

(Abd- Al Aziz, 2006).    

  

Scree Plot
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   رقم العامل

  .التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل من الدرجة الثانية لفقرات ثنائية التدريج  :)2( شكل

  التدريج االختبار ذو الفقرات متعددة
بينت نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى لنموذج الفقرات المتعددة التدريج وجود 

قيمة الجذر ) 6(ويظھر الجدول . ليمن التباين الك%) 55.105(عامل واحد فسر ما مجموعه 
  الكامن ونسبة التباين المفسر والنسبة التراكمية للتباين المفسر 

  .ة األولى للفقرات متعددة التدريجنتائج التحليل العاملي من الدرج  :)6(جدول 

  %النسبة التراكمية للتباين المفسر   المفسر نسبة التباين  الجذر الكامن  العامل
1 5.510  55.105  55.105  
2 0.773  7.727  62.831  
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إلى أنه يوجد جذر كامن واحد قيمته أكبر من واحد وأن بقية ) 6(وتشير النتائج في الجدول
العوامل أقل من واحد مما يمكن القول أن ھناك عامال سائدا يرجح أحادية البعد في االختبار 

ذور الكامنة المكونة للعوامل التمثيل البياني لقيم الج) 3(ويوضح الشكل . المتعدد التدريج
المستخلصة في التحليل العاملي للنموذج متعدد التدريج حيث إن قيمة الجذر الكامن للعامل األول 

  .كبيرة جدا مقارنة بالعامل الثاني
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 .التدريجالتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار متعدد   :)3(شكل 

ويستدل من ھذه النتائج على التحقق من بعدية الفقرات، وھذا يتوافق مع ما ذكره كل من 
. (Warm, 1978; Hambleton & Swaminathan, 1985)وورم و ھامبلتون وسوامنثيان 

  .لذا فإن فقرات نماذج االختبارات المختلفة تقيس سمة واحدة ھي القدرة الرياضية

 )(Local Independenceالل الموضعي افتراض االستق: ثانيا
نظرا ألن افتراض أحادية البعد يكافئ افتراض االستقالل الموضعي، لذا تم االكتفاء بالتحقق 

  ومن الجدير . من افتراض احادية البعد لالستدالل على تحقق افتراض االستقالل الموضعي
  قد أوردا ) Hambelton & Swaminathan, 1985( ذكره أن ھامبلتون وسواميناثان

أن تحقق افتراض أحادية البعد يكافئ االفتراض الثاني وھو افتراض االستقالل الموضعي 
Local Independence . وكذلك يرى وورم(Warm, 1978)  أن افتراض أحادية البعد

  .يتضمن افتراض االستقالل الموضعي وليس العكس
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 Speedednessافتراض سرعة األداء : ثالثا
أن المفحوصين الذين يفشلون في اإلجابة عن فقرات االختبار يفشلون بسبب تأكد الباحث 

  .محدودية قدرتھم وليس بسبب أن الوقت غير كاٍف للوصول إلى الفقرة واإلجابة عنھا

ار : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتھا رات االختب الم فق ديرات مع يم تق ما ق
ة االستجابة والقدرة ) الصعوبة والتمييز( م لنظري ائي المعل راد وفق النموذج اللوجستي ثن لألف

 للفقرة؟
لمعرفة قيم معالم الفقرات لكل فقرة من فقرات نماذج االختبارات الثنائية التدريج حسب 
نظرية االستجابة للفقرة تم اعتماد النموذج ثنائي المعلم، حيث استخدم البرنامج 

MULTILOG.7  والتمييز والخطأ المعياري في قياس ھذه القيم، في حساب معالم الصعوبة
، وذلك max(θ)والقدرة المقابلة لھا I(θ)max  كذلك تم حساب القيمة العظمى لدالة المعلومات

  . نتائج تحليل الفقرات الثنائية التدريج) 7(ويبين الجدول . لكل فقرة من الفقرات الثنائية التدريج

 للنموذج ثنائي التدريج max(θ)و  I(θ)maxو معالم الصعوبة والتمييز ): 7(جدول 

معلم   الفقرة
  التمييز

الخطأ 
المعياري 

لمعلم 
  التمييز

معلم 
  الصعوبة

الخطأ المعياري 
  لمعلم الصعوبة

القيمة 
العظمى لدالة 
 المعلومات

القدرة المقابلة 
للقيمة العظمى 
  لدالة المعلومات

I(θ)max  (θ)max  
1  0.53  0.14  -0.98  0.34  0.070  -0.8  
2  0.49  0.14  -0.31  0.27  0.061  -0.4  
3  0.69  0.15  -0.26  0.19  0.118  -0.3  
4  0.83  0.15  -0.45  0.17  0.174  -0.4  
5  0.67  0.16  -0.94  0.27  0.111  -0.9  
6  1.02  0.18  -0.66  0.15  0.257  -0.4  
7  0.99  0.16  -0.13  0.14  0.245  -0.2  
8  1.31  0.22  -0.58  0.12  0.430  -0.6  
9  1.18  0.20  -0.99  0.16  0.346  -0.8  

10  0.77  0.16  -0.32  0.18  0.146  -0.3  
11  0.78  0.17  -0.82  0.21  0.152  -0.8  
12  0.88  0.16  -0.47  0.16  0.193  -0.5  
13  1.34  0.20  -0.49  0.11  0.450  -0.5  
14  0.75  0.15  -0.43  0.18  0.141  -0.5  
15  1.44  0.19  -0.28  0.10  0.518  -0.2  
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 )7(تابع جدول رقم ... 

معلم   الفقرة
  التمييز

الخطأ 
المعياري 

لمعلم 
  التمييز

معلم 
  الصعوبة

الخطأ المعياري 
  لمعلم الصعوبة

القيمة 
العظمى لدالة 
 المعلومات

القدرة المقابلة 
للقيمة العظمى 
  لدالة المعلومات

I(θ)max  (θ)max  
16  0.86  0.15  0.15  0.16  0.186  0.2  
17  1  0.16  0.86  0.18  0.249  0.8  
18  1.4  0.20  -0.27  0.10  0.488  -0.2  
19  0.79  0.16  -0.25  0.17  0.155  -0.2  
20  1.34  0.20  -0.67  0.12  0.449  -0.6  
21  0.88  0.16  -0.20  0.15  0.192  -0.2  
22  0.77  0.15  -0.24  0.17  0.148  -0.2  
23  1.14  0.18  -0.41  0.13  0.324  -0.4  
24  1.03  0.17  -0.05  0.13  0.265  0.0  
25  1.11  0.18  -0.19  0.12  0.309  -0.2  
26  0.44  0.13  1.20  0.44  0.048  0.46  
27  1.28  0.18  -0.09  0.11  0.410  0.0  
28  1.013  0.19  -0.5  0.13  0.321  -0.5  
29  0.96  0.16  0.07  0.14  0.228  0.0  
30  1.02  0.16  0.66  0.16  0.261  0.6  
31  0.96  0.16  -0.24  0.14  0.229  -0.2  
32  0.73  0.15  -0.83  0.23  0.135  -0.8  
33  1  0.16  0.54  0.16  0.252  0.6  
34  0.5  0.14  -1.11  0.39  0.063  -1.1  
35  1.03  0.17  0.43  0.14  0.267  -0.4  
36  0.9  0.15  0.48  0.17  0.204  0.5  
37  0.62  0.15  0.68  0.25  0.096  -0.7  
38  0.38  0.13  1.41  0.57  0.036  1.4  
39  0.86  0.15  0.43  0.17  0.185  0.4  
40  0.66  0.16  -1.11  0.30  0.108  -1.1  
41  0.78  0.16  -0.59  0.19  0.152  -0.6  
42  1  0.18  -0.67  0.16  0.248  -0.7  
43  0.82  0.15  -0.27  0.16  0.168  -0.3  
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 )7(تابع جدول رقم ... 

معلم   الفقرة
  التمييز

الخطأ 
المعياري 

لمعلم 
  التمييز

معلم 
  الصعوبة

الخطأ المعياري 
  لمعلم الصعوبة

القيمة 
العظمى لدالة 
 المعلومات

القدرة المقابلة 
للقيمة العظمى 
  لدالة المعلومات

I(θ)max  (θ)max  
44  0.75  0.15  0.56  0.21  0.141  0.5  
45  1.01  0.19  -0.88  0.17  0.252  -0.9  
46  0.64  0.15  -0.18  0.20  0.102  -0.1  
47  1.07  0.18  -0.34  0.13  0.284  -0.4  
48  1.01  0.17  -0.60  0.15  0.253  -0.6  
49  2.17  0.29  -0.60  0.08  1.178  -0.6  
50  1.64  0.20  -0.26  0.09  0.670  -0.2  

المتوسط 
      0.184 0.224-  0.168  0.945  الحسابي

أن مدى قيم معالم صعوبة الفقرات في النموذج الثنائي التدريج تراوح ) 7(يبين الجدول رقم 
) 0.08(، وبخطأ معياري يتراوح بين )0.224-(وبمتوسط مقداره ). 1.41(+و ) 1.11-(ما بين 

وھي قيمة منخفضة نوعا ما، مما ) 0.184(وبمتوسط لھذا الخطأ المعياري قدره ) 0.57(و
  .الصعوبة للفقرات الثنائية التدريجيعطي مؤشرا على دقة تقدير معلم 

على أدنى قيمة لمعلم الصعوبة حسب نماذج نظرية االستجابة ) 34(وقد حصلت الفقرة 
على أعلى قيمة لمعلم الصعوبة وبلغ ) 38(، في حين حصلت الفقرة )1.11-(للفقرة وكانت 

  ). 1.41(مقدارھا 

 1.5-(يم معامل صعوبتھا بين أن الفقرات التي تقع ق) 2000(وقد أشارت دراسة جمحاوي 
تعد ضمن المدى المتوسط لمعامالت الصعوبة، وبناء على ذلك فإن ) لوجيت 1.5+لوجيت إلى  

  .جميع فقرات النموذج ثنائي التدريج تعد فقرات متوسطة الصعوبة

أن مدى تمييز الفقرات للنموذج الثنائي التدريج تراوح بين ) 7(كما يالحظ من الجدول 
) 0.29(و) 0.13(وبخطأ معياري تراوح بين ) 0.945(بمتوسط مقداره ) 2.17(و) 0.38(

، وھذا يعطي مؤشرا على ان معامالت  تمييز )0.168(ومتوسط للخطأ المعياري مقداره 
في ) 2.17(على أعلى قيمة لمعلم التمييز وكانت ) 49(وقد حصلت الفقرة . الفقرات كان مناسبا
  ) 0.38(قيمة لمعلم التمييز وكانت على أدنى ) 38(حين حصلت الفقرة 

ولمعرفة قيم معالم الفقرات لكل فقرة من فقرات نماذج االختبارات المتعددة التدريج حسب 
 Graded Response Modelنظرية االستجابة للفقرة تم اعتماد نموذج االستجابة المتدرجة 

(GRM)   حيث استخدم البرنامجMULTILOG.7 لخطأ في حساب معلم الصعوبة وا
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 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعياري لمعلم الصعوبة، وحساب معلم التمييز والخطأ المعياري لمعلم التمييز، والقيمة العظمى 
، وذلك لكل فقرة من الفقرات المتعددة max(θ)والقدرة المقابلة لھاI(θ)max لدالة المعلومات

  .نتائج تحليل الفقرات المتعددة التدريج) 8(ويبين الجدول . التدريج

  .للنموذج متعدد التدريج max(θ)و   I(θ)maxلم الصعوبة والتمييز و معا ):8(جدول 

 الفقرة

  القدرة المقابلة  القيمة العظمى  صعوبة الخطوة  التمييز
  للقيمة  لدالة  الخطأ المعياري للصعوبة  الخطأ
  المعياري

  4خطوة  3خطوة  2خطوة  1خطوة
  لدالة المعلومات  المعلومات

  I(θ)max  (θ)max  للتمييز

1  1.50 -0.43  0.76  1.89    1.292  1.0  0.18  0.11  0.13  0.19    

2  2.51  -0.95  -0.04  0.81    0.899  -0.2  0.24  0.08  0.07  0.08    

3  2.86  -1.08  -0.33  0.57    0.376  -0.3  0.26  0.08  0.06  0.08    

4  2.90  -1.039  -0.43  0.35  0.83  0.515  -1.2  0.23  0.10  0.06  0.07  0.08  

5  1.60  -0.61  0.50  1.57  2.62  0.583  -0.8  0.17  0.11  0.11  0.16  0.26  

6  1.91  -1.08  -0.08      1.066  0.0  0.20  0.11  0.08      

7  2.01  -1.12  -0.01      0.579  -0.2  0.24  0.15  0.10      

8  2  -1.18  -0.09      0.540  -1.0  0.24  0.13  0.09      

9  2.21  -1.21  -0.24  0.63    0.930  0.4  0.20  0.12  0.07  0.09    

10  1.97  -0.81  0.18  1.54  2.34  0.418  -1.2  0.19  0.10  0.09  0.13  0.20  

  أن مدى قيم معالم الصعوبة لفقرات النموذج المتعدد التدريج يمتد من ) 8(يبين الجدول 
) 0.26(و) 0.08(، وبخطأ معياري يتراوح بين )0.951(بمتوسط مقداره ) 2.62( إلى) 0.09- (

، وھي قيم منخفضة نوعا ما مما يعطي مؤشرا على دقة معلم )0.125(ومتوسط مقداره 
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  على أدنى معلم صعوبة و قيمته ) 8(وقد حصلت الفقرة . الصعوبة للفقرات متعددة التدريج
كما تعتبر ). 2.62(على أعلى معلم صعوبة وقيمته ) 5(في حين حصلت الفقرة ) 0.09- (

على الترتيب، وبقية الفقرات ) 2.34، 1.89( صعبة ألن معلم الصعوبة لھا )10، 1(الفقرات 
 .ذات صعوبة متوسطة

، وبخطأ معياري )2.147(بمتوسط مقداره ) 2.90(و ) 1.50(أما معلم التمييز فتراوح بين 
، وھذا يعطي مؤشرا على أن تمييز )0.215(ومتوسط قدره ) 0.26(و) 0.17(تراوح بين 

  .باالفقرات كان مناس

على ) 4(في حين حصلت الفقرة ) 1.5(على أقل معلم تمييز وقيمته ) 1(وقد حصلت الفقرة 
   ).2.90(أعلى قيمة تمييز وقيمته 

ويالحظ من قيم صعوبة الفقرات وفق نظرية االستجابة للفقرة وجود تباين في صعوبة 
الحظ أن تمييز الفقرات كما وي. الفقرات، األمر الذي نحتاجه في بناء االختبارات محكية المرجع

  .المتعددة التدريج حسب نظرية االستجابة للفقرة أفضل من تمييز الفقرات ثنائية التدريج

دريج،  ددة الت دريج ومتع ة الت ارات ثنائي ولقد تم حساب تقديرات معلم القدرة لنموذجي االختب
ين الجدول  د) 9(ويب ديرات الق ابي لتق ا والمتوسط الحس دنيا والعلي يم ال ات الدراسة  الق ي عين رة ف

  لنموذجي  االختبارات

القيم الدنيا والعليا والمتوسط الحسابي لتقديرات القدرة في عينة الدراسة لنموذجي  :)9(جدول 
  .االختبارات

  المتوسط الحسابي القيمة الدنيا للقدرة القيمة العليا للقدرة نموذج االختبار
  0.248  1.575-2.818 نموذج ثنائي التدريج

  0.071  1.757- 2.296 موذج متعدد التدريجن

أن تقديرات معلم قدرة األفراد على نموذج االختبارات ثنائية التدريج ) 9(جدول ال يظھر
).  لوجيت 0.248( ، وبمتوسط حسابي)لوجيت 2.818(إلى ) لوجيت 1.575- (تراوحت ما بين 

  تقديرات صعوبة وھنا يالحظ أن متوسط تقديرات القدرة لإلفراد تزيد على متوسط 
مما يمكن القول إن الفقرات الثنائية ) لوجيت 0.224-(الفقرات الثنائية التدريج والتي كانت 

 األسمرنت في متناول قدرات أفراد العينة، وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة التدريج بوجه عام كا
(Al-Asmar, 2007) بالنسبة للفقرات ثنائية التدريج.  

يرات معلم القدرة لنماذج االختبارات متعددة التدريج، فقد أشارت النتائج أما بالنسبة إلى تقد
) لوجيت 2.296(إلى ) لوجيت 1.757-( إلى أن متوسط تقديرات قدرات األفراد تراوح ما بين

، ويالحظ ھنا أن متوسطات صعوبة الفقرات والتي كانت )لوجيت 0.071( وبمتوسط حسابي
ددة مما يمكن القول إن الفقرات متع, سطات قدرة األفرادلوجيت كانت أعلى من متو) 0.951(

 (Al-Asmar, 2007)التدريج كانت صعبة إلى حد ما، وتختلف ھذه النتيجة مع دراسة األسمر 
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بالنسبة للفقرات متعددة التدريج والتي أظھرت أن متوسط قيم قدرات اإلفراد أعلى من متوسط 
  .صعوبة الفقرات للفقرات متعددة التدريج

تھاا ث ومناقش ة الثال ؤال الدراس ة بس ائج المتعلق ن : لنت تجابات ع ة االس ة مطابق ا درج م
  فقرات االختبار لتوقعات النموذج اللوجستي ثنائي المعلم لنظرية االستجابة للفقرة ؟

للكشف عن درجة مطابقة استجابات المفحوصين على الفقرات ثنائية التدريج مع النموذج 
فتم تحليل استجابات MINITAB.15 و MULTILOG.7م البرمجيتين ثنائي المعلم تم استخدا

الطلبة على الفقرات ثنائية التدريج، حيث أظھرت النتائج تطابق جميع الفقرات لجميع النماذج 
ثنائية التدريج مع نموذج ثنائي المعلم، وھذا ما أكدته قيمة مربع كاي لفحص المطابقة عند 

  :يبين ھذه النتائج) 10(والجدول  .α= 0.05مستوى الداللة 

ثنائية التدريج للنموذج ثنائي  مربع كاي ومستوى الداللة لفحص مطابقة الفقرات: )10(جدول 
  .المعلم

 النموذج ثنائي التدريج
  مستوى الداللة   2χقيمة   الفقرة

1  0.0000224  0.996  
2  0.0000195  0.996  
3  0.0000124  0.997  
4  0.0000080  0.998  
5  0.0000229  0.996  
6  0.0000052  0.998  
7  0.0000002  1.000  
8  0.0000028  0.999  
9  0.0000284  0.996  
10  0.0000104  0.997  
11  0.0000010  0.999  
12  0.0000050  0.998  
13  0.0000123  0.997  
14  0.0000118  0.997  
15  0.0000621  0.994  
16  0.0000014  0.999  
17  0.0000022  0.999  
18  0.0000529  0.994  
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 )10(تابع جدول رقم ... 
 النموذج ثنائي التدريج

  مستوى الداللة   2χقيمة   الفقرة
19  0.0000068  0.998  
20  0.0000002  1  
21  0.0000020  0.998  
22  0.0000079  0.998  
23  0.0000020  0.999  
24  0.0000014  0.999  
25  0.0000058  0.998  
26  0.0000188  0.997  
27  0.0000385  0.995  
28  0.00000002  1  
29  0  1  
30  0  1  
31  0.0000002  1  
32  0.0000228  0.996  
33  0.0000002  1  
34  0.0000247  0.996  
35  0  1  
36  0.0000010  0.999  
37  0.0000201  0.996  
38  0.0000171  0.997  
39  0.0000020  0.999  
40  0.0000279  0.996  
41  0.0000135  0.997  
42  0.0000062  0.998  
43  0.0000058  0.998  
44  0.0000093  0.998  
45  0.0000165  0.997  
46  0.0000160  0.997  
47  0.0000007  0.999  
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 )10(تابع جدول رقم ... 
 النموذج ثنائي التدريج

  مستوى الداللة   2χقيمة   الفقرة
48  0.0000034  0.999  
49  0.0001149  0.991  
50  0.0001470  0.990  

وللكشف عن درجة مطابقة استجابات الفقرات متعددة التدريج مع نموذج االستجابة 
فقد تم تحليل استجابات الطلبة عن الفقرات  Graded Response Model (GRM)المتدرجة 

عند مستوى الداللة MINITAB 15 و MULILOG.7م البرمجيتين متعددة التدريج باستخدا
= 0.05 α  حيث أظھرت النتائج تطابق جميع الفقرات المتعددة التدريج مع نموذج االستجابة

، وھذا ما أكدته قيمة مربع كاي لفحص المطابقة حيث كان مستوى الداللة  (GRM)المتدرجة 
 .يبين ھذه النتائج) 11(والجدول . 0.05الختبار مربع كاي أكبر من 

متعددة التدريج مع نموذج  مربع كاي ومستوى الداللة لفحص مطابقة الفقرات ):11(جدول 
  .االستجابة المتدرجة

 )A1P(نموذج 
  مستوى الداللة   2χقيمة   الفقرة

1  0.0063386  1  
2  0.0069756  1  
3  0.0210148  0.999  
4  0.0125046  1  
5  0.0100901  1  
6  0.0026211  0.999  
7  0.0186342  0.991  
8  0.0113106  0.994  
9  0.0103622  1  
10  0.0143177  1  

يالحظ مما سبق بالنسبة لمطابقة الفقرات الثنائية التدريج والفقرات متعددة التدريج للنموذج 
الثنائي المعلم وجود اختالف بين نسبة الفقرات المطابقة للنموذج الثنائي المعلم في ھذه الدراسة 

كل من دراسة في  الواردةالمعلم ونسبة الفقرات المطابقة للنموذج الثنائي % 100لتي كانت وا
 وجمحاوي (Onn, 2013)، واون (Hijazi  & Alkhateeb, 2014) حجازي والخطيب

(Jomhawi, 2000)  89، %95(والتي بلغت نسبة الفقرات المطابقة فيھا على التوالي% ،
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المستخدم في ھذه الدراسات  ف حجم العينات وعدد الفقراتاختال إلىعزى ذلك وقد يُ %) 76
  .صيغ الفقراتإلى طبيعة و

السبب في مطابقة جميع الفقرات للنموذج المستخدم إلى أن معامالت كما ويعزو الباحث 
كذلك . التمييز للفقرات كانت موجبة، وال يوجد أي فقرة كان معامل تمييزھا سالبا أو متدنيا جدا

لبة في اإلجابة عن فقرات النماذج أثر في مطابقة جميع الفقرات للنموذج كان لجدية الط
  :بناًء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي. المستخدم

نظرا لتمتع االختبار بدالالت صدق وثبات مقبولة وبمعايير تتفق مع متطلبات النموذج  .1
مع االختبار الذي تم بناؤه او أي اللوجستي ثنائي المعلم فإن الباحث يوصي باستخدام تج

 .اختبار مستل منه لقياس تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي

اجراء المزيد من االبحاث والدراسات على تجمع الفقرات لالختبارات التي تم بناؤھا وذلك  .2
 .باستخدام نموذج الثالثي المعلم
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