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املفا�ضلة بني الدرجات املكافئة لنماذج اختبار القدرات العامة 
با�ضتخدام طرق املعاَدلة الكال�ضيكية يف ت�ضميم املفردات

امل�ضرتكة بجماعات غري متكافئة 

امللخ�س

ت�ضميم  يف  العامة  القدرات  اختبار  لنماذج  املكافئة  الدرجات  مقارنة  اإىل  الدرا�ضة  تهدف 

للنظرية  وفقا  للمعادلة  االإح�ضائية  الطرائق  ح�ضب  متكافئة  غري  بجماعات  امل�ضرتكة  املفردات 

الكال�ضيكية لالختبار. ُطبقت الدرا�ضة من خالل اإجراء معادلة لدرجات منوذجني جديدين مع 

منوذج مرجعي يف اختباري القدرة اللفظية والقدرة الكمية من اختبار القدرات العامة. ا�ضتخدمت 

Tucker, Levine, Braun-) اخلطية  املعادالت  وهي:  للمعادلة  طرائق  خم�س  الدرا�ضة  يف 

اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  بعديا(.  املمهدة  واملئينية  )املئينية  اخلطية  غري  واملعادالت   (Holland
اختالف االإح�ضاءات الو�ضفية والتوزيعات التكرارية لدرجات مناذج االختبار ولدرجات املفردات 

امل�ضرتكة. وعند اإجراء املعادلة، تظهر النتائج اأن الدرجات املكافئة الناجتة من الطرائق املئينية 

تت�ضابه مع طرائق املعادالت اخلطية عند اأغلب درجات االختبار، ويتمركز االختالف بينها عند 

الدرجات الطرفية )املنخف�ضة واملرتفعة(. كما تظهر النتائج اأن الطريقة املئينية اأ�ضغر متو�ضط 

لالأخطاء املعيارية للمعادلة.

امل�ضرتكة،  املفردات  ت�ضميم  الكال�ضيكية،  املعادلة  طرق  االختبار،  مناذج  معادلة  املفتاحية:  الكلمات 

اختبار القدرات العامة.

* تاريخ ت�ضلم البحث: 2013/10/21م                                                                                                                     * تاريخ قبوله للن�ضر:  2014/4/9م
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Differentiation among Equated Scores for General Abilities 
Test Forms Using Classical Equating Methods with

Common-Item Non-Equivalent Groups Design

Abstract

The study aims to differentiate among equated scores for the General 
Abilities Test forms within common item non-equivalent group design using 
classical equating methods. Two new forms are equated to a reference form 
for the Verbal ability test and the Quantitative ability test. The study uses 
five classical equating methods: Linear equating methods (Tucker, Levine, 
and Braun-Holland) and Nonlinear equating methods (Equipercentile and 
Smoother Equipercentile). The results show differences among the descriptive 
statistics and frequency distributions for test forms. After equating, results 
show that the equating score from equipercentile methods at the majority of 
test scores, and different equating scores are obtained at the two extreme test 
scores (low and high scores). In addition,  equipercentile method show smaller 
standard error of equating.

Keywords: test forms equating, classical equating methods, common item design, 

general ability test.

Dr. Rashid S. Almehrizi
Psychology Department-College of Education 

Sultan Qaboos University



396

د. را�ضد املحرزي املفا�ضلة بني الدرجات املكافئة لنماذج اختبار القدرات العامة

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�سـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

املقدمة:
–غالبا ما  (Large scale tests) بالتطبيقات العديدة  تتميز االختبارات وا�ضعة النطاق 

اأعداد كبرية من  با�ضتخدام  االأفراد،  اأيام خمتلفة- على عينات كبرية ومتنوعة من  تكون يف 

املفردات التي تظهر على �ضورة مناذج خمتلفة من االختبار. كما تتميز هذه االختبارات وا�ضعة 

النطاق غالبا باأهمية وخطورة القرارات التي تبنى على نتائج الطالب فيها نيتكو وبروكهارت 

)2012(. ولذلك تتطلب هذه االختبارات تطبيقا دقيقا لنوع معني من االإجراءات يف �ضياغة 

مفرداتها، وبناء مناذج اختباراتها، وتطبيقها واإدارتها، وطريقة ت�ضحيحها وح�ضاب درجاتها 

ال�ضيكومرتية  وخ�ضائ�ضها  نتائجها  و�ضدق  ثبات  من  والتاأكد  درجاتها،  وتف�ضري  املعيارية 

االأخرى. وتعد اإجراءات بناء مناذج متكافئة من هذه االختبارات واإجراءات معادلة لدرجات 

هذه النماذج من بني االإجراءات الهامة لهذا النوع من االختبارات، حيث تعد هذه االإجراءات 

 Dorans, Moses,) اأحد جماالت البحث والدرا�ضة يف قيا�س وتقومي ال�ضمات الرتبوية والنف�ضية

 .(& Eignor, 2011

وتنبع احلاجة املا�ضة اإىل وجود مناذج خمتلفة لهذا النوع من االختبارات وتطبيق اإجراءات 

املعادلة لها ا�ضتنادا اإىل اخلطورة املرتتبة على االقت�ضار على منوذج واحد فقط من االختبار؛ 

وذلك ب�ضبب �ضهولة ت�ضرب مفرداته، والذي يوؤدي اإىل الق�ضاء على م�ضداقية درجات الطلبة، 

اأن �ضياغة مناذج  كما  االختبار.  لتطبيق  املختلفة  االأيام  الطلبة يف  بني  العدالة  وعدم حتقيق 

وعدم  النماذج،  تكافوؤ هذه  الـتاأكد من  دون  الطلبة من  على  وتطبيقها  االختبار،  خمتلفة من 

تطبيق اإجراءات معادلة درجاتها يوؤدي اإىل عدم حتقيق العدالة بني الطلبة، حني يقدم بع�س 

 Linvingston,) ال�ضعوبة  �ضديدة  اآخرون مناذج  يقدم  بينما  ال�ضعوبة؛  قليلة  الطلبة مناذج 

.(1996
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وتتطلب عملية معادلة درجات مناذج االختبار مرحلتني اأ�ضا�ضيتني: )1( تكافوؤ ال�ضياغة: 

وتتطلب بناء مناذج متكافئة من حيث جدول املوا�ضفات واخل�ضائ�س ال�ضيكومرتية ملفرداتها، 

)2( تكافوؤ الدرجات: وتتطلب اختيار ت�ضميم مالئم لتطبيق مناذج االختبار ي�ضاعد يف الربط 

النماذج  درجات  ملعادلة  املالئمة  االإح�ضائية  الطريقة  وتطبيق  االختبار،  مناذج  درجات  بني 

وفقا لت�ضميم املعادلة. وبرغم اأهمية مرحلة تكافوؤ ال�ضياغة لتحقيق مناذج متكافئة لالختبار، 

فاإنها ال حتقق تكافوؤ درجات مناذج االختبار وال تغني عنها (Angoff, 1987). فتطبيق مناذج 

االختبار )وحتى لو كانت متكافئة من حيث ال�ضياغة( على عينات خمتلفة من االأفراد يوؤدي 

احل�ضابية  اإح�ضائياتها  جميع  )اأو  احل�ضابية  متو�ضطاتها  اختالف  اإىل  االأحيان-  غالب  -يف 

اختالف  ب�ضبب  اأو  االختبار،  مناذج  �ضعوبة  اختالف  ب�ضبب  اإما  وذلك  التكراري(؛  وتوزيعها 

وال  االختبار.  اأو اختالف ظروف تطبيق مناذج  االختبار  م�ضتوى قدرة عينات مقدمي مناذج 

ميكن اجلزم بال�ضبب الرئي�س وراء هذا االختالف بني نتائج مناذج االختبار، فهناك عدد من 

التطبيق،  اأثناء  املفردات  و�ضلوك  الطلبة  وم�ضتويات  االختبار  تطبيق  بعملية  املرتبطة  العوامل 

وتفاعل الطلبة معها جتعل النتائج التي يتح�ضل عليها من تطبيق مناذج االختبار غري متطابقة. 

Test form Equating بالعملية االإح�ضائية التي  وتعرف عملية معادلة مناذج االختبار 

النماذج املختلفة لالختبار، مبا مُيكن الحقا ا�ضتخدام درجات  ت�ضتخدم لتعديل الدرجات يف 

تلك النماذج بطريقة تبادلية (Kolen & Brennan, 2004). وبالتايل ميكن القول باأن عملية 

معادلة مناذج االختبار �ضرورية ل�ضمان ت�ضاوي م�ضتوى �ضعوبة هذه النماذج وا�ضتخدامها ب�ضكل 

تباديل (Chulu &  Sireci, 2011). وتقوم عملية معادلة مناذج االختبار على مبداأ تعديل 

االختالفات يف م�ضتوى ال�ضعوبة لنماذج االختبار التي بنيت لكي تكون مت�ضابهة يف ال�ضعوبة 

واملحتوى ولت�ضتخدم بطريقة تبادلية. وتتطلب هذه العملية تطبيق ت�ضميمًا خا�ضًا ي�ضمى ت�ضميم 

درجاته  معادلة  اأجل  من  لالختبار   النموذج اجلديد  لتطبيق   (Equating design) املعادلة 

مع درجات النموذج املرجعي. ويهدف ت�ضميم املعادلة اإىل �ضبط م�ضتوى القدرة وال�ضمة التي 

يقي�ضها االختبار بني العينات التي يطبق عليها االختبار؛ ليت�ضنى بعد ذلك التاأكد من التوزيع 

التكراري واملتو�ضط احل�ضابي للنماذج املختلفة. فاإذا تبقى اختالف يف املتو�ضط احل�ضابي )اأو 

التوزيع التكراري( لنماذج االختبار، فريجع ذلك اإىل االختالف يف م�ضتوى �ضعوبتها، والذي 

يتطلب اأن ُتطبق عملية اإح�ضائية على درجات مناذج االختبار؛ للح�ضول على الدرجات املكافئة 

للنموذج اجلديد مع النموذج املرجعي. 

البيانات  ومتجددة جلمع  بت�ضاميم عديدة  االختبار  معادلة مناذج  اأدبيات جمال  وتزخر 
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بغر�س اإجراء عملية املعادلة، والتي تقوم كلها على مبداأ ا�ضتبعاد اختالف م�ضتوى القدرة املقي�ضة 

لدى عينات االأفراد التي تقدم النماذج املختلفة لالختبار. ويلخ�س كل من ت�ضن وليفنج�ضتون 

 Kolen & Brennan,) وكولن وبرنن (Chen, Livingston, & Holland, 2011) وهوالند

2004) ثالثة ت�ضاميم رئي�ضة جلمع بيانات معادلة االختبارات تتمثل يف )1( ت�ضميم اجلماعة 

الواحدة (Single Group Design) والذي يتطلب تقدمي مناذج االختبار )منوذجني اأو اأكرث( 

جلماعة معينة من االأفراد، بحيث يقدم كل فرد جميع مناذج االختبار املراد معادلة درجاتها، 

)2( ت�ضميم اجلماعات املتكافئة (Equivalent Groups Design)، والذي يقوم على تطبيق 

املقا�ضة يف االختبار حتت نف�س  ال�ضمة  االأفراد متكافئة يف  مناذج االختبار على جماعات من 

ظروف التطبيق، بحيث يقدم الفرد الواحد منوذجا واحدا فقط من االختبار، )3( ت�ضميم 

 Common-Item Non-equivalent Groups) املفردات امل�ضرتكة بجماعات غري متكافئة

 Non-equivalent Anchor) اأو ت�ضميم االختبار الرابط جلماعات غري متكافئة (Design

Test - NEAT)، والذي يتطلب و�ضع مفردات م�ضرتكة بني مناذج االختبار، وتقوم جماعات 

طالبية غري متكافئة يف م�ضتوى قدرتها بتقدمي مناذج االختبار، بحيث تقدم كل جماعة طالبية 

منوذجا واحدا بدون ا�ضرتاط تقدميها يف نف�س الوقت والظروف. 

الت�ضهيالت العملية يف  يتيح ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة بجماعات غري متكافئة عددا من 

كل  يف  االختبار  من  خمتلفة  مناذج  بتقدمي  ي�ضمح  فهو  االأفراد،  على  االختبار  مناذج  تطبيق 

اأيام التطبيق، و ال يتطلب من الطالب اأن يقدم اأكرث من منوذج واحد �ضواء يف نف�س  يوم من 

التوقيت اأو توقيت خمتلف. وي�ضاعد هذا الت�ضميم على التقليل من احتمالية ت�ضرب مفردات 

االختبار، وتقليل االآثار املرتتبة على حدوث نوع معني من الت�ضرب يف حالة ح�ضوله. بينما ُيدخل 

م�ضرتكة  بناء مفردات  تتمثل يف  االختبار،  بناء مناذج  اأكرث يف عملية  �ضروطا  الت�ضميم  هذا 

اأن  يتطلب  والتي  االختبار،  مناذج  بني   Anchor test رابطًا  اختبارًا  اأو   Common Items

ال�ضروط، من حيث عددها، ومتثيلها ملحتوى االختبار ككل، وخ�ضائ�ضها  يتوفر بها عدد من 

اأن يكون عددها مالئما مع  الورقة االمتحانية، وغريها. في�ضرتط  ال�ضيكومرتية، وترتيبها يف 

العدد الكلي ملفردات االختبار بحيث ترتاوح الن�ضبة املئوية لعددها اإىل عدد املفردات الكلية بني 

20% اإىل %40 (Chen, Livingston, & Holland, 2011). وبينما ال يوجد اتفاق على عدد 

�ضرورة  على  اتفاق  فهناك  واأغرا�ضها،  االختبارات  نوعية  نظرا الختالف  امل�ضرتكة  املفردات 

االأ�ضلي،  االختبار  ن�ضخة م�ضغرة من  ت�ضكل  بحيث  الكلي،  االختبار  ملفردات  متثيلها جمتمعة 

واأن تتوزع بنف�س الن�ضب على مكونات جدول موا�ضفات االختبار  الكلي، واأن تتكافاأ خ�ضائ�ضها 
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ال�ضيكومرتية مع اخل�ضائ�س ال�ضيكومرتية لالختبار الكلي. 

االأوىل  الطريقة  ت�ضمى  بطريقتني:  االختبار  مفردات  مع  امل�ضرتكة  املفردات  دمج  وميكن 

باملفردات امل�ضرتكة الداخلية Internal Common Items، وت�ضمى الثانية باملفردات امل�ضرتكة 

امل�ضرتكة  املفردات  وتعترب   .(External Common Items Raykov, 2010) اخلارجية 

الداخلية جزءًا من مفردات كل منوذج من مناذج االختبار، وتدخل يف ح�ضاب درجة الطالب 

يف االختبار؛ بينما ال تعترب املفردات امل�ضرتكة اخلارجية جزءًا من مفردات مناذج االختبار، 

بل زيادة عليها، وال تدخل يف ح�ضاب درجة الطالب يف االختبار. فمثال، اإذا كان عدد مفردات 

االختبار 50 مفردة، وعدد املفردات امل�ضرتكة 15 مفردة، فطريقة املفردات امل�ضرتكة الداخلية 

15 مفردة من مفردات االختبار اخلم�ضني هي مفردات م�ضرتكة ومكررة يف مناذج  اأن  تعني 

50 مفردة،  اأن االختبار مكون من  االختبار؛ بينما تعني طريقة املفردات امل�ضرتكة اخلارجية 

وهناك 15 مفردة اإ�ضافية، يتم تقدميها مع مناذج االختبار املختلفة. وتتوزع املفردات امل�ضرتكة 

الداخلية ب�ضكل متداخل مع مفردات االختبار يف الورقة االمتحانية، وحتتفظ برتتيبها يف الورقة 

االمتحانية يف مناذج االختبار املختلفة. يف املقابل، تو�ضع املفردات امل�ضرتكة اخلارجية جمتمعة 

وغالبا يف ق�ضم منف�ضل عن مفردات االختبار، ولكن ال يتم متييزه عن اأق�ضام االختبار االأخرى، 

بحيث ال توحي للطالب اأنها مفردات ال تدخل درجاتها يف درجته الفعلية يف االختبار، وبالتايل 

يختلف اأداوؤه فيها عن اأدائه احلقيقي.  

اأداء  على  امل�ضرتكة  املفردات  ت�ضميم  يف  االختبار  مناذج  درجات  معادلة  نتائج  وتعتمد 

الرابط  االختبار  اأو  امل�ضرتكة  املفردات  يف  االختبار  مناذج  قدمت  التي  الطالبية  اجلماعات 

 Mroch,) واخل�ضائ�س ال�ضيكومرتية لهذه املفردات. ويناق�س كل من مروك و�ضوه وكني وربكي

Suh, Kane, & Ripkey, 2009) ال�ضروط ال�ضرورية لتطبيق ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة. 

ويوؤكدون على �ضعوبة اعتماد نتائج تطبيق معادلة درجات مناذج االختبار با�ضتخدام ت�ضميم 

مثل  امل�ضرتكة  للمفردات  ال�ضيكومرتية  اخل�ضائ�س  اختالف  حالة  يف  امل�ضرتكة  املفردات 

معامالت ال�ضعوبة والتمييز ومعامل الثبات ومعامالت االرتباط مع موؤ�ضرات اأخرى.  

املفردات؛  بقية  من  اأكرث  للت�ضرب  عر�ضة  اأنها  )بنوعيها(  امل�ضرتكة  املفردات  على  ويعاب 

ب�ضبب تكرارها بني مناذج االختبار، وبالتايل قد يكون االأداء فيها خمتلفا -يف حالة ت�ضربها- 

اأنها جزء  عن االأداء الفعلي يف حالة عدم ت�ضربها. وبينما تتميز املفردات امل�ضرتكة الداخلية 

من االختبار و ال ي�ضيع جهد الطالب فيها �ضدى )يقلل عدد املفردات التي يقدمها الفرد ويوفر 

على  يوؤثر  الداخلية  امل�ضرتكة  املفردات  بع�س  ت�ضرب  اأن  اإال  االختبار(،  واإدارة  الطالب  وقت 
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نتائج الطالب اأكرث من املفردات امل�ضرتكة اخلارجية؛ نظرا الحت�ضاب درجة الطالب بها �ضمن 

درجته الكلية. وميكن التقليل من فر�ضة ت�ضرب املفردات امل�ضرتكة من خالل ا�ضتخدام مفردات 

م�ضرتكة مت�ضابهة بني بع�س مناذج االختبار وخمتلفة عن مناذج اأخرى، ثم تطبيق ما يعرف 

 .(Equating Linkage) (Tanguma, 2000) بالربط بني املعادالت

املفردات  ت�ضميم  يف  االختبار  مناذج  تقدم  التي  الطالبية  اجلماعات  الختالف  ونظرا 

امل�ضرتكة، فاإن جميع طرائق املعادلة يف هذا الت�ضميم تقوم على مبداأ تعديل الفروق بني اأداء 

افرتا�ضات  و�ضع  بهذا  القيام  ويتطلب  النماذج.  درجات  معادلة  اإجراء  قبل  اجلماعات  هذه 

اإح�ضائية قوية ب�ضبب اأن كل فرد يف جماعة معينة يقدم منوذجا واحدا فقط. وتختلف طرائق 

املعادلة يف نوعية وماهية هذه االفرتا�ضات االإح�ضائية. ولكي تتم عملية معادلة درجات مناذج 

االختبار، و�ضع براون وهوالند (Braun and Holland, 1982) اأ�ضا�ضا لطريقة دمج جماعات 

االأفراد التي تقدم كل منها منوذجا واحدا من خالل افرتا�س اأن جماعة طالبية واحدة قدمت 

 Synthetic كال النموذجني املراد معادلة درجاتهما، اأطلقا عليها م�ضمى ”املجتمع امل�ضطنع

وذلك من خالل جمع درجات جماعات االأفراد يف مناذج االختبار با�ضتخدام   ،“Population

اأوزان ن�ضبية خمتلفة لكل جماعة )االأوزان الن�ضبية ترتاوح بني �ضفر وواحد، وجمموعها ي�ضاوي 

الواحد ال�ضحيح(.  

اإىل  تق�ضيمها  ميكن  التي  املعادلة  طرائق  من  عدد  امل�ضرتكة  املفردات  ت�ضميم  يف  يتوفر 

النموذجني(،  درجات  بني  اخلطية  العالقة  )تفرت�س  اخلطية  الطرائق  رئي�ضني:  ق�ضمني 

الطرق  وتختلف  النموذجني(.  درجات  بني  اخلطية  غري  العالقة  )تفرت�س  املئينية  والطرائق 

االإح�ضائية املتبعة ملعاَدلة مناذج االختبار يف ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة ح�ضب نظرية االختبار 

يف  اأ�ضا�ضيتان  نظريتان  فهناك  وتقدميه.  االختبار  اإعداد  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  تتبناها  التي 

الكال�ضيكية لالختبار  والنظرية  للمفردة  اال�ضتجابة  ومعادلتها، هما: نظرية  االختبارات  بناء 

املفردة  على  اال�ضتجابة  نظرية  وتقوم   .)2001 الدو�ضري،  )Kolen & Brennan, 2004؛ 

على تف�ضري العالقة بني ال�ضمة التي يقي�ضها االختبار واال�ضتجابة على كل مفردة من مفردات 

االختبار من خالل دالة اإح�ضائية متزايدة. وتتعدد النماذج الريا�ضية التي تتنباأ بهذه الدالة 

تتطلب  وبالتايل  للمفردات.  ال�ضيكومرتية  اخل�ضائ�س  ونوعية  املقا�ضة  ال�ضمات  عدد  ح�ضب 

االإح�ضائية  الدالة  البيانات الأحد مناذج  للمفردة مالئمة  اال�ضتجابة  املعاَدلة يف نظرية  طرق 

قبل تطبيق طرق املعاَدلة فيها. ويف حالة مالءمة البيانات للنموذج االح�ضائي املتبع يف نظرية 

اال�ضتجابة للمفردة، فتقدم هذه النظرية عددا من الطرق االإح�ضائية املنا�ضبة ملعادلة مناذج 
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 Ability Score) االختبار. ومن بني هذه الطرق االإح�ضائية ما يعرف مبعادلة درجات القدرة

الدرجات  ومعادلة   ،(True Score Equating) احلقيقية  الدرجات  ومعادلة   ،(Equating

 Observed Score Equating) (Baker & Al-Karni, 1991; Harris &) امل�ضاهدة 

.(Kolen, 1988; Lord, 1980

بعدم  الكال�ضيكية(  املعادلة  )اأو طرق  الكال�ضيكية  النظرية  املعاَدلة يف  تتميز طرق  بينما 

هو  كما  الفرتا�ضاتها  االختبار  بيانات  مالءمة  من  التاأكد  يلزم  ريا�ضية  مناذج  ا�ضتخدام 

النظرية  للمعاَدلة يف  للمفردة. فتعترب الطرق االإح�ضائية  احلال يف مناذج نظرية اال�ضتجابة 

وفقا  املعاَدلة  نتائج  تقارب  الدرا�ضات  واأو�ضحت  للتطبيق.  قابلية  اأكرث  لالختبار  الكال�ضيكية 

للنظريتني اإىل حد كبري (Wang, Lee, Brennan, & Kolen, 2008). فمثال اأظهرت درا�ضة 

اال�ضتجابة  نظرية  يف  االإح�ضائية  الطرق  بني  مقارنته  عند   ،(Glowacki, 1991) جلواكي 

اللغة والقراءة والريا�ضيات يف اختبار والية  للمفردة والنظرية الكال�ضيكية ملعاَدلة اختبارات 

األباما لتخريج طلبة املرحلة الثانوية بالواليات املتحدة االأمريكية، تقارب نتائج جميع الطرق 

امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة. واأو�ضت الدرا�ضة با�ضتخدام طرق النظرية الكال�ضيكية نظرا ل�ضهولتها 

وا�ضتخدامها يف بناء هذا االختبار وعدم اختالف نتائجها عن طرق نظرية اال�ضتجابة للمفردة.

املفردات  ت�ضميم  يف  لالختبار  الكال�ضيكية  النظرية  با�ضتخدام  اخلطية  الطرائق  وتتمثل 

امل�ضاهدة  للدرجات   (Tucker) (Gulliksen, 1950) توكر  معادلة  طريقة  يف  امل�ضرتكة 

 Levin,) تتمحور االفرتا�ضات االإح�ضائية حول الدرجات امل�ضاهدة(، وطريقة معادلة ليفني(

امل�ضاهدة(،  الدرجات  حول  االإح�ضائية  االفرتا�ضات  )تتمحور  امل�ضاهدة  للدرجات   (1955

وطريقة معادلة ليفني (Levine, 1955) للدرجات احلقيقية )تتمحور االفرتا�ضات االإح�ضائية 

 (Braun & Holland, 1982) براون-هوالند  معادلة  وطريقة  احلقيقية(،  الدرجات  حول 

ت�ضتخدم   التكرارية(.  التوزيعات  حول  االإح�ضائية  االفرتا�ضات  )تتمحور  امل�ضاهدة  للدرجات 

اأو  امل�ضاهدة  للدرجات  فقط  املعياري  واالنحراف  احل�ضابي  املتو�ضط  اخلطية  املعادلة  طرائق 

احلقيقية )ح�ضب طريقة املعادلة( يف النموذجني املراد معادلة درجاتهما يف كل من اجلماعتني 

اللتني قدمتا النموذجني واجلماعة االفرتا�ضية )املجتمع امل�ضطنع(، وينتج منها حتويال خطيا 

لدرجات النموذج اجلديد اإىل درجات النموذج املرجعي. 

ت�ضميم  يف  لالختبار  الكال�ضيكية  النظرية  با�ضتخدام  اخلطية  غري  الطرائق  وتتمثل 

 Frequency Estimation التكرارات  بتقدير  املئينية  املعادلة  امل�ضرتكة يف طريقة  املفردات 

حول  االإح�ضائية  االفرتا�ضات  )تتمحور   Equipercentile Equating Angoff, 1971

  Chained Equipercentile ال�ضل�ضلية  املئينية  املعادلة  طريقة  و  التكرارية(،  التوزيعات 



402

د. را�ضد املحرزي املفا�ضلة بني الدرجات املكافئة لنماذج اختبار القدرات العامة

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�سـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

Equating Angoff, 1971 )تتمحور االفرتا�ضات االإح�ضائية حول التوزيعات التكرارية(. 

منها  وينتج  امل�ضاهدة،  الدرجات  جلميع  التكراري  التوزيع  املئينية  املعادلة  طرائق  وت�ضتخدم 

طرق  وتتوفر  املرجعي.  النموذج  درجات  اإىل  اجلديد  النموذج  لدرجات  خطي  غري  حتويل 

اإح�ضائية لتمهيد التحويل غري اخلطي الناجت من طرق املعادلة املئينية اإما عن طريق متهيد 

اأو عن  التوزيعات التكرارية لدرجات مناذج االختبار )ت�ضمى الطريقة املئينية املمهدة قبليا( 

طريق متهيد الدرجات املكافئة املتح�ضل عليها من املعادلة املئينية )ت�ضمى الطريقة املئينية 

ملعرفة   (Kolen and Brennan, 2004) وبرنن  كولن  اإىل  الرجوع  بعديا(. وميكن  املمهدة 

املزيد حول االفرتا�ضات االإح�ضائية واملعادالت احل�ضابية امل�ضتخدمة يف كل طريقة من طرائق 

املعادلة املذكورة. 

جمع  ت�ضاميم  من  ت�ضميم  كل  يف  امل�ضتخدمة  املعادلة  طرائق  بني  املعادلة  نتائج  تختلف 

(Chulu & Sireci, 2011). فهناك عدد من العوامل التي توؤثر على نتائج  بيانات املعادلة 

العوامل  ومن بني هذه  بينها،  فيما  االختالف  اإىل  يوؤدي  املعادلة، مما  كل طريقة من طرائق 

وعدد  التكرارية،  والتوزيعات  الو�ضفية  االإح�ضاءات  االختبار يف  االختالف بني مناذج  مقدار 

االإح�ضائية  االفرتا�ضات  وتوفر  وخ�ضائ�ضها،  امل�ضرتكة  املفردات  وعدد   ، االختبار  اأ�ضئلة 

وخ�ضائ�ضها  درجاتها  معادلة  املراد  االختبار  مناذج  بني  امل�ضرتكة  املفردات  عدد  بهاويوؤثر 

ال�ضيكومرتية ب�ضفة خا�ضة على نتائج املعادلة، ويختلف هذا التاأثري من طريقة اإىل اأخرى من 

طرائق املعادلة. قام ريكر وفون دافيري (Ricker & Von Davier, 2007) بدرا�ضة للتعرف 

على تاأثري طول املفردات امل�ضرتكة )االختبار الرابط( على نتائج املعادلة يف ت�ضميم املفردات 

امل�ضرتكة بجماعات غري متكافئة با�ضتخدام عدد من طرائق املعادلة، ت�ضم فيما بينها الطريقة 

املئينية بتقدير التكرارات. وكطريقة حمكية للمقارنة بني طرائق املعادلة، ا�ضتخدمت الدرا�ضة 

الطريقة املئينية يف ت�ضميم اجلماعات املتكافئة لنماذج اختبار متكافئة، مكونة من ا�ضتجابات 

 Educational الرتبوية  االختبارات  خدمات  موؤ�ض�ضة  تقدمه  اختبار  من  ملفردات  ميدانية 

Testing Services بغر�س اإ�ضدار ت�ضاريح مهنية (Professional Licensure). اأو�ضحت 

اأن مقدار التحيز )الفروق( بني نتائج كل طريقة من طرائق املعادلة وبني الطريقة  الدرا�ضة 

الطريقة  وكانت  امل�ضرتكة.  املفردات  عدد  نق�س  كلما  تزداد  الدرا�ضة  يف  امل�ضتخدمة  املحكية 

تاأثرا بنق�س عدد  الدرا�ضة  امل�ضتخدمة يف  املعادلة  اأقل طرائق  التكرارات من  بتقدير  املئينية 

املفردات امل�ضرتكة. 

كما تو�ضح الدرا�ضات تاأثري حجم عينة اجلماعات الطالبية على كل من حتيز طرائق املعادلة 

 Sunnassee,) �ضونا�ضي  درا�ضة  فاأو�ضحت  امل�ضرتكة،  املفردات  ت�ضميم  املعياري يف  وخطاأها 

2011) �ضرورة جتنب ا�ضتخدام عينات �ضغرية عند تطبيق ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة، وخا�ضة 
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عند الظروف التالية: )1( حجم العينة الأي جماعة تقدم اأحد مناذج االختبار اأ�ضغر من 50 

فردا، )2( مقدار الفروق بني قدرات اجلماعتني اأكرب من 0.1 انحراف معياري، )3( اختالف 

معامالت  متو�ضط  معياري، )4(  انحراف   0.25 من  اأكرب  االختبار  لنماذج  ال�ضعوبة  معامل 

عدد   )5( املرجعي،  النموذج  مفردات  متييز  معامالت  من  اأ�ضغر  جديد  منوذج  الأي  التمييز 

مفردات النموذج اجلديد �ضغري )30 فاأقل(، )6( متو�ضط �ضغري ملعامالت التمييز  ملفردات 

النموذج املرجعي. واأو�ضحت الدرا�ضة اأن طرائق املعادلة اخلطية )توكر وليفني( ح�ضلت على 

على  ح�ضلت  بينما  ال�ضغرية،  العينات  يف  التكرارات  بتقدير  املئينية  الطريقة  من  اأقل  حتيز 

اأخطاء معيارية للمعادلة اأكرب من الطريقة املئينية بتقدير التكرارات.

كما قام كولن وبرنن (Kolen & Brennan, 2004( بدرا�ضة ملقارنة طرائق املعادلة يف 

ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة با�ضتخدام منوذجني الختبار، يتكون كل منهما من 36 مفردة، من 

بينها 12 مفردة م�ضرتكة )داخلية(. مت و�ضع املفردات امل�ضرتكة يف النموذجني يف نف�س املواقع 

يف الورقة االمتحانية. مت تطبيق النموذج اجلديد على عينة قوامها 1،655 طالبا، والنموذج 

للمعادلة هي: توكر،  الدرا�ضة خم�س طرائق  املرجعي على عينة قوامها 1،638 طالبا. طبقت 

وليفني )الدرجات امل�ضاهدة( وبراون-هوالند، و الطريقة املئينية بتقدير التكرارات، والطريقة 

املئينية املمهدة بعديا. اأظهرت الدرا�ضة العالقة اخلطية للدرجات املكافئة الناجتة من طريقة 

براون- توكر  الناجتة من طريقة  املكافئة  الدرجات  تقارب  مع  وبراون-هوالند،  وليفني  توكر 

من  الناجتة  املكافئة  الدرجات  اأن  الباحثان  واعترب  ليفني.  طريقة  عن  واختالفهما  هوالند 

طريقة براون-هوالند اأف�ضل نظرا لتوافق النتائج مع االفرتا�ضات االإح�ضائية لطريقة براون-

هوالند )العالقة غري اخلطية بني درجات املفردات امل�ضرتكة يف عينتي الدرا�ضة(. كما اأظهرت 

الدرا�ضة العالقة غري اخلطية للدرجات املكافئة الناجتة من الطريقة املئينية بتقدير التكرارات 

الدرجات  عن  وخا�ضة  براون-هوالند  طريقة  من  الناجتة  املكافئة  الدرجات  عن  واختالفها 

الطرفية )املنخف�ضة واملرتفعة(. كما اأظهرت الطريقة املئينية املمهدة بعديا عالقة غري خطية 

ومتقاربة مع الطريقة املئينية مع تعرج اأقل لهذه العالقة.

م�ضكلة الدرا�ضة: 
باململكة  والتقومي  للقيا�س  الوطني  املركز  بينها  ومن  االختبارات  اإعداد  موؤ�ض�ضات  حتر�س 

وا�ضعة  لالختبارات  متكافئة  مناذج  بناء  يف  العلمية  اخلطوات  اتباع  على  ال�ضعودية  العربية 

النطاق، ويف تطبيقها وت�ضحيحها ومعايرتها بالطرائق العلمية، والتي تزيد من ت�ضابه التوزيعات 
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للدرجات  املعيارية(  واالنحرافات  احل�ضابية  )املتو�ضطات  الو�ضفية  واالإح�ضاءات  التكرارية 

اخلام والدرجات املعيارية  للطلبة يف النماذج املختلفة لالختبار. ويعد اختبار القدرات العامة 

للقيا�س  الوطني  املركز  يقدمه  الذي  الكمية(  القدرة  واختبار  اللفظية  القدرة  اختبار  )ي�ضم 

ي�ضعون  الذي  املتقدمني  الطلبة  قبل  من  كبريا  اهتماما  تالقي  التي  االختبارات  من  والتقومي 

وكذلك  العايل،  التعليم  درا�ضية مبوؤ�ض�ضات  لهم مقاعد  ت�ضمن  عالية،  للح�ضول على درجات 

من قبل موؤ�ض�ضات التعليم العايل نف�ضها؛ ل�ضمان انتقاء اأف�ضل املدخالت لرباجمها الدرا�ضية. 

وبرغم احلر�س ال�ضديد من القائمني على اختبار القدرات العامة على تطوير االختبار وبنائه 

املتقدمني  الطلبة  بني  وامل�ضاواة  العدالة  حتقيق  ل�ضمان  املالئمة  ال�ضيكومرتية  الطرق  باأف�ضل 

يحر�س  اأنه  اأال  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  ت�ضتخدمها  التي  الدرجات  �ضدق  لالختبار وحتقيق 

امل�ضوؤولون عن هذا االختبار على تطوير الطرق املتبعة حاليا يف بناء مناذج االختبار املختلفة 

لتحقيق مزيدًا من تكافوؤ مناذج االختبار. 

كما يتبع املركز الوطني للقيا�س والتقومي �ضيا�ضة توزيع الطلبة على اأيام ومناذج االختبار 

تكافوؤ  فر�س  من  يزيد  مما  االختبار،  مناذج  على  الطالب  توزع  ع�ضوائية  ت�ضمن  بطريقة 

اجلماعات الطالبية التي تقدم النماذج املختلفة لالختبار. وبرغم ذلك، يدرك امل�ضوؤولون اأن 

هناك عددًا من العوامل املرتبطة بتطبيق مناذج االختبار على الطلبة يف اأيام وظروف خمتلفة 

جتعل افرتا�س تكافوؤ مناذج االختبار غري م�ضلم به. ومن اأمثلة هذه العوامل التباين يف م�ضتوى 

يف  والتباين  التطبيق،  ظروف  يف  والتباين  االختبار،  مناذج  يقدمون  الذين  الطلبة  قدرات 

ا�ضتعداد الطلبة بني اأيام التطبيق، والتباين يف عدد الطلبة الذين قدموا االختبار الأكرث من مرة 

�ضابقا، والتفاعل الذي يحدث بني الطلبة ومفردات كل منوذج من مناذج االختبار. وقد توؤدي 

هذه العوامل اإىل وجود اختالفات يف االإح�ضاءات الو�ضفية )املتو�ضطات احل�ضابية والتباين( 

و�ضكل التوزيعات التكرارية يف بيانات مناذج االختبار. 

وحيث اإن مبداأ ا�ضتخدام ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة يف معادلة مناذج االختبار يقوم على 

تعديل االختالفات املحتملة بني اأداء اجلماعات الطالبية التي تقدم مناذج االختبار، فاإنه من 

اجلدير جتريب هذا الت�ضميم يف معادلة مناذج اختبار القدرات العامة، ومقارنة نتائج املعادلة 

قدمها  التي  التو�ضية  مع  التوجه  هذا  ويتوافق  فيه.  املتوفرة  االإح�ضائية  الطرائق  با�ضتخدام 

كولن وبرنن (Kolen and Brennan, 2004)  حول عملية انتقاء ت�ضميم املعادلة املنا�ضب، 

هو  باالختبار  املحيط  ال�ضياق  واأن   ، اآخر  على  معينًا  ت�ضميمًا  تف�ضيل  �ضعوبة  على  اأكدا  حيث 

املوجه النتقاء الت�ضميم املالئم (Kolen & Brennan, 2004, p. 298). واقرتحا �ضرورة 
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معادلة  وبطرائق  خمتلفة  ت�ضاميم  با�ضتخدام  االختبار  معادلة  على  ميدانية  درا�ضات  اإجراء 

خمتلفة؛ للوقوف ب�ضكل عملي على مقدار ت�ضابه اأو اختالف نتائج املعادلة يف الطرائق املتعددة 

يف الت�ضاميم املختلفة، ومناق�ضة ذلك مع اجلوانب العملية املرتبطة ب�ضياق االختبار. 

وتختلف موؤ�ض�ضات اإعداد االختبارات يف ت�ضاميم وطرق معاَدلة مناذج اختباراتها. فت�ضتخدم 

املعاَدلة  طريقة  مثال   (American College Test) ACT االأمريكية  الكليات  اختبارات 

 Scholastic املئينية يف ت�ضميم اجلماعات املتكافئة، بينما ي�ضتخدم اختبار التقييم الدرا�ضي

SAT (Assessment Test) طريقة املعاَدلة املئينية يف ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة. وت�ضتخدم 

اختبارات التنمية الرتبوية العامة GED (General Educational Development) الذي 

يقدمه املجل�س االأمريكي يف الرتبية American Council on Education طريقة املعاَدلة 

املئينية املمهدة قبليا يف ت�ضميم اجلماعات املتكافئة ملعاَدلة مناذج االختبارات يف العام الواحد 

 Ezzelle) وعرب االأعوام بتقدمي النموذج املرجعي املعد يف عام 2002م مع النماذج اجلديدة

.(& Setzer, 2009

تهدف هذه الدرا�ضة اإىل التحقق من تكافوؤ اجلماعات الطالبية التي قدمت مناذج اختباري 

متو�ضطاتها  ت�ضاوي  حيث  من  العامة  القدرات  اختبار  يف  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة 

اإىل  ذلك  بعد  الدرا�ضة  وت�ضعى  التكرارية.  توزيعاتها  وت�ضابه  الدرجات،  وتباين  احل�ضابية، 

تطبيق عددًا من طرق املعادلة الكال�ضيكية يف ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة على مناذج االختبار، 

ومقارنتها يف االختبارين. واقت�ضرت الدرا�ضة احلالية على تطبيق طرق املعادلة الكال�ضيكية؛ 

االإح�ضائية.  افرتا�ضاتها  حتقق  و�ضهولة  تطبيقها،  يف  �ضهولة  من  الطرق  هذه  بها  تتميز  ملا 

لنتائج  وحتقيقها  الكال�ضيكية  املعادلة  طرق  ا�ضتخدام  �ضابقا  املذكورة  الدرا�ضات  دعمت  كما 

ويف  للمفردة،  اال�ضتجابة  نظرية  مناذج  با�ضتخدام  املعادلة  طرق  نتائج  من  تقرتب  معادلة 

بع�س الدرا�ضات تتفوق طرق املعادلة الكال�ضيكية على نظرياتها يف نظرية اال�ضتجابة للمفردة 

(Kolen & Whitney, 1982; Slinde & Linn, 1997). كما يتم ح�ضاب الدرجات اخلام 

والدرجات املعيارية يف اختبار القدرات العامة با�ضتخدام النظرية الكال�ضيكية، مما يتوافق مع 

توظيف الطرق االإح�ضائية يف النظرية الكال�ضيكية الإجراء معادلة مناذج االختبار. وتتلخ�س 

اأهداف الدرا�ضة يف املحاولة لالإجابة عن االأ�ضئلة التالية:

1. هل تختلف االإح�ضاءات الو�ضفية لدرجات النماذج الثالثة الختباري القدرة اللفظية والقدرة 

الكمية قبل وبعد املعادلة؟

2. ما مقدار الفروق يف الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( للنموذج )0082( يف اختباري 
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املفردات  ت�ضميم  يف  الكال�ضيكية  املعادلة  طرائق  ح�ضب  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة 

امل�ضرتكة؟

النموذج  درجات  معادلة  نتائج  مع   )0083( النموذج  درجات  معادلة  نتائج  تت�ضابه  هل   .3

)0082( يف اختباري القدرة اللفظية والقدرة الكمية كموؤ�ضر على �ضدق نتائج املعادلة عرب 

النماذج؟

4. ما مقادير االأخطاء املعيارية للمعادلة يف طرائق املعادلة الكال�ضيكية للنموذجني )0082، 

0083( يف اختباري القدرة اللفظية والقدرة الكمية؟

اأهمية الدرا�ضة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�ضة يف مقارنة عدد من الطرائق االإح�ضائية الإجراء معادلة مناذج 

اختبار القدرات العامة يف ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة، مما ي�ضاعد يف اتخاذ القرار املنا�ضب يف 

تبني الطريقة االإح�ضائية االأكرث مالءمة الإجراء معادلة النماذج. كذلك برغم انت�ضار ت�ضميم 

اأنه يندر ا�ضتخدامه يف االختبارات باملنطقة  اإال  املفردات امل�ضرتكة يف االأدبيات املتخ�ض�ضة، 

العربية على حد علم الباحث. كما تكت�ضب هذه الدرا�ضة اأهميتها من القيمة التي ميثلها اختبار 

القدرات العامة من حيث عدد املتقدمني وخطورة القرارات املبنية على نتائجه. كما يتوقع اأن 

ت�ضهم هذه الدرا�ضة يف ن�ضر ثقافة معادلة مناذج االختبارات يف البيئة العربية. 

م�ضطلحات الدرا�ضة:
معاَدلة مناذج الختبار (Test Forms Equating): حتويل درجات اأحد مناذج االختبار اإىل ما 

يناظرها من درجات النموذج املرجعي لالختبار، بحيث ت�ضبح القيا�ضات امل�ضتمدة من درجات 

االختبار  لنماذج  اخلام  الدرجات  ح�ضاب  مت  الدرا�ضة  هذه  ويف  متكافئة.  النموذجني  من  كل 

)جمموع االإجابات ال�ضحيحة على فقرات منوذج االختبار(، والدرجات املعيارية املقابلة لها 

)حتويل خطي للدرجات اخلام بحيث ي�ضبح متو�ضطها احل�ضابي 65 وانحرافها املعياري 10(.

بناوؤها  يتم  التي  االختبار  مناذج   :(Equivalent Test Forms) املتكافئة  الختبار  مناذج 

بحيث حتتوي على مفردات خمتلفة ويف ذات الوقت تقي�س �ضمة واحدة وتتبع جدول موا�ضفات 

موحد، وتت�ضاوى متو�ضطاتها احل�ضابية وتباين درجاتها، وتت�ضابه توزيعاتها التكرارية اإذا طبقت 

على جماعات طالبية متكافئة يف ال�ضمة املقي�ضة. ويف هذه الدرا�ضة، مت التحقق من اأن مناذج 

اختبار القدرات العامة متكافئة من حيث املتو�ضط احل�ضابي والتباين وااللتواء والتفلطح.
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طرق املعاَدلة الكال�ضيكية (Classical Theory Equating Methods): طرق املعادلة التي 

افرتا�ضاتها،  و�ضهولة حتقق  بب�ضاطة  تتميز  والتي  الكال�ضيكية لالختبار،  النظرية  ت�ضتخدمها 

والتي تعتمد على جمموع درجات املفردات للطالب. وتقدم النظرية الكال�ضيكية طرقا اإح�ضائية 

متعددة ملعادلة مناذج االختبار يف ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة. وتتمثل طرق املعادلة الكال�ضيكية 

امل�ضتخدمة يف هذه الدرا�ضة يف املعادالت اخلطية لتوكر وليفني وبراون-هوالند واملعادلة املئينية 

بطريقة تقدير التكرارات واملعادلة املئينية املمهدة )بعديا(. 

 Internal Common Items or Anchor) املفردات امل�ضرتكة الداخلية اأو الختبار الرابط

Test): جمموعة من املفردات التي تربط مناذج االختبار املراد معادلة درجاتها، بحيث تتكرر يف 

مناذج االختبار ويتوفر بها جمموعة من ال�ضروط من بينها: متثيلها جلدول موا�ضفات االختبار 

الكلي )اختبار م�ضغر لالختبار الكلي(، وت�ضابه خ�ضائ�ضها ال�ضيكومرتية مع االختبار الكلي، 

االختبار،  لنماذج  االمتحانية  الورقة  يف  مواقعها  وت�ضابه  االختبار،  طول  مع  عددها  ومالئمة 

وغريها.

اختبار القدرات العامة: يهدف اختبار القدرات العامة اإىل قيا�س اال�ضتعداد الدرا�ضي للقبول 

مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل باململكة العربية ال�ضعودية، وي�ضعى اإىل تقدمي معلومات �ضادقة عن 

قدرة الطالب على التعامل مع املهارات والعمليات التي تتطلبها الربامج الدرا�ضية مبوؤ�ض�ضات 

التعليم العايل. ويقي�س اختبار القدرات العامة قدرتني اأ�ضا�ضيتني للنجاح يف التعليم العايل وهي 

القدرة اللفظية والقدرة الكمية. ويهدف قيا�س القدرة اللفظية يف االختبار اإىل اإعطاء معلومات 

ا�ضتنباط  على  وقدرته  يقروؤه  ما  ومعنى  حمتوى  فهم  من  متكنه  ومقدار  الطالب  م�ضتوى  عن 

االأفكار من الن�ضو�س والربط بينها والو�ضول اإىل تعميمات �ضحيحة ت�ضتند اإىل اأدلة و�ضواهد. 

ومقدار  الطالب  م�ضتوى  عن  معلومات  تقدمي  اإىل  االختبار  يف  الكمية  القدرة  قيا�س  ويهدف 

متكنه من فهم املفاهيم الريا�ضية والعمليات احل�ضابية املختلفة واجلرب والهند�ضة والعالقات 

الريا�ضية والقدرة على الو�ضول اإىل تعميمات ريا�ضية �ضحيحة ت�ضتند اإىل اأدلة و�ضواهد.

حدود الدرا�ضة:
1. اقت�ضرت الدرا�ضة على ثالثة مناذج لكل من اختبار القدرة اللفظية واختبار القدرة العددية 

يف اختبار القدرات العامة الذي يعده ويقدمه املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم 

العايل باململكة العربية ال�ضعودية.

2. اقت�ضرت الدرا�ضة على عينة الدرا�ضة التي قدمت تطبيقات النماذج الثالثة لكل من اختبار 

القدرة اللفظية واختبار القدرة العددية يف العام االأكادميي 1431/1430هـ.
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3. اقت�ضرت الدرا�ضة على ا�ضتخدام مفردات م�ضرتكة داخلية.

4. اقت�ضرت الدرا�ضة على طرق املعادلة االإح�ضائية يف النظرية الكال�ضيكية للقيا�س. 

الطريقة والإجراءات:
املجتمع والعينة

والتقومي  للقيا�س  الوطني  املركز  العامة من  القدرات  اختبار  بيانات مناذج  مت احل�ضول على 

باململكة العربية ال�ضعودية. وتكونت عينة الدرا�ضة من طلبة املرحلة الثانوية )ال�ضفني الثاين 

الثانوي والثالث الثانوي( من خمتلف مناطق اململكة العربية ال�ضعودية يف الفرتة الثانية بنهاية 

اأيام  معادلتها يف  املراد  االختبار  1431/1430هـ ممن طبقت عليهم مناذج  االأكادميي  العام 

تطبيق ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة، على النحو الذي يبينه اجلدول )1(.

جدول )1(
توزيع عينات الدرا�ضة على مناذج الختبار واأيام التطبيق

العينةرقم النموذجيوم التطبيق

10812300اخلمي�س

00822322ال�ضبت

00832326اخلمي�س التايل

اأدوات الدرا�ضة

مت اإعداد مناذج اختبار القدرات العامة من قبل خمت�ضني باملركز الوطني للقيا�س والتقومي 

القدرة  اختبار  من  لكل  مناذج  لثالثة  بيانات  على  احل�ضول  ومت  ال�ضعودية.  العربية  باململكة 

اللفظية واختبار القدرة الكمية يف اختبار القدرات العامة املطبقة �ضلفا بوا�ضطة املركز الوطني 

للقيا�س والتقومي. وحتمل هذه النماذج االأرقام التالية للتمييز بينها، وهي: )1081(، )0081(، 

من  االختيار  نوع  من  مفردة   68 من  اللفظية  القدرة  اختبار  مناذج  جميع  وتتكون   .)0082(

الكلمات،  معاين   )1( يف:  تتمثل  مكونات  اأربعة  على  موزعة  بدائل(  اأربعة  منها  )لكل  متعدد 

التناظر  23% تقريبا؛ )3(  وي�ضكل ما وزنه  اإكمال اجلمل،  20% تقريبا؛ )2(  وي�ضكل ما وزنه 

تقريبا.   %31 وزنه  ما  وي�ضكل  املقروء،  ا�ضتيعاب   )4( تقريبا؛   %26 وزنه  ما  وي�ضكل  اللفظي، 

وتتكون جميع مناذج اختبار القدرة الكمية من 52 مفردة من نوع االختيار من متعدد )لكل منها 

اأربعة بدائل(، تقي�س خمتلف جوانب القدرة الكمية مثل العمليات احل�ضابية واجلرب والهند�ضة 

العامة وهند�ضة املثلثات وغريها. ُح�ضب معامل ثبات مناذج االختبارات، وتراوح معامل ثبات 

األفا لكرونباخ جلميع مناذج اختبار القدرة اللفظية والقدرة الكمية، بني 0.868 و 0.887، مما 

ي�ضري اإىل ثبات عاٍل ومتقارب.
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القدرة  اأ�ضئلة كل منوذج( الختبار  ال�ضحيحة يف  االإجابات  الدرجة اخلام )عدد  وترتاوح 

الكمية  القدرة  اخلام الختبار  الدرجة  ترتاوح  بينما   ،68 والدرجة  �ضفر  الدرجة  بني  اللفظية 

بني الدرجة �ضفر والدرجة 52. ولتف�ضري درجات الطالب معياريا، حت�ضب درجة معيارية لكل 

منوذج من خالل ح�ضاب الدرجة الزائية )با�ضتخدام املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري 

ملجموعة الطلبة الذين طبقوا كل منوذج(، وحتويلها خطيا لتاأخذ متو�ضطا ح�ضابيا قدره 65، 

وانحرافا معياريا قدره 10، بحيث ترتاوح بني �ضفر و100. ويف حالة تخطي الدرجة املعيارية 

لهذين احلدين، يتم تثبيتها عن ذلك احلد. 

اأيام  يف  منوذج  كاأول  لتطبيقه  نظرا  للمعادلة،  املرجعي  النموذج   )1081( النموذج  ميثل 

تطبيق مناذج اختبار القدرات العامة يف الفرتة الثانية بنهاية العام االأكادميي 1431/1430هـ. 

وميثل النموذجان )0082(، )0083( النموذجني اجلديدين املطلوب معادلة درجات كل منهما 

مع درجات النموذج املرجعي )1081(. اأُعد النموذج املرجعي )1081( بالطريقة االعتيادية 

و52 مفردة يف اختبار  اللفظية،  القدرة  68 مفردة يف اختبار  ليتكون من  املركز،  يتبعها  التي 

اأُعد  بينما  �ضابقا.  املذكورة  االأوزان  بنف�س  االختبارين  مكونات  على  وموزعة  الكمية  القدرة 

النموذجان )0082(، )0083( بطريقة خمتلفة تتنا�ضب مع ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة، بحيث 

املفردات: مفردات خا�ضة  النموذجني اجلديدين على جمموعتني من  كل منوذج من  يحتوي 

بالنموذج، ومفردات م�ضرتكة مع النموذج املرجعي. ففي اختبار القدرة اللفظية مثال، تكون كل 

منوذج من 48 مفردة خا�ضة بالنموذج، و20 مفردة م�ضرتكة مع النموذج املرجعي )وت�ضكل ما 

ن�ضبته 30% تقريبا من العدد االإجمايل للمفردات(. واأعدت املفردات اخلا�ضة بالنموذج )48 

مفردة( لتقي�س مكونات كل قدرة بنف�س االأوزان يف االختبار املرجعي. اأما املفردات امل�ضرتكة 

القدرة  مكونات  تقي�س  )اأي  اختبارا م�ضغرا  بحيث متثل  املرجعي  النموذج  من  انتقاوؤها  فتم 

هذه  وحتقق  الكلي(.  لالختبار  ذاتها  ال�ضيكومرتية  اخل�ضائ�س  ولها  االأوزان،  بنف�س  املقا�ضة 

الطريقة يف اإعداد النماذج اجلديدة تكافوؤ ال�ضياغة للنموذج اجلديد مع النموذج املرجعي مع 

وجود مفردات م�ضرتكة تعمل دور الرابط بني النموذجني. ومت تطبيق الطريقة ذاتها يف تكوين 

النماذج اجلديدة يف اختبار القدرة الكمية، حيث كان عدد املفردات اخلا�ضة بكل منوذج جديد 

37 مفردة، وعدد املفردات امل�ضرتكة 15 مع النموذج املرجعي )وت�ضكل ما ن�ضبته 30% تقريبا من 

العدد االجمايل ملفردات القدرة الكمية(.

ويجدر التنويه اإىل اأن املفردات امل�ضرتكة يف مناذج كل اختبار )القدرة اللفظية والكمية(، 

والتي مت انتقاوؤها من النموذج املرجعي مت�ضابهة بني النماذج الثالثة. وحتتوي الورقة االمتحانية 
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لكل منوذج جديد على املفردات اخلا�ضة بالنموذج واملفردات امل�ضرتكة ب�ضكل خمتلط. ولزيادة 

تكافوؤ النماذج، روعي اأن تظهر املفردات امل�ضرتكة يف الورقة االمتحانية للنموذجني اجلديدين 

يف املواقع ذاتها للنموذج املرجعي.

الإجراءات 
ُطبقت النماذج الثالثة )1081، 0082، 0083( الختبار القدرات العامة يف اأيام خمتلفة، 

حيث ال يتطلب ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة تطبيق النماذج يف نف�س التوقيت. ويف كل يوم من 

اململكة  مناطق  خمتلف  على  موزعة  االختبار،  لتطبيق  مراكز  ع�ضرة  اختريت  التطبيق،  اأيام 

ت�ضميم  اأن  وحيث  الدرا�ضة.  جمتمع  متثيل  من  درجة  اأعلى  على  للح�ضول  ال�ضعودية  العربية 

تقدم مناذج االختبار،  التي  الطالبية  وت�ضابه اجلماعات  تكافوؤ  ي�ضرتط  امل�ضرتكة ال  املفردات 

االختبارات  مناذج  توزيع  اأثناء  الدرا�ضة  هذه  يف  الطالبية  اجلماعات  تكافوؤ  كثريا  يراعى  مل 

على الطالب يف مراكز التطبيق؛ وذلك من اأجل زيادة درجة الت�ضابه بني اإجراءات الدرا�ضة 

والتطبيق امليداين الفعلي لنماذج االختبارات با�ضتخدام ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة.

من  كل  درجات  معادلة  الإجراء  الكال�ضيكية  للمعادلة  اإح�ضائية  طرائق  خم�س  ا�ضتخدمت 

النموذجني اجلديدين مع النموذج املرجعي تتوافق مع ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة بجماعات 

 Common Item Program for) برنامج  با�ضتخدام  املعادلة  اإجراء  ومت  متكافئة.  غري 

اخلم�س  املعادلة  طرائق  بني  ومن   .(Kolen, 2004) كولن  اإعداد  من   (Equating CIPE

امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة ثالث طرائق للمعادلة اخلطية، وهي: طريقة توكر للدرجات امل�ضاهدة 

 Braun-) (Levine) وطريقة براون-هوالند  امل�ضاهدة  للدرجات  ليفني  (Tucker)، وطريقة 

التكرارات  بطريقة  املئينية  املعادلة  وهما:  اخلطية،  غري  للمعادلة  وطريقتان   ،(Holland

(Frequency Estimation Equipercentile Equating)، واملعادلة املئينية املمهدة بعديا 

 Kolen &) وبرنن  كولن  كتاب  وي�ضم   .(Postsmoothed Equipercentile Equating)

طرائق  من  طريقة  لكل  احل�ضابية  واملعادالت  االإح�ضائية  االفرتا�ضات   (Brennan,2004

املعادلة اخلم�س.

ويف املعادلة املئينية املمهدة بعديا، مت جتريب عدة درجات وطرائق لتمهيد املعادلة املئينية 

 “Cubic Spline التكعيبية  »الدالة  0.1 يف طريقة  الدرجة  واأظهرت  الربنامج،  املتوفرة يف 

املمهدة  املئينية  املعادلة  ابتعاد  عدم  مع  النماذج،  جميع  يف  املئينية  للمعادلة  مالئما  متهيدا 

بعديا عن املعادلة املئينية االأ�ضلية. وبالتايل اتبعت هذه الدرجة من التمهيد يف جميع املعادالت 

يف هذه الدرا�ضة. ويجدر التنويه اإىل اأنه ال ي�ضرتط اتباع نف�س درجة التمهيد للمعادلة املئينية بني 
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النماذج، ولكن يعتمد ذلك على التوزيع التكراري لدرجات مناذج االختبار، وطبيعة الدرجات 

املكافئة املتح�ضل عليها.

بعد احل�ضول على الدرجات اخلام املكافئة لدرجات النموذج اجلديد مع النموذج املرجعي 

من خالل برنامج CIPE، مت حتويلها اإىل درجات معيارية مكافئة با�ضتخدام الدرجات املعيارية 

للنموذج املرجعي. ويف حالة كون الدرجة اخلام املكافئة عددا �ضحيحا، فاإن الدرجة املعيارية 

املكافئة هي الدرجة املعيارية لتلك الدرجة اخلام ح�ضب النموذج املرجعي. اأما اإذا كانت الدرجة 

اخلام املكافئة عددا غري �ضحيح )بها اأرقام ع�ضرية(، ال يتم تقريبها اإىل عدد �ضحيح(، بل 

يتم ا�ضتخدام معادلة خا�ضة للح�ضول على الدرجة املعيارية املكافئة ح�ضب النموذج املرجعي 

.(Kolen & Brennan, 2004, p.58 انظر(

املعاجلات الإح�ضائية:
االإجابة  فتمت  االإح�ضائية.  التحليالت  من  العديد  اأجريت  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  ولالإجابة عن 

املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  خالل  من  للدرا�ضة  االأول  ال�ضوؤال  عن 

التكرارية للدرجات اخلام جلميع املفردات وللمفردات امل�ضرتكة يف جميع مناذج  والتوزيعات 

االختبارين يف الدرا�ضة. ومتت االإجابة عن ال�ضوؤال الثاين للدرا�ضة من خالل ح�ضاب الفروق بني 

الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( للنموذج )0082( الناجتة من اإجراء املعادلة )بطرائق 

املعادلة اخلم�س امل�ضتخدمة( والدرجات املكافئة الناجتة من افرتا�س تكافوؤ درجات النموذجني 

املراد  للنموذجني  اخلام  الدرجات  ت�ضاوي  االأخرية  الطريقة  وتفرت�س  واملرجعي(.  )اجلديد 

معادلتهما، واأن درجات الطالب يف النموذجني تتبع نف�س تدريج الدرجات، وميكن ا�ضتخدام 

ب�ضكل  اجلديد  النموذج  يف  الطالب  درجات  لتف�ضري  املرجعي  للنموذج  املعيارية  الدرجات 

تلقائي. وي�ضمي كولن وبرنن (Kolen & Brennan, 2004) هذه املعادلة باملعادلة املتطابقة 

Identity Equating. وتقدم هذه الطريقة حمكا م�ضرتكا بني جميع طرائق املعادلة وم�ضتقال 

التي تقدمها عملية املعادلة الناجتة من كل  اأي منها، وي�ضاعد يف معرفة مقدار االإ�ضافة  عن 

طريقة، مع توفري اأر�ضية للمفا�ضلة بني طرائق املعادلة اخلم�س امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة، بحيث 

ال تتحيز الأي طريقة من طرائق املعادلة. كما ي�ضاعد ح�ضاب الفروق بهذه الطريقة يف معرفة 

مقدار اختالف الدرجات املكافئة للنموذج اجلديد ودرجاته االأ�ضلية. وُح�ضبت مقادير الفروق 

للدرجات املعيارية املبا�ضرة لكل منوذج )ح�ضب الطريقة املتبعة حاليا باملركز، وهي الدرجات 

املعيارية املح�ضوبة با�ضتخدام املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري لكل منوذج(؛ وذلك من 

اأجل املقارنة مع الدرجات املعيارية املكافئة املتح�ضل عليها من طرائق املعادالت اخلم�س. 



412

د. را�ضد املحرزي املفا�ضلة بني الدرجات املكافئة لنماذج اختبار القدرات العامة

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�سـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

من  معيارية(  اأو  )خام  درجة  لكل  الفرق  حل�ضاب  التالية  احل�ضابية  العملية  وا�ضتخدمت 

درجات التدريج:

الفرق لكل درجة = الدرجات املكافئة لكل درجة يف النموذج اجلديد – الدرجة املكافئة من 

املعاَدلة املتطابقة 

ُح�ضب  االختبار،  درجات  املعيارية( عرب  اأو  املكافئة )اخلام  الدرجات  فروقات  ولتلخي�س 

 :(Unweighted Mean of Signed Difference) املتو�ضط غري املوزون للفروق

املتو�ضط غري املوزون للفروق = جمـ )الفرق لكل درجة( / )عدد االأ�ضئلة +1( ،

 Weighted Mean of) )واملتو�ضط املوزون للفروق )ح�ضب تكرار الدرجة يف النموذج اجلديد

  :(Signed Difference

املتو�ضط املوزون للفروق = جمـ )الفرق لكل درجة X تكرار الدرجة( / )حجم العينة(

حيث مت ح�ضاب املجموع عرب جميع درجات تدريج كل اختبار. 

ومتت االإجابة عن ال�ضوؤال الثالث للدرا�ضة من خالل اإجراء نف�س املعاجلات امل�ضتخدمة لالإجابة 

النتائج  �ضدق  من  التاأكد  بغر�س   )0083( النموذج  على  بالتطبيق  ولكن  الثاين  ال�ضوؤال  عن 

املتح�ضل عليها عرب مناذج االختبار. ويجدر الذكر اأنه ميكن تبادل اأدوار النموذجني )0082( 

و)0083(من دون اأن يكون له اأثر على نتائج الدرا�ضة. 

 Standard Error) ولالإجابة عن ال�ضوؤال الرابع للدرا�ضة، ُح�ضب اخلطاأ املعياري للمعادلة

of Equating) لكل درجة خام مكافئة كموؤ�ضر للخطاأ الع�ضوائي يف املعادلة، والذي ينتج من 

اختالف العينات. وُح�ضب اخلطاأ املعياري للمعادلة با�ضتخدام معادالت تقريبية، مت ا�ضتقاقها 

وت�ضتخدم  املعادلة.  طرائق  من  الناجتة  املكافئة  للدرجات   Delta بطريقة  باحثني  قبل  من 

(Delta Kendall & Stuart, 1977) ال�ضتقاق دالة تقريبية للخطاأ املعياري ملوؤ�ضر  طريقة 

اإح�ضائي ُمعرف بدالة تربط بني عدد من املوؤ�ضرات االإح�ضائية االأخرى والتي يكون خطوؤها 

املعياري حمددا. وقدم براون وهوالند (Braun & Holland, 1982) معادلة ح�ضابية بطريقة 

دلتا (Delta Kendall & Stuart, 1977) لتقدير اخلطاأ املعياري للمعادلة اخلطية، وقدم 

للمعادلة  املعياري  اخلطاأ  لتقدير   Delta دلتا  بطريقة  ح�ضابية  معادلة   (Lord, 1982) لورد 

والطريقة  وليفني  توكر  لكل من طريقة  الدرا�ضة  املعياري يف هذه  ُح�ضب اخلطاأ  وقد  املئينية. 

املئينية غري املمهدة فقط؛ بينما مل ُيح�ضب لطريقة براون-هوالند والطريقة املئينية املمهدة 

بعديا لعدم وجود معادالت تعطي مقدار خطاأها املعياري. كذلك مل حُت�ضب االأخطاء املعيارية 

للمعادلة للدرجات املعيارية املكافئة لعدم وجود معادالت لها.
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لهذه  املوزونة  املتو�ضطات  ُح�ضبت  مكافئة،  خام  درجة  لكل  املعياري  اخلطاأ  ُح�ضب  بعدما 

املكافئة  الدرجات  على  الكلي  للحكم  االختبار  درجات  جميع  عرب  للمعادلة  املعيارية  االأخطاء 

املتح�ضل عليها من كل طريقة من طرائق املعادلة امل�ضتخدمة با�ضتخدام املعادلة االآتية:

املتو�ضط املوزون للخطاأ= جمـ )مربع اخلطاأ املعياري للمعادلة لكل درجة X تكرار الدرجة( / 

)حجم العينة(

نتائج الدرا�ضة:
الإح�ضاءات الو�ضفية:    

اللفظية  القدرة  الختباري  الثالثة  النماذج  لدرجات  الو�ضفية  االإح�ضاءات  تختلف  هل 

والقدرة الكمية قبل وبعد املعادلة؟
1( الإح�ضاءات الو�ضفية قبل املعادلة:   

يعر�س اجلدول )2( االإح�ضاءات الو�ضفية للنماذج الثالثة الختبار القدرة اللفظية )1081(، 

النموذجني  لدرجات  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  اختالفا  النتائج  وتظهر   .)0083(  ،)0082(

اجلديدين عن درجات النموذج املرجعي؛ بينما تت�ضابه انحرافاتها املعيارية حلد كبري. فكانت 

املتو�ضطات احل�ضابية لدرجات النماذج الثالثة كالتايل: 33.446 للنموذج )1081( ، و 35.486 

للنموذج )0082(، و 34.471 للنموذج )0083(. ويبني اختبار ت ملجموعتني م�ضتقلتني داللة 

الفروق بني املتو�ضطات احل�ضابية لكل منوذجني )اجلديد واملرجعي(. كما ال تت�ضابه اخل�ضائ�س 

االأخرى للتوزيعات التكرارية لدرجات الطلبة يف النماذج الثالثة. فعلى �ضبيل املثال، مييل التوزيع 

التكراري للنموذجني )0082( و )1081( لاللتواء جهة اليمني مقارنة بالنموذج )0083(. وعند 

الثالثة،  النماذج  الو�ضفية لدرجات املفردات امل�ضرتكة )20مفردة( بني  تفح�س االإح�ضاءات 

يالحظ عدم ت�ضاوي خ�ضائ�س توزيعاتها التكرارية، فمثال تختلف متو�ضطاتها احل�ضابية حلد 

ما، حيث كانت كالتايل: 8.824 للنموذج )1081(، 8.486 للنموذج )0082(، 8.891 للنموذج 

)0083(. ويبني اختبار ت ملجموعتني م�ضتقلتني اأي�ضا داللة الفروق بني املتو�ضطات احل�ضابية 

للنموذجني )0082( و)1081(. وحيث اإن املفردات امل�ضرتكة تعطي اأر�ضية مالئمة ملقارنة اأداء 

اإىل اختالف يف  املتو�ضطات ت�ضري  التي قدمت مناذج االختبار، فاإن هذه  اجلماعات الطالبية 

م�ضتوى القدرة اللفظية لدى هذه اجلماعات الطالبية. وتدل االختالفات يف املتو�ضطات احل�ضابية 

يف  اختالف  هناك  اأن  على  الثالثة  النماذج  يف  امل�ضرتكة  املفردات  ولدرجات  الكلية  للدرجات 

�ضعوبة النماذج، زيادة على االختالف يف م�ضتوى القدرة اللفظية لدى اجلماعات الطالبية، مما 

يدل على احلاجة اإىل اإجراء معادلة لنماذج القدرة اللفظية. 
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جدول )2(
 الإح�ضاءات الو�ضفية للنماذج الثالثة يف اختبار القدرة اللفظية 

التفلطحااللتواءاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيرقم النموذجاليوم

108133.44610.9730.1452.203اخلمي�س

35.48610.2430.1372.302*0082ال�ضبت

2.192- 34.47110.4490.003*0083اخلمي�س التايل

8.8243.6430.2782.310املفردات امل�ضرتكة يف 1081 

8.4863.5640.2582.471*املفردات امل�ضرتكة يف 0082

8.8913.5350.0912.310املفردات امل�ضرتكة يف 0083 

0.05 = α دالة عند*

يعر�س اجلدول )3( االإح�ضاءات الو�ضفية للنماذج الثالثة الختبار القدرة الكمية. وتظهر 

النتائج اختالفا يف املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لدرجات النموذجني اجلديدين 

عن درجات النموذج املرجعي. فكانت املتو�ضطات احل�ضابية لدرجات النماذج الثالثة كالتايل: 

22،780 للنموذج )1081(، 20،770 للنموذج )0082(، 18،456 للنموذج )0083(، مما ي�ضري 

اإىل اأن مناذج االختبار تختلف فيما بينها يف متو�ضطاتها احل�ضابية. كما ال تت�ضابه اخل�ضائ�س 

االأخرى للتوزيعات التكرارية لدرجات الطلبة يف النماذج الثالثة. وتظهر االإح�ضاءات الو�ضفية 

توزيعاتها  خ�ضائ�س  يف  تقاربًا  الثالثة  النماذج  يف  )15مفردة(  امل�ضرتكة  املفردات  لدرجات 

احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  االختالفات  وتدل  للنماذج،  الكلية  بالدرجات  مقارنة  التكرارية 

اإجراء  اإىل  احلاجة  على  الثالثة  النماذج  يف  امل�ضرتكة  املفردات  ولدرجات  الكلية  للدرجات 

معادلة لنماذج القدرة الكمية اأي�ضا.

جدول )3(
 الإح�ضاءات الو�ضفية للنماذج الثالثة يف اختبار القدرة الكمية 

التفلطحااللتواءاالنحراف املعيارياملتو�سطرقم النموذجاليوم

8.0470.7413.339 108122.780اخلمي�س

20.7707.4521.0614.045*0082ال�ضبت

18.4566.0741.0635.020*0083اخلمي�س التايل

6.5482.4750.2172.896املفردات امل�ضرتكة يف 1081 

6.3482.4100.3823.040*املفردات امل�ضرتكة يف 0082

6.5592.4910.1172.845املفردات امل�ضرتكة يف 0083 

0.05 = α دالة عند*
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2( الإح�ضاءات الو�ضفية بعد املعادلة:   

يظهر اجلدول )4( واجلدول )5( االإح�ضاءات الو�ضفية للدرجات اخلام املكافئة للنموذج 

)0082( فقط، الناجتة من اإجراء املعادلة بالطرائق اخلم�س يف اختبار القدرة اللفظية واختبار 

القدرة الكمية، على التوايل. ويظهر اجلدوالن اأن املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية 

للدرجات اخلام املكافئة الناجتة من طرائق املعادلة اخلم�س متقاربة من بع�ضها البع�س. كذلك 

تقرتب هذه املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية من مثيالتها للدرجات اخلام للنموذج 

اجلديد  للنموذج  املكافئة  اخلام  للدرجات  والتفلطح  االلتواء  قيم  اأن  يالحظ  كما  املرجعي. 

الناجتة من طرائق املعادلة اخلطية الثالث مل تتغري مقارنة ملا كانت عليه قبل اإجراء املعادلة، 

طرائق  طبيعة  مع  النتائج  هذه  وتتفق  املئينية.  املعادلة  طرائق  ا�ضتخدام  عند  اختلفت  بينما 

املعادلة، حيث اإن الطرائق اخلطية توؤثر على االإح�ضاءات الو�ضفية االأوىل والثانية )املتو�ضطات 

واالنحرافات املعيارية( فقط مع عدم اإحداث تغيريًا يف �ضكل التوزيع التكراري للدرجات؛ بينما 

توؤثر الطرائق غري اخلطية )املئينية غري املمهدة واملمهدة( على جميع االإح�ضاءات الو�ضفية 

 .(Chen, Livingston, & Holland, 2011) و�ضكل التوزيع التكراري للدرجات

جدول )4(
 الإح�ضاءات الو�ضفية للدرجات اخلام املكافئة يف النموذج

اجلديد )0082( لختبار القدرة اللفظية

املتو�سط الدرجات
احل�سابي

االنحراف 
التفلطحااللتواءاملعياري

الدرجات 
املكافئة

(Tucker) 32.54710.7880.1372.302اخلطية

(Levine) 32.29610.6690.1372.302اخلطية

(Braun-Holland) 32.58210.7340.1372.302اخلطية

32.58210.7340.1972.267املئينية

32.58210.7390.2032.280املئينية املمهدة بعديا

الدرجات قبل 
املعادلة

35.48610.2430.1372.302النموذج )0082(

33.44610.9730.1452.203النموذج )1081(

جدول )5(
 الإح�ضاءات الو�ضفية للدرجات اخلام املكافئة يف النموذج اجلديد )0082( لختبار القدرة الكمية

املتو�سط الدرجات
احل�سابي

االنحراف 
التفلطحااللتواءاملعياري

الدرجات 
املكافئة

(Tucker) 22.2617.9121.0614.045اخلطية

(Levine) 21.9667.7121.0614.045اخلطية

(Braun-Holland) 22.2007.8641.0614.045اخلطية
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املتو�سط الدرجاتا

احل�سابي
االنحراف 

التفلطحااللتواءاملعياري

الدرجات 
املكافئة

22.2007.8940.8623.639املئينية

22.2037.8730.8673.639املئينية املمهدة بعديا

الدرجات قبل 
املعادلة

20.7707.4521.0614.045النموذج )0082(

22.7808.0470.7423.339النموذج )1081(

الفروق يف الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية(:

ما مقدار الفروق يف الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( للنموذج )0082( يف اختباري 

املفردات  ت�ضميم  يف  الكال�ضيكية  املعادلة  طرائق  ح�ضب  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة 

امل�ضرتكة؟

1( القدرة اللفظية:  يظهر اجلدول )6( املتو�ضطات غري املوزونة واملوزونة للفروق بني الدرجات 

املرجعي  النموذج  )مع   )0082( النموذج  يف  اللفظية  للقدرة  واملعيارية(  )اخلام  املكافئة 

1081(، والدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( من املعادلة املتطابقة. وت�ضري املتو�ضطات غري 

املوزونة للفروق يف جميع طرائق املعادلة اإىل اأن قيمها �ضالبة )تقل الدرجات املكافئة )اخلام 

وتدل  املتطابقة(.  املعادلة  من  املكافئة  الدرجات  عن  مبجملها   )0082( للنموذج  واملعيارية( 

هذه النتائج على اأن الدرجة التي يح�ضل عليها الطالب يف النموذج )0082( تتحول اإىل درجة 

مكافئة اأ�ضغر ح�ضب تدريج النموذج املرجعي الختبار القدرة اللفظية، اأي اأن الطالب مب�ضتوى 

معني من القدرة اللفظية �ضيح�ضل على درجة اأقل يف حالة تقدميه للنموذج املرجعي مقارنة 

بتقدميه للنموذج )0082(. 

جدول )6(
 املتو�ضطات املوزونة وغري املوزونة للفروق بني الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية(

للنموذج )0082( لختبار القدرة اللفظية والقدرة الكمية
الدرجة  الطريقة الدرجة اخلام املكافئة * الدرجة املعيارية املكافئة *

)0.043 -( 3.016 -  )0.043 -( 3.018 - (Tucker) اخلطية

القدرة اللفظية

)0.046 -( 3.243 - )0.046 -( 3.251 - (Levine) اخلطية

)0.042 -( 2.973 - )0.042 -( 2.975 - (Braun-Holland) اخلطية

)0.042 -( 2.003 - )0.042 -( 2.003 - املئينية

)0.042 -( 1.957 - )0.042-( 1.958 - املئينية املمهدة بعديا

)0.042 -( 2.108 - - الدرجة املعيارية املبا�ضرة

)0.035( 1.995 )0.028( 1.814 Tucker
القدرة الكمية

)0.028( 1.566 )0.023( 1.378 Levine

تابع جدول )5(
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الدرجة  الطريقة الدرجة اخلام املكافئة * الدرجة املعيارية املكافئة *

)0.034( 1.919 )0.027( 1.740 Braun-Holland

القدرة الكمية
)0.034( 1.453 )0.027( 1.170 املئينية

)0.034( 1.497 )0.027( 1.213 املئينية املمهدة بعديا

)0.051( 2.574 - الدرجة املعيارية املبا�ضرة

* متثل االأرقام خارج االأقوا�س املتو�ضطات غري املوزونة للفروق، ومتثل االأرقام داخل االأقوا�س املتو�ضطات املوزونة للفروق.

كما يظهر يف النتائج وجود اختالف املتو�ضطات غري املوزونة للفروق يف الدرجات املكافئة 

تكرارات  با�ضتخدام  املكافئة  الدرجات  بني  الفروق  وزن  وعند  اخلم�س.  املعادلة  طرائق  بني 

غري  املتو�ضطات  عن  للفروق  املوزونة  املتو�ضطات  تنق�س  جديد،  منوذج  لكل  اخلام  الدرجات 

املوزونة للفروق مع ا�ضتمرار اجتاه الفروق الدالة على نق�ضان الدرجات اخلام املكافئة لطرائق 

الدرجات  يخ�س  وفيما  املتطابقة.  باملعادلة  املكافئة  اخلام  الدرجات  عن  اخلم�س  املعادلة 

للفروق بني  املوزونة  املوزونة وغري  املتو�ضطات  تقارب  املكافئة، فيظهر اجلدول )6(  املعيارية 

الدرجات  يف  نظرياتها  مع  املتطابقة  املعادلة  من  الناجتة  وتلك  املكافئة،  املعيارية  الدرجات 

اخلام املكافئة. 

ويعر�س ال�ضكل )1( الفروق بني الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( للنموذج )0082( 

مع النموذج )1081( والدرجات املكافئة من املعادلة املتطابقة يف اختبار القدرة اللفظية عرب 

على  البياين  الر�ضم  يف  املعرو�ضة  النتائج  وت�ضري  املرجعي.  للنموذج  اخلام  الدرجات  مت�ضل 

طرائق  يف   )0082( للنموذج  املكافئة  اخلام  الدرجات  جلميع  الفروق  اأن   )1( ال�ضكل  ميني 

املعادلة اخلم�س تقل عن درجات املعادلة املتطابقة عرب تدريج الدرجات. كما ُت�ضري هذه الفروق 

الدرجات، واختالفها عن طريقتي  للمعادلة اخلطية عرب مت�ضل  الثالث  الطرائق  ت�ضابه  اإىل 

املعادلة املئينية. وُتظهر الفروق يف الدرجات اخلام املكافئة لطرائق املعادلة اخلطية انتظاما 

خطيا، بحيث اإن الفروق يف الدرجات اخلام املكافئة تقل باالنتقال من الدرجات املنخف�ضة اإىل 

الدرجات املرتفعة مع بقاء االجتاه ال�ضالب للفروق، بينما ُتظهر الفروق يف الدرجات املكافئة 

لطريقتي املعادلة املئينية انتظاما غري خطي ومتعرجا، بحيث تزيد هذه الفروق عند الدرجات 

الو�ضطية، بينما تقل هذه الفروق عند الدرجات الطرفية )املنخف�ضة واملرتفعة(.

كما ي�ضري الر�ضم البياين على ي�ضار ال�ضكل )1( اإىل اأن الفروق للدرجات املعيارية املكافئة 

بجميع طرائق املعادلة ت�ضبه تلك امل�ضاهدة مع الدرجات اخلام املكافئة. كما يجدر الذكر اأن 

طرائق املعادلة املئينية بنوعيها تعطي درجات مكافئة )خام ومعيارية( مت�ضابهة حلد كبري مع 

طرائق املعادلة اخلطية الثالث عند اأغلب درجات اختبار القدرة اللفظية ما عدا عند الدرجات 

تابع جدول )6(
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املبا�ضرة )احلايل(،  املعيارية  الدرجات  وفيما يخ�س  واملرتفعة(.  الطرفية فقط )املنخف�ضة 

فيظهر ال�ضكل )1( اأنها تختلف عن الدرجات املعيارية الناجتة من بقية طرائق املعادلة اخلم�س. 

فت�ضري الفروق اإىل اختالفها عن الدرجات الناجتة من املعادلة املتطابقة مبقدار ثابت )وي�ضاوي 

الفرق بني املتو�ضط احل�ضابي للنموذج اجلديد والنموذج املرجعي( عرب جميع الدرجات، مما 

تدل على اأن الدرجات املعيارية املبا�ضرة تت�ضابه مع املعادلة املتطابقة يف اأن كال منها تفرت�س 

تطابق درجات النموذج اجلديد مع النموذج املرجعي مع اختالف بينهما مبقدار ثابت.
 

�ضكل )1(
 الفروق بني الدرجات املكافئة )اخلام  واملعيارية( للنموذج )0082( مع النموذج )1081( 

والدرجات املكافئة من املعادلة املتطابقة يف اختبار القدرة اللفظية

2( القدرة الكمية:   ُيظهر اجلدول )6( اأي�ضا املتو�ضطات غري املوزونة واملوزونة للفروق بني 

الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( للقدرة الكمية يف النموذج )0082( )مع النموذج املرجعي 

1081( والدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية( من املعادلة املتطابقة. وت�ضري املتو�ضطات غري 

املوزونة للفروق يف جميع طرائق املعادلة اإىل اأن قيمها موجبة )تزيد الدرجات املكافئة )اخلام 

واملعيارية( للنموذج )0082( مبجملها عن الدرجات املكافئة باملعادلة املتطابقة(. كما ت�ضري 

النتائج اإىل اختالف املتو�ضطات غري املوزونة للفروق يف الدرجات املكافئة بني طرائق املعادلة 

لكل  اخلام  الدرجات  تكرارات  با�ضتخدام  املكافئة  الدرجات  بني  الفروق  وزن  وعند  اخلم�س. 

مع  للفروق  املوزونة  غري  املتو�ضطات  عن  للفروق  املوزونة  املتو�ضطات  تنق�س  جديد،  منوذج 

ا�ضتمرار اجتاه الفروق الدالة على زيادة الدرجات اخلام املكافئة لطرائق املعادلة اخلم�س عن 

التي يح�ضل  اأن الدرجة  النتائج على  الدرجات اخلام املكافئة باملعادلة املتطابقة. وتدل هذه 

عليها الطالب يف النموذج )0082( تتحول اإىل درجة مكافئة اأكرب ح�ضب تدريج اختبار القدرة 

الكمية، اأي م�ضتوى اأعلى من القدرة الكمية. وفيما يخ�س الدرجات املعيارية املكافئة، فيظهر 
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اجلدول )6( ارتفاع املتو�ضطات املوزونة وغري املوزونة للفروق بني الدرجات املعيارية املكافئة 

وتلك الناجتة من املعادلة املتطابقة مع نظرياتها يف الدرجات اخلام املكافئة، مما ي�ضري اإىل 

تاأثري طرائق املعادلة على الدرجات املعيارية املكافئة. 

وُيظهر ال�ضكل )2( اأن الفروق جلميع الدرجات املكافئة )يت�ضابه النمط يف الدرجات اخلام 

والدرجات املعيارية( للقدرة الكمية يف النموذج )0082( يف طرائق املعادلة اخلم�س تقل عن 

الثالث  الطرائق  ت�ضابه  اإىل  املكافئة  للدرجات  الفروق  ت�ضري  كما  املتطابقة.  املعادلة  درجات 

ال�ضالب  انتظاما خطيا، مع بقاء االجتاه  الدرجات، حيث تظهر  للمعادلة اخلطية عرب تدريج 

�ضبه  مكافئة  درجات   Braun-Holland و   Tucker طريقتي  من  كل  تعطي  كذلك  للفروق. 

متطابقة، بينما تختلف الدرجات املكافئة الناجتة من طريقة Levine، وخا�ضة عند الدرجات 

 Levine طريقة  افرتا�ضات  اختالف  ذلك  يف�ضر  وقد  الكمية.  القدرة  اختبار  يف  املرتفعة 

 Braun-Holland و   Tucker طريقتي  افرتا�ضات  عن  احلقيقية(  الدرجات  حول  )تتمحور 

)تتمحور حول الدرجات امل�ضاهدة(. بينما تظهر الفروق يف الدرجات املكافئة لطريقتي املعادلة 

املئينية انتظاما وتذبذبا غري خطي، بحيث تزيد هذه الفروق عند الدرجات الو�ضطية، بينما 

تقل هذه الفروق عند الدرجات الطرفية )املنخف�ضة واملرتفعة(. 

ويظهر ال�ضكل )2( تخطي الدرجات املعيارية املكافئة عتبة الدرجة الق�ضوى )100( عند 

كاأحد  النتيجة  هذه  وتعد  الدرجة.  تلك  عند  يتطلب تثبيتها  والتي  املرتفعة  اخلام  الدرجات 

�ضلبيات املعادلة اخلطية، نظرا لالنتظام اخلطي للدرجات املكافئة. وتوؤدي هذه الظاهرة يف 

املعادلة اخلطية اإىل منح االأفراد ذوي الدرجات املرتفعة يف النموذج )0082( الدرجة املعيارية 

يجدر  كما  اخلام.  درجاتهم  تظهرها  كما  الكمية  القدرة  م�ضتوى  يف  متايزهم  برغم  الكاملة 

بالذكر اأن طرائق املعادلة املئينية بنوعيها تعطي درجات مكافئة )اخلام واملعيارية( مت�ضابهة 

حلد كبري مع طريقتي املعادلة اخلطية )Tucker وBraun-Holland) عند الدرجات الو�ضطية 

يف اختبار القدرة الكمية. وفيما يخ�س الدرجات املعيارية املبا�ضرة )احلايل(، فيظهر ال�ضكل 

اإن  املعادلة اخلم�س، حيث  بقية طرائق  الناجتة من  املعيارية  الدرجات  تختلف عن  اأنها   )2(

الفروق ت�ضري اإىل اختالفها عن الدرجات الناجتة من املعادلة املتطابقة مبقدار ثابت )وي�ضاوي 

الفرق بني املتو�ضط احل�ضابي للنموذج اجلديد والنموذج املرجعي( عرب جميع الدرجات. وتدل 

هذه النتيجة على اأن الدرجات املعيارية املبا�ضرة  تت�ضابه مع املعادلة املتطابقة يف اأن كال منها 

تفرت�س تطابق درجات النموذج اجلديد مع النموذج املرجعي مع اختالفهما مبقدار ثابت. 
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�ضكل )2(
 الفروق بني الدرجات املكافئة )اخلام  واملعيارية( للنموذج )0082( مع النموذج املرجعي 

والدرجات املكافئة من املعادلة املتطابقة يف اختبار القدرة الكمية 

�ضدق النتائج عرب النماذج )معادلة درجات النموذج )0083((: 

النموذج  درجات  معادلة  نتائج  مع   )0083( النموذج  درجات  معادلة  نتائج  تت�ضابه  هل 

املعادلة عرب  نتائج  كموؤ�ضر على �ضدق  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري  )0082( يف 

النماذج؟

كموؤ�ضر   )0083( النموذج  با�ضتخدام  م�ضابهة  حتليالت  اإجراء  مت  اللفظية:  القدرة   )1

املتو�ضطات   )7( اجلدول  ويظهر   .)0082( النموذج  من  عليها  املتح�ضل  النتائج  �ضدق  على 

 )0083( للنموذج  واملعيارية(  )اخلام  املكافئة  الدرجات  بني  للفروق  واملوزونة  املوزونة  غري 

املتطابقة  املعادلة  من  واملعيارية(  املكافئة )اخلام  والدرجات  املرجعي )1081(  النموذج  مع 

املعادلة  للفروق يف جميع طرائق  املوزونة  املتو�ضطات غري  وت�ضري  اللفظية.  القدرة  اختبار  يف 

نف�س النمط امل�ضاهد يف القدرة اللفظية يف النموذج ال�ضابق )0082(، من حيث اإن الدرجات 

املعادلة  من  املكافئة  اخلام  الدرجات  عن  تقل   )0083( للنموذج  مبجملها  املكافئة  اخلام 

النموذجني  يف  النتائج  تت�ضابه  وكما  ال�ضابق.  بالنموذج  مقارنة  اأقل  مبقادير  ولكن  املتطابقة، 

من حيث اجتاه ومنط الفروق للدرجات اخلام املكافئة للنموذج )0083( عرب مت�ضل الدرجات 

اخلام للقدرة اللفظية يف طرائق املعادلة اخلم�س كما يظهر يف ال�ضكل )3(. وقد تختلف نتائج 

النموذج )0083( عن النموذج )0082( يف بع�س اأجزاء مت�ضل الدرجات اخلام، وبالتحديد 

عند الدرجات املح�ضورة بني 50 و57، حيث كانت هذه الفروق موجبة )اأي اأن الدرجات اخلام 

املكافئة باملعادلة املئينية اأكرب من الدرجات املكافئة باملعادلة املتطابقة(. 



421

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
20

15
ر  

ـبـ
ـم

بـت
�سـ

 3
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

جدول )7(
 املتو�ضطات املوزونة وغري املوزونة للفروق بني الدرجات املكافئة )اخلام واملعيارية(

للنموذج )0082( لختبار القدرة اللفظية والقدرة الكمية
الدرجة  الطريقة الدرجة اخلام املكافئة* الدرجة املعيارية املكافئة *

)0.012 -( 0.858 - )0.012 -( 0.857 - (Tucker) اخلطية

القدرة اللفظية

)0.012 -( 0.798 - )0.012 -( 0.800 - (Levine) اخلطية

)0.011 -( 0.788 - )0.011 -( 0.788 - )Braun-Holland) اخلطية

)0.011 -( 0.570 - )0.011 -( 0.571 - املئينية

)0.011 -( 0.388 - )0.011 -( 0.388 - املئينية املمهدة بعديا

)0.021 -( 1.428 - - الدرجة املعيارية املبا�ضرة

    

)0.102( 5.898 )0.082( 6.845 Tucker

القدرة الكمية

)0.102( 5.921 )0.082( 6.923 Levine
)0.102( 5.918 )0.082( 6.904 Braun-Holland
)0.103( 5.600 )0.083( 4.517 املئينية

)0.103( 5.661 )0.083( 4.575 املئينية املمهدة بعديا

)0.103( 5.047 - الدرجة املعيارية املبا�ضرة
* متثل االأرقام خارج االأقوا�س املتو�ضطات غري املوزونة للفروق، ومتثل االأرقام داخل االأقوا�س املتو�ضطات املوزونة للفروق.

�ضكل )3(
 الفروق بني الدرجات اخلام املكافئة للنموذج )0083( مع النموذج )1081(

والدرجات املكافئة من املعادلة املتطابقة يف اختبار القدرة اللفظية 

املوزونة  وغري  املوزونة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ارتفاع  يظهر اجلدول )7(  الكمية:  القدرة   )2
للفروق بني الدرجات اخلام املكافئة للنموذج )0083( من اختبار القدرة الكمية يف جميع طرائق 
وتت�ضابه  املتطابقة،  املعادلة  من  واملعيارية(  )اخلام  املكافئة  الدرجات  وبني  اخلم�س  املعادلة 
هذه النتائج مع تلك املتح�ضل عليها للقدرة الكمية يف النموذج ال�ضابق )0082( من حيث اإن 
قيم املتو�ضطات غري املوزونة للفروق يف جميع طرائق املعادلة موجبة )تزيد الدرجات املكافئة 
املتطابقة(،  باملعادلة  املكافئة  الدرجات  عن  مبجملها   )0082( للنموذج  واملعيارية(  )اخلام 
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ولكن مبقادير اأكرب مقارنة بالنموذج ال�ضابق. وكما يظهر يف ال�ضكل )4(، اتفق النموذجان من 
حيث اإن االنتظام اخلطي للمعادالت اخلطية اأدى اإىل تخطي الدرجات املعيارية املكافئة للدرجة 
املعيارية الق�ضوى )100( جلميع الدرجات اخلام فوق الدرجة 40 )من اأ�ضل 52 درجة( ومت 
تثبيتها عند تلك الدرجة. مما يعني عدم القدرة على التمييز بني هوؤالء الطلبة عند ا�ضتخدام 

الدرجات املعيارية املكافئة الناجتة من طرائق املعادلة اخلطية الثالث. 

وعند مقارنة متو�ضطات الفروق بني الدرجات املكافئة مع الفروق بني املتو�ضطات احل�ضابية 

وغري  املوزونة  املتو�ضطات  اأن  نالحظ   ،)0083( و   )0082( النموذجني  يف  اخلام  للدرجات 

املوزونة للفروق يف طرائق املعادالت اخلم�س تزداد كلما زاد الفرق بني املتو�ضطات احل�ضابية 

للدرجات اخلام يف النموذجني.

�ضكل )4(
 الفروق بني الدرجات اخلام املكافئة للنموذج )0083( مع النموذج )1081(

والدرجات املكافئة من املعادلة املتطابقة يف اختبار القدرة الكمية 

الأخطاء املعيارية للمعادلة:

ما مقادير االأخطاء املعيارية للمعادلة يف طرائق املعادلة الكال�ضيكية للنموذجني )0082، 

0083( يف اختباري القدرة اللفظية والقدرة الكمية؟

اختبار  لنماذج  املكافئة  اخلام  للدرجات  املعيارية  االأخطاء  متو�ضط   )8( اجلدول  يظهر 

االأخطاء  متو�ضط  اأن  النتائج  وتظهر  التوايل.  على  الكمية  القدرة  واختبار  اللفظية  القدرة 

املعيارية للدرجات اخلام املكافئة للمعادلة بالطريقة املئينية اأقل من متو�ضط االأخطاء املعيارية 

مع   0083 1081؛  مع   0082( للمعادلتني   (Tucker, Levine) اخلطية  بالطرائق  للمعادلة 

1081( يف االختبارين. كما ح�ضلت الطريقة اخلطية (Levine) على اأكرب متو�ضط لالأخطاء 

للدرجات  املعيارية  االأخطاء  ا�ضتعرا�س  وعند   . االختبار  مناذج  جميع  يف  للمعادلة  املعيارية 

الكمية عرب  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري  لكل منوذجني مت معادلتهما يف  املكافئة  اخلام 

املعيارية  االأخطاء  مقدار  تقارب  اإىل  النتائج  ت�ضري   ،)6  ،5 ال�ضكلني  )انظر  االختبار  درجات 



423

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
20

15
ر  

ـبـ
ـم

بـت
�سـ

 3
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

االأخطاء  �ضلوك  يختلف  بينما  الو�ضطية؛  الدرجات  عند  الثالث  املعادلة  طرائق  يف  للمعادلة 

املعيارية للمعادالت الثالث عند الدرجات الطرفية من اجلهتني. فيالحظ اأن االأخطاء املعيارية 

للمعادالت اخلطية (Tucker, Levine) تزيد باالنتقال اإىل الدرجات الطرفية؛ بينما يالحظ 

اأن االأخطاء املعيارية للمعادلة املئينية ترتفع ب�ضكل مفاجئ عند درجات معينة )الدرجات 12-

اإىل  االنتقال  عند  املعيارية  االأخطاء  انعدام  درجة  اإىل  تنخف�س  ثم   ،)56-52 والدرجات   18

الدرجات الطرفية. وبرغم هذا ال�ضلوك للمعادلة املئينية عند الدرجات الطرفية، فاإن متو�ضط 

اأخطاءها املعيارية اأ�ضغر من متو�ضط االأخطاء املعيارية للمعادالت اخلطية. وقد يعود ال�ضبب 

يف االرتفاع املفاجئ لالأخطاء املعيارية للمعادلة املئينية عند تلك الدرجات اإىل قلة عدد الطلبة 

الذين ح�ضلوا على هذه الدرجات. 

جدول )8(
 متو�ضط الأخطاء املعيارية* للدرجات اخلام املكافئة لنماذج

اختباري القدرة اللفظية والقدرة الكمية
القدرة الكمية القدرة اللفظية

 الطريقة
النموذج )0083(  النموذج )0082(  النموذج )0083(  النموذج )0082( 

0.786 0.552 0.460 0.484 (Tucker) اخلطية

0.960 0.710 0.578 0.611 (Levine) اخلطية

-  - - - (Braun-Holland) اخلطية

0.495 0.524 0.518 0.400 املئينية

-  - -  - املئينية املمهدة بعديا

*  ال تتوفر طريقة حل�ضاب االأخطاء املعيارية للمعادلة اخلطية لطريقة براون-هوالند وللمعادلة املئينية املمهدة بعديا.

  

�ضكل )5(
الأخطاء املعيارية للدرجات اخلام املكافئة للنموذج )0082( والنموذج )0083(

مع )1081( يف اختبار القدرة اللفظية
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�ضكل )6(
 الأخطاء املعيارية للدرجات اخلام املكافئة للنموذ ج )0082(

والنموذج )0083( مع )1081( يف اختبار القدرة الكمية 

املناق�ضة وال�ضتنتاجات:
ت�ضميم  يف  للمعادلة  االإح�ضائية  الطرائق  نتائج  مقارنة  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  هدفت 

درجات  مع   )0082( و   )0083( النموذجني  درجات  معادلة  خالل  من  امل�ضرتكة  املفردات 

القدرات  اختبار  يف  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري  يف   )1081( املرجعي  النموذج 

خمتلفة،  مبقادير  احل�ضابية  متو�ضطاتها  يف  النماذج  هذه  اختالف  النتائج  واأظهرت  العامة. 

وكذلك االإح�ضاءات الو�ضفية االأخرى وتوزيعاتها التكرارية. وكان االختالف بني االإح�ضاءات 

الو�ضفية لنماذج اختبار القدرة الكمية اأكرث و�ضوحا من اختبار القدرة اللفظية. ومل يقت�ضر 

اأي�ضا  الو�ضفية على درجات جميع املفردات يف االختبار، بل ظهر  االختالف يف االإح�ضاءات 

ما  مع  النتائج  هذه  وتتوافق  االختبارين.  كال  يف  الثالثة  النماذج  بني  امل�ضرتكة  املفردات  يف 

 ،)Angoff, 1987; Kolen & Brennan, 2004 )مثل  الباحثني  من  العديد  اإليه  ذهب 

حيث اإنه وبرغم احلر�س ال�ضديد من قبل القائمني على اختبار القدرات العامة على اأن تكون 

هذه النماذج متكافئة يف جدول موا�ضفاتها وخ�ضائ�ضها ال�ضيكومرتية عند بنائها ؛ فاإنها مل 

وم�ضتوى  التطبيق  ب�ضبب ظروف  الو�ضفية  اإح�ضاءاتها  بعد تطبيقها درجات متكافئة يف  تعِط 

اجلماعات الطالبية التي تقدم مناذج االختبارات. 

واأ�ضفرت النتائج عن االرتفاع الن�ضبي امللحوظ يف املتو�ضطات غري املوزونة واملوزونة للفروق 

يف جميع طرائق املعادلة مقارنة بالدرجات االأ�ضلية للنموذج يف حالة عدم اإجراء املعادلة لها، 

بني  اختالف  وجود  اإىل  ي�ضري  مما  الكمية،  القدرة  اختبار  من   )0083( النموذج  يف  وخا�ضة 

�ضالبا  الفروق  وكان اجتاه  املعادلة.  اإجراء  املعادلة وبني عدم  اإجراء  االختبار يف حالة  تدريج 
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الدرجات  حتولت  وبالتايل  املرجعي،  النموذج  من  �ضعوبة  اأقل  اجلديد  النموذج  كان  عندما 

اخلام االأ�ضلية للنموذج اجلديد اإىل درجات مكافئة اأ�ضغر منها؛ بينما كان اجتاه الفروق موجبا 

تتحول  اأن  اإىل  يوؤدي  والذي  املرجعي،  النموذج  اأكرث �ضعوبة من  النموذج اجلديد  كان  عندما 

الدرجات اخلام االأ�ضلية للنموذج اجلديد اإىل درجات مكافئة اأكرب منها.

يف  النموذجني  بني  املكافئة  الدرجات  يف  الفروق  مقدار  ارتباط  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  كما 

جميع طرائق املعادلة مع مقدار االختالف يف م�ضتوى �ضعوبة النموذجني، فكلما كان االختالف 

بني م�ضتوى �ضعوبة النموذج اجلديد والنموذج املرجعي كبريا، كانت املتو�ضطات غري املوزونة 

واملوزونة للفروق يف الدرجات املكافئة اأكرب. وتت�ضق هذه النتيجة مع املبداأ التي تقوم عليه معادلة 

مناذج االختبار من حيث اإنها ت�ضبط االختالف بني م�ضتوى �ضعوبة مناذج االختبار، بحيث اإذا 

اختلف النموذجان كثريا يف م�ضتوى �ضعوبتهما كلما احتاج النموذج اجلديد اإىل تطبيق عملية 

تعديل درجاته ليتوافق مع تدريج درجات النموذج املرجعي، وبالتايل تختلف الدرجات املكافئة 

طرائق  جميع  يف  العالقة  هذه  وظهرت  اأكرب.  مبقدار  االأ�ضلية  درجاته  عن  اجلديد  للنموذج 

املعادلة اخلطية منها واملئينية. 

مقدار  يف  تت�ضابه  اخلطية  واملعادلة  املئينية  املعادلة  طرائق  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  كما 

الفروق للدرجات املكافئة عند درجات االختبار االأ�ضلية بالقرب من املتو�ضط احل�ضابي لدرجات 

واملنخف�ضة(  املرتفعة  )الدرجات  الطرفية  الدرجات  عند  بينها  فيما  تختلف  بينما  الطالب، 

ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  االختبار.  درجات  حدود  من  باالقرتاب  االختالفات  هذه  وتزداد 

 (Kolen & Brennan, 2004; Wang, et. al., 2008) ذهبت اإليه العديد من الدرا�ضات

اإىل اأن الطرائق املئينية اأكرث مالئمة عندما يتطلب اتخاذ قرارات حول اأداء الطلبة ا�ضتخدام 

جميع درجات االختبار؛ بينما تفي طرائق املعادلة اخلطية للغر�س عندما يتم اتخاذ القرارات 

التعليمية الأداء الطلبة با�ضتخدام درجة املتو�ضط احل�ضابي وما حولها. ويف ذات الوقت، اأظهرت 

الطريقة املئينية )غري املمهدة( تباينا غري خطي ومتذبذبا يف الفروق عرب درجات االختبار 

بينما  واملرتفعة(.  )املنخف�ضة  لالختبار  الطرفية  الدرجات  بع�س  يف  كبرية  فروقا  واأظهرت 

اأظهرت الطريقة املئينية املمهدة بعديا تباينا اأقل تذبذبا واأكرث متهيدا للمعادلة، مما يزيد من 

تف�ضيل الطريقة املئينية املمهدة ملعادلة درجات االختبار، وخا�ضة تلك الدرجات التي ال يح�ضل 

عليها عدد كاٍف من الطلبة. 

االأربع يف  املعادالت  معادلتني من  Levine يف  الدرا�ضة عدم مالئمة طريقة  اأظهرت  كما 

املكافئة  الدرجات  تلك  عن  عليها  املتح�ضل  املكافئة  الدرجات   اختالف  حيث  من  الدرا�ضة، 
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املتح�ضل عليها من طرائق املعادلة اخلطية االأخرى. وتدل هذه النتيجة اإىل عدم توفر افرتا�ضات 

Levine اخلا�ضة بالدرجات احلقيقية بدال من الدرجات امل�ضاهدة يف بيانات مناذج  طريقة 

ملعادلة   Levine طريقة  با�ضتخدام  ين�ضح  ال  لذا  الكمية.  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري 

درجات اختبارات القدرات العامة.

اخلطية  بالطرائق  اخلام  الدرجات  ملعادلة  املعيارية  لالأخطاء  ال�ضابقة  النتائج  ت�ضري 

للنموذجني )0082،  املعادلة  اإجراء  اأن  اإىل  امل�ضرتكة  املفردات  ت�ضميم  املئينية يف  والطرائق 

تخلو  ال  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري  يف   )1081( املرجعي  النموذج  مع   )0083

من اأخطاء معيارية، وتتفاوت فيما بينها يف مقدار هذه االأخطاء املعيارية. فالطريقة املئينية 

اأظهرت اأخطاء معيارية اأ�ضغر ن�ضبيا من الطرائق اخلطية، مما يتما�ضى مع اأف�ضلية الطريقة 

املئينية يف اأنها تعطي نتائج اأكرث دقة واأقل اأخطاء معيارية عند جميع درجات االختبار ولي�س 

للمعادلة  املعيارية  االأخطاء  قيم  تقارب  اإىل  النتائج  وت�ضري  فقط.  احل�ضابي  املتو�ضط  حول 

اختالف  برغم  الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة  اختباري  يف  اجلديدين  النموذجني  لدرجات 

مقادير الفروق بني �ضعوبة كل منوذج والنموذج املرجعي. وي�ضري ذلك اإىل عدم تاأثر االأخطاء 

املعيارية مبقدار االختالف يف �ضعوبة النموذجني املراد معادلتهما . 

الكمية  والقدرة  اللفظية  القدرة  الختباري  الثالثة  النماذج  معادلة  نتائج  تلخي�س  وميكن 

ودرجات  خام  درجات  تعطي  املعادلة  عملية  اأن  يف  امل�ضرتكة  املفردات  ت�ضميم  با�ضتخدام 

معيارية خمتلفة عن الدرجات اخلام واملعيارية االأ�ضلية للنماذج )من دون معادلة(. كما يت�ضح 

اأن املعادلة بالطريقة املئينية واملئينية املمهدة بعديا حققت موؤ�ضرات اإح�ضائية اأف�ضل من بقية 

طرائق املعادلة، وخا�ضة عند الدرجات املرتفعة يف االختبارين. وهذه النتائج تدعم ا�ضتخدام 

اختبارات  لنماذج  املعادلة  الإجراء عمليات  بعديا(  املمهدة  اأو  املمهدة  املئينية )غري  الطريقة 

باأغلب  الطلبة  لقبول  كمعايري  االختبارات  لهذه  الرئي�س  لال�ضتخدام  نظرا  العامة؛  القدرات 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل باململكة العربية ال�ضعودية. وا�ضتخدام االختبار كمعيار قبول مبوؤ�ض�ضات 

التعليم العايل يتطلب اتخاذ قرارات حول اإمكانية قبول الطلبة احلا�ضلني على الدرجات العالية 

املرتفعة يف  الدرجات  ُتعد معادلة  لذا  املوؤ�ض�ضات.  بهذه  القبول  يف االختبارين ممن رغبوا يف 

مناذج اختباري القدرات العامة اأكرث حرجا وتاأثريا يف القرارات املتخذة على كل من الطالب 

وموؤ�ض�ضات التعاليم العايل. وبالتايل تظهر احلاجة ما�ضة اأكرث اإىل اختيار طريقة املعادلة التي 

اأكرث دقة )متيز بني الطالب احلا�ضلني على الدرجات املرتفعة( واأقل  تعطي درجات معادلة 

اأخطاء معيارية. ومن خالل نتائج الدرا�ضة، تتوفر هذه اخل�ضائ�س املطلوبة يف املعادلة املئينية 

واملئينية املمهدة بعديا، حيث اإنها تعطي درجات معاِدلة داخل اإطار تدريج االختبار، وال تتطلب 

عملية تثبيت للدرجة (Truncation) عند الدرجة املعيارية الق�ضوى )100( مع ح�ضولها على 
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اأخطاء معيارية �ضغرية للمعادلة عند طريف تدريج االختبار. ولذا تو�ضي الدرا�ضة با�ضتخدام 

العامة  القدرات  اختبارات  مناذج  ملعادلة  بعديا  املمهدة  املئينية  الطريقة  اأو  املئينية  الطريقة 

على  الدرا�ضات  من  املزيد  اإجراء  الدرا�ضة  وتقرتح  امل�ضرتكة.  املفردات  ت�ضميم  با�ضتخدام 

يف  بعديا  واملمهدة  املئينية  الطريقة  فعالية  من  للتاأكد  العامة  القدرات  الختبار  اأخرى  مناذج 

معادلة مناذج هذه االختبارات.

وبرغم مراعاة الدرا�ضة لتمثيل املفردات امل�ضرتكة جلدول موا�ضفات االختبار الكلي ومراعاة 

اأن يكون عددها متوافق مع الن�ضبة املو�ضى بها يف درا�ضات ت�ضميم املفردات امل�ضرتكة، اإال اأن 

الدرا�ضة اقت�ضرت على عينة واحدة من املفردات امل�ضرتكة وبعدد حمدد، والذي قد يوؤثر على 

القدرة  اختباري  معادلة مناذج  على  اأخرى  درا�ضات  اإجراء  الدرا�ضة  فتقرتح  الدرا�ضة.  نتائج 

وباأعداد خمتلفة،  امل�ضرتكة  املفردات  من  عينات خمتلفة  با�ضتخدام  الكمية  والقدرة  اللفظية 

املفردات  ونوعية عينة  تـاأثري كل من حجم  الناجتة منها، ومعرفة  املكافئة  الدرجات  ومقارنة 

امل�ضرتكة. 

 Internal Common) الداخلية  امل�ضرتكة  املفردات  ا�ضتخدام  على  الدرا�ضة  اقت�ضرت 

Items)، والذي قد يعاب عليه التاأثري الناجت من ت�ضرب املفردات امل�ضرتكة –يف حالة حدوثه- 

ت�ضميم  ا�ضتخدام  حالة  يف  امل�ضرتكة  املفردات  ت�ضرب  تاأثري  ويقل  الطالب.  درجات  على 

املفردات امل�ضرتكة اخلارجية (External Common Items)، حيث اأن درجاتها ال حتت�ضب 

�ضمن الدرجة الفعلية للطالب. لذا تقرتح الدرا�ضة اأي�ضا مقارنة نتائج معادلة مناذج االختبار 

عند ا�ضتخدام مفردات م�ضرتكة خارجية. كما تقرتح الدرا�ضة اإجراء درا�ضات جتريبية للتحقق 

من �ضدق الدرجات املكافئة املتح�ضل عليها من خالل القدرة التنبوؤية لها مع املعدل اجلامعي 

يف بع�س موؤ�ض�ضات التعليم العايل. كما تقرتح الدرا�ضة اإجراء درا�ضات م�ضتقبلية ملقارنة معاَدلة 

مناذج اختبار القدرات العامة با�ضتخدام الطرق االإح�ضائية يف النظرية الكال�ضيكية مع نظرية 

اال�ضتجابة للمفردة.
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