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هدفت الدرا�سة اإىل بناء اختبار حمكي املرجع يف الإح�ساء التحليلي لطلبة الدرا�سات العليا 

الفقرة،  ا�ستجابة  نظرية  با�ستخدام  الأردنية احلكومية  الرتبوية يف اجلامعات  العلوم  كليات  يف 

يف  الرتبوية  العلوم  كليات  يف  املاج�ستري  من  وطالبًة  طالبًا   )319( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 

اجلامعات الأردنية.

مت التحقق من مطابقة عينة الدرا�سة وفقرات الختبار لفرتا�سات منوذج را�ص، ومت التحقق 

من افرتا�سات نظرية ا�ستجابة الفقرة، مت ح�ساب معامالت ال�سعوبة لفقرات الختبار با�ستخدام 

واأظهرت  النهائية من )36( فقرة،  تكون الختبار ب�سورته   )Bigsteps( الإح�سائي  الربنامج 

النتائج متتع الختبار بدللت �سدق وثبات مقبولة.

الكلمات املفتاحية: الختبارات املحكية، الإح�ساء التحليلي، نظرية ا�ستجابة الفقرة، منوذج را�ص.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/1/27م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/9/30م
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Constructing Criterion Referenced Test in Analytical Statistics 
for Students of Higher Studies in Educational Sciences 

Faculties at Jordanian Government Universities
using Item Response Theory

Abstract

The study aimed to constructing Criterion Referenced Test )CRT( in 
analytical statistics for students of higher studies in faculties of educational 
sciences at Jordanian government universities using Item Response Theory. 
The sample of the study consisted of )319( students of master degree in the 
faculties of educational sciences at Jordanian government universities

The sample of the study and test items were verified by using Rasch 
model, the assumptions of Item Response Theory were also verified. Bigsteps 
was used in calculating items difficulty coefficient. The test in its final form 
consisted of )36( item، the results showed that the validity and reliability 
significantce of the test were acceptable.

Keywords: criterion referenced test, analytical statistics, item response, Rasch model.

Dr. Sabri H. Al-Tarawneh
Faculty of Educational Sciences 

M'utah University
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�ملقدمة:
التي  املرجع،  املعيارية  الختبارات  اإىل  النتقادات  بع�ص  القيا�ص  علماء  من  العديد  وجه 

ارتبط ظهورها بفل�سفة الرتبية التي كانت �سائدة يف الوليات املتحدة الأمريكية يف اأوائل القرن 

القدرات  يف  اأقرانهم  بني  الن�سبية  مراكزهم  ح�سب  الأفراد  ت�سنيف  هدفها  وكان  الع�سرين، 

املختلفة، واهتمت الختبارات املعيارية املرجع باإبراز الفروق الفردية بني الأفراد بغ�ص النظر 

عن مدى اإتقان الفرد للمعلومات واملهارات املراد قيا�سها، وكان لهذه النتقادات الدور الكبري 

يف ظهور الختبارات املحكية املرجع.

فردي  ب�سكل  الطالب  اأداء  تقومي  على  يقت�سر  ل  املرجع  املحكية  الختبارات  واإ�ستخدام 

العليا، وتعترب الختبارات  اأداء املدر�سة ككل، وت�سنيف طلبة الدرا�سات  اإىل تقومي  بل يتعداه 

املحكية املرجع مفيدة عندما تختلف املوؤ�س�سات التعليمية يف تقدمي حمتوى درا�سي لطلبتها لأنها 

اإتقان حمددة لكت�ساب معلومات  الطلبة م�ستويات  بلوغ  املوؤ�س�سات وجوب  �ستفر�ص على هذه 

.)Wikstrom, 2005( ومهارات حمددة

وتهتم الختبارات املحكية املرجع يف قيا�ص ما حققه الطالب من معلومات ومهارات ترتبط 

 ،)Molenaar, & Hoijtink, 1996( اأداء حمددة  مبحتوى تعليمي حمدد يف �سوء حمكات 

يف  الأداء  فجودة  املرجع،  املعيارية  الختبارات  من  اأكرث  بالعدالة  يت�سم  نظام  لتقدمي  وت�سعى 

الختبارات حمكية املرجع ل ترتبط بكيفية اأداء الطلبة الآخرين يف جمموعة الطالب، ولكنها 

تعتمد على كيفية اأداء الطالب نف�سه باملقارنة مع معايري حمددة )عباينه، 2009(.

وتعتمد معظم الختبارات على نظرية القيا�ص التقليدية عند بنائها اأو تقنينها، بالرغم من 

وجود بع�ص اأوجه الق�سور لهذه النظرية، لذلك جاءت فكرة ا�ستخدام مناذج النظرية احلديثة 

يف  احلديثة  النظرية  مناذج  مميزات  اأهم  تلخي�ص  وميكن  الختبارات،  بناء  يف  القيا�ص  يف 

بناء �ختبار حمكي �ملرجع يف �لإح�ساء �لتحليلي لطلبة �لدر��سات 
�لعليا يف كليات �لعلوم �لرتبوية يف �جلامعات �لأردنية
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القيا�ص )نظرية ال�ستجابة للفقرة( فيما ياأتي :اإن ا�ستخدام مناذج نظرية ال�ستجابة للفقرة 

يجعل خ�سائ�ص الفقرة )ال�سعوبة، والتمييز والتخمني( م�ستقلة عن عينة الأفراد امل�ستخدمة 

يف تقدير هذه اخل�سائ�ص، وكذلك تقديرات قدرات الأفراد تكون م�ستقلة عن فقرات الختبار 

النتائج وثباتها من خالل  امل�ستخدمة يف احل�سول على هذه التقديرات، وكذلك حت�سني دقة 

غري  الفقرات  حذف  عن  ف�ساًل  وحذفهم،  امل�ستخدم  للنموذج  املطابقني  غري  الأفراد  حتديد 

.)Hambleton,1988; Lord & Stocking, 1989( املطابقة للنموذج امل�ستخدم

الريا�سيات  عامل  با�سم  ارتبط  الذي  را�ص،  منوذج  الفقرة  ا�ستجابة  نظرية  مناذج  ومن 

الدامناركي جورج را�ص )George Rasch(، وهدف من خالل هذا النموذج اإىل حتقيق مفهوم 

التي  الختبارات  كل  نف�سها يف  العالمة  الفرد على  اأن يح�سل  القيا�ص، مبعنى  املو�سوعية يف 

ا�ستقالل  ال�سمة نف�سها مهما اختلفت �سعوبة فقرات هذه الختبارات، وهذا يدل على  تقي�ص 

القيا�سات عن الفقرات امل�ستخدمة يف القيا�ص، واأن تكون اأدوات القيا�ص م�ستقلة عن خ�سائ�ص 

العينة التي يطبق عليها الختبار )عالم، 1985(، ويهتم النموذج كذلك بتحديد موقع الفقرة 

على ميزان �سعوبة جميع فقرات الختبار، وتدريج م�ستويات القدرة للفرد على اختبار معني 

على نف�ص ميزان تعيري الفقرات )عالم ،2000(.

وهناك افرتا�سات لنموذج را�ص )McCamey, 2002; Kim & Hong, 2004( ومنها:

- �أحادية �لبعد: يفرت�ص منوذج را�ص وجود �سمة اأو قدرة واحدة ت�سكل الأ�سا�ص جلميع فقرات 

وتختلف  نف�سها،  ال�سمة  وتقي�ص  بينها  فيما  متجان�سة  تكون  الختبار  فقرات  اأن  اأي  الختبار، 

الفقرات يف تدريج �سعوبتها فقط.

- �ل�ستقالل �ملو�سعي: يق�سد به اأن ل توؤثر ا�ستجابة الفرد على اإحدى فقرات الختبار على 

ا�ستجابته للفقرات الأخرى، مما يعني عدم ترابط الفقرات مع بع�سها البع�ص، ويق�سد بهذا 

الفرتا�ص اأن تكون ا�ستجابات الفرد للفقرات املختلفة يف الختبار م�ستقلة ا�ستقالًل اإح�سائيًا، 

ويت�سح هذا يف حترر القيا�ص من توزيع العينة امل�ستخدمة )Sample Free(، ويعني هذا ثبات 

الأفراد  عينة  اختالف  من  بالرغم  وا�ستقرارهما  الفقرة  و�سعوبة  الفرد  قدرة  من  كل  تقدير 

امل�ستخدمة، وحترر القيا�ص من جمموعة الفقرات امل�ستخدمة )Item Free( ويعني هذا ثبات 

تقدير كل من قدرة الفرد و�سعوبة الفقرة وا�ستقرارهما بالرغم من اختالف جمموعة املفردات 

اŸ�صتخدمة.

من  كل  يتدرج  املقايي�ص، حيث  لتدريج  ثابت  معدل  يكون هناك  اأن  وتعني  �لقيا�س:  - خطية 

الأفراد والفقرات على نف�ص املت�سل تدريجا خطيا بوحدة قيا�ص واحدة.
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اأي احلد الذي متيز فيه الفقرات بني الأفراد ذوي امل�ستويات  - �ملنحنيات �ملميزة للفقر�ت: 

املختلفة يف القدرة، وجميع هذه الفقرات يجب اأن يكون لها قيم متييز مت�ساوية، واملنحنيات 

املميزة للفقرة هي دوال ريا�سية تربط بني احتمال جناح الفرد يف الإجابة على فقرة ما والقدرة 

التي تقي�سها جمموعة الفقرات التي ي�ستمل عليها الختبار.

- �نعد�م �أثر �لتخمني: حيث يفرت�ص اأنه ل يوجد فرد يخمن الإجابة ال�سحيحة ويتفق هذا مع 

اأحادية البعد.

ثنائية  ببيانات  واحدة،  �سمة  لقيا�ص  اأداة م�سممة  توفر  را�ص  ل�ستخدام منوذج  وي�سرتط 

لفقرة  ي�ستجيب فرد  )Bowles, 2005(، وعندما  نوع الختيار من متعددة  اأي من  التدريج، 

اأو ال�سمة الكامنة لدى هذا الفرد و�سعوبة تلك  يف اختبار ما، فاإنه يحدث تفاعل بني القدرة 

الفقرة، ومن خالل هذا التفاعل يت�سح اجلانب النف�سي يف منوذج را�ص يف اعتماده على اأ�سا�سني 

منطقيني، وهما: احتمال اأن يجيب الفرد اإجابة �سحيحة على فقرة �سهلة هو اأكرب من احتمال 

اأن يجيب اإجابة �سحيحة على فقرة �سعبة، ويزداد احتمال الإجابة ال�سحيحة للفرد على فقرة 

ما بزيادة م�ستوى القدرة لديه، وتكون هذه الحتمالية حمكومة بالفرق بني معلم قدرة الفرد 

 )Gyagenda & Engelhard, 1998; Eyres et al., 2005(. و�سعوبة الفقرة

)عالم،  حددها  كما  اخلطوات  من  جمموعة  اتباع  من  بد  ل  املرجع  املحكي  الختبار  ولبناء 

 :)2001

1- حتديد النطاق ال�سلوكي الذي �سيقي�سه الختبار وحتليله اإىل مكوناته: يعد حتديد النطاق 

ال�سلوكي مبثابة الإطار املرجعي الذي تعزى اإليه عالمة الفرد يف الختبار.

املهارات  �سياغة  يتم  ال�سلوكي:  النطاق  حتليل  بنواجت  املتعلقة  ال�سلوكية  الأهداف  �سياغة   -2

الناجتة عن حتليل النطاق ال�سلوكي �سياغة �سلوكية ليمكن قيا�سها بفقرات اختبارية، وتدل 

هذه الأهداف ال�سلوكية على املحتوى الذي �سيتعامل معه الفرد خالل اأدائه على الختبار.

3- تكوين املوا�سفات التف�سيلية لالختبار: يتم يف الختبار املحكي املرجع حتديد موا�سفاته 

ب�سكل مف�سل ودقيق.

4- كتابة فقرات الختبار: تتطلب كتابة فقرات الختبار متكن باين الختبار من حمتوى النطاق 

ال�سلوكي الذي اأعد لقيا�سه.

5- جتميع فقرات الختبار: يتطلب هذا مراعاة الت�سل�سل املنطقي للفقرات وجتميع الفقرات 

التي تكون من نوع واحد معًا.

6- جتريب الختبار وحتليل فقراته: يطبق الختبار على عينة من الأفراد للتعرف على مدى 

مالئمة فقراته للمفحو�سني.
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7- التحقق من �سدق الختبار وثباته: يتم التحقق من �سدق الختبار وثباته بالطرق اخلا�سة 

بالختبارات املحكية.

�سدق �لختبار�ت �ملحكية �ملرجع:

توجد ثالث طرق رئي�سة لتقدير �سدق الختبارات حمكية املرجع وهي: ال�سدق الو�سفي، 

وال�سدق الوظيفي و�سدق انتقاء النطاق ال�سلوكي، وهذه الطرق تناظر �سدق املحتوى وال�سدق 

املرتبط مبحك، و�سدق البناء يف الختبارات معيارية املرجع )عالم، 2001(.

القيا�ص  ومو�سوعية  الختبار  نتائج  تف�سري  مو�سوعية  تتحقق  الفقرة  ا�ستجابة  نظرية  ويف 

بتحقق افرتا�سات منوذج را�ص على بيانات الختبار ب�سورته النهائية، وذلك بعد حذف الأفراد 

غري املطابقني لفرتا�سات النموذج، وحذف الفقرات غري املطابقة لفرتا�سات النموذج على 

املحكات املختلفة، ويعد التحقق من افرتا�سات النموذج يف جوهره تقوميًا ملدى �سدق النموذج 

يف حتقيق مو�سوعية القيا�ص )Stenner, 1990(، ويدل ا�ستخدام منوذج را�ص يف بناء اختبار 

اأنه مت  القيا�ص، مما يعني  القدرة مو�سوع  ما على توفر متطلبات املو�سوعية يف قيا�ص متغري 

التحقق من توفر �سرطي ال�سدق والثبات لتقديرات كل من فقرات الختبار وقدرات الأفراد 

اأن كل فقرة يف الختبار  للنموذج يدل على  املطابقة  الفقرات غري  1988(، فحذف  )كاظم، 

تتفق يف تعريفها للمتغري مع ذلك الذي تعرفه بقية فقرات الختبار، اأي اأن هناك اتفاقًا بني 

ال�سمة التي تقي�سها الفقرة وال�سمة التي تقي�سها باقي الفقرات، وكذلك حذف الأفراد الذين 

ل تتطابق ا�ستجاباتهم مع افرتا�سات النموذج واإبقاء الأفراد الذين تتطابق ا�ستجاباتهم مع 

الفقرة  على  املالحظة  ا�ستجاباتهم  بني  ات�ساقا  هنالك  يكون  الذين  اأي  النموذج،  افرتا�سات 

واحتمال جناحهم فيها، مما يعني وجود ات�ساق بني ا�ستجاباتهم على الفقرة ودرجاتهم الكلية 

على الختبار، مما يدل على التفاق بني ال�سمة التي تقي�سها الفقرة وال�سمة التي تقي�سها باقي 

الفقرات، ويعد هذا موؤ�سرًا ل�سدق القيا�ص (عو�ص اهلل، 2010(.

ثبات �لختبار�ت حمكية �ملرجع:

 تختلف طرق تقدير ثبات الختبارات املحكية املرجع باختالف ا�ستخداماتها، وت�سنف اإىل:

1( الطرق التي تتطلب تطبيق الختبار مرة واحدة، منها:

* معامل العتمادية لربينان وكني: يح�سب معامل العتمادية لربينان وكني باملعادلة التالية:
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= معامل العتماديةا حيث: 

  = متو�سط جمموع مربعات انحرافات العالمات عن درجة القطع )�ص(

= تباين اخلطاأ املرتبط بتغيري عالمات الختبارات مرجعية املحك   

  =املتو�سط العام لعالمات املفحو�سني يف النطاق ال�سامل ملفردات الختبار.

* معامل هاري�ص: يح�سب معامل هاري�ص باملعادلة التالية :

: هي متو�سط عالمات املفحو�سني املتمكنني حيث:

 �ص: هي متو�سط عالمات املفحو�سني غري املتمكنني

 ع: هي النحراف املعياري للعالمات على الختبار

: هي ن�سبة املفحو�سني املتمكنني  

 �ص: هي ن�سبة املفحو�سني غري املتمكنني

* معامل كابا لهاينا: يح�سب معامل كابا لهاينا باملعادلة التالية:

= 

 

حيث ل = ن�سبة عدد الأفراد الذين مت ت�سنيفهم على اأنهم غري متمكنني يف كل من الختبارين

 ل = ن�سبة عدد الأفراد الذين مت ت�سنيفهم على اأنهم غري متمكنني يف اأحد الختبارين 

* معامل التفاق ل�سابكوفياك: يح�سب معامل التفاق ل�سابكوفياك باملعادلة التالية :

حيث: �ص )ف( :هي معامل التفاق التقديري لكل فرد من اأفراد املجموعة.

 ن: عدد الفقرات

* معامل ليفنج�ستون: يح�سب معامل ليفنج�ستون باملعادلة التالية :
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 رم م = )ع2 �ص( ر �ص �ص + )�ص - _ م(2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص )�ص- _ م(2 +ع2 �ص

حيث: ر م م = معامل ثبات الختبار حمكي املرجع.

 ع2�ص = تباين العالمات على الختبار.

ر �ص �ص = معامل ثبات الختبار باإحدى طرق ح�سابه يف الختبارات معيارية املرجع. 

 م = درجة القطع. 

 �ص - = املتو�سط احل�سابي للعالمات على االختبار 

2( الطرق التي تتطلب تطبيق الختبار مرتني ومن هذه الطرق :

* معامل ليندمان ومرييندا: يتم ح�ساب هذا املعامل با�ستخدام املعادلة التالية:
 ن ن0 – ن1 ن2

 معامل الثبات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن ن0 + ل)ن+ن0+ل(

حيث: ن 0: عدد املفحو�سني الذين مل ي�سلوا اإىل م�ستوى املحك يف مرتي التطبيق معًا

 ن: عدد املفحو�سني الذين بلغوا املحك يف مرتي التطبيق معًا

 ن1: عدد املفحو�سني الذين بلغوا املحك يف املرة الأوىل فقط )اأي مل يبلغوا املحك يف املرة 

الثانية(.

 ن2: عدد املفحو�سني الذين بلغوا املحك يف املرة الثانية فقط )اأي مل يبلغوا املحك يف املرة 

الأوىل(

* معامل هامبلتون ونوفيك: يح�سب معامل هامبلتون ونوفيك باملعادلة الآتية:
 ل1= جمـ ل ت ت

حيث: ل1 = معامل الثبات، ك هي عدد م�ستويات الت�سنيف )اأو التمكن(.

 ل ت ت = ن�سبة عدد املمتحنني يف م�ستوى واحد من م�ستويات الإتقان على التطبيقني. 

وهاميلتون  ل�سواميناثان  كابا  معامل  يح�سب  واجلينا:  وهاميلتون  ل�سواميناثان  كابا  معامل   *

واجلينا باملعادلة التالية :

: هي ن�سبة التفاق املالحظ يف الت�سنيفات حيث: 
: هي ن�سبة التفاق املتوقع يف الت�سنيفات  
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* معامل كارفر: يح�سب معامل كارفر باملعادلة التالية :

حيث اأ: جمموع املفحو�سني امل�سنفني متقنني على كال الختبارين 

ب: جمموع املفحو�سني امل�سنفني متقنني على الختبار الأول وغري متقنني على الختبار الثاين

د: جمموع املفحو�سني امل�سنفني غري متقنني على الختبار الأول ومتقنني على الختبار الثاين

.)Crocker & Algina, 1986; 2007 ،ن: اأ + ب + ج + د )عالم، 2001؛ جميد

اأي  ال�ستقاللية،  افرتا�ص  بتحقق  الختبار  ثبات  يتحقق  الفقرة  ا�ستجابة  نظرية  ويف 

ا�ستقاللية القيا�ص عن فقرات الختبار املطبق على العينة، وا�ستقالليته عن العينة املطبق عليها 

الختبار، وبعد حذف الفقرات التي ل حتقق ا�ستقاللية القيا�ص، ويعترب هذا موؤ�سرًا على حتقيق 

ثبات القيا�ص، ويتم ح�ساب معامل ثبات لالأفراد ومعامل ثبات للفقرات )كاظم، 1988(.

حظيت عملية بناء الختبارات باهتمام الباحثني والدار�سني، و�سيتم يف هذا البحث عر�ص 

الدرا�سات يف الع�سر �سنوات الأخرية.

فقام يا�سني )2004( بدرا�سة هدفت اإىل تقدير اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية لختبار حمكي 

يف  واحلديثة  الكال�سيكية  النظريتني  وفق  العلمي  الثانوي  الأول  لل�سف  الكيمياء  يف  املرجع 

فقرة،   )52( من  الختبار  تكون  وطالبة،  طالبًا   )481( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  القيا�ص، 

الكال�سيكية،  النظرية  وفق  والثبات  ،ال�سدق  لالختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  تقدير  مت 

وتقدير الثبات وفق النظرية احلديثة با�ستخدام منوذج را�ص، حيث بلغ معامل الثبات لالختبار 

من  فقرة  لكل  الفقرات  معامل  قيم  تقدير  ومت   ،)0.88( لالأفراد  الثبات  ومعامل   ،)0.99(

فقرات الختبار وفق النظرية الكال�سيكية والنظرية احلديثة.

لختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  تقدير  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2006( ال�سريفني  وقام 

عينة  تكونت  القيا�ص،  يف  احلديثة  النظرية  وفق  الرتبوي  والتقومي  القيا�ص  يف  املرجع  حمكي 

البيت، مت بناء اختبار حت�سيلي يف  اآل  الدرا�سة من )222( طالبا وطالبة من طالب جامعة 

القيا�ص والتقومي مكون من )50( فقرة من نوع الختيار من متعدد ذي الأربعة بدائل، مت ح�ساب 

معامالت التمييز وال�سعوبة لكل فقرة، وبلغ معامل الثبات لالأفراد )0.90(، ومعامل الثبات 

لالختبار )0.95(، ومتتع الختبار مبظاهر متعددة من ال�سدق.

كفايات  لقيا�ص  املرجع  حمكي  اختبار  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2006( الطراونة  وقام 

املعلمني يف بناء اختبارات التح�سيل، تكونت عينة الدرا�سة من )637( معلمًا ومعلمة من معلمي 
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املرحلة الثانوية يف كل من الكرك والزرقاء وجر�ص، تكون الختبار من )70( فقرة موزعة على 

�ستة جمالت وهي: الأهداف التعليمية، جدول املوا�سفات، اأنواع الفقرات الختبارية و�سياغتها، 

انتقاء الفقرات وتهيئة الختبار ب�سكله النهائي، خ�سائ�ص الختبار اجليد، ت�سحيح الختبار 

ثبات  من  التحقق  ومت  فقرة،  لكل  والتمييز  ال�سعوبة  معامالت  ح�ساب  مت  نتائجه،  وتف�سري 

الختبار بطريقة التجزئة الن�سفية ومعادلة كودر ريت�سارد�سون، ومت التحقق من �سدق الختبار 

با�ستخدام: �سدق املحتوى، وال�سدق التمييزي، و�سدق البناء العاملي.

كما قام املهاجري )2006( بدرا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع لقيا�ص الكفايات 

الريا�سية يف حل املعادلت واملتباينات من الدرجة الأوىل لطالبات املرحلة املتو�سطة مبدار�ص 

 )50( من  الختبار  تكون  طالبة،   )423( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  احلكومية،  املكرمة  مكة 

فقرة، مت التحقق من ال�سدق الو�سفي لالختبار ومعامالت الت�ساق الداخلي وال�سدق املرتبط 

مبحك، ومت تقدير ثبات الختبار باأربع طرق: طريقة اإعادة الختبار وطريقة معامل كرونباخ 

األفا وطريقة ليفنج�ستون وطريقة هاري�ص.

لختبار  ال�سيكومرتية  درا�سة اخل�سائ�ص  اإىل  بدرا�سة هدفت  اإ�سماعيل )2007(  وقامت 

القدرة العقلية با�ستخدام منوذج را�ص، تكونت عينة الدرا�سة من )202( طالبًا وطالبًة بال�سف 

م�ستوى  العقلية  القدرة  اختبار  ا�ستخدم  الدقهلية يف م�سر،  العام يف حمافظة  الثانوي  الأول 

اإعداد فاروق عبدالفتاح �سنة )1984(، الختبار مكون من )90( فقرة  )15-17( �سنة، من 

 )1.95( اإىل  لوجيت   )2.85-( من  تراوحت  الفقرات  �سعوبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  ،اأظهرت 

لوجيت، وكانت جميع فقرات الختبار مالئمة لنموذج را�ص.

املهارات  قيا�ص  اإىل  هدفت  درا�سة   )Wilson, et al., 2007( واآخرون  ول�سون  واأجرى 

نتائج  اأظهرت  طالبًا،   )566( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  را�ص،  منوذج  با�ستخدام  الريا�سية 

الدرا�سة اأن عالمات الطلبة على الختبار تعتمد على العمر، ومعرفة الطلبة باملهارات الريا�سية 

اإ�سافة اإىل م�ستوياتهم ال�سابقة بالقدرات الريا�سية، واأظهر النموذج تطابق البيانات املجمعة 

من عينة الدرا�سة مع افرتا�سات النموذج. 

واأجرى الزهراين )2009( درا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع لقيا�ص الكفايات 

املهنية ملعلم املرحلة البتدائية مبدينة الريا�ص، تكونت عينة الدرا�سة من )930( معلمًا من 

�سدق  با�ستخدام  الختبار  �سدق  من  التحقق  مت  الريا�ص،  مبدينة  البتدائية  املرحلة  معلمي 

املحتوى و�سدق املقارنة الطرفية، ومت التحقق من الثبات با�ستخدام معامل ليفنج�ستون، ومتتع 

الختبار بدرجة مقبولة من ال�سدق والثبات.

الكفايات  لقيا�ص  املرجع  حمكي  اختبار  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2011( البناء  وقام 

با�ستخدام  اليمنية  اجلامعات  يف  الرتبية  بكليات  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  الإح�سائية 



526

د. �سربي �لطر�ونة بناء �ختبار حمكي �ملرجع يف �لإح�ساء �لتحليلي لطلبة �لدر��سات �لعليا

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

و�سدق  الو�سفي،  با�ستخدام:ال�سدق  الختبار  �سدق  من  التحقق  مت  الكال�سيكية،  النظرية 

انتقاء النطاق ال�سلوكي، ومت التحقق من ثبات الختبار با�ستخدام معامل ليفنج�ستون، تكونت 

عينة الدرا�سة من )157( طالبًا وطالبة من طلبة املاج�ستري، تكون الختبار من )77( فقرة 

الأ�سا�سية،  الإح�سائية  وامل�سطلحات  باملفاهيم  التعريف  هي:  اإح�سائية  كفايات  �سبع  تقي�ص 

وا�ستخدام  الرتباط،  معامل  وتف�سري  وحتديد  الو�سفية،  الإح�ساءات  وا�ستنتاج  وا�ستخدام 

وقراءة  الالبارامرتية،  الإح�سائية  الأ�ساليب  وا�ستخدام  البارامرتية،  الإح�سائية  الأ�ساليب 

الإح�سائي  الأ�سلوب  واختيار   SPSS الإح�سائي  الربنامج  من  امل�ستخرجة  النتائج  وتف�سري 

املنا�سب، اأظهرت النتائج اأن الختبار يتمتع ب�سدق و�سفي و�سدق نطاق �سلوكي جيد، ويتمتع 

بثبات مرتفع و�سل اإىل )0.95(.

وقامت �سقري )2011( بدرا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع يف الريا�سيات لل�سف 

الدرا�سة  عينة  تكون  فقرة،   )50( من  الختبار  تكون  القطع،  عالمة  وحتديد  املتو�سط  الأول 

من )57( طالبة، مت تقدير معامل الثبات با�ستخدام معادلة كودر- ريت�سادر�سون )20( وكان 

ي�ساوي )0.88(، ومعادلة ليفن�سجتون وبلغت .)0.85(

وقام كل من اجلبوري وال�سامرائي )2012( بدرا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حت�سيلي ملادة 

تكون  املعلمني،  اإعداد  معاهد  لطلبة  الكامنة  ال�سمات  نظرية  وفق  الرتبوي  والإ�سراف  الإدارة 

التحقق من  بدائل، مت  اأربعة  نوع  متعدد من  الختيار من  نوع  فقرة من  الختبار من )153( 

�سدقه وثباته، تكونت عينة الدرا�سة من )310( طالب من طلبة حمافظة بغداد، ومت التحقق 

من افرتا�سات منوذج را�ص يف حتليل فقرات الختبار التح�سيلي. 

ومطابقة  را�ص  منوذج  فاعلية  من  التحقق  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2012( اخلياط  وقام 

البيانات للنموذج لختبار )TIMSS(، الذي يقي�ص املهارات الريا�سية مل�ستوى ال�سف الثامن 

الأ�سا�سي، تكونت عينة الدرا�سة من )599( طالبًا وطالبًة من طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي 

،اأظهرت نتائج الدرا�سة متتع الختبار بال�سدق والثبات، وبلغت قيمة معامل الثبات لالختبار 

با�ستخدام معامل كرونباخ األفا )0.90(، اأما معامل ال�سدق بدللة املحك بني درجات الطلبة 

على الختبار ودرجاتهم يف مادة الريا�سيات فقد بلغت )0.87(.

حمكي  حت�سيلي  اختبار  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2012( واخلفاجي  ال�سامرائي  وقام   

الرتبوية  العلوم  اأق�سام  يف  الثالث  ال�سف  لطلبة  املقررة  اخلوا�ص  نف�ص  علم  مادة  يف  املرجع 

من  الختبار  تكون  را�ص،  منوذج  با�ستخدم  العراقية  اجلامعات  يف  الرتبية  لكليات  والنف�سية 

وطالبًة،  الدرا�سة من )349( طالبًا  عينة  تكونت  متعدد،  الختيار من  نوع  من  فقرة   )160(
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اأظهرت نتائج الدرا�سة اقرتاب معامل التمييز لالختبار من )1(، وبلغت قيمة ثبات الختبار 

.)0.975(

وقامت علي )2012( بدرا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع وفق منوذج را�ص ملقرر 

الرابعة لتخ�س�ص معلم �سف يف كلية  ال�سنة  الذي يدر�ص لطلبة  والتقومي يف الرتبية  القيا�ص 

اأربعة  نوع الختيار من متعدد من  الرتبية جامعة دم�سق، تكون الختبار من )99( فقرة من 

بدائل، تكونت عينة الدرا�سة من )426( طالبًا وطالبًة من طلبة كلية الرتبية تخ�س�ص معلم 

�سف، بينت النتائج اأن معامل ثبات املفردات بلغ )0.98(، ومعامل ثبات الأفراد بلغ )0.94(، 

كما بينت النتائج اأن تدريج الختبار املحكي املرجع ملقرر القيا�ص والتقومي يف الرتبية بنموذج 

را�ص يحقق افرتا�سات نظرية ال�ستجابة للفقرة.

ومن ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة تبني اأن بع�سها هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع 

يف مباحث خمتلفة وم�ساقات خمتلفة، على م�ستوى املدر�سة وعلى م�ستوى اجلامعة، وبع�سها 

ا�ستخدم النظرية الكال�سيكية يف القيا�ص، والبع�ص الآخر ا�ستخدم نظرية ا�ستجابة الفقرة، ومل 

توجد اأية درا�سة هدفت اإىل بناء اختبار حمكي املرجع يف الإح�ساء التحليلي لطلبة الدرا�سات 

بناء  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  لذلك  الفقرة،  ا�ستجابة  نظرية  با�ستخدام  اجلامعة  يف  العليا 

اختبار حمكي املرجع يف الإح�ساء التحليلي لطلبة الدرا�سات العليا يف كليات العلوم الرتبوية يف 

اجلامعات الأردنية احلكومية با�ستخدام نظرية ا�ستجابة الفقرة.

م�سكلة �لبحث:
بنيت العديد من الختبارات با�ستخدام نظرية القيا�ص التقليدية، وقد تفتقر هذه الختبارات 

اإىل املو�سوعية ب�سبب تاأثرها بخ�سائ�ص اأفراد العينة التي تطبق عليها، ولأن مو�سوعية نتائج 

الختبارات و�سدقها تعتمد على دقة الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف بنائها واختيار فقراتها وتف�سري 

نتائجها وو�سفها للقدرة التي يقي�سها الختبار، لهذا فاإنه من ال�سروري ا�ستخدام التوجهات 

احلديثة يف القيا�ص والتي اأثبتت البحوث والدرا�سات التجريبية اأنها حتقق املو�سوعية والدقة 

يف قيا�ص قدرة الفرد، وبوجه خا�ص يجب حتديد قدرة الفرد ب�سكل دقيق يف مو�سوع الإح�ساء 

التحليلي، لأنه من املوا�سيع الهامة والإجبارية لطلبة املاج�ستري، فمن خالل الإح�ساء التحليلي 

يتعلم الطالب كيف يجيب على اأ�سئلة الدرا�سة واختبار الفر�سيات من خالل اإختيار الإح�سائي 

الذي ينا�سب متغريات وبيانات الدرا�سة، لذلك جاءت هذه الدرا�سة لبناء اختبار حمكي املرجع 

يف الإح�ساء التحليلي لطلبة الدرا�سات العليا يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية 

احلكومية با�ستخدام نظرية ا�ستجابة الفقرة.
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�أ�سئلة �لبحث:
وحتديدا �سعت الدرا�سة اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

�ل�سوؤ�ل �لأول: ما درجة مطابقة ال�ستجابات على فقرات الختبار لفرتا�سات منوذج را�ص؟

�ل�سوؤ�ل �لثاين: ما قيم تقديرات معلم ال�سعوبة للفقرات وفق منوذج را�ص؟

�ل�سوؤ�ل �لثالث: ما اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار)ال�سدق والثبات(؟

�أهمية �لبحث:
يالئم  اإعدادا  باإعدادهم  يعني  تربوي  نظام  خالل  مع  اإل  يتم  ل  الأفراد  مهارات  تطوير 

مدى  تعك�ص  التي  املهمة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإحدى  هي  واجلامعة  احلديثة،  احلياة  متطلبات 

�سعي املجتمع نحو التنمية والتطوير، ويعد حت�سيل الطلبة واإك�سابهم معارف ومهارات معينة من 

اأولويات املوؤ�س�سات الرتبوية، وقيا�ص التح�سيل يعترب اأحد امل�سادر املهمة لتزويد القائمني على 

والر�سوب  بالنجاح  املتعلقة  القرارات  لتخاذ  الالزمة  ال�سرورية  باملعلومات  التعليمية  العملية 

اأ�ساليب القيا�ص والتقومي دورًا مهمًا يف  وت�سنيف الطلبة وفق م�ستوياتهم التح�سيلية، وتلعب 

�سنع القرارات الرتبوية، فمن خالل هذه الأ�ساليب يتم التعرف على فاعلية الربامج الرتبوية، 

وتكت�سب الدرا�سة اأهميتها من اأنها تهدف اإىل بناء اختبار حمكي املرجع يف الإح�ساء التحليلي 

لطلبة الدرا�سات العليا يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية احلكومية با�ستخدام 

نظرية ا�ستجابة الفقرة لتوفري اأداة متكن من قيا�ص حت�سيل الطلبة ب�سكل مو�سوعي ودقيق.

اأهمية الدرا�سة كذلك من عدم وجود اختبارات تقي�ص قدرة طلبة الدرا�سات العليا  وتنبع 

يف الإح�ساء التحليلي مبنية وفق نظرية القيا�ص احلديثة )نظرية ا�ستجابة الفقرة(، وكذلك 

تنبع اأهمية الدرا�سة من اأهمية م�ساق الإح�ساء التحليلي بالن�سبة لطلبة الدرا�سات العليا، فهو 

الدليل والنربا�ص لهم لختبار الفر�سيات والإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة، وتنبع اأهمية الدرا�سة 

كذلك من اأهمية مرحلة املاج�ستري للطلبة فهي ت�سهم يف اإعدادهم ليكونوا قادرين على اإجراء 

البحوث والدرا�سات، عالوة على ما �ستقدمه من بيانات ومعلومات تفيد القائمني على برامج 

الربامج،  هذه  مدى جناح  على  احلكم  يف  احلكومية  الأردنية  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات 

وت�سخي�ص جوانب ال�سعف والقوة فيها.

وتنبع الأهمية العملية للدرا�سة من اأنها �ست�سهم يف: فح�ص افرتا�سات نظرية ال�ستجابة 

وخ�سائ�ص  الفقرات  خ�سائ�ص  اأثر  بتو�سيح  يتعلق  فيما  را�ص  منوذج  وبالتحديد  للفقرة، 

املفحو�سني على دقة تقدير معامل الفقرات واملفحو�سني، ف�ساًل عن اأنها توفر اختبارًا يقي�ص 

املهارات الريا�سية يف الإح�ساء التحليلي بعد تدريجه وفق منوذج را�ص ي�سلح لال�ستخدام يف 

البيئة الأردنية.
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م�سطلحات �لبحث:
�لختبار �ملحكي �ملرجع: هو الختبار الذي يتناول مو�سوعات وكفايات حمددة يتم مقارنتها 

يف �سوء معيار حمدد، وي�سمى هذا املعيار بدرجة القطع.

منوذج ر��س: هو منوذج اأُحادي الباراميرت، اقرتحه جورج را�ص، ويهتم بتحديد موقع الفقرة 

الختبارية على ميزان �سعوبة جميع الفقرات التي تكون الختبار، ويهتم بتدريج م�ستويات قدرة 

الفرد باختبار معني على نف�ص ميزان تعيري الفقرات )عالم، 2001(.

العلوم  كليات  يف  املاج�ستري  لطلبة  يدر�ص  اإجباري  درا�سي  مقرر  هو  �لتحليلي:  �لإح�ساء 

الرتبوية جلميع التخ�س�سات، ويركز على اختبار الفر�سيات با�ستخدام الإح�سائيات املعلمية 

والالمعلمية.

حمدد�ت �لدر��سة:
- اقت�سرت عينة الدرا�سة على طلبة املاج�سرت يف كليات العلوم الرتبوية وامل�سجلني يف اجلامعات 

الأردنة احلكومية على الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2013/2012.

- اقت�سرت اأداة الدرا�سة على حمتوى م�ساق الإح�ساء التحليلي املقرر تدري�سة لطلبة املاج�ستري 

يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنة احلكومية.

مناذج  من  املعلمة  الأحادي  النموذج  وهو  را�ص،  منوذج  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  اقت�سرت   -

نظرية ا�ستجابة الفقرة.

جمتمع �لدر��سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة الدرا�سات العليا يف مرحلة املاج�ستري يف اجلامعات 

 2013/2012 اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�سجلني  احلكومية  الأردنية 

والبالغ عددهم )1056( طالبًا وطالبًة، وفق اإح�سائية وحدات القبول والت�سجيل يف اجلامعات 

الأردنية احلكومية، واجلدول رقم )1( يبني توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة، ح�سب اجلامعة.

�جلدول رقم )1(
توزيع �أفر�د جمتمع �لدر��سة ح�سب �جلامعة

العدداجلامعة

241الأردنية

174الريموك

54موؤتة

161الها�سمية

37احل�سني
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العدداجلامعة

211اآل البيت

178البلقاء التطبيقية

1056املجموع

عينة �لدر��سة:
تكونت عينة الدرا�سة النهائية من )308( طالب وطالبات، اأي ما ن�سبته )30%( تقريبا من 

جمتمع الدرا�سة، مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية على م�ستوى اجلامعة. 

�أد�ة �لدر��سة:
لبناء الختبار اتبعت اخلطوات التالية:

- حتديد الغر�ص من الختبار، وهو قيا�ص حت�سيل طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية 

احلكومية يف مو�سوعات الإح�ساء التحليلي.

لتحديد  احلكومية،  الأردنية  اجلامعات  يف  التحليلي  الإح�ساء  م�ساق  خطط  اإىل  الرجوع   -

املو�سوعات التي تدر�ص يف هذه اخلطط لتحديد حمتوى الختبار.

- �سياغة )40( فقرة من نوع الختيار من متعدد باأربعة بدائل، ومت ال�سرت�ساد باأ�س�ص بناء 

الختبارات املحكية املرجع يف كتابة هذه الفقرات.

- بناء الفقرات بالعتماد على الأهداف التف�سيلية للخطط التدري�سية يف اجلامعات الأردنية 

احلكومية، ومت مراعاة متثيل م�ستويات بلوم لالأهداف املعرفية.

- التحقق من �سدق املحتوى لالختبار من خالل عر�سه على جمموعة مكونة من )8( اأع�ساء 

هيئة تدري�ص من الذين يدر�سون م�ساق الإح�ساء التحليلي يف اجلامعات الأردنية احلكومية، 

لإبداء راأيهم يف فقرات الختبار من حيث و�سوح فقراته و�سالمتها اللغوية، ومدى مالءتها 

لقيا�ص اأهداف امل�ساق، وبناء على مالحظات املحكمني مت تعديل بع�ص الفقرات )بع�سها مت 

التعديل على املنت والبع�ص الآخر مت التعديل على البدائل(، ومت حذف )4( فقرات، واأ�سبح 

الختبار مكون من )36( فقرة.

�إجر�ء�ت �لدر��سة
- طبق الختبار على عينة جتريبية مكونة من )34( طالبًا وطالبًة من طلبة الدرا�سات العليا 

الزمن  الهدف من تطبيق الختبار حتديد  الدرا�سة ومن خارج عينتها، وكان  من جمتمع 

التي قد يكون  الفقرات  والتعرف على  اإليه املفحو�ص لالإجابة على الختبار،  الذي يحتاج 

فيها غمو�ص، ومت حتديد الزمن الالزم لالختبار بـــ )90( دقيقة.

تابع �جلدول رقم )1(
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- حتديد عينة الدرا�سة، ومت اختيارها بالطريقة الع�سوائية الطبقية على م�ستوى اجلامعة.

- تطبيق الختبار على عينة الدرا�سة املكونة من )319( طالبًا وطالبًة )قبل حذف الأفراد غري 

املطابقني للنموذج(، من طلبة اجلامعات الأردنية احلكومية.

يف  اإجاباتهم  تفريغ  ومت  الإجابة،  مفتاح  با�ستخدام  الختبار  على  الطلبة  اإجابات  ت�سحيح   -

احلا�سوب. 

- حتليل البيانات والإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة ومناق�سة نتائجها.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها:
�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول ومناق�ستها

الأول على: ما درجة مطابقة ال�ستجابات على فقرات الختبار لفرتا�سات  ال�سوؤال  ن�ص 

منوذج را�ص؟

لالإجابة عن ال�سوؤال مت حتليل البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�سائي )Bigsteps(، ومت 

عمل ما يلي:

على  الكاملة  العالمة  على  يح�سلون  الذين  املفحو�سني  ا�ستجابات  بحذف  الربنامج  يقوم   -  

العالمة  على  يح�سلون  الذين  املفحو�سني  ا�ستجابات  بحذف  وكذلك  اأي )36(،  الختبار 

مل  وكذلك   )36( الكاملة  العالمة  على  مفحو�ص  اأي  يح�سل  ومل  الختبار،  على  )�سفر( 

اأي  ا�ستجابات  الربنامج  يحذف  مل  وبالتايل  )�سفر(،  العالمة  على  مفحو�ص  اأي  يح�سل 

مفحو�ص، وا�ستجابات جميع اأفراد عينة الدرا�سة دخلت يف التحليل الأويل.

- يحذف الربنامج الفقرات التي يجيب عنها جميع املفحو�سني اإجابة �سحيحة، وكذلك الفقرات 

التي يجيب عنها جميع املفحو�سني اإجابة خاطئة، ومل يكن هناك اأي فقرة اأجاب عنها جميع 

املفحو�سني اإجابة �سحيحة، وكذلك مل يكن هناك اأي فقرة اأجاب عنها جميع املفحو�سني 

اإجابة خاطئة، وبالتايل مل يحذف الربنامج اأي فقرة ودخلت جميع فقرات الختبار )36( 

يف التحليل الأويل، وقد يعزى ذلك حلر�ص الباحث وخربته املتوا�سعة يف بناء الختبارات 

)اأي اأن ل يحتوي الختبار على فقرات �سعبة جدًا ل يجيب عنها كل املفحو�سني، ول فقرات 

�سهلة جدًا يجيب عنها كل املفحو�سني(.

- مت التحقق من مطابقة املفحو�سني للنموذج حلذف املفحو�سني غري املطابقني لنموذج را�ص، 

ومت ا�ستخدام موؤ�سر املطابقة الداخلية، وهو موؤ�سر اإح�سائي لل�سلوكات غري املتوقعة والتي 

قدرتهم، ومت كذلك  م�ستوى  تكون من  التي  الفقرات  على  املفحو�سني  ا�ستجابات  توؤثر يف 

ا�ستخدام موؤ�سر املطابقة اخلارجية وهو موؤ�سر اإح�سائي بديل عن موؤ�سر املطابقة الداخلية، 
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عن  تبتعد  التي  الفقرات  عن  املفحو�سني  من  املتوقعة  غري  لل�سلوكات  ح�سا�سية  اأكرث  وهو 

م�ستوى قدرتهم، ومت تقدير معلم القدرة لكل فرد، ومت ح�ساب الإح�سائي الداخلي املوزون 

للمطابقة واخلارجي املوزون للمطابقة لكل تقدير، واجلدول )3( يبني نتائج ذلك.

�جلدول رقم )3(
�ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري ملعلم �لقدرة و�إح�سائي �ملطابقة �لد�خلية و�خلارجية

االإح�شائي

رة
قد

ال

inft اإح�شائي املطابقة الداخليةoutfit اإح�شائي املطابقة اخلارجية
متو�شط 
املربعات 
MSNQ

قيمة االإح�شائي 
STD

متو�شط املربعات 
MSNQ

قيمة االإح�شائي 
STD

-1.010.10-0.950.10-0.10املتو�سط احل�سابي

1.040.120.970.101.10النحراف املعياري

التي  القيمة  وهي   )0( من  للقدرة  احل�سابي  املتو�سط  اقرتاب   )3( اجلدول  من  يتبني 

 )1( من  للقدرة  املعياري  النحراف  واقرتاب   ،)0.10-( ي�ساوي  وكان  النموذج،  يفرت�سها 

التي يفرت�سها النموذج، وكان ي�ساوي )1.04(، وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي  وهي القيمة 

ملتو�سط املربعات للمطابقة الداخلية )0.95( والنحراف املعياري ملتو�سط املربعات للمطابقة 

 )1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.12( ت�ساوي  الداخلية 

للو�سط احل�سابي و)0( لالنحراف املعياري، وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي ملتو�سط املربعات 

للمطابقة اخلارجية ت�ساوي )1.01( والنحراف املعياري ملتو�سط املربعات للمطابقة اخلارجية 

للو�سط   )1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.10( ت�ساوي 

الداخلية  املطابقة  لإح�سائي  احل�سابي  املتو�سط  وكان  املعياري،  لالنحراف  و)0(  احل�سابي 

وكان  ي�ساوي)0.97(،  الداخلية  املطابقة  لإح�سائي  املعياري  والنحراف  ي�ساوي)-0.10( 

املعياري  والنحراف   )0.10-( ي�ساوي  اخلارجية  املطابقة  لإح�سائي  احل�سابي  املتو�سط 

لإح�سائي املطابقة اخلارجية ي�ساوي )1.10(، وهذه القيم تقرتب من القيم التي يفرت�سها 

النموذج وهي )0( للو�سط احل�سابي و)1( لالنحراف املعياري، ومت ا�ستبعاد )11( مفحو�سًا 

املطابقة  اإح�سائي  قيمة  لأن  العينة،  من  املرتفعة  القدرات  وذوي  املتدنية  القرات  ذوي  من 

اخلارجية املقابلة لعالماتهم على الختبار كانت اأكرب من )2(، ويفرت�ص النموذج اأن ا�ستجابة 

املفحو�ص املالحظة تبتعد عن ا�ستجاباته املتوقعة اإذا زادت قيمة اإح�سائي املطابقة اخلارجية 

املقابلة لعالماته عن )2(، وهذا يعني اأن املفحو�سني غري مطابقني للنموذج لأن ا�ستجاباتهم 

اأن  مع  �سحيح،  ب�سكل  فقرة  على  املفحو�ص  يجيب  اأي  النموذج،  توقعات  عن  تبتعد  املالحظة 

م�ستوى �سعوبة الفقرة اأكرب من قدرته، وكذلك اأن يجيب املفحو�ص على فقرة ب�سكل خطاأ مع اأن 



533

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

م�ستوى �سعوبة الفقرة اأقل من قدرته، وقد يعزى ذلك اإىل ميل بع�ص املفحو�سني من القدرات 

الدنيا اإىل التخمني عند الإجابة على الفقرات التي قيم معامل ال�سعوبة لها اأكرب من قدراتهم، 

وبالن�سبة للمفحو�سني من القدرات العليا والذين مت حذفهم، فقد يعزى اإخفاقهم يف الإجابة 

عن الفقرات ال�سهلة لأنهم مييلون اإىل تف�سري ما تقي�سه الفقرة باأكرث مما حتتمل.

را�ص،  لنموذج  املطابقة  غري  الفقرات  حلذف  للنموذج  الفقرات  مطابقة  من  التحقق  مت   -

با�ستخدام موؤ�سر املطابقة الداخلية، وموؤ�سر املطابقة اخلارجية، ويبني اجلدول )4( قيم 

واإح�سائات  ال�سعوبة،  معامل  من  معلم  لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

املطابقة الداخلية واخلارجية.

�جلدول رقم )4(
قيم �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لكل معلم من معامل

�ل�سعوبة، و�إح�سائات �ملطابقة �لد�خلية و�خلارجية

االإح�شائي

بة
عو

�ش
اإح�شائي املطابقة اخلارجية outfitاإح�شائي املطابقة الداخلية inftال

متو�شط املربعات 
MSNQ

قيمة االإح�شائي 
STD

متو�شط املربعات 
MSNQ

قيمة االإح�شائي 
STD

0.110.940.060.960.08املتو�سط احل�سابي

1.020.100.960.121.05النحراف املعياري

التي  القيمة  وهي   )0( من  لل�سعوبة  احل�سابي  املتو�سط  اقرتاب   )4( اجلدول  من  يتبني 

 )1( من  لل�سعوبة  املعياري  النحراف  واقرتاب   ،)0.11( ي�ساوي  وكان  النموذج،  يفرت�سها 

التي يفرت�سها النموذج، وكان ي�ساوي )1.02(، وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي  وهي القيمة 

املطابقة  مربعات  ملتو�سط  املعياري  والنحراف   )0.94( الداخلية  املطابقة  مربعات  ملتو�سط 

 )1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.10( ت�ساوي  الداخلية 

للو�سط احل�سابي و)0( لالنحراف املعياري، وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي ملتو�سط مربعات 

املطابقة اخلارجية )0.96( والنحراف املعياري ملتو�سط مربعات املطابقة اخلارجية ت�ساوي 

احل�سابي  للو�سط  وهي )1(  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.12(

ي�ساوي  الداخلية  املطابقة  لإح�سائي  احل�سابي  املتو�سط  وكان  املعياري،  لالنحراف  و)0( 

املتو�سط  وكان  ي�ساوي )0.94(،  الداخلية  املطابقة  لإح�سائي  املعياري  والنحراف   )0.06(

لإح�سائي  املعياري  والنحراف   )0.08( ي�ساوي  اخلارجية  املطابقة  لإح�سائي  احل�سابي 

النموذج  يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   ،)0.96( ي�ساوي  اخلارجية  املطابقة 

قيمة  لإن  فقرة  اأي  ا�ستبعاد  يتم  ومل  املعياري،  لالنحراف  و)1(  احل�سابي  للو�سط   )0( وهي 

متو�سط املربعات املوزونة جلميع الفقرات كان اأقل من )1(، وقد يعزى ذلك لأن جميع الفقرات 
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تراوحت قيم معامالت ال�سعوبة لها بني )-1.25( وبني )1.52( والتي مت ح�سابها با�ستخدام 

 .)Bigsteps( الربنامج الإح�سائي

- مت التحقق من اأحادية البعد، والذي ي�سري اإىل اأن الختبار يجب اأن يقي�ص �سمة كامنة واحدة 

العاملي  التحليل  با�ستخدام  الفر�ص  هذا  فح�ص  وميكن  متجان�سة  الختبار  فقرات  واأن 

 )SPSS( ومت اإجراء التحليل العاملي با�ستخدام الربنامج الإح�سائي ،)Wiberg, 2004(

للتحقق من العوامل التي يقي�سها الختبار، واجلدول )5( يبني قيم اجلذور الكامنة و ن�سبة 

التباين املف�سر ون�سبة التباين الرتاكمية لكل عامل.

�جلدول رقم )5(
�لقيم �ملميزة و ن�سبة �لتباين �ملف�سر للعو�مل على �لختبار

ن�شبة التباين الرتاكميةن�شبة التباين املف�شراجلذر الكامنالعامل

19.55426.53926.539

22.8868.01734.556

31.7074.74339.298

41.5554.32043.618

51.4053.90247.519

61.3383.71751.236

71.2333.42554.661

81.1473.18557.846

91.0452.90360.749

 1 من  )اأكرب  لها  الكامنة  اجلذور  قيم  كانت  عوامل   )9( وجود   )5( اجلدول  من  يتبني   

على  يدل  وهذا   ،)26.539( ت�ساوي  كانت  الأول  للعامل  املف�سر  التباين  ن�سبة  واأن  �سحيح(، 

الفقرات على  ت�سبع  البعد ح�سب حمك ريك�ص، واجلدول )6( يبني درجة  اأحادي  اأن املقيا�ص 

العوامل امل�ستخل�سة لالختبار.
�جلدول رقم )6(

ت�سبع �لفقر�ت على �لعو�مل �مل�ستخل�سة لالختبار

قم
لر

ت�شبع الفقرة على العاملا

123456789

10.4630.1390.3180.2840.2250.1090.207-0.174-0.067

20.449-0.359-0.008-0.0530.2340.0870.2570.049-0.092

30.4830.023-0.3360.3000.137.-1460.268-0.171-0.311

40.495-0.036-0.0830.1630.1980.1900.3210.0440.209

50.508-0.197-0.112-0.322-0.0620.0080.2470.0570.011

60.542-0.2750.220-0.2780.248-0.0500.291-0.007-0.007
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لر
ت�شبع الفقرة على العاملا

123456789

70.552-0.385-0.134-0.1540.020-0.2210.188-0.319-0.049

80.4280.3140.2160.0070.356-0.1350.1000.340-0.170

90.500-0.077-0.1480.2750.108-0.3510.072-0.121-0.027

100.4620.4690.033-0.2550.226-0.1540.0040.3790.047

110.5680.1040.009-0.103-0.008-0.396-0.243-0.1090.337

120.5510.014-0.2540.0250.217-0.180-0.291-0.0090.176

130.504-0.4130.384-0.1360.1500.159-0.059-0.0130.065

140.602-0.0060.236-0.2040.164-0.061-0.182-0.059-0.030

150.519-0.4810.009-0.0670.132-0.118-0.088-0.1440.200

160.638-0.300-0.1020.1460.123-0.140-0.3100.053-0.025

170.583-0.2540.2120.186-0.106-0.140-0.220-0.041-0.322

180.5040.369-0.0500.2610.124-0.156-0.1900.3000.054

190.5450.1120.1870.247-0.299-0.188-0.1220.033-0.259

200.454-0.258-0.309-0.1750.0040.242-0.0560.2490.052

210.612-0.387-0.1280.007-0.2380.0990.0430.0490.089

220.528-0.096-0.1350.370-0.1710.1860.0480.3210.042

230.636-0.285-0.2430.180-0.2460.121-0.010-0.032-0.065

240.465-0.230-0.2140.0240.0980.453-0.3360.215-0.038

250.3300.0100.4580.355-0.0950.0820.102-0.0200.404

260.403-0.0540.178-0.243-0.4740.004-0.0500.0160.193

270.4250.0650.348-0.189-0.334-0.1030.1390.284-0.197

280.5620.037-0.056-0.259-0.2070.0010.1610.142-0.253

290.6050.260-0.0340.037-0.204-0.1800.2020.0740.292

300.5280.383-0.1740.028-0.3170.0010.053-0.154-0.108

310.4720.562-0.326-0.1630.0530.0350.090-0.0790.061

320.5620.429-0.153-0.1360.0000.122-0.115-0.305-0.049

330.5070.2640.161-0.356-0.0670.103-0.180-0.232-0.049

340.4810.2340.147-0.0770.2010.368-0.244-0.171-0.207

350.4220.424-0.1510.0050.0330.3080.188-0.1070.146

360.5550.2180.2680.286-0.0760.289-0.011-0.1800.056

درجة  كانت  حيث  الأول،  العامل  على  ت�سبعت  الفقرات  جميع  اأن   )6( اجلدول  من  يتبني 

ت�سبعها اأكرب من )0.30( وهذا دليل اآخر على اأن الختبار اأحادي البعد، وال�سكل )1( يبني 

قيم اجلذور الكامنة للعوامل.

تابع �جلدول رقم )6(
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 �سكل )1(
قيم �جلذور �لكامنة للعو�مل

اإن املنحنى تغري اجتاهه وانعطف  اأن املقيا�ص اأحادي البعد، حيث   يتبني من ال�سكل )1( 

بدرجة ملحوظة عند العامل الثاين.

 Hambleton & Swaminathan,( و�سوامناثان  هاملبتون  اأ�سار  �ملو�سعي:  �ل�ستقالل   -

1985( اإىل اأن افرتا�ص ال�ستقالل املو�سعي يكايفء افرتا�ص اأحادية البعد يف الختبار، ويعني 

هذا اأنه اإذا حتقق افرتا�ص اأحادية البعد يف الختبار فاإن الختبار يحقق افرتا�ص ال�ستقالل 

املو�سعي.

- ت�ساوي معامالت �لتمييز: مت ح�ساب معامالت التمييز لفقرات الختبار من خالل ح�ساب 

ككل،  الختبار  على  واأدائهم  الفقرة  على  الأفراد  اأداء  بني  النقطي  الثنائي  الرتباط  معامل 

والذي يعترب موؤ�سرًا لدرجة متييز الفقرة، واجلدول )7( يبني نتائج ذلك.

�جلدول )7(
معامالت �لتمييز لفقر�ت �لختبار

معامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرة

10.51100.56190.61280.50

20.47110.49200.60290.52

30.57120.49210.57300.51

40.52130.62220.50310.47

50.50140.53230.53320.53
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معامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرةمعامل التمييزرقم الفقرة

60.48150.60240.48330.51

70.53160.53250.56340.59

80.47170.49260.51350.49

90.57180.59270.53360.52

يتبني من اجلدول )7( اأن معامالت التمييز لفقرات الختبار تراوحت بني )0.47( وبني 

)0.62(، اأي اأن مدى معامل التمييز الذي تقع فيه الفقرات هو )0.15(، وحتى يتحقق افرتا�ص 

ت�ساوي معامالت التمييز ومطابقتها للنموذج يجب اأن تكون جميع قيم معامالت التمييز واقعة 

بني املدى املبني باملعادلة التالية:

املدى = املتو�سط احل�سابي ملعامالت التمييز ± 0.15

وكان املتو�سط احل�سابي ملعامالت التمييز ي�ساوي )0.53(، وتراوح املدى )حدود املطابقة 

بني )0.38( وبني )0.68(، وكما تبني من جدول )7( فاإن جميع قيم معامالت الفقرات وقعت 

 Hambleton &( سمن هذا املدى، وهذا موؤ�سر على حتقق افرتا�ص ت�ساوي معامالت التمييز�

 .)Swaminathan, 1985

- �لتخمني: مت التحقق من عدم التخمني اأو انخفا�ص موؤ�سر التخمني من خالل مالحظة اأداء 

ب�سكل  عليها  اأداوؤهم  كان  حيث  ال�سعبة،  الفقرات  على  املتدنية  القدرة  ذوي  من  املفحو�سني 

متدٍن وبدرجة كبرية.

- �لتحرر من �ل�سرعة: لتحقيق هذا الفرتا�ص مت اإعطاء وقًتا كاٍفًيا للمفحو�سني لالإجابة عن 

فقرات الختبار، ولقد اأجاب جميع املفحو�سني عن الختبار قبل نهاية )90( دقيقة، ومل يوجد 

اأي مفحو�ص مل يجب عن الفقرات الأخرية يف الختبار، وبالتايل ميكن القول باأنه مل يكن لعامل 

ال�سرعة اأي دور يف الإجابة على فقرات الختبار.

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين ومناق�ستها

ن�ص ال�سوؤال الثاين على: ما قيم تقديرات معلم ال�سعوبة للفقرات وفق منوذج را�ص؟

لالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب قيم معامالت ال�سعوبة لفقرات الختبار وقيم اإح�سائي 

املطابقة الداخلية وقيم اإح�سائي املطابقة اخلارجية لكل قيمة ملعامل ال�سعوبة مقدرة بوحدة 

اللوجيت، واجلدول )8( يبني نتائج ذلك.

تابع �جلدول رقم )7(
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�جلدول رقم )8(
قيم معامالت �ل�سعوبة للفقر�ت وقيم �إح�سائي �ملطابقة �لد�خلية

وقيم �إح�سائي �ملطابقة �خلارجية للفقر�ت

رقم 
الفرة

�شعوبة 
الفقرة

اإح�شائي املطابقة الداخلية 
رقم واخلارجية ل�شعوبة الفقرة

الفرة
�شعوبة 
الفقرة

اإح�شائي املطابقة الداخلية 
واخلارجية ل�شعوبة الفقرة

الداخلية 
inft

اخلارجية 
outfit

الداخلية 
inft

اخلارجية 
outfit

10.960.820.11190.251.21-0.10

20.210.750.31200.080.330.70-

31.22-1.05-1.22-210.30-1.10-0.20-

40.651.150.91221.15-0.31-0.40

50.461.19-0.95-230.520.920.10

61.25-1.05-1.21-241.21-1.11-1.50-

70.360.58-0.10-250.900.420.60-

80.751.231.09260.700.711.26

91.220.81-0.54-270.610.100.41

100.840.87-0.72280.471.31-1.52-

111.310.420.21290.78-0.81-0.93-

120.661.110.95300.370.620.21-

130.221.21-1.13-310.050.320.62-

140.19-0.410.25-320.15-0.370.19-

150.490.810.38330.370.310.32-

160.370.850.31340.410.720.18

170.921.020.87351.19-0.41-0.35

180.560.69-0.82360.180.100.11-

اأن مدى قيم معامل ال�سعوبة للفقرات تراوح من )-1.25( اإىل   يتنب من اجلدول )8( 

)1.52(، وتراوح مدى املطابقة الداخلية من )-1.31( اإىل )1.49(، وتراوح مدى املطابقة 

اخلارجية من )-1.52( اإىل )1.26(، وهي قيم مقبولة.
ثالثًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث ومناق�ستها

ن�ص ال�سوؤال الثالث على: ما اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار،ال�سدق والثبات؟ 

لالإجابة على ال�سوؤال مت عمل ما يلي:

بتحقق  القيا�ص  ومو�سوعية  الختبار  نتائج  تف�سري  مو�سوعية  تتحقق  �لختبار:  �سدق   ) �أ 

افرتا�سات منوذج را�ص على بيانات الختبار ب�سيغته النهائية، وذلك بعد حذف املفحو�سني 
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والتحقق من افرتا�سات  النموذج،  املطابقة لفرتا�سات  الفقرات غري  املطابقني وحذف  غري 

 ،)Stenner, 1990( النموذج يعترب تقومي ملدى �سدق النموذج يف حتقيق مو�سوعية القيا�ص

ومت اإجراء ذلك، ومت التحقق من �سدق الختبار كذلك من خالل:

اأداة الدرا�سة من خالل عر�ص الختبار على  - �سدق �ملحكمني: مت تو�سيح هذا حتت عنوان 

املحكمني.

- �ل�سدق �ملعياري: مت التحقق من ال�سدق املعياري من خالل ح�ساب معامل ارتباط بري�سون 

بني عالمات اأفراد عينة الدرا�سة على الختبار وبني عالماتهم على اختبار منت�سف الف�سل 

على م�ساق الإح�ساء التحليلي، وكان ي�ساوي )0.79(، وكانت القيمة دالة عند م�ستوى الدللة 

)α=0.01(، وكانت قيمة التباين املف�سر ت�ساوي )0.62( وهي قيمة مرتفعة، وتدل على اأن 
الختبار يتمتع بال�سدق. 

عن  ا�ستقالليته  اأي  القيا�ص،  ا�ستقاللية  بتحقق  القيا�ص  ثبات  يتحقق  �لختبار:  ثبات   ) ب 

وهذا  الختبار،  عليها  املطبق  العينة  عن  وا�ستقالليته  العينة،  على  املطبق  الختبار  فقرات 

الثبات يف منوذج را�ص على مدى الدقة يف تقدير  القيا�ص، ويدل مفهوم  موؤ�سر لتحقيق ثبات 

موقع كل من الفقرات والأفراد على مت�سل ال�سمة، ومت ح�ساب معامل الثبات املتعلق بالفقرات 

وكان ي�ساوي )0.92(، ومت ح�ساب معامل الثبات املتعلق بالأفراد وكان ي�ساوي )0.94(، وهي 

اأن عينة الفقرات كافية للتمييز بني  قيم مرتفعة، وتدل قيمة معامل الثبات املتعلق بالفقرات 

م�ستويات التح�سيل لالأفراد، وتدل قيمة معامل الثبات املتعلق بالأفراد اأن عينة الأفراد كافية 

للتمييز بني م�ستويات ال�سعوبة للفقرات، وبالتايل ميكن اأن ي�ستفيد الأ�ستاذة اجلامعيون الذين 

هذا  من  العليا  الدرا�سات  برامج  على  القائمون  وكذلك  التحليلي،  الإح�ساء  مقرر  يدر�سون 

الختبار لتحديد امل�ستوى احلقيقي لطلبة الدرا�سات العليا يف التخ�س�سات الرتبوية، وكذلك 

ميكن اأن ي�ستفيد من الختبار الباحثون يف جمال القيا�ص والتقومي.

�لتو�سيات:
تو�سي الدرا�سة بالآتي:

- ال�ستفادة من الختبار من خالل تطبيقه على طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنيه 

احلكومية واخلا�سة، لتقومي برامج الدرا�سات العليا فيها.

- التحقق من خ�سائ�ص الختبار با�ستخدام النموذج الثنائي املعلمة، والنموذج الثالثي املعلمة 

من مناذج نظرية ا�ستجابة الفقرة.
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- ا�ستخدام منوذج را�ص يف بناء اختبارات مل�ساقات اأخرى تدر�ص ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراة. 
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