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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

reduced the number of items to 40. The 40- item 
test was administered among a sample of 956 male 
and female freshmen students at QOU. The most 
significant results were shown in verifying the 
assumptions of item response theory in this study in 
addition to having 38 items that were in consistent 
with Rasch Model while 2 items were excluded as 
they found to be inconsistent with Rasch Model. 
Furthermore, 63 individuals were excluded from the 
sample because they were found inconsistent with 
the model. Additionally item difficulty of the test 
was found to be acceptable and consistent with the 
criteria given in the review of literature. The analysis 
also produced a good test that has different forms 
of validity in addition to (0.99) reliability of items 
and (0.80) reliability of individuals. The results also 
revealed that the maximum value of information was 
achieved at )Ɵ=b( which agrees with Rasch Model 
and that the test offers the maximum information at 
medium ability levels while the minimum information 
was at both lowest and highest ability levels.

Keywords: Test construction, Criterion 
Referenced Test (CRT), Item Response Theory 
(IRT), Rasch model, English Language (1).

مقدمة:
اإىل  النتقادات  بع�ص  القيا�ص  علماء  من  العديد  وجه 
الختبارات معيارية املرجع، التي ارتبط ظهورها بفل�سفة الرتبية 
التي كانت �سائدة يف الوليات املتحدة الأمريكية يف اأوائل القرن 
الن�سبية  الأفراد ح�سب مراكزهم  الع�رشين، وكان هدفها ت�سنيف 
بني اأقرانهم يف القدرات املختلفة، واهتمت الختبارات املعيارية 
املرجع باإبراز الفروق الفردية بني الأفراد بغ�ص النظر عن مدى 
لهذه  وكان  قيا�سها،  املراد  واملعلومات  للمهارات  الفرد  اإتقان 
املرجع،  حمكية  الختبارات  ظهور  يف  الأكرب  الدور  النتقادات 
الطلبة يف  التمييز بني  على جمرد  والتي مل يعد هدفها مقت�رشاً 
معينة،  مهارات  اكت�سابهم  على  تركز  واإمنا  امل�ستوى،  اأو  القدرة 
وحتقيق اأهداف حمددة، بل واإتقان تلك املهارات وتلك املعلومات، 
الفرد  اأداء  مقارنة  اإىل  املرجع  حمكية  الختبارات  وتهدف  كما 
مب�ستوى  اأو  ال�سلوك  من  جمال  يف  وحمدد  مطلق  اأداء  مب�ستوى 
اأداء الفرد باأداء الآخرين،  كفاية معني، دون احلاجة اإىل مقارنة 
 .)2001 كما هو احلال يف الختبارات معيارية املرجع )عالم، 
وبهذا فاإن الختبار املحكي املرجع يعتمد يف جوهره على تقدير 
اأو درجة قطع  اأداء  م�ستوى  اأو  بالن�سبة ملحك  الفرد  اأداء  م�ستوى 
اإتقان  م�ستوى  حتقيق  املعلم  يود  فعندما   .)Popham, 1978(
معني لدى طلبته فينبغي عليه اأن يجيب كل منهم اإجابة �سحيحة 
عن ن�سبة مئوية من فقرات الختبار، يتم حتديدها م�سبقًا وت�سمى 
الفرد  عليها  اأن يح�سل  ينبغي  التي  الدرجة  القطع؛ وهي  بدرجة 
يف املجال ال�سامل لفقرات الختبار، لكي يكون متقنًا ملحتوى اأو 
مهارة معينة. واأحيانًا ت�سري درجة القطع اإىل احلد الأدنى لالأداء 
.)Guskey، 1988( املقبول، لكي يتمكن الفرد من اأداء مهام تالية

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستخدام نظرية ال�ستجابة للفقرة 
لطلبة  الجنليزية)1(  اللغة  يف  املرجع  حمكي  اختبار  بناء  يف 
هذا  ولتحقيق  را�ص)،  منوذج(  وفق  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 
موؤلفًا  الجنليزية)1(  اللغة  يف  حت�سيلي  اختبار  بناء  مت  الهدف 
بدائل،  اأربعة  من  متعدد  من  الختيار  نوع  من  فقرة   )45( من 
 )5( حذف  مت  الجنليزية)1(،  اللغة  يف  الطالب  حت�سيل  يقي�ص 
غر�سها،  توؤدي  فقرات  هناك  اأن  على  املحكمون  اأجمع  فقرات 
طبق  فقرة.   )40( من  مكونًا  الأولية  ب�سورته  الختبار  فاأ�سبح 
على اأفراد عينة الدرا�سة البالغ عددهم )956( طالبًا وطالبة، من 

طلبة ال�سنة الأوىل يف جامعة القد�ص املفتوحة. 
حتقق  الدرا�سة:  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأبرز  ومن 
الدرا�سة، وكذلك  افرتا�سات نظرية ال�ستجابة للفقرة يف بيانات 
الختبار  فقرات  من  فقرة   )38( عن  ال�ستجابات  مطابقة 
النموذج،  تطابق  فقرتني، مل  )را�ص(، وحذف  لفرتا�سات منوذج 
النتائج  بينت  كما  للنموذج،  مطابقني  غري  فرداً   )63( وحذف 
�سمن  مقبولة  كانت  اأنها  ال�سعوبة  معامل  بتقديرات  املتعلقة 

املحكات التي اأوردتها اأدبيات القيا�ص الرتبوي.
متعددة  مبظاهر  يتمتع  جيد  اختبار  عن  التحليل  واأ�سفر 
لقدرات   )0.80( الختبار،  لفقرات   )0.99( ال�سدق، وبثبات  من 
الأفراد. كما بينت النتائج اأن قيمة دالة املعلومات كانت اأق�سى 
من  متوقع  هو  كما  وذلك  تقريبًا،   )Ɵ=b( كانت  عندما  ميكن  ما 
منوذج )را�ص(. واأن الختبار يقدم اأكرب كمية من املعلومات عند 
م�ستويات القدرة املتو�سطة، ويقدم اأقل كمية من املعلومات عند 

م�ستويات القدرة العالية واملتدنية.
الختبارات  الختبارات،  بناء  املفتاحية:♦ الكلمات♦
اللغة  را�ص،  منوذج  للفقرة،  ال�ستجابة  نظرية  املرجع،  حمكية 

الجنليزية)1(.

Using Item Response Theory for Constructing a 
Criterion- Referenced Test in English Language 
(1) for Al-Quds Open University Students Accord-

ing to Rasch Model

Abstract:

The present study aimed at using the item 
response theory for constructing a criterion- 
referenced test in English Language (1) for Al-
Quds Open University (QOU) Students according 
to Rasch Model. To achieve this objective, a test 
of 45-multiple-choice items with four choices was 
constructed to measure students’ achievement in 
English Language (1). Later and upon the referees’ 
recommendations, five items were excluded because 
they were found to be similar to other items which 
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بعملية  الرتبوي  والتقومي  القيا�ص  يف  العاملون  اهتم  وقد 
التدري�سية.  الأهداف  من  التمكن  م�ستوى  ح�سب  الطلبة،  ت�سنيف 
قرارات  اتخاذ  على  املربني  ت�ساعد  الطلبة  ت�سنيف  م�ساألة  اإن  اإذ 
تعليمية مهمة، مت�ص حا�رش الطلبة وم�ستقبلهم، ويتطلب ت�سنيف 
الطلبة كفايات ومهارات حمددة يجب اأن يتقنها املعلم، اأو يتمكن 
تعليمية  اأهداف  �سورة  يف  �سياغتها  ويعيد  ويحللها،  منها، 
قبل  الطالب  اإىل  الأهداف  هذه  ويقدم  للقيا�ص،  قابلة  اإجرائية 
ي�سمى  ما  با�ستخدام  ويقدر مدى حتققها  التعليمية،  العملية  بدء 
بالختبارات حمكية املرجع )Criterion Referenced Tests( التي 
ُيعتمد على نتائجها يف ت�سنيف الطلبة اإىل جمموعتني: اإحداهما 

.)Hambleton,1994(والأخرى غري متمكنة ،)Masters(متمكنة
ويف معظم الختبارات كان ُيعتمد على النظرية الكال�سيكية 
من  ملجموعة  تعر�ست  وتقنينها،والتي  الختبارات  بناء  يف 
 Hambleton(و�سوامينثان هامبلتون  اأ�سار  ما  وفق  النتقادات 
Swaminathan, 1985 &(، بالإ�سافة ملعاناتها عيوب وجوانب 

اأن  اجلوانب  تلك  اأهم  ومن   .)Stocking, 1999( حمددة  �سعف 
من  ملجموعة  بالن�سبة  حتدد  لالختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص 
اختبار  اإىل  بالن�سبة  حتدد  الأفراد،  خ�سائ�ص  اإن  كما  الأفراد، 
املعياري  اخلطاأ  اأن  اأي�سًا  وتفرت�ص  مطلق.  ب�سكل  ولي�ص  معني، 
يف القيا�ص مت�ساٍو لكل الأفراد وهذا يفتقر اإىل الدقة؛ زيادة على 
اإنها ل تبني مدى حت�سيل الفرد على م�ستوى الفقرة، واإمنا على 
 .)Hambleton Swaminathan & Rogers،1999( ككل  الختبار 
يف  للفقرة  ال�ستجابة  نظرية  مناذج  ا�ستخدام  فكرة  لذلك،جاءت 
النظرية  عيوب  تاليف  فيها  ُيفرت�ص  والتي  الختبارات،  بناء 
القيا�ص  يف  املهتمني  حماولت  ثمرة  تعد  اإنها  كما  الكال�سيكية، 
النف�سي والرتبوي لتطوير مقايي�ص اأكرث دقة يف قيا�سها لل�سمات 
تعانيها  التي  امل�سكالت  حلل  وكمحاولة  والرتبوية،  النف�سية 

النظرية الكال�سيكية )عودة، 1992(. 
وتقدير  الختبار  بناء  يف  الدرا�سة  هذه  اعتمدت  وقد 
خ�سائ�سه ال�سيكومرتية على النظرية احلديثة يف القيا�ص، اأو ما 
 Item( يعرف بنظرية ال�سمات الكامنة، اأو نظرية ال�ستجابة للفقرة
للتوجه احلايل  اإطاراً  ت�سكل  Response Theory, IRT( بو�سفها 

 ،)Anastasi, 1982( الفقرات  اختيار  يف  املنظور  وامل�ستقبل 
وكذلك على اعتبار اأنها نظرية بديلة للنظرية الكال�سيكية.

اأن  للفقرة  ال�ستجابة  نظرية  مناذج  مميزات  اأهم  ومن 
والتمييز،  )ال�سعوبة،  الفقرة  خ�سائ�ص  يجعل  ا�ستخدامها 
هذه  تقدير  يف  امل�ستخدمة  الأفراد  عينة  عن  م�ستقلة  والتخمني( 
عن  م�ستقلة  الأفراد  قدرات  تقديرات  جتعل  وكذلك  اخل�سائ�ص، 
التقديرات،  هذه  على  احل�سول  يف  امل�ستخدمة  الختبار  فقرات 
وحذف  حتديد  خالل  من  وثباتها  النتائج  دقة  حت�سني  وكذلك 
 Hambleton,( الأفراد والفقرات غري املطابقة للنموذج امل�ستخدم

.)1988; Lord & Stocking, 1989

املعلم  منوذج  للفقرة،  ال�ستجابة  نظرية  مناذج  اأهم  ومن 
خا�سية  يحقق  بو�سفه  را�ص،  بنموذج  ي�سمى  ما  اأو  الواحد، 
 Wright & Stone,( والرتبوي  النف�سي  القيا�ص  يف  املو�سوعية 
جورج  الدمنركي  الريا�سيات  عامل  با�سم  ارتبط  والذي   ،)1979

املو�سوعية  دعائم  باإر�ساء  اهتم  الذي   ،)George Rasch( را�ص 

يف �سلوك الإن�سان وقيا�ص الظواهر ال�سلوكية، حيث تبنى الأ�سا�ص 
الحتمايل يف تف�سري الأداء. مبعنى اأن يح�سل الفرد على العالمة 
نف�سها يف كل الختبارات التي تقي�ص ال�سمة نف�سها مهما اختلفت 
�سعوبة فقرات هذه الختبارات، مما يعني ا�ستقالل 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(، 
�سعوبة  ميزان  على  الفقرة  موقع  بتحديد  كذلك  النموذج  ويهتم 
على  للفرد  القدرة  م�ستويات  وتدريج  الختبار،  فقرات  جميع 

اختبار معني على نف�ص ميزان تعيري الفقرات )عالم، 2006(.
�سعوبة  عن  الفرد  قدرة  زيادة  اإن  را�ص  منوذج  ويفرت�ص 
الفقرة يوؤدي اإىل زيادة يف احتمال حدوث ال�ستجابة ال�سحيحة. 
لكن العالقة بني قدرة الفرد و�سعوبة الفقرة لي�ست عالقة قاطعة، 
فقد تكون قدرة الفرد اأكرب من �سعوبة الفقرة لكنه يجيب اإجابة 
خاطئة وقد تزداد �سعوبة الفقرة عن قدرة الفرد لكنه يجيب اإجابة 
�سحيحة. ولذلك تو�سل را�ص اإىل اأن الفرق بني القدرة وال�سعوبة 

هو الذي يحدد احتمال الإجابة ال�سحيحة )كاظم، 1988(. 
املعادلة  يف  النموذج  لهذا  الريا�سية  ال�سيغة  وتتمثل 

التالية:
 )i=1,2,3,……….n(

لفرد  ال�سحيحة  الإجابة  احتمال  اإىل   :Pi (Ɵ) ترمز  حيث 
الطبيعي  اللوغاريتمي  الأ�سا�ص  اإىل   )i،e( الفقرة  عن   (Ɵ) قدرته
وهو ي�ساوي )2.718( تقريبًا، D اإىل معامل القيا�ص اأو التدريج 
اأن  ليوؤكد  العامل  )1.7( وي�ستخدم هذا  ي�ساوي  وهو مقدار ثابت 
التجميعية  للدالة  حقيقي  تقريب  هي  اللوغاريتمية  الدالة  هذه 
 i)Hambleton اإىل معلم ال�سعوبة للفقرة bi ،الطبيعية لهذا النموذج

.& Swaminathan, 1985(

اأن♦ القيا�س♦يجب♦ وحتى♦تتوافر♦متطلبات♦املو�سوعية♦يف♦
 McCamey, 2002; Kim &( را�س♦ نوذج♦ افرتا�سات♦ ت�ستوفى♦

Hong, 2004(ومنها:

Ú♦ اأحادية♦البعد:♦اإن اأحادية البعد تعني اأن ُيعرف املتغري
واأن  فقط،  ال�سعوبة  ذات  الفقرات  بو�ساطة جمموعة من  )ال�سمة( 
على  اأداءهم  وحدها  حتدد  البعد  اأحادية  قدرة  لالأفراد  يكون 
الختبار )ال�رشقاوي واآخرون، 1996(، اأي تتدرج فقرات الختبار 
التعريف  على  الفقرات  هذه  وت�ستمل  واحداً  متغرياً  تقي�ص  بحيث 
الإجرائي للمتغري مو�سوع القيا�ص، وكما يق�سي هذا ال�رشط اأي�سًا 
اأن يتدرج الأفراد على مت�سل هذا املتغري وفقًا مل�ستويات اأدائهم 
يف الإجابة على فقرات الختبار بحيث يكون لهوؤلء الأفراد قدرة 

اأحادية البعد )من�سي، 1998(.
Ú♦ الفرد ا�ستجابات  اإن  به  وُيق�سد  املو�سعي:♦ ال�ستقالل♦

للفقرات املختلفة م�ستقلة ا�ستقالًل اإح�سائيًا، وهذا يعني اأن اأداء 
الفرد على الفقرة ل يتاأثر باأدائه على الفقرات الأخرى يف الختبار، 
ول يتاأثر اأي�سًا باأداء الأفراد الآخرين الذين يوؤدون هذا الختبار، 
اأن تقدير معامل الفقرة ل يعتمد على تقديرات معامل الفقرات  اأي 
الذين  الأفراد  تقديرات قدرات  يعتمد على  املكونة لالختبار، ول 
القدرة )ال�سمة( للفرد ل  الفقرات، وكذلك تقدير  يجيبون عن هذه 

 Pi)0( = eD )e-bi(

eD )e-bi(1+
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يعتمد على قدرة الأفراد الآخرين الذين يوؤدون الختبار، ول على 
تقديرات معامل الفقرات التي يوؤدونها، اأي ُيتوقع اأن نح�سل على 
نف�ص تقدير القدرة وذلك من خالل اأي جمموعة جزئية من الفقرات 
طاملا اأنها مالئمة، وكذلك من خالل اأي عينة من الأفراد، ُيتوقع 
اأن تكون تقديرات معامل الفقرة نف�سها، وبالتايل فاإن ال�ستقالل 
املو�سعي يتطلب اأن يكون احتمال الإجابة ال�سحيحة للفرد على 
فقرة ما م�ستقاًل عن اأي فقرة اأخرى عند م�ستوى معني من القدرة، 
والعوامل املوؤثرة يف احتمال ا�ستجابة الفرد على فقرة معينة هي 
فقط ال�سمة الكامنة التي تقي�سها الفقرة، ومعامل الفقرة التي يجيب 

.)Hambleton, 1987( عليها الفرد
ويذكر )كيوننجهام، 1986( اإن افرتا�ص ال�ستقاللية يعني 
بب�ساطة اأن اإحدى الفقرات ل يكون لها تاأثري على احتمالية تو�سل 
ويتحقق  الأخرى،  الفقرات  عن  ال�سحيحة  الإجابة  اإىل  الأفراد 
تقي�ص  الفقرات  اإذا كانت جمموعة  ال�ستقالل املو�سعي  افرتا�ص 

.)Cunningham,1986( قدرة اأو �سمة واحدة
Ú♦ ثابت معدل  هناك  يكون  اأن  وتعني  القيا�س:  خطية♦

لتدريج املقايي�ص، حيث يتدرج كل من الأفراد والفقرات على نف�ص 
املت�سل تدريجًا خطيًا بوحدة قيا�ص واحدة.

Ú♦ فيه متيز  الذي  احلد  اأي  الفقرة:  خ�سائ�س♦ منحنى♦
الفقرات بني الأفراد ذوي امل�ستويات املختلفة يف القدرة، وجميع 
هذه الفقرات يجب اأن يكون لها قيم متييز مت�ساوية،وميكن و�سف 
التي  القدرة  اأو  وال�سمة  الفقرة  على  الفرد  حت�سيل  بني  العالقة 
الفقرة،  هذه  يحوي  اختبار  يقي�سها  اأو  فقرات،  جمموعة  تقي�سها 
من خالل اقرتان تراكمي �ساعد يعرف با�سم منحنى خ�سائ�ص 
اإجابة الأفراد عن الفقرة  اإذ يوفر هذا املنحنى احتمالت  الفقرة. 
املنحنى  وكون  �سحيحة.  اإجابة  املختلفة  القدرة  م�ستويات  يف 
تراكميًا �ساعداً، ي�سري بو�سوح اإىل اأن احتمال اإجابة الفقرة اإجابة 

�سحيحة يزداد بازدياد قدرة الفرد. 
Ú♦ فرد يوجد  ل  اأنه  يفرت�ص  حيث  التخمني:  اأثر♦ انعدام♦

يخمن الإجابة ال�سحيحة، ويتفق هذا مع اأحادية البعد.
Ú♦ ال�ستجابة نظرية  تفرت�ص  ال�رشعة:  عامل  افرتا�ص 

فقرات  عن  الإجابة  يف  دوراً  يوؤدي  ل  ال�رشعة  عامل  اأن  للفقرة 
الختبار، مبعنى اإن اإخفاق الأفراد يف الإجابة عن فقرات الختبار 
يف  ال�رشعة  عامل  تاأثري  اإىل  ولي�ص  قدرتهم  انخفا�ص  اإىل  يرجع 
دوراً  اأدى  قد  ال�رشعة  اإذا كان عامل  ما  تقدير  اإجاباتهم، وميكن 
يف الإجابة عن طريق معرفة عدد املفحو�سني الذين مل يتمكنوا 
من الإجابة عن جميع فقرات الختبار الذي اأجري عليهم، وعندما 
تكون ال�رشعة اأحد العوامل املوؤثرة يف الأداء على الختبار، فاإن 
يقي�سها  التي  القدرة  وهما  الأداء  هذا  يف  توؤثران  قدرتني  هناك 
الختبار، والقدرة اخلا�سة ب�رشعة الأداء، وهذا انتهاك لفرتا�ص 

.)Hambleton & Swaminathan, 1989( اأحادية البعد
وي�سرتط ل�ستخدام منوذج )را�ص( توفر اأداة م�سممة لقيا�ص 
اأي من نوع الختيار من  التدريج،  �سمة واحدة، ببيانات ثنائية 
متعدد )Bowles, 2005(، وعندما ي�ستجيب الفرد لفقرة يف اختبار 
ما، فاإنه يحدث تفاعل بني قدرة هذا الفرد و�سعوبة تلك الفقرة، 
را�ص  النف�سي يف منوذج  اجلانب  يت�سح  التفاعل  ومن خالل هذا 

يف اعتماده على اأ�سا�سني منطقيني، وهما: احتمال اأن يجيب الفرد 
اإجابة �سحيحة عن فقرة �سهلة اأكرب من احتمال اأن يجيب اإجابة 
ال�سحيحة  الإجابة  احتمال  ويزداد  �سعبة،  فقرة  عن  �سحيحة 
الحتمال  قدرته، ويكون هذا  م�ستوى  بزيادة  ما  فقرة  للفرد عن 
 Gyagenda( حمكوم بالفرق بني قدرة الفرد و�سعوبة تلك الفقرة

 .)& Engelhard, 1998; Eyres et al.,2005

خطة  اإعداد  املرجع  حمكية  الختبارات  بناء  ويتطلب 
تف�سيلية دقيقة قبل البدء الفعلي يف كتابة الفقرات التي ي�ستمل 
اإتباع♦ عليها الختبار، ولبناء♦الختبار♦حمكي♦املرجع♦ل♦بد♦من♦

جمموعة♦من♦الطوات♦كما♦حددها )عالم، 2006(:
1♦ اإىل . الذي يقي�سه الختبار وحتليله  ال�سلوكي  النطاق  حتديد 

النطاق  حتديد  ُيعد  ومهارات:حيث  معارف  من  مكوناته 
عالمة  اإليه  تن�سب  الذي  املرجعي  الإطار  مبثابة  ال�سلوكي 

الفرد يف الختبار.
2♦ النطاق . حتليل  بنواجت  املتعلقة  ال�سلوكية  الأهداف  �سياغة 

ال�سلوكي: حيث ينبغي �سياغة املهارات الناجتة عن حتليل 
بفقرات  قيا�سها  ليمكن  �سلوكية  �سياغة  ال�سلوكي  النطاق 
اختبارية، وت�سري هذه الأهداف اإىل املحتوى املرجعي الذي 

�سوف يتعامل معه الفرد اأثناء اختباره.
3♦ حتديد . يتم  حيث  لالختبار:  التف�سيلية  املوا�سفات  تكوين 

موا�سفات الختبار املحكي املرجع ب�سكل مف�سل ودقيق.
4♦ الختبار . فقرات  كتابة  وتتطلب  الختبار،  فقرات  كتابة 

النطاق  حمتوى  من  الختبار  باين  ومتكن  كبرية  مهارة 
ال�سلوكي الذي يقي�سه الختبار.

5♦ جتميع فقرات الختبار:حيث يتم تن�سيق الفقرات يف �سوء .
الأهداف التي تقي�سها لتكوين الختبار، وهذا يتطلب مراعاة 
الت�سل�سل املنطقي للفقرات وجتميع الفقرات التي تكون من 

نوع واحد معًا.
6♦ تطبيق . يتم  فقراته:  وحتليل  ميدانيًا  الختبار  جتريب 

للتعرف على مدى مالَءمة  الأفراد  الختبار على عينة من 
فقراته للمختربين ودرجة متييزها بني الأفراد الذين حققوا 
وذلك  حتقيقه،  من  يتمكنوا  مل  الذين  والأفراد  معينًا  هدفًا 
املتعلق  ال�سلوكي  النطاق  قيا�ص  يف  الفقرات  �سدق  لتقييم 

بالأهداف املحددة. 
7♦ التحقق . ويتم  درجاته:  وثبات  الختبار  �سدق  من  التحقق 

املرجع،  حمكية  بالختبارات  اخلا�سة  بالطرق  ذلك  من 
يتعلق  املرجع  حمكية  الختبارات  يف  ال�سدق  فمفهوم 
قرارات  من  عليها  يرتتب  وما  الدرجات  تف�سري  مبنطقية 

�سائبة، اأما مفهوم الثبات فيتعلق بات�ساق الدرجات.

صدق االختبارات حمكية املرجع:

يف  ال�سدق  اأنواع  بتمييز  املخت�سني  من  عدد  يرى 
الختبارات حمكية املرجع عنها يف الختبارات معيارية املرجع 
وال�سدق  املحتوى،  �سدق  عن  كبديل  الو�سفي  ال�سدق  فيذكرون 
املجال  انتقاء  و�سدق  التجريبي،  ال�سدق  عن  كبديل  الوظيفي 

ال�سلوكي كبديل عن �سدق البناء )عبابنة، 2009(.
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اأما يف نظرية ال�ستجابة للفقرة فتتحقق مو�سوعية تف�سري 
نتائج الختبار ومو�سوعية القيا�ص من خالل حتقق افرتا�سات 
النهائية، وذلك بعد  منوذج را�ص على بيانات الختبار ب�سورته 
حذف الأفراد والفقرات غري املطابقني لفرتا�سات النموذج، ويعد 
التحقق من افرتا�سات النموذج تقوميًا ملدى �سدق النموذج يف 
حتقيق مو�سوعية القيا�ص )Stenner, 1990(، اإن ا�ستخدام منوذج 
را�ص يف بناء اختبار ما يدل على توفر متطلبات املو�سوعية يف 
قيا�ص متغري القدرة مو�سوع القيا�ص، مما يعني التحقق من توفر 
�رشطي ال�سدق والثبات لتقديرات كل من قدرات الأفراد وفقرات 
تتطابق  ل  الذين  الأفراد  حذف  واإن   ،)1988 )كاظم،  الختبار 
الذين  الأفراد  والإبقاء على  النموذج  افرتا�سات  ا�ستجاباتهم مع 
تت�سق  الذين  )اأي  النموذج  افرتا�سات  مع  ا�ستجاباتهم  تتطابق 
ا�ستجاباتهم املالحظة على الفقرة واحتمال جناحهم فيها(، يعني 
وجود ات�ساق بني ا�ستجاباتهم على الفقرة ودرجاتهم الكلية على 
الفقرة  تقي�سها  التي  ال�سمة  بني  التفاق  اإىل  ي�سري  مما  الختبار، 
وال�سمة التي تقي�سها باقي فقرات الختبار، وكذلك حذف الفقرات 
غري املطابقة لفرتا�سات النموذج يدل على اأن كل فقرة م�ستبقاة 
يف الختبار تتفق يف تعريفها للمتغري مو�سوع القيا�ص مع ذلك 
الذي تعرفه باقي الفقرات يف الختبار، اأي اأن هناك اتفاقًا بني ما 
تقي�سه الفقرة وما تقي�سه بقية فقرات الختبار، وُيعد هذا موؤ�رشاً 

ل�سدق القيا�ص )عو�ص اهلل، 2010(.

ثبات االختبارات حمكية املرجع:

خ�سائ�ص  على  املرجع  حمكية  الختبارات  ثبات  يعتمد 
�رشوط  على  اعتماده  اإىل  بالإ�سافة  املفحو�سني  عينة  وقدرات 
طريقة  ولكل  الثبات،  لتقدير  طرق  عدة  وهناك  الختبار،  تطبيق 
تقدير  طرق  عر�ص  وميكن  الثبات،  تقدير  يف  اخلا�سة  اأ�ساليبها 

الثبات من خالل ال�سيغ التالية:
ثبات♦الت�ساق♦يف♦قرارات♦الإتقان♦)الت�سنيف(:♦ومنها معامل 

)كابا( الذي يح�سب من خالل املعادلة التالية:

                       حيث  K: معامل كابا،        : م�ستوى التفاق 
يف الت�سنيف امل�ساهد،:         م�ستوى التفاق املتوقع.

ثبات♦تقدير♦عالمة♦املجال:♦اإن اإجراءات تقدير ثبات عالمة 
املجال ت�ستلزم اأن يتم تعريف املجال ب�سورة وا�سحة واأن تكون 
الأف�سل  التقدير  اإن  للمجال،  ع�سوائيًا  ممثلة  الختبار  فقرات 
لعالمة املفحو�ص على املجال يكون من خالل ايجاد فرتة ثقة 
لها  ال�سحيحة م�سافًا  الإجابة  ن�سبة  الأعلى  يكون حدها  بحيث 
ال�سحيحة  الإجابة  ن�سبة  الأدنى  وحدها  واحد،  معياري  خطاأ 

مطروحًا منها خطاأ معياري واحد.واملعادلة التالية تبني ذلك:

حيث      : عالمة الطالب املالحظة على الختبار،    : تقدير 
عالمة الطالب على كامل املجال،       : اخلطاأ املعياري.

)ليفنج�ستون♦وبرينان♦ الدرجات♦من♦خالل♦معادلت♦ ثبات♦
وكني(: طور )ليفنج�ستون، 1972( معادلة لتقدير ثبات الختبار 

ح�سب ال�سيغة التالية: 

 :K2)X,T( ،العالمة احلقيقية :T ،العالمة امل�ساهدة :X حيث
معامل ليفنج�ستون،       : تباين درجات الختبار،        : متو�سط 
)KR - 20(: معامل ثبات كودر ريت�سارد�سون   عالمات الختبار، 

n: عدد فقرات الختبار، C: عالمة القطع.  ،20 -
ثبات  لتقدير  موؤ�رشاً   )1977 وكني،  )برينان  طور  كما 

الختبارات حمكية املرجع ح�سب املعادلة التالية:

درجات  تباين   : وكني،     برينان  معامل   :M)C( حيث 
املفحو�سني على الختبار،         : تباين �سعوبة فقرات الختبار،                        

: تباين اأخطاء القيا�ص،     : متو�سط عالمات الختبار.
الختبار  ثبات  فيتحقق  للفقرة  ال�ستجابة  نظرية  يف  اأما 
فقرات  عن  القيا�ص  ا�ستقاللية  اأي  ال�ستقاللية،  افرتا�ص  بتحقق 
العينة  عن  القيا�ص  وا�ستقاللية  العينة،  على  املطبق  الختبار 
حتقق  ل  التي  الفقرات  حذف  بعد  الختبار  عليها  املطبق 
ا�ستقاللية القيا�ص، وهذا يعترب موؤ�رشاً على حتقيق ثبات القيا�ص، 
ويتم ح�ساب معامل ثبات خا�ص بالأفراد ومعامل ثبات خا�ص 

بالفقرات )كاظم، 1988(.
ا�ستخدام♦نوذج)را�س(♦يف♦بناء♦الختبارات♦حمكية♦املرجع

اإن ا�ستخدام منوذج )را�ص( يف بناء اختبار حمكي املرجع 
توافر  القدرة، ويدل هذا على  قيا�ص  املو�سوعية يف  توافر  يعني 
و�سعوبة  الأفراد  قدرات  لتقديرات  والثبات  ال�سدق  �رشطي 
الفقرات. وتتحدد مطالب املو�سوعية يف تعريف فقرات الختبار 
وا�ستقالل  الفقرات،  الأفراد عن  تقديرات  وا�ستقالل  واحد،  ملتغري 

�سعوبة الفقرات عن اأفراد العينة )كاظم، 1988(.
بيانات  لتحليل  امل�ستخدم   )Winsteps( برنامج  ويقوم 
غري  وهم  للنموذج  املطابقني  غري  الأفراد  بحذف  الختبار 
ال�سادقني يف ا�ستجاباتهم على فقرات الختبار وفقًا لقدراتهم، 
مع  تت�سق  ل  التي  وهي  للنموذج  املطابقة  غري  الفقرات  وحذف 
فقرات  وتدريج  القيا�ص.  مو�سوع  املتغري  على  الأخرى  الفقرات 
عن  م�ستقاًل  الفرد  اأداء  وتقدير  الأفراد،  عن  م�ستقلة  الختبار 
الفقرات. وينتج عن ذلك تدريج فقرات الختبار بوحدات مت�ساوية 

ت�سمى اللوجيت )ال�سافعي، 1996(.
الباحثني  باهتمام  الختبارات  بناء  عملية  حظيت  وقد 
والدار�سني، و�سيتم يف هذه الدرا�سة عر�ص بع�ص الدرا�سات التي 
اأجريت حول بناء الختبارات حمكية املرجع وتقدير خ�سائ�سها 

ال�سيكومرتية وفق نظرية ال�ستجابة للفقرة:
قام )يا�سني، 2004( بدرا�سة هدفت اإىل تقدير اخل�سائ�ص 
الأول  لل�سف  الكيمياء  يف  املرجع  حمكي  لختبار  ال�سيكومرتية 
الثانوي العلمي وفق النظريتني الكال�سيكية واحلديثة يف القيا�ص، 
)481( طالبًا وطالبة، تكون الختبار  الدرا�سة من  تكونت عينة 
بدائل،  الأربعة  الختيار من متعدد ذي  )52( فقرة من نوع  من 

k = Po Pe-
1 Pe-

Po

Pe

Se

σP
2

σi
2

σe
2

P - Se >  > p  p Se+
PP

(k2 )X،T = -nc(2µx))KR-20( +σx
2

σx
2 -nc(2+ µx)

M ()C = +σP
2 -c(2

-c(2σP
2 + σi

2 σe
2+)                  ( n+µ)

µ)

µ

σx
2µx



138

استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

والثبات  ال�سدق  لالختبار،  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  تقدير  مت 
احلديثة  النظرية  وفق  الثبات  وتقدير  الكال�سيكية،  النظرية  وفق 
لالختبار  الثبات  معامل  بلغ  حيث  را�ص،  منوذج  با�ستخدام 
)0.99(، ومعامل الثبات لالأفراد )0.88(، ومت تقدير قيم معامل 
الفقرات لكل فقرة من فقرات الختبار وفق النظريتني الكال�سيكية 

واحلديثة.
تقدير  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2006 )ال�رشيفني،  وقام 
القيا�ص  يف  املرجع  حمكي  لختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص 
والتقومي الرتبوي وفق النظرية احلديثة يف القيا�ص، تكونت عينة 
البيت،  اآل  جامعة  طالب  من  وطالبة  طالبًا   )222( من  الدرا�سة 
مكون  الرتبوي  والتقومي  القيا�ص  يف  حت�سيلي  اختبار  بناء  مت 
بدائل،  الأربعة  الختيار من متعدد ذي  )50( فقرة من نوع  من 
معامل  وبلغ  فقرة،  لكل  والتمييز  ال�سعوبة  معامالت  ح�ساب  مت 
 ،)0.95( لالختبار  الثبات  ومعامل   ،)0.90( لالأفراد  الثبات 

ومتتع الختبار مبظاهر متعددة من ال�سدق.
وقام )حمادنة، 2009( بدرا�سة هدفت اإىل ا�ستخدام نظرية 
ال�ستجابة للفقرة يف بناء اختبار حمكي املرجع يف الريا�سيات، 
يف  اختبار  بناء  مت  املعلم،  ثالثي  اللوج�ستي  النموذج  وفق 
الريا�سيات، يقي�ص حت�سيل الطالب يف الإح�ساء، تكون من )28( 
فقرة من نوع الختيار من متعدد من اأربعة بدائل، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )411( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف الأول الثانوي 
العلمي، اأظهرت النتائج حتقق افرتا�سات نظرية ال�ستجابة للفقرة 
يف بيانات الدرا�سة، وكذلك مطابقة ال�ستجابات عن )24( فقرة 
املعلم،  اللوج�ستي ثالثي  النموذج  لتوقعات  الختبار  فقرات  من 
)ال�سعوبة،  الفقرات  معامل  بتقدير  املتعلقة  النتائج  بينت  كما 
التي  املحكات  �سمن  مقبولة  كانت  اأنها  والتخمني(  والتمييز، 

اأوردتها اأدبيات القيا�ص الرتبوي.
اختبار  بناء  اإىل  هدفت  درا�سة   )2012 )علي،  واأجرت 
يف  والتقومي  القيا�ص  ملقرر  را�ص  منوذج  وفق  املرجع  حمكي 
الرتبية الذي يدر�ص لطلبة ال�سنة الرابعة لتخ�س�ص معلم �سف يف 
كلية الرتبية بجامعة دم�سق، تكون الختبار من )99( فقرة من 
الدرا�سة  تكونت عينة  بدائل،  اأربعة  الختيار من متعدد من  نوع 
من )426( طالبًا وطالبة من طلبة كلية الرتبية تخ�س�ص معلم 
 ،)0.98( بلغ  املفردات  ثبات  معامل  اأن  النتائج  بينت  �سف، 
وبلغ معامل ثبات الأفراد )0.94(، كما بينت النتائج اأن تدريج 
الختبار املحكي املرجع يف القيا�ص والتقومي يف الرتبية بنموذج 

را�ص يحقق افرتا�سات نظرية ال�ستجابة للفقرة.
اإعداد  اإىل  2013( درا�سة هدفت  اأجرتا)هادي ومراد،  كما 
برنامج  يف  الطالب  لقبول  العربية  اللغة  يف  اختبار  وتقنني 
الكويت  بجامعة  الإن�سانية  العلوم  بكليات  العليا  الدرا�سات 
جتريبها  مت  فقرة   )130( اإعداد  ومت  را�ص،  منوذج  با�ستخدام 
عن  التجريب  اأ�سفر  العليا،  بالدرا�سات  وطالبة  طالبًا   )86( على 
حذف )30( فقرة وتعديل )16(. ومت تطبيق ال�سورة النهائية من 
الختبار على عينة مكونة من )335( طالبًا وطالبة، ومت حتليل 
حذف  عن  النتائج  واأ�سفرت  را�ص،  منوذج  با�ستخدام  البيانات 
)19( فقرة غري مالئمة للنموذج وحذف )26( فرداً غري مالئمني 
 )0.81( التحليل عن اختبار جيد يتمتع بثبات  واأ�سفر  للنموذج، 

لفقرات الختبار، )0.99( لقدرات الأفراد.
ا�ستخدام  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2015( امل�رشي  قام  كما 
يف  املرجع  حمكي  اختبار  بناء  يف  للفقرة  ال�ستجابة  نظرية 
تكون  املعلم،  اأحادي  اللوج�ستي  النموذج  وفق  الرتبوي  البحث 
اأربعة  الختبار من )48( فقرة من نوع الختيار من متعدد من 
بدائل، وبلغت عينة الدرا�سة )220( طالبًا وطالبة من طلبة كلية 
افرتا�سات  حتقق  النتائج  واأظهرت  باليمن،  املحويت  الرتبية 
النموذج اأحادي املعلم، ومطابقة )42( فقرة من فقرات الختبار 
لتوقعات النموذج كما بينت النتائج اأن تقديرات معلمي ال�سعوبة 
الرتبوي،  القيا�ص  اأدبيات  يف  املقبولة  املحكات  �سمن  والتمييز 
للنموذج،  مطابقني  غري  اأفراد   )7( حذف  النتائج  اأظهرت  كما 
وتراوحت معامل القدرة لأفراد عينة الدرا�سة بني )2.659-( اإىل 

)2.812( لوجيت.
اختبار  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2016 )الطراونة،  وقام 
العليا  الدرا�سات  لطلبة  التحليلي  الإح�ساء  يف  املرجع  حمكي 
احلكومية  الأردنية  اجلامعات  يف  الرتبوية  العلوم  كليات  يف 
من  الدرا�سة  عينة  تكونت  للفقرة،  ال�ستجابة  نظرية  با�ستخدام 
)319( طالبًا وطالبة من املاج�ستري يف كليات العلوم الرتبوية 
الدرا�سة  عينة  مطابقة  من  التحقق  مت  الأردنية.  اجلامعات  يف 
من  التحقق  ومت  را�ص،  منوذج  لفرتا�سات  الختبار  وفقرات 
معامالت  ح�ساب  ومت  للفقرة،  ال�ستجابة  نظرية  افرتا�سات 
ال�سعوبة لفقرات الختبار با�ستخدام برنامج )Bigsteps(، وتكون 
الختبار ب�سورته النهائية من )26( فقرة، واأظهرت النتائج متتع 

الختبار بدللت �سدق وثبات مقبولة.
ومن ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة تبني اأن بع�سها هدفت 
اإىل بناء اختبارات حمكية 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 
اإىل  هدفت  درا�سة  اأية  توجد  ومل  القيا�ص،  يف  احلديثة  النظرية 
اللغة الجنليزية لطلبة  بناء اختبار حت�سيلي حمكي املرجع يف 
نظرية  با�ستخدام  ال�سيكومرتية  خ�سائ�سه  وتقدير  اجلامعة 
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  لذلك  را�ص(،  )منوذج  للفقرة  ال�ستجابة 
لطلبة  اللغة الجنليزية)1(  اختبار حمكي املرجع يف مادة  بناء 
ال�سيكومرتية  خ�سائ�سه  من  والتحقق  املفتوحة  القد�ص  جامعة 

وفق نظرية ال�ستجابة للفقرة، منوذج )را�ص(.

مشكلة الدراسة
اإجباري  جامعة  متطلب  الجنليزية)1(  اللغة  مقرر  يعد 
الدرا�سية  ال�سنة  الطالب يف  يدر�سه  املفتوحة،  القد�ص  يف جامعة 
واأن  �سبق  التي  واملعارف  املهارات  من  عدداً  ويت�سمن  الأوىل، 
در�سها يف املرحلة الثانوية، وُي�سرتط جناح الطالب يف هذا املقرر 
)ح�سوله على 50 % فاأعلى( ليت�سنى له الت�سجيل للمقرر الالحق 
اللغة الجنليزية)2(، ولوحظ اأن كثرياً من الطلبة ذوي التح�سيل 
ل  املقرر  يدر�سونها يف هذا  التي  املهارات  باأن  ي�سكون  املرتفع 
الذي  الوقت  من  الرغم  الكثري،على  ال�سيء  معارفهم  اإىل  ت�سيف 
لوقت  الأمثل  ال�ستغالل  اأجل  ومن  درا�سته،  يف  الطالب  يق�سيه 
الطالب وجهده،فقد اأدى ذلك بامل�سوؤولني يف اجلامعة اإىل التفكري 
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اأداة  توافر  لعدم  امل�سكلة،ونظراً  لهذه  املنا�سبة  احللول  و�سع  يف 
حت�سيل  لقيا�ص  مقبولة،  �سيكومرتية  بخ�سائ�ص  تتمتع  قيا�ص 
الطلبة يف مقرر اللغة الجنليزية)1(، وللحاجة امللحة لتوافر اأداة 
اأو  متكن  مدى  من  التحقق  خاللها  من  ميكن  مو�سوعية،  قيا�ص 
اإتقان الطلبة للمهارات واملعارف املحددة يف هذا املقرر. وذلك 
نظراً لأهمية اإتقان مثل هذه املهارات يف قيا�ص حت�سيل الطلبة 
اأن  ميكن  اأنه  كما  التعليم،  موؤ�س�سات  من  وغريها  اجلامعات  يف 
يكون هذا الختبار اأداة منا�سبة لت�سخي�ص ومعرفة الأهداف التي 
التعليمية  الأ�ساليب  واقرتاح  تتحقق،  مل  التي  والأهداف  حتققت، 

والتدريبية يف �سوء نتائج عملية الت�سخي�ص. 
وبناء على ما �سبق كان التفكري يف و�سع معيار مو�سوعي 
اإعداد  وهو   ،)1( الجنليزية  اللغة  يف  الطلبة  حت�سيل  لقيا�ص 
اختبار حمكي املرجع يف اللغة الجنليزية)1( من نوع الختيار 
من متعدد من اأربعة بدائل، يتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية مقبولة، 
اأن يتقنها  ي�ستمل على املهارات واملعارف الأ�سا�سية التي يجب 
الطالب بعد انتهائه من درا�سة هذا املقرر، وتطبيقه على الطلبة 
امل�سجلني يف املقرر خالل الأ�سبوع الأول من بدء الف�سل الدرا�سي، 
الأوىل  جمموعتني:  اإىل  الختبار  نتائج  على  بناء  ت�سنيفهم  يتم 
متمكنة وهم الطلبة الذين يجيبون اإجابة �سحيحة على )50 %( 
على الأقل من فقرات الختبار، واأخرى غري متمكنة. وبناء على 
متمكنني  اإىل  ت�سنيفهم  يتم  الذين  الطلبة  يعفى  الختبار  نتائج 
يف  الالحق  املتطلب  بدرا�سة  لهم  وي�سمح  املقرر  هذا  درا�سة  من 
غري  الطلبة  اأما  لالختبار،  به  يتقدم  الذي  الدرا�سي  الف�سل  نف�ص 
املتمكنني فيدر�سون املقرر كاملعتاد حتى نهاية الف�سل الدرا�سي.
املجل�ص  الختبار من  هذا  باإعداد  الباحث  تكليف  لذا جاء 
اإجناز  اإمكانية  وبحث  املقرتح  لدرا�سة  اجلامعة،  يف  الأكادميي 
املطلوب خالل ف�سل درا�سي واحد، وا�ستعان الباحث بثالثة من 
اللغة الجنليزية،واللغة  الدكتوراه يف  اأ�ساتذة اجلامعة من حملة 
اإعداد الختبار وفق  الجنليزية واأ�ساليب تدري�سها مل�ساعدته يف 

املوا�سفات املطلوبة.
وقد �سعت هذه الدرا�سة اإىل بناء اختبار حمكي املرجع يف 
القد�ص  جامعة  يف  للتطبيق  �ساحلًا  يكون  الجنليزية)1(  اللغة 
املفتوحة ويف اجلامعات الفل�سطينية الأخرى التي تدر�ص املقرر 
نف�سه وذلك بتوفري دللت عن �سدق الختبار وثباته وفق نظرية 

ال�ستجابة للفقرة )منوذج را�ص(.

أسئلة الدراسة
�سعت♦الدرا�سة♦لالإجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:

Ú♦ ال�سوؤال الأول: ما مدى مطابقة ال�ستجابات على فقرات
الختبار لفرتا�سات منوذج را�ص؟

Ú♦ ال�سوؤال الثاين: ما قيم تقديرات معلم ال�سعوبة لفقرات
الختبار ب�سورته النهائية وفق منوذج را�ص؟ 

Ú♦ لالختبار ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  ما  الثالث:  ال�سوؤال 
)دللت ال�سدق والثبات(؟

Ú♦ يقدمها التي  املعلومات  كمية  هي  ما  الرابع:  ال�سوؤال 
الختبار عند م�ستويات القدرة املختلفة؟

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستخدام نظرية ال�ستجابة للفقرة 
وفق   )1( الجنليزية  اللغة  يف  املرجع  حمكي  اختبار  اإعداد  يف 
يتمتع  بحيث  را�ص(،  )منوذج  املعلم  اأحادي  اللوج�ستي  النموذج 
تتفق  ومبعايري  مقبولة،  وثبات  �سدق  بدللت  الختبار  هذا 
ال�سنة  طلبة  حت�سيل  قيا�ص  اأجل  من  را�ص؛  منوذج  متطلبات  مع 
الأوىل يف مقرر اللغة الجنليزية)1( يف جامعة القد�ص املفتوحة، 
متمكنني  اإىل  الختبار  هذا  على  عالماتهم  وفق  وت�سنيفهم 
اأو  الأقل(  الفقرات على  % من   50 اإجابة �سحيحة على  )اأجابوا 

غري متمكنني.

أهمية الدراسة
ُيعد حت�سيل الطلبة واإك�سابهم معارف ومهارات معينة من 
اأولويات املوؤ�س�سات الرتبوية. وقيا�ص التح�سيل ُيعد اأحد امل�سادر 
باملعلومات  التعليمية  العملية  على  القائمني  لتزويد  املهمة 
ال�رشورية الالزمة لتخاذ القرارات املتعلقة بالنجاح والر�سوب، 
اأ�ساليب  وتوؤدي  التح�سيلية،  م�ستوياتهم  وفق  الطلبة  وت�سنيف 
فمن  الرتبوية،  القرارات  �سنع  يف  مهمًا  دوراً  والتقومي  القيا�ص 

خالل هذه الأ�ساليب يتم التعرف اإىل فاعلية الربامج الرتبوية.
اختبار  بناء  اآلية  بيان  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتتجلى 
املقررات  اأحد  يف  للفقرة  ال�ستجابة  نظرية  وفق  املرجع  حمكي 
اأي�سًا  يدر�ص  والذي  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  تدر�ص  التي 
بدرجة  يتمتع  بحيث  الأخرى،  الفل�سطينية  اجلامعات  بع�ص  يف 
ميكن  والذي  لحقًا،  ل�ستخدامه  والثبات،  ال�سدق  من  معقولة 
العملية  الأهمية  وتنبع  للمقرر،  اأ�سئلة  لبنك  نواة  مبثابة  اعتباره 
للدرا�سة من اإنها �ست�سهم يف فح�ص افرتا�سات نظرية ال�ستجابة 
اأثر  بتو�سيح  يتعلق  فيما  را�ص  منوذج  وبالتحديد  للفقرة، 
معامل  تقدير  دقة  على  الأفراد  وخ�سائ�ص  الفقرات  خ�سائ�ص 
يقي�ص املهارات  اإنها توفر اختباراً  الفقرات والأفراد، ف�ساًل على 
واملعارف يف اللغة الجنليزية )1( بعد تدريجه وفق منوذج را�ص 
ي�سلح لال�ستخدام يف جامعة القد�ص املفتوحة ب�سكل خا�ص ويف 
اجلامعات الفل�سطينية ب�سكل عام، بحيث ميكن من خالله �سحب 
عينات ع�سوائية من فقرات املجال الكلي لالختبار، وفح�ص كل 
فرد باإحدى هذه العينات، وتقدير قدرته على تدريج م�سرتك، دون 

احلاجة اإىل مقارنة اأداء الطالب باأداء زمالئه.

تعريف املصطلحات
للفقرة ♦◄ ال�ستجابة  نظرية  مناذج  اأحد  )را�س(:♦ نوذج♦

بني  التمييز  يف  الختبار  فقرات  جميع  ت�ساوي  يفرت�ص  الذي 
م�ستويات القدرة املقا�سة واإن الفرد ل يلجاأ اإىل التخمني الع�سوائي 

.)Wright & Stone,1979( يف اإجابته عن فقرات الختبار
باخل�سائ�ص ♦◄ يق�سد  ال�سيكومرتية:  ال�سائ�س♦

ال�سعوبة  معامل  للفقرة:  ال�ستجابة  نظرية  وفق  ال�سيكومرتية 
والثبات لالختبار.  ال�سدق  للفقرة، ومعاملي  والتخمني  والتمييز 
معلم  على  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  اقت�رشت  الدرا�سة  هذه  ويف 

ال�سعوبة، ومعاملي ال�سدق والثبات )عالم، 2001(.
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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

الذي ي�ستخدم ♦◄ هو الختبار  املرجع:♦ املحكي♦ الختبار♦
لتقدير اأداء الطالب بالن�سبة ملجال �سلوكي حمدد حتديداً م�سبقًا، 
اأو هو الختبار الذي يقارن فيه اأداء الطالب مع م�ستوى حمدد من 

الإتقان اأو مع م�ستوى حتقيقه ملجموعة من الأهداف. 
من  جمموعة  اأنه  على  البحث  هذا  يف  اإجرائيًا  ويعرف 
)اأحدها  بدائل  اأربعة  من  متعدد  من  الختيار  نوع  من  الفقرات 
للفقرة  ال�ستجابة  نظرية  وفق  اأعدت  خاطئة(  والأخرى  �سحيح 
مبا  را�ص  منوذج  با�ستخدام  الطلبة  ا�ستجابات  نتائج  وحتليل 
يحقق دقة ومو�سوعية قيا�ص حت�سيل طلبة ال�سنة الأوىل يف مقرر 

اللغة الجنليزية )1(.

حمددات الدراسة: 
Ú♦ يف الأوىل  ال�سنة  طلبة  على  الدرا�سة  عينة  اقت�رشت 

جامعة القد�ص املفتوحة امل�سجلني يف مقرر اللغة الجنليزية)1( 
 .2016  /2015 الدرا�سي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف 

مما �سيحد من تعميم نتائج الدرا�سة خارج جمتمعها.
Ú♦ املرجع يف اختبار حمكي  الدرا�سة على  اأداة  اقت�رشت 

القد�ص  جامعة  يف  تدري�سه  يتم  الذي  الجنليزية)1(،  اللغة  مقرر 
املفتوحة، وكانت الفقرات من نوع الختيار من متعدد من اأربعة 

بدائل.
Ú♦ مت وما  را�ص،  منوذج  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  اقت�رشت 

ا�ستخدامه من برجميات اإح�سائية متخ�س�سة ومتوفرة. 

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث يف بناء اأداة هذه الدرا�سة على خطوات بناء 
الختبارات حمكية املرجع، وفقًا لفرتا�سات منوذج )را�ص(.

جمتمع الدراسة: 

يف  الأوىل  ال�سنة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
جامعة القد�ص املفتوحة امل�سجلني يف مقرر اللغة الجنليزية)1( 
يف كافة فروع اجلامعة وعددها )18( فرعًا يف الف�سل الدرا�سي 
عددهم  والبالغ   2016  /2015 الأكادميي  العام  من  الثاين 

)7000( طالب وطالبة منهم )3000( ذكور و )4000( اإناث.

عينة الدراسة:

ما  اأي  وطالبة  طالبًا   )956( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
العينة  بطريقة  اختيارهم  مت  املجتمع،  من   )%  13.66( ن�سبته 
مقرر  يف  امل�سجلني  الأوىل  ال�سنة  طلبة  من  الع�سوائية،  الطبقية 
العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الجنليزية)1(،  اللغة 
اختيار عينة ع�سوائية من  2016، حيث مت   /2015 الأكادميي 
كل فرع بح�سب عدد الطلبة يف الفرع، وبلغ عدد الذكور يف العينة 

)410( طالب وعدد الإناث )546( طالبة.

أداة الدراسة: 

اللغة  مو�سوعات  يف  املرجع  املحكي  الختبار  بناء  مت 

الجنليزية )1( وفق اخلطوات الآتية:
Ú♦ حت�سيل قيا�ص  وهو  الختبار،  من  الغر�ص  حتديد  مت 

الطلبة يف مو�سوعات اللغة الجنليزية)1(.
Ú♦ مت حتليل حمتوى كتاب مقرر اللغة الجنليزية)1( يف

والأهداف  الختبار  حمتوى  لتحديد  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 
مت  الجنليزية،اإذ  اللغة  اأ�ساتذة  مب�ساعدة  به،  املتعلقة  ال�سلوكية 
ا�ستخال�ص خم�سة مو�سوعات يفرت�ص اأن تتحقق عند املتعلم يف 
م�ستوى الإتقان التام، وا�ستملت على املو�سوعات الآتية: القراءة 
املفردات   ،)%  40( بوزن  القواعد   ،)%  24( بوزن  وال�ستيعاب 
بوزن )16 %(، ا�ستخدام اللغة بوزن )10 %(، والإمالء وعالمات 

الرتقيم بوزن )10 %(. 
Ú♦ هذه ت�سمنتها  التي  ال�سلوكية  الأهداف  �سياغة  مت 

املتعلمني  لدى  تتحقق  اأن  يفرت�ص  تعلم  كنتاجات  املو�سوعات 
لالأهداف  بلوم  م�ستويات  مراعاة  ومت  الإتقان،  م�ستوى  يف 
املعرفية )30 % تذكر، 40 % فهم وا�ستيعاب، 30 % مهارات 

تفكري عليا(. 
Ú♦ ربط فيه  جرى  لالختبار  موا�سفات  جدول  اإعداد  مت 

م�ستويات الأهداف مبحتوى املقرر مو�سوع الختبار.
Ú♦ ،مت عر�ص جدول املوا�سفات على �سبعة من املحكني

يف  املقرر  يدر�سون  الذين  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  خم�سة 
الجنليزية  اللغة  يف  الدكتوراه  درجة  يحملون  والذين  اجلامعة 
درجة  حملة  من  واثنان  الجنليزية،  اللغة  تدري�ص  واأ�ساليب 
اإىل  الحتكام  من  الهدف  وكان  والتقومي،  القيا�ص  يف  الدكتوراه 
املحكمني اإعطاء حكم على نتائج حتليل املحتوى والأهداف كما 
ال�سلوكي  للمجال  تغطيتها  ومدى  املوا�سفات  جدول  يف  وردت 
املحدد يف الكتاب املقرر. وقد مت تعديل بع�ص الأهداف امل�ساغة 
على  ال�سلوكية  الأهداف  عدد  وا�ستقر  املحكمني  راأي  على  بناء 

)30( هدف.
Ú♦ فقرات بكتابة  الختبار  باإعداد  املكلفة  اللجنة  قامت 

حجم  ح�سب  الفقرات  عدد  حتديده،واختلف  مت  هدف  كل  على 
فقرة   )45( الفقرات  هذه  عدد  وبلغ  هدف،  لكل  املقررة  املادة 
اأن  روعي  وقد  بدائل،  اأربعة  من  متعدد  من  الختيار  نوع  من 
املحتوى  حيث  من  تقي�سه  الذي  ال�سلوكي  الهدف  الفقرة  تطابق 
من  اأكرث  الأهداف  بع�ص  قيا�ص  تطلب  وقد  املعريف،  وامل�ستوى 
على  الفقرات  اإحدى  اإجابة  تعتمد  ل  اأن  روعي  كما  واحدة،  فقرة 
اإجابة الفقرات الأخرى، وهو ما يتطلبه منوذج را�ص كاأحد مناذج 
نظرية ال�ستجابة للفقرة، ومت ال�سرت�ساد باأ�س�ص بناء الختبارات 
ال�ستعانة  الفقرات، من خالل  هذه  املرجع يف �سياغة  املحكية 

بالدرا�سات ذات ال�سلة التي مت ذكرها �سابقًا.
Ú♦ خالل من  لالختبار  املحتوى  �سدق  من  التحقق  مت 

الذين مت  الثالثة  اإىل  اإ�سافة  ال�سبعة،  املحكني  نف�ص  عر�سه على 
ال�ستعانة بهم يف حتليل املحتوى وكتابة فقرات الختبار،لإبداء 
راأيهم حول الفقرات والختبار ككل واقرتاح ما يرونه من تعديل 
منا�سب، وطلب من كل منهم اأن يبدي راأيه يف: درجة التفاق بني 
الأهداف ال�سلوكية والهدف الأ�سا�سي لالختبار ومتثيلها له، ومدى 
ومدى  تقي�سه،  اأنها  يفرت�ص  الذي  والهدف  الفقرة  بني  التوافق 
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للفقرة، ومدى �سمول الختبار للمجال  اللغوية  ال�سياغة  و�سوح 
الأ�سا�سي منه.  الهدف  ات�ساق الختبار ككل مع  ال�سلوكي، ومدى 
مت  )بع�سها  الفقرات  بع�ص  تعديل  مت  مالحظاتهم  على  وبناء 
التعديل على املنت والبع�ص الآخر مت التعديل على البدائل(، ومت 
توؤدي  فقرات  هناك  اأن  على  املحكمون  اأجمع  فقرات   )5( حذف 
غر�سها.وبعد حذف هذه الفقرات اأ�سبح الختبار مكونًا من )40( 
تغطي  التي  ال�سلوكية  والأهداف  املطلوب  املحتوى  متثل  فقرة 

املجال ال�سلوكي. 

التجريب األولي لالختبار

عينة  على  فقرة   )40( من  املكون  الختبار  تطبيق  مت 
ال�سنة  طلبة  من  وطالبة،  طالب   )100( من  مكونة  ا�ستطالعية 
نهاية  يف  الجنليزية)1(  اللغة  مقرر  يف  امل�سجلني  الأوىل 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي 2015/ 2016.وقد 
انح�رش الغر�ص من التطبيق على: حتديد الزمن الذي يحتاج اإليه 
املفحو�ص لالإجابة على الختبار، والتاأكد من و�سوح ال�سياغة 
الختبار  �سدق  دللت  من  التحقق  وكذلك  للفقرات،  اللغوية 

وثباته، وقد مت حتديد الزمن الالزم لالختبار ب�ساعة ون�سف.

التحليل اإلحصائي لبيانات التجريب األولي

اأجريت عملية التحليل ل�ستجابات عينة التجريب با�ستخدام 
اإىل دللت �سدق  التعرف  )SPSS( حيث مت  الإح�سائية  احلزمة 

الختبار وثباته من خالل الإجراءات التالية: 
مت♦التحقق♦من♦دللت♦�سدق♦الختبار♦بطريقتني:

Ú♦ املحتوى �سدق  من  التحقق  مت  الأوىل:  الطريقة 
بالعتماد على حتليل املحتوى وبناء جدول املوا�سفات، وتاأكد 
ذلك من خالل حكم املحكمني من اأع�ساء هيئة التدري�ص كما �سبق 

تو�سيحه يف اإجراءات اإعداد ال�سورة الأولية لالختبار.
Ú♦ الطريقة الثانية:مت التحقق من �سدق الختبار من خالل

ح�سب  تنازليًا  الطلبة  برتتيب  الباحث  قام  اإذ  التمييزي،  ال�سدق 
عالماتهم الكلية، ومت تق�سيم اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب عالماتهم 
الطلبة  )وهم  )الناجحني(  املتمكنني  جمموعة  جمموعتني:  اإىل 
الذين ح�سلوا يف الختبار على عالمة 20 فاأكرث( وجمموعة غري 
الختبار  يف  ح�سلوا  الذين  الطلبة  )وهم  )الرا�سبني(  املتمكنني 
على عالمة اأقل من 20(، على اعتبار اأن )20( هي عالمة النجاح، 
بني  باملقارنة  الباحث  قام  ثم   ،)40( هي  الكاملة  العالمة  واأن 
للعينات  )ت(  اختبار  با�ستخدام  املجموعتني  عالمات  متو�سطي 

امل�ستقلة، وكانت النتائج كما هي يف اجلدول )1( التايل:
جدول )1(

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين متوسطي عامات الطلبة المتمكنين وغير 
المتمكنين

املتو�سط♦العدداملجموعة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

ت♦
املح�سوبة

درجات♦
احلرية

م�ستوى♦
الدللة

34724.423.91املتمكنني

42.429540.00 غري 
60913.413.83املتمكنني

يالحظ من نتائج اجلدول)1( اأن هناك فروقا وا�سحة بني 
فيما  ولختبار  الختبار،  على  املجموعتني  عالمات  متو�سطي 
اختبار  ا�ستخدام  مت  اإح�سائية  دللة  ذات  الفروق  هذه  كانت  اإذا 
 )42.42( املح�سوبة  )ت(  قيمة  بلغت  وقد  امل�ستقلة،  للعينات  ت 
لأن   )α≥0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي 
قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب من العينة قد بلغت )0.00( وهي 
ذات  فروقًا  اإن هناك  اأي   .)α=0.01( الدللة  م�ستوى  اأ�سغر من 
اإح�سائية بني املتو�سطني ل�سالح جمموعة املتمكنني،مما  دللة 
ي�سري اإىل �سدق الختبار يف التمييز بني الطلبة املتمكنني وغري 
قدرة  على  يوؤكد  الذي  الأمر  احلايل،  الختبار  على  املتمكنني 
وغري  )ناجحني(  متمكنني  اإىل  الطلبة  ت�سنيف  على  الختبار 

متمكنني )را�سبني(. 
ومت التحقق من دللت الثبات لالختبار:من خالل ح�ساب 
)كودر-  معادلة  با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  ثبات  معامل 
)ليفنج�ستون(  معادلة  وبا�ستخدام   )20( رقم  ريت�سارد�سون( 
بدرجة قطع )50 %(،فكانت قيم معامالت الثبات لالختبار على 

الرتتيب )0.857(، )0.868( وهي قيم مقبولة.

إجراءات مجع البيانات

فقرة، ♦�  )40( من  املكون  الختبار  اإعداد  مت  اأن  بعد 
بالتن�سيق  الباحث  قام  لتطبيقه،  املنا�سبة  التعليمات  وو�سع 
امل�سبق مع عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات واإدارات الفروع 
التعليمية امل�سوؤولة عن تطبيق الختبار، لالتفاق على موعد واآلية 
تطبيق الختبار، وقد مت التفاق على تطبيقه على جميع الطلبة 
اليوم  )7000( طالب وطالبة يف  املقرر وعددهم  امل�سجلني يف 
العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  من  الأول  الأ�سبوع  من  الأخري 
يف  �سباحًا  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة   2016  /2015 الأكادميي 

كافة الفروع التعليمية.
من ♦� الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بداية  حتى  الباحث  انتظر 

اأوراق الأ�سئلة  اإر�سال  2016 حيث مت   /2015 العام الأكادميي 
اأفراد  جميع  على  الختبار  تطبيق  ومت  التعليمية  الفروع  اإىل 
جمتمع الدرا�سة يف نف�ص اليوم ويف نف�ص الوقت الذي مت التفاق 
الختبار  تطبيق  امل�سوؤولة عن  اجلهات  الباحث من  عليه، وطلب 
التعليمات  قراءة  الطلبة  من  بالطلب  التعليمية  الفروع  كافة  يف 
وتعبئة البيانات ال�سخ�سية قبل البدء يف الإجابة، ورغم و�سوح 
تعليمات الختبار فقد متت الإجابة عن جميع ا�ستف�ساراتهم من 
يف  املحددة  الختبار  مدة  انتهاء  وبعد  امل�سوؤولة.  اجلهات  قبل 
تعليمات الختبار قامت اجلهات املنظمة بجمع اأوراق ا�ستجابات 

الطلبة عن الختبار واإر�سالها اإىل الباحث.
اأوراق ♦� الباحث باختيار عينة طبقية ع�سوائية من  قام 

الذكور والإناث بالفرع  الطلبة من كل فرع ح�سب ن�سبة  اإجابات 
الطالب  عدد  اإىل  الفرع  يف  الطالب  عدد  ن�سبة  وح�سب  الدرا�سي 
الكلي، وقد بلغ عدد الأوراق التي مت اختيارها من كافة الفروع 
)956( ورقة اإجابة )حجم العينة الكلية(، ثم قام مبراجعة اأوراق 
ال�ستجابات  عن  للك�سف  جميعها  الكلية-  العينة  اأفراد  الطلبة- 
ذات النمطية الواحدة. وبناء على ذلك مل ي�ستثن الباحث اأية ورقة 

من التحليل.
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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

مت ت�سحيح اأوراق اإجابات العينة على الختبار بوا�سطة ♦�
وتفريغ  الإجابة  مفتاح  با�ستخدام  الكرتوين  ت�سحيح  برنامج 
 )1( اخلاطئة،  لالإجابة   )0( �سورة  على  احلا�سوب  يف  الإجابات 

لالإجابة ال�سحيحة متهيداً ملعاجلتها الإح�سائية.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

أوالً: نتائج السؤال األول ومناقشتها

ال�ستجابات♦♦◄ ما♦مدى♦مطابقة♦ ال�سوؤال الأول على:  ن�ص 
على♦فقرات♦الختبار♦لفرتا�سات♦نوذج♦را�س؟

على  الطلبة  ا�ستجابات  حللت  الأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
الإح�سائية  الربامج  بع�ص  با�ستخدام  وذلك  الختبار  فقرات 
وفقًا  لذلك  امل�سمم   )Winsteps( و   )SPSS( وت�سمل  املنا�سبة 
عينة  اأفراد  ا�ستجابات  حتليل  خطوات  يلي  را�ص.وفيما  لنموذج 
فقرة،   )40( الإختبار  فقرات  على  فرداً   )956( البالغة  الدرا�سة 
اإن  من   )Van, 1998( فان  اإليه  اأ�سار  ما  وفق  منا�سب  عدد  وهو 
عن  يقل  ل  اأن  يجب  را�ص  منوذج  وفق  الأفراد  لعدد  الأدنى  احلد 
)200( فرد.ول�ستخدام منوذج را�ص يجب التحقق من افرتا�سات 

النموذج، وهي على النحو التايل:
البعد )وجود ♦� اأحادية  لأن  البعد: نظراً  اأحادية  افرتا�ص 

عامل واحد رئي�سي( اأحد ال�رشوط الأ�سا�سية لنموذج را�ص وتعني 
يف  وتقي�ص  بينها  فيما  متجان�سة  تكون  الختبار  فقرات  اأن 
اأ�سا�سها نف�ص ال�سمة، وميكن التحقق من هذا الفرتا�ص با�ستخدام 
التحليل العاملي )Wiberg، 2004(، فقد ح�سبت م�سفوفة الرتباط 
العاملي  للتحليل  واإخ�ساعها  الختبار  فقرات  بني  الرباعي 
والتدوير  )لهوتلنج(  الأ�سا�سية  املكونات  بطريقة  ال�ستك�سايف 
التحليل )12(  اأفرز  اإذ  املتعامد للمحاور بطريقة )الفارمياك�ص(. 

وف�رش  الكلي،  التباين  من   )%  45.94( جمتمعة  ف�رشت  عاماًل 
هذه  اجلدول)4(  ويبني  التباين.  من   )%  14.07( الأول  العامل 
العوامل، ون�سبة التباين املف�رش لكل منها، ون�سبة التباين املف�رش 

الرتاكمية.
جدول )2(

خاصة نتائج التحليل ألعاملي الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االختبار 

رقم
العامل

اجلذر
الكامن

ن�سبة♦
التباين
املف�س

ن�سبة♦
التباين
املف�س♦
الرتاكمية

رقم
العامل

اجلذر
الكامن

ن�سبة♦
التباين
املف�س

ن�سبة♦
التباين
املف�س♦
الرتاكمية

15.3514.0714.0771.092.8632.36

21.233.2217.2981.072.8135.17

31.23.1620.4591.042.7337.90

41.173.0823.53101.032.7240.62

51.143.0026.53111.012.6743.29

61.132.9729.5121.02.6545.94

للعامل  الكامن  اجلذر  قيمة  اأن   ،)2( اجلدول  من  يالحظ 
الكلي،  التباين  من   )%14.07( ن�سبته  ما  وف�رش   )5.35( الأول 
اجلذر  قيمة  اإىل  الأول  للعامل  الكامن  اجلذر  قيمة  ن�سبة  وبلغت 
الكامن للعامل الثاين )4.35(، ومبا اأن هذه الن�سبة اأكرب من )2( 
فاإن هذا موؤ�رش على اإن العامل الأول هو عامل م�سيطر مما يوؤكد 
حتقق افرتا�ص اأحادية البعد لالختبار، اأي اإن الختبار يقي�ص �سمة 

كامنة واحدة. وقد ت�سبعت جميع الفقرات على العامل الأول، اإذ كانت درجة ت�سبعها اأكرث من )0.30( وهذا دليل اآخر على اإن الختبار اأحادي 
البعد. ويتعزز افرتا�ص اأحادية البعد من خالل متثيل اجلذور الكامنة بيانيًا با�ستخدام اختبار فح�ص العوامل )Scree Plot( الذي يظهر يف 

ال�سكل )1( الآتي: 

الشكل )1(:
التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لاختبار على البيانات الكلية
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�سائداً  الأول ميثل عاماًل  العامل  اإن   )1( ال�سكل  يتبني من 
عند  ملحوظًا  انعطافًا  وانعطف  اجتاهه  تغري  قد  املنحنى  واإن 
العامل الثاين، مما يرجح افرتا�ص اأحادية البعد لأغرا�ص التحليل 

وفق نظرية نظرية ال�ستجابة للفقرة.
)هامبلتون ♦� اأ�سار  املو�سعي:  ال�ستقالل  افرتا�ص 

اإن  اإىل   )Hambleton & Swaminathan, 1985( و�سوامناثان( 
يف  البعد  اأحادية  افرتا�ص  يكافئ  املو�سعي  ال�ستقالل  افرتا�ص 

جدول )3(
معامات تمييز فقرات االختبار باستخدام معامل االرتباط الثنائي النقطي

معامل♦رقم♦الفقرة
معامل♦رقم♦الفقرةالتمييز

معامل♦رقم♦الفقرةالتمييز
معامل♦رقم♦الفقرةالتمييز

معامل♦رقم♦الفقرةالتمييز
التمييز

10.3690.40170.39250.36330.42

20.40100.39180.36260.35340.37

30.39110.38190.39270.35350.38

40.30120.39200.37280.36360.38

50.33130.35210.35290.40370.36

60.43140.38220.33300.41380.43

70.38150.44230.40310.37390.38

80.41160.43240.33320.38400.38

يتبني من اجلدول )3( اأن معامالت التمييز لفقرات الختبار 
تراوحت بني )0.30( وبني )0.44(، اأي اأن مدى معامل التمييز 
الذي تقع فيه الفقرات هو )0.14(، وحتى يتحقق افرتا�ص ت�ساوي 
معامالت التمييز ومطابقتها للنموذج يجب اأن تكون جميع قيم 
التمييز  التمييز واقعة �سمن املدى )متو�سط معامالت  معامالت 
± 0.15(، وكان متو�سط معامالت التمييز ي�ساوي 0.38، وتراوح 
مدى املطابقة بني )0.23( وبني )0.53(، وكما تبني من جدول 
�سمن  وقعت  للفقرات  التمييز  معامالت  قيم  جميع  فاإن   )3(
معامالت  ت�ساوي  افرتا�ص  حتقق  على  موؤ�رش  وهذا  املدى،  هذا 
 Hambleton(التمييز وبالتايل توازي املنحنيات املميزة للفقرات
مو�سوعية  على  يدل  افرتا�ص  وهذا   .)& Swaminathan, 1985

القيا�ص، اأي ا�ستقالل قدرة الفرد عن الفقرة امل�ستخدمة، وا�ستقالل 
�سعوبة الفقرة عن قدرات الأفراد.

افرتا�ص انعدام التخمني: مت التحقق من عدم التخمني ♦�
اأو انخفا�ص موؤ�رش التخمني من خالل مالحظة اأداء املفحو�سني 
من ذوي القدرة املتدنية على الفقرات ال�سعبة، حيث كان اأداوؤهم 

عليها ب�سكل متدن وبدرجة كبرية.
اإخفاق ♦� اأن  الباحث  تاأكد  ال�رشعة:  من  التحرر  افرتا�ص 

انخفا�ص  اإىل  يعود  الختبار  فقرات  عن  الإجابة  يف  الأفراد 
عن  وذلك  الإجابة  يف  ال�رشعة  عامل  تاأثري  اإىل  ولي�ص  قدراتهم، 
الختبار،  فقرات  عن  لالإجابة  لهم،  الكايف  الوقت  اإعطاء  طريق 
بالإ�سافة اإىل اأنه مل ي�ستك اأي طالب يف اأثناء التطبيق من �سيق 

الوقت، وعدم كفايته.

حتليل  مت  را�ص  منوذج  افرتا�سات  من  التحقق  مت  اأن  بعد 
برنامج  با�ستخدام  الختبار  فقرات  على  الطالب  ا�ستجابات 
التحقق  مت  الأوىل  املرحلة  يف  مراحل،  ثالثة  على   )Winsteps(
من مطابقة الأفراد للنموذج وحذف الأفراد غري املطابقني، ويف 
املرحلة الثانية مت التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج وحذف 
املطابقني  غري  الأفراد  حذف  بعد  وذلك  املطابقة،  غري  الفقرات 
الثالثة  املرحلة  القيا�ص، ويف  ل�سدق  للنموذج، ويعد هذا موؤ�رشاً 
غري  والفقرات  للنموذج  املطابقني  غري  الأفراد  حذف  وبعد 
املطابقة مت تدريج فقرات الختبار ب�سورته النهائية وفق منوذج 
مو�سوعية  على  دلياًل  يعترب  الثبات،وهذا  معامل  وح�ساب  را�ص 
نتائج  يلي  وفيما  القيا�ص  ومو�سوعية  الختبار  نتائج  تف�سري 

التحليل با�ستخدام منوذج را�ص: 
الذين ♦� الأفراد  ا�ستجابات  بحذف  الربنامج  يقوم 

وكذلك   ،)40( اأي  الختبار  على  الكاملة  العالمة  على  يح�سلون 
)�سفر(  العالمة  على  يح�سلون  الذين  الأفراد  ا�ستجابات  بحذف 
 )40( الكاملة  العالمة  على  فرد  اأي  يح�سل  ومل  الختبار،  على 
قام  وبالتايل  )�سفر(،  العالمة  على  واحد  فرد  ح�سل  بينما 
عينة  اأفراد  عدد  واأ�سبح  الفرد،  هذا  ا�ستجابات  بحذف  الربنامج 

الدرا�سة التي دخلت يف التحليل الأويل )955( فرداً.
يقوم الربنامج بحذف الفقرات التي يجيب عنها جميع ♦�

التي يجيب عنها  الفقرات  اإجابة �سحيحة، وكذلك جميع  الأفراد 
جميع الأفراد اإجابة خاطئة، ومل يكن هناك اأي فقرة اأجاب عنها 
جميع الأفراد اإجابة �سحيحة، وكذلك مل يكن هناك اأي فقرة اأجاب 

يف  البعد  اأحادية  افرتا�ص  حتقق  اإذا  اأنه  هذا  ويعني  الختبار، 
الختبار فاإن الختبار يحقق افرتا�ص ال�ستقالل املو�سعي.

للفقرات)ت�ساوي ♦� املميزة  املنحنيات  توازي  افرتا�ص 
معامالت التمييز(:للتحقق من توازي املنحنيات املميزة للفقرات 
الأفراد  اأداء  بني  النقطي  الثنائي  الرتباط  معامالت  ح�ساب  مت 
موؤ�رشاً  يعترب  والذي  ككل،  الختبار  على  واأدائهم  الفقرة  على 

لدرجة متييز الفقرة واجلدول )3( يبني نتائج ذلك. 
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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

الربنامج  اإجابة خاطئة، وبالتايل مل يحذف  الأفراد  عنها جميع 
اأي فقرة ودخلت جميع فقرات الختبار )40( يف التحليل الأويل. 
وقد يعزى ذلك حلر�ص الباحث على اأن ل يحتوي الختبار على 
اإجابة  عنها  الإجابة  الأفراد يف  يخفق جميع  فقرات �سعبة جداً 
اإجابة  الأفراد  كل  عنها  يجيب  جداً  �سهلة  فقرات  ول  �سحيحة، 

�سحيحة.
البدء ♦� قبل  للنموذج:  الأفراد  مطابقة  من  التحقق  مت 

غري  الأفراد  حذف  من  بد  ل  الفقرات  عن  ال�ستجابات  بتحليل 
اخلا�سة  املطابقة  موؤ�رشات  وملعرفة  للنموذج،  املطابقني 
املعياري  اإىل اخلطاأ  بالإ�سافة  تقدير قدرة كل فرد  بالأفراد، مت 
اإح�سائي املطابقة الكلي وله  يف قيا�ص هذه القدرة، وكذلك قيم 
موؤ�رشان: موؤ�رش املطابقة الداخلية التقاربي )ZSTD( ويعرب عنه 
موؤ�رش  وهو   ،)2( التقاربي  املربعات  متو�سط  باإح�سائي  كذلك 
ا�ستجابات  يف  توؤثر  التي  املتوقعة  غري  لل�سلوكيات  اإح�سائي 
الأفراد عن الفقرات التي تكون قريبة من م�ستوى قدراتهم. وكذلك 
كذلك  عنه  ويعرب   )ZSTD( التباعدي  اخلارجية  املطابقة  موؤ�رش 
موؤ�رش  وهو   )MNSQ( التباعدي  املربعات  متو�سط  باإح�سائي 
وم�سابهة،  مقاربة  �سفات  وله  ال�سابق،  عن  بدياًل  يعد  اإح�سائي 
ا�ستجابات  يف  املتوقعة  غري  لل�سلوكيات  ح�سا�سية  اأكرث  ولكنه 
الأفراد عن الفقرات التي تكون بعيدة عن م�ستوى قدراتهم، وذلك 
املتو�سط  يبني   )4( واجلدول  القدرة،  تقديرات  من  تقدير  لكل 
القدرة،  تقديرات  من  تقدير  لكل  املعياري  والنحراف  احل�سابي 
واخلطاأ املعياري يف قيا�ص هذه القدرة، وقيم اإح�ساءات املطابقة 
الداخلية  للمطابقة  املربعات  ومتو�سطات  واخلارجية  الداخلية 

واخلارجية. 
جدول )4(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعلم القدرة والخطأ المعياري في قياس القدرة 
وإحصاءات المطابقة الداخلية والخارجية

الطاأ♦القدرة
املعياري

اإح�سائي♦املطابقة♦
INFIT♦الداخلية

اإح�سائي♦املطابقة♦
OUFIT♦الارجية

متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

املتو�سط 
0.320.361010-احل�سابي

النحراف 
0.850.050.120.90.180.9املعياري

يتبني من اجلدول)4( اأن متو�سط قدرات اأفراد العينة الكلية 
قد بلغت )0.32-( لوجيت بانحراف معياري )0.85(، ويت�سح 
اأي�سًا اأن املتو�سط احل�سابي ملتو�سط املربعات للمطابقة الداخلية 
للمطابقة  املربعات  ملتو�سط  املعياري  والنحراف   )1( ي�ساوي 
التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.12( ت�ساوي  الداخلية 
لالنحراف   )0( و  احل�سابي  للو�سط   )1( وهي  النموذج  يفرت�سها 
املربعات  ملتو�سط  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  وكانت  املعياري، 
للمطابقة اخلارجية )1( والنحراف املعياري ملتو�سط املربعات 
من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.18( ت�ساوي  اخلارجية  للمطابقة 
 )0( و  احل�سابي  للو�سط   )1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم 

لقيم  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يالحظ  كما  املعياري،  لالنحراف 
املعياري  والنحراف   )0( بلغ  قد  الداخلية  املطابقة  اإح�سائي 
يتوقعها  التي  املثالية  القيم  من  تقرتب  اأي�سًا  وهي   )0.9( لها 
)1( لالنحراف املعياري،  و  للو�سط احل�سابي   )0( النموذج وهي 
املطابقة  اإح�سائي  لقيم  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يالحظ  كما 
وهي   )0.9( لها  املعياري  والنحراف   )0( بلغ  قد  اخلارجية 
اأي�سًا تقرتب من القيم املثالية التي يتوقعها النموذج وهي )0( 
للو�سط احل�سابي و )1( لالنحراف املعياري. ومت حذف )63( فرداً 
العينة،  من  املرتفعة  القدرات  وذوي  املتدنية  القدرات  ذوي  من 
املقابلة  الداخلية  اأو  اخلارجية  املطابقة  اإح�سائي  قيمة  لأن 
لعالماتهم على الختبار اأكرب من )2( اأو اأقل من )2-(، ويفرت�ص 
النموذج اأن ا�ستجابة املفحو�ص املالحظة تبتعد عن ا�ستجاباته 
املقابلة  اخلارجية  املطابقة  اإح�سائي  قيمة  زادت  اإذا  املتوقعة 
مطابقني  غري  املفحو�سني  اأن  يعني  وهذا   ،)2( عن  لعالماته 
للنموذج لأن ا�ستجاباتهم املالحظة تبتعد عن توقعات النموذج، 
وهذا يعني اإما اأن الأفراد يجيبون �سوابًا عن الفقرات التي تزيد 
درجة �سعوبتها عن م�ستوى قدراتهم اأو يف�سلون يف الإجابة عن 
فقرات درجة �سعوبتها اأدنى من م�ستوى قدراتهم وقد يعزى ذلك 
اإىل ميل بع�ص املفحو�سني من ذوي القدرات الدنيا اإىل التخمني 
من  اأكرب  �سعوبتها  معامل  قيم  التي  الفقرات  على  الإجابة  عند 
مت  الذين  العليا  القدرات  ذوي  من  لالأفراد  بالن�سبة  اأما  قدراتهم، 
تقل  التي  الفقرات  عن  الإجابة  يف  اإخفاقهم  يعزى  فقد  حذفهم، 
درجة عن م�ستوى قدراتهم اإىل اأنهم مييلون اإىل تف�سري ما تقي�سه 
الفقرة باأكرث مما حتتمل وقد يعزى اإىل الإهمال اأو الت�رشع.اأما اإذا 
ت�سابه  هذا  يعني  فقد   )-2( اأقل من  الإح�سائي  هذا  قيمة  كانت 
املطابقة  قيمة  دللة  على  احلكم  يتم  وكذلك  الأفراد.  اإجابات 
 )ZSTD( الداخلية لالأفراد من خالل اإح�سائي املطابقة الداخلية
والذي يرتاوح بني )2-( و )2(. فاإذا كانت قيمة هذا الإح�سائي 
الأفراد  اأن  يعني  هذا  فاإن   )2( القيمة  تتجاوز  بحيث  موجبة 
يجيبون ب�سورة خاطئة عن فقرات تقرتب يف م�ستوى �سعوبتها 
اأقل من  اإذا كانت قيمة هذا الإح�سائي  اأما  من م�ستوى قدراتهم. 

)2-( فقد يعني هذا ت�سابه اإجابات الأفراد. 
اإن حذف هوؤلء الأفراد )63( الذين مل تتطابق ا�ستجاباتهم 
مع افرتا�سات النموذج، يعني الإبقاء على الأفراد الذين تطابقت 
ا�ستجاباتهم مع افرتا�سات النموذج، اأي الذين يكون هناك ات�ساقًا 
بني ا�ستجاباتهم على الفقرة واحتمال جناحهم فيها، وهذا يعني 
وجود ات�ساق بني ا�ستجاباتهم على الفقرة ودرجاتهم الكلية على 
الفقرة  تقي�سها  التي  ال�سمة  بني  التفاق  على  يدل  مما  الختبار، 
موؤ�رشاً  هذا  وُيعد  الختبار،  فقرات  باقي  تقي�سها  التي  وال�سمة 

ل�سدق القيا�ص.
مت التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج: بعد ا�ستبعاد ♦�

توقعات  مع  املالحظة  ا�ستجاباتهم  تتطابق  مل  الذين  الأفراد 
النموذج، مت اإعادة التحليل حلذف الفقرات غري املطابقة لنموذج 
اإىل  بالإ�سافة  فقرة،  لكل  ال�سعوبة  معلم  تقدير  مت  حيث  را�ص، 
املطابقة  اإح�سائي  وقيم  املعلم،  قيا�ص هذا  املعياري يف  اخلطاأ 
 )MNSQ( للفقرات ومتو�سط املربعات الداخلية )ZSTD( الداخلية
 )ZSTD( اخلارجية  املطابقة  اإح�سائي  قيم  وكذلك  للفقرات، 
لكل   )MNSQ( اخلارجية  املربعات  متو�سطات  وقيم  للفقرات 
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معلم من معامل ال�سعوبة. واجلدول )5( يبني املتو�سط احل�سابي 
والنحراف املعياري لكل من تقديرات معامل ال�سعوبة للفقرات، 
واخلطاأ املعياري يف قيا�ص هذه ال�سعوبة، وكذلك قيم اإح�ساءات 

املطابقة الداخلية واخلارجية لهذه املعامل.
جدول)5(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعلم الصعوبة والخطأ المعياري في قياس القدرة 
وإحصاءات المطابقة الداخلية والخارجية

الطاأ♦القدرة
املعياري

اإح�سائي♦املطابقة♦
INFIT♦الداخلية

اإح�سائي♦املطابقة♦
OUFIT♦الارجية

متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

املتو�سط 
0.1-00.08100.99احل�سابي

النحراف 
0.7700.020.90.030.8املعياري

ل�سعوبة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
واأن  النموذج  يفرت�سها  التي  القيمة  وهي   )0( ي�ساوي  الفقرات 
تقرتب  وهي   )0.77( ي�ساوي  لل�سعوبة  املعياري  النحراف 
قيمة  وكانت   ،)1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيمة  من 
الداخلية ي�ساوي  املتو�سط احل�سابي ملتو�سط املربعات للمطابقة 
الداخلية  للمطابقة  املربعات  ملتو�سط  املعياري  والنحراف   )1(
يفرت�سها  التي  القيم  من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.02( ت�ساوي 
)0( لالنحراف املعياري،  و  للو�سط احل�سابي   )1( النموذج وهي 
للمطابقة  املربعات  ملتو�سط  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  وكانت 
املربعات  ملتو�سط  املعياري  والنحراف   )0.99( اخلارجية 
من  تقرتب  القيم  وهذه   )0.03( ت�ساوي  اخلارجية  للمطابقة 
 )0( و  احل�سابي  للو�سط   )1( وهي  النموذج  يفرت�سها  التي  القيم 
لقيم  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يالحظ  كما  املعياري،  لالنحراف 
اإح�سائي املطابقة الداخلية قد بلغ )0( والنحراف املعياري لها 
)0.9( وهي اأي�سًا تقرتب من القيم املثالية التي يتوقعها النموذج 

وهي )0( للو�سط احل�سابي و )1( لالنحراف املعياري، كما يالحظ 
اإح�سائي املطابقة اخلارجية قد بلغ  اأن املتو�سط احل�سابي لقيم 
اأي�سًا تقرتب من  )0.1-( والنحراف املعياري لها )0.8( وهي 
القيم املثالية التي يتوقعها النموذج وهي )0( للو�سط احل�سابي 
و )1( لالنحراف املعياري.ويف �سوء حمكات املطابقة للفقرات 
قيم  تعدت   )16  ،1( فقط  فقرتني  وجود  تبني  امل�ستخدمة، 
 ،-2( املدى   )ZSTD( واخلارجية  الداخلية  املطابقة  اإح�ساءات 
2(، وهذا موؤ�رش اإىل اإنها فقرات غري مطابقة وبعيدة عن توقعات 
النموذج واإنها قيم م�سطربة وت�سو�ص البيانات، فالفقرة رقم )1( 
اخلا�سة  واخلارجية  الداخلية  املطابقة  اإح�ساءات  قيم  جتاوزت 
عدم  اأو  �سياغتها  يف  عيب  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  بها القيمة )2(، 
�سدقها يف قيا�ص ما تقي�سه بقية الفقرات، اأما الفقرة رقم )16( 
وهذا   )-2( القيمة  عن  تقل  لها  املطابقة  اإح�ساءات  كانت  فقد 
فقرات  بع�ص  على  العتماد  اأو  الت�سابه  �سديدة  الفقرة  اأن  يعني 

املقيا�ص؛ اأي ل تكون م�ستقلة عنها.
النموذج  لفرتا�سات  املطابقة  غري  الفقرات  حذف  اإن 
يف  املتبقية  الفقرات  من  فقرة  كل  اأن  على  يدل   )2( وعددها 
الختبار وعددها )38( فقرة مطابقة لفرتا�سات النموذج تتفق 
الختبار،  فقرات  بقية  تعرفه  الذي  ذلك  للمتغري مع  تعريفها  يف 
وهذا يعني اأن هناك اتفاقًا بني ال�سمة التي تقي�سها الفقرة وال�سمة 

التي تقي�سها باقي الفقرات، وهذا ُيعد موؤ�رشاً ل�سدق القيا�ص.
عن ♦� الناجتة  البيانات  مطابقة  جودة  من  التحقق  مت 

من  والتحقق  الختبار،  على   )892( العينة  اأفراد  ا�ستجابات 
مو�سوعية تف�سري نتائج الختبار ب�سورته النهائية )38( فقرة؛ 
املطابقة  غري  والفقرات  املطابقني  غري  الأفراد  حذف  بعد  اأي 
للنموذج، وكذلك التحقق من الفرتا�سات اخلا�سة بنموذج را�ص 
ُيعد ذلك حتقيقًا ملدى �سدق النموذج يف حتقيقه ملو�سوعية  اإذ 
القيا�ص، اأعيد التحليل للمرة الثالثة للح�سول على تقديرات نهائية 
 )6( الأفراد، واجلدول  الفقرات وقدرات  متحررة لكل من �سعوبة 

يبني نتائج التحليل للقيم املتحررة لقدرة الأفراد.

جدول)6(
نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرة األفراد

الطاأ♦القدرة
املدىاملعياري

اإح�سائي♦املطابقة♦الداخلية♦
INFIT

اإح�سائي♦املطابقة♦الارجية♦
OUFIT

اأق�سى♦عالمة♦خاماأدنى♦عالمة♦خام
متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

متو�سط♦
املربعات
MNSQ

قيمة♦
الإح�سائي
ZSTD

3.91-0.330.37-املتو�سط احل�سابي
اإىل

2.69

100.990

0.850.050.110.80.170.8135النحراف املعياري

املتحررة  النهائية  التقديرات  اأن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
اأدنى  كحد   )1( الكلية  العالمة  بني  تراوحت  قد  الأفراد  لقدرات 
والعالمة الكلية )35( كحد اأق�سى، وقد بلغ متو�سط توزيع القدرة 
وحدة  قدره)0.85(  معياري  بانحراف  لوجيت  وحدة   )-0.33(
لوجيت، اأي مبدى يرتاوح بني )3.91-( وحدة لوجيت للم�ستوى 

للم�ستوى املرتفع  القدرة و)2.69( وحدة لوجيت  املنخف�ص من 
قدرة  لتقديرات  املعيارية  الأخطاء  متو�سط  وبلغ  القدرة،  من 
حتديد  دقة  اإىل  ي�سري  مما  متدنية،  قيمة  وهي   )0.37( الأفراد 
نتائج   )7( اجلدول  ويلخ�ص  ال�سمة.  مت�سل  على  الأفراد  مواقع 

التحليل للقيم املتحررة ل�سعوبة الفقرات.
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د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

جدول )7(
نتائج التحليل للقيم المتحررة لصعوبة الفقرات

الطاأ♦ال�سعوبة
املدىاملعياري

INFIT♦اإح�سائي♦املطابقة♦الداخليةOUFIT♦اإح�سائي♦املطابقة♦الارجية

متو�سط♦املربعات
MNSQ

قيمة♦الإح�سائي
ZSTD

متو�سط♦املربعات
MNSQ

قيمة♦الإح�سائي
ZSTD

1.78-00.08املتو�سط احل�سابي
اإىل

1.32

100.990

0.7800.020.70.030.6النحراف املعياري

يت�سح من اجلدول )7( اإن قيم التقديرات املتحررة ل�سعوبة 
الفقرات قد تراوحت ما بني )1.78-( اإىل )1.32( وحدة لوجيت، 
قدره  معياري  وانحراف  لوجيت   )0( قدره  مبتو�سط  وتتوزع 
للفقرات  املعيارية  الأخطاء  متو�سط  بلغ  وقد  لوجيت،   )0.78(
)0.08( وهي قيمة متدنية، مما ي�سري اإىل دقة تقديرات ال�سعوبة 
لوحظ  والقدرة  الفقرات  تدريج  حموري  مقارنة  ولدى  للفقرات، 
تطابقهما اإىل حد كبري؛ اأي اإن هناك نوعًا من الت�ساق يف تدرج 
القدرة،  من  وا�سعًا  مدى  يقي�ص  الختبار  واإن  الفقرات  �سعوبة 
البناء  �سدق  يعك�ص  الذي  الأمر  البعد،  اأحادي  متغرياً  ويقي�ص 

لالختبار.
التحقق من مو�سوعية تف�سري نتائج  اأعاله مت  النتائج  من 
افرتا�سات  من  التحقق  خالل  من  القيا�ص  ومو�سوعية  الختبار 

النهائية، وذلك بعد  منوذج را�ص على بيانات الختبار ب�سورته 
حذف الأفراد غري املطابقني لفرتا�سات النموذج، وحذف الفقرات 
غري املطابقة لفرتا�سات النموذج على املحكات املختلفة، وُيعد 
�سدق  ملدى  تقوميًا  جوهره  يف  النموذج  افرتا�سات  من  التحقق 

النموذج يف حتقيق مو�سوعية القيا�ص.

ثانياً: نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

ن�ص ال�سوؤال الثاين على: ما♦قيم♦تقديرات♦معلم♦ال�سعوبة♦♦◄
لفقرات♦الختبار♦ب�سورته♦النهائية♦وفق♦نوذج♦)را�س(؟♦

ال�سعوبة  معلم  قيم  ح�سبت  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
واخلطاأ  را�ص  منوذج  با�ستخدام  تدريجها  بعد  الختبار  لفقرات 

املعياري لكل معلم، واجلدول )8( يبني نتائج ذلك.

جدول )8(
معلم الصعوبة لفقرات االختبار باللوجيت والخطأ المعياري لها مرتبة تصاعديًا

ال�سعوبة♦ترتيب♦الفقرات
ال�سعوبة♦ترتيب♦الفقراتالطاأ♦املعياريباللوجيت

ال�سعوبة♦ترتيب♦الفقراتالطاأ♦املعياريباللوجيت
الطاأ♦املعياريباللوجيت

5-1.780.0922-0.130.07130.530.08

37-1.410.0810-0.110.07290.560.08

17-1.210.089-0.090.07260.600.08

36-1.090.08200.010.07380.640.08

21-1.060.07400.090.07280.650.08

14-1.030.0760.100.07340.820.08

39-0.990.0770.140.07230.850.08

3-0.880.07150.160.07300.880.08

33-0.810.0720.200.07270.960.08

8-0.630.07320.210.0741.190.09

35-0.470.07310.270.07241.250.09

19-0.320.07110.330.07251.320.09

12-0.210.07180.470.08

يت�سح من اجلدول )8( اأن مدى قيم معلم ال�سعوبة للفقرات 
 )1.32( اإىل  �سهلة  فقرة  وهي   )5( للفقرة   )-1.78( من  تراوح 
معظم  اأن  يعني  مما  ما،  نوعًا  �سعبة  فقرة  وهي   )25( للفقرة 
اإن معظم  ال�سعوبة، وهي فقرات مقبولة حيث  الفقرات متو�سطة 

الطلبة تقع قدراتهم �سمن املدى )2-( اإىل )2(. كما اأن قيم اخلطاأ 
دون  جميعها  كانت  حيث  الفقرات  جلميع  منخف�سة  املعياري 

.)0.09(
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ح�ساب  مت  الختبار،  فقرات  تدريج  جودة  على  وللتعرف 
التدريج  يف  متتاليتني  فقرتني  كل  �سعوبة  م�ستوى  بني  الفروق 
اإذا كانت  ومقارنته مبجموع اخلطاأ املعياري لهما ملعرفة فيما 
هناك فراغات بني الفقرات، فاإذا كان الفرق بني ال�سعوبتني اأكرب 
فراغ  وجود  يعني  هذا  فاإن  لهما  املعياري  اخلطاأ  جمموع  من 

اإ�سافة  ي�ستدعي  مما  املقا�سة  القدرة  مت�سل  على  الفقرتني  بني 
)9( يبني  القدرة. واجلدول  الفراغ وقيا�ص  فقرات جديدة لتغطية 
ترتيب الفقرات والفروق بني معلم �سعوبة كل فقرتني متتاليتني، 

وجمموع اخلطاأ املعياري لهما والقرار املتخذ ب�ساأنهما.

جدول )9(
الفروق بين مستوى صعوبة كل فقرتين متتاليتين ومجموع الخطأ المعياري لهما والقرار المتخذ بشأنهما.

ترتيب♦
الفقرات

فروق♦
ال�سعوبة♦
باللوجيت

جمموع♦
الطاأ♦
املعياري

ترتيب♦القرار
الفقرات

فروق♦
ال�سعوبة♦
باللوجيت

جمموع♦
الطاأ♦
املعياري

ترتيب♦القرار
الفقرات

فروق♦
ال�سعوبة♦
باللوجيت

جمموع♦
الطاأ♦
املعياري

القرار

220.020.14130.030.16فراغ50.370.17

100.020.14290.040.16فراغ370.200.16

170.120.1690.080.14260.040.16

360.030.15200.080.14380.010.16

فراغ210.030.14400.010.14280.0170.16

140.040.1460.040.14340.030.16

390.110.1470.020.14230.030.16

30.070.14150.040.14300.080.16

فراغ20.010.14270.230.17فراغ330.180.14

320.060.1440.060.18فراغ80.160.14

310.060.14240.070.18فراغ350.150.14

190.110.14110.140.1525

120.080.14180.060.16

يت�سح من اجلدول )9( اأن الفروق بني ال�سعوبات اأقل من 
جمموع اخلطاأ املعياري ما عدا يف )7( حالت،حالتان يف بداية 
مت�سل القدرة بني الفقرتني )5( و )37(، وبني الفقرتني )37( و 
)17(، وحالتان يف نهاية املت�سل بني الفقرتني )28( و )34(، 
من  الأول  الثلث  يف  حالت  وثالث   ،)4( و   )27( الفقرتني  وبني 
و   )33( الفقرتني  وبني   ،)8( و   )33( الفقرتني  بني  الختبار 
تدريج  جودة  على  يدل  وهذا   ،)35( و   )8( الفقرتني  وبني   ،)8(
فقرات الختبار، وميكن اإ�سافة فقرات اإىل الختبار لتغطية هذه 
الفراغات، ويكون ذلك من خالل اإعداد بنك الأ�سئلة اختبار اللغة 
الجنليزية )1( مبا ي�ساعد يف توفري �سور متكافئة من الختبار 

عند ال�ستخدام.

ثالثاً: نتائج السؤال الثالث ومناقشتها 

ال�سيكومرتية♦ ال�سائ�س♦ ما♦ على:  الثالث  ال�سوؤال  ن�ص 
لالختبار♦)دللت♦ال�سدق♦والثبات(؟

نتائج أ.  تف�سري  مو�سوعية  الختبار:تتحقق  �سدق 
الختبار ومو�سوعية القيا�ص بتحقق افرتا�سات منوذج را�ص على 
بيانات الختبار ب�سيغته النهائية، وذلك بعد حذف الأفراد غري 

النموذج،  لفرتا�سات  املطابقة  غري  الفقرات  وحذف  املطابقني 
�سدق  ملدى  تقومي  يعترب  النموذج  افرتا�سات  من  والتحقق 
ومت   ،)Stenner, 1990( القيا�ص  مو�سوعية  حتقيق  يف  النموذج 

اإجراء ذلك، ومت التحقق من �سدق الختبار كذلك من خالل:
Ú♦ اتبعت يف التي  الإجراءات  �سدق املحكمني: من خالل 

 ،)1( الجنليزية  اللغة  مو�سوعات  يف  التح�سيل  جمال  حتديد 
فقرات  وكتابة  ال�سلوكية،  الأهداف  وكتابة  املحتوى  وحتليل 
يراد  تعلمي  كنتاج  ال�سلوكية  الأهداف  متثل  والتي  الختبار، 
حتقيقه، والو�سول به اإىل م�ستوى الإتقان، والتاأكد من �سحة هذه 
الإجراءات، من خالل الأحكام التي قدمها املحكمون واملخت�سون 
نتائج  مالءمة  مدى  عن   )1( الجنليزية  اللغة  مقرر  تدري�ص  يف 
التحليل ملوا�سفات جمال التح�سيل، ومدى التوافق بني م�سمون 
الفقرات، وقد �سبق تف�سيل  التي حتققها تلك  الفقرات، والأهداف 

ذلك عند احلديث عن اأداة الدرا�سة.
Ú♦ من التنبوؤي  ال�سدق  من  التحقق  مت  التنبوؤي:  ال�سدق 

اأفراد عينة  خالل ح�ساب معامل ارتباط )بري�سون( بني عالمات 
اللغة  الختبار وعالمات هم يف مقرر  الذين جنحوا يف  الدرا�سة 
الجنليزية )2( الذي يدر�سه الطالب يف نف�ص الف�سل الذي ينجح 
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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  اأي يف  الختبار،  به يف 
الرتباط  معامل  قيمة  وكانت   ،2016  /2015 الأكادميي 
دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)0.88( ت�ساوي 
)0.01(، وهذا يعني اأن )77 %( من التباين يف عالمات الطلبة 
على  عالماتهم  اختالف  اإىل  يعزى   )2( الجنليزية  اللغة  يف 
الختبار. مما يوؤكد على القدرة التنبوؤية لالختبار بالتح�سيل يف 

اللغة الجنليزية )2(؛ اأي اإن الختبار يتمتع بال�سدق التنبوؤي.
التحقق من جودة مطابقة فقرات ب.  بعد  الختبار:  ثبات 

هذه  حتقق  مل  التي  الفقرات  وا�ستبعاد  )را�ص(،  لنموذج  الختبار 
القيم  للنموذج، وحتديد  املطابقني  الأفراد غري  املطابقة، وكذلك 
ينبغي  الأفراد،  وقدرات  الفقرات  �سعوبة  من  لكل  التقديرية 
احل�سول على نوعني من املعامالت، يطلق عليهما الثبات املتعلق 
الثبات يف  الختبار. فمفهوم  بفقرات  املتعلق  والثبات  بالأفراد، 
اإطار منوذج )را�ص(، ي�سري اإىل مدى الدقة يف تقدير موقع كل من 

الفقرات والأفراد على مت�سل ال�سمة، الذي نهدف اإىل قيا�سه.
املت�سل،  تعريف هذا  الفقرات يف  دقة  وميكن حتديد مدى 
باإيجاد الن�سبة بني النحراف املعياري للقيم التقديرية املتحررة 
ويطلق  القيم.  لهذه  املعياري  اخلطاأ  ومتو�سط  الفقرات،  ل�سعوبة 
على هذه الن�سبة معامل الف�سل بني الفقرات )Gi( والذي يجب اأن 
تكون قيمته اأكرب ما ميكن. فاإذا مل تزد هذه القيمة عن )2( فاإنه 
ي�سعب قيا�ص املتغري بو�ساطة هذه الفقرات، وقد وجد الباحث اأن 
قيمة معامل الف�سل بني الفقرات يف الختبار ب�سورته النهائية 
)10.14(. ومبا اأن هذه القيمة تزيد عن )2( فاإن فقرات الختبار 
وجد  وكذلك  تقي�سه.  الذي  ال�سمة  مت�سل  لتعريف  كافية  تعترب 
الباحث اأن قيمة معامل الف�سل بني الأفراد )Gp( ت�ساوي )2.01(، 
التقديرية  للقيم  املعياري  النحراف  بني  الن�سبة  اإىل  وترمز 
القيم،  لهذه  املعياري  اخلطاأ  ومتو�سط  الأفراد،  لقدرات  املتحررة 
ونظراً لأن هذه القيمة اأي�سًا تزيد عن )2(، فاإن عينة الأفراد تعد 

كافية للف�سل بني الفقرات.
خالل  من  بالأفراد  املتعلق  الثبات  معامل  ح�ساب  ومت 
قيمة  وهي   ،)0.80( ي�ساوي  فكان   Gp

2 / )1 + Gp
2( العالقة 

الفقرات  بني  للف�سل  كافية  الأفراد  عينة  اإن  على  وتدل  مقبولة 
فاإن  اأو�سح  ومبعنى  للفقرات،  ال�سعوبة  م�ستويات  بني  والتمييز 
الأفراد يتوزعون ب�سكل منا�سب على مت�سل ال�سمة املمثل بفقرات 
الختبار التي بنيت وفق منوذج را�ص، ومت ح�ساب معامل الثبات 
Gi فكان ي�ساوي )0.99(، 

2 / )1 + Gi
للفقرات من خالل العالقة )2

وهي قيمة مرتفعة جداً وتدل على اإن عينة الفقرات كافية للف�سل 
بني الأفراد وبالتايل التمييز بني م�ستويات التح�سيل لدى هوؤلء 

الأفراد.
تكن  مل  بالأفراد  املتعلق  الثبات  معامل  قيمة  اأن  ويالحظ 
اإظهار �سوى  اإنها مل تكن قادرة على  اإذ  الكافية،  كبرية بالدرجة 
م�ستويات  ثالثة  اأي  لالأفراد؛  متمايزة  اإح�سائية  طبقات   )3(
  Hp

 = )4Gp
 + 1(/  3 املعادلة  وفق  الأفراد  لدى هوؤلء  للتح�سيل 

الإح�سائية لالأفراد، وقد يعزى  الطبقات  اإىل عدد  Hp ترمز  حيث 
ذلك اإىل طول الختبار ب�سورته النهائية )38( فقرة، اإذ كان مدى 
�سعوبة الفقرات بني )1.78-( و )1.32(، وميكن زيادة معامل 
الثبات املتعلق بالأفراد، باإ�سافة فقرات �سهلة للطلبة الذين تقل 
قدراتهم عن )1.78-(، واأخرى �سعبة للطلبة الذين تزيد قدراتهم 

عن )1.32(. 
كانت  بالفقرات  املتعلق  الثبات  معامل  قيمة  اإن  حني  يف 
اأن  تبني  فقد  الفقرات،  اأعاله على  املعادلة  وبتطبيق  كبرية جداً، 
اإح�سائية  طبقة  ع�رشة  اأربع  اإظهار  على  قادرة  كانت  الفقرات 
اأي  الدرا�سة؛  عينة  اأفراد  لدى  الفقرات  ل�سعوبة  تقريبًا  متمايزة 
اإظهار الفروق الفردية بني الأفراد ب�سكل كبري. وقد يعزى ذلك اإىل 

جودة الفقرات املكونة لالختبار ب�سورته النهائية. 
ا�ستبعاد  من  املراحل  هذه  عرب  الختبار  بناء  مت  اأن  وبعد 
غري  الأفراد  وا�ستبعاد  را�ص.  لنموذج  املطابقة  غري  الفقرات 
لالختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  حتديد  وبعد  املطابقني. 
وفقراته، فاإن هذا الختبار املوؤلف من )38( فقرة ميثل املجال 
اختبارات  تكوين  ميكن  وبالتايل  الأهداف،  مع  متوازن  ب�سكل 
هذه  من  املجال  عالمة  وحتديد  الختبار؛  هذا  من  فرعية 
الختبارات. كما ميكن ت�سكيل اختبارات فرعية من هذا الختبار، 
ح�سب درجة ال�سعوبة اأو اختيار فقرات ذات متييز مرتفع ت�سف 

الأفراد عند نقطة قطع حمددة لأغرا�ص حمددة.
رابعًا: نتائج ال�سوؤال الرابع ومناق�ستها♦◄

التي♦يقدمها♦ ن�ص ال�سوؤال الرابع على:ما♦كمية♦املعلومات♦
الختبار♦عند♦م�ستويات♦القدرة♦املختلفة؟

ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�سائي )Winsteps( لإيجاد 
دالة املعلومات لالختبار الكلي، وقدرت دالة املعلومات لالختبار 
 )10( واجلدول  املحددة،  القدرة  م�ستويات  من  م�ستوى  كل  عند 
يبني تقديرات قدرات الأفراد بوحدة اللوجيت وقيم دالة املعلومات 

عند امل�ستويات املختلفة للقدرة.
جدول )10(

تقديرات القدرة ألفراد العينة وقيم دالة المعلومات التي يقدمها االختبار عند مستويات مختلفة من القدرة لاختبار ثتائي التدريج بصورته النهائية )38( فقرة

دالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرةدالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرةدالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرة

-5.151.840.30-0.740.377.490.890.377.37

-3.911.020.95-0.600.367.731.030.387.06

-3.170.741.83-0.480.367.931.170.396.70

-2.720.622.62-0.350.358.081.320.406.29
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دالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرةدالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرةدالة♦املعلوماتالطاأ♦املعياريالقدرة

-2.380.553.35-0.230.358.201.490.415.82

-2.110.504.01-0.110.358.271.670.435.31

-1.880.474.620.010.358.311.870.464.74

-1.670.445.170.130.358.302.900.494.11

-1.490.425.670.250.358.262.360.543.42

-1.320.406.130.380.358.172.690.612.67

-1.160.396.530.500.368.033.140.71.85

-1.010.386.900.620.367.863.871.020.96

-0.870.377.220.750.367.645.101.840.30

يت�سح من النتائج يف اجلدول )10( اإن قيمة دالة املعلومات 
لالختبار تتزايد تدريجيًا بتزايد القدرة )Ɵ( حتى ت�سل اإىل اأق�سى 
قيمة ممكنة لها عندما تكون قيمة القدرة )0.01( لوجيت، وهي 
تقابل متو�سط ال�سعوبة للفقرات )0( لوجيت. وهذا ما يتطابق مع 
ما هو متوقع من منوذج را�ص، اإذ اإن دالة املعلومات تكون اأق�سى 
النموذجني  من  لكل  وذلك   )Ɵ=b( قيمة  تكون  عندما  ميكن  ما 
الأحادي والثنائي املعلم. وهذا ما توؤكده قيمة اخلطاأ املعياري 
لفقرات  ال�سعوبة  متو�سط  عند  ميكن  ما  اأقل  كانت  التي  للتقدير 

الختبار، اإذ بلغت قيمته )0.35(. اإذ يكون اخلطاأ املعياري �سغرياً 
كلما اقرتب م�ستوى القدرة لالأفراد من م�ستوى ال�سعوبة للفقرات. 
وبالتايل تزداد كمية املعلومات بنق�سان اخلطاأ املعياري ح�سب 
العالقة                                              حيث اإن I (Ɵ): كمية املعلومات 

تقدير  املعياري يف  : اخلطاأ   S.E (Ɵ) و   )Ɵ( القدرة  عند م�ستوى 

القدرة )Ɵ(. وال�سكل )2( يبني منحنى دالة معلومات الختبار

الشكل )2(:
منحنى معلومات االختبار

=1)0( 1
S.E )0(
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استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار محكي املرجع في اللغة االجنليزية )1( 
د. عبد الهادي وجيه صَباحلطلبة جامعة القدس املفتوحة، وفق منوذج )راش(

يت�سح من ال�سكل )2( اإن منحنى معلومات الختبار ياأخذ 
اأكرب  كانت  كما  املنحنيات،  هذه  ملثل  املتوقع  العتدايل  ال�سكل 
لالختبار  وفقًا  الأفراد  قدرات  م�ستوى  عند  للمعلومات  قيمة 
1.32(، وهو ما كان  بدقة مرتفعة داخل مدى القدرة )-1.32، 
متوقعًا؛ لأن معظم فقرات الختبار غطت هذا املدى. وقد كانت 
معياري  خطاأ  وباأقل   )8.31( الختبار  ملعلومات  قيمة  اأق�سى 
قيمة  وانخف�ست   .)0.01( القدرة  م�ستوى  عند   )0.35( مقداره 
كبري  ب�سكل  الختبار  من  عليها  احل�سول  ميكن  التي  املعلومات 
مع زيادة م�ستوى القدرة عن )1.32( اأو انخفا�ص م�ستوى القدرة 
تلك  تغطي  فقرات  اإ�سافة  يوؤكد �رشورة  ما  وهو   ،)1.32-( عن 

امل�ستويات من القدرة.

التوصيات:
احلالية،♦ الدرا�سة♦ اإليها♦ تو�سلت♦ التي♦ النتائج♦ �سوء♦ يف♦

يو�سي♦الباحث♦مبا♦يلي:
1♦ ال�ستفادة من الختبار الذي مت بناوؤه وفق نظرية ال�ستجابة .

اأو  فقرة،   )38( من  النهائية  ب�سورته  واملكون  للفقرة، 
جامعة  يف  الطلبة  حت�سيل  لقيا�ص  منه،  م�ستل  اختبار  اأي 
القد�ص املفتوحة يف مقرر اللغة الجنليزية)1(؛ نظراً لتمتع 
ومبعايري  مقبولة،  وثبات  �سدق  بدللت  املبني  الختبار 

تتفق مع متطلبات النموذج اأحادي املعلم )منوذج را�ص(.
2♦ مت . الذي  لالختبار  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  من  التحقق 

ثالثي  والنموذج  املعلم  ثنائي  النموذج  با�ستخدام  بناوؤه، 
املعلم لنظرية ال�ستجابة للفقرة، قبل اعتماده كاأداة لقيا�ص 

حت�سيل الطالب اجلامعي يف اللغة الجنليزية)1(.
3♦ ال�ستفادة من املنهجية امل�ستخدمة يف بناء الختبار لبناء .

اختبارات ملقررات جامعية اأخرى والتاأكد من خ�سائ�سها 
ال�سيكومرتية.
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