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ملخص:
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل الك�ضف عن الأداء التفا�ضلي لفقرات، 
ال�ضاد�س  لل�ضف  العلوم،  يف  املرجع  حمكي  اختبار  ومموهات، 
البتدائي، م�ضمم وفق نظرية ا�ضتجابة الفقرة. ولتحقيق هذا الهدف 
الختيار  نوع  من  فقرة   )75( من  يتكون  اختباراً  الباحثة  �ضممت 
  -  2015( الدرا�ضي  العام  نهاية  يف  الختبار  طبق  متعدد.  من 
ال�ضف  طالب  من  وطالبة  طالبًا   )520( من  عينة  على  2016م(، 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  مدينة جدة، يف  البتدائي، يف  ال�ضاد�س 
منهم )418( من املدار�س احلكومية، و )102( من املدار�س الهلية. 
 )61( )BILOG-MG3( مطابقة  الإح�ضائي  الربنامج  نتائج  اأظهرت 
الأداء  وظهر  املعلم،  ثالثي  للنموذج  الختبار  فقرات  من  فقرة 
 )χ2( فقرة منها، كما اأظهر اختبار مربع كاي )التفا�ضلي يف )16
للك�ضف عن الأداء التفا�ضلي ملموهات الفقرات، وجود اأداء تفا�ضلي 
%( من املحكمني على  ملموهات )6( فقرات منها. وقد وافق )75 
ملموهات  التفا�ضلي  الأداء  فح�س  ب�رضورة  الدرا�ضة:  اأو�ضت  ذلك. 

الفقرة، للتاأكد اإن كانت هي �ضبب الأداء التفا�ضلي للفقرة.
الكلمات املفتاحية: الأداء التفا�ضلي للفقرة، الأداء التفا�ضلي 

للمموهات، نظرية ا�ضتجابة الفقرة، النموذج ثالثي املعلم.

Differential Functioning Items and Distractors of 
a Criterion Referenced Science Test for the Sixth 

Grade

Abstract:

This study aimed to investigate differential 
functioning items and distractors of a criterion 
referenced science test for sixth grade. The test is 
constructed according  to item response theory (IRT). 
To achieve this goal, the researcher designed a test 
constitutes of (75) multiple-choice items. The test was 
applied at the end of the school year (20152016-), on  
a sample of (520) 6th grade  students, in Jeddah, Saudi 
Arabia, (418) of which are from public schools, and 
(102) of which are from private schools. The results 
of the statistical program (BILOG-MG3)  verified  
that 61 test items fit the three parameters model, 16 
of which presented item differential functioning (IDF). 
In addition, chi square test (χ2) presented distractors 
differential functioning (DDF) in (6) of these items, 
and (75%) of the arbitrators  agree on this matter. The 
study recommendation indicates to the importance of 
checking items distractors differential functioning, 
to check if it was the reason of item differential 
functioning.

Keywords : Item Differential Functioning, 
Distractors Differential Functioning, Item Response 
Theory,  Three Parameters Mode.

املقدمة
اجلامعي  القبول  قرارات  مثل   - القرارات  من  العديد  تتخذ 
خا�ضة  اختبارات  على  الأفراد   اأداء  �ضوء  يف  التوظيف-  وقرارات 
م�ضممة لهذه الغاية، ولتكون هذه القرارات �ضائبة؛ يجب اأن تكون 
-ومنها  القيا�س  اداة  تتمتع  اأن  يجب  اأي  �ضادقة،  ا�ضاًل  بياناتها 
 ،)Validity( البيانات بال�ضدق  التي جمعت بوا�ضطتها  الختبارات- 
والعدالة )Fairness(، )عودة،2010(. ويعد فح�س الأداء التفا�ضلي 
اأهم  من  الختبار  لفقرات   )Differential Item Functioning) )DIF(
هذا  يطبق  والعدالة، خا�ضة عندما  ال�ضدق  التاأكد من كل من  طرق 
 Hambleton &( وثقافية خمتلفة  الختبار على جمموعات عرقية، 

.)Rogers,1995

ان م�ضطلح الأداء التفا�ضلي للفقرة لي�س حديثًا؛ فقد ا�ضتخدم 
التفا�ضلي  فالأداء  للتحيز.  املا�ضي كمرادف  القرن  ثمانينيات  منذ 
عن  �ضحيح  ب�ضكل  الإجابة  احتمال  يكون  ل  عندما  يظهر  للفقرة 
لهم  ممن  الأفراد،  من  اأكرث   اأو  جمموعتني،  بني  متماثاًل  الفقرة، 
كل  ويوؤكد   .)Herrmann & DeBoe, 2011( القدرة  م�ضتوى  نف�س 
 Hambleton, Swaminathan( من هامبلتون و�ضوامينثان وروجرز
تكون  عندما  يحدث  للفقرة  التفا�ضلي  الأداء  اأن   )&Rogers, 1991

الفرعية  املجموعات  يف  متماثلة  غري  الفقرة  على  ال�ضتجابة  دوال 
يح�ضلوا  مل  القدرة  نف�س  ا�ضحاب  فاإن  احلالة:  هذه  ويف  املختلفة. 
من  الهدف  مع  يتنافى  وهذا  الختبار،  على  متماثلة  درجات  على 

الختبار.
للفقرة  التفا�ضلي  الأداء  عن  الك�ضف  طرق  من  العديد  هناك 
– وهي  الفرعية  الفقرة يف املجموعات  الفروق يف �ضعوبة  ومنها: 
التباين،  حتليل  وطريقة  الدرا�ضة-  هذه  يف  امل�ضتخدمة  الطريقة 
ال�ضحيحة  الإجابات  عدد  مقارنة  يتم  )حيث  كاي  مربع  وطريقة 
)حيث  اللوج�ضتي  النحدار  وطريقة  الفرعية(،  املجموعات  يف 
املتغري التابع هو ال�ضتجابة على الفقرة بينما املتغريات امل�ضتقلة 
والتفاعل  للمفحو�س  الفرعية  واملجموعة  امل�ضاهدة،  القدرة  هي: 
بينهما(، وطريقة مانتل هانزل )وت�ضتخدم يف ا�ضتق�ضاء الفروق بني 
املجموعتني املرجعية وامل�ضتهدفة(، وطريقة حتيز الفقرة املتزامن 
التي  املجموعات  تنا�ضب  ولكنها  هنزل  مانتل  طريقة  ت�ضبه  )وهي 

.)Crocker & Algina,1986( )تختلف يف م�ضتوى القدرة
 Herrmann( وديبو  هريمان  اأ�ضار  وكما  الختبار  م�ضمم  اإن 
من  اأي  يف  التفا�ضلي  الأداء  ظهور  يريد  ل   )& DeBoe, 2011

مييز  اأن  الفقرات،  لهذه  كتابته  عند  يحاول  لذلك  اختباره،  فقرات 
الو�ضول  يريد  اأي  املختلفة.  القدرة  م�ضتويات  من  املفحو�ضني  بني 
ب�ضكل �ضحيح  املفحو�س  اإجابة  احتمال  املثايل حيث:  الو�ضع  اإىل 
عن الفقرة يعتمد على م�ضتواه على ال�ضمة التي يتم قيا�ضها، وبذلك 
حماولة  ويف  الدرجة.  نف�س  على  القدرة،  نف�س  ذو  الطالب  يح�ضل 
ال�ضحيحة،  الإجابة  يعرف  ل  الذي  الطالب  ملنع  الختبار  م�ضمم 
اأو  من اختيار البديل ال�ضحيح لالإجابة، فهو ي�ضع البدائل اخلاطئة 
املموهات )Distractors(؛ لتجذب الطالب الذين ل ميلكون املعرفة، 
اأو الذين لديهم معرفة جزئية بالإجابة ال�ضحيحة، وهو يعمل على 
جعل هذه املموهات جاذبة، بنف�س الدرجة للطالب الذين ل يعرفون 
ل  الطالب  فاإن  املحاولت  هذه  كل  ورغم  ال�ضحيحة،  الإجابة 
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يختارون املموه ع�ضوائيًا بل بناًء على املعرفة اجلزئية، اأو با�ضتخدام 
ال�ضتدلل اخلاطئ. ولكن ماذا لو: جذب اأحد مموهات الفقرة الطالب 
من ذوي م�ضتوى قدرة معينة، يف جمموعة ما، بطريقة ل يجذب بها 
زمالئهم من ذوي نف�س القدرة، يف جمموعة اأخرى؟! اإن هذا ما يعرف 
 Differential Distractor Function((  التفا�ضلي للمموهات بالأداء 

.)ing )DDF)

نظرية  وفق  ت�ضميمه  مت  اختباراً  الدرا�ضة  هذه  ت�ضتخدم 
ال�ضتجابة للفقرة )Item Response Theory(، وهي من الجتاهات 
ب�ضكل  الفرد  قدرة  تقدير  يجري  باأنه:  وتتميز  القيا�س،  يف  احلديثة 
يتم تقدير معامل  اأجاب عنها، كذلك  التي  الفقرات  م�ضتقل عن عينة 
هذه  عليهم  طبقت  الذين  الأفراد  عينة  عن  م�ضتقل  ب�ضكل  الفقرات 
الفقرات )Hambleton & Swaminathan,1985,p11(. ولهذه النظرية 
 Three( العديد من النماذج ومنها: النموذج اللوج�ضتي ثالثي املعلم
الفقرات  اأن  يفرت�س  الذي   :  )Parameters Logistic Model) )3PL

)a(، ومعلم  التمييز  )b(، ومعلم  ال�ضعوبة  تختلف يف كل من: معلم 
التخمني )c( الذي ميثل احتمال تو�ضل الأفراد ذو القدرة املنخف�ضة 
 Hambleton&( اإىل الإجابة ال�ضحيحة عن الفقرة عن طريق ال�ضدفة

. )others, 1991

اإننا يف العادة نهتم بدرجة الطالب الكلية على الختبار، ولكن 
تقدير  فاإن   )Meyer & Wise,2006( ووي�س  ماير  اأكد كل من  وكما 
ال�ضحيحة، غري كاٍف  الطالب بناء على عدد اجاباته  م�ضتوى قدرة 
للح�ضول على معلومات حول الأداء املعريف لهذا الطالب، بل يجب 

اأي�ضًا فح�س منط ا�ضتجاباته غري ال�ضحيحة على فقرات الختبار.
 )Abedi, Leon & Kao,2008( يف درا�ضة ابيدي وليون وكاو
للطالب  القراءة  تقييم  اختبار  ملموهات  التفا�ضلي  الأداء  لفح�س  
يف  الطالب  هوؤلء  اختارها  التي  املموهات  فح�س  مت  املعاقني، 
اختبار موحد للقراءة، بحيث اإن  اختار الطالب من جمموعة املعاقني 
مموهًا  القدرة  نف�س  من  هم  ممن  العاديني  جمموعة  من  والطالب 
املجموعتني.   عند  خمتلف  الفقرة  معنى  اأن  على  يدل  فهذا  خمتلفًا، 
تكونت عينة الدرا�ضة من جمموعتني من الطالب العاديني، والطالب 
معاقني(،   448 منهم  طالب   6611( الثالث  ال�ضف  من  املعاقني 
ومن ال�ضف التا�ضع )5287 منهم 522 معاقني(، وذلك من مدار�س 
ولية لو�س اجنلو�س يف الوليات املتحدة المريكية. �ضمم الباحثون 
منوذجان من كل من اختباري ال�ضفني الثالث والتا�ضع، يتكون كل 
منهما من )54( فقرة من نوع الختيار من متعدد. واأظهرت النتائج 
تفوق الطالب العاديني، على الطالب املعاقني يف اختبار القراءة. كما 
ظهر الأداء التفا�ضلي ملموهات عدة فقرات يف الختبار، وقد متركز 
هذه الفقرات يف الن�ضف الثاين من الختبار اأكرث من الن�ضف الأول 
منه، مما ي�ضري – وفق ما ذكره الباحثون-اإىل اأن املعاقني يحتاجون 
وقتًا اأطول يف الإجابة عن الفقرات، مما يحتاجه العاديون. اإ�ضافة 
Common Dis- )ذذلك كان اختيار الطالب املعاقني للمموه ال�ضائع 

tractor(، اقل من اختيار الطالب العاديني لهذا املموه؛ مما ي�ضري اإىل 

اأنهم كانوا يختارون البدائل ع�ضوائيًا. واأكد الباحثون على اأن نتائج 
درا�ضتهم تلقي ال�ضوء على: العوامل املوؤثرة يف اختبار تقييم القراءة 
لدى الطالب املعاقني، وبالتايل يجب ت�ضميم اداة قيا�س تعمل ب�ضكل 

�ضادق، كمقيا�س موحد جلميع الطالب. 
يف درا�ضة بارنابا�س )Barnabas، 2012(  حاول الباحث  

ك�ضف الأداء التفا�ضلي لفقرات اختبار الريا�ضيات للمرحلة الثانوية، 
تكون الختبار من )50( فقرة من نوع الختيار من متعدد، وطبق 
تعليمية،  منطقة   )20( من  ع�ضوائيا،  اختريت  مدر�ضة،   )12( على 
وتكونت عينة الدرا�ضة من  )825( من الذكور، و)846( من الإناث. 
وا�ضتخدم الباحث طريقة مربع كاي يف الك�ضف عن الأداء التفا�ضلي، 
فقرات  من  فقرة   )39( يف  تفا�ضلي  اأداء  وجود  اأظهرت  والتي 
باأنه  الريا�ضيات،  اختبار  لفقرات  التفا�ضلي  الأداء  وعلل  الختبار. 
لديهم  ممن  فالطالب  الثانوية،  املرحلة  يف  للنجاح  اجباري  مقرر 
اجتاهات فنية، يدر�ضون الريا�ضيات ب�ضكل اإجباري، بينما يدر�ضها 
الأخرون برغبة ومتعة. ويف نهاية البحث اأو�ضى الباحث ب�رضورة 
ل�ضتبعاد  لالختبار،  ا�ضتطالعية  بدرا�ضة  اختبار  اأي  م�ضمم  قيام 

الفقرات التي تت�ضمن اأداًء تفا�ضليًا.
الباحث بفح�س  يف درا�ضة كراكايا )Karakaya, 2012( قام 
بتحديد  اخلا�ضني  الفرعيني  الختبارين  لفقرات  التفا�ضلي،  الأداء 
Level Deter- اختبار  �ضمن  والريا�ضيات،  العلوم  يف   )ململ�ضتوى 

mination Exam (LDE)(  وهو اختبار يطبق على طالب ال�ضفوف: 

ال�ضاد�س، وال�ضابع، والثامن، يف تركيا، لتوزيعهم على فروع التعليم 
الثانوي، تكونت عينة الدرا�ضة من )6913( طالبًا من ال�ضف ال�ضاد�س 
)3614 من الذكور، 3299 من الإناث(، و )6333( طالبًا من ال�ضف 
3066 من الإناث(، و )9374( طالبًا  ال�ضابع )3277 من الذكور، 
من ال�ضف الثامن )4290 من الذكور، 5084 من الإناث(، ا�ضتخدم 
التفا�ضلي  الأداء  عن  الك�ضف  يف  هانزل  مانتل  طريقة  الباحث 
لفقرات هذه الختبارات. وعر�س الفقرات ذات الأداء التفا�ضلي على 
اختبار  يف  فقرات   )5( حتيز  النتائج  اأظهرت  اخلرباء.  من  جمموعة 
العلوم )حتيزت )3( فقرات ل�ضالح الإناث، وفقرتان ل�ضالح الذكور(. 
وحتيز )4( فقرات يف اختبار الريا�ضيات )حتيزت )3( فقرات منها 
ل�ضالح الذكور، وفقرة واحدة ل�ضالح الإناث(. كما لوحظ اأن حمتوى 
الفقرات املتحيزة ل�ضالح الإناث، يتعلق باملعلومات ال�ضحية، بينما 
بالطبيعة،  يتعلق  الذكور،  ل�ضالح  املتحيزة  الفقرات  حمتوى  كان 
والأدوات ال�ضناعية، ودرجات احلرارة. واقرتح الباحث فح�س حتيز 
الإقامة،  مكان  مثل:  اأخرى  ملتغريات  بالن�ضبة  الختبارات  فقرات 

ونوع املدر�ضة.
طريقة   )Amuche & Fan ,2014( وفان  اموت�س  وا�ضتخدم 
لكل من  تبعًا  التفا�ضلي،  الأداء  الك�ضف عن  اللوج�ضتي يف  النحدار 
خا�ضة(.   )حكومية،  املدر�ضة  ونوع  مدينة(،  )قرية،  املدر�ضة  موقع 
Nation-(  2012 لعام الحياء  يف  الوطني  الختبار  لفقرات   ذذلك 

تكون   )al Examinations Council (NECO) Biology questions

الختبار من )60( فقرة، وطبق على عينة مكونة من )447( طالبًا 
وطالبًة، من مدار�س منطقة تارابا يف نيجرييا، اأظهرت النتائج حتيز 
)10( فقرات، لنوع املدر�ضة )حكومية/خا�ضة(. وحتيز )8( فقرات 
فح�س  ب�رضورة  الدرا�ضة  واأو�ضت  )مدينة/قرية(.  املدر�ضة  ملوقع 
من  للتاأكد  وذلك  تطبيقه،  قبل  اختبار  اأي  لفقرات  التفا�ضلي  الأداء 

عدالة فقراته، وعدم حتيزها.
الأداء  لفح�س  درا�ضة   )Xiaomei,2014( اك�ضيومي  اأجرى 
 Pearson Test( التفا�ضلي لفقرات اختبار بري�ضون للغة الجنليزية
عاملي  اختبار  وهو   ،)of English Academic (PTE) Academic

ي�ضتخدم لفح�س م�ضتوى الطالب يف اللغة الإجنليزية، قبل التحاقهم 



126

د. فريال محمود محمد احلاج محموداألداء التفاضلي لفقرات ومموهات اختبار محكي املرجع في العلوم للصف السادس االبتدائي مصمم وفق نظرية استجابة الفقرة

الدرا�ضة من: )159( من الإناث و )241(  باجلامعة.  تكونت عينة 
من الذكور. فح�س الباحث الأداء التفا�ضلي للفقرات عرب مرحلتني: 
حتيز  اختبار  با�ضتخدام  الإح�ضائية(،  )املرحلة  الوىل  املرحلة 
 ،(Simultaneous Item Bias test (SIBTEST)) املتزامن  الفقرة 
ذات  الفقرات  عر�س  التحكيمية(  )املرحلة  الثانية  املرحلة  ويف 
التفا�ضلي، على جمموعة من املحكمني املخت�ضني باختبار  الأداء 
بري�ضون للغة الجنليزية، واأظهرت النتائج: حتيز )6( فقرات؛ حتيزت 

)4( فقرات منها ل�ضالح الإناث، وحتيزت فقرتان ل�ضالح الذكور.
تركز  الدرا�ضات  هذه  اأن  يالحظ:  ال�ضابقة  الدرا�ضات  مبتابعة 
يف  خمتلفة  طرقًا  ا�ضتخدمت  وقد  للفقرات،  التفا�ضلي  الأداء  على 
للمموهات،  التفا�ضلي  الأداء  تدر�س  اأيًا منها مل  ولكن  الك�ضف عنه، 
وقد  للفقرات.  التفا�ضلي  الأداء  ظهور  وراء  ال�ضبب  تكون  قد  والتي 
اإىل  للمموهات،  التفا�ضلي  بالأداء  الهتمام  قلة  وراء  ال�ضبب  يرجع 
الجابات  عدد  على  بناًء  �ضب  حتحُ الختبار  على  الكلية  الدرجة  اأن 
لن  فهذا  املموه،  اختيار  يف  الطالب  اختلف  وان  فحتى  ال�ضحيحة، 
عامل بنف�س الطريقة. ولكن ما  يوؤثر؛ لن جميع املموهات خاطئة وتحُ
ال�ضبب  يكون  قد  املموه  اختيار  اأن  هو:  النتباه  الكثريون  يعريه  ل 
وراء ظهور الأداء التفا�ضلي للفقرة. اأي هل املموهات هي اأحد اأ�ضباب 

ظهور الأداء التفا�ضلي للفقرة.

مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها

أوال: مشكلة الدراسة
اإن ت�ضنيف الطالب اإىل جمموعات تبعا لقدرتهم، هو من اأهم 
اأهداف بناء الختبارات، فعندما يكتب املعلم فقرات الختبار، فهو 
الأداء  نف�س  �ضيحققون  القدرة  م�ضتوى  نف�س  من  الطالب  اأن  يتوقع 
على الختبار. ولكن هذا الو�ضع املثايل ل يتحقق دومًا، فعلى الرغم 
نف�س  ظل  ويف  الفقرة،  لنف�س  القدرة  نف�س  من  الطالب  خ�ضوع  من 
اأكرث  امل�ضكلة  وت�ضبح  عليها،  اأدائهم  م�ضتوى  يختلف  فقد  الظروف، 
ملجموعة:  ينتمون  ممن  الأعلى  الأداء  جمموعة  كانت  ان  تعقيداً، 
بالأداء  يعرف  ما  هذا  اإن  معينة.  اأو دميوغرافية  عرقية،  اأو  ثقافية، 
الأداء  ثبوت  فبعد  الفقرة،  لتحيز  ي�ضري  قد  للفقرة. والذي  التفا�ضلي 
على  الفقرة  هذه  املعلم  يعر�س  ما،  اختبارية  لفقرة  التفا�ضلي 
جمموعة من املحكمني، والذين يقررون ان كانت الفقرة متحيزة – 
يجري ا�ضتبعادها- اأما اأنها غري متحيزة، ويف هذه احلالة ل حتذف 
اأن  التفا�ضلي. وال�ضوؤال املطروح هل ميكن  الأداء  الفقرة رغم ثبوت 
كذلك؟!  لي�ضت  انها  مع  متحيزة  لي�ضت  ما  فقرة  اأن  املحكمون  يقرر 
ذات  الفقرة  بفح�س  يقومون  وهم  املحكمني،  من  عدٍد  مالحظة  ان 
ن�س  الأوىل:  بالدرجة  يفح�ضون  انهم  تو�ضح  التفا�ضلي،  الأداء 
الفقرة، ون�س البديل ال�ضحيح، ويعطون القليل من الهتمام للبدائل 
الأداء  ال�ضبب يف ظهور  ال�ضحيحة )املموهات( والتي قد تكون  غري 
التفا�ضلي. فقد يجذب اأحد املموهات   اأفراد اإحدى املجموعات من 
ذوي قدرة معينة -لختياره كاإجابة �ضحيحة -اأكرث   مما يجذب 
بدوره  يوؤدي  وهذا  القدرة،  نف�س  ذوي  من  اأخرى  جمموعة  اأفراد 
تكون  اأن  احتمال  اخر  ومبعنى  للفقرة،  التفا�ضلي  الأداء  لظهور 
يتم  ل  ما  وهو  للمموهات،  التفا�ضلي  الأداء  ب�ضبب  متحيزة،  الفقرة 
الكايف  الهتمام  املحكمون  عطي  يحُ ل  كما  اح�ضائيًا،  فح�ضه  عادًة 
للمموهات عند فح�س الفقرة، للحكم على التحيز.  ومن هنا جاءت 

عند  اإح�ضائيا،  املموهات  فح�س  اأهمية  على  لتوؤكد  الدرا�ضة  هذه 
ثبوت الأداء التفا�ضلي للفقرة، و�رضورة فح�ضها من قبل املحكمني 
عادة- يحدث  كما   – الكتفاء  وعدم  الفقرة  حتيز  على  احلكم  عند 

بفح�س ن�س الفقرة والبديل ال�ضحيح فقط.

ثانيا: أهداف الدراسة
لفقرات  التفا�ضلي  الأداء  عن  للك�ضف  الدرا�ضة  هذه  تهدف 
ال�ضاد�س البتدائي م�ضمم  اختبار حمكي املرجع يف العلوم لل�ضف 

وفق نظرية ا�ضتجابة الفقرة، وبالتايل فهي حتاول الك�ضف عن:
ال�ضاد�س  � لل�ضف  العلوم  اختبار  بيانات  حتقيق  مدى 

البتدائي لفرتا�ضات نظرية ا�ضتجابة الفقرة.
وجود فقرات ذات اأداء تفا�ضلي يف فقرات اختبار العلوم  �

لل�ضف ال�ضاد�س البتدائي.
دور الأداء التفا�ضلي للمموهات يف جعل الفقرة ذات اأداء  �

تفا�ضلي.

ثالثا: أسئلة الدراسة
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

العلوم  ◄ اختبار  بيانات  حتقيق  مدى  ما  الأول:  ال�ضوؤال 
لل�ضف ال�ضاد�س لفرتا�ضات نظرية ا�ضتجابة الفقرة ؟

ال�ضوؤال الثاين: هل يت�ضمن اختبار العلوم لل�ضف ال�ضاد�س  ◄
فقرات ذات اأداء تفا�ضلي؟

الأداء  ◄ اظهار  للمموهات دور يف  الثالث: هل كان  ال�ضوؤال 
التفا�ضلي لبع�س فقرات الختبار؟

أهمية الدراسة وحمدداتها:

أوال: أهمية الدراسة

تتمثل اأهمية هذه الدرا�ضة يف اجلانب النظري: بكونها منوذجا 
للفقرة.  التفا�ضلي  الأداء  ظهور  ا�ضباب  عن  الك�ضف  عند  به،  يحتذى 
نوعية،  موؤ�رضات  توفر  الدرا�ضة  فاإن هذه  التطبيقي:  اجلانب  اأما يف 
على  الوقوف  يف  الختبارات  بناء  يف  املهتمني  ت�ضاعد  واإر�ضادات 
ي�ضري  مما  تفا�ضليًا،  اأداًء  تظهر  الفقرات  بع�س  جتعل  التي  الأ�ضباب 
بعد موافقة املحكمني، على اأنها فقرات متحيزة يجب التخل�س منها. 

ثانيا: حدود الدراسة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
طلبة ال�ضف ال�ضاد�س البتدائي يف مدار�س منطقة جدة يف  �

اململكة العربية ال�ضعودية، ممن هم على مقاعد الدرا�ضة يف الف�ضل 
املوافق  هـ(   1437  -  1436( الدرا�ضي  العام  من  الثاين  الدرا�ضي 

)2015 - 2016 م(.
برجمية  � وا�ضتخدام  املعلم،  ثالثي  النموذج  ا�ضتخدام 

. )Bilog-MG3(
طالب  � يدر�ضها  التي  املقررات  اأحد  وهو  )العلوم(،  مقرر 

ال�ضف ال�ضاد�س البتدائي.



127

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

الطريقة وإجراءات الدراسة:

أوال: جمتمع وعينة الدراسة

- جمتمع الدراسة

ال�ضاد�س  ال�ضف  طلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  جدة  منطقة  مدار�س  يف  البتدائي 
وزارة  اإح�ضائيات  وفق  وطالبًة،  طالبًا   )15929( عددهم  والبالغ 
هـ(   1437  -  1436( الدرا�ضي  للعام  ال�ضعودية  والتعليم  الرتبية 
املوافق )2015 - 2016 م(، موزعني على متغريات الدرا�ضة كما 
و)4108(  احلكومية،  املدار�س  يف  وطالبة  طالبًا   )11821( يلي: 

طالبًا وطالبة يف املدار�س الهلية.
عينة الدرا�سة ♦

 طبق الختبار ب�ضورته النهائية على عينة الدرا�ضة، واملكونة 
الع�ضوائية  العينة  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبًة،  طالبًا   )600( من 
املدار�س  من  و)155(  احلكومية،  املدار�س  من   )445( الطبقية: 
اأهلية، مت  و)5( مدار�س  )8( مدار�س حكومية،  احلكومية، وذلك من 
جمع  وبعد  جدة.  مدينة  يف  املدار�س  قائمة  من  ع�ضوائيا  اختيارها 
غري  والإجابات  النمطية،  الإجابات  ذات  الوراق  حذف  مت  الأوراق 
اجابات  يقدم  الطالب  اأن  فيها  لوحظ  التي  الوراق  وهي  املنطقية، 
ع�ضوائية – كاأن يختار دوما نف�س البديل، اأو يجيب على �ضكل ر�ضم 
معني – وقد بلغ عددها )80( ورقة اختبارية، وهكذا تكونت العينة 
املدار�س  )418( من  وطالبة:  )520( طالبًا  النهائية من  الرئي�ضية 

احلكومية، و)102( من املدار�س الهلية.

ثانياً: مصطلحات الدراسة

اأداء  � تقييم  يف  ي�ضتخدم  اختبار  املرجع:  حمكي  اختبار 
الفرد بالن�ضبة ملحك، اأو م�ضتوى اأداء، دون مقارنته باأداء الخرين.

الفقرات من نوع الختيار من  ويعرف اجرائيًا: جمموعة من 
ا�ضتجابة  نظرية  وفق  اأعدت  �ضحيح(،  اأحدها  بدائل  )اأربعة  متعدد 
طالب  حت�ضيل  قيا�س  يف  واملو�ضوعية،  الدقة،  يحقق  مبا  الفقرة، 

ال�ضف ال�ضاد�س البتدائي يف مقرر العلوم.
نظرية ا�ستجابة الفقرة: نظرية حديثة يف القيا�س النف�ضي  �

وال�ضمة  املفحو�س  اأداء  بني  العالقة  حتديد  فيها  ويتم  والرتبوي، 
الكامنة مو�ضوع القيا�س وفق دالة ريا�ضية حمددة.

ثالثاً: أداة الدراسة 

حت�ضيلي  اختبار  هي  الدرا�ضة  هذه  يف  امل�ضتخدمة  الأداة 
وفق  م�ضمم  البتدائي،  ال�ضاد�س  لل�ضف  العلوم  يف  املرجع،  حمكي 
الختيار  نوع  من  فقرة   )75( من  ويتكون  الفقرة.  ا�ضتجابة  نظرية 
عند عر�س  الختبار  هذا  بناء  اإجراءات  تو�ضيح  و�ضيتم  متعدد.  من 

اإجراءات الدرا�ضة.

رابعاً: صدق األداة وثباتها

مت التحقق من �سدق الختبار التح�سيلي حمكي املرجع من 
خالل:

�سدق املحتوى: حيث مت عر�س الفقرات ب�ضورتها الأولية، . 1
على جمموعة من املحكمني، وهم من املدر�ضني الذين يدر�ضون مقرر 

املخت�ضني  ومن  مدر�ضني.   )10( وعددهم  ال�ضاد�س،  لل�ضف  العلوم 
)8( حمكمني. وبناء على  العلوم، وعددهم  تدري�س  باأ�ضاليب وطرق 
وحذفت  الختبار،  فقرات  بع�س  على  تعديالت  اأجريت  اقرتاحاتهم 
اأنها  على  املحكمني  من   )%  75( الأقل  على  اجمع  فقرة،   )18(

مكررة، اأو غري منا�ضبة.
ال�ضتك�ضايف . 2 العاملي  التحليل  ا�ضتخدم  العاملي:  ال�ضدق 

املكونات  حتليل  با�ضتخدام   )Exploratory Factor Analyses(
ن�ضبة  وح�ضاب   ،Analyses) (Principal Component الأ�ضا�ضية 
التباين املف�رض )Explained Variance( لكل عامل من العوامل، وهذا 

ما �ضيتم عر�ضه  بالتف�ضيل خالل عر�س النتائج.
بتطبيق . 3 وذلك  التالزمي(:  )ال�ضدق  املحك  بدللة  ال�سدق 

الختبار على عينة ا�ضتطالعية، مكونة من  )70( طالبًا وطالبًة من 
خارج عينة الدرا�ضة. وح�ضاب معامل ارتباط بري�ضون، بني درجاتهم 
العلوم  على الختبار، ودرجاتهم على املحك )درجاتهم على مقرر 
يف ك�ضف درجات املدر�ضة للف�ضل الدرا�ضي الأول(. وقد بلغت قيمة 
معامل الرتباط )0.85(، وهي قيمة دالة اح�ضائيًا مما ي�ضري لتوفر 

ال�ضدق بدللة حمك.
مت ح�ضاب ثبات الت�ضاق الداخلي لفقرات الختبار با�ضتخدام 
ال�ضتطالعية  العينة  على  التطبيق  بعد  الفا،  كرونباخ  ثبات  معامل 
الختبار  ثبات  معامل  قيمة  اأما   .)0.89( قيمته  وبلغت  ال�ضابقة، 
عودة  اأ�ضار  وكما  ليفنج�ضتون،  ملعادلة  ووفقًا  املرجع  حمكي 
)2010(، فقد بلغت )0.88( وهي قيمة مرتفعة. كذلك مت ا�ضتخدام 
برنامج البيولوج )BILOG-MG3( يف ح�ضاب معامل ثبات الختبار، 
الكلية  الدرا�ضة  الفقرة، بعد تطبيقه على عينة  ا�ضتجابة  وفق نظرية 
)491( طالبًا وطالبة، وكانت قيمته –بناء على نتائج الربنامج-  

)0.95(، مما يوؤكد ان الختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

خامساً: اجراءات الدراسة

لبناء اداة الدرا�سة اتبعت خطوات بناء الختبارات التح�سيلية 
حمكية املرجع،  اإذ جرى:

حتديد الغر�س من الختبار: وهو قيا�س حت�ضيل الطالب . 1
يف مقرر العلوم لل�ضف ال�ضاد�س.

حتديد املحتوى املراد قيا�ضه: فبعد ح�رض املفردات التي . 2
وعر�س  البتدائي،  ال�ضاد�س  لل�ضف  العلوم  مقرر  يف  تدري�ضها  يتم 
هذه املفردات على: جمموعة من مدر�ضي مقرر العلوم ، وامل�رضفني 
هي  املقرر  مفردات  اأن  على  التفاق  مت  باآرائهم.  لالأخذ  الرتبويني 
املادة،  الف�ضاء،  البيئية،  النظمة  احلياة،  عمليات  احلياة،  )تنوع 

القوى والطاقة(.  
�ضياغة الأهداف ال�ضلوكية املتعلقة مبفردات املقرر، وذلك . 3

بال�ضتعانة مبجموعة من املخت�ضني يف القيا�س و التقومي.
الن�ضبي لكل . 4 الوزن  اإعداد جدول املوا�ضفات: والذي يربط 

من  م�ضتوى  لكل  الن�ضبي  بالوزن  املقرر،  مو�ضوعات  من  مو�ضوع 
م�ضتويات الأهداف. 

�ضياغة فقرات الختبار: بال�ضتعانة بجدول املوا�ضفات، . 5
متعدد،  من  الختيار  نوع  من  اختباريه  فقرة   )100( و�ضع  مت 
يتكون كل منها من اأربعة بدائل، حيث مت �ضياغة هذه الفقرات وفقًا 
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لالأهداف ال�ضلوكية، بحيث ل تعتمد اإجابة اأي فقرة منها، على اإجابة 
الفقرة  ا�ضتجابة  نظرية  تتطلب  ما  وفق  الختبار،  يف  اأخرى  فقرة 

.)Hattie,1985(
كما . 6 املحتوى(:  )�ضدق  الفقرات  �ضالحية  من  التحقق 

عر�س �ضابقًا عند احلديث عن �ضدق الأداة.
اإخراج كرا�ضة الختبار: مت اإخراج كرا�ضة الختبار، والتي . 7

تكونت من )82( فقرة من نوع الختيار من متعدد، لكل منها )4( 
بدائل متثل اإحداها اإجابًة �ضحيحًة، كما مت جتهيز منوذج الإجابة، 

لنقل الإجابة اإليه.
التجريب الأويل لالختبار: طبق الختبار ب�ضورته الأولية، . 8

عينة  وهي   – جتريبيٍة  عينٍة  على  فقرة،   )82( من  تكونت  والتي 
�ضابقا- مكونٍة  ال�ضتطالعية املذكورة  العينة  جديدة، وتختلف عن 
من )80( طالبًا وطالبًة، من خارج عينة الدرا�ضة، ومن طلبة ال�ضف 
العام  من  الثاين،  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  وذلك  البتدائي،  ال�ضاد�س 
الدرا�ضي )2015 - 2016م( املوافق )1436 - 1437 هـ(. وذلك 
ال�ضياغة  وو�ضوح  الفقرات،  ومتييز  �ضعوبة،  على  التعرف  بهدف 

اللغوية لها . 
بعد فح�س اأوراق الإجابات ا�ضتبعدت اأوراق اإجابة )7( طالب، 
لوحظ فيها تكرار اختيار الطالب لأكرث من بديلني، عند الإجابة عن 
بع�س الأ�ضئلة. كما لوحظ يف ورقة اأحد الطالب اتباع منط معني يف 
الإجابة، مما يدل على عدم اجلدية يف الإجابة عن الأ�ضئلة. وبالتايل 
طالب   )72( اختبار  اأوراق  من  النهائية  التجريبية  العينة  تكونت 

وطالبة. 
بيانات  حتليل  يف  الكال�ضيكية  النظرية  مبادئ  ا�ضتخدمت 
التجريب، با�ضتخدام برنامج التحليل الإح�ضائي )SPSS(. حيث مت 
ح�ضاب كٍل من: معامل ال�ضعوبة )ن�ضبة الطالب الذين اأجابوا اإجابة 
�ضحيحة عن الفقرة(، ومعامل التمييز )معامل الرتباط بني الدرجة 
من  فقرة  لكل  وذلك  الختبار(.  على  الكلية  والدرجة  الفقرة  على 
فقرات الختبار ب�ضورته املطبقة على عينة التجريب. وتراوحت قيم 
معامالت ال�ضعوبة بني )0.24 - 0.94(، مبتو�ضط ح�ضابي )0.53(، 
كما تراوحت قيم معامالت التمييز بني )0.13 - 0.94(، مبتو�ضط 
حذف  يجري    )2010( عودة  اأورده  ملا  وتبعا   ،)0.60( ح�ضابي 
�ضعوبتها  ومعامل   ،)9( الفقرة  حذفت  لذلك  جدا،  ال�ضعبة  الفقرات 
)0.24(، كما مت الحتفاظ بالفقرات التي تزيد قيمة معامل متييزها 
عن )0.39(، وبالتايل حذفت الفقرات )14، 22، 30، 41، 62، 73(، 
 ،0.13  ،0.32  ،0.25  ( الرتتيب  قيمة معامل متييزها على  والتي 
0.29، 0.35(، اأي مت حذف )7( فقرات والحتفاظ بـ )75(   ،0.34
فقرة. اإ�ضافة لذلك مل يتذمر اأي طالٍب، خالل تطبيق الختبار من عدم 

و�ضوح ال�ضياغة اللغوية، لأي فقرة من فقرات الختبار.
ب�ضورته . 9 الختبار  تطبيق  مت  لالختبار:  النهائي  التطبيق 

يف  وذلك  النهائية،  الدرا�ضة  عينة  على  فقرة،   )75( من  املكونة 
 )2016  -  2015( الدرا�ضي  العام  من  الثاين،  الدرا�ضي  الف�ضل  

املوافق )1436 - 1437 هـ(.
10 .Bilog-( برنامج  من  كل  با�ضتخدام  الإح�ضائي،  التحليل 

.)SPSS( وبرنامج )MG3

سادساً: طريقة حتليل البيانات

جميع  �ضححت  الدرا�ضة،  عينة  على  الختبار  تطبيق  بعد 
الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  احلزمة  لربنامج  وادخلت  الوراق 
لالإجابة   )1( الدرجة  اإعطاء  مت  الوىل  املرة  ففي  مرتان   ،)SPSS(
الفقرة.  عن  ال�ضحيحة  غري  لالإجابة  )�ضفر(   والدرجة  ال�ضحيحة، 
عدد  ملجموع  م�ضاوية  الختبار  على  الكلية  الدرجة  كانت  وبذلك 
الفقرات التي اجاب عنها الطالب ب�ضورة �ضحيحة. ويف املرة الثانية 
)اأ(،  البديل  الدرجة )1( عند اختيار  البدائل بحيث مت اعطاء  ادخلت 
اختيار  عند   )3( والدرجة  )ب(،  البديل  اختيار  عند   )2( والدرجة 

البديل )ج(، والدرجة )4( عند اختيار البديل )د(.
ا�ضتخدم برنامج )SPSS( يف ح�ضاب كل من التحليل العاملي، 
كرونباخ  ثبات  ومعامل  الرتباط،  ومعامل  احل�ضابية،  والو�ضاط 
)BILOG-MG3( يف ح�ضاب  برنامج  ا�ضتخدم  كما  كاي.  مربع  الفا، 
كل من: اح�ضائي مربع كاي للمطابقة، ومعامل ال�ضعوبة، والتمييز، 

والتخمني للفقرات.

نتائج ومناقشة نتائج الدراسة:

أوال- النتائج واملناقشة املتعلقة بالسؤال األول: 

لالإجابة عن ال�سوؤال )ما مدى حتقيق بيانات اختبار العلوم 
لل�سف ال�ساد�س لفرتا�سات نظرية ا�ستجابة الفقرة ؟( مت التحقق من 

افرتا�سات نظرية ا�ستجابة الفقرة وهي:
1 .Ham-( وذلك  با�ضتخدام التحليل العاملي : البع دأأحادية 

�رضوط  حتقق  من  التاأكد   بعد   ،)bleton & Swaminathan,1985

التحليل العاملي وهي: 
الرتباط بني  � اأن تختلف قيمة حمدد م�ضفوفة معامالت 

 )Correlation Coefficient Sample Determinant( فقرات الختبار
حمدد  قيمة  اأن   )SPSS( برنامج  نتائج  اأظهرت  وقد  ال�ضفر،  عن 
امل�ضفوفة= 0.049، وهي قيمة ل ت�ضاوي ال�ضفر، مما يوؤكد حتقق 

هذا ال�رضط. 
�   :)Sampling Adequacy( املعاينة  مالءمة  فح�س 

 Kaiser-Meyer-Olkin( ماير-اولكن  كايزر-  معامل  با�ضتخدم 
Kai-( يف فح�س مالءمة  املعاينة، ووفق ما ذكره كايزر )(KMO)

ser,1974( فان قيمة هذا املعامل يجب اأن تكون )0.5( على الأقل، 

فاملالءمة   التالية،  الدللت  وفق  املعاينة  مالءمة   على  ويحكم 
مقبولة اإن وقعت قيمة )KMO( بني )0.5– 0.7(، وجيدة اإن وقعت 
يف املدى )0.7 - 0.8(، اأما القيمة )0.8 - 0.9( فهي قيمة كبرية، 
قيمة  اأن   )SPSS( برنامج  واأظهر  جداً.  كبرية   )0.9( فوق  والقيمة 
معامل )KMO( يف هذه الدرا�ضة )0.95( وهي قيمة كبرية جداً، وفق 

ما ذكره كايزر،  مما يوؤكد حتقق �رضط مالءمة  املعاينة.
ما  � وهو  العينة:  حلجم  بالن�ضبة  العينة  جتان�س  فح�س 

 Bartlett›s( لختبار بارتليت )χ2( يو�ضحه م�ضتوى دللة مربع كاي
Test of Sphericity(، واأظهرت نتائج برنامج )SPSS( اأن قيمة مربع 

كاي لختبار بارتليت )15263(، وذلك عند درجة حرية )2775(، 
وم�ضتوى دللة )α = 0.000( مما يوؤكد حتقق هذا ال�رضط.

ا�ضتخدم  العاملي،  التحليل  �رضوط  حتقق  من  التاأكد  بعد 
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Princi- )للتحليل العاملي ال�ضتك�ضايف بطريقة املكونات الأ�ضا�ضية 
pal Component Method(، وبتدوير  العوامل على حماور متعامدة 

بطريقة فارمياك�س )Varimax(، للتاأكد من اأن الختبار يقي�س �ضمة 

ون�ضبة   ،)EignValue( الكامن  اجلذر  قيمة  ح�ضاب  مت  كما  واحدة. 
التباين املف�رض )Explained Variance(، والتباين املف�رض الرتاكمي  
)Cumulative Explained Variance( لكل عامل من العوامل،  ويظهر 

جدول )1( قيم اجلذر الكامن، والتباين املف�رض للعوامل امل�ضتخل�ضة من التحليل العاملي والتي قيمة جذرها الكامن واحد فاأكرث . 
جدول )1(

قيم الجذر الكامن والتباين المفسر للعوامل المستخلصة من التحليل العاملي والتي قيمة جذرها الكامن واحد فأكثر 

ن�سبة التباين اجلذر الكامنرقم العامل
املف�رص

ن�سبة التباين الرتاكمي 
ن�سبة التباين اجلذر الكامنرقم العاملاملف�رص

املف�رص
ن�سبة التباين الرتاكمي 

املف�رص

120.30527.07327.07381.2141.61944.186

23.6174.82331.89691.1951.59445.780

32.3373.11635.012101.1451.52747.307

41.7632.35137.363111.0941.45848.765

51.3311.77439.138121.0731.43150.196

61.3051.74040.878131.0551.40651.603

71.2671.68942.567141.0301.37352.975

عامال   )14( هناك  اأن  يظهر    )1( جدول  اأن  من  الرغم  على 
اأكرب من )1( - وهذه العوامل  كانت قيمة اجلذر الكامن لكل منها  
 )Crocker & Algina,1986( بها   الحتفاظ  يتم   التي  العوامل  هي 
- وهي تف�رض معا ما ن�ضبته )52.98 %( من تباين الدرجات على 
الختبار؛ فان ذلك ل ينفي حتقق �رضط اأحادية البعد، فوفق ما ا�ضار 
اإليه ريكا�س)Reckase,1979(  فان �رضط اأحادية البعد يتحقق اإن مل 
%(، وهذا ال�رضط  تقل ن�ضبة التباين املف�رض للعامل الأول عن )20 
ظهر جدول )1( اأن ن�ضبة التباين املف�رض للعامل الول  متحقق، كما يحُ
اأن  اأي  امل�ضيطر.   العامل  الأول هو  العامل  اأن  يوؤكد  %(،  مما   27(
هناك �ضمة كامنة واحدة هي امل�ضوؤولة عن تف�ضري التباين، يف درجات 
 .)Hambelton & Swaminathan,1985;Hattie,1985( الختبار 

كذلك وتبعا ملا اأورده لورد )Lord,1980( اإن كانت ن�ضبة قيمة اجلذر 
الكامن للعامل الأول، اإىل قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين تزيد عن 
اأي�ضًا يف هذه  ال�رضط متحقق  البعد. وهذا  )2( فهذا موؤ�رض لأحادية 
الدرا�ضة، فن�ضبة اجلذر الكامن للعامل الأول اإىل اجلذر الكامن للعامل 
الثاين )5.6( وهي اأكرب من )2(. ويظهر �ضكل )1( ر�ضمًا بيانيًا لقيم 
اجلذور الكامنة للعوامل املر�ضحة لال�ضتخال�س، من حتليل املكونات 
الأول،  للعامل  الكامن  اجلذر  قيمة  ارتفاع  يظهر  حيث  الأ�ضا�ضية. 
اأي�ضا  موؤ�رض  وهذا  ا�ضتخال�ضها  ميكن  التي  العوامل  بباقي  مقارنة 
البعد. بناء على ما �ضبق ميكن قبول الفرتا�س  اأحادية  على حتقق 
بان: الختبار يقي�س �ضمة اأحادية البعد، وهو اأول افرتا�ضات النموذج 

ثالثي املعلم.

شكل )1(
الرسم البياني )scree plot( للعوامل المستخلصة من تحليل المكونات األساسية
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البعد، . 2 اأحادية  افرتا�س  حتقق  :اإن  املو�ضعي  ال�ضتقالل 
 Hambleton &( املو�ضعي  ال�ضتقالل  افرتا�س  حتقق   يت�ضمن 

.)Swaminathan,1985

الختبار لي�س اختبار �رضعة: ميكن التاأكد من اأن الختبار . 3
الختبار.  اأكملوا  الذين  الطلبة  ن�ضبة  اختبار �رضعة، من خالل  لي�س 
اإن   ،)Hambleton et al,1991( واآخرون  فوفقا ملا ذكره هامبلتون 
مت  اإن  اأو  الختبار،  فقرات  عن  الإجابة  الطلبة  من   )%  75( اأكمل 
لن  عندئذ  ال�رضعة  عامل  فاإن  الفقرات،  من   )%  80( عن  الإجابة 
اإجابة  اأوراق  وبفح�س  الختبار.  على  الأداء  مهمًا يف  عاماًل  يكون 
الطالب لحظت الباحثة اأن جميع الطالب اجابوا عن جميع الأ�ضئلة، 
مل  ال�رضعة،  عامل  اأن  يوؤكد  مما  اإجابة،  دون  �ضوؤال  اأي  يرتكوا  ومل 
يكن عاماًل مهمًا يف الأداء على الختبار. كذلك اأكمل جميع الطالب 
الإجابة عن الختبار قبل انتهاء الزمن املحدد لالإجابة، ومل يتذمر 

اأٌي منهم من �ضيق الوقت.
لفح�س موؤ�رضات املطابقة اخلا�ضة بالأفراد، مت تقدير: القدرة، 
الدرا�ضة.  اأفراد  لكل فرد من  واإح�ضائي املطابقة  واخلطاأ املعياري، 
وقد اأظهرت النتائج عدم مطابقة اجابات )29( طالبًا للنموذج ثالثي 
املعلم. فعند فح�س مطابقة اأي منوذج من مناذج ا�ضتجابة الفقرة، 
النموذج،  افرتا�ضات  الأفراد ل يطابق  ا�ضتجابة بع�س  اأن منط  جند 
وهوؤلء الفراد يجب حذفهم قبل ح�ضاب معامل الفقرات، لأنها �ضتوؤثر 
مطابقة  عدم  الباحثة  وتعلل  الفقرات،  معامل  تقديرات  دقة  على 
وبعد  الفقرات،  عن  الإجابة  خالل  م�ضداقيتهم  بعدم  الفراد  هوؤلء 
حذف الأفراد غري املطابقني، مت فح�س مطابقة الفقرات با�ضتخدام 
اإح�ضائي مربع كاي، وذلك بتجميع املفحو�ضني يف )9( فئات، بناء 
على قدراتهم )Zimowski, Muraki, Mislevy & Bock, 2003(. حيث 
يفح�س هذا الإح�ضائي الفر�ضية ال�ضفرية القائلة بات�ضاق الدرجات 

على الفقرات مع النموذج، وبالتايل تتحقق مطابقة الفقرة للنموذج، 
.)Traub & Lam, 1985( اإن كانت قيمة مربع كاي غري دالة اإح�ضائيًا

 ،)a( ومعلم التمييز ،)b( كما مت تقدير قيم كل من: معلم ال�ضعوبة
ومعلم التخمني )c(، واخلطاأ املعياري لكل من هذه القيم، وم�ضتوى 
الدللة لختبار مربع كاي لفح�س مطابقة فقرات الختبار. واأظهرت 
للنموذج  الختبار  فقرات  من  فقرة   )14( مطابقة  عدم  النتائج 
معامل  قيم  اختالف  العتبار:  بعني  ياأخذ  الذي   - املعلم  ثالثي 
ناجحا  منوذجا  يجعله  مما  الفقرات،  وتخمني  والتمييز،  ال�ضعوبة، 
من الناحية العملية - وهي الفقرات: )2، 6، 7، 18، 20، 22، 24، 
فقرة   )61( طابقت  وبالتايل   ،)65  ،51  ،49  ،47  ،31  ،30  ،29
النموذج. وبعد حذف الفقرات غري املطابقة مت ح�ضاب القدرة واخلطاأ 
املعياري يف تقدير قدرة الطالب الذين تطابقوا مع النموذج ثالثي 
املعلم وعددهم  )491(. وقد كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لتقدير 

قدرة الطالب )0.066-(، بانحراف معياري )0.84(.
ثانيا: النتائج واملناق�سة املتعلقة بال�سوؤال الثاين 

لل�سف  العلوم  اختبار  يت�سمن  )هل  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
تفا�سلي؟( مت حتليل فقرات كل جمموعة  اأداء  ذات  فقرات  ال�ساد�س 
با�ضتخدام  احلكومية(،  واملدار�س  الهلية  )املدار�س  جمموعتي  من 
الأداء  عن  للك�ضف  وذلك   ،)Bilog-MG3( البيولوج  برنامج 
ال�ضعوبة   معاملي  بني  الفرق  بح�ضاب  الختبار،  لفقرات  التفا�ضلي 
فقرة  كل  على  احلكومية،  واملدار�س  الهلية  املدار�س  ملجموعتي: 
 Alagumalai &( من الفقرات. ووفقا ملا ذكره  الجومايل وكيفي�س
Keeves,1999( فان الفقرة تعترب ذات اأداء تفا�ضلي اإن كان الفرق 

املطلق بني قيمتي معلم ال�ضعوبة للمجموعتني، اأكرب من اأو ي�ضاوي 
ال�ضعوبة ملجموعتي  الفرق بني معلمي    )2( )0.5(. ويظهر جدول 

املدار�س الهلية واحلكومية.
جدول )2(

الفرق بين معلمي الصعوبة لمجموعتي المدارس االهلية والحكومية

رقم 
الفقرة

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة الأوىل 

)احلكومية(

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة 

الثانية )الهلية(

الفرق املطلق 
بني معلمي 

ال�سعوبة

قرار فح�س 
الأداء 

التفا�سلي 
رقم الفقرة

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة الأوىل 

)احلكومية(

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة 

الثانية )الهلية(

الفرق املطلق 
بني معلمي 

ال�سعوبة

قرار فح�س 
الأداء 

التفا�سلي 

ل يوجد1.6970.047-1.650-42ل يوجد1-0.634-0.8320.198

يوجد4.8891.815-6.704-43يوجد3-1.765-2.3460.581

ل يوجد0.9560.155-1.111-44يوجد4-1.127-1.6340.506

ل يوجد1.3020.316-0.987-45يوجد5-0.675-1.5270.852

ل يوجد1.2040.274-1.478-46ل يوجد8-1.135-1.6060.471

يوجد3.2550.610-2.645-48يوجد9-0.634-1.3350.702

ل يوجد1.9280.092-1.836-50ل يوجد10-0.904-1.1910.288

ل يوجد1.4510.456-1.906-52ل يوجد11-4.656-4.4710.185

ل يوجد0.8650.301-0.564-53ل يوجد12-0.641-0.9230.282

ل يوجد0.6060.227-0.832-54يوجد13-0.965-1.5910.626

ل يوجد0.9620.068-1.030-55ل يوجد14-0.989-1.4180.430

يوجد1.5070.569-0.937-56ل يوجد15-1.559-1.9810.422



131

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

رقم 
الفقرة

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة الأوىل 

)احلكومية(

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة 

الثانية )الهلية(

الفرق املطلق 
بني معلمي 

ال�سعوبة

قرار فح�س 
الأداء 

التفا�سلي 
رقم الفقرة

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة الأوىل 

)احلكومية(

معلم ال�سعوبة 
للمجموعة 

الثانية )الهلية(

الفرق املطلق 
بني معلمي 

ال�سعوبة

قرار فح�س 
الأداء 

التفا�سلي 

ل يوجد0.9180.403-0.514-57ل يوجد16-3.368-3.3820.013

يوجد1.2550.891-0.364-58ل يوجد17-2.477-1.9820.494

ل يوجد2.6250.018-2.643-59ل يوجد19-0.524-0.8710.347

ل يوجد0.6440.018-0.662-60يوجد21-4.658-5.9861.328

ل يوجد2.0330.323-2.356-61يوجد23-4.125-5.0990.974

ل يوجد0.0780.166-620.088ل يوجد25-0.387-0.8570.470

يوجد2.9261.652-1.274-63ل يوجد26-1.243-0.8780.366

ل يوجد1.0080.346-0.662-64ل يوجد27-0.669-0.9710.303

ل يوجد0.8040.032-0.836-66ل يوجد28-3.052-3.2720.219

ل يوجد1.3390.259-1.081-67ل يوجد32-0.524-0.8170.293

ل يوجد0.6150.081-0.695-68ل يوجد33-0.917-1.1810.264

ل يوجد0.7310.125-0.856-69يوجد34-1.641-2.7621.121

ل يوجد1.0030.057-0.947-70ل يوجد35-3.406-3.5730.167

ل يوجد710.4370.4940.057ل يوجد36-2.747-3.2170.470

ل يوجد1.1680.089-1.257-72ل يوجد37-1.126-0.8820.244

ل يوجد1.3510.452-0.899-73يوجد38-3.401-4.5101.109

يوجد3.9281.090-2.838-74يوجد39-1.328-2.3951.067

ل يوجد1.5500.354-1.196-75ل يوجد40-3.334-3.8120.477

ل يوجد41-1.713-1.6420.071

يظهر جدول )2( حتقق �رضط الأداء التفا�ضلي يف )16( فقرة 
 ،34  ،23 من فقرات الختبار، وهي الفقرات )3، 4، 5، 9، 13، 21، 
اأن  مبدئيًا  القول  وميكن   ،)74  ،63  ،58  ،56  ،48  ،43  ،39  ،38
الفقرات  هذه  عر�س  وبعد  ولكن  متحيزة،  فقرات  هي  الفقرات،  هذه 
والقيا�س  العلوم  مبناهج  املخت�ضني  املحكمني  من  جمموعة  على 
والتقومي – دون لفت انتباههم لأهمية فح�س املموهات-اأكد هوؤلء 
املحكمون اأن هذه الفقرات لي�ضت فقرات متحيزة. ومن ثّم، فاإن ظهور 
بح�ضاب  الكتفاء  اأن  يوؤكد  الختبار،  يف  املتحيزة  الفقرات  بع�س 
غري  الختبار  فقرات  على  للحكم  والتمييز  ال�ضعوبة  معامالت 
 ،)Karakaya, 2012( اأوره كل من كراكايا كاٍف، وهذا يتفق مع ما 
 )Xiaomei,2014( واك�ضيومي   ،)Barnabas, 2012( وبارنابا�س 
حول �رضورة قيام م�ضمم اأي اختبار بدرا�ضة ا�ضتطالعية لالختبار؛ 
اأداًء تفا�ضليًا،  كما تتفق اأي�ضا مع  ل�ضتبعاد الفقرات التي تت�ضمن 
اأظهرت حتيز  التي   )Amuche & Fan ,2014( اموت�س وفان  درا�ضة 
املدر�ضة )حكومية/ لنوع  الريا�ضيات  اختباره يف  فقرات  عدد من 
التفا�ضلي  الأداء  فح�س  �رضورة  اأخرى  مرة  يوؤكد  مما  خا�ضة(، 

لفقرات اأي اختبار، قبل تطبيقه ب�ضورة نهائية. 

ثالثا: النتائج واملناق�سة املتعلقة بال�سوؤال الثالث 

يف  دور  للمموهات  كان  )هل  الثالث:  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
اإن  الختبار؟(. وللك�ضف عما  فقرات  لبع�س  التفا�سلي  الأداء  اظهار 
كان الأداء التفا�ضلي للفقرات - التي اأظهرت الأداء التفا�ضلي عند 
الإجابة عن ال�ضوؤال ال�ضابق - ناجتا عن ن�س الفقرة، اأم عن البدائل 
)املموهات( مت تق�ضيم اأفراد العينة - يف كل من جمموعتي املدار�س 
احلكومية، واملدار�س الهلية - تبعا ملتو�ضط الدرجات على الختبار 
وعددهم  الدنيا  الأداء  جمموعة  جمموعتني:  اإىل   جمموعة،  كل  يف 
على  الهلية  واملدار�س  احلكومية  املدار�س  من  طالبًا   )33  ،192(
من  طالبًا   )61  ،205( وعددهم  العليا  الأداء  وجمموعة  الرتتيب، 
املدار�س احلكومية واملدار�س الهلية على الرتتيب. ا�ضتخدم اختبار 
اعداد  بني  اح�ضائيا،  دالة  فروق  اأي  عن  للك�ضف    )χ2( كاي   مربع 
الطالب الذين اختاروا كل بديل من البدائل، يف كل من جمموعتي: 
الأداء الدنيا، والأداء العليا يف كل من جمموعتي: املدار�س احلكومية، 
كاي  مربع  اختبار  نتائج   )3( جدول  ويظهر  الهلية.  واملدار�س 
للك�ضف عن الأداء التفا�ضلي ملموهات الفقرات، التي اأظهرت النتائج 

حتيزها.
 ،39  ،23  ،4( للفقرات  اأداء تفا�ضلي  )3( وجود  يظهر جدول 
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جدول )3)

اختبار مربع كاي للكشف عن  األداء التفاضلي لمموهات الفقرات

م
 

جمموعة 
الأداء

املجموعة امل�ستهدفة )الهلية(املجموعة املرجعية )احلكومية(
قيمة مربع 

كاي
درجة 
احلرية

 م�ستوى 
الدللة

 قرار الأداء 
التفا�سلي للمموهات البديل 

اأ
البديل 

ب
البديل 

ج
البديل 

د
البديل 

اأ
البديل 

ب
البديل 

ج
البديل 

د

ل يوجد1.8020.41*29616*243827103 الدنيا3

ل يوجد1.8820.39*61351*181311163 العليا 

ل يوجد3520.6820.71*25272123*119 الدنيا4

يوجد03012.6020.00*71758*190 العليا 

ل يوجد430.4920.78*4324224*3194 الدنيا5

ل يوجد012.1020.35*86060*6185 العليا 

ل يوجد521.6820.43*4124125*3295 الدنيا9

ل يوجد110.8620.65*75059*5188 العليا 

يوجد58.6520.01*140325*2829121 الدنيا13

ل يوجد01.1120.57*20160*34196 العليا 

ل يوجد5213.0920.21*17191825*138 الدنيا21

ل يوجد1220.8020.67*89556*183 العليا 

ل يوجد421.8720.39*2323621*22124 الدنيا23

يوجد0712.1720.00*118054*10176 العليا

ل يوجد3320.2720.87*29293025*104 الدنيا34

ل يوجد2260.4220.81*871451*176 العليا 

ل يوجد2.8220.24*15225*141620142 الدنيا38

ل يوجد1.7320.42*20158*776185 العليا 

يوجد10.8720.00*111021*33313395 الدنيا39

يوجد10.6020.01*71152*71413171 العليا

يوجد26.6320.04*236322*917143 الدنيا43

يوجد74.7720.09*62448*126181 العليا

ل يوجد210.3220.85*137129*13159 الدنيا48

ل يوجد110.1020.95*35158*4193 العليا 

ل يوجد0.2220.90*24324*223132107 الدنيا56

ل يوجد2.3020.32*41254*7106182 العليا 

يوجد1015.0920.08*4033715*4376 الدنيا58

ل يوجد854.2020.12*22321137*21130 العليا

ل يوجد5320.6520.72*35312723*99 الدنيا63

43(، وذلك بني افراد فئة الأداء العليا من طالب املدار�س احلكومية 
 ،39  ،13( للفقرات  اأداء تفا�ضلي  الهلية، ووجود  املدار�س  وطالب 
اأفراد فئة الأداء الدنيا من طالب املدار�س احلكومية  58( بني   ،43

وطالب املدار�س الهلية.  ويظهر جدول )4( حتليل اإجابات اأفراد لكل 
من فئة الأداء العليا وفئة الأداء الدنيا، على بدائل الفقرات ذات الأداء 

التفا�ضلي للمموهات.
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اجابتهم  كانت  والذين  العليا،  الأداء  فئة  بطالب  يتعلق  فيما 
تفا�ضليًا،  اأداء  مموهاتها  اأظهرت  التي  الفقرات،  على  �ضحيحة  غري 
بني  املموه  اختيار  يف  فروق  توجد   )4( جدول  من  يت�ضح  فكما 
طالب  اختار   )4( الفقرة  ففي  والأهلية،  احلكومية  املدار�س:  طالب 
املدار�س احلكومية املموهني )ب( و )د(، بينما مل يخرت اأي من طالب 
)ج(،  املموه  اختاروا  فجميعهم  املموهني  هذين  الهلية  املدار�س 
على انه الإجابة ال�ضحيحة. وفيما يتعلق بالفقرة )23(، فلم جتذب 
اأيًا من طالب املدار�س الهلية، الذين اختاروا  املموهات )اأ( و )ج( 
جميعًا املموه )د( كاإجابة �ضحيحة للفقرة. ويف الفقرة )39( كان 
توزعت  بينما  الهلية،  املدار�س  لطالب  جذبًا  الأكرث  هو  )اأ(  املموه 
اإجابات طالب املدار�س احلكومية، على املموهات الثالث )اأ( و )ب( 
الأكرث  هو  )د(،  املموه  كان   ،)43( للفقرة  بالن�ضبة  واأخريا  )ج(.  و 
جذبًا لطالب املدار�س الهلية، بينما كان املموه )اأ( هو الأكرث جذبًا 

لطالب املدار�س احلكومية.

فيما يتعلق بطالب فئة الأداء الدنيا، والذين كانت اجاباتهم 
تفا�ضليًا.  اأداًء  مموهاتها  اأظهرت  التي  الفقرات،  على  �ضحيحة  غري 
جذب  فقد   )13( للفقرة  بالن�ضبة   :)4( جدول  من  يت�ضح  فكما 
املموهان )اأ( و )ب( غالبية طالب املدار�س احلكومية، بينما اختار 
 :)39( للفقرة  )د(. وبالن�ضبة  الهلية املموه  املدار�س  غالبية طالب 
للنظر،  ملفت  ب�ضكل  الهلية  املدار�س  طالب  )ج(  املموه  جذب  فقد 
املموهات  على  احلكومية  املدار�س  طالب  خيارات  توزعت  بينما 
الثالث )اأ( و )ب( و )ج(. وفيما يتعلق بالفقرة )43(: كان املموه )اأ( 
اأكرث جذبًا لطالب املدار�س الهلية، بينما كان املموه )د( هو الأكرث 
جذبًا لطالب املدار�س احلكومية. واأخريا وبتدقيق اختيار طالب فئة 
املموه  جذب  عدم  فيالحظ   )58( الفقرة  ملموهات  الدنيا،  الأداء 
املدار�س  لطالب  جذبه  درجة  بنف�س  الهلية  املدار�س  لطالب  )د( 

احلكومية.

م
 

جمموعة 
الأداء

املجموعة امل�ستهدفة )الهلية(املجموعة املرجعية )احلكومية(
قيمة مربع 

كاي
درجة 
احلرية

 م�ستوى 
الدللة

 قرار الأداء 
التفا�سلي للمموهات البديل 

اأ
البديل 

ب
البديل 

ج
البديل 

د
البديل 

اأ
البديل 

ب
البديل 

ج
البديل 

د

ل يوجد1010.7120.70*117959*178 العليا 

ل يوجد2110.5620.76*12121429*154 الدنيا74

ل يوجد1011.7520.42*55259*193 العليا 

* اإلجابة الصحيحة

جدول )4(
تحليل إجابات أفراد فئتي األداء العليا والدنيا على بدائل الفقرات ذات األداء التفاضلي للمموهات

فئة الأداء الدنيافئة الأداء العليا

البديلرقم الفقرة
رقم املدار�س الهليةاملدار�س احلكومية

البديلالفقرة
املدار�س الهليةاملدار�س احلكومية

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد

4

19093.55895أ*

13

281500أ

291539ب7300ب

121632576ج*10.535ج

147515د7300د

23

10500أ

39

331713أ

311613ب176865489ب*

33171030ج11500ج

95502164د*84711د

39

73712أ

43

95618أ

17939ب14712ب

143742267ج*13612ج

231226د171845284د*
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فئة الأداء الدنيافئة الأداء العليا

البديلرقم الفقرة
رقم املدار�س الهليةاملدار�س احلكومية

البديلالفقرة
املدار�س الهليةاملدار�س احلكومية

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد

43

12623أ

58

4322721أ

76401546ب*6346ب

40211030ج181884879ج*

331713د63712د

* اإلجابة الصحيحة

من  املحكمني:  من  جمموعة  على   )4( جدول  عر�س  بعد 
العلوم ومن امل�رضفني الرتبويني ملقرر  املخت�ضني مبناهج تدري�س 
يف  والأهلية  احلكومية  املدار�س  من:  كاًل  يتابعون  والذين  العلوم، 
التفا�ضلي  %( منهم �ضحة ما يتعلق بالأداء  اأكد )75  مدينة جدة، 
جمموعتي  اإحدى  طالب  اختيار  وعزوا  الفقرات.  هذه  ملموهات 
الو�ضائل  نوعية  اإىل:  معني  ملموه  الهلية  اأو  احلكومية،  املدار�س 
على  فقط  يعتمد  فبع�ضها  املدار�س،  تلك  ت�ضتخدمها  التي  التعليمية 
اأو الب�رضية، بينما يعتمد بع�ضها على  الو�ضائل التعليمية ال�ضمعية، 
بني  املموه  اختيار  اختالف  �ضبب  البع�س  وعزا  النرتنت.  توظيف 
اأ�ضحاب نف�س القدرة اإىل ا�ضرتاط بع�س املدار�س، اأن يقدم املعلمون 
ابيدي  درا�ضة  مع  تتفق  النتيجة  هذه  اإن  للطالب.  مقرتحة  اأ�ضئلة 
وزمالوؤه )Abedi et al , 2008( التي اأكدت على تاأثر الأداء التفا�ضلي 
للفقرات بالأداء التفا�ضلي للمموهات، مما يوؤكد على اأهمية فح�س 
الأداء التفا�ضلي للمموهات عند احلكم على الأداء التفا�ضلي للفقرة.

التوصيات واملقرتحات:

يف �سوء النتائج ال�سابقة فان الدرا�سة تو�سي مبا يلي:

تنظيم برنامج لتبادل اخلربات حول طريقة التدري�س بني  ♦
معلمي املدار�س احلكومية واملدار�س الهلية.

ذات  ♦ الفقرات  ملموهات  التفا�ضلي  الأداء  فح�س  �رضورة 
الأداء التفا�ضلي، قبل عر�ضها على املحكمني، لتقدمي قرارهم ب�ضاأن 

حتيز الفقرة.
اجراء مزيد من الدرا�ضات على الطرق املختلفة للك�ضف عن  ♦

الأداء التفا�ضلي للمموهات، واملقارنة بني هذه الطرق.
الفقرة  ♦ دالة  عن  الك�ضف  طرق  بني  للمقارنة  درا�ضة  اجراء 

التفا�ضلية يف حالة وجود اأداء تفا�ضلي للمموهات.

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية:

الطبعة . 1 التدري�ضية،  العملية  يف  والتقومي  القيا�س   .)2010( اأحمد  عودة، 
الرابعة، دار الأمل، الأردن.

ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Abedi, J., Leon, S., & Kao, J. (2008). Examining Differential 

Distractor Functioning in Reading Assessments for Students 
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University of California, National Center for Research on 
Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).

2. Alagumalai S, Keeves J. (1999). Distractors – Can they be 
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