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امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر طريقة تقدير
القدرة وحجم العينة يف خ�صائ�ص توزيعات م�ؤ�رشي مطابقة
ون�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة
الفرد
التي يك�شف عنها هذان امل�ؤ�رشان على االختبارات خمتلطة ال�شكل،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان باختيار عينات ع�شوائية
ب�أعداد ( )5000,2000,1000طالب ًا من طلبة ال�صف الثامن الذين
قاموا بالإجابة على فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية
الأوىل من اختبار ( )TIMSSالدويل لعام  ،2015وا�ستخدم الباحثان
ثالث طرق لتقدير قدرات الطالب هي.)MAP,WLE,MLE( :
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سب الك�شف عن �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة للم�ؤ�رشين تزداد ،كما �أن توزيع امل�ؤ�رشين
يزداد قرب ًا من التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير
أي�ضا �أن ن�سب
القدرة يف عينات الدرا�سة املختلفة ،و�أظهرت النتائج � ً
الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة للم�ؤ�رشين تزداد ،كما
�أن توزيع امل�ؤ�رشين يزداد قرب ًا من التوزيع الطبيعي بزيادة حجم
العينة يف الطرق املختلفة لتقدير القدرة ،وكانت ن�سب الأمناط غري
�أعلى من الن�سب التي
املطابقة التي ك�شف عنها م�ؤ�رش
�أقرب
وكان توزيع م�ؤ�رش
ك�شف عنها م�ؤ�رش
يف الطرق املختلفة لتقدير
للتوزيع الطبيعي من م�ؤ�رش
القدرة ويف جميع العينات.
ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج يو�صي الباحثان
با�ستخدام م�ؤ�رش
وطريقة ( )WLEلتقدير القدرة ،للك�شف
عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل.
الكلمات املفتاحية :م�ؤ�رشات مطابقة الفرد ،االختبارات
خمتلطة ال�شكل ،طرق تقدير القدرة.

Abstract
This study aimed to detect the effect of the
ability estimation method and sample size on the
distributions characteristics of person-fit indices
and
and
the percentages of the
misfitting response patterns detected by these two
indices on mixed-form tests. To achieve the purpose
of the study, the researchers choose random samples
(1000, 2000, 5000) of eighth grade students who
responded to the mathematics items in the first booklet
of the international TIMSS test 2015. The researchers
also used three methods for estimating student’s ability
(MAP, WLE, MLE).
The results of the study showed that the
percentages of misfitting response patterns for the
two indices increase and the distribution of the two
indices is close to a normal distribution when using
the WLE method for ability estimation in the different
study samples. The results of the study also showed
that the percentages of misfitting response patterns for

the two indices increase and the distribution of the two
indices is close to a normal distribution by increasing
the sample size in different ability estimation methods.
The percentages of misfitting patterns detected by the
index
was higher than those detected by the
index, and that the distribution of the
index was closer to the normal distribution than
the
index in different methods for estimating
ability and in all samples.
In light of the findings of the study, the researchers
recommended using the index and the WLE method
for ability estimation to detect misfitting response
patterns in mixed-format tests.
Keywords: Person-Fit Indices, Mixed-Format
Tests, Ability Estimation Method.

املقدمة
(Item Response

�أدى ظهور نظرية اال�ستجابة للفقرة
 )Theory) (IRTوتطورها �إىل �إيجاد حلول ملعظم امل�شاكل التي
واجهت االختبارات امل�صممة وفق النظرية التقليدية يف القيا�س،
والتي ت�ؤثر يف مو�ضوعية ودقة القيا�س ،حيث تقوم هذه النظرية
على جمموعة من املبادئ من خالل حماولتها منذجة العالقة بني
م�ستوى �سمة معينة لدى الفرد واحتمال �إجابته على فقرات اختبار
تقي�س هذه ال�سمة (عالم .)2005 ,وتعتمد نظرية اال�ستجابة للفقرة
على جمموعة من االفرتا�ضات الأ�سا�سية هي :افرتا�ض �أحادية البعد،
وافرتا�ض منحنى خ�صائ�ص الفقرة وافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي،
وافرتا�ض التحرر من ال�رسعة (Hambleton & Swaminathan
.),1985
وقد ظهرت العديد من مناذج اال�ستجابة للفقرة التي ت�صف
ب�شكل ريا�ضي العالقة بني م�ستوى قدرة املفحو�ص واحتمالية
ا�ستجابته على الفقرة ا�ستجابة �صحيحة ,وهناك ت�صنيف �شائع لهذه
النماذج يعتمد على الطريقة التي يجري فيها تدريج اال�ستجابة على
الفقرة هو :مناذج اال�ستجابة ثنائية التدريج(  (�Dichotomous Re
 )sponse Modelsوت�ستخدم مع الفقرات التي يكون فيها تدريجان
فقط لال�ستجابة ( ,)0,1مثل النموذج �أحادي املعلمة()1PL
والنموذج ثنائي املعلمة( )2PLوالنموذج ثالثي املعلمة(,)3PL
ومناذج اال�ستجابة متعددة التدريج (Polytomous Response
 )Modelsوت�ستخدم مع الفقرات التي يكون فيها �أكرث من تدريجان
لال�ستجابة على الفقرة ,مثل منوذج اال�ستجابة املتدرجة ()GRM
ومنوذج اال�ستجابة الأ�سمية ( )NRMومنوذج التقدير اجلزئي العام
(.)GPCM
ومن الق�ضايا املرتبطة بنظرية اال�ستجابة للفقرة والتي ت�ؤثر
ب�شكل كبري يف �صدق نتائج القيا�س ودقة القرارات التي تبنى على
هذه النتائج ،هو مدى مطابقة منط ا�ستجابة الفرد لنموذج اال�ستجابة
للفقرة ( )IRT modelامل�ستخدم ،والذي يعرف عادة با�سم مطابقة
الفرد ( ،)Meijer and Sijtsma, 2001ويعد حتليل مطابقة الفرد �أحد
�شيوعا للك�شف عن التزييف يف
الأنواع اخلم�سة للتحليالت الأكرث
ً
درجات االختبار (.)Olson and Fremer ,2013
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ويهتم حتليل مطابقة الفرد ( )person-fit analysisبالك�شف
عن الأداء غري النمطي على االختبار كما ينعك�س يف منط اال�ستجابة
( )response patternعلى فقرات االختبار (�Meijer and Sijts
 ,)ma,2001وي�ساعد حتليل مطابقة الفرد الباحث يف احل�صول على
معلومات عن �سلوك ا�ستجابة الأفراد على فقرات االختبار (Glas
 ،)and Meijer,2003ويجيب م�ؤ�رش مطابقة الفرد على �أ�سئلة مثل
“هل القدرة املقدرة هي املقيا�س املنا�سب �أو التمثيل املنا�سب
للقدرة احلقيقية للمفحو�ص؟ (.)De Ayala, 2009
وتظهر �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي يقدمها الفرد
غري املطابق لنموذج اال�ستجابة للفقرة امل�ستخدم ،عندما يجيب
الأفراد ذوو القدرة املتدنية على العديد من الفقرات ال�صعبة �إجابة
�صحيحة �أو يجيب الأفراد ذوي القدرة العالية ب�شكل خاطئ على
الفقرات ال�سهلة مبا يتجاوز ما ميكن توقعه عن طريق ال�صدفة
( .)Steinkamp,2017وت�ؤدي العديد من العوامل لظهور اال�ستجابات
غري املطابقة( )misfitting responsesمنها :التخمني والغ�ش
والتباط�ؤ يف ت�أدية االختبار ,والتكا�سل واال�ستجابة الإبداعية,
والأخطاء يف تعبئة ورقة الإجابة ,ووجود �أكرث من قدرة مت�ضمنة
يف االختبار ,واملر�ض ,وقلق االختبار ونق�ص الدافعية ,واخل�صائ�ص
الدميوغرافية كاجلن�س ,والعرق ,والتحيز الثقايف (;Meijer, 1996
Tatsuoka ,1996; Birenbaum, 1986; De la Torre and Deng,

.)2008
ويعرف منط اال�ستجابة غري املطابق وفق نظرية اال�ستجابة
ّ
للفقرة على �أنه منط ا�ستجابة مالحظ ينحرف عن منط اال�ستجابة
املتوقع ،ا�ستنا ًدا �إىل قدرة الفرد و�إىل خ�صائ�ص منوذج اال�ستجابة
للفقرة امل�ستخدم (.)Meijer and Sijtsma, 2001; Reise,1990
ومن بني امل�ؤ�رشات املعتمدة على نظرية اال�ستجابة للفقرة ()IRT
تعد امل�ؤ�رشات املبنية على الأرجحية(  (�likelihood-based indi
 ,الأكرث �شيوع ًا وقوة يف الك�شف عن �أمناط
 )cesكم�ؤ�رشات
اال�ستجابة غري املطابقة (Armstrong, Stoumbos, Kung and Shi,
 ,)2007حيث متتاز هذه امل�ؤ�رشات ب�سهولة احل�ساب والفهم وتقي�س
ب�شكل مبا�رش املطابقة بني منوذج اال�ستجابة للفقرة ومنط ا�ستجابة
املفحو�ص( .)De La Torre and Deng ,2008وتفرت�ض هذه
امل�ؤ�رشات معيارية توزيع امل�ؤ�رش حتى يكون مفيداً �إىل �أق�صى حد
( , )Drasgow, Levine & McLaughlin,1987وتقي�س هذه امل�ؤ�رشات
مدى مطابقة منط ا�ستجابة املفحو�ص لنمط اال�ستجابة الذي يتنب�أ
به النموذج (� .)Karabatsos, 2003إال �أن ا�ستخدام هذه امل�ؤ�رشات
اقت�رص يف الغالب على الفقرات ثنائية التدريج (.)Sinharay, 2015
وبعد �أن �أ�صبحت االختبارات خمتلطة ال�شكل �شائعة اال�ستخدام
يف االختبارات املدر�سية والوطنية ،نتيج ًة ل�سماح التنوع يف �أ�شكال
الفقرات بقيا�س جمموعة �أو�سع من املهارات مقارنة با�ستخدام �شكل
واحد� ،إذ ي�سمح دمج الأ�شكال املختلفة للفقرات يف نف�س االختبار
باال�ستفادة من نقاط قوتها مع التعوي�ض عن نقاط �ضعفها ،وميكن
�أن تتكامل ميزات التمثيل العيني الوا�سع للمحتوى والثبات املرتفع
والنتائج املو�ضوعية التي توفرها فقرات الإجابة املنتقاة ،مع
ميزات �صدق املحتوى و�صدق البناء واملنعة �ضد التخمني والو�صول
املتكامل للإدراك املعقد التي تقدمها فقرات اال�ستجابة امل�صاغة
(.)Cao,2008
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ونتيجة النق�ص احلاد يف البحث يف تقييم مطابقة الفرد لنماذج
اال�ستجابة للفقرة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ،ب�سبب عدم وجود
م�ؤ�رشات مطابقة تنا�سب هذا ال�شكل من االختبارات؛ قدم �سنهاري
لالختبارات
و
( )Sinharay,2016م�ؤ�رشي
 ،اللذين ي�ستخدمان يف
خمتلطة ال�شكل كتطوير مل�ؤ�رشي
االختبارات التي تتكون من فقرات ثنائية التدريج فقط ,ويتم ح�ساب
م�ؤ�رش
الذي طوره �سنهاري ( )Sinharay,2016وفق
املعادلة التالية:

�إذ متثل لوغاريتم الأرجحية لدرجة املفحو�ص ،ومتثل
القيمة املتوقعة للوغاريتم الأرجحية لدرجة املفحو�ص ,وميثل
(تباين لوغاريتم
تباين امل�ؤ�رش
املقام
الأرجحية لدرجة املفحو�ص) الذي يعتمد على دالة الوزن احلقيقي
.
للقدرة
عن التوزيع الطبيعي
ونتيجة انحراف توزيع م�ؤ�رش
بالقدرة املقدرة ؛ قدم
عندما يتم ا�ستبدال القدرة احلقيقية
�سنهاري ( )Sinharay, 2016ت�صحيح لهذا امل�ؤ�رش بهدف احل�صول
على التوزيع الطبيعي املعياري ،من خالل االعتماد على الأوزان
يف معادلة ح�ساب م�ؤ�رش املطابقة
املعدلة للقدرة
يف معادلة ح�ساب
بد ًال من الأوزان غري املعدلة
وفق
 ,ويتم ح�ساب امل�ؤ�رش امل�صحح
امل�ؤ�رش
املعادلة التالية (:)Sinharay, 2016

ويجري ح�ساب

وفق املعادلة التالية :

ويجري ح�ساب

وفق املعادلة التالية :

كما يتم ح�ساب

وفق املعادلة التالية:

ومتثل

احتمال ح�صول الفرد ذو القدرة

على
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الدرجة  jيف الفقرة  ,ومتثل
التي يعرب عنها باملعادلة التالية:

دالة الوزن احلقيقي للقدرة

امل�شتقة الأوىل لدالة احتمال ح�صول
كما متثل
املفحو�ص ذو القدرة على الدرجة  jيف الفقرة  , iو ميثل املقا م
(تباين لوغاريتم
التباين املعدل مل�ؤ�رش
الأرجحية لدرجة املفحو�ص) الذي يعتمد على دالة الوزن املعدل
والتي يعرب عنها باملعادلة التالية:
للقدرة

ويت�أثر ح�ساب م�ؤ�رشات مطابقة الفرد املبنية على الأرجح،
بقيمة قدرة الفرد ومن الطرق ال�شائعة لتقدير القدرة:
1.1طريقة الأرجحية العظمى (MLE) (Maximum Likelihood
)Estimation
يعتمد تقدير قيمة القدرة ( )θيف هذه الطريقة على منط
ا�ستجابة املفحو�ص على جمموعة الفقرات ،ويتم احل�صول على
تقديرات القدرة للأفراد ( )θبطريقة ( )MLEوالتي تعظم دالة
الأرجح ،عن طريق �إيجاد امل�شتقة الأوىل للوغاريتم دالة الأرجحية
وم�ساواتها بال�صفر ح�سب املعادلة التالية( (�Hambelton & Swami
: )nathan, 1985

ويعرب عن لوغاريتم دالة الأرجحية يف االختبارات خمتلطة
ال�شكل باملعادلة التالية (: )Sinharay, 2016

عدد فقرات
ومتثل عدد فئات اال�ستجابة  ,1 -ومتثل
عن احتمال ح�صول املفحو�ص على
االختبار وتعرب
الدرجة  jيف الفقرة .
 2.2طريقة الأرجحية املوزوةنة (�WLE) (Weighted Likeli
)hood Estimation
قدم وارم ( )Warm,1989هذه الطريقة التي تعتمد يف تقدير
القدرة على توزين دالة الأرجحية ببع�ض الدوال املنا�سبة ،للتقليل
من التحيز يف تقدير القدرة بطريقة الأرجحية العظمى (,)MLE
وميكن احل�صول على تقدير الأرجحية املوزونة للقدرة من خالل حل
املعادلة التالية:

دالة االرجحية لنمط اال�ستجابة ,ومتثل
ومتثل
.
دالة وزن الأرجحية عند م�ستوى القدرة
3.3طريقة التقدير البعدي الأعظم (MAP) (Maximum A

:)Posterior
تعد هذه الطريقة �أحد �أ�ساليب بيز ( )Bayesيف تقدير
القدرة ,حيث تعتمد �أ�ساليب بيز ( )Bayesيف تقدير القدرة على
دمج املعلومات عن �أرجحية ( )likelihoodاحل�صول على الإجابة
ال�صحيحة �أو غري ال�صحيحة ,مع االفرتا�ضات عن ال�شكل والو�سط
احل�سابي والتباين لتوزيع القدرة يف املجتمع امل�ستهدف ,وتفرت�ض
�أ�ساليب بيز (� )Bayesأن التوزيع القبلي ( )priorلقدرات الأفراد,
هو توزيع طبيعي بو�سط ح�سابي ( )0وانحراف معياري ( ,)1وبعد
احل�صول على ا�ستجابات الأفراد على الفقرة الأوىل ،يجري ح�ساب
دالة الأرجحية لال�ستجابات ودجمها مع املعلومات عن التوزيع
القبلي لقدرات الأفراد ،للح�صول على التوزيع املعدل للقدرة والذي
ي�سمى التوزيع البعدي ( ,)posteriorثم يعمل هذا التوزيع البعدي
للقدرة كتوزيع قبلي ليتم دجمه مع دالة الأرجحية ال�ستجابات
الأفراد على الفقرة الثانية ,وت�ستمر هذه العملية بالتتابع (فقرة
فقرة) عن طريق ا�ستخدام التوزيع البعدي للفقرة ال�سابقة كتوزيع
قبلي للفقرة التي تليها ,ودمج معلومات هذا التوزيع مع دالة
الأرجحية ال�ستجابة الأفراد على الفقرة حتى تنتهي جميع فقرات
االختبار (.)Wang & Vispoel, 1998
وت�ستخدم طريقة ( )MAPالقيمة املنوالية ( )modeللتوزيع
 ،ويجري احل�صول على تقدير القدرة
البعدي كتقدير للقدرة
بطريقة ( )MAPلنمط اال�ستجابة املعطى ( )uعن طريق ح�ساب
امل�شتقة االوىل للوغاريتم التوزيع البعدي للقدرة وم�ساواتها
بال�صفر ،ح�سب املعادلة التالية:

لنمط اال�ستجابة

التوزيع البعدي للقدرة
ومتثل
.
( ,)uومتثل التوزيع القبلي للقدرة
ويجري احلكم على فاعلية م�ؤ�رشات املطابقة املبنية على
الأرجحية من خالل حمكني :املحك الأول ,يتمثل بخ�صائ�ص توزيع
م�ؤ�رش املطابقة ومدى قربه من التوزيع الطبيعي املعياري ،فكلما
اقرتب توزيع امل�ؤ�رش من التوزيع الطبيعي حترر من م�ستويات
القدرة املختلفة ،و�أ�صبح بالإمكان حتديد قيمة حرجة واحدة لإ�صدار
الأحكام على قيم امل�ؤ�رش ,ويجري اال�ستدالل على هذا املحك بدرا�سة
�إح�صائيات (الو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ,وااللتواء,
والتفلطح) للتوزيع ومقارنتها بخ�صائ�ص التوزيع الطبيعي �أو من
خالل ا�ستخدام اختبار كوملوجروف� -سمرينوف (Kolmogorov-
 ,)Smirnovواملحك الثاين ,يتمثل بقوة امل�ؤ�رش وقدرته على الك�شف
عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة من خالل ن�سبة �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة التي يك�شف عنها امل�ؤ�رش(;De La Torre & Deng,2008
.)Birenbaum ,1986
و فر�ضية
وتخترب م�ؤ�رشات مطابقة الفرد
�صفرية تفرت�ض �أن �أمناط اال�ستجابة متوافقة مع منوذج اال�ستجابة
للفقرة امل�ستخدم ،مقابل فر�ضية بديلة تفرت�ض �أن �أمناط اال�ستجابة
غري متوافقة مع النموذج امل�ستخدم ,ويتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية
�إذا كانت �إح�صائية االختبار املح�سوبة �أقل من القيمة احلرجة
املحددة ،بحيث يحقق االختبار م�ستوى الداللة الإح�صائية ،ويجري
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أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على نسب أمناط االستجابة غير املطابقة للنموذج وخصائص التوزيعات
ملؤشرات مطابقة الفرد في االختبارات مختلطة الشكل

االعتماد على اختبار الذيل الأي�رس �أحادي االجتاه الكت�شاف �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة (.)Armstrong et al.,2017
وعندما يطابق منط اال�ستجابة النموذج ،ف�إن قيمة م�ؤ�رش
املطابقة تقرتب من ال�صفر ،بينما تعترب القيم ال�سالبة مل�ؤ�رش
املطابقة داللة على عدم مالءمة منط اال�ستجابة للنموذج ،وت�شري
القيم املوجبة للم�ؤ�رش �إىل �أن �أمناط ا�ستجابة الفرد مطابقة بدرجة
�أكرب مما يتنب�أ به النموذج (.)Reise, 1990; De Ayala, 2009
ويف هذه الدرا�سة يع ّد الفرد غري مطابق للنموذج �إذا كانت
قيمة م�ؤ�رش املطابقة املقابلة لنمط ا�ستجابته �أقل من الدرجة
املعيارية ( )- 1.645حيث متثل هذه الدرجة القيمة احلرجة عند
م�ستوى الداللة ( ).05=αالختبار الذيل الواحد باعتبار توزيع امل�ؤ�رش
توزيع ًا طبيعياً ،وقد ا�ستخدم هذا املعيار يف درا�سات(Sinharay,
& 2016; Meijer & Tenderio,2012 ; Meijer & Nering,1997; Seo

.)Weiss,2013; Nering,1995
ونتيج ًة لالعتماد املتزايد على م�ؤ�رشات مطابقة الفرد املبنية
على الأرجحية يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة،
اجتهت العديد من الدرا�سات والأبحاث نحو الك�شف عن اخل�صائ�ص
الإح�صائية لهذه امل�ؤ�رشات ،ومدى دقتها وفاعليتها يف حتديد �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة ،فقد �أجرى نونان وبو�س وجي�سارويل
( )Noonan , Boss & Gessaroli ,1992درا�سة هدفت لتق�صي �أثر
طول االختبار( )80,40فقرة.
ومنوذج اال�ستجابة للفقرة ( )2PL,3PLعلى خ�صائ�ص توزيع
با�ستخدام بيانات مولدة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ؤ�رش
زيادة طول االختبار يف كال النموذجني قابلها انخفا�ض يف قيم
االلتواء والتفلطح ،وكانت هذه القيم يف النموذج ثالثي املعلمة �أقل
منها يف النموذج ثنائي املعلمة ،وكان �شكل توزيع م�ؤ�رش ب�شكل
عام ويف جميع الظروف ملتو نحو الي�سار وله تفلطح موجب.
وقام نرينغ ( )Nering,1995بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
عند ا�ستخدام القدرة احلقيقية والقدرة
خ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رش
املقدرة ,يف �ضوء متغريات طريقة تقدير القدرة(  (�Maximum Like
 )lihood, Bayesianوم�ستوى التخمني ومدى �صعوبة الفقرات,
با�ستخدام بيانات مولدة �ضمن النموذج ثالثي املعلمة (,)3PL
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
لتوزيع قيم م�ؤ�رش املطابقة كانت قريبة من القيم النظرية للتوزيع
الطبيعي ( ,)0,1عند ا�ستخدام القدرة احلقيقية ,يف حني انحرف
توزيع م�ؤ�رش املطابقة عن التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام القدرة
أثرا لطريقة تقدير القدرة على خ�صائ�ص توزيع
املقدرة ,و�أن هناك � ً
امل�ؤ�رش؛ �إذ كانت قيم الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وااللتواء
والتفلطح لتوزيع امل�ؤ�رش �أقرب �إىل القيم النظرية خل�صا�ص التوزيع
الطبيعي عند ا�ستخدام طريقة ( )MLEلتقدير القدرة مقارنة بطريقة
بيز ) ،)method Bayesianوكان �شكل توزيع امل�ؤ�رش �أقرب �إىل
التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام طريقة ( )MLEاعتما ًدا على قيمة
اختبار (.)Kolmogrov-Smirnov
ويف درا�سة ري�س ( )Reise,1995التي هدفت �إىل تق�صي
يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة
فاعلية م�ؤ�رش
عند ا�ستخدام القدرة احلقيقية والقدرة املقدرة ,با�ستخدام بيانات
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مولدة وفق النموذج ثنائي املعلمة ( ,)2PLMوبا�ستخدام ثالث طرق
لتقدير القدرة هي :طريقة الأرجحية العظمى ( )MLEوطريقة بيز
( )EAPوطريقة التقدير املوزونة (� ,)BIWأظهرت النتائج �أن الو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري لتوزيع م�ؤ�رش املطابقة كانت قريبة
من القيم النظرية ( )0,1عند ا�ستخدام القدرة احلقيقية يف معظم
الظروف ,و�أن التباين لتوزيع م�ؤ�رش املطابقة كانت �أقل من القيمة
النظرية ( )1عند ا�ستخدام القدرة املقدرة يف جميع ظروف الدرا�سة،
كما �أظهرت النتائج �أن قوة امل�ؤ�رش تت�أثر بطريقة تقدير القدرة� ،إذ
كانت قوة امل�ؤ�رش يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة
�أكرب عند ا�ستخدام طريقة ( )BIWمقارنة بالطرق الأخرى امل�ستخدمة
يف الدرا�سة ،يف حني كانت قوة امل�ؤ�رش يف الك�شف متقاربة عند
ا�ستخدام طريقتي ( )EAPو ( )MLEلتقدير القدرة.
و�أجرى ميجر ونرينغ ( )Meijer & Nering,1997درا�سة
هدفت �إىل تق�صي �أثر طريقة تقدير القدرة ( )MLEو( )EAPو()BIW
على قوة امل�ؤ�رش يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة،
با�ستخدام بيانات مولدة وفق النموذج الثنائي والثالثي املعلمة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن طريقة ( )BIWتقلل من التحيز يف تقدير
القدرة ،وحت�سن من قوة الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة،
مقارنة بطريقتي ( )MLEو (.)EAP
وقام �سنجرز ( )Snijders,2001بدرا�سة هدفت �إىل �إجراء
ت�صحيح على توزيع م�ؤ�رش
عند ا�ستخدام القدرة املقدرة
حل�سابه من خالل التعديل الإح�صائي لتباين امل�ؤ�رش ,ولغايات
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث بيانات مولدة وفق النموذج اللوج�ستي
ثنائي املعلمة ,يف ظل ظروف متنوعة من طول االختبار وم�ستوى
القدرة وم�ستوى الداللة الإح�صائية ,وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
معدالت اخلط�أ من النوع الأول للم�ؤ�رش امل�صحح
كانت �أقرب
�إىل م�ستويات الداللة اال�سمية من م�ؤ�رش ويف جميع م�ستويات
القدرة ,و�أنه بزيادة طول االختبار تقرتب معدالت اخلط�أ من النوع
الأول من امل�ستويات اال�سمية.
وهدفت درا�سة لوبيز ومونتي�سينو�س (�Lopez & Montesi
� )nos , 2005إىل تعرف خ�صائ�ص التوزيع وقوة الك�شف عن �أمناط
با�ستخدام
اال�ستجابة غري املطابقة مل�ؤ�رشات
بيانات مولدة وفق منوذج را�ش ,ويف ظل ظروف متنوعة من
حجم العينة ومدى ال�صعوبة و�شكل توزيع القدرة وطول االختبار،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لقيم م�ؤ�رش
تزداد بزيادة حجم العينة ,ويف جميع
ظروف الدرا�سة ،كما تزداد قوة الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري
املطابقة بزيادة حجم العينة ،وتقل قوة الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
للفقرة ب�شكل كبري عندما يقل حجم العينة عن ( )500فرد.
و�أجرى حمادنه ( )2011درا�سة هدفت �إىل التحقق من فاعلية
م�ؤ�رش من خالل قدرته على �ضبط اخلط�أ من النوع الأول ,وقوته
يف الك�شف عن �أمناط ا�ستجابة الفرد غري املطابقة ,با�ستخدام بيانات
مولدة الختبار مكون من ( )50فقرة وفق النموذجني ثنائي وثالثي
املعلمة ,وا�ستخدم الباحث طريقة بيز( )EAPلتقدير قدرات الأفراد,
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معدالت اخلط�أ من النوع الأول كانت
�أكرث قرب ًا من امل�ستوى اال�سمي للداللة بزيادة حجم العينة ,يف كل
من النموذجني ثنائي املعلمة وثالثي املعلمة ,و�أن قوة الإح�صائي
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تزداد بزيادة حجم العينة يف كل من النموذج ثنائي املعلمة وثالثي
املعلمة.
وهدفت درا�سة ماجي�س وري�ش وبيالند (& Magis, Raîche,
� )Béland, 2012إىل املقارنة بني �شكلي التوزيع مل�ؤ�رشي
و
عند ا�ستخدام النموذج ثنائي املعلمة ( )2PLوا�ستخدام طريقة
الأرجحية العظمى املوزونة لتقدير القدرة ( ،)WLEبا�ستخدام
بيانات حقيقية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم مطابقة توزيع
امل�ؤ�رشين للتوزيع الطبيعي ب�شكل تام ،و�أن توزيع م�ؤ�رش
كان
�أقل تفلطح ًا من توزيع م�ؤ�رش  ,و�أن م�ؤ�رش ال يطابق التوزيع
الطبيعي ب�شكل تام يف حالة البيانات احلقيقية.
و�أجرى ميجر وتندريو ( )Meijer & Tenderio , 2012درا�سة
هدفت �إىل الك�شف عن خ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رشي املطابقة و
ودرجة مطابقتهما للتوزيع الطبيعي املعياري با�ستخدام بيانات
حقيقية ،ولغايات تقدير املعامل ا�ستخدم الباحثان النموذج ثنائي
املعلمة ( ،)2PLو�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الذيل الأي�رس لتوزيع قيم
م�ؤ�رش �أكرث قرب ًا من التوزيع الطبيعي مقارنة مب�ؤ�رش  ,و�أن
�شكل توزيع امل�ؤ�رش ب�شكل عام �أقرب للتوزيع الطبيعي املعياري
من م�ؤ�رش
.
وقام �سيو ووي�س ( )Seo & Weiss,2013بدرا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن الأفراد غري املطابقني لنموذج اال�ستجابة للفقرة
ثالثي املعلمة ( )3PLبا�ستخدام م�ؤ�رش
 ,وبا�ستخدام بيانات
اال�ستجابة احلقيقة للطلبة اجلامعيني على  20اختبار حت�صيلي كل
منها مكون من فقرات اختيار من متعدد ,ا�ستخدم فيها الباحث ثالث
طرق لتقدير القدرة ) MLE ,MAP,(EAPوقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن توزيع امل�ؤ�رش ب�شكل عام ملتو نحو الي�سار يف طرق تقدير القدرة
املختلفة ،وكان �شكل التوزيع لقيم م�ؤ�رش املطابقة عند تقدير القدرة
التواء نحو الي�سار من �شكل التوزيع
بطريقتي(� ,)MAP,EAPأكرث
ً
عند تقدير القدرة بطريقة ( ,)MLEو�أن ن�سب الأفراد غري املطابقني
الذين ك�شف عنهم م�ؤ�رش املطابقة عند تقدير القدرة بطريقتي (MAP
� ),EAPأقل ب�شكل عام من ن�سب الأفراد غري املطابقني الذين ك�شف
عنهم م�ؤ�رش املطابقة عند تقدير القدرة بطريقة ( ,)MLEيف حني
كانت الن�سب متقاربة لكل من طريقتي(.)MAP ,EAP
و�أجرى كوي و مو�سايف ( )Cui and Mousavi ,2015درا�سة
هدفت �إىل تق�صي خ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رش وفاعليته يف الك�شف
عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة ،يف اختبار حت�صيلي عام يف
الريا�ضيات لطلبة ال�صف التا�سع يف كندا ،وقد �أظهرت النتائج �أن
توزيع م�ؤ�رش لي�س معياري ًا ب�شكل تام ،وان �شكل التوزيع ب�شكل
عام ملتو نحو الي�سار وله تفلطح موجب.
وهدفت درا�سة �سنهاري (� )Sinharay, 2015إىل تق�صي
و
فاعلية م�ؤ�رشي
يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ,بداللة اخلط�أ من النوع
الأول وقوة الك�شف ،با�ستخدام بيانات مولدة وفق النموذج ثالثي
املعلمة ( )3PLومنوذج التقدير اجلزئي العام ( ,)GPCMيف ظل
ظروف متغرية من طول االختبار ( )60,30,12فقرة ,وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن معدالت اخلط�أ من النوع الأول مل�ؤ�رش
�أقل من م�ستويات الداللة الإ�سمية ,و�أن م�ؤ�رش ب�شكل عام �أكرث
قوة من م�ؤ�رش
أي�ضا �أن قوة الك�شف عن
 ,و�أظهرت النتائج � ً

�أمناط اال�ستجابة غري املطابقة تزداد بزيادة طول االختبار.
وقام �سنهاري ( )Sinharay, 2016بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
و
عن فاعلية م�ؤ�رشي
يف الك�شف عن �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ,با�ستخدام
بيانات مولدة وفق منوذج التقدير اجلزئي العام ( )GPCMومنوذج
اال�ستجابة للفقرة ثالثي املعلمة ( ،)3PLيف �ضوء متغريات طول
االختبار وم�ستوى الداللة الإح�صائية ،وقد ا�ستخدام الباحث طريقة
( )MLEلتقدير القدرة ،و�أظهرت النتائج �أن معدالت اخلط�أ من النوع
الأول مل�ؤ�رش
تقرتب من امل�ستويات اال�سمية لهذا اخلط�أ
�أكرث من م�ؤ�رش
يف جميع ظروف الدرا�سة ،كما �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن امل�ؤ�رش
�أكرث قوة يف الك�شف عن الأفراد
غري املطابقني للنموذج من امل�ؤ�رش
 ،ويف جميع ظروف
الدرا�سة ،وبالن�سبة ل�شكل توزيع امل�ؤ�رشان �أظهرت النتائج �أن توزيع
امل�ؤ�رشان ب�شكل عام ملتو نحو الي�سار وله تفلطح موجب ،و�أن توزيع
م�ؤ�رش
ب�شكل عام اقرب �إىل التوزيع الطبيعي من توزيع
م�ؤ�رش
.
و�أجرى �سنهاري ( )Sinharay, 2018درا�سة هدفت �إىل املقارنة
بني فاعلية م�ؤ�رشات
يف الك�شف عن
�أمناط اال�ستجابة غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل,
بداللة اخلط�أ من النوع الأول وقوة الك�شف ,با�ستخدام بيانات مولدة
وفق منوذج التقدير اجلزئي العام ( )GPCMومنوذج اال�ستجابة
للفقرة ثالثي املعلمة ( ،)3PLيف ظل ظروف متغرية من طول
االختبار( )60,30,12فقرة وم�ستوى القدرة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن معدالت اخلط�أ من النوع الأول مل�ؤ�رش
كانت
الأكرث قر ًبا مل�ستويات الداللة اال�سمية عند القيم ال�سالبة مل�ستويات
القدرة ،يف حني كانت معدالت اخلط�أ من النوع الأول مل�ؤ�رش
الأقرب مل�ستويات الداللة اال�سمية عند القيم املوجبة مل�ستويات
القدرة ،و�أن معدالت اخلط�أ من النوع الأول جلميع امل�ؤ�رشات تقرتب
من امل�ستويات الإ�سمية بزيادة طول االختبار ،و�أظهرت حتليالت
القوة �أن م�ؤ�رش
كان �أكرث قوة يف الك�شف عن �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة من م�ؤ�رشات
عند
م�ستويات القدرة �أقل من ( ،)-1و�أقل قوة منها حول م�ستوى القدرة
( )0يف جميع ظروف الدرا�سة.
وبالرغم من تنوع �أهداف الدرا�سات ال�سابقة واختالف طبيعة
البيانات التي تتعامل معها� ،إ�ضافة �إىل تنوع املتغريات التي
تناولتها� ،إال �أن غالبيتها اقت�رص على تق�صي فاعلية م�ؤ�رشي
و وخ�صائ�ص توزيعهما يف الفقرات ثنائية التدريج ,و�أن هناك
ندرة يف الأبحاث التي اهتمت بدرا�سة فاعليتهما يف االختبارات
خمتلطة ال�شكل ،ومل تهتم �سوى درا�سة �سنهاري ()Sinharay, 2016
و
باملقارنة بني فاعلية م�ؤ�رشي
يف االختبارات
خمتلطة ال�شكل ،غري �أن هذه الدرا�سة اقت�رصت على ا�ستخدام البيانات
املولدة ،ومل تهتم بدرا�سة �أثر حجم العينة وطريقة تقدير القدرة ،على
خ�صائ�ص توزيع امل�ؤ�رشين ،ون�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة
التي يك�شفان عنها يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ب�شكل عام ،وعند
ا�ستخدام البيانات احلقيقة ب�شكل خا�ص.
وملا �أظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن خ�صائ�ص توزيع
م�ؤ�رشي
و وفاعليتهما يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
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أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على نسب أمناط االستجابة غير املطابقة للنموذج وخصائص التوزيعات
ملؤشرات مطابقة الفرد في االختبارات مختلطة الشكل

كدرا�س(ة(�Lopez & Montesi

غري املطابقة ,تت�أثر بحجم العينة
 )nos,2005ودرا�سة حمادنه ( ,)2011وبطريقة تقدير القدرة
كدرا�سات (Seo & Weiss, 2013; Reise ,1995; Meijer & Nering
 .),1997 ;Nering ,1995لذلك من املحتمل �أن ت�ؤثر هذه العوامل على
ون�سب �أمناط
و
خ�صائ�ص توزيعات م�ؤ�رشي
اال�ستجابة غري املطابقة التي يك�شفان عنها يف االختبارات خمتلطة
ال�شكل ،باعتبارهما �صور مطورة من م�ؤ�رشي و لالختبارات
خمتلطة ال�شكل ،وهذا ما ت�سعى هذه الدرا�سة ال�ستك�شافه.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد مطابقة منط ا�ستجابة الفرد لنموذج اال�ستجابة للفقرة
امل�ستخدم من الق�ضايا الهامة لتحديد فيما �إذا كان الفرد ي�ستجيب
للفقرة وفق ًا للبنية الأ�سا�سية التي يجري قيا�سها� ،أو ما �إذا كانت
هناك عوامل �أخرى ت�ؤثر على �سلوك اال�ستجابة� ،إذ يتعر�ض الأفراد
ذو �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة خلطر تلقي نتائج اختبارات غري
بناء
دقيقة ,قد ت�ؤدي �إىل اتخاذ قرارات غري عادلة �أو غري مالئمة ً
على درجاتهم على تلك االختبارات.
كما ت�ؤدي اال�ستجابات غري املطابقة يف م�صفوفة البيانات
�إىل ت�أثري �سلبي على معايرة الفقرات ،وميكن �أن ت�ؤثر على تقديرات
القدرة ،وعندما ال يطابق الفرد النموذج ،ف�إن تقدير ال�سمة ال ميكن
تف�سريه ب�سهولة ،وي�صبح �أي ا�ستخدام الحق للدرجات املبنية على
النموذج غري �صادق (.)Meijer, 1996
وب�سبب زيادة االعتماد على االختبارات ذات �أ�شكال الفقرات
املختلطة يف القيا�س الرتبوي ,وقلة الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة
و
فاعلية م�ؤ�رشي مطابقة الفرد
يف االختبارات
خمتلطة ال�شكل ب�شكل عام ،ويف حالة البيانات احلقيقية ب�شكل خا�ص,
وا�ستجابة لتو�صيات درا�سات(;Conijn, Emons, & Sijtsma,2014
)Meijer, Niessen, & Tendeiro, 2015; Meijer & Tendeiro,2012
ب�رضورة �إجراء مزيد من الدرا�سات حول �سلوك م�ؤ�رشات املطابقة
يف البيانات احلقيقية� ،إذ من املحتمل �أن ت�ؤثر خ�صائ�ص االختبار
وخ�صائ�ص املفحو�صني على توزيع م�ؤ�رش املطابقة عند ا�ستخدام
البيانات احلقيقية .جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن �أثر طريقة تقدير
و
القدرة وحجم العينة على فاعلية م�ؤ�رشي
يف
االختبارات خمتلطة ال�شكل من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1.1هل تختلف خ�صائ�ص توزيعات م�ؤ�رشي املطابقة وتبع ًا
و
حلجم العينة ( )5000,2000,1000وطريقة
تقدير القدرة )MAP), WLE,MLE؟
2.2هل تختلف ن�سبة �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي
و
يك�شف عنها م�ؤ�رشي
تب ًعا حلجم العينة
( )5000,2000,1000وطريقة تقدير القدرة (,)WLE , MLE MAP
؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر طريقة تقدير القدرة
وحجم العينة ،على خ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رشي املطابقة
و
ون�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي يك�شفان عنها
يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ,با�ستخدام بيانات فعلية ,باعتبار
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أ.د .نضال كمال الشريفني

خ�صائ�ص توزيع امل�ؤ�رش ون�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي
يك�شف عنها دليل على فاعليته ,ودقته يف ت�صنيف �أمناط اال�ستجابة
�إىل مطابقة وغري مطابقة.

أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة من خالل جانبني:
األهمية النظرية :
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها النظرية ,من خالل حماولتها
الك�شف عن �أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على خ�صائ�ص
توزيع م�ؤ�رشي املطابقة
 ,ون�سب �أمناط
و
اال�ستجابة غري املطابقة التي يك�شف عنها امل�ؤ�رشان يف االختبارات
خمتلطة ال�شكل؛ �إذ ُيع ُّد التحقق من التوزيع النظري مل�ؤ�رشات
املطابقة املبنية على الأرجحية قبل البدء ب�إجراءات اختبار
الفر�ضيات اخلا�صة مبطابقة الأفراد لنموذج اال�ستجابة للفقرة من
الأمور الهامة ,فكلما اقرتب توزيع امل�ؤ�رش من التوزيع الطبيعي,
�أ�صبحت نتائج اختبار الفر�ضيات املبنية على هذا التوزيع �أكرث
دقة ,كما �أن زيادة ن�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي يك�شف
عنها امل�ؤ�رش تعد دليل على قوته وفاعليته ,بالنظر �إىل الأثار ال�سلبية
املرتتبة على عدم ا�ستبعاد الأمناط غري املطابقة على �صدق نتائج
االختبار ,ودقة القرارات املبنية على هذه النتائج.
األهمية العملية:
تربز الأهمية العملية لهذه الدرا�سة ,من خالل درا�ستها
التجريبية املعتمدة على البيانات الفعلية ,والتي قد تزود مطبقي
االختبارات والعاملني يف جمال قيا�س ال�سمات املعرفية والنف�سية،
على امل�ستوى الفردي كاملعلمني و�أ�ساتذة اجلامعات� ،أو على
امل�ستوى الوطني وامل�ؤ�س�سي كالعاملني يف جمال االختبارات
الوطنية واختبارات انتقاء املوظفني ،مبعلومات عن الظروف
املتعلقة بطريقة تقدير القدرة وحجم العينة ،التي تزيد من فاعلية
ودقة م�ؤ�رشي
يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
و
غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكل ،بعد �أن �أ�صبحت هذه
االختبارات �شائعة يف التقييم املدر�سي والوطني� ,إذ تتيح هذه
امل�ؤ�رشات �إمكانية تعرف الأفراد الذين تظهر ا�ستجابتهم �أمناطا
�شاذه غري متوافقة مع ما هو متوقع منهم يف �ضوء قدراتهم؛
ب�سبب الغ�ش �أو التخمني �أو الالمباالة ،التي تهدد �صدق نتائج هذه
االختبارات ودقة القرارات املبنية على هذه النتائج ،وبخا�صة
املتعلقة بالأفراد ,مثل اتخاذ القرار ب�ش�أن القبول اجلامعي ،واختيار
املتقدمني للوظيفة ،وت�شخي�ص احلالة النف�سية.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
م�ؤ�رش مطابقة الفرد ( : )Person-Fit Indexهو م�ؤ�رش �إح�صائي
ي�ستخدم للحكم على درجة مطابقة منط ا�ستجابة الفرد لنموذج
اال�ستجابة للفقرة امل�ستخدم ,ويف هذه الدرا�سة جرى ا�ستخدام
م�ؤ�رشي
للك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري
و
املطابقة ,وهما من امل�ؤ�رشات املبنية على الأرجحية (likelihood-
. )based Indices
االختبارات خمتلطة ال�شكل (:)mixed-format tests
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هي االختبارات التي تتنوع فيها �أ�شكال الفقرات تبع ًا لطريقة
اال�ستجابة عليها وطريقة تدريج هذه اال�ستجابة ،وت�شمل :الفقرات
ثنائية التدريج( )dichotomous itemsالتي يكون فيها تدريجان
فقط لال�ستجابة ( ,)0,1مثل فقرات االختيار من متعدد و فقرات
الإجابة (بنعم �أو ال) وفقرات املزاوجة واملطابقة ,والفقرات متعددة
التدريج ( ,)polytomous itemsالتي يكون فيها �أكرث من تدريجان
لال�ستجابة على الفقرة ,وتتنوع املهام يف هذا ال�شكل من الفقرات
بني ملء الفراغات ،و�إكمال اجلمل ،والإجابات الق�صرية� ،إىل كتابة
مقاالت متعددة ال�صفحات� ،أو حل متعدد اخلطوات مل�شكلة �أو م�س�ألة
ريا�ضية ،وفقرات مقايي�س االجتاهات وال�شخ�صية وامليول التي
تت�ضمن تدريج يقابل كل فقرة ,وقد تكونت �أداة الدرا�سة من مزيج
من فقرات االختيار من متعدد(ثنائية التدريج) ,وفقرات الإجابة
امل�صاغة التي تتطلب خطوات حل مرتبة(متعددة التدريج).
منط اال�ستجابة غري املطابق (:)misfitting response pattern
هو منط اال�ستجابة الذي ينحرف عن النمط املتوقع من ال�شخ�ص
اعتما ًدا على قدرته ،وعلى خ�صائ�ص وافرتا�ضات منوذج اال�ستجابة
للفقرة امل�ستخدم ،ويف هذه الدرا�سة جرى ا�ستخدام منوذج
اال�ستجابة للفقرة ثالثي املعلمة ( )3PLومنوذج التقدير اجلزئي
العام ( ،)GPCMويعترب ال�شخ�ص غري مطابق �إذا كانت قيمة م�ؤ�رش
املطابقة لنمط ا�ستجابته �أقل من القيمة املعيارية (.)-1.645

الثامن يف هذه الدول ،والذين قاموا باال�ستجابة على فقرات
الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية رقم ( ,)1والبالغ عددهم
( )17166طال ًبا وطالبة.
أداة الدراسة وبياناتها
اعتمدت هذه الدرا�سة على البيانات التي توفرها ا�ستجابات
طلبة ال�صف الثامن على فقرات الريا�ضيات يف اختبار ()TIMSS
دورة العام  ،2015واختبار ( )TIMSSهو درا�سة دولية يف العلوم
والريا�ضيات ،تنفذ على طلبة ال�صفني الرابع والثامن ب�شكل دوري
كل �أربع �سنوات منذ عام ،1995حتت �إ�رشاف الرابطة الدولية
لتقييم التح�صيل الرتبوي ( ،)IEAواختبار العام  2015هو االختبار
ال�ساد�س يف هذه ال�سل�سلة.
ويهدف اختبار (� )TIMSSإىل املقارنة بني م�ستويات حت�صيل
طلبة جمموعة من دول العامل يف الريا�ضيات والعلوم ،ودرا�سة
العوامل التي ت�ؤثر يف حت�صيلهم يف هاتني املادتني وحت�سني التعلم
والتعليم فيهما ،من خالل توفري بيانات عن حت�صيل الطلبة يف
�أنظمة تربوية متباينة ،ويف ظل ممار�سات تدري�سية وبيئات مدر�سية
خمتلفة.
وتوزعت �أ�سئلة الريا�ضيات والعلوم يف اختبار ( )TIMSSلعام
 2015على ( )14كرا�سة اختبارية ,تتكون كل كرا�سة من عنقودين
يف الريا�ضيات وعنقودين يف العلوم ,ويتكون العنقود من جمموعة
�صغرية من الأ�سئلة ,حيث يظهر كل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبار يف
عنقود واحد فقط ,ويظهر كل عنقود يف كرا�ستني ،ويعطى الطالب يف
جل�سة االختبار كرا�سة واحدة ب�صورة ع�شوائية ،يجيب عن �أ�سئلتها
يف فرتة زمنية تبلغ  90دقيقة موزعة على جل�ستني تف�صلهما
ا�سرتاحة ملدة  10دقائق ،ويبني اجلدول ( )1توزيع عناقيد الأ�سئلة
على كرا�سات االختبار.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
1.1ا�ستخدام بيانات ا�ستجابات طلبة ال�صف الثامن على
فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية الأوىل يف اختبار
( ,)TIMSS 2015للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية.
2.2ا�ستخدام ثالث طرق لتقدير القدرة الأرجحية العظمى
( ,)MLEوطريقة الأرجحية املوزونة ( ,)WLEوطريقة التقدير
البعدي الأعظم (.)MAP
مطابقة الفرد
3.3ا�ستخدام م�ؤ�رشي
و
وللك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة.

1

M01

M02

S01

S02

الطريقة واإلجراءات

2

S02

S03

M02

M03

3

M03

M04

S03

S04

4

S04

S05

M04

M05

5

M05

M06

S05

S06

6

S06

S07

M06

M07

7

M07

M08

S07

S08

8

S08

S09

M08

M09

9

M09

M10

S09

S10

10

S10

S11

M10

M11

11

M11

M12

S11

S12

12

S12

S13

M12

M13

13

M13

M14

S13

S14

الجدول ()1
توزيع عناقيد األسئلة على كراسات االختبار (الصف الثامن)

رقم الكرا�سة

منهجية الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي� ،إذ جرى
ا�ستخدام ا�ستجابات الطلبة على فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة
االختبارية الأوىل يف اختبار ( )TIMSS 2015للإجابة على �أ�سئلة
الدرا�سة ،واملتمثلة بخ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رشي املطابقة ،ون�سب
�أمناط اال�ستجابة غري املطابقة.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف الثامن يف الدول
امل�شاركة يف اختبار ( )TIMSSلعام  ،2015والبالغ عددها ()39
دولة منها ( )10دول عربية هي :الأردن ،وم�رص ،ولبنان ،والكويت،
وعمان ،وال�سعودية ،والإمارات.
واملغرب ،وقطر ،والبحرينُ ،
وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،اختار الباحثان عينات حجمها
( )5000,2000,1000طال ًبا ،بطريقة ع�شوائية من طلبة ال�صف
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اجلزء الأول

اجلزء الثاين

أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على نسب أمناط االستجابة غير املطابقة للنموذج وخصائص التوزيعات
ملؤشرات مطابقة الفرد في االختبارات مختلطة الشكل

اجلزء الأول

رقم الكرا�سة
14

S01

S14

الجدول ()3

اجلزء الثاين
M14

توزيع فقرات اإلجابة المصاغة ( )CRفي الكراسة األولى حسب موضوع الفقرة والمجال
الذي تنتمي إليه

M01

رمز الفقرة

مو�ضوع الفقرة

جمال الفقرة

M062111A

الأعداد

التطبيق

M062111B

الأعداد

التطبيق

M062237

اجلرب

التطبيق

M062314

اجلرب

املعرفة

M042093

اجلرب

التطبيق

M042159

البيانات واالحتماالت

التطبيق

M042164

البيانات واالحتماالت

التعليل

الجدول ()2

M042167

البيانات واالحتماالت

التعليل

توزيع أسئلة اختبار الرياضيات حسب موضوع ومجال ونوع السؤال

M062208

الأعداد

املعرفة

M042302A

الأعداد

التطبيق

M042302B

الأعداد

التطبيق

M042302C

الأعداد

التعليل

M042081

الأعداد

املعرفة

M062183

الهند�سة

التطبيق

M062286

الهند�سة

التطبيق

: Mعنقود رياضيات

 : Sعنقود علوم

وبلغ عدد �أ�سئلة الريا�ضيات يف اختبار ( )TIMSSلعام 2015
لل�صف الثامن (� )212س�ؤا ًال توزعت على مو�ضوعات :الأعداد واجلرب
والهند�سة والبيانات ،وغطت جماالت :املعرفة والتطبيق والتعليل،
وتنوعت فيها �أ�شكال الأ�سئلة بني االختيار من متعدد ( )MCبن�سبة
( )% 51من فقرات االختبار ،والأ�سئلة ذات الإجابة امل�صاغة ()CR
التي تتطلب من املفحو�ص �أن ي�صوغ الإجابة بن�سبة بلغت ()% 49
من �أ�سئلة االختبار ويبني اجلدول ( )2توزيع �أ�سئلة الريا�ضيات
بح�سب مو�ضوع وجمال ونوع ال�س�ؤال.

البعد

أ.علي عبد الرحيم أحمد طوالبة
أ.د .نضال كمال الشريفني

عدد الأ�سئلة عدد الأ�سئلة
من نوع
من نوع
االختيار بناء الإجابة
(املقايل)
من متعدد

املو�ضوع

جمموع
الأ�سئلة

العالمات
%

الأعداد

(29)29

(35)41

)70(64

% 30.6

اجلرب

(35)35

(27)30

)65(62

% 28.4

الهند�سة

(22)22

(21)25

)47(43

%20.5

البيانات

(29)31

(14)16

)47(43

% 20.5

املجموع

)117(115

)112(97

)229(212

الن�سبة املئوية
للعالمات

% 51

% 49

املحتوى

الجدول ()4
توزيع فقرات االختيار من متعدد ( )MCفي الكراسة األولى حسب موضوع الفقرة والمجال
الذي تنتمي إليه

%100

املجال

معرفة

)50(50

)20(19

)70(69

% 30.5

رمز الفقرة

مو�ضوع الفقرة

جمال الفقرة

تطبيق

)48(48

)55(47

)103(95

% 45

M042182

الأعداد

التطبيق

تعليل

)19(17

)37(31

)56(48

% 24.5

M042052

الأعداد

املعرفة

املجموع

)117(115

)112(97

)229(212

M062208A

الأعداد

املعرفة

الن�سبة املئوية
للعالمات

% 51

%49

M062208B

الأعداد

املعرفة

M062208C

الأعداد

املعرفة

M062208D

الأعداد

املعرفة

M062153

الأعداد

التطبيق

M042049

اجلرب

املعرفة

M042076

اجلرب

املعرفة

M062074

اجلرب

التطبيق

M042100

اجلرب

املعرفة

M042202

اجلرب

التطبيق

M042240

اجلرب

التطبيق

M062325

البيانات واالحتماالت

املعرفة

% 100

مجموع العالمات يظهر بين قوسين

وقد اقت�رصت هذه الدرا�سة على بيانات ا�ستجابة طلبة ال�صف
الثامن على فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية الأوىل والتي
تكونت من ( )35فقرة ،منها ( )20فقرة اختيار من متعدد()MC
بن�سبة( ،)%57و( )15فقرة تتطلب من املفحو�ص �أن ي�صوغ الإجابة
( )CRبن�سبة ( )% 43من جمموع فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة
الأوىل ،منها ( )11فقرة يتطلب حلها خطوة واحدة فقط و( )4فقرات
يتطلب حلها خطوتني متابعتني ،ويبني اجلدوالن ( )4,3توزيع
فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة الأوىل على املو�ضوعات واملجاالت
التي يقي�سها االختبار.
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رمز الفقرة

مو�ضوع الفقرة

جمال الفقرة

M062106

البيانات واالحتماالت

املعرفة

M062124

البيانات واالحتماالت

املعرفة

M062202

الهند�سة

التعليل

M062246

الهند�سة

التعليل

M042271

الهند�سة

التطبيق

M042268

الهند�سة

التعليل

العظمى( ,)MLEالأرجحية املوزونة ( ,)WLEالتقدير البعدي الأعظم
()MAP
2.2حجم العينة وله ثالث فئات هي 5000 :طالب2000 ،
طالب 1000 ،طالب.
املتغريات التابعة
1.1ن�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة مل�ؤ�رشي
.
و
2.2خ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رشي املطابقة
و
ممثلة بقيم الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وااللتواء والتفلطح.

ومن الأمثلة على فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية إجراءات الدراسة

الأوىل (املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية :)2017,
مثال( :)1فقرة ريا�ضيات ثنائية التدريج ( )MCلطلبة ال�صف
الثامن يف اختبار TIMSS 2015

مثال( :)2فقرة ريا�ضيات متعددة التدريج ( )CRلطلبة ال�صف
الثامن يف اختبار TIMSS 2015

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،جر تنفيذ اخلطوات التالية:
1.1احل�صول على ملف ا�ستجابات طلبة ال�صف الثامن على
فقرات الريا�ضيات الختبار ( )TIMSS 2015من موقع االختبار على
الإنرتنت (،)TIMSS & PIRLS International Study Center, 2015
ثم ح�رص ا�ستجابات الطلبة على الفقرات التي تنتمي للكرا�سة
االختبارية الأوىل ,وتخزينها يف ملف على برنامج (.)SPSS V23
2.2اختيار ثالث عينات ع�شوائية بحجم (,5000
 )2000,1000طال ًبا من الطلبة الذين ا�ستجابوا على فقرات
الريا�ضيات يف الكرا�سة الأوىل ,با�ستخدام �أمر االختيار الع�شوائي
املوجود يف برنامج (.)SPSS V23
3.3حتويل اال�ستجابات على الفقرات ثنائية التدريج (� )MCإىل
الرتميز( )0يف حالة الإجابة اخلاطئة والرتميز( )1يف حالة الإجابة
ال�صحيحة ,وحتويل اال�ستجابات على الفقرات ذات الإجابة امل�صاغة
( )CRالتي تتطلب من الطالب �صياغة اال�ستجابة �إىل الرتميز ( )0يف
حالة الإجابة اخلاطئة ,والرتميز( )1يف حالة الإجابة على اخلطوة
الأوىل �إجابة �صحيحة ,والرتميز ( )2يف حالة الإجابة على اخلطوة
الثانية �إجابة �صحيحة ,ا�ستناداً �إىل مفتاح الت�صحيح اخلا�ص
بالكرا�سة االختبارية الأوىل ,با�ستخدام �أوامر الربنامج الإح�صائي
()SPSS V23
4.4دالالت �صدق وثبات �أداة الدرا�سة:
جرى التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة من خالل ح�ساب معامل
كرونباخ �ألفا ،كم�ؤ�رش على ثبات االت�ساق الداخلي لفقرات �أداة
الدرا�سة(فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية الأوىل) ,يف
عينات الدرا�سة الثالث ,ويبني اجلدول ( )5قيم معامالت ثبات
كرونباخ �ألفا يف عينات الدرا�سة الثالث.
الجدول ()5
قيم معامل ثبات كرونباخ ألفا في عينات الدراسة الثالث

حجم العينة معامل كرونباخ �ألفا

متغريات الدراسة
املتغريات املستقلة
1.1طريقة تقدير القدرة ولها ثالث فئات هي :الأرجحية

1000

.890

2000

.882

5000

.892

يت�ضح من اجلدول (� )5أن �أداة الدرا�سة تتمتع بدرجة مرتفعة
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أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على نسب أمناط االستجابة غير املطابقة للنموذج وخصائص التوزيعات
ملؤشرات مطابقة الفرد في االختبارات مختلطة الشكل

من ثبات االت�ساق الداخلي ،يف العينات املختلفة للدرا�سة.
كما جرى التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة من خالل ح�ساب
معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية على �أداة
الدرا�سة ،ويبني اجلدول ( )6قيم معامالت ارتباط الدرجة على الفقرة
مع الدرجة الكلية على �أداة الدرا�سة يف عينات الدرا�سة الثالث.
الجدول ()6
معامالت ارتباط الدرجة على الفقرة مع الدرجة الكلية على أداة الدراسة في عينات الدراسة
الثالث

حجم
العينة

�أٌقل قيمة ملعامل
ارتباط الدرجة
على الفقرة مع
الدرجة الكلية

�أعلى قيمة ملعامل
ارتباط الدرجة على
الفقرة مع الدرجة
الكلية

املتو�سط احل�سابي
لقيم معامل ارتباط
الدرجة على الفقرة مع
الدرجة الكلية

1000

*.394

.764

*.582

2000

*.435

.751

*.554

5000

*.469

.793

*.581

*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ().05

يالحظ من اجلدول (� )6أن قيم معامالت االرتباط كانت ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،).05ويعد ذلك دليال على
�صدق �أداة الدرا�سة وجتان�س فقراتها ،ويعني ذلك وجود ان�سجام
كبري بني ما تقي�سه الفقرة وما تقي�سه الأداة ب�شكل عام.
5.5التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد:
جرى التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد لفقرات الريا�ضيات
يف الكرا�سة الأوىل ،با�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية للتحليل
العاملي اال�ستك�شايف يف برنامج ( ,)SPSS V23ويبني اجلدول ()7
قيم اجلذور الكامنة ون�سبة التباين املف�رس للعامل الأول والثاين،
وناجت ق�سمة قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول على قيمة اجلذر الكامن
للعامل الثاين لفقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية الأوىل
لعينات الدرا�سة الثالث ،التي ا�ستجابت على فقرات الريا�ضيات يف
الكرا�سة االختبارية الأوىل.
الجدول ()7

حجم
العينة

1000

2000

5000

املكون

قيمة اجلذر
الكامن

التباين
املف�رس%

الأول

7.956

22.732

2.785

الثاين

2.856

8.160

الأول

8.094

23.125

الثاين

2.769

7.910

الأول

8.669

24.768

الثاين

2.633

7.524

الأول يف عينات الدرا�سة املختلفة كانت �أعلى من ( ،)%20كما
كان ناجت ق�سمة قيمة اجلذر الكامن للمكون الأول على قيمة اجلذر
الكامن للمكون الثاين يف عينات الدرا�سة املختلفة �أعلى من (،)2
مما ي�شري �إىل وجود عامل واحد �سائد يف فقرات الريا�ضيات يف
الكرا�سة الأوىل ،وبالتايل تتحقق �أحادية البعد ا�ستناداً �إىل معيار
هاتي( )Hattie,1985يف احلكم على �أـحادية البعد
6.6التحقق من افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي:
جرى التحقق من افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لفقرات
الريا�ضيات يف كرا�سة االختبار الأوىل ،با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي(  ( )IRTPRO V.4.2وبا�ستخدام اختبار (�local depen
 , )denceويعترب تقاطع زوج الفقرات ذو تبعية مو�ضعية اذا تخطت
قيمة القيمة (� )5أو �ساوتها ,و�إذا كانت قيمتها �أقل من تلك القيمة,
فمعنى ذلك حتقيق تقاطع زوج الفقرات لال�ستقالل املو�ضعي ,ويبني
اجلدول ( )8نتائج اختبار اال�ستقالل املو�ضعي لفقرات الريا�ضيات
يف الكرا�سة الأوىل.
الجدول ()8
نتائج اختبار االستقالل الموضعي لفقرات الكراسة االختبارية األولى في عينات الدراسة الثالث

حالة اال�ستقالل املو�ضعي
تبعية مو�ضعية
حجم
العينة

تكرار
تقاطع
�أزواج

ا�ستقالل مو�ضعي

الن�سبة
املئوية
%

تكرار
تقاطع
�أزواج
الفقرات

الفقرات

الن�سبة
املئوية
%

الكلي
تكرار
تقاطع
�أزواج املئوية
%
الفقرات
الن�سبة

القرار

1000

14

2.352

581

97.648

595

100

م�ستقل

2000

21

3.529

574

96.471

595

100

م�ستقل

5000

18

3.025

577

96.975

595

100

م�ستقل

يالحظ من اجلدول (� )8أن جميع قيم الن�سب املئوية لتكرارات
تقاطع �أزواج الفقرات املحققة للتبيعة املو�ضعية مل تزد عن
( )%3.529يف عينات الدرا�سة املختلفة ،ما يعني �أن جميع قيم
الن�سب املئوية لتكرارات تقاطع �أزواج الفقرات املحققة لال�ستقالل
املو�ضعي قد زادت عن ( ،)% 96.471وبهذا يكون اال�ستقالل
املو�ضعي متحقق ًا يف فقرات الكرا�سة االختبارية الأوىل ويف عينات
الدرا�سة املختلفة.
7.7التحقق من افرتا�ض (منحنى خ�صائ�ص الفقرة :) ICC

نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات الرياضيات في الكراسة األولى لعينات الدراسة
الثالث

ناجت ق�سمة قيمة اجلذر
الكامن للمكون الأول
على قيمة اجلذر الكامن
للمكون الثاين

أ.علي عبد الرحيم أحمد طوالبة
أ.د .نضال كمال الشريفني

2.923

3.292

يالحظ من اجلدول (� )7أن ن�سبة التباين التي ف�رسها املكون
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للتحقق من افرتا�ض اطراد ال�سمة (منحنى خ�صائ�ص الفقرة
 )ICCوفق ًا لنظرية ا�ستجابة الفقرة يف النموذج ثالثي املعلمة
ومنوذج التقدير اجلزئي العام ،فقد جرى ر�سم منحنى خ�صائ�ص
الفقرة ( )ICCلكل فقرة من فقرات االختبار يف عينات الدرا�سة
الثالث ،وتو�ضح الأ�شكال ( )6,5,4,3,2,1منحنيات خ�صائ�ص
بع�ض الفقرات يف عينات الدرا�سة الثالث.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

الشكل ()1
منحنى خصائص فقرة ثنائية التدريج في العينة األولى ( )1000طالب

الشكل ()2
منحنى خصائص فقرة ثنائية التدريج في العينة الثانية ( )2000طالب

الشكل ()3
منحنى خصائص فقرة ثنائية التدريج في العينة الثالثة ( )5000طالب

يالحظ من الأ�شكال(� )3,2,1أن جميع الفقرات حتقق افرتا�ض اطراد ال�سمة املقا�سة ،على م�ستوى كل فقرة من الفقرات ثنائية التدريج،
يف عينات الدرا�سة الثالث.
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أ.علي عبد الرحيم أحمد طوالبة
أ.د .نضال كمال الشريفني

الشكل ()4
منحنى خصائص فقرة متعدة التدريج في العينة األولى( )1000طالب .

الشكل ()5
منحنى خصائص فقرة متعدة التدريج في العينة الثانية ( )2000طالب

الشكل ()6
منحنى خصائص فقرة متعدة التدريج في العينة الثالثة ( )5000طالب

يالحظ من الأ�شكال ( )6,5,4والتي متثل عينات من الفقرات متعددة التدريج �أنها حتقق افرتا�ض اطراد ال�سمة املقا�سة.
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8.8التحقق من افرتا�ض التحرر من ال�رسعة:
مت التحقق من افرتا�ض التحرر من ال�رسعة ،من خالل حتليل
ا�ستجابات �أفراد عينات الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة ،حيث
�أجاب غالبية الطلبة على جميع الفقرات ،ما يعني �أن عامل ال�رسعة
دورا يف الإجابة عن فقرات �أداة الدرا�سة� ،أي �أن �إخفاق
مل يلعب ً
املفحو�صني يف الإجابة عن فقرات �أداة الدرا�سة يرجع �إىل انخفا�ض
قدرتهم ولي�س �إىل عدم متكنهم من الو�صول �إىل الفقرات ،ب�سبب عدم
كفاية الوقت ملحاولة الإجابة عنها.
9.9التحقق من مطابقة البيانات للنموذج:
للتحقق من مطابقة البيانات للنموذج جرى ا�ستخدام احلزمة
الإح�صائية ( )ltm v.1.1-1 packageالتي تعمل يف بيئة ( )Rلتحليل
البيانات ،وجرى االعتماد على امل�ؤ�رش الإح�صائي مربع كاي (
) الذي تعتمده احلزمة الإح�صائية يف احلكم على مطابقة الفقرات
للنموذج� ،إذ الفقرة غري مطابقة للنموذج �إذا كانت قيمة مربع كاي
( ) دالة �إح�صائيا ،ويو�ضح اجلدول ( )9نتائج اختبار مطابقة
الفقرات لنموذجي اال�ستجابة للفقرة امل�ستخدمان يف الدرا�سة،
ثالثي املعلمة ( )3PLومنوذج التقدير اجلزئي العام ( ،)GPCMيف
عينات الدرا�سة الثالث.
الجدول ()9
نتائج اختبار مطابقة الفقرات لنموذج االستجابة للفقرة ثالثي المعلمة ( )3PLونموذج التقدير
الجزئي العام ( )GPCMفي عينات الدراسة الثالث

النموذج ثالثي املعلمة
()3PL
حجم
العينة

منوذج التقدير اجلزئي العام
()GPCM

عدد الفقرات عدد الفقرات عدد الفقرات عدد الفقرات
املطابقة غري املطابقة املطابقة غري املطابقة

1000

20

-

15

-

2000

20

-

15

-

5000

20

-

15

-

يت�ضح من اجلدول ( )9مطابقة جميع فقرات الريا�ضيات
ثنائية التدريج (االختيار من متعدد) يف الكرا�سة االختبارية الأوىل
من اختبار ( )TIMMS 2015والبالغ عددها ( )20فقرة لنموذج
اال�ستجابة للفقرة ثالثي املعلمة ( )3PLيف عينات الدرا�سة الثالث،
أي�ضا من اجلدول مطابقة جميع الفقرات متعددة التدريج
كما يت�ضح � ً
(الإجابة امل�صاغة) والبالغ عددها ( )15فقرة لنموذج التقدير
اجلزئي العام ( ،)GPCMيف عينات الدرا�سة الثالث.
1010تقدير معامل فقرات الريا�ضيات يف الكرا�سة االختبارية
الأوىل من ا�ستجابات الطلبة عليها يف عينات الدرا�سة الثالث
) )5000,2000,با�ستخدام احلزمة الإح�صائية (ltm v.1.1-
(
 )1التي طورها رايزوباول�س ( )Rizopoulos,2006وفق النموذج
ثالثي املعلمة( )3PLللفقرات ثنائية التدريج (االختيار من متعدد)
ومنوذج التقدير اجلزئي العام( )GPCMللفقرات متعددة التدريج
(الإجابة امل�صاغة)
1111ح�ساب قيم م�ؤ�رشي املطابقة
و
با�ستخدام احلزمة الإح�صائية ) (lzstarMix v.1التي طورها �سنهاري
( ,Sanharay,2016وتعمل هذه احلزمة يف بيئة ( )Rومتتاز بقدرتها

على ح�ساب قيمة واحدة مل�ؤ�رش مطابقة الفرد ,عند ا�ستجابته على
فقرات اختبار خمتلط ال�شكل ,يت�ضمن فقرات ثنائية التدريج وفقرات
متعددة التدريج ,يف �ضوء �إجابته على هذه الفقرات ,اعتما ًدا على
املعادالت ( )1و( )2املت�ضمنة يف هذه احلزمة ,والتي جاءت ب�صيغة
عامة لتنا�سب الفقرات املبنية وفق منوذج اال�ستجابة للفقرة ثالثي
املعلمة( )3PLومنوذج التقدير اجلزئي العام( ,)GPCMكما متتاز
هذه احلزمة ب�إمكانية ا�ستخدام طرق متعددة لتقدير قدرات الأفراد
( ,)MLE,MAP,WLEوقد جرى تنفيذ اخلطوات التالية للح�صول على
�إح�صائيات م�ؤ�رشي املطابقة :
 ت�شغيل برجمية (.)R
 ا�ستدعاء الأوامر اخلا�صة بحزمة )lzstarMix v1( .
 تزويد الربجمية مبلف معامل الفقرات التي جرى
تقديرها من ا�ستجابات العينة الأوىل املكونة من ( )1000طالب،
با�ستخدام حزمة ( ،)ltmوملف ا�ستجابات الطلبة على الفقرات يف
هذه العينة ،ثم �إ�صدار الأوامر لتقدير �إح�صائيات م�ؤ�رشي املطابقة
با�ستخدام طريقة ( )MLEلتقدير قدرات
و
املفحو�صني ,ثم �إعادة اخلطوة با�ستخدام طريقتي ( )WLEو()MAP
لتقدير القدرة.
 تزويد الربجمية مبلف معامل الفقرات التي جرى
تقديرها من ا�ستجابات العينة الثانية املكونة من( )2000طالب،
وملف ا�ستجابات الطلبة على الفقرات يف هذه العينة ،ثم �إ�صدار
الأوامر لتقدير �إح�صائيات م�ؤ�رشي املطابقة
و
با�ستخدام طريقة ( )MLEلتقدير قدرات املفحو�صني ,ثم �إعادة
اخلطوة با�ستخدام طريقتي ( )WLEو( )MAPلتقدير القدرة.
 تزويد الربجمية مبلف معامل الفقرات التي جرى
تقديرها من ا�ستجابات العينة الثالثة املكونة من( )5000طالب،
وملف ا�ستجابات الطلبة على الفقرات يف هذه العينة ،ثم �إ�صدار
الأوامر لتقدير �إح�صائيات م�ؤ�رشي املطابقة
و
با�ستخدام طريقة ( )MLEلتقدير قدرات املفحو�صني ,ثم �إعادة
اخلطوة با�ستخدام طريقتي ( )WLEو( )MAPلتقدير القدرة.
�1212إدخال ملفات �إح�صائيات م�ؤ�رشي املطابقة
واخلا�صة بكل ظرف من ظروف الدرا�سة (حجم
و
العينة وطريقة تقدير القدرة) �إىل الربنامج الإح�صائي()SPSS V23
ودجمها يف ملف واحد ،ثم جرى ت�صنيف �أفراد الدرا�سة �إىل مطابقني
وغري مطابقني ا�ستناداً �إىل درجة القطع امل�ستخدمة يف الدرا�سة,
حيث يعترب الفرد غري مطابق �إذا كانت قيمة م�ؤ�رش املطابقة املقابل
لنمط ا�ستجابته �أقل من (.)-1645

املعاجلات اإلحصائية
1.1للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ,جرى ح�ساب الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية وااللتواء والتفلطح لقيم م�ؤ�رشي
املطابقة ,التي �أفرزتها برجمية ( ,)lzstarMixكما ا�ستخدم اختبار
( )Kolmogorov-Smirnovللحكم على مدى مطابقة �شكل توزيع
قيم م�ؤ�رشي املطابقة للتوزيع الطبيعي املعياري ،يف �ضوء ظروف
الدرا�سة املختلفة ,با�ستخدام برنامج (..)SPSS V23
2.2للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ,جرى ح�ساب التكرارات
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والن�سب املئوية لأمناط اال�ستجابة املطابقة وغري املطابقة ,كما
واختبار كوكران (Cochran›s
مت ا�ستخدام اختبار مربع كاي
 )Q testللتحقق من داللة الفروق الظاهرية بني الن�سب ,با�ستخدام
برنامج (.)SPSS V23

نتائج الدراسة
ن�ص على« :هل
النتائج اخلا�صة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول الذي َّ
تختلف خ�صائ�ص توزيعات م�ؤ�رشي املطابقة
و

أ.علي عبد الرحيم أحمد طوالبة
أ.د .نضال كمال الشريفني

(,MLE

تبع ًا لطريقة تقدير القدرة
()5000,2000,1000؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ مت ح�ساب الإح�صاءات الو�صفية لقيم
م�ؤ�رشي املطابقة
و تبع ًا لعينات الدرا�سة الثالث
و
( )5000,2000,1000ولطريقة تقدير القدرة ( ,)MAP,WLE,MLEكما
جرى ا�ستخدام اختبار كوملجروف � -سمرينوف (Kolmogorov
 )Smirnovللتحقق من مدى مطابقة توزيعات امل�ؤ�رشين للتوزيع
الطبيعي املعياري ,كما هو مبني يف اجلدول (.)10

 )MAP,WLEوحجم العينة

الجدول ()10
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتواءات والتفلطحات لقيم مؤشري المطابقة وقيم اختبار( )Kolmogorov- Smirnov)(K-Sومستوى داللته في عينات الدراسة الثالث

حجم
العينة

1000

2000

5000

م�ؤ�رش
املطابقة

طريقة
تقدير القدرة

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

االلتواء

التفلطح

قيمة اختبار
K-S

الداللة الإح�صائية
الختبار K-S

WLE

.0193

1.3398

-1.2832

2.3889

4.9504

.0000

MLE

.0765

1.3425

-1.3343

2.5127

5.2962

.0000

MAP

.1359

1.3460

-1.3723

2.5977

5.7471

.0000

WLE

.0186

1.5004

-1.2258

1.9687

4.8832

.0000

MLE

.0188

1.5031

-1.2334

2.0142

4.9774

.0000

MAP

.1782

1.5085

-1.2904

2.1875

5.3491

.0000

WLE

.0351

1.2167

-1.1015

1.9963

2.9931

.0000

MLE

.0885

1.2176

-1.1475

2.1162

3.0851

.0000

MAP

.1575

1.2198

-1.2033

2.2349

3.3712

.0000

WLE

.0368

1.3567

-1.0187

1.4440

2.8259

.0000

MLE

.0368

1.3580

-1.0223

1.4791

2.8611

.0000

MAP

.2016

1.3657

-1.0754

1.6683

2.9211

.0000

WLE

.0560

1.2091

9750.-

1.6219

2.7996

.0000

MLE

.1146

1.2110

-1.0186

1.7111

3.0492

.0000

MAP

.1824

1.2150

-1.0674

1.7954

3.1714

.0000

WLE

.0618

1.3582

-.9168

1.2040

2.7024

.0000

MLE

.0616

1.3630

-.9185

1.2331

2.8258

.0000

MAP

.2308

1.3677

-.9619

1.3709

2.8680

.0000

يت�ضح من اجلدول (� )10أن قيم الأو�ساط احل�سابية
واالنحرافات املعيارية وااللتواء والتفلطح مل�ؤ�رش �أكرث قرب ًا من
القيم النظرية خل�صائ�ص التوزيع الطبيعي املعياري ،عند ا�ستخدام
طريقة ( )WLEلتقدير القدرة ،تليها طريقة ( ,)MLEثم طريقة ()MAP
يف عينات الدرا�سة الثالث ,حيث تكون قيم كل من الو�سط احل�سابي
وااللتواء والتفلطح ( )0يف التوزيع الطبيعي املعياري ,بينما تكون
قيمة االنحراف املعياري (.)1
كما �أظهرت النتائج يف اجلدول (� )10أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قرب ًا من التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام طريقة
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( )WLEلتقدير القدرة تليها طريقة ( )MLEثم طريقة ( )MAPيف
عينات الدرا�سة الثالث ،اعتما ًدا على قيمة اختبار (Kolmogorov-
 ,)Smirnov)(K-Sفكلما اقرتبت هذه القيمة من ال�صفر �أ�صبح التوزيع
�أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي املعياري.
أي�ضا �أن قيم املتو�سطات احل�سابية
ويت�ضح من اجلدول (ً � )10
واالنحرافات املعيارية وااللتواء والتفلطح مل�ؤ�رش
�أكرث
قر ًبا من القيم النظرية خل�صائ�ص التوزيع الطبيعي املعياري ,عند
ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير القدرة ،تليها طريقة ( )MLEثم
طريقة(.)MAP
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و�أظهرت النتائج يف اجلدول (� )10أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير
القدرة تليها طريقة ( )MLEثم طريقة ( )MAPيف عينات الدرا�سة
الثالث ,اعتماداً على قيمة اختبار(.)Kolmogorov- Smirnov
كما �أظهرت النتائج يف اجلدول(� )10أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي املعياري ,مقارنة مب�ؤ�رش
يف طرق تقدير القدرة املختلفة ,ويف عينات الدرا�سة الثالث ,و�أن
توزيعات امل�ؤ�رشين ب�شكل عام ملتوية نحو الي�سار ولها تقلطح
موجب.

ن�ص على“ :هل تختلف
النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الثاين الذي َّ
ن�سبة �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي يك�شف عنها م�ؤ�رشي
و تبع ًا حلجم العينة ( )5000,2000,1000ولطريقة تقدير القدرة
( )MAP,WLE,MLE؟”
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين؛ جرى ح�ساب التكرارات
والن�سب املئوية لأمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي ك�شف
عنها م�ؤ�رشي
 ,تبع ًا لعينات الدرا�سة الثالث
و
( ,)5000,2000,1000ولطريقة تقدير القدرة (,)MAP ,MLE WLE
كما هو مبني يف اجلداول (.)11

الجدول ()11
نسب أنماط االستجابة المطابقة وغير المطابقة التي كشف عنها مؤشري المطابقة و في عينات الدراسة الثالث ( )5000,2000,1000تبعاً لطريقة تقدير القدرة ()MAP,MLE,WLE

حجم
العينة

1000

2000

5000

م�ؤ�رش
املطابقة

تكرار �أمناط
تكرار �أمناط
طريقة
تقدير القدرة اال�ستجابة غري املطابقة اال�ستجابة املطابقة

ن�سبة �أمناط
ن�سبة �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة اال�ستجابة املطابقة

WLE

88

912

% 8.80

%91.20

MLE

85

915

%8.50

%91.50

MAP

82

918

%8.20

%91.80

WLE

101

899

%10.10

%89.90

MLE

98

902

%9.80

%90.20

MAP

94

906

% 9.40

%90.60

WLE

182

1818

%9.10

%90.90

MLE

179

1821

%8.95

%91.05

MAP

172

1828

% 8.60

%91.40

WLE

223

1777

%11.15

%88.85

MLE

221

1779

%11.05

%88.95

MAP

195

1805

%9.75

%90.25

WLE

545

5455

%10.90

%89.10

MLE

520

4480

%10.40

%89.60

MAP

505

4495

%10.10

%89.90

WLE

670

4330

%13.40

%86.60

MLE

655

4345

%13.10

%86.90

MAP

575

4425

%11.50

%88.50

يت�ضح من اجلدول (� )11أن ن�سب الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة مل�ؤ�رش
يف عينه حجمها ( )1000طالب،
تراوحت بني ( )%8.20و( ،)%8.80وتراوحت ن�سب الك�شف يف
عينة حجمها ( )2000طالب بني ( )%8.60و( ،)%9.10يف
حني تراوحت ن�سب الك�شف يف عينه حجمها ( )5000طالب بني
( )%10.10و( ,)%10.90وكانت �أعلى هذ الن�سب عند ا�ستخدام
طريقة ( )WLEلتقدير القدرة ,تليها طريقة ( )MLEثم طريقة
( ,)MAPيف عينات الدرا�سة الثالث.
كما يت�ضح من اجلدول (� )11أن ن�سب الك�شف عن �أمناط

يف عينه حجمها ()1000
اال�ستجابة غري املطابقة مل�ؤ�رش
طالب ،تراوحت بني ( )%9.40و ( ,)%10.10وتراوحت هذه الن�سب
يف عينه حجمها( )2000طالب بني ( )%9.75و( ,)%11.15يف
حني تراوحت ن�سب الك�شف يف عينه حجمها ( )5000طالب بني
( )%11.50و ( ,)%13.40كانت �أعلى هذه الن�سب عند ا�ستخدام
طريقة ( )WLEلتقدير القدرة ,تليها طريقة( )MLEثم طريقة (.)MAP
أي�ضا �أن ن�سب الك�شف مل�ؤ�رش
ويت�ضح من اجلدول (ً � )11
�أعلى من ن�سب الك�شف مل�ؤ�رش
يف طرق تقدير
القدرة املختلفة ،ويف جميع العينات ،و�أن ن�سب الك�شف عن �أمناط
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أثر طريقة تقدير القدرة وحجم العينة على نسب أمناط االستجابة غير املطابقة للنموذج وخصائص التوزيعات
ملؤشرات مطابقة الفرد في االختبارات مختلطة الشكل

أ.علي عبد الرحيم أحمد طوالبة
أ.د .نضال كمال الشريفني

اال�ستجابة غري املطابقة مل�ؤ�رشي و تتزايد بزيادة حجم العينة ,يف
الطرق املختلفة لتقدير القدرة.
وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية بني ن�سب �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة التي ك�شف عنها م�ؤ�رشي
 ,تبع ًا
و
لطريقة تقدير القدرة وحجم العينة ,مت ا�ستخدام اختبار مربع كاي,
واختبار كوكران ( ,)Cochran›s Q testواجلداول ()14,13,12
تو�ضح نتائج هذه االختبارات.

طريقة تقدير القدرة (� )MAP,MLE,WLEضمن حجم العينة املختارة
( )5000,2000,1000كانت ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (α
 ,)=.05يف عينات الدرا�سة الثالث.
أي�ضا �أن الفروق بني ن�سب �أمناط
ويت�ضح من اجلدول (ً � )13
اال�ستجابة غري املطابقة التي ك�شفها م�ؤ�رش
عند تغري
طريقة تقدير القدرة (� ,)MAP,MLE,WLEضمن حجم العينة
املختارة ( )5000,2000,1000كانت ذات داللة �إح�صائية (α
 )=.05يف عينات الدرا�سة الثالث.

نتائج اختبار مربع كاي لفحص داللة الفروق بين نسب أنماط االستجابة غير المطابقة التي
كشف عنها مؤشري المطابقة و تبعا لطريقة القدرة ()MAP,MLE,WLE

الجدول ()14

الجدول ()12

عبر الحجوم المختلفة للعينة (.)5000,2000,1000

طريقة تقدير
القدرة
م�ؤ�رش املطابقة

MLE

WLE

MAP

قيمة
اختبار

م�ستوى
الداللة

قيمة
اختبار

م�ستوى قيمة م�ستوى
الداللة اختبار الداللة

7.463

.024

6.300

.043

6.321

.042

12.324

.002

11.643

.003

6.867

.032

الجدول ()13
نتائج اختبار كوكران ( ( Cochran’s Q testلفحص داللة الفروق بين نسب
أنماط االستجابة غير المطابقة التي كشف عنها مؤشري وباختالف طريقة تقدير القدرة
( )MAP,MLE,WLEضمن العينة المختارة (.)5000,2000,1000

م�ؤ�رش املطابقة

حجم العينة

قيمة الإح�صائي Q

1000

12.2500

.0022

2000

14.3636

.0007

5000

48.0625

.0000

1000

13.9474

.0012

2000

31.2857

.0000

5000

98.5384

.0000

حجم العينة طريقة تقدير القدرة قيمة الإح�صائي  Qم�ستوى الداللة

1000

يت�ضح من اجلدول (� )12أن الفروق بني ن�سب �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة التي ك�شفها م�ؤ�رش
عرب احلجوم املختلفة
للعينة ( ،)5000,2000,1000كانت دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى (α
 )=.05عند ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير القدرة ،كما كانت هذه
الفروق دالة �إح�صائ ًيا عند ا�ستخدام طريقة ( ،)MLEوكانت هذه
أي�ضا دالة �إح�صائ ًيا عند ا�ستخدام طريقة (.)MAP
الفروق � ً
كما يت�ضح من اجلدول (� )12أن الفروق بني ن�سب �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة التي ك�شفها م�ؤ�رش
عرب احلجوم
املختلفة للعينة ( ،)5000,2000,1000عند ا�ستخدام طريقة
( )WLEلتقدير القدرة ،كانت دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (α
 ،)=.05كما كانت هذه الفروق دالة �إح�صائ ًيا عند ا�ستخدام طريقة
( ,)MLEوكانت هذه الفروق �أي�ض ًا دالة �إح�صائ ًيا عند ا�ستخدام
طريقة (.)MAP

م�ستوى الداللة

نتائج اختبار كوكران ( )Cochran›s Q testلفحص داللة الفروق بين نسب أنماط
االستجابة غير المطابقة التي كشف عنها مؤشر
مقابل النسب التي كشف عنها
مؤشر
تبعاً لطريقة تقدير القدرة ( )MAP,MLE,WLEضمن العينة المختارة
()5000,2000,1000

يت�ضح من اجلدول (� )13أن الفروق بني ن�سب �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة التي ك�شفها م�ؤ�رش
عند تغري
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2000

5000

WLE

12.0000

.0021

MLE

12.0000

.0021

MAP

11.0000

.0023

WLE

41.0000

.0000

MLE

42.0000

.0000

MAP

23.0000

.0000

WLE

103.0000

.0000

MLE

116.0000

.0000

MAP

58.0000

.0000

يت�ضح من اجلدول (� )14أن الفروق بني ن�سب �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة التي ك�شفها م�ؤ�رش
والن�سب التي ك�شفها
م�ؤ�رش
كانت ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ().05=α
لطرق تقدير القدرة املختلفة ,ويف عينات الدرا�سة الثالث.

مناقشة النتائج
مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة األول
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال ,انحراف توزيع م�ؤ�رشي املطابقة
عن التوزيع الطبيعي ,يف عينات الدرا�سة الثالث,
و
ويف طرق تقدير القدرة املختلفة ,و�أن توزيع امل�ؤ�رشين ب�شكل عام
ملتو نحو الي�سار وله تفلطح موجب ,ويعزى ذلك �إىل �أن هذه الدرا�سة
اعتمدت على قيم القدرة املقدرة من البيانات الفعلية ,حيث مت بناء
افرتا�ض التوزيع الطبيعي للم�ؤ�رش اعتما ًدا على تقديرات القدرة
احلقيقة من البيانات املولدة ,وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة �سنهاري ( )Sinharay, 2016التي �أظهرت �أن �شكل توزيع
م�ؤ�رشي
ملتو نحو الي�سار وله تفلطح موجب,
و
كما ت�شابهت مع نتائج درا�سة نونان وبو�س وجي�سارويل (Noonan,
 )Boss & Gessaroli,19922ودرا�سة كوي ومو�سايف (�Cui & Mousa
 ,)vi 2015ودرا�سة �سيو ووي�س ( )Seo & Weiss ,2013التي �أظهرت
كل منها �أن توزيع م�ؤ�رش ب�شكل عام ملتو نحو الي�سار وله تفلطح
موجب عند ا�ستخدام القدرة املقدرة.
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أي�ضا �أن توزيعات م�ؤ�رشي املطابقة
و�أظهرت النتائج � ً
كانت �أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي عند
و
ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير القدرة تليها طريقة ( )MLEثم
طريقة ( ،)MAPيف عينات الدرا�سة الثالث ،ويعزى ذلك �إىل �أن طريقة
(� )WLEأكرث دقة يف تقدير القدرة من طريقتي ( )MLEو(،)MAP
نظرا العتماد طريقة ()WLEعلى توزين دالة الأرجحية ببع�ض
ً
الدوال املنا�سبة ،للتقليل من التحيز يف تقدير القدرة بطريقة ()MLE
ح�سب املعادلة ( ,)5كما تت�أثر طريقة ( )MAPبالتوزيع القبلي
الفر�ضي للقدرة يف جمتمع الدرا�سة؛ مما يزيد من عدم الدقة يف
تقدير القدرة وزيادة الأخطاء املعيارية ,وي�ؤدي التقدير غري الدقيق
لقدرة الفرد �إىل �أخطاء يف ح�ساب قيمة م�ؤ�رش املطابقة ,بالتايل
الت�أثري على �شكل وخ�صائ�ص توزيع م�ؤ�رش املطابقة ,وقد ت�شابهت
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �سيو ووي�س()Seo & Weiss,2013
التي �أظهرت �أن توزيع م�ؤ�رش كان �أكرث قر ًبا للتوزيع الطبيعي,
عند ا�ستخدام طريقة ( )MLEلتقدير القدرة مقارنة بطريقة (,)MAP
كما ت�شابهت مع نتائج درا�سة نرينغ ( )Nering,1995التي �أظهرت
�أن توزيع م�ؤ�رش كان �أقرب �إىل التوزيع الطبيعي عند ا�ستخدام
طريقة ( )MLEمقارنة بطريقة بيز (.)Bayesian Method
كما �أظهرت النتائج �أن توزيعات م�ؤ�رشي املطابقة
تقرتب من التوزيع الطبيعي بزيادة حجم
و
العينة ,ويعزى ذلك �إىل زيادة قيم م�ؤ�رشي املطابقة التي تتمركز
يف و�سط التوزيع مقارنة بالقيم عند �أطرافه عند زيادة حجم العينة,
وقد ت�شابهت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (Lopez & Montesinos,
 )2005التي �أظهرت �أن توزيع م�ؤ�رش يقرتب من التوزيع الطبيعي
بزيادة حجم العينة.
أي�ضا �أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قر ًبا
و�أظهرت النتائج � ً
من التوزيع الطبيعي املعياري ,مقارنة بتوزيع م�ؤ�رش
يف
الطرق املختلفة لتقدير القدرة ,ويف عينات الدرا�سة الثالث ,ويعزى
ذلك �إىل الأ�سا�س الريا�ضي مل�ؤ�رش
القائم على ت�صحيح
توزيع امل�ؤ�رش ,من خالل االعتماد على الأوزان املعدلة للقدرة يف
ح�ساب امل�ؤ�رش بدلاً من الأوزان العادية يف ح�ساب م�ؤ�رش
كما يف املعادالت ( ,)2,1وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
�سنهاري ( )Sinharay,2016التي �أظهرت �أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي املعياري من توزيع م�ؤ�رش ,وت�شابهت
مع نتائج درا�سة ماجي�س وري�ش وبيالند(  (�Magis, Raîche, & Bé
 )land, 2012التي �أظهرت �أن توزيع م�ؤ�رش
تفلطحا من
�أقل
ً
توزيع م�ؤ� رش
ونتائج درا�سة ميجر وتندريو (�Meijer & Tende
)rio ،,2012التي �أظهرت �أن �شكل توزيع امل�ؤ�رش ب�شكل عام �أقرب
للتوزيع الطبيعي املعياري من م�ؤ�رش .
مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الثاني
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال� ,أن �أعلى ن�سب الك�شف عن �أمناط
اال�ستجابة غري املطابقة مل�ؤ�رشي
كانت عند
و
ا�ستخدام طريقة ( )WLEلتقدير القدرة تليها طريقة ( )MLEثم طريقة
( ,)MAPيف عينات الدرا�سة الثالث ,ويعزى ذلك �إىل �أن �شكل التوزيع
للم�ؤ�رشين عند ا�ستخدام طريقة ( )WLEكان �أكرث قر ًبا للتوزيع
الطبيعي ,مقارنة بطريقتي ( )MLEو( ,)MAPوبالتايل تزداد الدقة
يف ت�صنيف الأفراد �إىل مطابقني �أو غري مطابقني عند ا�ستخدام

طريقة ( )WLEمقارنة بطريقتي ( )MLEو( ,)MAPوباقرتاب توزيع
امل�ؤ�رش من التوزيع الطبيعي ,تزداد امل�ساحة حتت القيمة املعيارية
احلرجة ( )-1.645امل�ستخدمة يف احلكم على منط اال�ستجابة،
وبالتايل يزداد عدد املفحو�صني الذين تقع قيمة م�ؤ�رش املطابقة
لنمط ا�ستجابتهم حتت هذه القيمة ،وقد ت�شابهت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة ري�س ( )Reise,1995ودرا�سة ميجر ونرينغ (Meijer
 )& Nering,1997اللتان �أظهرتا �أن طرق تقدير القدرة املوزونة
( )BIWتزيد من قوة م�ؤ�رش يف الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة غري
املطابقة.
كما �أظهرت النتائج �أن ن�سب الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة مل�ؤ�رشي
تتزايد بزيادة حجم
و
العينة ،يف طرق تقدير القدرة املختلفة ،ويعزى ذلك �إىل �أن �شكل
توزيع امل�ؤ�رشين ي�صبح �أكرث قر ًبا من التوزيع الطبيعي بزيادة حجم
العينة ،كما �أنه بزيادة حجم العينة تزداد الفر�صة لظهور �أمناط
نظرا لزيادة عدد الأفراد.
اال�ستجابة غري املطابقة ً
و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا �أن ن�سب الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة مل�ؤ�رش
�أعلى من الن�سب التي يك�شف عنها
م�ؤ�رش
يف عينات الدرا�سة املختلفة ،ويف طرق تقدير
القدرة املختلفة ,ويعزى ذلك �إىل �أن توزيع م�ؤ�رش
�أكرث قر ًبا
من التوزيع الطبيعي املعياري من توزيع م�ؤ�رش
وبالتايل
تزداد الدقة يف ت�صنيف الأفراد �إىل مطابقني �أو غري مطابقني,
وت�صبح امل�ساحة حتت درجة القطع يف توزيع امل�ؤ�رش
�أكرب
من امل�ساحة يف توزيع امل�ؤ�رش
.

استنتاجات الدراسة
خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من اال�ستنتاجات� ،أبرزها:
يف
�أكرث فاعلية من م�ؤ�رش
 كان م�ؤ�رش
نظرا لقرب
الظروف املختلفة لطريقة تقدير القدرة وحجم العينةً ،
توزيعه من التوزيع الطبيعي مما يزيد من دقة القرارات اخلا�صة
باحلكم على �أمناط اال�ستجابة ،وزيادة ن�سب �أمناط اال�ستجابة
غري املطابقة التي يك�شف عنها ،والتي يهدد بقاءها �صدق نتائج
االختبار ودقة القرارات املتعلقة باملفحو�صني.
عند ا�ستخدام
 ازدادت فاعلية م�ؤ�رشي
و
طريقة ( )WLEلتقدير القدرة مقارنة بطرق التقدير الأخرى� ،إذ اقرتب
توزيع امل�ؤ�رشين من التوزيع الطبيعي ,وازدادت ن�سب الك�شف عند
ا�ستخدام هذه الطريقة .
عند زيادة
 ازدادت فاعلية م�ؤ�رشي
و
حجم العينة� ،إذ ازداد قرب توزيع امل�ؤ�رشين من التوزيع الطبيعي،
وارتفعت ن�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة التي ك�شف امل�ؤ�رشان
عنها.

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا يلي:
للك�شف عن �أمناط اال�ستجابة
 ا�ستخدام م�ؤ�رش
نظرا لقرب توزيعه
غري املطابقة يف االختبارات خمتلطة ال�شكلً ،
من التوزيع الطبيعي ،وارتفاع ن�سب �أمناط اال�ستجابة غري املطابقة
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