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د .مهدي محمد عليمات

بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

امللخص:
هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل بناء اختبار حمكي املرجع يف
الريا�ضيات وفق النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلمة ،وجرى بناء
مكون من ( )35فقرة من نوع االختيار من متعدد
اختبار حت�صيلي َّ
ب�أربعة بدائل ،وطُ ِّبق االختبار على عينة ال ِّدرا�سة وعددها ()968
طالب ًا وطالبة.وحذفت فقرة واحدة كان متييزها �سالبا ،و�أظهرت
النتائج عدم مطابقة ( )3فقرات لل َّنموذج امل�ستخدم.وبلغت قيمة
معامل لفنج�ستون  .0.83وبلغ معامل الثبات الإمربيقي لالختبار
( .)0.833كما حتققت افرتا�ضات ال َّنموذج امل�ستخدم ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن تقديرات معامل الفقرات (ال�صعوبة ،والتمييز،
والتخمني) كانت مقبولة.وحددت درجة القطع بطريقة �أجنوف
وكانت ت�ساوي ( .)22و�أو�صى الباحث با�ستخدام االختبار �أو �أي
اختبار جزئي منه من قبل معلمي الريا�ضيات ،ومن قبل الباحثني،
و�أو�صى ب�إفادة من املنهجية امل�ستخدمة يف بناء االختبار لبناء
اختبارات ملقررات �أخرى.
الكلمات املفتاحية :اختبار ريا�ضيات ،النهايات واالت�صال،
اختبار حمكي املرجع ،درجة القطع ،نظرية اال�ستجابة للفقرة،
النموذج ثالثي املعامل.

Abstract:
 This study aimed to construct a criterionreferenced test in mathematics using the Three
Parameters Logistic Model. To achieve this aim, 35
multiple - choice items with four alternatives were
prepared. A sample of 968 students responded to
the items. One item with a negative discrimination
was deleted. In addition, 3 items did not fit the used
model. The value of Livingstone’s coefficient was
equal to 0.83. Test empirical reliability coefficient was
0.833. The assumptions of the model were verified.
The results also indicated that items parameters
estimations comprising difficulty, discrimination,
and guessing were acceptable within the indexes
available in educational measurement literature. Cut
off score using the Angoff method was equal to 22.
The researcher recommended taking advantage of the
methodology used in building the test to build tests for
other courses.
Keywords: Math test, limits and continunity,
criterion - referenced test, cutoff score, item response
theory.

املقدمة:
يعد التقومي �أحد �أهم عنا�رص املنهاج ،وي�شري احلكمي ()2007
�إىل بروز توجهات عديدة يف خمتلف �أنحاء العامل من �أجل �إ�صالح
عمليات التقومي ،وجعلها م�ستمرة مع ا�ستخدام �أ�ساليب متعددة،
وتطبيق اختبارات معدة ب�إحكام على امل�ستويني الوطني والعاملي.
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والتقومي عملية منهجية تتطلب جمع بيانات مو�ضوعية و�صادقة
من م�صادر متعددة با�ستخدام �أدوات متنوعة يف �ضوء �أهداف
حمددة بغر�ض التو�صل �إىل تقديرات كمية و�أدلة �صفية ُي�ستند �إليها
يف �إ�صدار �أحكام� ،أو اتخاذ قرارات منا�سبة تتعلق بالأفراد ،ومما
ال �شك فيه �أن هذه القرارات لها �أثر كبري يف م�ستوى �أداء املتعلم
وكفاءته يف القيام ب�أعمال �أو مهام معينة .وتعد االختبارات من
�أهم �أدوات التقومي ،فاالختبار اجليد مقيا�س ال غنى عنه ملعرفة
مدى جناح املواقف التعليمية املختلفة .مما يبني تزايد االهتمام
بدرا�سة �أ�ساليبها ،و�أنواعها ،وطرق �صياغة فقراتها لتطويرها لت�ؤدي
الغر�ض املطلوب منها.
تتعدد �أنواع االختبارات ح�سب الأغرا�ض والأهداف التي �أعدت
لأجلها ،لذلك ميكن ت�صنيف االختبارات وفق ًا ملعايري خمتلفة.
وذكر عودة (� )2010أن االختبارات ت�صنف ح�سب تف�سري
النتائج �إىل ق�سمني :االختبارات معيارية املرج ع (�Norm - Ref
 )erenced - Test) (NRTيقارن �أداء الطالب يف االختبار ب�أداء
جمموعته املعيارية ( ،)Norm - Groupوهذه املجموعة قد تكون من
طالب �صفه� ،أومن املرحلة العمرية نف�سها .ويرتكز االهتمام فيه على
ترتيب الفرد لأقرانه يف القدرة التي يقي�سها االختبار .ويف هذا النوع
من االختبارات يح�صل الفرد على درجة كلية متثل �أداءه بوجه عام
يف حمتوى معني ،وكثري من االختبارات التح�صيلية املقننة( (�Stan
 )dardized Testsتعد من هذا النوع .ولكن من ال�صعب ا�ستخدام
هذه االختبارات لتحديد وت�شخي�ص مواطن القوة وال�ضعف يف
التح�صيل الدرا�سي للأفراد (عالم .)2001 ،واالختبارات حمكية
املرجع ( )Criterion - referenced Test) (CRTوفيها يقارن �أداء
الطالب مب�ستوى �أداء معني يحدد ب�رصف النظر عن �أداء املجموعة
(عودة .)2010 ،ويتطلب االختبار حمكي املرجع حتديد م�ستويات
م�سبقة للأداء ،ك�أن يجيب الطالب على  80%من �أ�سئلة االختبار
على الأقل ،وذلك يفيد يف حتديد م�ستويات �إتقان كل فرد لأهداف
معينة مرتبطة مبحتوى درا�سي �أو تدريبي ،وي�ساعد هذا النوع من
االختبارات يف اتخاذ قرارات تعليمية تختلف عن القرارات التي
تتخذ يف حالة االختبارات املعيارية املرجع ،ففي االختبارات
حمكية املرجع نهتم باتخاذ قرار على م�ستوى �أداء كل فرد بالن�سبة
�إىل جمموعة من املهام �أو املهارات �أو املعارف التي ت�شكل النطاق
ال�سلوكي الذي يقي�سه االختبار ،وهذا النطاق ال�سلوكي الذي يقي�سه
االختبار يكون املحك ( )Criterionالذي ين�سب �إليه �أداء الفرد
(عالم.)2001 ،
وتختلف االختبارات حمكية املرجع عن اختبارات معيارية
املرجع من جوانب عدة ،فمن حيث الهدف الرئي�س لالختبار ،ف�إن
االختبار حمكي املرجع يهدف �إىل مقارنة �أداء املفحو�ص مبحك
حمدد م�سبق ًا ملعرفة الأهداف التي حققها املفحو�ص وتلك التي
مل يحققها� ،أما االختبار معياري املرجع فيهدف �إىل مقارنة �أداء
املفحو�ص لأفراد جمموعته من خالل حتديد الأ�سئلة التي �أجاب
عنها املفحو�ص �إجابة �صحيحة .كما �أن الدرجة يف االختبار حمكي
بناء على درجة القطع ،بينما تف�رس الدرجة يف االختبار
املرجع تف�رس ً
بناء على درجات معيارية متثل موقع املفحو�ص
معياري املرجع ً
يف جمموعته .وتبنى فقرات االختبار حمكي املرجع باالعتماد على
مدى حتقيق املفردة للهدف ال�سلوكي التعليمي ،وباملقابل ف�إن
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بناءها يف االختبار معياري املرجع يعتمد على تباين الدرجات
ومعامل التمييز ،وجتنب الفقرات ال�سهلة جداً ،وال�صعبة جداً .ي�سعى
االختبار حمكي املرجع �إىل حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف �أداء
املفحو�صني والربامج التعليمية ،بينما ي�سعى االختبار معياري
املرجع �إىل تقومي �أداء الطالب ومقارنتـه مـع �أداء الطالب الآخرين.
ذكر عالم )2001( ،جمموعة من املواقف التي ت�ستخدم فيها
االختبارات حمكية املرجع هي:
تقومي �أداء الفرد (املفحو�ص) كل ح�سب قدراته وا�ستعداداته.
قيا�س �إتقان (متكن) املهارات ي�سعى �أو الكفايات الأ�سا�سية
ملجال معني �سواء كان جماالت تعليمية� ،أو مهنية .وحتديد م�ستوى
�إتقان الأفراد (املفحو�صني) للمتطلبات املحددة م�سبقة للبدء بدر�س
جديد� ،أو مادة جديدة .كذلك احلكم على �سلوك الفرد (املفحو�ص)
بالن�سبة لقدراته وا�ستعداداته و�إمكانياته الذاتية ،ال بالن�سبة لقدرات
و�إمكانيات الآخرين ،وهذا ميثل قيمة تربوية كبرية لتعديل وتغيري
يف بع�ض الربامج الرتبوية والتعليمية.
تتميز االختبارات مرجعية املحك عن االختبارات معيارية
املحك باملميزات الآتية( :عالم.)2001 ،
االختبارات مرجعية املحك تعمل على حتديد م�ستوى �أداء
الفرد (املفحو�ص) يف �ضوء م�ستويات معينة من الإتقان (التمكن)
حمددة م�سبقة .و�أن االختبارات مرجعية املحك تركز على جمموعة
حمددة ومعينة من �سلوكيات املتعلم مما يجعل املدر�س قادرا على
�أن يحدد �إتقان طلبته مهارة �أو كفاية� ،أو عدم اتقانهم كما�أن فقرات
االختبارات مرجعية املحك تكون ذات �صعوبة تتنا�سب مع املهام
التعليمية املطلوبة واملحددة م�سبقا.
درجات االختبارات مرجعية املحك تكون على بن�سب مئوية
من الإجابة ال�صحيحة� ،أو على مب�ؤ�رش يدل مدى التمكن �أو الإتقان
من التعلم �أو من عدمه.
�إ�ضافة �إىل �أن االختبارات مرجعية املحك ترتبط بالتعليم
الفردي� ،أو التدري�س مبجموعات �صغرية ( .)Small groupsكما �أن
االختبارات مرجعية املحك ت�ستعمل يف االختبارات التح�صيلية
فقط ،ولي�س يف االختبارات النف�سية .ومن مميزاتها �أن مدى التباين
(الفروق الفردية �أو االختالفات) ي�صبح �أقل ما ميكن �أن يكون عليه
عندما يتقن (يتمكن) الطلبة جميعا ،العنا�رص الأ�سا�سية للموقف
التعليمي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن تف�سري درجة الفرد (املفحو�ص)
يتحقق بالرجوع �إىل الدرجة الفا�صلة� ،أو درجة القطع ،ولي�س
بالرجوع �إىل درجات الزمالء� ،أو الأقران يف ال�صف ذاته ،لإن �أداء
كل فرد (مفحو�ص) ُيقارن مب�ستوى �أداء حمدد ومعني م�سبقا ،ولي�س
له عالقة ب�أداء زمالئه يف ال�صف الدرا�سي الذي ينتمي �إليه.
وذكر عودة ( )2010خطوات لبناء االختبار حمكي املرجع:
فاخلطوة الأوىل هي حتديد الكفايات الرئي�سية املرجو حتققها،
وحتديد جمالها ال�سلوكي .يجري بعد ذلك حتليل الكفايات الرئي�سية
�إىل مكوناتها حتلي ًال �إجرائياً ،وترتيب مكوناتها ترتيب ًا منطقي ًا
يك�شف عن العالقات بينها (�أي حتليل ال�سلوك �إىل مكوناتها الب�سيطة).
واخلطوة التالية �صياغة الأهداف ال�سلوكية يف �ضوء نواجت حتليل
الكفايات ،وحتديد ال�سلوك الذي يحتويه املجال ل�سلوكي املراد
قيا�سه حتديداً تف�صيلياً .و�إعداد املوا�صفات التف�صيلية لالختبار

(جدول املوا�صفات) .يلي ذلك كتابة فقرات االختبار لتقي�س
الأهداف ال�سلوكية واملواقف ال�سلوكية املحددة يف املجال ال�سلوكي،
ويراعى يف كتابة فقرات االختبار بع�ض القواعد العامة مثل :قيا�س
الكفاية �أو املهارة التي حددت ب�أبعادها كلها .وكتابة عدد �أكرب مما
هو مطلوب من الفقرات ،لأن بع�ضها �سي�ستبعد .و�صياغتها ب�أ�سلوب
وا�ضح وب�سيط ،وبلغة �سليمة ،وب�إيجاز غري خمل .وجعلها م�ستقلة
عن بع�ضها بع�ضا� ،أي ال يعتمد �إجابة �إحدى الفقرات على �إجابة
فقرة �أخرى .وحتديد تعليمات الإجابة بو�ضوح للمفحو�صني .و�أخرياً
مراجعة الفقرات وتدقيقها بعناية� .أما اخلطوة التالية فهي حتليل
فقرات االختبار ،والت�أكد من مطابقتها للمجال ل�سلوكي لالختبار
ا�سرت�شاداً ب�أحكام اخلرباء وحتليلهم املنطقي ملحتوى الفقرات يف
�ضوء موا�صفات املجال املحدد .يلي ذلك حتديد م�ستوى الأداء
املقبول (املحك) يف االختبار :والذي ميكن �أن يكون وقت ًا حمدداً،
�أو درجة �أداء� ،أو عدد �أخطاء م�سموح به .والذي ميكن حتديده بطرق
عديدة ،ميكن ح�رصها يف ثالث جمموعات .واخلطوة الأخرية هي
التجريب امليداين للفقرات ،ويتطلب ذلك تطبيق االختبار الذي يتكون
من هذه الفقرات على عينة من املفحو�صني.
وهنالك طرق عدة لتحديد درجة القطع (م�ستوى الإتقان ،منها:
الطرق التحكيمية :يكون االعتماد على �آراء املحكمني
املخت�صني يف جمال حمتوى االختبار� ،أو خرباء القيا�س
والتقومي ،واالعتماد على �آرائهم يف حتديد امل�ستوى الأدنى
من الكفاية للمفحو�ص .ومن هذه الطرق :طريقة �إيبل Ebel’s
 ،methodوطريقة �أجنوف  ،Angoffs methodوطريقة ندل�سكي
 ،Nedlesky’s Methodوطريقـة ندلـ�سكاي � -أجنوف Angoff
 ،- Nedelsky combination methodوطريقـة تقـدير �أهميـة
الـ�صعوبة .difficulty importance method
والطرق التي تعتمد جزئي ًا على التحكـيم ،وتـ�سرت�شد ببيانـات
جتريبية� :أدرك الباحثون قـ�صوراً ملحوظـ ًا فـي الطـرق التحكيمية،
ومن ذلك الق�صور اعتمادها حتكيم مفردات االختبار دون النظر �إىل
الأداء الفعلـي للمختربين مما ي�ؤدي �إىل احل�صول على معايري غري
متميزة بدرجة عالية من ال�صدق( .عالم.)2005 ،
اقرتح علماء القيا�س العديد من الطرق املختلفة لتحديد
م�ستويات الأداء التي تت�ضمن طرقـ ًا جتريبية حماولني يف ذلك
جتاوز عيوب الطرق التحكيمية ،واحل�صول على مـ�ستويات �أداء
دقيقـة ميكن االعتماد عليها ،ومن هذه الطرق :الطريقة التحكيمية
املعززة باملعلومات  ،Informed Judgment methodوطريقـة
�أجنـوف التجريبيـة املعدلـ ة �Modified Angoff Empirical meth
 ،odوطريقة توفق بني الطرق املطلقة والطـرق النـ�سبية Absolute
 .Relative Compromise methodو�أخرياً طرق تعتمد على البيانات
التجريبية وتـ�سرت�شد بـالتحكيم  :Empirical Judgmentalومن هذه
الطرق :طريقة املجموعات املحكية  ،Criterion Groupsوطريقة
املجموعات املت�ضادة  ،Contrasting Groups methodوطريقة
املجموعة احلدية  ،Borderline Groupوطريقة املحك معياري ا -
ملرجع  ،Normed Referenced Criterion methodوطريقة الناجت
الرتبوي  ،Educational Consequences methodوطريقة �إميريك
لتقييم اختبار التمكن .Emrick’s Mastery testing Evaluation
(عالم.)2005 ،
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بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

ومتثل درجات القطع املحور الأ�سا�سي يف كل االختبارات
حمكية املرجع التي ت�ستخدم يف اتخاذ قرارات تعليمية تتعلق
بدرجة �إتقان الفرد املجال ال�سلوكي من املعارف واملهارات
املحددة ،وم�ستوى التمكن املطلوب من حمتوي هذا املجال(  (�Do
 .)mainوت�ستخدم درجات القطع يف هذه االختبارات لت�صنيف
الأفراد �إىل حالتني من التمكن (متمكن ،غري متمكن) ،واتخاذ قرارات
الت�صنيف ينبغي �أن تعتمد على حتديد م�سبق مل�ستويات الأداء يف
االختبار (عالم.)2005 ،
طور �أجنوف  Angoffعام  1971طريقه عرفت با�سمه (طريقه
اجنوف  )Angoff Methodحل�ساب درجة القطع .وتعد من �أ�سهل الطرق
يف التطبيق و�أكرثها �شيوعا ،وتنا�سب �أنواع االختبارات .ففي هذه
الطريقة يجري حتديد درجة القطع التي طورها �أجنوف  Angoffعام
 ،1971وتعد من �أ�سهل الطرق يف التطبيق و�أكرثها �شيوعا ،وتنا�سب
�أنواع االختبارات .ففي هذه الطريقة يجري حتديد درجة القطع
كالتايل :يطلب من كل حمكم يف هذه الطريقة فح�ص كل مفردة من
مفردات االختبار ،ثم يطلب منهم ت�صور جمموعة من الأفراد الذين
حققوا احلد الأدنى للكفاية التي يقي�سها االختبار ،ثم يقدر ن�سبة عدد
الأفراد الذين يحتمل �أن يجيبوا �إجابة �صحيحة عن كل مفردة من
مفرداته ،وميثل متو�سط هذه الن�سب احلد الأدنى مل�ستوى االجتياز
يف االختبار( .الزيلعي.)2014 ،
�أما بالن�سبة لنظرية اال�ستجابة للفقرة ،فت�شري الناغى
(� )2011أنه على الرغم من انت�شار ا�ستخدام نظرية االختبارات
التقليدية يف بناء وحتليل البيانات امل�شتقة من االختبارات
التح�صيلية املختلفة� ،إال �أنه تبني ق�صور هذه النظرية يف مواجهة
هذه امل�شكالت ،بالإ�ضافة �إىل ق�صورها يف الوفاء مبتطلبات كثري
من التطبيقات املعا�رصة مثل :بناء بنوك الأ�سئلة ،وبناء االختبارات
مرجعية املحك ،والك�شف عن دالة املفردة املميزة (حتيز املفردة)،
وبناء االختبارات املوائمة باحلا�سب ،ومعادلة درجات االختبارات
التح�صيلية.
وقد فطن علماء القيا�س النف�سي والرتبوي �إىل خطورة تلك
امل�شكالت ،وما يرتتب عليها من �أ�رضار بالغة بناء على نتائج غري
دقيقة نتجت عن تلك االختبارات التح�صيلية امل�ستخدمة ب�شكل
وا�سع يف م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية والتعليمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل اتخاذ
قرارات غري �صائبة .وبناء على ذلك ،ت�ضافرت اجلهود البحثية للتغلب
على تلك امل�شكالت �إىل حد ما بغر�ض الو�صول �إىل املو�ضوعية
املن�شودة يف القيا�س النف�سي والرتبوي ،ف�أدى �إىل ظهور العديد من
التطورات املعا�رصة من �أهمها نظرية اال�ستجابة للمفرد ة �Item Re
 sponse Theoryملواجهة ق�صور نظرية االختبارات التقليدية يف
معاجلة الكثري من امل�شكالت ال�سيكومرتية ،ومواجهة االنتقادات
العديدة التي وجهت لبناء االختبارات التح�صيلية وحتليلها وتف�سري
نتائجها ،وق�صورها يف تلبية متطلبات التطبيقات املعا�رصة يف
جمال القيا�س والتقومي.
ويندرج يف نظرية اال�ستجابة للمفردة جمموعة من النماذج
الريا�ضية تعرف با�سم مناذج اال�ستجابة للمفردة Item Response
 Modelsالتي حتقق القيا�س املو�ضوعي ،وتعالج كثريا من م�شكالت
القيا�س النظرية والتطبيقية التي عجزت نظرية االختبارات التقليدية
عن مواجهتها ،ولعل �أكرث هذه النماذج ا�ستخداما وانت�شارا يف جمال
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القيا�س والتقومي النف�سي والرتبوي ،النموذج اللوغاريتمي �أحادي
املعلم ،والنموذج اللوغاريتمي ثنائي املعلم ،والنموذج اللوغاريتمي
ثالثي املعلم.
وهذه النماذج ت�صف التفاعل بني قدرة الفرد املمتحن
ومفردات االختبار من خالل دالة احتمالية تربط بني معلمني
�إحداهما يتعلق بالفرد يعرف مبعلم القدرة ( ،)0والأخر يتعلق
بخ�صائ�ص املفردة االختبارية املتمثلة يف :معلم ال�صعوبة (،)b
ومعلم التمييز ( ،)aومعلم التخمني (ع) ،ومن ثم تهدف هذه النظرية
�إىل الو�صول �إىل قيم تقديرية عددية واحدة تتعلق بالفرد وت�سمي
مبعلم القدرة �أو ال�سمة املقا�سة لدى الفرد “،”Ability Parameter
وقيمة تقديرية عددية واحدة �أو �أكرث تتعلق باملفردة االختبارية،
وت�سمي مبعلم �أو معلمات املفردة “.”Item Parameter
ومن �أهم مميزات مناذج نظرية اال�ستجابة للفقرة �أن
ا�ستخدامها يجعل خ�صائ�ص الفقرة (ال�صعوبة ،والتمييز ،والتخمني)
م�ستقلة عن عينة الأفراد امل�ستخدمة يف تقدير هذه اخل�صائ�ص،
وكذلك جتعل تقديرات قدرات الأفراد م�ستقلة عن فقرات االختبار
امل�ستخدمة يف احل�صول على هذه التقديرات ،وكذلك حت�سني دقة
النتائج وثباتها من خالل حتديد وحذف الأفراد والفقرات غري
املطابقة للنموذج امل�ستخدم (.)Hambleton,1989
وتفرت�ض نظرية اال�ستجابة للفقرة جمموعة من االفرتا�ضات
وهي� :أُحادية البعد ( )Unidimensionalityوتعني � َّأن �أداء الفرد
املفحو�ص على االختبار ميكن �أن ُي ْعزى �إىل �سمة مهيمنةٍ � ،أو قدرة
واحدة فقط ،وتفْـرت�ض بع�ض مناذج ال�سِّ مات الكامنة (Latent - trait
 )modelsوجود �سمة واحدة تكْمن وراء تف�سري �أداء الفرد املفحو�ص
على االختبار ،وهذا دعا لت�سمية مثل هذه ال َّنماذج ال َّنظرية بالنماذج
�أُحادية البعد ،ويتح َّقق هذا االفرتا�ض عندما تقي�س فقرات االختبار
�سمة �أو قدرة واحدة فقط ،وعندها ميكن القول � َّإن �إجابة الفرد
املفحو�ص ُتـ ْعزى لهذه القدرة التي تقي�سها فقرات االختبار ،وهنالك
إح�صائية ،التي يجري التح ُّقق من
العديد من الإجراءات والطرق ال
َّ
افرتا�ض �أُحادية البعد ملجموعة من الفقرات يف اختبار ما .ومن
اجلدير بال ِّذكر �أ َّنه من املمكن لالختبار � ْأن يكون �أُحادي البعد يف
جمتمع ما ،ومتعدد الأبعاد يف جمتمع �آخر؛ وذلك عندما تكون
فقراته متح ِّيزة.
واالفرتا�ض الثاين هو اال�ستقالل املو�ضعي للفقرات (Local
 :(Item Independenceويعني هذا االفرتا�ض � َّأن ا�ستجابات الأفراد
املفحو�صني علـى الفقرات املختلفة لالختبار م�ستقلة �إح�صائي ًا
( )Statistically Independent؛ مبعنى � اَّأل ي�ؤ ِّثر �أداء الفرد املفحو�ص
على فقرة ما يف االختبار �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على ا�ستجابته على � ِّأي فقرة
�أخرى من فقرات االختبار ،وعند حت ُّقق اال�ستقالل املو�ضعي لفقرات
اختبار ثنائي اال�ستجابة (بحيث تعطى اال�ستجابة ال�صحيحة القيمة
 ،1واال�ستجابة اخلاطئة القيمة  )0؛ يكون احتمال احل�صول على
منط معني ال�ستجابة فرد مفحو�ص يجري اختياره ع�شوائي ًا على
فقرات االختبار م�ساوي ًا حلا�صل �رضب احتماالت ا�ستجابته لكل
فقرة من فقرات ذلك االختبار وفق النمــــط مو�ضـــع االهتمام .على
خم�س فقرات ،وح�صل
مكون ًا من
ِ
هب � َّأن هناك اختباراً َّ
�سبيل املثالْ ،
فرد مفحو�ص ما على العالمة ( )3من ( ،)5وكان منط ا�ستجابته
( )Response Patternعلى الفقرات اخلم�س كالآتي)10110( = :

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

 ،Uحيث  :Uتعني منط اال�ستجابة على الفقرات اخلم�س :1 ،تعني
�إجابة �صحيحة للفقرة :0 ،تعني �إجابة خاطئة للفقرة ،ف� َّإن احتمال
احل�صول على هذا ال َّنمط من اال�ستجابة للفرد املفحو�ص املق�صود ذو
القدرة املق َّدرة  θهو:

 Ú Úو�أما النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلمة ( :)3PLMفتظهر
يف معادلته
الريا�ضية املعامل الثالث ال�صعوبة ( ،)bjوالتمييز (،)aj
ّ
ال�صورة:
وال َّتخمني ( ،)cjوتكون معادلته على ّ

)P (U\θ) = P1 ´ (1 - P2) ×P3×P4 ´ (1 - P5

حيث:
الأرقام  :5 ،4 ،3 ،2 ،1ت�شري �إىل الفقرات.
 PJاحتمالية الإجابة على الفقرة  Jب�شكل �صحيح.
 :1 - PJاحتمالية الإجابة على الفقرة  Jب�شكل خاطئ.
�أما االفرتا�ض الثالث فهو :منحنى خ�صائ�ص الفقرة (Item
 :)Characteristic Curve، ICCوهو عبارة عن اقرتان ريا�ضي
( )Mathematical Functionيربـط بني احتمال اال�ستجابة ال�صحيحة
على فقرة ما ،وبني قدرة الفرد املفحو�ص املُقا�سة مبجموعة فقرات
االختبار ،و�صيغة معادلة هذا االقرتان الريا�ضية تختلف باختالف
نوع ال َّنموذج امل�ستخدم من حيث كونه �أُحادي املعلمة� ،أو ثنائي
املعلمة� ،أو ثالثي املعلمة كما �سيت�ضح الحقاً.
وعاد ًة يكون �شكل منحنى خ�صائ�ص الفقرة تراكم ًيا �صاع ًدا
( ،)Monotonic Increasingوهذا ما يدل على � َّأن احتمال اال�ستجابة
ال�صحيحة على الفقرة يجب � ْأن يزداد بـزيادة القدرة ،وميكن ا�ستخدام
�أ�شكال مثلِ هذه املنحنيات يف حتديد نوع الأداء التفا�ضلي الذي
ميكن � ْأن ُتظْ هره الفقرة ،من حيث كونه منتظم ًا �أم غري منتظم،
و�سيجري احلديث عن �أنواع الأداء التفا�ضلي هذه الحقاً.
واالفرتا�ض الأخري هو :افرتا�ض انتفاء ال�سرُّ ع ة (�Non - Speed
 :)ednessواملق�صود به � َّأن الأفراد املفحو�صني ممن ف�شلوا فـــي
�إجابــــة فقـــرات االختبار قد فعلوا ذلك ب�سبب قدرتهم املحــــدودة،
وليـــ�س ب�سبب ف�شلــــهم فــــي الو�صول جلميع فقـــرات االختبار نظراً
ل�ضيق الوقت)Hambleton & Swaminathan, 1985( .
تق�سم مناذج نظرية ا�ستجابة الفقرة ثنائية الإجابة ح�سب عدد
املعامل كما �أوردها �أمربين�سون وریز ()Embretson & Reise, 2000
�إىل ثالثة مناذج هي:
Ú Úال َّنموذج اللوج�ستي �أُحادي املعلمة ( :)1PLMتظهر
يف معادلته
الريا�ضية معلمة ال�صعوبة ( )bjفقط ،ويفْــرت�ض هذا
ّ
ال َّنموذج � َّأن معلمة ال َّتخمني ت�ساوي �صفراً ،و� َّأن الفقرات جمبعها لها
ال�صورة:
معلمة التمييز نف�سها وتكون معادلته على ّ

Ú Úوالنموذج ال َّنموذج اللوج�ستي ثنائي املعلمة (:)2PLM
وتظهر يف معادلته
الريا�ضية معلمة ال�صعوبة ( ،)bjوالتمييز ()aj
ّ
فقط ،ويفْـرت�ض � َّأن معلمة ال َّتخمني ت�ساوي �صفراً ،وتكون معادلته
ال�صورة:
على ّ

درا�سة ويل�سون وماكغليفريي
 )2007والتي هدفت قيا�س املهارات الريا�ضية با�ستخدام اختبار
مو�ضوعي (اختيار من متعدد) تكونت عينة الدرا�سة من ()566
طالبا ،ومعظم الطلبة �أعطوا مهارات يف اجلرب واحل�ساب تعتمد
على املهارات الريا�ضية ،وجرى ا�ستخدام منوذج را�ش عند حتليل
البيانات العتماد االختبار ،وو�صف م�ستويات الطلبة يف املهارات
الريا�ضية.
�أظهرت النتائج �أن درجات الطلبة على املقيا�س تعتمد على
الأكرب �سنا ،ومعرفة باملهارات الريا�ضية �إ�ضافة �إىل م�ستوياتهم
ال�سابقة بالقدرات الريا�ضية ،مفهوم الذات ،والعمر ،و�أظهر النموذج
تطابق يف البيانات املجمعة من عينة الدرا�سة.
هدفت درا�سة حمادنة (� )2009إىل ا�ستخدام نظرية اال�ستجابة
للمفردة يف بناء اختبار حمكي املرجع يف الريا�ضيات ،وفق النموذج
اللوج�ستي ثالثي املعلم.ولتحقيق هذا الهدف جرى بناء اختبار يف
الريا�ضيات يقي�س حت�صيل الطالب يف الإح�صاء ،وم�ؤلف من ()28
فقرة من نوع االختيار من �أربعة بدائل.تكونت عينة الدرا�سة من
 411طالبا وطالبة ،من طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي�.أظهرت
نتائج الدرا�سة حتقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للمفردة يف
بيانات الدرا�سة ،ومطابقة اال�ستجابات عن  24فقرة من فقرات
االختبار التوقعات النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلم ،وحذف 4
فقرات مل تطابق النموذج.وبينت النتائج املتعلقة بتقديرات معامل
الفقرات (ال�صعوبة ،والتمييز ،والتخمني) �أنها كانت مقبولة �ضمن
املحكات التي �أوردتها �أدبيات القيا�س الرتبوي.
ويف درا�سة ادواردز والكوك ()Alcock & Edwards, 2010
التي هدفت �إىل حتليل نتائج اختبار للريا�ضيات تكون من ()11
فقرة يف بريطانيا ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )164طالبا وطالبة
من طلبة ال�سنة الأوىل يف املرحلة اجلامعية ،طلب منهم ترتيب
فقرات االختبار وفق م�ستوى �صعوبة كل فقرة ،وجرى حتليل نتائج
الدرا�سة وفق منوذج را�ش لتقييم مدى مطابقة الفقرات النموذج را�ش
�أحادي املعلمة ،ودلت النتائج على مطابقة فقرات االختبار ل�ستة
�أ�شخا�ص فقط من عينة الدرا�سة بعد �إعادة ترتيب فقرات االختبار
وفق منوذج را�ش.
ويف درا�سة قام بها �أون ( )Onn,2013هدفت �إىل املقارنة
بني النظرية التقليدية واحلديثة يف القيا�س من حيث عدد الفقرات
املنتقاة ومعامل الثبات.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى �إعداد
اختبار يف مادة الفيزياء مكون من ( )50فقرة من نوع االختيار من
متعدد جرى تطبيقه على عينة مكونة من ( )69طالبا وطالبة من
طلبة املدار�س يف نيجرييا.وجرى حتليل فقرات االختبار با�ستخدام
برنامج  SPSSلتحليل الفقرات وفق النظرية التقليدية يف القيا�س،
وا�ستخدام برنامج  X - Calibreprogrammeلتحليل الفقرات وفق
(Wilson & Macgillivery,
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د .مهدي محمد عليمات

بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلمة يف نظرية ا�ستجابة الفقرة.وقد
�أظهرت نتائج احلليل مطابقة ( )29فقرة للنظرية التقليدية يف
القيا�س ،ومطابقة ( )38فقرة للنموذج اللوج�ستي ثنائي املعلمة.
وبينت النتائج انخفا�ض معامل ثبات االختبار يف كلتاالنظريتني،
فبلغت قيمة معامل الثبات يف النظرية التقليدية يف القيا�س ()0.49
بينما بلغت قيمة معامل الثبات وفقا للنموذج اللوج�ستي ثنائي
املعلمة (.)0.67
ومن الدرا�سات ذات ال�صلة ببناء االختبارات حمكية املرجع
درا�سة علي ( )2012التي هدفت �إىل تعرف فاعلية بناء اختبار
حمكي املرجع ملقرر القيا�س والتقومي يف الرتبية وفق منوذج را�ش؛
وتكون االختبار من ( )99فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد
وب�أربعة بدائل ،وتكونت عينة البحث من ( )426طال ًبا وطالبة من
طلبة كلية الرتبية يف ق�سم معلم ال�صف من جامعة دم�شق ،الذين
در�سوا املقرر يف العام الدرا�سي .2010 /2009وق�سمت العينة �إىل
ق�سمني ،وطبق االختبار عليهما يف وقت واحد.وا�ستخدم برنامج
( )WINSTEPSيف حتليل البيانات الناجتة عن تطبيق االختبار
حمكي املرجع وفق منوذج را�ش ،وقد نتج عن هذا الربنامج حذف
ع�رش فقرات ب�سبب وقوعها خارج حدود املطابقة التي حددت بني
( ،)1.3 - 0.7و�أ�صبح العدد النهائي لفقرات االختبار ( )89فقرة،
تقع �ضمن حدود املطابقة الداخلية واخلارجية.وبينت النتائج �أن
معامل الثبات للفقرات بلغ ( ،)0.89ومعامل ثبات الأفراد بلغ
( )0.94وكالهما مرتفع.كما بينت النتائج �أن تدريج االختبار يحقق
افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة.
وهدفت درا�سة حجازي واخلطيب (� )2014إىل الك�شف
عن التوافق بني النظرية الكال�سيكية والنموذج ثنائي املعلمة يف
مطابقة فقرات اختبار حمكي املرجع يف املادة النظرية لأحكام
التالوة والتجويد.ولتحقيق ذلك جرى بناء اختبار حمكي املرجع
يف املادة النظرية لأحكام التالوة والتجويد تكون من ( )41فقرة
من نوع االختيار من متعدد وب�أربعة بدائل ،وطبق على عينة من
طلبة بلغ عددها ( )404طال ًبا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية
الطبقية من ( )16مرك ًزا قر�آن ًيا 9( ،للذكور ،و 7للإناث) يف العا�صمة
عمان للعام الدرا�سي .2012 /2011
ّ
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل مطابقة ( )40فقرة للنظرية
الكال�سيكية ،و ( )39فقرة للنموذج ثنائي املعلمة ،كما تطابقت
( )39فقرة مع كل من النظرية الكال�سيكية والنموذج ثنائي املعلمة.
وقد بلغت قيمة معامل الثبات وفق النظرية الكال�سيكية (،)0.927
بينما كانت وفق والنموذج ثنائي املعلمة (� .)0.943أما معامل
ال�صدق فقد بلغت قيمته وفق النظرية الكال�سيكية ( ،)0.73بينما
كانت وفق والنموذج ثنائي املعلمة ( .)0.65و�أ�شارت النتائج �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
يف تقدير معاملي الثبات وفق النظرية التقليدية والنموذج الثنائي
املعلمة ،ول�صالح النموذج الثنائي املعلمة.
هدفت درا�سة الطراونة (� )2016إىل بناء اختبار حمكي
املرجع يف الإح�صاء التحليلي لطلبة الدرا�سات العليا يف كليات
العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية احلكومية با�ستخدام نظرية
ا�ستجابة الفقرة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )309طالبا وطالبة من
املاج�ستري يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية.جرى
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التحقق من مطابقة عينة الدرا�سة وفقرات االختبار الفرتا�ضات
منوذج را�ش ،وح�سبت معامالت ال�صعوبة لفقرات االختبار با�ستخدام
الربنامج الإح�صائي ( ،)Bigstepsوتكون االختبار ب�صورته النهائية
من ( )39فقرة ،و�أظهرت النتائج متتع االختبار بدالالت �صدق
وثبات مقبولة.
وهدفت درا�سة فريحات وبني ي�س (� )2016إىل تقدير
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار حمكي املرجع يف الكيمياء وفق
النظرية احلديثة يف القيا�س النف�سي والرتبوي.ولتحقيق هدف هذه
الدرا�سة بني اختبار حت�صيلي يف مادة الكيمياء م�ؤلف من ()57
فقرة من نوع االختيار من متعدد ب�أربع بدائل ،وطبق االختبار على
عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )390طالبا وطالبة من طالب ال�صف
الأول الثانوي العلمي يف مديرية الرتبية والتعليم الأوىل يف �إربد.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل مطابقة اال�ستجابات عن ( )47فقرة
من فقرات االختبار االفرتا�ضات النموذج �أحادي املعلمة (منوذج
را�ش) ،وحذف ( )10فقرات مل تطابق هذا النموذج ،وكانت فقرات
االختبار ب�صورته النهائية �ضمن حدود املطابقة بالن�سبة مل�ؤ�رشي
متو�سطات املربعات الداخلية واخلارجية ،وبلغ معامل ثبات الأفراد
( ،)0.89ومعامل ثبات االختبار ( .)0.97وجرى التحقق من متتع
االختبار ب�صدق املحتوى وال�صدق التالزمي.و�أن االختبار يقدم
�أكرب كمية من املعلومات عن �أداء املفحو�صني عند م�ستويات القدرة
املتو�سطة ،ويقدم �أقل كمية من املعلومات عند م�ستويات القدرة
العالية واملنخف�ضة.
ويف ال�سياق ذاته �أجرى درا�سة دبو�س ( )2016هدفت �إىل
ا�ستخدام نظرية اال�ستجابة للفقرة يف بناء جتمع فقرات اختبار
حمكي املرجع يف الريا�ضيات وفق النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم.
ولتحقيق هذا الهدف جرى �إعداد جتمع من الفقرات ثنائية التدريج
مكون من ( )50فقرة ،وجتمع من الفقرات متعددة التدريج مكون
من ( )10فقرات.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )502طال ًبا وطالبة
�أجابوا عن الفقرات.وقد �أظهرت النتائج حتقق افرتا�ضات نظرية
اال�ستجابة للفقرة.كما بينت نتائج التحليل فيما يتعلق مبطابقة
الفقرات الثنائية التدريج للنموذج الثنائي املعلم �أن الفقرات كانت
مطابقة للنموذج ثنائي املعلم ،و�أن الفقرات املتعددة التدريج كانت
مطابقة لنماذج اال�ستجابة املتدرجة .GRM
هدفت درا�سة �صباح (� )2017إىل ا�ستخدام نظرية اال�ستجابة
للفقرة يف بناء اختبار حمكي املرجع يف اللغة االجنليزية ()1
لطلبة جامعة القد�س املفتوحة ،وفق منوذج) را�ش ( ،ولتحقيق هذا
الهدف جرى بناء اختبار حت�صيلي يف اللغة االجنليزية ( )1م�ؤلفا
من ( )45فقرة من نوع االختيار من متعدد من �أربعة بدائل ،يقي�س
حت�صيل الطالب يف اللغة االجنليزية ( ،)1ت وحذفت ( )5فقرات.
و�أجمع املحكمون على �أن هناك فقرات ت�ؤدي غر�ضها ،ف�أ�صبح
االختبار ب�صورته الأولية مكونا من ( )40فقرة.وطبق على �أفراد
عينة الدرا�سة البالغ عددهم ( )956طالبا وطالبة ،من طلبة ال�سنة
الأوىل يف جامعة القد�س املفتوحة ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة :حتقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة يف بيانات
الدرا�سة ،ومطابقة اال�ستجابات عن ( )38فقرة من فقرات االختبار
االفرتا�ضات منوذج (را�ش) ،وحذف فقرتني ،ومل تطابق النموذج،
وحذف ( )63فردا غري مطابقني للنموذج ،كما بينت النتائج
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املتعلقة بتقديرات معامل ال�صعوبة �أنها كانت مقبولة.و�أ�سفر
التحليل عن اختبار جيد يتمتع مبظاهر متعددة من ال�صدق ،وبثبات
( )0.99لفقرات االختبار )0.80( ،لقدرات الأفراد ،كما بينت النتائج
�أن قيمة دالة املعلومات كانت �أق�صى ما ميكن عندما كانت )(θ = b
تقريبا ،وذلك كما هو متوقع من منوذج (را�ش) .و�أن االختبار يقدم
�أكرب كمية من املعلومات عند م�ستويات القدرة املتو�سطة ،ويقدم �أقل
كمية من املعلومات عند م�ستويات القدرة العالية واملتدنية.
و�أجرى الزبيدي ( )2018درا�سة هدفت �إىل ا�ستخدام النموذج
الأحادي املعلم (را�ش) يف بناء اختبار حت�صيلي حمكي املرجع يف
مقرر االختبارات واملقايي�س لطلبة الدبلوم الرتبوي يف كلية الرتبية
يف جامعة الطائف ،ولتحقيق هذا الهدف جرى بناء اختبار حمكي
املرجع يف مقرر االختبارات واملقايي�س يقي�س حت�صيل الطلبة،
ويقدم تقوميات مو�ضوعية للمهارات املطلوب �إتقانها ،وهو مكون
من ( )37فقرة من نوع االختيار من متعدد ب�أربع بدائل ،وطبق
االختبار على عينة مكونه من ( )147طالبا.و�أ�شارت النتائج على
مالئمة اال�ستجابات عن ( )37فقرة وهي فقرات االختبار ب�صورته
النهائية الفرتا�ضات منوذج را�ش ،وقد بلغ معامل الثبات للأفراد
(� )0.90أما معامل الثبات لالختبار فبلغ ( .)0.79و�أو�صى الباحث
با�ستخدام االختبار.
وكان الهدف من درا�سة العطوي وامل�سعودي ( )2019بناء
اختبار حمكي املرجع لقيا�س كفايات الإح�صاء لدى طلبة الدرا�سات
العليا وفق منوذج را�ش ،ولتحقيق �أهداف البحث اعتمدت الباحثة
املنهج الو�صفي التحليلي؛ وجرى بناء اختبار حمكي املرجع مكون
من ( )47فقرة ،تغطي الكفايات ال�رضورية للإح�صاء.وللت�أكد
من �صدق وثبات االختبار مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية
عددها ( ،)30وجرى التحقق من �صدق املحتوى ،و�صدق البناء.
وبلغ معامل الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ ( )0.99؛ مما ي�شري
�إىل �أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية ،وفح�صت اخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية للفقرات من خالل برنامج ( ،)SPSSفكانت معامالت
ال�صعوبة متو�سطة ،ومعامالت التمييز منا�سبة.و�أ�شارت نتائج
البحث بعد تطبيقه على عينة البحث املكونة من ( )200فرد،
با�ستخدام برنامج (� )Bilog - mg3إىل مطابقة ( )47فقرة النموذج
را�ش ،ومطابقة بيانات ( )200فرد للنموذج ،وحددت درجة القطع
بطريقة �أجنوف التحكيمية ،وبلغت قيمتها ( ،)32وحاز االختبار
على معامل ثبات مرتفع وفق نظرية القيا�س احلديثة ( ،)0,94وهذا
م�ؤ�رش على �أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الدقة واملو�ضوعية،
ومن �ش�أنه التمييز بني املتقنني وغري املتقنني لكفايات الإح�صاء
من طلبة الدرا�سات العليا.وخرج البحث مبجموعة من التو�صيات؛
منها :ا�ستخدام االختبار الذي جرى بنا�ؤه لقيا�س كفايات الإح�صاء
لدى طلبة الدرا�سات العليا.
وهدفت درا�سة �شحاتة (� )2020إىل تطوير بنك �أ�سئلة
لقيا�س املهارات االبتكارية يف مادة العلوم لل�صف الأول الإعدادي
م�ستخدما تكامل مدخلي القيا�س حمكي املرجع ونظرية اال�ستجابة
للمفردة يف بناء وتدریج البنك ،ولتحقيق هذا الهدف �أعدت قائمة
باملهارات االبتكارية يف مادة العلوم يف وحدة الطاقة مكونة
من ( )6مهارات �أ�سا�سية يندرج �أ�سفلها ( )30هدف ًا �سلوكيا ،كما
وبنيت �صورتان اختباريتان ،كل �صورة مكونة من ( )39مفردة،

وجرى التطبيق على عينة مكونة من ( )208تلميذا يف ال�صف
الأول الإعدادي ،منهم ( )118تلميذا طبقت ال�صورة االختبارية
الأوىل عليهم ،و ( )140تلميذا ،وطبقت ال�صورة االختبارية الثانية
عليهم ،وجرى التحقق من افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للمفردة،
وتدريج ال�صورتني االختباريتني ،و�أ�سفرت نتائج البحث عن؛ حتقق
افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للمفردة ،و�أن املفردات يف املهارات
االبتكارية يف ال�صورة االختبارية الأوىل جاءت مطابقة ،بينما يف
ال�صورة االختبارية الثانية رف�ضت بع�ض املفردات ،وكانت قيم
تقديرات اخلط�أ املعياري تقل عند املنت�صف ،وتزداد عند الأطراف
يف املهارات االبتكارية الثالثة ،وذلك دليل على دقة القيا�س
وثباته ،وبينت الباحثة �إمكانية �سحب �صور اختبارية متكافئة
ومتعادلة القيا�س من بنك الأ�سئلة القيا�س املهارات االبتكارية
يف مادة العلوم لل�صف الأول الإعدادي ،و�أو�صت الباحثة ب�رضورة
تطويع االختبارات حمكية املرجع يف قيا�س املهارات االبتكارية
يف مواد درا�سية �أخرى ،وتدريجها با�ستخدام �أحد مناذج نظرية
اال�ستجابة للمفردة.
يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أهمية توظيف نظرية
اال�ستجابة للفقرة (  )IRTيف بناء االختبارات؛ ملا تتمتع به
من خ�صائ�ص كمو�ضوعية القيا�س وا�ستقالل يف القيا�س؛ �إذ �إن
تقدير معامل املفردات (الفقرات) تكون م�ستقلة عن خ�صائ�ص
الأفراد (  ،)Person Freeوتقدير قدرات الأفراد م�ستقلة عن عينة
الفقرات (  )Item Free؛
و�أ�شارت نتائج درا�سة حجازي واخلطيب (� ،)2014إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير معاملي الثبات ول�صالح
النموذج الثنائي املعلمة ،مما ي�ؤكد �أهمية بناء اختبارات وفق
مناذج نظرية اال�ستجابة للفقرة ( .)IRTوتبني تركيز �أغلب الدرا�سات
على ا�ستخدام منوذج واحد من مناذج نظرية اال�ستجابة للفقرة
وهو النموذج الأحادي املعلمة ،ما عدا درا�سة حمادنة ()2009
– وهي قدمية نوع ًا ما  -ودرا�سة دبو�س ( )2016التي ا�ستخدم
فيها النموذج ثنائي املعلمة.كما ميكن مالحظة ندرة الدرا�سات التي
تناولت بناء اختبارات يف مو�ضوع الريا�ضيات وفق مناذج نظرية
اال�ستجابة للفقرة ،وخا�صة مو�ضوع النهايات واالت�صال على الرغم
من �أن هذا املو�ضوع يعد من �أهم مو�ضوعات الريا�ضيات؛ فهو يف
الغالب يدر�س للطلبة يف نهاية املرحلة الثانوية التي غالبا ما
تكون اختبارات وطنية� ،أي �أنها اختبارات وا�سعة النطا ق (�Exten
 )sive testsتعتمد عليها وزارات التعليم العايل يف قبول الطلبة يف
اجلامعات؛ ولذا ف�إن معلمة التمييز تعد مهمة هنا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من التطورات املهمة التي حدثت يف عملية التقومي،
وبناء االختبارات ،والتوجه �إىل االختبارات القائمة على نظرية
اال�ستجابة للفقرة ( )IRTواالختبارات حمكية املرجع� ،إال �أننا جند �أن
هناك ق�صوراً يف �إعداد االختبارات التح�صيلية يف الأردن ،وال�سيما
االختبارات حمكية املرجع والتي تعد الأف�ضل لتحديد م�ستوى الأداء.
�إذ ال تزال عالمة القطع ثابتة عند العالمة ( )50للنجاح يف املواد
املدر�سية.
ومن خالل اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة وجد ندرة
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بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

يف �إعداد االختبارات حمكية املرجع للمواد املدر�سية التي تبنى
وفق �أ�سلوب �صحيح؛ ويعزى ذلك �إىل ندرة اخلربات العربية يف
جمال تطوير هذا النوع من االختبارات ،والتحليالت الإح�صائية
املنا�سبة لكل خطوة ،وكيفية تف�سريها ،وكيفية ا�ستخدامها،
والقرارات التي ميكن �أن ت�صدر عنها ،ف�إعداد هذه االختبارات
يحتاج �إىل العناية والدقة واتباع خطوات معينة يف بنائها،
وت�ضافر جهود فريق من االخت�صا�صيني يف هذا املجال ،وتوافر
مراجع و�أدلة لت�صميمها وبنائها.
وجد الباحث �إن �أغلب الدرا�سات التي ا�ستخدمت مناذج
نظرية اال�ستجابة للفقرة ( )IRTقد ا�ستخدمت النموذج �أحادي
املعلمة (منوذج را�ش) ؛ لذا جاءت فكرة ا�ستخدام �أحد مناذج نظرية
اال�ستجابة للفقرة ( )IRTوهو النموذج الثالثي املعلمة من �أجل
بناء اختبار حت�صيلي يف الريا�ضيات؛ لندرة مثل هذه االختبارات
يف بيئتنا العربية عامة ،والأردنية خا�صة مما �شكل دافع ًا للباحث
لإجراء مثل هذه الدرا�سة؛ �إذ يتميز هذا النموذج عن منوذج را�ش
�أحادي املعلمة ب�أن هذا النموذج يقي�س ثالث معامل للفقرات وهي:
معلمة ال�صعوبة ،ومعلمة التمييز ،ومعلمة التخمني ،بينما يقي�س
منوذج را�ش معلمة واحدة للفقرات وهي معلمة ال�صعوبة .مما ي�ؤكد
تف�ضيل النموذج ثالثي املعلمة على منوذج را�ش.
�سعت الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما معامل فقرات االختبار حمكي يف الريا�ضيات يف
وحدة النهايات لل�صف الثاين الثانوي العلمي (ال�صعوبة ،التمييز،
والتخمني) املقدرة وف ًقا للنموذج الثالثي املعلمة للفقرات
االختبارية املطابقة للنموذج؟
● ●ما دالالت �صدق وثبات االختبار حمكي يف الريا�ضيات
يف وحدة النهايات لل�صف الثاين الثانوي العلمي وفق ًا لل َّنموذج
الثالثي املعلمة؟
● ●ما درجة القطع الفا�صلة بني الطلبة املتقنني للكفايات
الريا�ضية يف وحدة النهايات لل�صف الثاين الثانوي العلمي ،والذين
بناء على االختبار؟
ال يتقنون هذه الكفايات ً
● ●ما م�ستوى �أداء املفحو�صني لالختبار مقارنة مب�ستوى
الإتقان؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بناء اختبار حمكي املرجع يف
الريا�ضيات وفق لنماذج نظرية الفقرة (النموذج ثالثي املعلمة)
يت�صف مبعايري االختبار اجليد من حيث خ�صائ�صه ال�سيكومرتية
من �صدق وثبات ،وتتميز فقراته مبعامالت �صعوبة ،ومتييز وتخمني
منا�سبة ملو�ضوع النهايات؛ وذلك من �أجل قيا�س حت�صيل طلبة
وت�صنيفهم وفق عالماتهم على هذا االختبار �إىل متمكنني �أو غري
متمكنني.

أهمية الدراسة:
Ú Úتعد االختبارات التح�صيلية �أهم �أدوات قيا�س التح�صيل.
�Ú Úأهمية االختبارات حمكية املرجع التي تقارن �أداء الفرد
مبحك �أداء حمدد م�سبقاً.
�Ú Úإن بناء �أي اختبار حت�صيلي وفق مناذج نظرية اال�ستجابة
53

للفقرة ( )IRTيجعله �أكرث دقة ومو�ضوعية وا�ستقاللية يف القيا�س.
�Ú Úإمكانية الإفادة من الدرا�سة احلالية يف التعرف على
كيفية �إعداد االختبارات حمكية املرجع با�ستخدام النموذج ثالثي
املعلمة.
Ú Úقلة الدرا�سات املحلية والعربية التي تناولت هذا املجال،
مما يجعل هذه الدرا�سة ذات �أهمية.
Ú Úم�ساعدة املعلم ومتخذي القرار يف حتديد م�ستوى الإتقان
الذي و�صله املتعلم ،وعلى �إ�صدار �أحكام مو�ضوعية على مدى جناح
�أ�ساليب التدري�س يف تنظيم العملية التعليمية التعلمية بتطبيق
االختبارات املبنية وفق نظرية اال�ستجابة للفقرة.

حدود ال ِّدراسة وحم ِّدداتها:
تقت�رص هذه الدرا�سة على:
Ú Úطلبة ال�صف الثاين الثانوي العلمي يف املدار�س احلكومية،
واخلا�صة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة املفرق للعام
ال ِّدرا�سي  2020 /2019م.
Ú Úفقرات اختبار من نوع اختيار من متعدد ،تعطى العالمة
( )1لال�ستجابة ال�صحيحة على الفقرة ،والعالمة (�صفر) لال�ستجابة
اخلاطئة.
Ú Úا�ستخدام منوذج واحد من مناذج اال�ستجابة للفقرة هو
النموذج ثالثي املعلم يف بناء اختبار حمكي املرجع من نوع
االختيار من متعدد ب�أربعة بدائل يف مبحث الريا�ضيات ،وحدة
النهايات واالت�صال يف كتاب ال�صف الثاين الثانوي العلمي يف
الأردن.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
تعتمد الدرا�سة التعريفات الآتية مل�صطلحاتها:
◄◄االختبارات التح�صيلية )Achievement Tests( :يعرف
االختبار التح�صيلي �أنه طريقة منظمة لتحديد م�ستوى حت�صيل
الطالب ملعلومات ومهارات يف مادة درا�سية جرى تعلمها م�سب ًقا
ب�صفة ر�سمية ،من خالل �إجاباته عن عينة من الأ�سئلة (الفقرات)
التي متثل حمتوى املادة الدرا�سية (عودة.)2010 ،
◄◄االختبار حمكي املرجع)Criterion Referenced Test( :
االختبار الذي يقارن �أداء طالب مب�ستوى �أداء معني يجري حتديده
ب�رصف النظر عن �أداء املجموعة (عودة.)2010 ،
ويعرف �إجرائي ًا يف هذا البحث �أنه جمموعة من الفقرات من
نوع االختيار من متعدد من �أربعة بدائل (�أحدها �صحيح والبقية
خاطئة)� ،أعدت وفق نظرية اال�ستجابة للفقرة ،وحتليل نتائج
ا�ستجابات الطلبة با�ستخدام النموذج ثالثي ( )3PLMاملعلمة مبا
يحقق دقة ومو�ضوعية قيا�س حت�صيل الطلبة يف مقرر مو�ضوع
النهايات.
◄◄نظرية اال�ستجابة للفقرة)Item response theory( :
نظرية حديثة يف القيا�س النف�سي والرتبوي حتدد العالقة بني
�أداء املفحو�ص وال�سمة الكامنة مو�ضع القيا�س وفق دالة ريا�ضية
حمددة ،وتعتمد هذه النظرية على عدد من النماذج ت�سمي مناذج
ل�سمات الكامنة ( )Latent trait modelsالتي تربط بني الأداء على
الفقرة وقدرة املفحو�ص (.)Hambelton & Swaminathan, 1985
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◄◄النموذج ثالثي املعلمة :هو �أحد مناذج نظرية اال�ستجابة
للفقرة ثنائية التدريج� ،أذ ميكن لهذا النموذج تقدير �أربع معلمات،
هي :قدرة الفرد ،ومعامل �صعوبة الفقرة ،ومعامل التمييز ،ومعامل
تخمني الفقرة (بني عطا.)2014 ،
◄◄اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية :يق�صد باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
وفق نظرية اال�ستجابة للفقرة :معامل ال�صعوبة والتمييز والتخمني
للفقرات ،ومعاملي ال�صدق والثبات لالختبار (عالم.)2005 ،
◄◄درجة القطع ( :)Cut-off Scoreوهي الدرجة التي ينبغي
�أن يح�صل عليها الفرد يف املجال ال�شامل لفقرات االختبار ،لكي
يكون متقنا ملحتوى �أو مهارة معينة .و�أحيانا ت�شري درجة القطع
�إىل احلد الأدنى للأداء املقبول ،لكي يتمكن الفرد من �أداء مهام تالية
(عالم.)2005 ،

منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتبع هذا البحث املنهج الكمي التحليلي يف حتليل االختبار
وفقراته وفق النموذج الثالثي املعلمة من مناذج نظرية اال�ستجابة
ا�ستخداما يف البحث احلايل.
للفقرة ،ولذا يعد هذا املنهج الأن�سب
ً

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الثاين الثانوي العلمي
يف حمافظة املفرق املدار�س احلكومية واخلا�صة للعام الدرا�سي
2020 /2019م.

عينة الدراسة
عينة احملكمني:
ت�شكَّلت عينة املحكمني من ( )15حمكم ًا وحمكمة لتحكيم
مالئمة �أهداف الوحدة الدرا�سية وجدول موا�صفات االختبار ،و
( )10حمكمني لتحكيم مالئمة فقرات االختبار لقواعد �صياغة
فقرات االختيار من متعدد.
عينة املفحوصني:
ت�شكَّلت عينة املفحو�صني من طالب وطالِبات ال�صف الثاين
الثانوي العلمي يف املدار�س احلكومية واخلا�صة الثانوية التابعة
ملديريـة الرتبيـة والتعليم للـــواء ق�صبـة املفرق ،للعام ال ِّدرا�سي
2020 /2019م .وقد بلغ عددهم ( )968طالب ًا وطالبةً ،منهم
( )332طالباً ،و ( )636طالبةً.

أداة الدراسة
لل�صف
َّ
مت بناء اختبار حت�صيلي يف مبحث الريا�ضيات َّ
الثاين الثانوي العلمي يف وحدة «النهايات واالت�صال» من كتاب
املقرر يف الف�صل ال ِّدرا�سي الأول للعام ال ِّدرا�سي /2019
الريا�ضيات َّ
2020م ،وجرى اال�ستعانة بدليل املع ِلّم يف ذلك املبحث ،وفيما
ي�أتي و�صف ًا للإجراءات التي اتبعت يف �إعداد وبناء االختبار:
1 .1حتديد الغر�ض من االختبار :والذي مت َّثـل بقيا�س حت�صيل
ال�صف الثاين الثانوي العلمي للعام ال ِّدرا�سي
طالب وطالِبات َّ
2020 /2019م ،يف مبحث الريا�ضيات يف وحدة «النهايات
واالت�صال» .وحتديد درجة القطع لالختبار لت�صنيف الطلبة (متقن،
غري متقن) للمهارات الريا�ضية يف الوحدة الدرا�سية.
2 .2حتديد النطاق ال�سلوكي لالختبار :بعمل حتليل حمتوى

لوحدة النهايات واالت�صال يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين
الثانوي العلمي ،وحتديد الكفايات الريا�ضية املت�ضمنة فيها ،وهذه
الكفايات هي:
 مفهوم النهاية.
 قيمة نهاية اقرتان عند عدد بيانياً.
 نظريات النهايات.
 نهايات االقرتانات الن�سبية والك�رسية واملت�شعبة
واملثلثية.
 مفهوم ات�صال االقرتان عند نقطة وعلى فرتة.
 كيفية البحث يف ات�صال االقرتان عند نقطة وعلى فرتة.
اخلا�صة (الأهداف
�3 .3صياغة النتاجات التعليم َّية
َّ
التف�صيل َّية) للوحدة ،وقد �أعدت قائمة مكونة من خم�سة ع�رش هدفا
تف�صيلي ًا �شامل ًة للمو�ضوع ،وهي:
يجد نهاية اقرتان من خالل جدول ميثل
قيم نقطة االقرتاب.
يجد نهاية اقرتان من خالل نظريات
النهايات.

يجد نهاية اقرتان من خالل ر�سم منحنى
االقرتان.
يجد نهاية اقرتان ك�رسي.

يجد نهاية اقرتان ك�رسي القرتان دائري .يجد نهاية اقرتان مت�شعب.
يجد نهاية اقرتان ك�رسي من خالل
معرفة نهاية معطاة حتوي االقرتان.
يجد قيم جماهيل يف نهاية اقرتان
مت�شعب.
يجد قيم جماهيل يف اقرتان مت�صل عند
نقطة.
يبحث يف ات�صال اقرتان على فرتة.

يجد قيم جماهيل يف نهاية معطى
قيمتها.
يبحث يف ات�صال اقرتان عند نقطة
قاعدته معطاه.
ي�ستخدم نظريات االت�صال يف البحث يف
ات�صال اقرتان عند نقطة.
يجد قيم جماهيل يف اقرتان مت�صل
على فرتة.

يبحث يف ات�صال اقرتان عند نقطة من
خالل ر�سم منحنى االقرتان.

4 .4حتديد امل�ستوى العقلي لتلك النتاجات بربط م�ستويات
اخلا�صة باملحتوى ال ِّدرا�سي مو�ضوع االختبار،
النتاجات التعليم َّية
َّ
وعر�ضت الأهداف على جمموعة من املحكمني امليدانيني (خمت�صني
يف جمال �أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات ،وخمت�صني يف جمال
القيا�س والتقومي ،ومعلمني ،وم�رشفني تربويني) لإبداء الر�أي حول
مدى �شمول الأهداف مو�ضوع الوحدة الدرا�سية وطريقة �صياغتها،
مالحظاتهم.ليتم بعد ذلك �إعداد جدول
بناء على
وجرت التعديالت ً
َّ
موا�صفات االختبار امللحق رقم (�أ) وحتكيمه من قبل املحكمني
للتحقيق من �صدق البناء ،واملذكورة �أ�سما�ؤهم يف امللحق رقم (ب).
أولية :باالعتِماد على
�5 .5صياغة فقرات االختبار بِ�صورتِه ال َّ
جدول موا�صفات االختبار ،وجرت كتابة فقرات االختبار بِ�صور ِت ِها
أولية ح�سب الأ�س�س العلم َّية والفن َّية امل َّتبعة يف كتابة فقرات
ال َّ
أولية من ( )35فقرة من نوع
وتكون االختبار بِ�صور ِت ِه ال َّ
االختبارَّ ،
االختيار من متعدد ب�أربعة بدائل لكل فقرة ،بديل واحد منها فقط
�صحيح.مع مراعاة قواعد �صياغة هذا النوع من الفقرات ،مع التحقق
من �أن تقي�س كل فقرة هدفا حمدداً ،وفقا لقائمة الأهداف التف�صيل َّية
اخلا�صة بالوحدة الدرا�سية.
ولية لالختبار على ( )10حمكمني
ال�صورة الأَ َّ
6 .6عر�ضت ُّ
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص� ،أ�ستاذ جامعي ،وثالثة من م�رشيف
الريا�ضيات يف وزارة الرتبية والتعليم ،و�ستة مد ِّر�سني ممن يد ِّر�سون
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املبحث ،وطلب منهم الإجابة عن ا�ستبانة للحكم على مدى مالئمة
فقرات االختبار .وامللحق رقم (ج) يبني �أ�سماء املحكمني.و�أعدت
ا�ستبانة للحكم على االختبار ،تكونت من قواعد �صياغة فقرات
االختيار من متعدد.وقد و�ضع �أمام كل فقرة مقيا�س تقدير
متدرج من  ،3 - 1وطلب منهم اقرتاح التعديل الذي يراه منا�سب ًا
على الفقرة.وامللحق رقم (د) يبني ا�ستبانة التحكيم التي قدمت
للمحكمني املذكورين يف امللحق (ج) .وتراوحت قيم الأو�ساط
احل�سابية لتقديرات املحكمني ل�صياغة فقرات االختبار بني 2.27
و ،3.0وهي قيم مرتفعة مما يعني �أن فقرات االختبار م�صاغة
�صياغة جيدة ومقبولة.و ن�سبة االتفاق بني املحكمني زادت عن
 80%يف الفقرات ،فكما يرى (عوده ،)2010 ،مل حتذف �أي فقرة،
مكون ًا من
ليبقى االختبار بِ�صورتِه الأَ ّ
ولية بعد تعديالت املح ِكّمني َّ
( )35فقرة.ويف �ضوء مالحظات املح ِكّمني ومناق�شة مقرتحاتهم
جرت التعديالت الالزمة على فقرات االختبار.و�أعيدت �صياغة
�إحدى بدائل الفقرة رقم ( ،)17و�أعيدت �صياغة منت الفقرتني رقم
( )1و (.)20
�7 .7إعداد تعليمات االختبار والإجابة النموذجية :جرى �إعداد
ورقة تعليمات االختبار ،وورقة الإجابة النموذجية.
8 .8التجريب الأويل لالختبار:

واملكون من ()35
أولية
بعد � ْأن �أ�صبح االختبار بِ�صورتِه ال ّ
َّ
اال�ستطالعية املكونة من
جاهـزاً للتطبيق ،جرى تطبيقه على العينة
َّ
( )35طالباً ،وذلك بعد الزيارة الأوىل للمدر�سة العينة اال�ستطالعية،
والتي هدفت �إىل تعريف مد ِّر�سي املبحث باالختبار واالطالع
عليه ،و�آلية تطبيقه ،وما يلزمها من �إجراءات ومعلومات ي�ستل ِزمها
االختبار ،وال َت�أكُّ د من و�ضوح ال�صياغة اللغوية للفقرات ،وحت ِّري
الفقرات التي يجري الت�سا�ؤل حولها للك�شف عن وجود غمو�ض فيها
�أم ال ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط الزمن الذي ي�ستغرقه الطلبة يف �إنهاء
االختبار ،كما جرى االتفاق على موعد حمدد باليوم واحل�صة لتطبيق
ً.وبناء على عملية تطبيق االختبار
االختبار ُي ْعلم به الطلبة م�سبقا
ً
على العينة اال�ستطالع َّية حدد الزمن املنا�سب للإجابة على فقرات
االختبار :فوجـِـــ َد � َّأن مع َّدل ( )95%من الطلبة تقريب ًا �أنهوا الإجابة
على فقرات االختبار بعد مرور ( )70دقيقة على بداية االختبار،
وعليه اعتمد زمن االختبار بفقراته اخلم�س والثالثني ليكون ()70
دقيقة؛ �أي ما مع َّدله دقيقتان لإجابة كل فقرة.كما تبني و�ضوح
فقرات وتعليمات االختبار للمفحو�صني.وجرى الت�أكد من الإجابة
عن الأ�سئلة قبل ا�ستالم االختبار من الطلبة ،و�صححت فقراته.
وفرغت ا�ستجابات �أفراد العينة اال�ستطالعية على فقرات االختبار،
وح�سبت معامالت ال�صعوبة ،ومعامالت التمييز لفقرات االختبار
وفق ًا للنظرية الكال�سيكية ،واجلدول رقم ( )1ميثل هذه القيم.

الجدول ()1
قيم معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار

رقم الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

رقم الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

رقم الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

رقم الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

1

.91

.45

10

.86

.67

19

.74

.27

28

.60

.61

2

.91

.22

11

.80

.58

20

.71

.40

29

.51

.40

3

.80

.22

12

.86

.40

21

.69

.52

30

.29

.23

4

.60

.32

13

.71

.18

22

.80

.61

31

.74

.28

5

.29

.42

14

.83

.47

23

.60

.49

32

.22

.30

6

.86

.18

15

.49

.59

24

.66

.53

33

.23

.23

7

.46

.39

16

.74

.27

25

.86

.23

34

.27

.42

8

.89

.38

17

.86

.31

26

.63

.49

35

.66

.52

9

.83

- .09

18

.54

.475

27

.66

.47

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن قيم معامالت ال�صعوبة لفقرات
االختبار تراوحت بني  0.22و ،0.91مبتو�سط ح�سابي 0.66
وانحراف معياري .0.21كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن متييز
الفقرة رقم  9ي�ساوي (–  ،)0.09لذلك حذفت الفقرة ،وتراوحت قيم
معامالت التمييز لبقية الفقرات بني  0.18و ،0.67مبتو�سط ح�سابي
 0.4وانحراف معياري .0.14
كما وجد �أن القيمة التقديرية ملعامل الثبات كودر –
ريت�شارد�سون .0.85ونظراً لأن هذه الطريقة تنا�سب االختبارات
معيارية املرجع ،وت�ؤدي عادة �إىل معامالت ثبات �أقل ن�سبي ًا من
غريها من الطرق ،فقد عد الباحث �أن هذه القيمة مرتفعة ومقبولة.
ووجد �أن قيمة معامل لفنج�ستون  ،0.83وهذه القيمة تدل
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على مدى ات�ساق ت�صنيف الأفراد �إىل متمكنني ،وغري متمكنني
با�ستخدام درجات االختبار.
9 .9تطبيق االختبار على عينة الدرا�سة  :
لتحقيق �أهداف الدرا�سة طبق االختبار على عينة الدرا�سة،
وجرى الت�أكد من الإجابة على الأ�سئلة قبل ا�ستالم االختبار من
الطلبة ،و�صححت فقراته متهيدا ال�ستكمال بناء االختبار وفق
النموذج ثالثي املعلمة.وفرغت ا�ستجابات �أفراد العينة على فقرات
االختبار ال�ستكمال عملية حتليل البيانات والإجابة على �أ�سئلة
الدرا�سة.
التحقق من افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة:
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مت التحقق من افرتا�ضات النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلمة
وهو �أحادية البعد ملا له من �أثر يف دقة التقديرات ،با�ستخدام
التحليل العاملي لالختبار با�ستخدام طريقة املكونات الرئي�سة.
( )Analysis Principle Componentويظهر جدول ( )2قيم اجلذر
الكامن(  ( ،)Eigen Valuesون�سب التباين املف�رس (�Explained Vari
 )anceللعوامل اخلم�سة الأوىل لالختبار.
الجدول ()2
قيم الجذر الكامن ونسب التباين المفسر للعوامل الخمسة األولى لالختبار

رقم العامل

اجلذر الكامن

ن�سبة التباين املف�رس %

1

6.306

18.547

2

1.514

4.452

3

1.206

3.548

4
5

1.123
1.045

3.303
3.112

يالحظ من جدول (� ،)2أن قيمة اجلذر الكامن للعامل (املكون)
الأول ( ،)6.306وف�رس ما ن�سبته ( )% 18.547من التباين الكلي،
وبلغت ن�سبة قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول (املكون) �إىل قيمة
اجلذر الكامن للعامل (املكون) الثاين ( ،)4.17ولأن هذه الن�سبة �أكرب
من ( )2ف�إن هذا م�ؤ�رش على �أن العامل الأول هو عامل م�سيطر ،وهذا
ي�ؤكد حتقق افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار� ،أي �إن االختبار يقي�س
�سمة كامنة واحدة.
تطابقت نتائج اختبار فرز العوامل بالر�سم البياين (Scree
 )plotال�شكل ( )1مع نتائج التحليل العاملي ،فتبني من �شكل ()1
�أن العامل الأول ميثل عامال �سائدا ،و�أن املنحنى قد تغري اجتاهه،
وانعطف انعطافا ملحوظا عند العامل الثاين ،مما يرجح افرتا�ض
�أحادية البعد لأغرا�ض التحليل وفق نظرية اال�ستجابة للفقرة.

الشكل ()1
التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار

م� ِرّؤ�ش اجلذر الرتبيعي للو�سط احل�سابي ملربعات البواقي:

)Root Mean Square of Residuals (RMSR

حيث  :Nحجم العينة .والقيمة الناجتة ( )0.011منخف�ضة
وتكاد تقرتب من ال�صفـر ،وهذا م� ِّؤ�شـــر كاف علـــى حتقـــق افرتا�ض
�أُحاديـــة ال ُبعـد (.)Fraser & McDonald, 1988
االستقالل املوضعيLocal Independence :

ين�ص هذا االفرتا�ض على �أن ا�ستجابات املفحو�صني الذين
لديهم القدرة نف�سها لفقرة ما م�ستقلة �إح�صائياً� ،أي �أن ا�ستجابة
املفحو�ص على فقرة ما يجب �أال ت�ؤثر يف ا�ستجابته على �أي فقرة
�أخرى ،مبعنى �أن �إجابة الفقرة ال ُتعطي تلميحات �أو معيقات لإجابة
فقرة �أخرى.وهذا االفرتا�ض يعني �أن ال �شيء ي�ؤثر يف التح�صيل يف
االختبار �سوى قدرة املفحو�ص وخ�صائ�ص الفقرة.وي�شري هامبلتون
و�سوامنيثان (� )Swaminathan & Hambleton, 1985إىل �أن هذا
االفرتا�ض يكافئ افرتا�ض �أحادية البعد ،وهذا يعني �أنه �إذا حتقق
افرتا�ض �أحادية البعد يف االختبار ف�إن االختبار يحقق افرتا�ض
اال�ستقالل ملو�ضعي.وهذا ما ح�صل يف الدرا�سة احلالية.
افرتاض التحرر من السرعة يف األداء.
�أ�شار الزبيدي� )2018( ،إىل �أنه ميكن الت�أكد من �أن االختبار
لي�س اختبار �رسعة من خالل فح�ص ن�سبة الذين �أنهوا االختبار،
وفح�ص الفقرات التي مل يجب عنها الأفراد.ويرى هامبلتو ن �Ham
� ،) )bleton,1994إذا كان ( )75%من الأفراد �أكملوا الإجابة على
االختبار ،و ( )80%من فقرات الإجابة قد متت الإجابة عنها ،ف�إن
ال�رسعة لن تعد يف هذه احلالة عامال مهما يف الأداء على االختبار،
�إذ �إن ن�سبة الطالب والطالبات الذين �أكملوا هذا االختبار هي
( ،)100%و�أن ن�سبة الفقرات التي متت الإجابة عنها �أي�ضا ت�ساوي
( ،)100%ف�إن هذا االختبار يقي�س القوة ،وال يقي�س ال�رسعة.
وجرى الت�أكد من مطابقة الأفراد والفقرات لل َّنموذج اللوج�ستي
ثالثي املعلمة ( )3PLMبا�ستخدام برنامج ( )BILOG - MG3بعد
تزويده بامللف الناجت من حتويل البيانات �إىل �صورة �صفر وواحد،
وحذف الأفـــراد الذين لــــم تتطابـــق ا�ستجاباتهـــم مـــع توقعـــات
ال َّنمـــوذج امل�ستخـــدم ،ويتحقـــق ذلــك عنـــدما تكـــون القيمـــة
االحتماليـــة لتقـــدير القـــدرة لديــهم �أقــ ّل مــ ن Fit Proba�( 0.01
� ،)bility < 0.01أو عنـــد تعــــذُّر تقــدير اخلطــ�أ املعيــاري لقــدراتــهم،
وقد �أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة ( )19طالب ًا وطالب ًة لل َّنموذج
اللوج�ستي ثالثي املعلمة كانت القيم االحتمالية لتقدير القدرة لديهم
�أق ّل من (.)0.01
وجرى فح�ص مطابقة فقرات االختبار لل َّنموذج اللوج�ستي
ثالثي املعلمة ،ف�أُعيد التحليل مرة ثانية بعد حذف ا�ستجابات
الطالب والطالبات غري املطابقني ،وحذفت ( )3فقرات لعدم
مطابقتها لل َّنموذج امل�ستخدم ،وهي الفقرات ذوات الأرقام (،15
 ،)35 ،34ومل ُتطابِق لأ�سباب تتعلق بنظرية اال�ستجابة للفقرة من
حيث انخفا�ض احتمالية اخلط�أ لهذه الفقرات دون م�ستوى الداللة
املُتب َّنى يف الربنامج ،والبالغة قيمته ( .)0.01و�أظهرت نتائج
التحليل مطابقة جميع الفقرات لل َّنموذج امل�ستخدم ،ليبقى االختبار
مكون ًا من ( )31فقرة.
بِ�شكله ال ِّنهائي َّ

وقد بلغت قيمته املح�سوبة ( )0.011تقريب ًا لدى جمموعة نتائج الدراسة ومناقشتها:

الطلبة ،وهي �أقل من القيمة احلرجة له البالغة قيمتها (،)0.1318
والتي حت�سب من خالل املعادلة:

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على :ما
معامل فقرات االختبار حمكي يف الريا�ضيات يف وحدة النهايات
لل�صف الثاين الثانوي العلمي (ال�صعوبة ،التمييز ،والتخمني)
املقدرة وفقًا للنموذج الثالثي املعلمة للفقرات االختبارية
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د .مهدي محمد عليمات

بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

املطابقة للنموذج؟
جرى تقدير قيم معامل فقرات االختبار (معلمة ال�صعوبة  ،bومعلمة التمييز  ،aومعلمة التخمني  )cملجموعة الطلبةِ ،وفق ًا لل َّنموذج اللوج�ستي
ثالثي املعلمة ( )3PLMيف نظرية اال�ستجابة للفقرة ،با�ستخدام برنامج ( )BILOG - MG3واجلدول ( )3يبني قيم معامل هذه الفقرات.
الجدول ()3
المقدرة ٍّ
لكل من معلمة الصعوبة والتمييز وال َّتخمين لفقرات االختبار ِوفقاً َّ
َّ
للنموذج ثالثي المعلمة
القيم

رقم الفقرة

ال�صعوبة  b

اخلط�أ املعياري لل�صعوبة

التمييز a

اخلط�أ املعياري للتمييز

التخمني  cاخلط�أ املعياري للتخمني

1

- 1.984

.505

.904

.158

.233

.107

2

- 1.092

.364

1.243

.232

.226

.095

3

- 1.242

.327

1.526

.278

.245

.099

4

.044

.184

1.241

.206

.248

.060

5

1.914

.242

1.416

.422

.147

.027

6

- 1.976

.418

1.207

.209

.248

.108

7

.344

.188

1.091

.193

.238

.057

8

- .919

.312

1.289

.22

.193

.089

10

- 1.330

.435

.963

.168

.240

.101

11

- 1.068

.383

.950

.160

.188

.094

12

- 1.117

.267

1.420

.223

.228

.088

13

.000

.323

.892

.157

.202

.078

14

- .918

.266

1.191

.176

.222

.082

16

.315

.188

1.451

.319

.249

.057

17

- .397

.158

1.897

.312

.249

.061

18

- .512

.227

1.256

.190

.207

.072

19

- .306

.170

1.244

.169

.213

.058

20

- .636

.197

1.515

.240

.239

.072

21

- .257

.158

1.400

.193

.231

.057

22

- .833

.152

1.998

.298

.241

.060

23

- .963

.119

1.898

.260

.207

.057

24

- .327

.246

1.203

.211

.228

.074

25

- .555

.168

1.770

.275

.209

.066

26

- 1.096

.139

1.901

.366

.241

.069

27

- .4.2

.139

1.727

.238

.242

.057

28

- .451

.130

1.832

.234

.231

.056

29

- .273

.159

1.613

.241

.249

.060

30

- .190

.137

1.622

.233

.232

.054

31

.044

.105

1.542

.236

.177

.039

32

- .862

.179

1.694

.219

.204

.071

33

1.681

.212

1.151

.305

.181

.036
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رقم الفقرة

ال�صعوبة  b

اخلط�أ املعياري لل�صعوبة

التمييز a

اخلط�أ املعياري للتمييز
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يالحظ من اجلدول (َّ � )3أن قيم معلمة ال�صعوبة تراوحت ما
بني (  )1.984 -و ( ،)1.914ومبتو�سط مقداره (  ،)0.499 -يف
حني � َّأن قيم معلمة التمييز تراوحت ما بني ( )0.892و (،)1.998
ومبتو�سط مقــداره ( ،)1.421يف حني تراوحـت قيم معلمة ال َّتخمـني
ما بني (َ )0.147و ( ،)0.249ومبتو�سط مقداره (.)0.222
وي�شري هامبلتون (� )Hambleton,1989إىل �أنه عندما ترتاوح
قيم معلم ال�صعوبة بني  - 2و  ،2والتمييز بني  0.4و  2والتخمني
بني �صفر و  ،0.25ف�إن املعامل تتمتع باالت�ساق (.)Consistency
وعند مقارنة هذه القيم بنتائج الدرا�سة احلالية يف اجلدول  ،2جند
ب�أن املعامل مت�سقة.
يت�ضح �أي�ض ًا �أن مدى �صعوبة الفقرات كان كبرياً ،و�أن قيم
معامالت التمييز كانت مرتفعة ،وهذا ما �أ�شار �إليه امربت�سون
و رای�س (� )Embretson & Reise, 2000إىل �أن منحنى توزيع
العالمات اخلا�ص به منب�سط ن�سبيا ( )Flatعلى مدى مت�صل ال�سمة،
وهذا يعني �أن جمموعة من الفقرات ذات متييز عال ،ومبدى وا�سع
من معلم ال�صعوبة.
وفيما يتعلق مبعلمة التخمني ف�إن نتائج الدرا�سة احلالية
تتفق مع القيم التي ح�صل عليها (حمادنة )2009 ،فبلغت قيمة
املتو�سط احل�سابي ملعلمة التخمني التي ح�صل عليها .0.264وبهذا
ميكن القول �إن تقديرات معامل الفقرات يف هذه الدرا�سة مقبولة
�ضمن حمكات القيا�س الرتبوي والنف�سي.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص على :ما
دالالت �صدق وثبات االختبار وفق ال َنّموذج امل�ستخدم؟
ي�شري عبابنة (� )2009إىل �أن املبادئ الأ�سا�سية يف �صدق
االختبارات ال تختلف� ،سواء كان االختبار معياري املرجع� ،أو
حمكي املرجع؛ �إذ ي�شري م�صطلح �صدق االختبار (� )Validityإىل
قيا�س االختبار ما �صمم لقيا�سه �أ�صالً ،فال�صدق عادة يرتبط
بغر�ض االختبار وبهدفه ،وبالقرارات التي يجري اتخاذها بناء
على درجات الطلبة على االختبار ،ولأن االختبار ي�ستخدم لأغرا�ض
خمتلفة ،ف�إن دالئل وجود �صدق االختبار تتنوع بتنوع �أغرا�ضه.
ولقد ا�ستخدم املخت�صون بالقيا�س والتقومي م�صطلحات عدة
تتعلق ب�صدق االختبار؛ منها :ال�صدق العاملي ،وال�صدق التجريبي،
وال�صدق التمييزي� ،إال �أن �أحد �أ�شهر �أهم التق�سيمات امل�ستخدم يف
حالة االختبارات معيارية املرجع هي �صدق املحتوى ،وال�صدق
املرتبط باملحك ،وال�صدق البنائي.
�Ú Úأوالً� :صدق املحتوى:
جرى التحقق من �أن فقرات االختبار تقي�س املهارات اخلا�صة
بالوحدة الدرا�سية من خالل ح�ساب الأو�ساط احل�سابية لتقديرات
املحكمني التي تخ�ص مدى ارتباط الفقرة بالهدف الذي تقي�سه
الفقرة ،فبلغت قيمته  3بانحراف معياري �صفر ،وهذا يدل على
اتفاق املحكمني على �أن الفقرات تقي�س الأهداف التي تقي�سها.

Ú Úثانياً� :صدق االت�ساق الداخلي:
جرى التحقق من االت�ساق الداخلي للمقيا�س من خالل ح�ساب
قيم معامالت االرتباط بني فقرات االختبار ب�صورته النهائية بعد
حذف الفقرات غري املطابقة للنموذج اللوج�ستي ثالثي املعلمة
والدرجة الكلية عليه ،واجلدول رقم ( )4يبني معامالت االرتباط بني
فقرات املقيا�س والدرجة الكلية عليه ،وقد تراوحت قيم معامالت
ارتباط فقرات املقيا�س بالدرجة الكلية عليه بني � 0.13إىل .0.59
الجدول ()4
معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية عليه
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يتبني من خالل اجلدول (� )4أن قيم معامالت ارتباط فقرات
املقيا�س بالدرجة الكلية كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( .)0.01وبذلك حتقق من �صدق االختبار منطقي ًا من خالل �صدق
املحتوى (اتفاق املحكمني) و�إح�صائي ًا من خالل االت�ساق الداخلي.
ميكن اعتبار التحقق من �أحادية البعد (،)Unidimensionality
�أن االختبار يقي�س �سمة واحدة ،وكون ن�سبة االتفاق بني املحكمني
حول قيا�س الفقرات للأهداف كانت عالية ،ف�إن ذلك يعد م�ؤ�رشا �آخر
على �صدق االختبار ،و�أنه يقي�س ال�سمة التي �أعد لها.
ثبات االختبار:
بعد تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعية وجد �أن القيمة
التقديرية ملعامل الثبات كودر – ريت�شارد�سون .0.85ونظراً لأن
هذه الطريقة تنا�سب االختبارات معيارية املرجع ،وت�ؤدي عادة �إىل
معامالت ثبات �أقل ن�سبي ًا من غريها من الطرق ،فقد عد الباحث �أن
هذه القيمة مرتفعة ومقبولة.
وعندما طبق االختبار ب�صورته النهائية على عينة الدرا�سة
املكونة من  968طالبا �أ�صبحت قيمة ملعامل الثبات كودر –
ريت�شارد�سون  ،0.81وهي قيمة مرتفعة ت�شري �إىل ثبات االختبار.
�إن االختبارات مرجعية املحك ت�ستخدم عادة لأغرا�ض
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د .مهدي محمد عليمات

بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة

ت�صنيف الطلبة �إىل (متقني و غري متقني) ،وبيان درجة متكنهم
من املجال �أو النطاق ال�سلوكي املراد قيا�سه واملحدد م�سبقا ،لذا
فان ثبات هذا النوع من االختبارات يطلق عليه ثبات الت�صنيف
االختبارات الإتقان� ،أو ثبات تقدير درجات الأفراد يف نطاق �سلوكي
معني (.)Ojer,2010
جرى التحقق من ثبات االختبار با�ستخدام معامل لفنج�ستون
( ،)Livingston Indexوهي �إحدى طرق تقدير ثبات درجات
املفحو�صني يف النطاق ال�سلوكي ،ويجري من خالل هذه الطريقة
تعديل �أو ت�صحيح معامل الثبات املح�سوب ب�أي طريقة من طرق
ح�ساب الثبات املعروفة (كرونباخ ،كودر ريت�شارد�سون )... ،مبا
يتنا�سب مع املحك ح�سب املعادلة امل�شار �إليها يف (عودة:)2010 ،

حيث:
 :Liمعامل لفنج�ستون.
 :Pxxباين الدرجات على االختبار.
 : ̅ Xالو�سط احل�سابي للدرجات على االختبار.
 :Cالعالمة التي اعتمدت كمحك(.عودة)2010 ،
وعند ح�ساب قيمة معامل لفنج�ستون وجد �أنها ت�ساوي ،0.83
وهذه القيمة تدل على مدى ات�ساق ت�صنيف الأفراد �إىل متمكنني وغري
متمكنني با�ستخدام درجات االختبار.
ولأن مفهوم الثبات يف نظرية اال�ستجابة للفقرة يرتبط بدالة
معلومات الفقرة واالختبار ،فقد ح�سبت معامل الثبات الأمربيقي
( )empirical reliabilityاملنبثق من نظرية اال�ستجابة للفقرة ،والذي
يقدر ب�إيجاد الن�سبة بني تباين الدرجة احلقيقية وتباين الدرجة
املالحظة ،فتباين الدرجة املالحظة يتكون من تباين الدرجة
احلقيقية وتباين اخلط�أ ،ويقدر تباين الدرجة احلقيقية مبا�رشة من
خالل ح�ساب تباين تقديرات قيم القدرة للمفحو�صني ،ويقدر تباين
اخلط�أ ب�إيجاد دقة القيا�س الذي ي�سمى االنحراف املعياري البعدي
( .)posterior standard deviationوبلغت قيمة معامل الثبات
الإمربيقي (التجريبي) لالختبار ( .)0.833وهذه القيمة مرتفعة
وتقدم م�ؤ�رشاً جيداً على توفر داللة مقبولة لثبات االختبار.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على :ما
درجة القطع الفا�صلة بني الطلبة املتقنني للكفايات الريا�ضية يف
وحدة النهايات لل�صف الثاين الثانوي العلمي ،والذين ال يتقنون
هذه الكفايات بنا ًء على االختبار؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث طريقة �أجنوف
لتحديد درجة القطع ،فجرى االلتقاء بعينة املحكمني املكونة من
حمكمي مالئمة فقرات االختبار لقواعد �صياغة فقرات االختيار
من متعدد ،وطلب منهم حتديد درجة القطع لالختبار بعد تو�ضيح
هدف الدرا�سة لهم ،وتو�ضيح الأ�سا�س املنطقي لطريقة �أجنوف التي
ي�ستخدمونها يف حتديد احلد الأدنى مل�ستوى الأداء املقبول ،وتطبيق
مثال تو�ضيحي على كفية ا�ستخدام طريقة �أجنوف.كما جرى
تزويدهم بن�رشة تف�صيلية عن خطوات حتديد م�ستوى الأداء وفق
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�أ�سلوب �أجنوف ،وتطبيق مثال تو�ضيحي على كفية ا�ستخدام طريقة
�أجنوف.وجرى �إعالم املحكمني ب�رضورة تخيل جمموعة مكونة من
( )100طالب ممن ميتلكون احلد الأدنى من الكفاية (م�ستوى الأداء
املقبول من وجهة نظرك) « كم منهم �سيجيب عن املفردة �إجابة
�صحيحة؟ « مبنحهم ا�ستمارة خا�صة لتدوين تقديراتهم �أمام كل
مفردة من مفردات االختبار ،وجرى احل�صول على جمموع القيم
االحتمالية التي قدرها كل حمكم كل مفردة من مفردات االختبار،
وح�سب الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري.واجلدول رقم ( )5ينب
نتائج حتديد درجة القطع بطريقة �أجنوف.
الجدول ()5
تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف
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املجموع الكلي ملتو�سط تقديرات
املحكمني

.72

درجة القطع

22/ 31

يت�ضح من اجلدول (� )5أن درجة القطع لالختبار املكون من
الفقرات املطابقة للنموذج امل�ستخدم من مناذج نظرية اال�ستجابة
للفقرة ت�ساوي ( )22؛ �أي �أن الطالب الذي يح�صل على العالمة ()22
ف�أعلى يكون قد �أتقن املهارات امل�ستهدفة يف هذه الوحدة الدرا�سية،
و�أنه و�صل �إىل م�ستوى التمكن من الأهداف التدري�سية يف الوحدة.
وكانت درجة القطع جاءت �أعلى من ( )50%التي ت�ؤكد النتيجة
التي تو�صل �إليها �شاجن ( )change ,1999امل�شار �إليه يف (�أبو جراد،
� )2017أن �أ�سلوب �أجنوف ينتج درجات قطع عالية وغالبا ما
تكون �أعلى من ( ،)50%وقد برر ذلك �أن معظم املحكمني غالبا ما
يفكرون يف الطالب يف م�ستوى املتو�سط (�أدا�ؤه على االختبار مقارنة
بغريه يكون يف و�سط التوزيع) �أو فوقه ،وال يفكر �إال القليل منهم
يف الطالب الذي ميتلك احلد الأدنى من الكفاية ،كما �أنهم يت�أثرون
بقدرات الطلبة الذين يدر�سونهم وتوقعاتهم العالية لهم ،مما يجعل
تقديراتهم لدرجات القطع متيل نحو الت�شدد.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على :ما
م�ستوى �أداء املفحو�صني لالختبار مقارنة مب�ستوى الإتقان؟ ا�ستخدم
اختبار ( )tلعينة واحدة ،واجلدول رقم ( )6يبني نتائج االختبار.
الجدول ()6
نتائج اختبار  tلمقارنة متوسط أداء المفحوصين بدرجة القطع
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املعياري

درجة
القطع
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22.9

5.94

22

10.17

967

.00

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا
بني متو�سط �أداء الطلبة ،ودرجة القطع مما يدلل على زيادة ن�سبة
املتمكنني من املهارات املت�ضمنة يف االختبار.

مستخلص للنتائج
تبني من نتائج حتليل البيانات النتائج الآتية:
1 .1مطابقة  31فقرة من فقرات االختبار الذي جرى بنا�ؤه
للنموذج ثالثي املعلمة.
2 .2متتعت تقديرات معامل الفقرات بقيم مقبولة �ضمن حمكات
القيا�س الرتبوي والنف�سي.
3 .3حتقق نوعان من ال�صدق لأداة الدرا�سة (االختبار) هما:
ال�صدق املنطقي من خالل �صدق املحتوى (اتفاق املحكمني).
و�إح�صائي ًا من خالل االت�ساق الداخلي.
�4 .4أظهرت النتائج �أن االختبار يتمتع بقدر عالٍ من الثبات
�إذ تبني �أن قيمة ملعامل الثبات كودر – ريت�شارد�سون لل�صورة
النهائية لالختبار كانت .0.81بينما كانت قيمة معامل لفنج�ستون
ت�ساوي  0.83وهذه القيمة تدل على مدى ات�ساق ت�صنيف الأفراد �إىل
متمكنني ،وغري متمكنني با�ستخدام درجات االختبار.
5 .5تبني من النتائج �أن درجة القطع لالختبار املكون من
الفقرات املطابقة للنموذج امل�ستخدم من مناذج نظرية اال�ستجابة
للفقرة ت�ساوي ( )22؛ �أي �أن الطالب الذي يح�صل على العالمة ()22
ف�أعلى يكون قد �أتقن املهارات امل�ستهدفة.
6 .6كما �أظهرت النتائج ارتفاع ن�سبة املتمكنني من املهارات
املت�ضمنة يف االختبار.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية ،يو�صي
الباحث ما يلي:
1 .1ا�ستخدام االختبار �أو �أي اختبار جزئي منه من قبل
معلمي ومعلمات الريا�ضيات ،الذي جرى الت�أكد من خ�صائ�صه
ال�سيكومرتية.
2 .2الإفادة من املنهجية امل�ستخدمة يف بناء االختبار لبناء
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