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 ملخص

 ة كافرتاضات ضروريةاحملل والسرع د واستقالليةثري انتهاك افرتاضات أحادية البعالدراسة الكشف عن أت استهدفت
ة ستخدام نظرية االستجابة للمفردة، على دقة تدرج بنك األسئلة، وكذلك دقة معادلة درجات االختبارات البنكيا

( طالب من 3311، وقد اعتمدت الدراسة يف إجراءاهتا على عينة عشوائية حجمها )كاملسحوب مفرداهتا من نفس البن
مبدارس منطقة جنوب القاهرة التعليمية، كما استخدمت الدراسة اختباران حتصيليان متكافئان  طالب املرحلة اإلعدادية

يف مقرر اجلرب للصف الثاين اإلعدادي، أحدمها يتضمن مفردات من نوع االختيار من متعدد، واآلخر يتضمن مفردات 
ال االختبارين صورتني اختباريتني إكمال(، وقد اشتقت الدراسة من ك ،من أنواع ) اختيار من متعدد، صواب وخطأ

األوىل حتقق االفرتاضات املستهدفة و الثانية منتهكة هلا، وقد قامت الدراسـة أيضًا بتقسيم كل صورة من هذه الصور إىل 
اختباران فرعيان ) أحدمها سهل واآلخر صعب( لدجمهما يف تدريج واحد مشرتك )بنك األسئلة( ابستخدام تصميم 

والنموذج الثالثي  (IPL) كة، وقد استخدمت الدراسة يف التحليالت اخلاصة هبا النموذج األحادي البارمرتاملفردات املشرت 
املعياري لتقديرات الصعوبة وكذلك طريقة حتليل تباين القياس املتكرر،  أ، كما استخدمت الدراسة اخلط(3PL)البارمرت 

دم أتثره ابنتهاك افرتاضي أحادية البعد ك افرتاض السرعة وعألسئلة ابنتهاوقد أظهرت نتائج الدراسة أتثر تدرج بنك ا
درجات االختبارات البنكية ابنتهاك مجيع االفرتاضات، وقد أوصت  معادلة كما أظهرت النتائج أتثر  ،واستقاللية احملل

ن ألسئلة على الرغم مالدراسة ابلتحقق من توافر افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة للبياانت االختبارية عند إنشاء بنك ا
االفرتاضات يؤثر بشدة على معادلة  حادية البعد واستقاللية احملل، نظراً ألن انتهاك هذهأعدم أتثر تدرج البنك ابفرتاضي 

 .درجات االختبارات البنكية املسحوبة من نفس البنك

 املقدمة واخللفية النظرية:
ؤسسات التعليمية واألكاديمية املتخصصة على أساليب على الرغم من اعتماد خمتلف مؤسسات البحث العلمي وامل

إال أن هذه  ،(Embretson & Reise, 2010) نتشار منذ فرتة طويلة وح ى اآلنالقياس التقليدي بصورة واسعة اال
األساليب عانت من بعض نواحي الضعف والقصور، ووجه إليها العديد من االنتقادات، واليت انصبت على موضوعية 

وقد تبلورت هذه االنتقادات من خالل  ،(Heejung & Ginger, 2012)اليب يف قياس ما أعدت لقياسه هذه األس
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والقياس السلوكي بصورة خاصة  بعض املشكالت اليت قد ختل بتحقيق القياس املوضوعي يف جمال القياس بصورة عامة
(Steven, Lehman.,& Rodolfo., 2005). 

وقد  ،Reise & (2003,Waller) منهـا صحل هذه املشكالت والتخلود هبدف وقد بذلت الكثري من اجله
 حقيقياً  تت تقدماً أسفرت هذه اجلهود يف اآلونة األخرية عن ظهور بعض االجتاهات احلديثة للقياس اليت حققت بل وأثب

 ,.Steven et al) (Thissen & ,2006, 102)،ملوضوعية املطلوبة يف هذا الصـدد حتقيق ايف وملموساً  واضحاً 

2005) Orlando ، ردةر ما يسمي بنظرية االستجابة للمفومن بني هذه االجتاهات ظهو(IRT) item response 

theory،  والنماذج الرايضية املتعلقة هبا كما ظهرت فكرة ضم مفردات اختبارين يف تدريج واحد مشرتك، مث نبعت فكرة
 ,Anzaldua, 2005) (De Ayala, 2009)بة منها، الختبارات املسحو اومعادلة درجات  ،ء بنوك األسئلةإنشا

وبظهور هذه البنوك يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف اجملاالت النفسية والرتبوية أمكن التغلب على أغلب املشكالت  (36
ا وأوجه الضعف والقصور اليت ظلت تعاين منها أساليب القياس التقليدي لفرتة طويلة، وحتقيق املوضوعية املطلوبة يف هذ

 .(David & Seung., 2010)الصدد 
اليت يتم إعدادها يف  وتعترب بنوك األسئلة أحد االجتاهات احلديثة يف جمال القياس السلوكي، وبصفة خاصة تلك

 ,Andrich) (De Ayala, 2009) (LRT) ضوء النماذج الرايضية اللوغاريتمية املرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة

2004,121) Item Response Theory  من أن هذه البنوك يعتمد عليها كأحد الوسائل املتطورة يف وعلى الرغم
حتقيق املوضوعية املرجوة للقياس يف هذا اجملال، إال أن هناك بعض املتغريات اليت يمكن أن تؤثر يف دقة تدرج مفردات هذه 

، (Samual, 1999, 178)منها يمكن أن تسـحب ة درجات االختبارات املختلفة اليتالبنوك وكذلك دقة معادل
(Schnipke & Scrams, 1999, 19) ،(Glas 2004) ،(lawrence,2006) ومن بني هذه املتغريات جتاوز ،

وانتهاك بعض االفرتاضات األساسية اليت جيب أن تتمتع هبا البياانت اخلاصـة ابملفردات اليت تستخدم يف إعداد وإنشاء 
(، حيث أشارت العديد من األدبيات ابلتأثري السرعة -احملل استقاللية -دية البعدبنوك مثل افرتاضات ) أحامثل هذه ال

احملتمل النتهاك هذه االفرتاضات على املؤشرات اإلحصائية للمفردات اليت جيرى عليها التحليالت ابستخدام أحد 
 Reese & Pashley) القدرة.ردة كما قد يؤثر على دقة تقديرات فة املرتبطة بنظرية االستجابة للمالنماذج الرايضي

2007) ،(Van der Linden,2011). 
هذا وتدور الدراسة احلالية حول واحد من أهم االجتاهات احلديثة للقياس يف اجملال النفسي والرتبوي، والذي يعترب 

ركة القياس النفسي طفرة متطورة يف جمال حتقيق املوضوعية املأمولة اليت طاملا سعى إليها علماء القياس النفسي منذ بدأ ح
، (IRT) حيث يتمثل هذا االجتاه فيما يسمي بنظرية االستجابة للمفردة ،وح ى الوقت الراهن Bitnet على يد بينيه

وحيث أن الدراسة احلالية تتناول أحد أهم التطبيقات اخلاصة هبذه النظرية يف جمال بنوك األسئلة اليت يتم إعدادها 
لذلك سوف تتناول الدراسة يف البداية الدواعي اليت أدت إىل ظهور هذه البنوك واليت  وتطويرها يف ضوء هذه النظرية،

هة لتلك راز أهم االنتقادات املوجبقياس التقليدي، مع إمتثلت يف وجود العديد من املشكالت اليت تتصل أبساليب ال
 .األساليب
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 :التقليدي سمشكالت أساليب القيا

خبار أس اليت اهتمت بتحديد العوامل املؤثرة على درجة الفرد يف ى نظرايت القياتعترب نظرية القياس التقليدي إحد
وذلك هبدف تفسري وحتديد دقة وصحة هذه الدرجة، ولقد  ،ما، حيث يطلق على هذه العوامل مسمى أخطاء القياس

  يت تعلقت هبااستندت أساليب القياس التقليدي إىل بعض االفرتاضات الضعيفة أدت إىل ظهور بعض املشكالت ال
(Jean-Benoit, Tanguy le, Gildas & Francois., 2010)  ومن بني هذه املشكالت: تقيد الدرجة الكلية

املفردات بعينة  تعلق إحصاءات ،لالختبار مبفردات هذا االختبار، عادم وجود خطية للقياس، عدم وجود أحادية للقياس
ونتيجة لوجود هذه املشكالت (، 33، 3891: يمضي الزمن. )عالممون مفردات االختيار ومض معىن تغري ،املمتحنني

سي والسلوكي وأسفرت هذه فاس النبذلت العديد من اجلهود الحتوائها وذلك من قبل اخلرباء و املهتمني مبجال القي
 :ياهنا فيما يليبو  ستجابة للمفردةديثة للقياس ومن أمهها نظرية االاجلهود عن ظهور بعض االجتاهات احل

 :ستجابة للمفردةظرية االن

تفرتض هذه النظرية وجـود مسات أو خصائص يطلق عليها السمات أو القدرات تكمن خالف أداء الفرد على 
االختبار، حيث يمكن التنبؤ بقدرة الفرد من خالل هذا أدائه على االختبار ومن خالل درجاته على السمات، وحيث أن 

 , Thelma., Michael)السمات الكامنة  ها بشكل مباشر فيطلق عليهاهذه السمات ال يمكن مالحظتها أو قياس

& (Reise & Waller 2003,55) Leigh, 2010; 378،  وتستند فلسفة هذه النظرية إىل أنه يمكن التنبؤ أداء
ردة ى مفف العالقة بني أداء الفرد علالفرد على مفردة اختبارية عن طريق مسة أو جمموعة مسات أو قدرات، كما يمكن وص
 monotonically increasingاختبارية وجمموعة السمات اليت تكمن خلف هذا األداء ابستخدام دالة طردية تزايدية

function   املميز للمفردة عندما يكون هناك مسة واحدة  ىناملنحتسمى ابملنحىن املميز للمفردة، والشكل التايل يوضح
ني من األفراد على نفس موعتني خمتلفتجمليبني الشكل توزيعي القدرة  كما ،فقط كامنة خلف أداء الفرد على االختبار

 .(Gerasimos Nadine,2012,39). املفردة
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 ( املنحىن املميز للمفردة وتوزيعات القدرة جملموعتني من املمتحنني1شكل )



 4112( 1( إبريل ج )89د )العد  جملة كلية الرتبية ببنها 

030 

 

 تقدير بارامرتات )معامل( املفردات:
النماذج الرايضية املرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة من الضروري  قبل تطبيق االختبار الذي يتم إعداده وفقًا ألحد

تقدير ابرامرتات كل مفردة داخل هذا االختبار وفقا للنموذج الذي مت اختياره، وذلك من خالل تطبيق االختبارات على 
 ،الصعوبة ،: التمييزابرمرتات ردة املناسب؛ متهيدا الشتقاقعينة كبرية نسبيا من األفراد؛ مث اختبار منوذج االستجابة للمف

 .(Thelma et.al., 2010)التخمني 

 :منوذج االستجابة للمفردة

لتحليل بياانت املفردات االختبارية؛ غري أن  LRT models هناك عدد من النماذج يف نظرية االستجابة للمفردة
( لإلجابة 0) ،( لإلجابة الصواب3ابلدرجة ) هناك ثالثة مناذج شائعة االستخدام يف البياانت ثنائية التقسيم ) اليت تقدر

 (، نظراً لنموذجني فقط منها )األحادي والثالثيوثالثية( البارمرت، وفيما يلي عرض  ،وثنائية ،أحاديةاخلطأ، وهي النماذج )
 :(Hambelton,1985,46) الستخدامهما يف إجراءات الدراسة احلالية

 one-Parameter Logistic Model (1PL)النموذج أحادي البارامرت  -1
 ,Massof) (Hambelton, 1985: 46)ي هلذا النموذج وبياهنا فيما يلـ إىل الصورة الرايضية" راش"وقد توصل 

Robert W. 2011:10): 

 
 قدرة الفرد، v0استجابة الفرد على املفردة،  يه  xحيث ،ومتثل املعادلة السابقة الصورة الرايضية العامة للنموذج

ib ردة،صعوبة املف (e= exp) (، 272.1) يساو يو  يعيهو أساس اللوغاريتم الطب)vi(xp  احتمال حدوث االستجابة
 أ.و اخلطأالصواب 

الدراسـة احلالية، وحيقق منوذج  املستخدم يف MICROSCALE حتليالت برانمج ويستخدم هذا النموذج يف
ن هذا أالظواهر الطبيعية، ويرى الباحث  ألوف يف جمالبة من معىن استقاللية القياس املاستقاللية القياس بصورة قري" راش"

ساطة عن سائر النماذج األخرى املرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة، نظرا الحتوائه على معلم واحد بالنموذج يتميز ابل
ماذج األخرى، فقط وهو الصعوبة، ولذا يبتعد عن التعقيدات اإلحصائية اليت تتعلق بعدة ابرمرتات اليت تتعامل معها الن

 .وابلتايل فإنه يفسر األداء وفقا ألقل عدد من املتغريات مما جعله أكثر استخداما بني الباحثني

 Three-Parameter Logistic Model (3PL)النموذج ثالثي البارامرت  -3

التخمني  حتماليةاوهتا التمييزية وكذلك يف يفرتض هذا النموذج أن بياانت االختبار تتفاوت يف صعوبتها ويف ق
ابة الصحيحة على املفردة يف لالستج P(0) إلجاابهتا، والدالة الرايضية اخلاصة هبذا النموذج واليت تعين ببساطة احتمالية

 :(De Ayala,2009:123-130) النموذج ثالثي البارامرت متثل ابملعادلة التالية
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 item فهي صعوبة املفردة b أما discriminating power القوة التمييزية للمفردة a حيث يمثل البارامرت

difficulty  والبارامرت c يمثل اخلط التقاريب األسفل lower asymptote  للمنحىن املميز للمفردة وهو ابرامرت
- Pseudo مستوى شبه الصدفةLord, 1980 (12-13)  :أو كما أطلق عليه guessing parameter التخمني

chance level parameter ،فردة بصورة لبارامرت يعرض الحتمالية الفرد ذي القدرة املنخفضة أن جيتاز املوهذا ا
 = صفر.c  اب على املفردة بصورة صحيحة ابلتخمني تكونصحيحة، وعندما ال جي

 ,Barnes & Wise)وب تقديرها النموذج املناسب على طبيعة املفردات واملعامل املرغ هذا ويعتمد اختيار

تيار هذا النموذج لتثبيت أثر عامل التخمني يف اإلجابة عن املفردات املتضمنة ابلصور ، وقد مت اخ(143 :1991
 .االختبارية اليت سوف تستخدم إبجراءات الدراسة

 جابة للمفردةستة بنموذج االصااالفرتاضات اخل

الختبار املراد البياانت اخلاصة اب ت جيب توافرها يفب استخدام منوذج االستجابة للمفردة حتقق عدة افرتاضايتطل
لية احملل، أحادبة البعد، توازي املنحنيات املميزة للبنود، استقال (Reise & Waller, 2003, 62- 63)حتليله وهي

فقط بدراسـة ثالثة افرتاضات فقط من االفرتاضات األربعة السابقة وهي افرتاضات  هتمامهااالسرعة. وفسوف يقتصر 
 :لسرعة بياهنا فيما يليأحادية البعد و استقاللية احملل وا

 :Unidimensionalityأحادية البعد:  -1

وجود مسة واحدة فقط يف االختبار  (Hambleton & Rovinelli, 1986)ويقصد أبحادية البعد كما يشري 
انس احملتوى، فبالرغم من أن توازن احملتوى قد الفرتاض وثيق الصلة بتوازن أو جتيمكن أن تفسر أداء املفحوص، و هذا ا

تتضمن مسائل لفظية يتطلب اإلجابة عنها توافر قدرة رايضية  دإال أن بعض اختبارات الرايضيات قعين أحادية البعد، ي
ابإلضافة إىل قدرات أخرى مثل القدرة على القراءة أو الفهم اللفظي، وابلتايل جيب حينئذ التحقق من شرط البعدية. 

(Reise & , 2003, 62) (Bo Zhang, 2008, 149), Waller. 
وهناك عدد من األساليب إلثبات افرتاض أحادية البعد. وترتاوح هذه األساليب من مقاييس االتساق الداخلي 

إىل أنسب األساليب اليت تبدو يف استخدام  (Hambleton & Rovinelli, 1986)املستخدمة بصــورة شائعة 
 ر دليال واضحا على تلك األحادية.كن أن يتوافالتحليل العاملي، فمن خالل مصفوفة االرتباطات بني املفردات يم

 ,Hambleton, 1989)؛ إال أن ط أن تكون املفردات أحادية البعدوابلرغم أن نظرية االستجابة للمفردة تشرت 

يؤكد أن أحادية البعد ال يمكن أن تتحقق بصورة صارمة بسبب العديد من العوامل املعرفية وأخرى متعلقة  (150
وعوامل أخرى أثناء تلقي االختبار مثل قلق االختبار والدافعية وسرعة األداء وغريها من العوامل بشخصية املفحوص 

وأثبتت النتائج اإلمربيقية أيضا من خالل التحليل العاملي  ،املعرفية اليت تلعب دورا كبريا يف استجابة الفرد على كل مفردة



 4112( 1( إبريل ج )89د )العد  جملة كلية الرتبية ببنها 

034 

 

ادية البعد مازالت عدية، فأحنتهاك لشرط البان عندئذ أي ن يكو احتمال ظهور عامل آخر اثن لبياانت االختبار، ول
 عندئذ متحققة.

 & Hambleton)سة اليت أجراها وهناك عدد من أساليب قياس البعدية األحادية، حيث أشارت الدرا

Rovinelli, 1986) العاملي  لحلي: التدد من األساليب لقياس البعدية وهيإىل وجود عfactor analysis  وحتليل
املفردات االختبارية، وقد عقدت الدراسة مقارنة بني للتحقق من بعدية  Bejarوأسلوب  Residual analysisواقي الب

هذه األساليب على مخس جمموعات حماكاة من البياانت ابستخدام منوذج ثالثي البارامرت. وقد أظهرت الدراسة أن 
وحتليل البواقي  Bejar كونة منها بياانت االختبار. أما طريقةالتحليل العاملي توصل إىل العدد الصحيح لعدد العوامل امل

ب استخدام هذه األساليب لقياس بعدية االختبار ابستثناء نة متاما، ولذلك أوصت الدراسة بتجفقد أعطيا نتائج مضلل
 .طريقة التحليل العاملي

 :Local independenceاستقاللية احملل  -2
  ،ملمتحن على املفردات االختبارية جيب أن تكون مستقلة إحصائياوينص هذا االفرتاض على أن استجابة ا

(Reise & Waller 2003, 62) الفرد على املفردة ابستجاابته على ولكي يتحقق هذا االفرتاض جيب أال يتأثر أداء
وهذا يعين أن حمتوى  ،(Hambleton & Swaminthan, 1985, 22- 23) ارأي من املفردات األخرى ابالختب

ابالختبار على استجابة  وال يؤثر ترتيب وضع املفردة ،ردة جيب أال يعطي مؤشرات أو أدلة لإلجابة على مفردة أخرىاملف
اليت توصلت إىل أن  (Hambleton & traub, 1974, 40 -46)ى هذه املفردة وهذا ما أشارت إليه دراسةالفرد عل

 -Yen, 1980, 297) النتيجة اليت توصلت إليها دراسة وهي نفس ،اعتمادية املفردة له أتثري على أداء الفرد يف االختبار

التمييز ت الكشف عن أثر اعتمادية املفردة على تقدير معامل املفردة، وأظهرت أن تقديرات الصعوبة و فاستهداليت  (311
 تتأثر ابعتمادية املفردة.

ل املؤثر على استجابة الفرد عن مفردات كما يعين افرتاض االستقاللية أن السمة اليت يقيسها االختبار هي العام
االختبار، وهذا يعين أن افرتاض استقاللية القياس يتحقق بتحقق افرتاض أحادية البعد، وقد ال تتحقق استقاللية القياس 

القدرة ولكن إذا تغري ترتيب نفس مفردات  يف مجيع احلاالت اليت تتحقق فيها أحادية البعد فقد يقيس االختيار نفس
تبار أو كانت هناك فقرااتن متشاهبتان بدرجة كبرية وتعتمد كل منها على األخرى ففي هذه احلالة ال يتحقق افرتاض االخ
 .(Jiao & Kamata 2003) افرتاض أحادية البعد قتقاللية القياس على الرغم من حتقاس

عيد الرايضي إذا أفرتض أن وهناك بعض األساليب اليت يمكن استخدامها يف التحقق من هذا االفرتاض، فعلى الص
هي عينة عشوائية من   1U( هي جمموعة القدرات واليت يقرتض أتثريها يف استجابة املمتحن ملفردات االختبار، وأن0)
( وبذلك يمكن حتقيق افرتاض 0عند مستوى القدرة ) (i=1,2,3,.....n) ثحي (i) ردةستجاابت املمتحنني على املفا

 ,Hambleton & Swaminthan): من املفردات إذا توافر هبا الشرط التايل (n) دداستقاللية احملل رايضيا لع

1985, 25): 
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حتمال اأن يكون ومنها يمكن  ،ردةالعينة من األفراد على هذه املف هو احتمال استجابة هذه U1P)1(0/ حيث
 U1P)1(0/0= ال لالستجابة اخلاطئةأو احتم U1P)1(1/0= لالستجابة الصواب
رط يعين أن احتمال حدوث االستجاابت الصواب جملموعة من املفردات االختبارية البد أن يتساوى مع وهذا الش

حواصل ضرب حدوث االستجابة الصواب على كل مفردة منها، هذه الطريقة ليست دارجة ابلربامج اإلحصائية املتوفرة 
راسة يف إجراءاهتا اليت تتعلق هبذا االفرتاض على د الدتايل سوف تعتملتحليل املفردات االختيارية املتاحة حاليا، وابل

مة ءومها مؤشري املال  MICROSCALE مؤشرين آخرين متضمنني ابلتحليالت اخلاصة لربانمج مايكروسكيل
-مة لنفس املؤشرين تقل عن القيمة )ءللمفردات، حيث أنه إذا كانت إحصاءات املال outfit والتباعدي Infit التقاريب

مما يدل على أن هذه املفردات شديدة التشابه فيما بينها، أو   (Overfit) مةءارها متجاوزة حلدود املالكن اعتب( فيم2
 & Wright(لي منتهكة الفرتاض استقاللية احملأاألخرى فهي غري مستقلة عنها )تعتمد على مفردات االختبار 

Liancer, 1987:4-20). 

 :Speddnessالسرعة 
االستجابة اخلاطئة على أحد املفردات االختبارية ينبغي أن تفسر بعدم قدرة املمتحن  وينص هذا االفرتاض على أن

للوصول إليها وحماولة اإلجابة عنها، ولذلك ينبغي أال يكون  تفسر بعدم وجود وقت كاف لإلجابة عنها صواابً، وال
ستهدفة من حتليالت نظرية االستجابة وابلتايل ينبغي أن تكون االختبارات امل ،عامل الوقت عاماًل حامسًا يف اإلجابة

ثر نتائج ،وقد أشارت بعض األدبيات إىل أتder Linden, 2007 (Van)للمفردة هي اختيارات قوة وليست سرعة، 
أن  Glas & Jansen (2005) التحليل اخلاصة بنماذج االستجابة للمفردة ابنتهاك هذا االفرتاض فقد أشارت دراسة

اش أحادي البارمرت مع اختبار السرعة يعطي نتائج أقل دقة يف حال استخدامه مع اختبار قوة،  استخدام حتليالت منوذج ر 
على السرعة يف  أن االختبارات املوقوتة اليت تعتمد (Schmitt, Sass & Sullivan, 2010كما أكدت دراسة 

ن االختبارات األخرى اليت تسمح ات عبعة من الصادق والثتتمتع مبستوايت مرتفابة أسفرت عن تقديرات للقدرة ال اإلج
ضات نظرية ارت انتهاك افرتاض السرعة كأحد اف مبزيد من الوقت لإلجابة عن نفس املفردات، وابلتايل فإن الباحث يرى أن

كما قد   ،نشاؤه يف ضوء هذه النظريةإرى رج الصعوبة لبنك األسئلة الذي جياالستجابة للمفردة يمكن أن يؤثر على دقــة تد
 .معادلة الدرجات اخلاصة ابالختبارات البنكية املختلفة املسحوب مفرداهتا من نفس البنك ضاً على دقةيؤثر أي

 :lem bankبنك األسئلة 

(، .31، 3893هو جمموعة من املفردات االختبارية اليت يكون هلا خصائص سيكومرتية مميزة ومعلومة )عالم، 
 ,Hambleton)يعا يف تدريج واحد مشـرتك بصفر واحد مشرتك ويضم ينك األسئلة عدة اختبارات تتدرج بنودها مج

1985, 81) ،(Richichi, 2003, 66) ،حبيث تعرف مدى واسعا من مستوايت املتغري موضوع القياس )كاظم ،
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هبدف استبعاد ( حيث يبدأ بنك األسئلة بتحليل عدد كبري من املفردات على أعداد كبرية من األفراد 309 ،ب3899
 (Siitsma & Molenaa, 2002, 10)مني وكذلك املفردات غري املالئمة واإلبقاء على ما هو مالئم ئري املالاألفراد غ

أن تغطى املدى  بشبكة من عدة اختبارات )تشكل بنكًا لألسئلة( يمكن يتدريج واحد ينته مث دمج هذه املفردات يف
 ;Anzaldua, 2005, 78 Nakamura,2006,254  ؛611، 6891 ،الم)ع اسي موضوع القريالواسع من املتغ

Stenner&Stone,2003,929.) 
ها جيمت تدر  تستهدف قياس متغريا ما، واليت برية من املفردات )األسئلة(، اليتوتشتمل بنوك األسئلة على أعداد ك

صفر ب كرت ج واحد مشيتدر  ن األسئلة يفعلى أعداد كبرية من األفراد. ويعتمد تكوين البنك على دمج جمموعات خمتلفة م
ابستخدام جمموعة من البنود املشرتكة بني اختبارين  كوذل (Stenner& Stone, 2003, 929)، كد مشرت حاو 

خمتلفني من حيث الصعوبة ويقيسان نفس املتغري، حيث تعمل هذه البنود املشرتكة كرابطة تعمل على دمج مفردات هذين 
 ك األسئلةهو بن  (Jahja, 1988) (Anzaidua,2005) رتك بصـفر واحد مشـرتكـد مشتدريج واح االختبارين يف

(Nakamura,2006). 

 إنشاء بذلك األسئلة:
ردات فعلى سالمة املؤشرات اإلحصائية ملحيث أن الدراسة احلالية هتتم بفحص بعض املتغريات اليت يمكن أن تؤثر 
لى نوعية حمددة من املفردات بل يمكن أن بنوك األسئلة، وتدريج الصعوبة اخلاصة هبا، وحيث أن هذه البنوك ال تقتصر ع

 (ingebo, 2005)املقايل  أن تكون من النوع املوضوعي أو تشتمل على أنواع خمتلفة من املفردات اليت يمكن
(Thissen, & Orlando, 2006) ، فإن التحليالت اإلحصائية اخلاصة هبذه البنوك ختتلف ابختالف النوع

 ب استخدام النماذج الرايضية اللوغاريتمية املناسبة واملرتبطة بنظرية االستجابة للمفردةاملستهدف من املفردات، مما يتطل

(IRT) مع نوعية املفردات املكونة للبنكب سناواليت تت(Glas, 2004)  ب مع سناناك النماذج الرايضية اليت تتفه
ع املفردات املقالية ومن بينها منوذج اسـب م تتنيت، وهناك النماذج وال" Raschراش" املفردات املوضوعية من بينها منوذج

 .”Partial Credit“ التقدير اجلزئي
هذا ويتم إنشاء وتكوين بنك األسئلة من خالل إجراء دمج تدريج بنود اختبارين )ابستخدام حتليالت أحد 

من االختبارين إىل  يف تدريج واحد يهدف إىل حتويل التدريج املستقل لكل (IRT) النماذج الرايضية املرتبطة بنظرية
ويتطلب هذا التحويل القيام بعملية معادلة لتدرج ، (hambelton, 1987, 198)تدريج مشرتك بصفر واحد مشرتك 

 ,Jahja) (Anzaidua, 2005) تدريج واحد مشرتك يمثل بنك األسئلة  ات املكونة لكل من االختبارين، يفاملفرد

ا هلذا اإلجراء ومن أمهها أسلوب دمج تدرجيي اختبارين ابستخدام وهناك أساليب متعددة يمكن استخدامه  (1988
وسوف تقتصر الدراسة يف إجراءاهتا اليت تتعلق بدمج تدرجيي  (Nakamura, 2006)تصميم املفردات املشرتكة 

  اختبارين على استخدام تصميم املفردات املشرتكة ابعتباره أشهر الطرق شيوعًا واستخدما لتحقيق هذا الغرض

(Thissen, & Orlando ,2006):وبيانه فيما يلي 
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 :Common item Designتصميم املفردات املشرتكة 
، يف (ة )أحدمها سهل واألخر صعببعو صتبارين خمتلفني من حيث مستوى اليستخدم هذا التصميم لدمج بنود اخ

 (Hambelton, 1987, 198) ملشرتكة بني كل من االختبارينتدريج واحد مشرتك ابستخدام جمموعة من املفردات ا
وتبعًا لنموذج التحليل املستخدم، ينبغي أن تتكلفًا تقديرات الصعوبة هلذه املفردات املشرتكة املشتقة من كل من 

فإن اإلزاحة بني صفري التدرجيني  ،وملا كان صفري التدريج لكل من االختبارين خيتلفان على متصل املتغري ،االختبارين
ويمكن التعبري عن هذه  ،الف املالحظ بني تقديري الصعوبة هلذه املفردات املشرتكة بني االختبارينتؤدى إىل هذا االخت

 ،اإلزاحة مبقدار اثبت يضاف إىل صعوابت بنود االختبار الصعب ح ى تنتظم مع االختبار السهل يف تدريج واحد مشرتك
 ،ديرين املتناظرين لصعوبة كل مفردة من بنود الرابطةمبتوسط الفرق بني التق ،ويمكن تقدير هذا الثابت أي هذه اإلزاحة

 :(Anton 2000,5)التالية  املشتقة من كل من االختبارين السهل والصعب ويمكن متثيل ذلك ابملعادلة

 

 Iهو صعوبة املفردة   DIAردات املشرتكة،فعدد امل  K،ثابت الذي يعرب عن مقدار اإلزاحةهو ال CAB حيث
على تدرج أحد  Iهو صعوبة املفردة  B IDاملشرتكة، هو أحد املفردات )I (، (A)نارين وليكعلى تدرج أحد االختي

 .هو أحسد املفردات املشرتكة  (I)،(B) االختبارين وليكن

 Item bank stepsخطوات بنك األسئلة: 
 :Weimo, Connie , Youngsik & (Jennifer,2011)تتلخص خطوات إعداد بتلك األسئلة فيما يلي

 قها من خالل جمموعة من املختصني.يد األسئلة وتدقيتول -3

 .حليل، مث وضعها يف شكلها النهائيمتها لنموذج التءب األسئلة لتتحق من سالمتها ومالجتري -2

ن خالل حتليل بياانت األسئلة هبدف تدرجيها ابستخدام منوذج وتتم هذه : مItem calibration تدريج األسئلة -3
مايكروسكيل  –BILOG يلوجاب :مثل برامج حصائية املتوافرة هلذا اجملالاخلطوة ابستخدام الربامج اإل

MICROSCALE–  راسكالRASCAL–  سيستاتSYSTAT  بيكالBICALE–  رامRUMM– 
حتديد املؤشرات  :هذه اخلطوة لبعض األهداف منها، وتتم WINSTEPS -، وينستبسLOGIESTلوجيست 

رتك  تدريج واحد مشرتك يصفر واحد مشابلصور االختبارية املختلفة يف اإلحصائية للمفردة، دمج املفردات احملتواة
 .يسمى بنك األسئلة

أسئلة األسئلة اليت مت تدرجيها )رصيد حيث يتم حفظ : item bank construction: تكوين بنك األسئلة -2
 Datagen - Itemban – Itemmap :( ابستخدام بعض الربامج املتعلقة بذلك وهى كثرية منها برامجاألسئلة
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وجترى هـذه اخلطوة لتكوين االختبار البنكي وفقاً  Drawing item bank :سحب املفردات من بنك األسئلة -1
 .جلدول املواصفات املطلوب ووفقاً ملا هو وارد من خصائص املفردات حمددة ابلكروت البنكية اخلاصة هبا

 :ارات البنكيةمعادلة درجات االختب
بري من املفردات البنكية يمكن من خالله سحب صور خمتلفة ومتنوعة من االختيارات يوفر بنك األسئلة رصيد ك

كما يمكن سحب اختبارات   ،اليت تستهدف قياس نفس املتغري، حيث يمكن سحب صور متكافئة من هذه االختبارات
وبغض النظر عن  (Weimo, Connie, Youngsik & Jennifer, 2011) خمتلفة من حيث مستوى الصعوبة

يمكن احلصول عليها مستوى صعوبة االختبار املسحوب مفرداته من بنك األسئلة فإنه يعطي نفس تقديرات القدرة اليت 
كما أن تقديرات   ،وخيتلف عن هذا االختبار من حيث مستوى الصعوبة –مسحوب من نفس البنك –من اختبار آخر
أبي صورة اختبارية شريطة متثيلها لنفس نطاق املتغري  ختتلف أيضًا ابختالف عدد املفردات احملتواه القدرة أيضًا ال

 وهذا يتفق مع ما حتققة نظرية االستجابة للمفردة ألداة القياس من حترر عن خصائص العينة ،املستهدف من القياس
Item freeوكذلك حترر العينة من أداة القياس ، Sample free، (baker & Kim, 2004, 91)  وهذا ما أكدته

بتت دراسة فلقد أث  (Sooyeon & Samuel, 2010) نفس الصدد الدراسات واألحباث اليت أجريت يف منالعديد 
 ،ردةف( م13( عدم اختالف تقديرات القدرة املشتقة من اختبار مسحوب بنك األسئلة عدد مفرداته )3883الشافعي )

 ذه النتائج أيضًا دراساتوقد أكدت ه ،(33من تقديرات القدرة املشتقة من نفس البنك عدد مفرداته )

Powers(2010) يؤثر  اليت توصلت إىل أن اختالف حجم عينات األسئلة اليت سحبت من بنك واحد من األسئلة ال
 ,Lyren (Hambleton, 2011 &) كما أكدت العديد من الدراسات من بينها دراسة،ادعلى تقديرات القدرة لألفر 

لألفراد ابختالف مستوى صعوبة االختبارات املسحوب مفرداهتا من بنك  توصلت إىل عدم أتثر تقديرات القدرة اليت
 لة الذي يستهدف قياس متغري حمدد.األسئ

ويتضح مما سبق إمكانية معادلة درجات أي صورتني اختباريتني مسحوب مفرادتيمها من بنك األسئلة وإن 
ثر معادلة درجات هاتني الصورتني ن هل تتأأو مستوى الصعوبة، ولك اتفرداملاختلفت هاتني الصورتني من حيث عدد 

 .سوف تكشف عنه الدراسة احلالية ما نتهاك مفردات بنك األسئلة الفرتاضات نظرية االستجابة للمفردة، هذااب

ت على تدريج بنك األسئلة ومعادلة درجات االختبارا (IRT) ثري انتهاك افرتاضات نظريةأت
 البنكية

فرتاضات نظرية االستجابة للمفردة التأثريات النامجة عن انتهاك بعض ود بعض القد أشارت بعض األدبيات إىل وج
فقد أظهرت  ،(IRT)ةلنماذج الرايضية املرتبطة بنظريعلى تقديرات املفردات واألفراد عند استخدام التحليالت اخلاصة اب

بعد على دقة تقديرات املعامل اليت استهدفت الكشف عن أتثري أحادية أو تعددية ال (Kirisci et al, 2011)دراسة 
لتواء والتفرطح، اعتمادًا على التحليالت يع القدرة من حيث االعتدالية وااللكل من املفردات واألفراد وكذلك شكل توز 

اخلاصة ابلنموذج اللوغاريتمي ثالثي البارمرت، كما استخدمت أسلوب التحليل العاملي يف اختبار أحادية وتعددية البعد، 
نتائج الدراسة أن حتقق افرتاض أحادية البعد لالختبار يؤدي إىل تقديرات اثبتة ودقيقة ملعامل كل من املفردة  وقد أظهرت
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اليت استهدفت الفحص التجرييب لعالقة انتهاكات فرضية أحادية البعد ابستخدام  (Cook, 2004)أما دراسة  ،والقدرة
املرتبطة بنظرية  True Scores equating ة الدرجة احلقيقيةأسلوب التحليل العاملي للبياانت وكفاءة تقدير معادل

االستجابة للمفردة، قد أظهرت أن إجراءات املعادلة قد أتثرت ابنتهاكات فرضية أحادية البعد للصور االختبارية 
اليت استهدفت استقصاء توافر افرتاض أحادية البعد  (Wang, 2005)املستخدمة ابلدراسة، وقد أظهرت دراسة 

ختبارات منتقاه خمتلفة يف جمال الرايضات على تقديرات الصعوبة ملفردات هذه االختبارات عند دجمها يف تدريج ال
 Bo) ختبار، كما استهدفت أيضًا دراسةمشرتك، أن انتهاك افرتاض األحادية مل يؤثر يف تقديرات الصعوبة عرب صور اال

Zhang, 2008) مقابل وجود عامل اثين يف االختبار على تقديرات القدرة الكشف عن أتثري أحادية بعد االختبار يف 
حادية البعد وهي أللمفردة اليت تستند إىل افرتاض  والصعوبة والتمييز اليت يمكن احلصول عليها من مناذج االستجابة

كذلك الصعوبة النموذج األحادي، الثنائي والثالثي البارمرت، وقد توصلت الدراسة إىل عدم أتثر دقة تقديرات القدرة و 
ملفردات االختبارات اليت تتضمن عامل اثين يف حني أتثرت التقديرات اخلاصة مبؤشر التمييز، كما استهدفت دراسة 

(Muirne, 2010)  أتثري انتهاك افرتاض أحادية البعد على دقة إجراءات املعادلة اعتمادا على تصميم املفردات
وقد اعتمدت الدراسة على أربعة اختبارات يف  ،األحادي املعلم "ذج راشاملشرتكة، ابستخدام التحليالت اخلاصة بنمو 

اختباران كالمها ينتهك نفس االفرتاض( يف حتليل بياانت عينة  ،فهم القراءة )اختباران كالمها حيقق افرتاض أحادية البعد
دية البعد على تقديرات القدرة يف من طالب التعليم األوىل، وقد انتهت الدراسة إىل التأثري الشديد النتهاك افرتاض أحا

 إجراءات معادلة الدرجات اليت مت احلصول عليها من االختبارين املنتهكني هلذا االفرتاض، كما استهدفت دراسة

(Kingston,2011) Dorans,  حادية البعد على معادلة درجات االختبارات اليت أالكشف عن أتثري انتهاك افرتاض
حادية البعد( أأخرى غري متجانسة )تنتهك افرتاض ا بينها )حتقق افرتاض أحادية البعد( و حتتوي مفردات متجانسة فيم

ك، وقد أظهرت الدراسة وذلك على التدريج املشرتك الناتج عن دمج مفردات كل نوع من االختبارات يف تدريج مشرت 
ج املعادلة، كما استهدفت ئة نتاقرتاض أحادية البعد على دقثريات جوهرية انجتة عن انتهاك أو حتقق اعدم وجود أت

الكشف عن دقة تقديرات الصعوبة والقدرة اليت يمكن احلصول عليها من حتليالت مناذج  (Nabiel, 2012)دراسة
االستجابة للمفردة أحادية ومتعددة البعد على عينة ضخمة من طالب التعليم االبتدائي برتكيا، وذلك من خالل بياانت 

ئة للقدرة اللغوية يتوافر يف ثالثة منها افرتاض أحادية البعد واألخرى منتهكة له، وقد أظهرت عدة ستة اختبارات متكاف
ت أقل دقة من تلك ءالنتائج أن تقديرات الصعوبة والقدرة اليت مت التوصل إليها من مناذج االستجابة أحادية البعد جا

أتثر تلك التقديرات مبتغريي طول االختبار وحجم  التقديرات اليت مت احلصول عليها من النماذج متعددة البعد، وعدم
 .العينة

حادية البعد على تقديرات معامل كل أويتضح مما سبق تضارب نتائج الدراسات السابقة بشأن أتثري انتهاك افرتاض 
وجود أتثري النتهاك هذا  Nabiel (2012)،(Kirisei et al, 2001)من املفردات واألفراد فقد أثبتت دراسيت 

العكس من  (Wang, 2005)، (Bo , Zhang, 2008) يف حني أثبتت دراسـيت ،فرتاض على دقة هذه التقديراتاال
هذه النتائج، كما اتضح أيضًا وجود تضارب بشان أتثري انتهاك نفس االفرتاض على دقة نتائج معادلة الدرجات للصور 
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 ,Cook) ،(Muirne, 2010) حني توصلت دراسيتا االفرتاض ففي يتوافر هبا هذ االختبارية املتضامنة مفردات ال

 ,Dorans, Kingston)فقد أثبتت دراسة ،تائج املعادلةإىل وجود أتثريات النتهاك هذا االفرتاض على ن (2004

 أتثريات على نتائج تلك املعادلة.عدم وجود أية   (2011
ر أتثر تقدي  (Jiao ,Kamata, 2003) سةوفيما يتعلق بتأثريات انتهاك افرتاض استقاللية احملال فقلد أظهرت درا

ستقاللية احملل الناتج من التحليالت اخلاصة ابلنموذج األحادي والثنائي، والثالثي املعلم، امعامل املفردة ابنتهاك افرتاض 
غري ستقاللية احملل عندما يكون غري متحقق فإن النماذج الثالثة تؤدي إىل نتائج اد أشارت النتائج إىل أن افرتاض فق

متشاهبة، كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن حتقق افرتاض استقاللية احملل يؤدي إىل إعطاء النموذجني األحادي والثنائي 
والنموذج  ،إىل نتائج متشاهبة فقد أعطيا أقل خطأ عشوائي عن النموذج الثالثي، كما أن التكافؤ بني تقديرات منوذج راش

فقد استهدفت التعرف على انتهاك منوذج راش ثنائي (Douglas, 2006) أما دراسة والثالثي مل يكن صادقا،  ،الثنائي
لنفس االفرتاض، وقد  (MRRM) التقسيم الفرتاض استقاللية احملل يف مقابل انتهاكات منوذج راش متعدد التقسيم

أربعة اصة بنفس املمتحنني استخدمت الدراسة البياانت اخلاصة بدرجات املمتحنني يف االختبارات الشفهية والبياانت اخل
وذلك لتحليل كل نصف منهما ابستخدام منوذج  ،ت الدراسة بتقسيم االختبارات إىل نصفنياختبارات حتريرية، وقد قام

من منوذجي الدراسة هذا وقد أظهرت النتائج أن منوذج راش ثنائي التقسيم ليس له حساسية النتهاك هذا االفرتاض، ومع 
 & Reese)الدرجات اخلاصة ابالختبارات اليت تنتهك نفس االفرتاض، وقد استهدفت دراسة  ذلك أتثرت دقة معادلة

Pashley, 2007)  التعرف على أتثري انتهاك افرتاض استقاللية احملل لنظرية االستجابة للمفردة (IRT)  على دقة نواتج
 (3PL)، والنموذج الثالثي اللوغاريتمي(IPL)التحليل ) وهي تقديرات القدرة (اخلاصة ابلنموذج اللوغاريتمي األحادي 

وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بني تقديرات القدرة لكل من النموذجني ابنتهاك هذا االفرتاض، وقد 
الكشف عن أتثري انتهاك املفردات املشرتكة الفرتاض استقاللية احملل  (Cheng & Wilson, 2009) استهدفت دراسـة

الختبارية اليت يعتمد عليها تصميم الصور املكافئة يف دمج املفردات االختبارية فـي تدريج واحد مشرتك على دقة ابلصور ا
تقديرات القدرة املشتقة من االختبارات البنكية املسحوبة، ابستخدام النموذج األحادي البارمرت )منوذج راش(، وقد قامت 

استقاللية احملال وصور اختبارية مكافئة هلا حتتوي كل صورة منها على  الدراسة ابستخدام صور اختيارية حتقق افرتاض
بعض املفردات اليت تعتمد يف إجابتها على مفردات أخرى بنفس الصورة، وقد قامت الدراسة بدمج مفردات الصور اليت 

هلا واليت تنتهك نفس  حتقق افرتاض استقاللية احملل يف تدريج مشرتك، وتكرر نفس اإلجراء مع الصور األخرى املكافئة
االفرتاض وقد قامت الدراسة مبقارنة تقدير القدرة لعينة من األفراد اعتمادا على جمموعتني من املفردات إحداها سحبت 

ملشرتك الثاين )املتضمن سحبت من التدريج ا تنتهك االفرتاض( واألخرى من التدريج املشرتك األول )املتضمن مفردات ال
من التدرجيني.   اض( وقد أظهرت الدراسة وجود فروق جوهرية بني تقديرات القدرة املشتقة من كلتهك االفرت نمفردات ت

التعرف على أتثري أربع مستوايت من انتهاك استقاللية احملل على مؤشرات  Reese (2010) ةكما استهدفت دراس
رية من اختبارات القبول بكلية القانون وقد استخدمت الدراسة صور اختبا ،صعوبة ومتييز املفردات وثبات االختبار ككل

ابلوالايت املتحدة األمريكية، وقد قامت الدراسة ابستخدام أربع صور اختبارية أوىل هذه الصور يتوافر هبا مفردات مطلقة 
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يصل  تهك هذا االفرتاض بشكل متدرجنثانية والثالثة والرابعة تاالستقالل ) حتقق افرتاض استقاللية احملل بشكل مطلق( وال
إىل االنتهاك املطلق فـي الصــورة الرابعـة، وقد استخدمت الدراسة يف حتقيق اهلدف منها التحليالت اخلاصة ابلنموذج ثنائي 

وقد استندت الدراسة أيضًا يف حتديدها للمفردات اليت تعتمد على مفردات أخرى بنفس الصورة االختبارية على  ،البارمرت
كل ) القيم الكبرية تشري إىل اعتماد املفردات بعضها على البعض اآلخر( ومعامل االرتباط معامل ألفا كرونباخ للصورة ك

خرى( وقد أظهرت نتائج الدراسة اختالف مؤشرات الصعوبة أشري إىل اعتماد مفردة على مفردة الثنائي ) القيم الكبرية ت
 (Donald & Oded, 2012) هدفت دراسةكما است،األربع ةاريوالتمييز وكذلك تقديرات الثبات بني الصور االختب

الكشف عن أتثري اعتمادية املقرة االختبارية على نتائج التحليالت اخلاصة ابستخدام منوذج راش واليت تتمثل يف تقديرات 
ت الدراسة علي صوراتن اختباريتان إحداها تتضمن مفردات مستقلة الب املرحلة الثانوية، وقد اعتمدالقدرة لعينة مـن طـ

ل واملكافئة هلا تعتمد على عدد من املفردات اعتمادية احملل وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بني احمل
 عن حتليل الصورتني االختباريتني.تقديرات القدرة املتناظرة الناجتة 

أتثريات انتهاك  ت دراسةني نتائج هذه الدراسات اليت اهتملقد تبني من خالل الدراسات السابقة وجود تضارب ب
، (Jiao & Kamata, 2003) افرتاض استقاللية احملل على معامل املفردات واألفراد حيث أشارت دراسات

(Douglas, 2006) ،(Cheng & Wilson, 2009) أتثريات علي نتائج املعادلة بينما أشارت دراسات ، إىل وجود
(Reese & Pashley, 2007)، (,2010) Reese (Donald & Oded, 2012) .إىل عدم وجود أية أتثريات 

وقد يؤثر انتهاك افرتاض السرعة على تقديرات الصعوبة والقدرة عند استخدام التحليالت اخلاصة بنماذج 
اليت استهدفت الكشف عن أتثري افرتاض السرعة على األداء  (Daniel, 2002)االستجابة للمفردة فقد أثبتت دراسة 

استخدام التقديرات اخلاصة بنماذج االستجابة للمفردة وخاصة على املفردات اليت تقع يف  يف االختبارات املوقوتة عند
نموذج راش، وقد أظهرت أن عامل السرعة يؤثر سلبا يف بت الدراسة على التحليالت اخلاصة هناية االختبار، وقد اعتمد

  (Jansen 2005) كما أثبتت دراسة ،تقديرات الصعوبة للمفردات وبصفة خاصة للمفردات الواقعة بنهاية االختبار

Glas,   أن استخدام حتليالت منوذج راش أحادي البارمرت مع اختبار السرعة يعطي نتائج أقل دقة يف حال استخدامه مع
أنه إن مل يستطع املفحوص حماولة  (Van der Linden, 2007)اختبار قوة، ويف هذا الصدد فقد أثبتت دراسة 

خفض تقديرات القدرة عينة ختبار يف مساحة مناسبة من الوقت فإن ذلك يؤدي إىل اإلجابة عن بعض فقرات اال
ني وتقليص الفروق بني قدراهتم مبا يؤثر على شكل توزيع القدرة لديهم ومبا قد يؤثر على معادلة الدرجات اليت يباملستج

وعة أخرى خمتلفة من املفردات كما يمكن احلصول عليها من هذه املفردات مع الدرجات اليت يمكن احلصول عليها من جمم
املوقوتة اليت تعتمد على السرعة  أن االختيارات احملوسبة (Schmitt , Sass , &. Sullivan, 2010)أثبتت دراسة 

قورنت  متتلك مستوايت مرتفعة من الصدق والثبات إذا ما يف اإلجابة عن مفرداهتا أسفرت عن تقديرات للقدرة ال
 ,Van der Linden)اليت تسمح مبزيد من الوقت لإلجابة عن نفس املفردات، كما أثبتت دراسة ابالختبارات الورقية 

يكون هناك وقت   على تقديرات القدرة لألفراد وتقديرات الصعوبة للمفردات االختبارية عندما ال ، التأثري السليب(2011
 ختبار اإلجابة عن مجيع مفرداته.كايف حملاولة متلقي اال
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ضًا من خالل الدراسات السابقة أن هناك اتساق بني مجيع الدراسات اليت اهتمت ابلكشف عن لقد تبني أي
ث أشارت مجيع هذه الدراسات إىل وجود أتثري النتهاك يعلى معامل املفردات واألفراد، ح أتثريات انتهاك افرتاض السرعة

 ,Schmitt, ; Van der Linden,2007; Glas) هذا االفرتاض على تقديرات صعوبة املفردات وتقديرات القدرة

Jansen 2005 ;Daniel,2002 Van der Linden, 2011; Sass, &. Sullivan, 2010) وابلتايل فإن ،
الصعوبة ردة يمكن أن يؤثر على دقة تدرج فحد افرتاضات نظرية االستجابة للمالباحث يرى أن انتهاك افرتاض السرعة كأ

الدرجات اخلاصة ابالختيارات  كما قد يؤثر أيضاً على دقة معادلة  ،ضوء هذه النظريةنشاؤه يف إلبنك األسئلة الذي جيرى 
 نك.ملختلفة املسحوب مفرداهتا من نفس البكية انالب

ومما سبق يتضح أن هناك تضارب بني نتائج الدراسات اليت استهدفت انتهاك افرتاضي أحادية البعد واستقاللية 
ريات جوهرية على تقديرات معامل املفردات واألفراد، وكذلك وجود أتثريات جوهرية فالبعض منها أثبت وجود أتث ،احملل

ة هلذين االفرتاضني، بينما أشار البعض اآلخر إىل عدم وجود أية أتثريات، االختبارات املنتهك  معادلة درجاتعلى نتائج 
يف حني مل يعثر الباحث على  ،ات واألفرادبينما اتضح وجود أتثريات النتهاك افرتاض السرعة على تقديرات معامل املفرد

دراسة واحدة تتناول أتثري انتهاك هذا االفرتاض على نتائج معادلة االختبارات اليت تنتهك افرتاض السرعة، كما يرى 
الباحث أن انتهاك بعض االفرتاضات اخلاصة بنظرية االستجابة للمفردة قد يؤثر بشكل أو آبخر على املؤشرات 

مفردات االختبارية، مما قد يؤثر بدوره على التدريج العام ملفردات بنك األسئلة )الذي يعتمد بشكل رئيس اإلحصائية لل
كما قد   ،على تقديرات الصعوبة هلذه املفردات( الذي يمكن إنشاؤه يف ضوء النماذج الرايضية املختلفة املرتبطة هبذه النظرية

ه فه البنوك وهذا ما حتاول أن تستهدختبارات البنكية املسحوبة من هذيؤثر أيضا على دقة معادلة الدرجات اخلاصة ابال
وتستقصيه الدراسة احلالية من خالل اإلجراءات اخلاصة هبا واليت سوف جيرى من خالهلا اختبار أتثري انتهاك افرتاضات 

ارات املسحوبة من هذا أحادية البعد واستقاللية احملل والسرعة، على دقة تدرج بنك األسئلة ومعادلة درجات االختب
البنك، مما قد يسهم يف التوصل إىل نتائج قد حتسم التضارب بني نتائج الدراسات اليت هتتم بتأثري انتهاك تلك 

 ات االختبارات البنكية املسحوبة.االفرتاضات على نتائج معادلة درج
 :املرتبطة هبا ما يلي بياتدة واألنظري السابق ملشكلة الدراسويف النهاية يرى الباحث أيضاً من خالل الطرح ال

  النموذج املناسب لتحليل مفردات االختيار من متعدد املستخدمة ابلدراسـة احلاليـة هـو النموذج اللوغاريتمي أحادي
؛  Hambelton, 1985, 46) تعامل معهاياليت  املعلم )منوذج راش ( نظرا لبساطة هذا النموذج من حيث املتغريات

(. وابلتايل Nakamura, 2006 Anzaidua, 2005، 31، 3883ب، الشافعي، 3899أ، 3899كاظم، 
 ،(Lord, 1980, 12- 13) واحداً  اً سئلة تتدرج مفرداته وفقا ملتغري لأليمكن من خالل هذا النموذج تكوين بنك 

اض أحادية البعد حادي البعد ابلدراسة احلالية جاء هبدف بيان أثر انتهاك افرت أفإن اختيار النموذج اللوغاريتمي لذا 
على دقة تدرج بنك األسئلة )يف حالة احتوائه على مفردات حتقق أو تنتهك نفس االفرتاض(، وكذلك دقة إجراءات 

كما أن هذا النموذج متضمن ابلربانجمني املستخدمني   ،معادلة درجات االختبارات الفرعية املسحوبة من هذا البنك
 .(RUMM, MICRSCALE) يف إجراءات الدراسة احلالية
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 غري تتوائه على متغري التمييز وكذلك محاملعلم ابلدراسة احلالية أيضا ال م النموذج الثالثيسوف يستخد
ردات ابلصــور االختبارية قيد البحث حيث تسعى الدراسة إىل اختيار مف (Lord, 1980, 12-13)التخمني

يكون التخمني عليها يف أضيق (. و 3رتب من القيمة )تتساوى يف قوة متييزها أي هلا منحنيات متييز متوازية ميلها يق
لضمان  (Muirne, 2010, 80)( كأعلى قيمة للتخمني على املفردة 073، حيث ينبغي أال يزيد عن القيمة )صوره

فقط على  وابلتايل فإن استخدام هذا النموذج قاصراً  ،احلصول على مفردات مالئمة الستكمال إجراءات الدراسة
املفردات املالئمة كمرحلة أوىل الستكمال إجراءات الدراسة، اليت سوف تعتمد يف مرحلتها الثانية على  انتقاء وحتديد

 اختبار مجيع الفرضيات قيد البحث. يف (IPL)استخدام منوذج راش 

  هناك عدة طرق للتحقق من توافر افرتاض أحادية البعد(Hambleton & Rovinelli, 1986)  ويرى الباحث
كما  Green, et. (al, 1984, 351) الطرق استخداما وأكثرها مصداقية طريقة التحليل العاملي أن أشهر هذه

أن األسلوب الرئيسي للتأكد من شرط أحادية البعد هو اختيار مفردات بعينها، فاالختبار يمكن أن يعمل بصورة 
وة التمييز( لذا فإن ق) "a" منأفضل عندما تكون املفردات ذات متييز متوسط والذي يعين أن هلا قيما متوسطة 

 ،(Green, et al, 1984, 350)( على األقل 0730املقرتح هو اختيار املفردة اليت هلا فقط متييز مساوي للقيمة )
 ,Hambleton & Rovinelli)  (0780) يقل عن القيمة أو ميل املماس للمنحىن املميز هلا على حمور القدرة ال

ه ح ى حيقق افرتاض أحادية اسة يف اختيار مفردات االختبار الذي سوف يتم إعدادوهذا ما سوف تتبعه الدر (1986
 البعد.

  ال يوجد عامل واحد نقي وحاسم تتشبع به مفردات االختبارات التحصيلة، حيث أحادية البعد ال يمكن أن تتحقق
عوامل أخرى أثناء تلقي بصورة صارمة بسبب العديد من العوامل املعرفية واألخرى املتعلقة بشخصية املفحوص و 

يف استجابة الفرد على   كبرياً   االختبار مثل قلق االختبار والدافعية وسرعة األداء وغريها من العوامل اليت تلعب دوراً 
، ولكن هناك عوامل صغريه و عامل مسيطر ومهيمن، وابلتايل يمكن أن (Hambieton, 1989, 150)كل مفردة 

 (.07.0ن )قل عي ثر والكو ا أ( 07.0ن هذا العامل )يمل بقوة لذا ابلغ تبايكون االختبار متشبعا هبذا العا
(Green, et al. 1984, 351) (Recase, cited in Hattie, 1985). 

 ققها من تعتمد يف حت الطريقة اليت هناك طرق متعددة للتحقق من افرتاض االستقالل احمللى للمفردات، ومنها تلك
 :(Hambleton & Swaminthan, 1985, 24) توافر الشرط التايل على يافرتاض االستقالل احملل

احتمال حدوث االستجاابت الصواب جملموعة من املفردات االختبارية البد أن يتساوى مع حواصل ضرب 
وهذه الطريقة ليست متوافرة بربامج التحليل املتاحة، وهي طريقة معقدة  .حدوث االستجابة الصواب على كل مفردة منها

املتضمنان  Outfit والتباعدي  Infit التقاريب مة اإلحصائيةء، واألخرى تعتمد على مؤشري املالإجرائها يدواي يصعب
 Wright)الدراسة احلالية  F بربانمج التحليل املستخدم ابلدراسة احلالية )مايكروسكيل( وابلتايل سوف يعتمد عليهما

& Liancer, 1987, 4- 20). 
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 ات املختلفة يف بنك ار ستخدم يف إجراء ضم مفردات االختبات اإلحصائية للدمج اليت تهناك العديد من التصميم
سحوبة من بنك األسئلة من هنا تستخدم كذلك يف إجراءات املعادلة اخلاصة بدرجات االختبارات املأاألسئلة كما 

وقد   (Anton, 2000, 4)ئة(تصميم اجملموعة املكاف ،رتكنيتصميم املفردات املشرتكة، تصميم األفراد املشبينها )
يف اإلجراءات املختلفة للمعادلة  اتضح أن الطريقة األوىل )تصميم املفردات املشرتكة( هي الطريقة األكثر شيوعاً 

وال يستخدم هبا تطبيق بعض املفردات  (Hambelton, 1987, 198)رة هنا تعتمد على إجراءات خمتصأحيث 
مما يؤدي إىل تسرب امللل لديهم و يؤثر سلبيا على النتائج، كما أهنا تبتعد عن مرتني على جمموعة مشرتكة من األفراد 

 ,Hambelton) رادلقى من خالله عينة واحدة من األفاستخدام التصميم الثالث )تصميم اجملموعة املفردة( واليت تت

 .أكثر من اختبار واحد مما يؤدي إىل نفس النتيجة السابقة (198 ,1987

  الدراسات السابقة أن انتهاك افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة يمكن أن يؤثر على املؤشرات لقد أشارت بعض
ط هبذه النظرية، ومن بليلها ابستخدام النماذج الرايضية املختلفة اليت ترتاإلحصائية للمفردات االختبارية اليت جيرى حت

 بينها دراسات

 (Kirisci et al.,2001; Daniel,2002; Jiao & KAmata ,2003; Cook L, 2004; Wang, 2005, 

Reese & Pashley ; 2007 ،ختبارات املسحوبة من بنوك األسئلة قد تتأثر مبثل هذه وحيث أن معادلة درجات اال
االنتهاكات حيث أهنا تعتمد على املؤشرات اإلحصائية ملفردات البنك، ونظرا ألنه ال يتم مراعاة ومتحيص هذه 

وذلك من خالل اخلربة د هذه البنوك يف الواقع العريب )اإلجراءات والتحليالت اخلاصة إبعدااالفرتاضات يف اغلب 
( دعت احلاجة إىل ضرورة إجراء التحليالت اخلاصة ببنوك األسئلة الشخصية السابقة للباحث الناجتة عن العمل يف جمال

على دقة تدريج مفردات هذه البنوك وكذلك  الدراسة احلالية اليت تستهدف بيان أثر انتهاك بعض من هذه االفرتاضات
دقة معادلة درجات االختيارات اليت تسحب املفردات اخلاصة هبا من هذه البنوك، مما قد يؤدي إىل التحكم يف بعـض 
املتغريات اليت يمكن من خالهلا حتديد اإلجراءات اليت جتعل من هذه البنوك أدوات يمكن أن تتحقق معها أقصى درجات 

ية يف جمال القياس السلوكي واإلنساين، ومما يعود ابلنفع على املؤسسات العلمية اليت هتتم ابستخدام وإنشاء هذه املوضوع
 .غراض القياس املختلفة اعتماد على مثل هذه البنوكذلك البحوث العلمية اليت تتعلق أبالبنوك وك

 مشكلة الدراسة:
يتم إنشاؤها وفقا لنظرية االستجابة للمفردة وكذلك دقة هناك بعض الغموض حول دقة تدرج بنوك األسئلة اليت 

التحليالت اخلاصة إبنشائها بعض  ا من هذه البنوك عندما تنتهك يفمعادلة درجات االختيارات املسحوب مفرداهت
سات اليت أجريت يف هذا اجملال أن انتهاك بعض ا، فلقد أشارت بعض من الدر افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة

اضات نظرية االستجابة للمفردة قد يؤثر يف تقديرات بعض برامج التحليل ملتغريات كل من املفردات األفراد، وهي افرت 
 ;Kirisci &et al., 2001) نظرية االستجابة للمفردة:بية املرتبطة ضالنماذج الراي الربامج اليت تشتمل يف حتليالهتا على

,2003; Reese & Daniel,2002 ; Jiao & Kamata ; Cook .L., 2004; Douglas , 2006 

Pashley 2007;  ًيعتمد بشكل  توصلت إليه هذه الدراسات فقد يتأثر دقة تدرج بنك األسئلة والذي على ما واعتمادا
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رئيس على تقديرات الصعوبة للمفردات ابنتهاك مثل هذه االفرتاضات، ومن املمكن أيضا أن تتأثر عملية املعادلة اخلاصة 
ختبارات املسحوب مفرداهتا من هذا البنك نتيجة النتهاك بعض هذه االفرتاضات، وابلتايل كانت هناك بدرجات اال

حاجة الستكشاف مدى أتثر بنوك األسئلة ابنتهاك مثل هذه االفرتاضات وتبعات ذلك على دقة معادلة االختبارات 
ل اإلجراءات والتحليالت اخلاصة هبا. وابلتايل يمكن ة من هذه البنوك وهذا ما تسعى إليـه الدراسة احلالية من خالباملسحو 

 احلالية يف السؤال العام التايل:أن تتلخص مشكلة الدراسة 
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 ،هل يؤثر انتهاك مفردات الصور االختبارية الفرتاضات نظرية االستجابة للمفردة )أحادية البعد
لناتج عن دمج هذه تدريج صعوبة بنك األسئلة ا :السرعة ( على كل من ،واستقاللية احملل

ارات البنكية املسحوب بقديرات القدرة املشتقة من االختاملفردات يف تدريج واحد مشرتك، وت
 مفرداتها من نقس البنك.

 لسؤال األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من هذا ا
األسئلة( ابختالف عدل )بنك هل ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك امل -3

 ة املستخدمة يف إجراءات التدريج.ية البعد للصور االختباريد/ انتهاك ( فرتاض أحا)حتقق

ابختالف ( هل ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك املعدل )بنك األسئلة -2
 .املستخدمة يف إجراءات التدريج ( افرتاض استقاللية احملل للصور االختبارية)حتقق/ انتهاك

ابختالف ( هل ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك املعدل )بنك األسئلة -1
 .ريجدملستخدمة يف إجراءات التافرتاض السرعة للصور االختبارية ا ()حتقق/ انتهاك

 االفرتاضات. ة اليت تتوافر هبا مجيعختبارات البنكيد ابختالف صور االهل ختتلف تقديرات قدرات األفرا -3

 .ة املنتهكة الفرتاض أحادية البعدهل ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صور االختبارات البنكي -1

 احملل. هل ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صور االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض استقاللية -3

 .درات األفراد ابختالف صور االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض السرعةهل ختتلف تقديرات ق -.

 سة:اة الدريمأه
 :تتلخص أمهية الدراسة احلالية فيما يلي

 أوالً: األهمية النظرية:
  (IRT) إن حتديد املتغريات اليت تؤثر يف تدريج بنك األسئلة الذي مت إنشاؤه يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة

ة درجات االختبار البنكي املسحوب له أمهيته ا ومدى أتثري ذلك على دقة معادلرتاضات اخلاصة هبفبعض اال وانتهاك
النظرية والعلمية يف جمال القياس بصفة عامة وبنوك األسئلة بصفة خاصة، كما أن دراسة أتثري انتهاك افرتاضات نظرية 

لية وعربية يف هذا اجملال ارات املسحوبة منها هي أول دراسة حماالستجابة على تدرج بنك األسئلة ومعادلة درجات االختب
 .العربية ابجلديد يف هذا الصدد ري املكتبةثمما ي

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:
ات نظرية االستجابة للمفردات ومدى أتثري ذلك ضإن النتائج اليت يمكن أن تتوصل إليها دراسة أتثري انتهاك افرتا

ت االختبارات البنكية املسحوبة منها، له أمهيته التطبيقية والعملية يف اإلجراءات اخلاصة مبعادلة على دقة معادلة درجا
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درجات االختبارات املختلفة املسحوب مفرداهتا من هذه البنوك، مما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق إمكانية احلصول على 
ليها ابختالف صعوبتها وعدد املفردات املتضمنة هبا، مما وعة ال خيتلف تقدير قدرات األفراد عنصور اختباريه بنكية مت

يؤدي يف النهاية حتقيق املوضوعية املطلوبة للقياس على أسس وضوابط علمية مدروسة. مما قد يسفر عن تطوير 
اإلجراءات اليت تقوم هبا تلك املؤسسات يف إنشاء هذه البنوك ابلشكل الذي يمكن أن يتحقق معه الوصول إىل أعلى 

 .هبا االختبارات البنكية جات املوضوعية اليت يمكن أن تتصفدر 

 :الدراسةمصطلحات 

 :violation كانتها
 .(Douglas, 2006, 365) ويقصد هبا جتاوز مفردات االختيار افرتاض حمدد ينبغي أن يتوافر هبا

  تدريج املفرداتItem calibrations 

  نقطة مفردة )بعدها عن  يلكعرب موقع  يث يالصعوبة حب يستو  مريج متغيهو انتظام مواقع املفردات حول صفر تدر
 (Wright & Stone, 1979, 28- 30)تها فقط بصفر التدريج ( عن مستوى صعو 

 دقة معادلة االختبارات البنكية:
وتتمثل يف حصول األفراد على نفس تقديرات القدرة من الصور االختبارية املختلفة املسحوب مفرداهتا من بنك 

وتقاس إجرائيا بعدم وجود اختالفات جوهرية بني تقديرات قدرات األفراد  (Livingston, 2004, 12). األسئلة
املشتقة من بنك مصغر من األسئلة )حيتوي مفردات اختيارية سهلة وأخرى صعبة( وتقديرات القدرة لنفس األفراد واليت 

 مسحوب مفرداهتما من نفس البنك.( / صعبتلفني من حيث مستوى الصعوبة )سهلاشتقت من اختباريني خم
 رتاضات نظرية االستجابة للمفردة: فانتهاك ا

تتحقق موضوعية  هي جتاوز بياانت مفردات الصور االختبارية لالفرتاضات اليت متثل شروطا ال غىن عنها لكي
 ;Hambelton, 1987, 123 Reise & Waller 2003,62-63) (IRT)  ة نظريةفالقياس يف ضوء فلس

Hambelton et al.,1991,43;) :وتتمثل فيما يلي 

 انتهاك افرتاض أحادية البعد. 

من عامل واحد  واحدًا فقط، و يقاس إجرائيًا بتشبع االختبار أبكثر وهو يعين عدم قياس مفردات االختبار ملتغرياً 
 .على استخدام حتليالت أسلوب التحليل العاملي ملفردات االختبار اعتماداً 

 ستقاللية احمللانتهاك افرتاض ا 

وهو يعين اعتماد مفردة )واحدة على األقل( ابالختبار )املستخدم ابلدراسة( على مفردة أخرى بنفس االختبار، 
(، 2-االختيارية اليت تقــل عـن القيمة ) للمفردة Outfit التباعديInfit  مة التقاريبءيًا يقيم مؤشري املالئويقاس إجرا

 .MICROSCALE ئية بربانمجلتحليالت اإلحصاابوهو متضامن 
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 انتهاك افرتاض السرعة 
ب أن وقت االختبار كان غري كافر حملاولة بويعىن أن مفردات االختبار املرتوكة بدون إجابة هي مفردات تركت بس

 .املمتحن اإلجابة عنها، ويقاس إجرائياً ابلزمن غري املناسب املخصص لإلجابة عن مجيع مفردات االختبار

 للبنود يات املميزةتوازي املنحن Item characteristic curves is parallel 
  (ICC)  امتالك مفردات االختبار لقوة متييز متساوية مما يؤدي إىل توازي املنحنيات املميزة لتلك املفرداتينويع

ا املنحىن املميز للمفردة على وتقاس قوة متييز املفردات إجرائياً مبيل املماس للمنحىن املميز للمفردة )ظل الزاوية( اليت يصنعه
 املعلم املتضمن ابلتحليالت اإلحصائية لربانمج يائناإلحصائية للنموذج اللوغاريتمي تحمور القدرة ابستخدام التحليالت 

2010 RUMM 

 حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة على استخدام تصميم واحد فقط ملعادلة درجات اختبارين وهو تصميم املفردات املشرتكة. -3

 .البارمرت يى استخدام النموذجني أحادي وثالثتقتصر الدراسة يف التحليالت اإلحصائية اخلاصة هبا عل -2

 هبا على إجراء املعادلة الرأسية.تقتصر الدراسة يف إجراءات املعادلة اخلاصة  -1

واستقاللية احملل،  تقتصر الدراسة احلالية على ثالثة فقط من افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة وهي أحادية البعد -3
 السرعة.

دارس جنوب مبم 2030/ 2008تقصر الدراسة على عينة من الصف الثاين من املرحلة اإلعدادية، للعام الدراسـي  -1
القاهرة التعليمية، وقد وقع اختيار الدراسة على هذه العينة نظرا لضمان التجاوب و اجلدية بتعليمات املوقف 

 .ا يميزه ابهلدوء واالستقرارهذا الصف يمثل منصف هذه املرحلة ممالتطبيقي ألداة الدراسة، كما أن 

 ختصص الرايضيات،  الدرجة اجلامعية األوىل للباحث يفاقتصرت أداة الدراسة املستخدمة على مادة اجلرب، نظرا ألن  -3
 .كما أنه يتمتع خبربات يف تدريس مادة الرايضيات يف املرحلة األوىل حبياته الوظيفية

 :اسةات الدرفرضي

ابختالف )حتقق  و املشرتك املعدل )بنك األسئلة( ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي -3
 ./ انتهاك ( فرتاض أحادية البعد للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات التدريج

ادل )بنك األسئلة( ابختالف املشرتك املع ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و -2
 ./ انتهاك( افرتاض استقاللية احملل للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات التدريج)حتقق

ابختالف ( نك األسئلةبال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك املعدل ) -1
 ة املستخدمة يف إجراءات التدريج.للصور االختباري/ انتهاك ( فرتاض السرعة )حتقق

 .ال ختتلف تقديرات القدرة لألفراد ابختالف صور االختبارات البنكية اليت تتوافر هبا مجيع االفرتاضات -3
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 .املنتهكة القرتاض أحادية البعد ال ختتلف تقديرات القدرة لألفراد ابختالف صور االختبارات البنكية -1

 .قدرة لألفراد ابختالف صور االختبارات البنكية املنتهكة القرتاض استقاللية احمللال ختتلف تقديرات ال -3

 .ال ختتلف تقديرات القدرة لألفراد ابختالف صور االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض السرعة -.

 إجراءات الدراسة:
 :تناولت الدراسة يف إجراءاهتا الفقرات التالية

 :عينة الدراسة
اإلعدادية ) ( طالب مت سحبها عشوائيًا من طالب الصف الثاين من املرحلة 3311راسة من )تكونت عينة الد
( سـنة، واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد عينة 33، 1توسط عمر)مبوب القاهرة التعليمية نطقة جناملتوسطة ( مبدارس م

 لكلية على إجراءات الدراسة.الدراسة ا
 لدراسةكلية على اإلجراءات املختلفة لالتوزيع أفراد العينة  :(1جدول )

 حجم العينة اإلجراء املستخدم
 311 التحقق من اخلصائص السيكومرتية واإلحصائية ألدوات الدراسة.

 300 إجراءات التحكم يف )حتقق/ انتهاك( افرتاضي أحادية البعد واستقاللية احملل.
 100 إجراءات التحكم يف )حتقيق/ انتهاك( افرتاض السرعة.

 300 إجراءات اختبار الفرضيات.
 3311 جمموع اإلجراءات الكلية.

 أدوات الدراسة
ادة اجلرب للصف الثاين اإلعدادي يف صورتني خمتلفتني )أ، ب( يف م قام الباحث إبعداد اختبار حتصيلي يتمثل

أما الصورة  ،ر من متعدد( مفردة، تتضمن الصورة األوىل )أ( مفردات من نوع االختيا30حتتوي كل صورة منهما على )
(، يف نفس إكمال –أصواب وخط –ت )اختيار من متعدداألخرى )ب( فتتضمن ثالثة أنواع خمتلفة من املفردا

املوضوعات املستهدفة من الصورة )أ( وتقيس نفس األهداف، وقد راعت الدراسة أال يكون هناك تنوع شديد بني 
ه على إجابة توى الصعوبة وأال تعتمد اإلجابة عن إحدى مفرداتمفردات هذه الصورة من حيث نوع الصياغة أو مس

( αار، وتوفري قدر كبري من االتساق بني مفرداهتا وذلك من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ )مفردة أخرى ابالختب
Cronbach,s وحذف املفردات االختبارية اليت حتقق أعلى قيمة هلذا املعامل وذلك من خالل إجراء (α if item 

deleted) بربانمج التحليالت اإلحصائيةSPSS،  وقد روعي أيضا مع الصورة )ب( أن تتنوع املفردات اخلاصة هبا من
حيث الصياغة هبدف حتقيق انتهاك افرتاض أحادية البعد، وقد روعي أن تتسق مفردات هذه الصورة أيضا من حيث 
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)أ( حيث بلغ متوسط صعوبة مفردات كل من صوريت االختبار  مستوى الصعوبة مع املفردات املناظرة هلا ابلصورة األخرى
ق لثاين اإلعدادي، كما روعي أن تتس( طالب من طالب الصف ا321عينة استطالعية حجمها ) على( 0711) تقريباً 

 من احملكمني املفردات املتناظرة بصوريت االختبار يف قياسها لنفس األهداف املعرفية من خالل استطالع رأي عينة
الختبار الدراسة بصورتيه السيكومرتية للقياس  ط( فرد، وقد حتققت الدراسة من الشرو 90بلغ حجمها ) ملختصنيا

 رة ب( الدراسة على النحو التايل:)الصو  ،املختلفتني )الصورة أ(

 بات:ثال رتقدي :أوالً 
كرونباخ( و )إعادة  ألفالي )ب( بطريقيت االتساق الداخ، ه أقامت الدراسة بتقدير ثبات اختبار الدراسة )بصورتي

 االختبار( كما هو موضح ابجلدول التايل:
 (ق الختبار الدراسة )الصورة أ، الصورة بدمعامالت الثبات والص :(4جدول )

 معامل ثبات االختبار الطريقة
 الصورة ب الصورة أ

 0739 0798 ألفا كرونباخ
 07.8 0793 إعادة االختبار

 بينما بلغت القيمة (،0798)ت قيمته الصورة أ( بلغاجلرب ) ن قيمة معامل ألفا الختبارل السابق أمن اجلدو  يتضح
( لكل من وماً ي 10بفاصل زمين قدره ار )بختامل حساب الثبات بطريقة إعادة االما بلغ معكللصورة )ب(  ( 0739)

رجع اخنفاض قيمة معامل الثبات ، وقد يللصورة )ب(( 07.8) يف حني بلغ ،للصورة )أ(( 0793) ختبار القيمةصوريت اال
وع التحصيلي وهذه فا إىل أن اختبار الدراسة من النلكل من صوريت االختبار يف طريقة اإلعادة عن قيمته يف طريقة أل

النوعية من االختبارات تتعلق مبعلومات يدروسوهنا الطالب ابلفعل، مما يرتتب عليه استفادة بعضهم من أخطائهم يف املرة 
وعلى الرغم من ذلك فان قيم معامالت الثبات اليت مت  ،التطبيق وجتنب الوقوع هبا يف املرة الثانية من التطبيق األوىل من

 .التوصل إليها تشري إىل أن اختباري الدراسة يتمتعان بثبات مرتفع

 ثانيًا: تقدير الصدق:
 :ب( الدراسة على النحو التايل، دق اختبار )بصورتيه أمت تقدير ص

مدى صدق  وهي أنسب الطرق اليت يمكن من خالهلا التعرف على" احملكمني" الدراسة طريقة صدقاستخدمت 
وضمت هذه  ،( فرداً 90على جمموعة بلغ حجمها ) (يل فقد مت عرض االختبار )بصورتيهاالختبارات التحصيلية، وابلتا

رق التدريس بكلية الرتبية جبامعة املنصورة اهج وط يف مادة الرايضيات من قسم املناجملموعة عددا من اخلرباء املتخصصني
فرد(، وبعض موجهي ومدرسي مادة الرايضيات  32فرد(، واملركز القومي لالمتحاانت والتقومي الرتبوي ابلقاهرة ) 29)

 وقد مت اإلبقاء على املفردات اليت اتفقت عليها العينة الكلية من احملكمني بنسبة قدرها ،فرد( 30ابلتعليم اإلعدادي )
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ب( يف ضوء احملددة التفاق ، ( مفردات من كل من الصورتني )أ30(، وقد أسفر هذا اإلجراء عن حذف )91%)
 .احملكمني

 منهج الدراسية:
 عنالناتج ) درج بنك األسئلةحيث أن الدراسة ختترب أتثري انتهاك بعض افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة على ت

االختبارات البنكية املسحوبة، مما  ودقة معادلة درجات (،الصعوبة يستو ث من خمتلفني من حييار يفردات اختدمج م
يقتضي إجراء مقارانت بني تدرجيي الصعوبة املرجعي واملشرتك املعدل للمفردات االختبارية )بنك األسئلة(، وكذلك عقد 

ارن يف الوصفي التحليلي املقمقارانت بني تقديرات القدرة لعينة الدراسة فسوف تعتمد الدراسة على استخدام املنهج 
 إجراءات اختبار الفرضيات.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة
 :اخلاصة هبا ائية التالية يف اختبار الفرضياتتستخدم الدراسة األساليب اإلحص

 .(Standard error of measurement)اخلطأ املعياري للقياس  -3
 .Factorial analysisالتحليل العاملي  -2

 .(Repeated measure)القياس املتعدد  حتليل تباين -1

 ة:مدستخائية املحصاإل جالربام
 رضيات اخلاصة هبا:فلتالية يف اختبار التستخدم الدراسة الربامج اإلحصائية ا

 ين القياس املتعدد(.حتليل تبا ،التحليل العامليوذلك حلساب ) SPSS برانمج -3

االختبارات السهلة والصعبة وإعداد بنك األسئلة، وقد إلجراء عمليات الربط بني مفردات  microscale برانمج
 Score مت اختيار هذا الربانمج نظرا الحتواء حتليالته على إجراءات تسفر عن إجياد جـدول تقديرات القدرة املتوقعة

Table إجراءات اختبار فرضيات  لكل درجة كلية يمكن احلصول عليها من االختيار، مث استخدام هذه القدرات يف
 الدراسة.

 ساب قوة متييز مفردات االختبار.حل rumm 2010 برانمج -2

 اخلاصة باختيار فرضيات الدراسة: اإلجراءات
 م اإلجراءات اخلاصة ابلدراسة إىل:تنقس

 ميزة للبنود.إجراءات خاصة ابلتحقق من توافر افرتاض توازي املنحنيات امل -أ

 ابلتحكم يف افرتاض أحادية البعد.إجراءات خاصة  -ب

 تحكم يف افرتاض استقاللية احملل.ات خاصة ابلءإجرا -ت
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 .خاصة ابلتحكم يف افرتاض السرعةإجراءات  -ث

 .إجراءات خاصة ابختبارات الفرضيات -ج

 لي بيان مفصل لإلجراءات السابقة.وفيما ي

 هة للبنود الختبار الدراسة بصورتيافرتاض توازي املنحنيات املميز توافر إجراءات التحقق من -أ
 )أ، ب(.

دمت الدراسة هذه اإلجراءات لعزل لتثبيت أثر افرتاض توازي املنحنيات املميزة على نتائجها، نظرا ألن وقد استخ
 :ية وبيان هذه اإلجراءات فيما يليهذا االفرتاض مل خيضع للمعاجلات اخلاصة ابلدراسة احلال

عدادية املرحلة اإل من( طالب 300ستطالعية بلغ حجمها )ا( على عينة ب ،تطبيق اختبار الدراسة بصورتيه )أ -3
 .( فرد للصورة )ب(100) ،( فرد للصورة )أ(100)الصف الثاين(. بواقع )

حتليل استجاابت العينة املستهدفة على اختبار الدراسية بصورتيه )أ، ب( هبدف التحقق من تساوي معامالت  -2
( 073عليها أو تساوي القيمة )التمييز للمفردات داخل كل صورة، وكذلك حتديد املفردات اليت يقل قيمة التخمني 

 three) لالستبقاء عليها يف إجراءات الدراسة، وذلك ابستخدام التحليالت اخلاصة ابلنموذج الثالثي املعلم

prameter logistic model) املتضمن بربانمج التحليل RUMM2010  تعيني معامالت التمييز  هبدف
، ومن مث (item characteristic curve) (ICC) ل مفردةردات، وكذلك احلصول على املنحىن املميز لكفللم

، واليت تكون منحنيات التمييز اخلاصة هبا متوازية ( تقريباً 3انتقاء املفردات اليت تبلغ معامالت التمييز هلا القيمة )+
 بينها. فيما

 الختبار الدراسة بصورتيه )أ، ب(.إجراءات التحكم بافرتاض أحادية البعد  -ب

املنحنيات املميزة  التالية للتحقق من افرتاض أحادية البعد، وذلك بعد التحقق من افرتاض توازيتتبع اخلطوات 
 نود كما تبني من اإلجراء السابق:للب
التحليل العاملي )طريقة املكوانت حتليل استجاابت عينة األفراد على مفردات الصورة )أ( ابستخدام أسلوب  -3

ت يف إعدادها كما دمستخالصورة نتيجة لإلجراءات اليت عد املتوقع توافره هبذه ا( الختبار افرتاض أحادية الباألساسية
 .سبقت اإلشارة

حتليل استجاابت عينة األفراد على مفردات الصورة )ب( ابستخدام أسلوب التحليل العاملي للتحقق من انتهاكها  -2
 يف إعدادها كما سبقت اإلشارة. نتيجة لإلجراءات اليت استخدمت الفرتاض أحادية البعد املتوقع عدم توافره

 ابستخدام القواعد التالية: ،بعدالتحقق من توافر أو عدم توافر افرتاض أحادية ال -1

القيمة جيب أن  فإن ذلك يعترب مؤشر على أحادية البعد، وحدد ريكاس أن هذه ،إذا فسر العامل األول أكرب تباين -
 .(Recase,cited in Hattie,1985)( %20تساوي ) تكون أكرب من أو
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فإن ذلك ( 2) ةامن للعامل الثاين أكرب من القيمإذا كانت نسبة قيمة اجلذر الكامن للعامل األول إىل قيمة اجلذر الك -
 .(Lord, 1980)الختبار متشبعا بعامل واحد مهيمنيعين أن ا

امل األول بينما يقل هذا بني قيم اجلذر الكامن للع شديداً  يظهر احنداراً  Scree plot إذا كان اختبار الفرز مقياس -
االختبار ابفرتاض  االحندار بشكل واضح بني اجلذور الكامنة للعوامل األخرى فإن ذلك يشري إىل مؤشر آخر لتمتع

 .(Gessaroli & De Champlain, 2005)أحادية البعد.

 البعد.االختبار ابفرتاض أحادية  خيالف القواعد السابقة فإن ذلك يشري إىل عدم متتع حدث ما إذا -

 الختبار الدراسة بصورتيه )أ، ب(.إجراءات التحكم بافرتاض استقاللية احملل  -ج

 ية احملل للصورة االختيارية )أ(:: التحكم يف افرتاض استقاللأوالً 
بعد التحقق من افرتاض توازي املنحنيات املميزة للبنود، وكذلك افرتاض أحادية البعد للصورة )أ( تتبع اخلطوات 

( وهي 3خرتني من هذه الصورة ومها الصورة أ)أالتحقق يف افرتاض استقاللية احملل للحصول علي صورتني  التالية هبدف
استقاللية احملل (  ،أحادية البعد ،الصورة اليت ينبغي أن يتحقق هبا االفرتاضات الثالثة ) توازي املنحنيات املميزة للبنود

ح هذا رتاضات السابقة عدا افرتاض استقاللية احملل ويمكن توضي( اليت ينبغي أن تتحقق هبا االف2وكذلك الصورة أ)
 اإلجراء ابخلطوات التالية:

 يعل اعتماداً  (IPL)لنموذج اللوغاريتمي أحادي املعلمحتليل بياانت تطبيق الصورة )أ( على عينة الدراسة ابستخدام ا -3
مني املتجاوزين ئغري املالألفراد هبدف استبعاد ا  MICROSCALE "لكيروسيكما " الت اخلاصة بربانمجيالتحل

، infit اإلحصائية املتضمنة بربانمج التحليل ومها املؤشرين: التقاريب مةءمة اإلحصائية ملؤشرات املالءحلدود املال
( لكل من هذين 2-( وكذلك اليت تقل عن )2مة اليت تزيد عن )+ءمؤشرات املال، وهي outfitوالتباعدي 
( إىل األفراد 2+اليت ها قيم موجبة كبرية جتاوزت احلاد ) (Infit) ةبت املالءمة املتقار ث تشري إحصاءاحي ،املؤشرين

الذين يفشلون يف اإلجابة الصواب على مفردات تقرتب يف مستوى صعوبتها من مستوى قدراهتم، أما إذا قلت 
إذا كانت إحصاءات الختبار، ( فقد يشري ذلك إىل تشابه االستجاابت على ا2-عن احلد ) ةمءءات املالإحصا
( فإن هذا يدل على أن الطالب يستطيعون 2هلا قيمة كبرية موجبـــة )جتاوزت احلد +  Outfit مة املتباعدةءاملال

اإلجابة الصواب على  يفشلون يف على مفردات تزيد يف مستوى صعوبتها عن مستوى قدراهتم أو اإلجابة صواابً 
( فقد يشري 2-مة عن احلد )ءاهتم، أما إذا قلت إحصاءات املالر مفردات تقل يف مستوى صعوبتها عن مستوى قد

 .(Wright & Liancer, 1987:4-20)تشابه إجاابت األفراد  ذلك إىل

إعادة إجراء حتليل استجاابت أفراد عينة الدراسة هلذه الصورة االختبارية )أ( مرة أخرى بعد إجراء احلذف )املوضح  -2
ت اخلاصة هبا ابستخدام نفس الربانمج هبدف التعرف على املفردات غري املالئمة ابخلطوة السابقة( من واقع البياان

 ستبعادها وفقا للخطوات التالية:ال
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اعدي بمة التقاريب والتءاملالمة اإلحصائية وفقا ملؤشري ءصورة )أ( اليت جتاوزت حدود املالاستبعاد املفردات من ال -أ
ملؤشرين، حيث ( لكل من هذين ا2-وكذلك اليت تقل عن )( 2+) مة للمفردات اليت تزيد عنءوهي مؤشرات املال

فردات ( إىل أن هذه امل2+مة للمفردات االختبارية لكل من املؤشرين السابقني عن القيمة )ءتشري إحصاءات املال
وهذا يشري على وجود عيبا يف صياغتها، أو عدم صدقها يف قياس ما  (Misfit) مةءضعيفة من حيث مستوى املال

كن اعتبارها ( فيم2-مة لنفس املؤشرين تقل عن القيمة )ءدات، أما إذا كانت إحصاءات املاله ابقي املفر تقيس
تعتمد على مفردات ا و يما بينهفهذه املفردات شديدة التشابه  مما يدل على أن (Overfit) مةءمتجاوزة حلدود املال

أي تكون منتهكة الفرتاض اخلاصة ابلنموذج ) ارض مع الفروضاالختيار األخرى فهي غري مستقلة عنها وهذا يتع
وذلك هبدف حتقيق افرتاض  ،(Wright & Liancer, 1987: 4- 20استقاللية احملل(، ولذلك جيب حذفها

(. وابلتايل يتوافر هلذه الصورة كل من االفرتاضني )توازي 3استقاللية احملل هلذه الصورة للحصول على الصورة أ)
 استقاللية احملل(. ،ية البعدحاداملنحنيات املميزة، أ

وهي   outfit التباعديو  infit مة التقاريبءمة اإلحصائية ملؤشري املالءاملفردات اليت جتاوزت حدود املالاستبعاد  -ب
مة واليت ءنفس احلدود من املاللكل منهما واإلبقاء على املفردات اليت تتجاوز ( 2)+ مة اليت تزيد عنءمؤشرات املال

( لكل منهما، هبدف احلصول على صورة أخرى من الصورة )أ( ال يتوافر هبا افرتاض استقاللية 2-تقل عن القيمة )
توازي ،أحادية البعد  يلتايل يتوافر هلذه الصورة افرتاض( واب2القياس ) تنتهك هذا االفرتاض ( ولتكن هي الصورة أ)

 .ستقاللية احمللااملميزة، وال يتوافر هلا افرتاض املنحنيات 

 ختبارية )ب(ورة االصية اجملل لل: التحكم يف اقرتاض استقاللثانياً 
املميزة للبنود  اتا افرتاض توازي املنحنيهب ن السابقتان مع الصورة االختبارية )ب( واليت يتحققاتتكرار اخلطو  -1

 .عدا افرتاض أحادية البعد ، افرتاض استقاللية القياسابإلضافة إىل

 إجراءات التحكم بافرتاض السرعة. -د
ب( يف اخلطوات )(، 2)( أ3أ) ،تبدو إجراءات التحكم يف افرتاض السرعة لكل صورة اختبارية مستخدمة ابلدراسة

 التالية:
( طالب مـن طـالب الصف الثاين 100تطبيق الصور السابقة املختلفة الختبار الدراسة على عينة استطالعية ) -3

ب لإلجابة على مجيع فقرات الزمن الفعلي املناسرية، حلساب ( طالب لكل صورة اختيا300عدادي بواقع )اإل
و هو الزمن الكايف الذي يسمح جلميع الطالب مبحاولة اإلجابة على مجيع فقرات االختبار بدون ترك أية  ،االختبار

 ر بال استثناء.أسئلة يف هناية االختبا

ل دد الطالب اجمليبني على ك( من ع%30ة مع انتهاء اإلجابة لنسبة )بب الوقت الذي ينقضي من زمن اإلجاحسا -2
اف لإلجابة عن كل صورة ع، مث تسجيل الوقت الذي مت التوصل إليه كزمن كبصورة من الصور االختبارية األر 

وابلتايل يمكن حتقيق االفرتاض اخلاص ابلسرعة، وابلتايل فإن  ،(Van der Linden, 2011, p. 51)اختيارية
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ة عنها ولكن باالختبار ال يسمح مبحاولة اإلجا ر ال يرتكها بسبب أن زمناملفردة اليت يرتكها اجمليب على االختبا
 هي اليت حتول دون اإلجابة عنها. بسبب أن قدرته فقط

( والذي مت حتديده من 3( من الوقت املناسب والذي مت تقديره للصورة أ)%11حذف جزء من الوقت يقدر بنسبة ) -1
( %.3اخلاصة هبا مساواي لـ )( والذي حيدد زمن اإلجابة 1)أالصورة ، وابلتايل حنصل على (2اخلطوة السابقة )رقم 

( تنتهك افرتاض 1(، وابلتايل يمكن احلصول على صورة جديدة وهي أ)3)أمن الوقت املخصص للصورة  اً بتقري
 .ر هبا افرتاضي أحادية البعد، استقاللية احمللفويتوا (Van der Linden, 2007,120)السرعة فقط 

 تبار فرضيات الدراسةإجراءات اخ -ه

 جراءات اختبار الفرض األول:إ -أ

اليت حتتوي مجيع املفردات السهلة والصعبة( بعد تطبيقها على عينة حجمها ( )3بياانت الصورة االختبارية أ)حتليل  -3
وذلك هبدف احلصول على  (1pL)( طالب من طالب مدارس جنوب القاهرة التعليمية، ابستخدام منوذج 300)

ى الصعوبة( ة اخلاص مبفردات هذا االختيار ) املتضمن جلميع املفردات اليت ختتلف من حيث مستو تدريج الصعوب
 وهو التدريج املرجعي.

إىل اختيارين فرعيني أحدهم سهل وهو  (IRT) ( اليت يتوفر هبا مجيع افرتاضات نظرية3تقسيم الصورة االختبارية أ) -2
دة اللوجيت( عن القيمة )صفر(، واآلخر صعب وهو االختبار اليت االختبار اليت تقل تقديرات صعوبة مفرداته )بوح

 (.صفر) تزيد تقديرات صعوبة مفرداته )بوحدة اللوجيت ( عن القيمة

حيث جيب أال تقل عدد هذه املفردات عن  ،حتديد عدد املفردات املشرتكة بني االختبارين الفرعيني السهل والصعب -1
، وجيب أن تكون هذه املفردات متوسطة املستوى من الصعوبة أي من عدد مفردات االختبار الواحد( 10%)

 .(Cook, L.2004)( تقرتب تقديرات الصعوبة اخلاصة هبا من القيمة )صفر

( والصعب )املتضمن نفس املفردات املشرتكة ( ت املشرتكةحتليل بياانت كل من االختيارين السهل )املتضمن املفردا -3
تدريج الصعوبة اخلاص بكل  ( وذلك هبدف احلصول علىحادي املعلم )منوذج راشاريتمي أابستخدام النموذج اللوغ

 منهما.

بنك األسئلة ( ) كبصقر واحد مشرت  كج مشرت يتدر  يف السهل و الصعب( )ينين الفرعيار يمفردات االخت يجيدمج تدر  -1
 .MICROSCALE ابستخدام تصميم املفردات املشرتكة املتضمن بربانمج

 تبارين الفرعيني )السهل والصعب(. لصعوبة التدريج املشرتك لالخحساب املتوسط احلسايب -3

اشتقاق التدريج املشرتك املعدل من التدريج املشرتك الناتج من ضم االختبارين الفرعيني )السهل والصعب( واملشتقني  -.
فردة من ( من صعوبة كل م3(، وذلك بطرح املتوسط احلسايب الناتج من اخلطوة السابقة )رقم 3من الصورة أ)

 (ك األسئلةنإىل القيمة )صفر( )ب املفردات ابلتدريج املشرتك إلجياد التدريج املشرتك املعادل احملول صفر تدرجيه
(Ingebo,G.,2005,p122). 
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شرتك املعدل( ملفردات وامل يشتقة من تدرجيي الصعوبة )املرجعإجياد القيم املطلقة للفروق بني تقديرات الصعوبة امل -9
 (.3الصــورة أ)

 ريج املشرتك.داملرجعي والت جيني( املشتقة من التدر 3ت الصورة أ)ت مفرداابإجياد جمموع األخطاء املعيارية لصعو  -8

حساب داللة الفروق بني تقديرات صعوبة التدريج املرجعي والتدريج املشرتك املعدل لكل مفردة من مفردات  -30
( مبجموع األخطاء املعيارية الناجتة من اخلطوة 9ة عن اخلطوة ( وذلك مبقارنة القيم املطلقة للفروق )الناجت3الصورة أ)
 ( وفقا للقواعد التالية:8ة )رقم السابق

روق دالة من فاعتربت هذه ال اإذا كانت الفروق يف تقديرات الصعوبة للمفردات أكرب من جمموع األخطاء املعيارية هل -
بة للمفردات أقل من أو تساوي جمموع األخطاء املعيارية تقديرات الصعو  إلحصائية، أما إذا كانت الفروق يفالوجهة ا

ـعوبة الدالة إحصائيا بني تقديرات الص هلا اعتربت هذه الفروق غري دالة من الوجهة اإلحصائية، وإذا بلغ عدد الفروق
أقل من عدد ( أو 0701( نسبة )للقاعدة السابقة ك املعدل )وفقاً املتناظرة للمفردات بني التدرجيني املرجعي واملشرت 

الفروق دل ذلك على دقة التدريج املشرتك املعدل )بنك األسئلة(، أما إذا بلغ عدد الفروق الدالة إحصائيا بني 
( من عدد 0701واملشرتك املعدل أكرب من النسبة ) ية للمفردات بني التدرجيني املرجعتقديرات الصعوبة املتناظر 

 ,.Lidwine B) (Aimee,M, 2008)املعدل )بنك األسئلة (  الفروق دل ذلك على عدم دقة التدريج املشرتك

2006). 

 ( للصورة )ب(.33إىل  3تكرار اخلطوات السابقة ) -33

 ات اختبار الفرض الثاني:ءإجرا -ب

اختبار الفرض  (، وهي اخلطوات اليت اتبعت يف2( السابقة مع الصورة االختبارية أ)33 -3تباع كل اخلطوات )إ
 .األول

 قرض الثالث:ات اختبار الءإجرا -د
 اختبار الفرض األول. (، وهي اخلطوات اليت اتبعت يف1)أ( السابقة مع الصورة االختبارية 33 -3اتباع كل اخلطوات )

 بع.ءات اخلاصة باختبار الفرض الرااإلجرا -د

 .االفرتاضات ( اليت يتحقق هبا كل3إجياد الدرجات الكلية لعينة الدراسة يف اختبار الفرعي السهل للصورة أ ) -3

 والناتج (Score table) إجياد جدول تقديرات القدرة املتوقعة لكل درجة درجات االختبار اجلرب الفرعي الســهل -2
 .MICROSCALEليمج التحلانتخدام بر ابس كوذل (1pL)عن التحليل ابستخدام منوذج راشي

( 3)السهل املشتق من الصورة أ الفرعيحتويل الدرجات الكلية واليت حصل عليها كل فرد بعينة الدراسة يف االختبار  -1
( 2إىل القدرات املتوقعة هلا من خالل التقديرات املتوقعة املقابلة لكل درجة خام يف االختبار والناجتة من اخلطوة رقم )

 .(SPSS18) وذلك ابستخدام برانمج
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القدرات املتوقعة (، للحصول على 3)الفرعي الصعب املشتق من الصورة أ( مع االختبار 1إىل  3تكرار اخلطوات ) -3
 راد عينة الدراسة هبذا االختبار.للدرجة الكلية احلاصل عليها كل فرد من أف

السهلة والصعبة( فردات )والذي حيتوي مجيع امل –(3الصورة أ) –( مع االختبار الكلي1إىل  3تكرار اخلطوات ) -1
 د عينة الدراسة هبذا االختبار.راللحصول على القدرات املتوقعة للدرجة الكلية احلاصل عليها كل فرد من أف

مبوجب اخلطوات السابقة يمكن احلصول على ثالثة تقديرات للقدرة املتوقعة لكل درجة كلية خام حصل عليها كل  -3
الصعب(  ،ل(، واالختياران الفرعيان )السه3)أاالختبار الكلي  :ثفرد من أفراد عينـة الدراسـة ابالختبارات الثال

 (.3)املشتقان من الصورة أ

 إىل تقديرات جديدة بوحدة الوات logit حتويل تقديرات القدرة الثالثة لكل فرد من أفراد العينة من وحدة اللوجيت -.

Watt  ابستخدام الصيغة التالية  –للتخلص من االشارات السالبة(Masters, 1984) ب: 6899اظم، ك) يف
60.:) 

ß = 50 + (15 / Ln4) B 

 .اللوغاريتم الطبيعي .Lnتقدير القدرة بوحدة اللوجيت  B،دة الواتتقدير القدرة احملول بوح  ßحيث
قة لعينة الدراسة الكلية ابستخدام بالثالثة الناجتة من اخلطوة السا إجياد داللة تباين الفروق يف تقديرات القدرة -9

 (.repeated measure األسلوب اإلحصائي املستخدم )حتليل تباين القياس املتعدد

 الفرض اخلامس ات اختبارءإجرا -د

ا كل ( مع الصورة )ب( اليت يتحقق هب9إىل  3جراءات اختبار الفرض الرابع )تكرار نفس اخلطوات السابقة إب
 ان )السهل والصعب( املشتقان منه.البعد، واالختباران الفرعي حاديةأاالفرتاضات عدا افرتاض 

 ات اختبار الفرض السادس.ءإجرا -د

( اليت يتحقق هبا كل 2( مع الصورة )أ9إىل  3اءات اختبار القرض الرابع )جر تكرار نفس اخلطوات السابقة إب
 ) السهل والصعب ( املشتقان منه.االفرتاضات عدا افرتاض استقاللية احمللي واالختباران الفرعيان 

 ار الفرض السابع.ات اختبءإجرا -د

( اليت يتحقق هبا كل 1الصورة )أ( مع 9إىل  3جراءات اختبار الفرض الرابع )تكرار نفس اخلطوات السابقة إب
 .االفرتاضات عدا افرتاض السرعة واالختباران الفرعيان ) السهل والصعب ( املشتقان منه

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 لدراسة:النتائج اخلاصة بتحليل اختبارات ا -أ

 :لقد أسفرت النتائج اخلاصة إبجراءات حتليل اختبارات الدراسة عن النتائج التالية

 ائج اخلاصة بتحليل االختبار )أ(:تن: الأوال
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 من بربانمجاملتض (1PL)لنموذج اللوغاريتمي أحادي املعلمبعد استخدام التحليالت اخلاصة اب

MICROSCALE  ئمني والذين جتاوزت مؤشرات يف حتليل مفردات االختبار )أ(، وبعد إجراء حذف األفراد غري املال
، مث outfit والتباعدي  infit التقاريي مةءلكل من مؤشري املال( 2±) موح هبا وهيمة اإلحصائية هلم احلدود املسءاملال

رقم  إعادة التحليل مفردات االختبار مرة أخرى بعد هذا اإلجراء مت احلصول على نتائج التحليل اآلتية واملبينة جبدول
(1.) 

 (ار )أة ومؤشرات املالءمة اإلحصائية ملفردات االختببو عتقديرات الص :(3جدول)
تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ(

 ابللوجيت
مؤشر املالءمة التقاريب 

infit 
مؤشر املالءمة التباعدي 

outfit 
 اخلطأ املعياري للقياس

3 07013 373. -2719 070229 
2 0731 3799 -27.1 07239 
1 07031 -0791 -0711 070229 
3 070383 078 0783 07229 
1 07121 -3711 -3723 070229 
3 07201 -0733 -0733 070229 
. 07228 3798 3733 070229 
9 07231 -0703 07.. 070229 
8 -070083 -3713 -0733 070229 
30 -07021. -0703 0733 070229 
33 -070203 -0738 -0791 070229 
32 072.3 -0718 -0713 070229 
31 -070133 0732 0721 070229 
33 -070298 073 071. 070229 
31 -070018 -0793 -0791 070229 
33 -070012 2700 0789 070229 
3. 070332 0722 0733 070229 
39 070003 0733 0712 070229 
38 -070033 0709 -07.. 070229 
20 07008 0733 -0703 070229 
23 -070033 0701 0723 070229 
22 07032. 0708 -0708 070229 
21 -070018 -0781 -0733 070229 
23 -070113 071. -0713 070229 
21 -070212 0731 0733 070229 
23 070091 3722 07.1 070229 
2. 0700.8 -0719 -0711 070229 
29 0 -0733 0701 070229 
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28 -070399 -0783 -07.1 070229 
10 -070011 -0702 0732 070229 
13 070019 373 -0709 070229 
12 0702.3 -379 -37.1 070229 
11 -0722 2700 2722 070229 
13 070019 0721 3731 070229 
11 -070083 0721 -0709 070229 
13 070031 071. 078. 070229 
1. 070312 -2701 -0783 070229 
19 -070212 3782 3738 070229 
18 070091 3720 3723 070229 
30 070233 -378. -3728 070229 
33     
32     
31     
33     
31     
33     

اليت قلت قيم مؤشري  (Overfit) ويالحظ ابلبياانت املتضمنة ابجلدول السابق عدم حذف املفردات عري املالئمة
 .( هبدف استخدامها يف إجراءات التحكم يف افرتاض استقاللية احملل2-عن القيمة ) (infit،outfit) املالءمة هلا

 تائج اخلاصة بتحليل االختبار )ب(لنثانيا: ا
( يف حتليل مفردات أحادي املعلم )املشار إليه سابقاً بعد استخدام التحليالت اخلاصة ابلنموذج اللوغاريتمي 

مة اإلحصائية هلم احلدود املسموح ءئمني والذين جتاوزت مؤشرات املالاالختبار )ب(، وبعد إجراء حذف األفراد غري املال
، مث إعادة التحليل مفردات االختبار مرة outfit  ديوالتباع infit مة التقاريبءلكل من مؤشري املال (2±) هبا وهي

 (.3دول رقم )جبأخرى، مت احلصول على نتائج التحليل اآلتية واملبينة 

 (تقديرات الصعوبة ومؤشرات املالءمة اإلحصائية ملفردات االختبار)ب :(2جدول )
دة بوحالصعوبة  تقدير مفردات

 اللوجيت
مؤشر املالءمة التقاريب 

infit 
مؤشر املالءمة التباعدي 

outfit 
 اخلطأ املعياري للقياس

3 3733 -2703 -37.3 0708 
2 07.. -0738 -0782 0708 
1 0733 -3711 -372. 0708 
3 -0783 -07.3 -3783 0731 
1 -079. 0789 3792 0731 
3 -0723 -0733 0713 0733 
. 0713 372 07.3 0708 



 4112( 1( إبريل ج )89د )العد  جملة كلية الرتبية ببنها 

044 

 

9 0738 3718 3703 0708 
8 -3703 071 373. 0733 
30 0703 3731 3 0730 
33 0719 -0733 -3722 0708 
32 -073 0713 0728 0733 
31 -2731 073. 0733 072. 
33 0711 0733 3711 0708 
31 0723 3731 3732 0730 
33 -071 -0713 -073 0733 
3. -373 -073. -3731 0733 
39 372 3718 373. 0708 
38 0701 -373. -0718 0730 
20 0721 -3728 -373. 0730 
23 0703 -0718 -07.3 0730 
22 -0711 0738 -0731 0733 
21 -0731 0732 -0728 0732 
23 -3713 0713 2703 0733 
21 0791 37.3 3788 0708 
23 -0713 -3733 -3732 0733 
2. -0711 0709 0711 0733 
29 -0733 -0703 3708 0733 
28 071 0783 0711 0708 
10 -0792 -0722 -07.2 0732 
13 3703 -0709 0713 0708 
12 3728 -373. -3733 0708 
11 0713 3739 373 0708 
13 2793 -071 -..2 0732 
11 0739 -07. -0739 0730 
13 -3703 -3702 -270. 0733 
1. -0781 -0713 -0711 0731 
19 0703 -07.8 -3713 0730 
18 0719 3709 3713 0708 
30 0718 -3708 -07.2 0708 
33 -0788 -07.3 -071. 0708 
32 0733 -0738 -3703 0708 

ف السابق جاءت مالئمة ومل تتجاوز احلدود ذهذا وقد تبني أن كل املفردات الناجتة من التحليالت بعد إجراء احل
 .outfitوالتباعدي  infit( لكل من مؤشري املالءمة التقاريب 2املسموح هبا وهي )
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راسة رتاضات نظرية االستجابة للمفردة الختياري الدفائج اخلاصة بإجراءات التحكم يف االنت -ب
 ()أ، ب

 ،ألن الدراسة احلالية هتتم ابلكشف عن أتثري انتهاك بعض افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة ) أحادية البعد نظراً 
ة منها، كان من الضروري لتحقيق بعادلة االختبارات البنكية املسحو السرعة( على تدرج بنك األسئلة وم ،استقاللية احملل

ات للتحكم فـي هـذه االفرتاضات ابختباري الدراسة )سبق اإلشارة إليها من قبل( وفيما هذا اهلدف اختاذ بعض اإلجراء
 :يلي عرض للنتائج اخلاصة هبذه اإلجراءات

 ات املميزة للمفردات:نياض توازي املنحاءات التحكم بافرترائج إجنت -1

ثي املعلم ابستخدام التحليالت لقد أسفرت التحليالت املبدئية الختباري الدراسة )أ، ب( ابستخدام النموذج ثال
واليت استهدفت التعرف على مؤشر التمييز جلميع مفردات االختبار عن البياانت  RUMM2010 اخلاصة لربانمج

 (:1)املوضحة ابجلدول التايل رقم 
 (ملفردات االختبارين )أ، ب (: مؤشرات التمييز5جدول )

مفردات 
 االختبار )أ(

مفردات  معامل التمييز
 ر )أ(االختبا

مفردات  معامل التمييز
 االختبار )ب(

مفردات  معامل التمييز
 االختبار )ب(

 معامل التمييز

3 0781 23 0783 3 078. 22 0781 
2 0783 21 0782 2 0781 21 0781 
1 0782 23 0782 1 0781 23 0783 
3 0781 2. 0782 3 0782 21 0783 
1 0783 29 0782 1 0789 23 0783 
3 0789 28 0783 3 0780 2. 0783 
. 0781 10 0783 . 0782 29 0783 
9 0783 13 0781 9 0783 28 0783 
8 0783 12 0781 8 0783 10 0781 
30 0781 11 0783 30 0781 13 0780 
33 0781 13 0781 33 078. 12 0780 
32 0780 11 0783 32 0783 11 0780 
31 0782 13 0781 31 0782 13 0780 
33 0782 1. 0783 33 0782 11 0783 
31 0783 19 0789 31 0783 13 0783 
33 0788 18 078.3 33 0788 1. 0783 
3. 0781 30 0783 3. 0781 19 0788 
39 0783 33 0781 39 0783 18 0781 
38 0783 32 0781 38 0782 30 0783 
20 0783 31 0781 20 0781 33 0781 
23 0788 33 0781 23 0783 32 0783 
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22 0783 31 0783     
21 0788 33 0781     

يتضمن اجلدول السابق املفردات النهائية لالختبارين )أ، ب( بعد حذف املفردات اليت تزيد قيم معامالت التمييز 
يزيد نسبة التخمني اخلاص هبا عن ( وكذلك للمفردات اليت 078)ميل املنحنيات املميزة على حمور القدرة( عن القيمة )

مما يشري إىل أن مجيع مفردات االختبارين متتلك قوة تتميز متساوية ونسب التخمني اخلاص هبا يف أدىن  ،(073)القيمة 
 .صورها، مما يعين أن افرتاض توازي املنحنيات املميزة للمفردات يتحقق بكل منهما

 اض أحادية البعد:نتائج إجراءات التحكم بافرت -2
اسة عن النتائج الدر  فر افرتاض أحادية البعد للمفردات الواردة ابختياريلقد أسفرت النتائج اخلاصة ابختبار توا

 :املبينة فيما يلي

 (ألنتائج اخلاصة باالختبار األول )أوال: ا

جاءت مجيعها غري دالة عدا عامال واحدا فقط، وهو  ،لقد أسفرت نتائج التحليل العاملي عن فصل عشرة عوامل
(، الذي يوضح نتائج 3بعرض العوامل الثالثة األوىل منها فقط كما هو مبني جبدول ) العامل األول، وقد اكتفت الدراسة

( لالختبار )أ( )والذي أعدته الدراسة ابملواصفات اليت يفرتض أن يتصف هبا لعاملي )طريقة املكوانت األساسيةالتحليل ا
هبذا اجلدول وجود عامل واحد فقط بلغت قيمة االختبار الذي يتمتع أبحادية البعد(، وقد تبني من خالل النتائج املبينة 

 فإن (، وابلتايل3723القيمة ) ينامن للعوامل للعامل الكامن الثايف حني أن قيمة اجلذر الك ،(1.9جذره الكامن )
( 1(، وهي أكرب من )1امن للعامل األول إىل قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين بلغت القيمة )النسبة بني قيمة اجلذر الك

كما أن العامل األول له أكرب تباين مفسر حيث  (Lord, 1980) الختبار متشبعا بعامل واحد مهيمنمما يعين أن ا
 االختبار  مؤشر على أحادية بعدرب( فإن ذلك يعت%20رب من نسبة )( وهي أك33732بلغت قيمته )

(Recase,cited in Hattie,1985). 

 (أ( التباين الكلي املفسر لالختبار)6ول )دج
 اجلذر الكامن العوامل

 النسبة املئوية الرتاكمية للتباين املفسر النسبة املئوية للتباين املفسر اجملموع

3 17.9 33732 .0732 

2 3723 3072 .2792 

1 0722 .72 .1702 

حندار شديد بني اجلذر ا( وجود 3ابلشكل التايل رقم ) Scree plot كما اتضح من التثيل البياين الختبار الفرز
 الكامن للعامل األول واجلذور الكامنة للعوامل املتبقية مما يشري إىل متتع االختبار أبحادية البعد
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 (: العوامل اليت تشبعت هبا مفردات االختبار )أ( واجلذر الكامن هلا1شكل )

 لثاني )ب(ا ر: النتائج اخلاصة باالختباياً نثا
التحليل العاملي لالختبار )ب( )والذي أعدته الدراسة ابملواصفات اليت يفرتض أن ( نتائج .أظهر جدول رقم )

(، مما 3713إىل  1703يتصف هبا االختبار متعدد البعد( وجود عوامل دالة حيث تراوحت قيم اجلذور الكامن هلا بني )
ة هبذا اجلدول عدم متتع االختبار بعامل وقد تبني من خالل النتائج املبين ،يدل على داللة هذه العوامل وفقا حملك )كايزر(

(، يف حني أن قيمة اجلذر الكامن للعوامل للعامل الكامن 1703واحد حيث بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل األول )
بني قيمة اجلذر الكامن للعامل األول إىل قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين  النسبة ( وابلتايل فإن37.3الثاين القيمة )

 ,Lord)( مما يعين أن االختبار ال يتشبع بعامل واحد مهيمن 2ا، وهي أقل من القيمة )تقريب( 37.1) ت القيمةبلغ

( فإن ذلك %20وهي أقل من نسبة )( 7.9.) ، كما أن العامل األول له أكرب تباين مفسر حيث بلغت قيمته(1980
 .(Recase, cited in Hatfie, 1985)راً على عدم أحادية بعد االختباريعترب مؤش

 (( التباين الكلي املفسر لالختبار)ب7ول )دج
 اجلذر الكامن العوامل

النسبة املئوية الرتاكمية للتباين  النسبة املئوية للتباين املفسر اجملموع
 املفسر

3 2703 .7.9 .7.9 
2 37.3 3713 32733 
1 37.0 3731 33728 
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عن فصل عدة عوامل مبا يقيد أن هذه  ،(2هو موضح ابلشكل )كما أسفرت نتائج التحليل العاملي أيضا كما 
يف األداء على هذا االختبار ويمكن أن يرجع إليها تفسري األداء ينسب خمتلفة سبقت إليها اإلشارة  العوامل هلا أتثرياً 

 (..) ابجلدول رقم
 

 

 االختبار )ب( واجلذر الكامن هلا (: العوامل اليت تشبعت هبا مفردات4شكل )
 ،أحادية البعد االختبار ) أ ( يتوافر به افرتاض :ن خالل النتائج اليت أظهرها التحليل العاملي اتضح أنوم

 .( ينتهك افرتاض أحادية البعدواالختبار )ب

 لية احملل:ستقالا قرتاضبااءات التحكم رنتائج إج -3
البعد وافرتاض تساوي املنحنيات ر افرتاض أحادية فابقة اخلاصة لالختبار )أ( عن توالقد أسفرت التحليالت الس

مة اإلحصائية ءته للحدود املقبولة ملؤشري املالاملميزة ملفرداته هبذا االختبار، حيث تضمن هذا االختبار جتاوز بعض مفردا
  كما هو مبني(،  outfit ، والتباعديinfit )التقاريب

حداها يتوافر هبا أ من نفس االختبار شتقاق صورتنيا(، واجلزء التايل يوضح إجراءات 3ابجلدول السابق رقم )
 .يتوافر هبا نفس االفرتاض افرتاض استقاللية احملل واألخرى ال

 توافر هبا افرتاض استقالل احملل:( امل3اشتقاق الصورة أ) -3

احلدود املسموح هبا  وقد مت احلصول على هذه الصورة من إجراء احلذف جلميع مفردات الصورة )أ( اليت جتاوزت
( مفردات 3، وفيما يلي بيان هلذه الصورة بعـد حـذف املفردات املستهدفة وعددها )outfit مة التباعديءالملؤشر امل

 ( املوضح فيما يلي:9( مفردة، وهي مبينة ابجلدول رقم ).1وابلتايل ضمت هذه الصورة عدد )
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ملفردات االختبار )أ(، ( outfit ، والتباعديinfit تقديرات الصعوبة ومؤشرات املالءمة )التقاريب(: 9) جدول
 (1) وهي الصورة أ

تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ( تسلسل
 ابللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 1 0703 -0791 -0711 070229 
2 3 070383 078 0783 070229 
1 1 070121 -3711 -3723 070229 
3 3 070201 -0733 -0733 070229 
1 . 070228 3798 3733 070229 
3 9 070231 -0703 07.. 070229 
. 8 -070083 -3713 0733 070229 
9 30 -07021. -0703 0733 070229 
8 33 -070203 -0738 -0791 070229 
30 32 0702.3 -0719 -0713 070229 
33 31 -070133 0732 0721 070229 
32 33 -07298 073 071. 070229 
31 31 -070018 -0793 -0791 070229 
33 33 -070012 2700 0789 070229 
31 3. 070332 0722 0733 070229 
33 39 070003 0733 0712 070229 
3. 38 -070033 0709 -07.. 070229 
39 20 07008 0733 -0703 070229 
38 23 -070033 0701 0723 070229 
20 22 07032. 0708 -0708 070229 
23 21 -070018 -0781 -0733 070229 
22 23 -07113 071. -0713 070229 
21 21 -070212 0731 0733 070229 
23 23 070091 3722 07.1 070229 
21 2. 0700.8 -0719 -0711 070229 
23 29 07000 -0733 0701 070229 
2. 28 -070399 -0783 -07.1 070229 
29 10 -070011 -0702 0732 070229 
28 13 070019 373 -0709 070229 
10 12 0702.3 -379 -37.1 070229 
13 13 070019 0721 3731 070229 
12 11 -070083 0721 -0709 070229 
11 13 070031 071. 078. 070229 
13 1. 070312 -2701 -0783 070229 
11 19 -070212 3782 3738 070229 
13 18 070091 372 3723 070229 
1. 30 070233 -378. -3728 070229 
مة ءاملسموح هبا ملؤشري املال مةءدود املالإجراء احلذف حل عدم جتاوز مجيع املفردات بعداجلدول السابق  يتضح من

 (.outfit والتباعدي ،infitالتقاريب)
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 ( املنتهكة الفرتاض استقالل احملل:2اشتقاق الصورة أ)
(، وهي الصورة اليت حتتوي بني مفرداهتا املفردات املتضمنة ابلصورة 3وتبدو هذه الصورة من خالل جدول رقم ) 

، وابلتايل فإن مفردات هذه (2-عن القيمة ) outfit مة التباعديءمفردات اليت قلت قيمة مؤشر املال( ابإلضافة لل3أ)
 نفسها مفردات الصورة األصلية )أ(الصورة هي 

 (4للصورة أ)( outfit ، والتباعديinfit (: تقديرات الصعوبة ومؤشرات املالءمة )التقاريب8جدول )
تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ(

 ابللوجيت
مؤشر املالءمة 

 infitالتقاريب 
مؤشر املالءمة 

 outfitالتباعدي 
اخلطأ املعياري 

 للقياس
3 0701 373. 1719 070229 
2 0703 -3799 -27.1 070229 
1 0703 -0791 -0711 070229 
3 070383 078 0783 070229 
1 070121 -3711 -3723 070229 
3 070201 -0733 -0733 070229 
. 070228 3798 3733 070229 
9 070231 -0703 07.. 070229 
8 -070083 -3713 -0733 070229 
30 -07021. -0703 0733 070229 
33 -070203 -0738 -0791 070229 
32 0701.3 -0719 -0713 070229 
31 -070133 0732 0721 070229 
33 -070298 073 071. 070229 
31 -070018 -0793 -0791 070229 
33 -070012 2700 0789 070229 
3. 070332 0722 0733 070229 
39 070003 0733 0712 070229 
38 -070033 0733 -07.. 070229 
20 07008 0733 -0703 070229 
23 -070033 0701 0723 070229 
22 07032. 0708 -0708 070229 
21 -070018 -0781 -0733 070229 
23 -070113 071. -0713 070229 
21 -070212 0731 0733 070229 
23 070091 3722 07.1 070229 
2. 0700.8 -0719 -0711 070229 
29 07000 -0733 0701 070229 
28 -070399 -0783 -07.1 070229 
10 -070011 -0702 0732 070229 
13 070019 373 -0709 070229 
12 0702.3 -379 -37.1 070229 
11 -07022 2700 2722 070229 
13 070019 0721 3731 070229 
11 -070083 0721 -0709 070229 
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13 070031 071. 078. 070229 
1. 070312 -2701 -0783 070229 
19 -070212 3782 3738 070229 
18 070091 372 3723 070229 
30 070233 -378. -3728 070229 
33 070331 -3702 27.3 070229 
32 070098 372 2719 070229 
31 070283 -378. 2733 070229 
33 070331 -3702 27.3 070229 
31 070283 -378. -2793 070229 
33 070331 -3702 272. 070229 

( 3، 2، 11، 33، 32، 31، 33، 31، 33) أرقام يمفردات وه( 8ويبدو من خالل اجلدول السابق اجتياز )
(  2صورته السابقة أ)بف يتم اإلبقاء على هذا االختبار سو  وابلتايل outfit مة التباعديءاملسموح هبا ملؤشر املالللحدود 

 .كاختبار منتهك لفرضية استقالل احملل

يف  تدرجيي مفردات اختباريني )خمتلفني من حيث مستوى الصعوبة( نتائج إجراءات دمج
 دريج مشرتكت

يتضمن هذا اجلزء نتائج اإلجراءات اليت اتبعتها الدراسة لدمج تدرجيي مفردات اختبارين خمتلفني من حيث مستوى 
شرتك )بنك األسئلة( الصعوبة يف تدريج واحد مشرتك بصفر مشرتك )بنك األسئلة( للتعرف على مدى أتثر التدريج امل

السرعة( أو انتهاك هذه  ،ابملتغريات املختلفة قيد البحث، واليت تتمثل يف توافر افرتاضات )أحادية البعد، استقاللية احملل
 لدمج )إجراء تكوين بنك األسئلة(.االفرتاضات للصور االختبارية املستخدمة يف إجراء ا

 ختبارين فرعيني )سهل، صعب(إىل ا (1نتائج إجراء تقسيم كل من الصورة أ) -ج
صعب واملفردات  ( إىل اختبارين فرعيني أحدمها سهل واآلخر3قامت الدراسة إبجراء تقسيم كل من الصورة )

 املتضمنة بكل منهما. ةكرت املش

 )أ(: رتائج تقسيم االختبان -أ
بعد، واستقاللية احملل( إىل ( اليت يتوافر هبا افرتاضي )أحادية ال3)ألقد أجرت الدراسة تقسيم الصورة االختبارية 

( 33مفردة، ابإلضافة إىل عدد ) (33اختبار فرعي سهل حيتوى على املفردات ذات تقديرات الصعوبة السالبة وعددها )
وكذلك للوجيت يساوي الصفر )اببة ) املتوسط التقرييب لصعوبتها مفردة مشرتكة متوسطة املستوى من حيث الصعو 

(مفردة، و نفس املفردات املشرتكة 33املفردات ذات تقديرات الصعوبة املوجبة وعددها ) ياختيار فرعي صعب حيتوي عل
حان تدرجيي الصعوبة ملفردات هذين االختبارين وضي( 66، 60) ي رقمنياملدرجة ابالختبار الفرعي السهل واجلدول

 حدة اللوجيت وأخطائها املعيارية. )السهل والصعب(، بو ينيالفرع
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من الصورة  سهل( املشتق1لصعوبة واألخطاء املعيارية ملفردات االختبار السهل الفرعي أ )(: تدريج ا1جدول )
 (1أ)

تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ( تسلسل
 ابللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 8 -070083 -3713 -0733 070229 
2 30 -07021. -0703 0733 070229 
1 33 -070203 -0738 -0791 070229 
3 31 -070133 0732 0721 070229 
1 33 -070298 073 071. 070229 
3 31 -070018 -0793 -0791 070229 
. 33* -070012 2700 0789 070229 
9 39* 07003 0733 0712 070229 
8 38* -07003 0709 -07.. 070229 
30 23* -070033 0701 0723 070229 
33 21 -070018 -0781 -.033 070229 
32 23 -070113 072. -0713 070229 
31 21 -070212 0731 0733 070229 
33 23* 070091 3722 07.1 070229 
31 2.* 0700.8 -0719 -0711 070229 
33 29* 07000 -0733 0701 070229 
3. 28 -070399 -0783 -07.1 070229 
39 10 -070011 -0702 0732 070229 
38 13* 070019 373 -0709 070229 
20 13* 070019 0721 3731 070229 
23 11 -070083 0721 -0709 070229 
22 13* 070031 071. 078. 070229 
21 19 -07212 3782 3738 070229 
23 18* 070019 3720 3723 070229 

 * مفردات مشرتكة
مة اإلحصائية ءاملالالصورة الفرعية السهلة (مل تتجاوز حدود )ول السابق أن مجيع مفردات ويالحظ من اجلد

 31( مفردة )23وابلتايل أصبح عدد مفردات االختبار ) ،outfit (±271) والتباعدي infit مة التقاريبءملؤشري املال
 مشرتكة متوسطة الصعوبة(. 33ة + سهل
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صعب( املشتق من  1فردات االختبار الصعب الفرعي أ)املعيارية مل (: تدريج الصعوبة واألخطاء11جدول )
 (1أ) الصورة

تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ( تسلسل
 ابللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 1 07031 -0791 -0711 070229 
2 3 070383 078 0783 070229 
1 1 070121 -3711 -3723 070229 
3 3 070201 -0733 -0733 070229 
1 . 070228 3798 3733 070229 
3 9 070231 -0703 07.. 070229 
. 33 0702.3 -0719 -0713 070229 
9 33* -070012 2700 0789 070229 
8 3. 070332 0722 0733 070229 
30 39* 070003 0733 0712 070229 
33 38* -070033 0709 -07.. 070229 
32 20 07008 0733 -0703 070229 
31 23* -070033 0701 0723 070229 
33 22 07032. 0708 -0708 070229 
31 23* 070091 3722 07.1 070229 
33 2.* 0700.8 -0719 -0711 070229 
3. 29* 0 -0733 0701 070229 
39 13* 070019 373 -0709 070229 
38 12 0702.3 -379 -37.1 070229 
20 13* 070019 0721 3731 070229 
23 13* 070031 071. 078. 070229 
22 1. 070312 -2701 -0783 070229 
21 18* 070091 372 3723 070229 
23 30 070233 -378. -3728 070229 

 * مفردات مشرتكة
مة اإلحصائية ملؤشري املالءمة ءدات اليت جتاوزت حدود املالاملفر ( الصورة السابقة )الفرعية الصعبة وقد حذفت من

 وابلتايل (33 ،31 ،33،  31، 32، 36، .، 6) وهي املفردات أرقام outfit(±271 ) ي والتباعد infit التقاريب
 املشرتكة متوسطة الصعوبة(، 33سهلة +  61) (23ار )يصبح عدد مفردات االختأ

صعب( وكالمها 3واألخر صعب أ) ،سهل(3)أمها سهل ( إىل اختبارين فرعيني إحدا3وابلتايل مت تقسيم االختبار أ)
 املفردات. حادية البعد واستقاللية احملل( ومتساواين من حيث عددأويتوافر به افرتاضي )
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 (صعب ، )سهلينين فرعيارياخت إىل( 2)أل من الصورة كم يجراء تقسإ نتائج -2

املفردات  +كة الفرتاض استقاللية احملل إىل اختبارين فرعيني )اختيار سهل( املنته2أسفرت نتائج حتليل الصورة أ)
( حيث احتوى االختبار السهل على 31املفردات املشرتكة جدول رقم ) +(، اختبار صعب32املشرتكة جدول رقم )

، بينما احتوى (11بقدر ضئيل وهي املفردة رقم ) outfit مة التباعديء( ملؤشر املال2+مفردة واحدة جتاوزت احلد )
، 31، 33، 31، 32، 33، 2، 3)رقام أاملفردات االختبار الفرعي الصعب على مثاين مفردات جتاوزت نفس احلد وهي 

 .ن االختبار الفرعي الصعب حيتوي على نسبة كبرية من املفردات الغري مستقلة من حيث احمللأندو يو (. 33
سهل( املشتق من الصورة  4فردات االختبار السهل الفرعي أ )( تدريج الصعوبة واألخطاء املعيارية مل14جدول )

 (4أ)
تقديرات الصعوبة  مفردات االختبار )أ( تسلسل

 ابللوجيت
مؤشر املالءمة 

 infitالتقاريب 
مؤشر املالءمة 

 outfitالتباعدي 
اخلطأ املعياري 

 للقياس
3 8 -070083 -3713 -0733 070229 
2 30 -07021. -0703 0733 070229 
1 33 -070203 -0738 -0791 070229 
3 31 -070133 0732 0721 070229 
1 33 -070298 073 071. 070229 
3 31 -070018 -0793 -0791 070229 
. 33* -070012 2700 0789 070229 
9 39* 07003 0733 0712 070229 
8 38* -07003 0709 -07.. 070229 
30 23* -070033 0701 0723 070229 
33 21 -070018 -0781 -0733 070229 
32 23 -070113 071. -0713 070229 
31 21 -070212 0731 0733 070229 
33 23* 070091 3722 07.1 070229 
31 2.* 0700.8 -0719 -0711 070229 
33 29* 07000 -0733 0701 070229 
3. 28 -070399 -0783 -07.1 070229 
39 10 -070011 -0702 0732 070229 
38 13* 070019 373 -0709 070229 
20 11 -07022 2700 2722 070229 
23 13* 070019 0721 3731 070229 
22 11 -070083 0721 -0709 070229 
21 13* 070031 071. 078. 070229 
23 19 -07212 3782 3738 070229 
21 18* 070091 3720 3723 070229 

واملستوى املعريف مع سهل( لتطابقها يف مستوى الصعوبة  2( من الصورة أ)31) هذا وقد مت حذف املفردة رقم
( وذلك يهدف استخدام صور اختيارية متساوية األطوال إبجراءات الدراسة املختلفة لتثبيت أثر متغري 21املفردة رقم )
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 + سهلة 31( مفردة )23سهل( ) 2)أطول االختبار على نتائج الدراسة، وابلتايل فقد بلغ العدد الكلي ملفردات الصورة 
 .هذه الصورة على مفردة واحدة منتهكة الفرتاض استقاللية احملل مفردة مشرتكة متوسطة الصعوبة( وحتتوي 33

صعب( املشتق من  4(: تدريج الصعوبة واألخطاء املعيارية ملفردات االختبار الصعب الفرعي أ)13جدول )
 (4الصورة أ)

تقديرات الصعوبة  (مفردات االختبار )أ سلسلم
 ابللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 3 07013 373. 2719 070229 
2 2 07032 -3799 27.1 070229 
1 1 07031 -0791 -0711 070229 
3 3 070383 078 0783 070229 
1 1 070121 -3711 -3723 070229 
3 3 070201 -0733 -0733 070229 
. . 070228 3798 3733 070229 
9 9 070231 -0703 07.. 070229 
8 32 0702.3 -0719 -0713 070229 
30 33* -070012 2700 0789 070229 
33 3. 070332 0722 0733 070229 
32 39* 070003 0733 0712 070229 
31 38* -070033 0709 -07.. 070229 
33 20 07008 0733 -0703 070229 
31 23* -070033 0701 0723 070229 
33 22 07032. 0708 -0708 070229 
3. 23* 070091 3722 07.1 070229 
39 2.* 0700.8 -0719 -0711 070229 
38 29* 70000  -0733 0701 070229 
20 13* 070019 373 -0709 070229 
23 12 0702.3 -379 -37.1 070229 
22 13* 070019 0721 3731 070229 
21 13* 070031 071. 078. 070229 
23 1. 070312 -2701 -0783 070229 
21 18* 070091 372 3723 070229 
23 30 070233 -378. -3728 070229 
2. 33 070331 -3702 27.3 070229 
29 32 070098 3723 2719 070229 
28 31 070283 -378. 2733 070229 
10 33 070331 -3702 -27.3 070229 
13 31 070283 -378. -2793 070229 
12 33 070331 -3702 -27.. 070229 

مع  ،واملستوى املعريفمن حيث مستوى الصعوبة  همثاين مفردات متشاهب السابقة هذا وقد حذفت من الصورة
 (2) وحذفت املفردة (،31)مع املفردة لتشاهبهما  نظراً  (.676) نيث حذفت املفردتيمفردات أخرى بنفس الصورة ح

تشاهبها مع ( ل.3) ما حذفت املفردةك( 9مع املفردة ) همالتشاهب( .، 3) نيت(، و حذفت املفرد1) تشاهبها مع املفردةل
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( لتشاهبها مع املفردة 22( وأيضا حذفت املفردة )23مع املفردة ) (20ردة رقم )فوكذلك حذفت امل(، .1املفردة )
مفردة مشرتكة  33ة+ بصع31( مفردة )23صعب( ) 2)أالكلي ملفردات الصورة  اإلجراء فقد بلغ العدد( وهبذا 33)

ل، وابلتايل مت تقسيم متوسطة الصعوبة( حيث حتتوي هذه الصورة على مثانية مفردات منتهكة الفرتاض استقاللية احمل
صعب( وكالمها ويتوافر به مجيع  2)صعب أواألخر  ،سهل( 2( إىل اختيارين فرعيني إحدامها سهل أ)2)االختبار أ

 المها متساواين من حيث الطول.االفرتاضات عدا افرتاض )استقاللية احملل( وك
 خر صعبالختبارين فرعيني أحدهما سهل واآلنتائج تقسيم االختبار )ب(  -ب

اض أحادية البعد إىل لقد أجرت الدراسة تقسيم لالختبار )ب( الذي يتوافر به افرتاض استقاللية احملل وينتهك اقرت 
( 33( مفردة، ويتضمن عدد )31اختبار فرعى سهل حيتوى على املفردات ذات تقديرات الصعوبة السالبة، وعددها )

مفردة مشرتكة متوسطة املستوى من حيث الصعوبة وهي املفردات اليت تقع يف منتصف تدريج الصعوبة لالختبار )ب(، 
( مفردة ونفس املفردات 33فردات ذات تقديرات الصعوبة املوجبة وعددها )وكذلك اختبار فرعي صعب حيتوي على امل

( يوضحان تدرجيي الصعوبة ملفردات هذين االختبارين 31، )(33ار الفرعـي السهل واجلدولني )املشرتكة املدرجة ابالختب
 ة اللوجيت وأخطائها املعيارية.الفرعيني بوحد

ل( املشتق من االختيار سهب )ملفردات االختبار السهل الفرعي  ياريةوبة واألخطاء املعصع(: تدريج ال12ول )دج
 ()ب

تقدير الصعوبة بوحدة  مفردات تسلسل
 اللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 3 -0783 -07.3 -3783 0731 
2 1 -079. 0789 3792 0731 
1 3* -0723 -0733 0713 0733 
3 8 -3703 071 373. 0733 
1 30* 0703 3732 3 0730 
3 33* 0719 -0733 -3722 0708 
. 32 -0730 0713 0728 0733 
9 31 -2731 073. 0733 072. 
8 33* 0711 0733 3722 0708 
30 31* 0723 3731 3732 0730 
33 33* -071 -0713 -073 0733 
32 3. -373 -073. -3731 0733 
31 38* 0701 -373. -0718 0730 
33 20* 0721 -3728 -373. 0730 
31 23* 0703 -0718 -07.3 0730 
33 22 -0711 0738 -0731 0733 
3. 21 -0731 0732 -0728 0732 
39 23 -3713 0713 2703 0733 
38 23 -0713 -3733 -3732 0733 
20 2. -0711 0709 0711 0733 
23 29 -0733 -0703 3708 0733 
22 10 -0792 -0722 -07.2 0732 
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21 11* 0739 -07. -0739 0730 
23 13 -3703 -3702 -270. 0733 
21 1. -0781 -0713 -0711 0731 
23 19* 0703 -07.8 -3713 0730 
2. 33 -0788 -07.3 -071. 0708 

 مفردات مشرتكة* 
مع  ،ه من حيث مستوى الصعوبة واملستوى املعريفهذا وقد حذفت من الصورة السابقة ثالثة مفردات متشاهب

( 33، 13، 3( نظرا لتشاهبهما مع املفردتني ).1، 8، 1ام )رقمفردات أخرى بنفس الصورة حيث حذفت املفردات أ
مل تتجاوز  الصورة الفرعية السهلة املشتقة من االختبار ب(اجلدول السابق أن مجيع مفردات ) على الرتتيب، ويالحظ من

وابلتايل أصبح عدد مفردات  outfit (±271 والتباعدي infit مة التقاريبءائية ملؤشري املالصمة اإلحءاملال حدود
 ة(كمفردة مشرت  66لة + همفردة س 61= )مفردة( 23ار )ياالخت

(: تدريج الصعوبة واألخطاء املعيارية ملفردات االختبار السهل الفرعي ب )صعب( املشتق من 15جدول )
 (االختبار)ب

تقدير الصعوبة بوحدة  فرداتامل تسلسل
 اللوجيت

مؤشر املالءمة 
 infitالتقاريب 

مؤشر املالءمة 
 outfitالتباعدي 

اخلطأ املعياري 
 للقياس

3 3 3733 -2703 -37.3 0708 
2 2 07.. -0738 -0782 0708 
1 2 0733 -3711 -372. 0708 
3 3* -0723 -0733 0713 0733 
1 . 0713 372 07.3 0708 
3 9 0738 3718 3703 0708 
. 30* -0703 3731 3 0730 
9 33* 0719 -0733 -3722 0708 
8 33* 0711 0733 3711 0708 
30 31* 0723 3731 3732 0730 
33 33* -071 -0713 -073 0733 
32 39 372 3718 373. 0708 
31 38* 0701 -373. -0718 0730 
33 20* 0721 -3728 -373. 0730 
31 23* 0703 -0718 -07.3 0730 
33 21 0791 37.3 3788 0708 
3. 28 071 0783 0711 0708 
39 13 3703 -0709 0713 0708 
38 12 3728 -373. -3733 0708 
20 11 0713 3739 373 0708 
23 13 2793 -071 -07.2 0732 
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22 11* 0739 -07. -0739 0730 
21 19 0703 -07.8 -3713 0730 
23 18 0719 3709 3713 0708 
21 30 0718 -3708 -07.2 0708 
23 32 0733 -0738 -3703 0708 

 مفردات مشرتكة* 

هذا وقد حذفت من الصورة السابقة مفرداتن تتشاهبان من حيث مستوى الصعوبة واملستوى املعريف، مع مفرداتن 
( على الرتتيب، ويالحظ 1 ،18)ع املفردتني لتشاهبهما م نظراً ( 30، .) أخراتن بنفس الصورة، حيث حذفت املفرداتن

مة ءالختبار ب( مل تتجاوز حدود املالالصورة الفرعية الصعبة املشتقة من اع مفردات )من اجلدول السابق أن مجي
قريباً، وبتنفيذ هذا اإلجراء أصبح عدد ت( 271±وهي ) outfit والتباعدي infit مة التقاريبءاإلحصائية ملؤشري املال

مفردة مشرتكة(، وابلتايل مت تقسيم االختبار )ب( إىل اختيارين ) 33صعبة +  31) =( مفردة23ر )االختبامفردات 
ر هبما مجيع االفرتاضات عدا افرتاض أحادية فاألخر صعب ب )صعب(، وكالمها يتواو  ،ل ب )سهل(هفرعيني إحدامها س

 وكالمها متساواين من حيث الطول. ،البعد

 يف افرتاض السرعة.نتائج التحكم  :رابعاً 
( اليت يتوافر هبا كل 3سوف تقتصر الدراسة يف إجراءاهتا للتحكم يف هذا االفرتاض على الصورة االختبارية أ)

استقاللية احملال، توازي املنحنيات املميزة للبنود( عدا  ،االفرتاضات اخلاصة بتطرية االستجابة للمفردة )أحادية البعد
ر أتثري انتهاك هذا االفرتاض على دقة تدرج بنك األسئلة الناتج عن دمج تدرجيي مفردات افرتاض السرعة، وذلك الختبا

النتائج صعب(، وقد أسفر هذا اإلجراء إىل  3ة أ)بالصع ،سهل( 3بار: السهلة أ)الصورتني الفرعيتني من نفس االخت
 املوضحة ابجلدول التايل:

 ةختباريردات املتضمنة ابلصورة االع املفالكايف لإلجابة على مجي الزمن االختبار :(16جدول )
رمز الصورة االختبارية احملققة 

 الفرتاض السرعة
رمز الصورة االختبارية بعد  زمن اإلجابة )ابلدقائق(

 انتهاكها الفرتاض السرعة
 زمن اإلجابة )ابلدقائق(

 30 (1أ) 80 (3أ)
 10 سهل( 1أ) 10 سهل( 3أ)
 30 صعب( 1أ) 30 صعب( 3أ)

بار الكلي والصور االختبارية الفرعية تدول السابق الزمن الكايف املقدر لإلجابة على مجيع مفردات االخيتضمن اجل
)السهلة والصعبة( احملققة الفرتاض السرعة، وكذلك زمن اإلجابة احملدد ملفردات االختبار الكلي والصور االختبارية الفرعية 

( تقريبًا من الوقت الكايف املخصص لإلجابة %11ختــزال زمن قدره )ا ة( املنتهكة الفرتاض السرعة بعد)السهلة والصعب
عنها، واجلدول التايل يتضمن الصور االختبارية اليت سوف تعتمد عليها الدراسة يف اختبار الفرضيات اخلاصة هبا يف ضوء 

 لبعد، استقاللية احملل، السرعة(.حتقيقها أو انتهاكها لالفرتاضات الثالثة ) أحادية ا
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ردة واألخرى فة للمبرتاضات نظرية االستجافا ( الصور االختبارية املستخدمة ابلدراسة اليت يتوافر هبا17دول )ج
 املنتهكة هلا

 افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة وجه االستخدام الصورة االختبارية
 السرعة استقاللية احملل أحادية البعد

إجراءات اختبار حتقق  (3أ)
 الثالثةاالفرتاضات 

√ √ √ 
 √ √ √ سهل( 3أ )
 √ √ √ صعب( 3أ)

إجراءات اختبار انتهاك  (2أ)
 افرتاض استقاللية احملل

√ × √ 
 √ × √ سهل( 2)أ
 √ × √ صعب( 2أ)

إجراءات اختبار انتهاك  (1أ)
 افرتاض السرعة

√ √ × 
 × √ √ سهل( 1)أ
 × √ √ صعب( 1أ)

إجراءات اختبار انتهاك  ب
 ادية البعدافرتاض أح

× √ √ 
 √ √ × )سهل(ب
 √ √ × )صعب(ب

 منتهك ×  متحقق√     

 :ةسالدرا ض: نتائج اختبار فروثالثاً 

 نتائج اختبار الفرض األول: -3

ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة : "أسفرت اإلجراءات اخلاصة ابختبار الفرض األول الذي ينص على
/ انتهاك( افرتاض أحادية البعد للصور االختبارية عدل )بنك األسئلة( ابختالف )حتققشرتك املمن التدرجيني املرجعي و امل

 عن النتائج التالية: "املستخدمة يف إجراءات التدريج
 األول من الفرض األول:  ابلشق النتائج اليت تتعلق -أ

ال ختتلف تقديرات " نص علىذي يالشق األول من الفرض السابق وال أسفرت النتائج اخلاصة إبجراءات اختبار
الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك املعادل )بنك األسئلة( بتحقق افرتاض أحادية البعد 
للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات التدريج واليت اعتمدت على حتليل البياانت اخلاصة مبفردات الصور 

صعب( الذي أجري 3 )أ ،سهل(3 لتدريج املرجعي ومفردات الصورتني االختباريتني )أ( املتضمنة اب3االختبارية أ)
 :عن النتائج املوضحة ابجلدول التايل (،دجمهما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلة
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(: داللة الفروق بني تقديرات الصعوبة املتناظرة بني التدرجيني املشرتك واملرجعي لبنك 19جدول داللة رقم )
 تماداً على استخدام صور اختبارية يتوافر هبا افرتاض أحادية البعداألسئلة اع

تقديرات الصعوبة  رقم املفردة البنكية
 للتدريج املشرتك

اخلطأ املعياري 
للقياس للتدريج 

 املشرتك

تقديرات الصعوبة 
 للتدريج املرجعي

اخلطأ املعياري 
للقياس للتدريج 

 املرجعي

جمموع خطأي 
 القياس

مطلق الفروق 
تناظرة يف امل

 تقديرات الصعوبة
30 -07023 07021 -07023 07021 07031 07000 
33 -0723 07021 -07020 07021 07031 07000 
32 0702. 07021 0702. 07021 07031 07000 
31 -0701. 07021 -07013 07021 07031 07000 
33 -07028 07021 -07028 07021 07031 07000 
31 -07003 07021 -07003 07021 07031 07000 
33 -07003 07021 -07001 07021 07031 07000 
3. 07033 07021 07033 07021 07031 07000 
39 07000 07021 07000 07021 07031 07000 
38 -07001 07021 -07003 07021 07031 07000 
20 07008 07021 07008 07021 07031 07000 
23 -07001 07021 -07003 07021 07031 07000 
22 07032 07021 07031 07021 07031 07000 
21 -07003 07021 -07003 07021 07031 07000 
23 -07013 07021 -07013 07021 07031 07000 
21 -07021 07021 -07021 07021 07031 07000 
23 07009 07021 07009 07021 07031 07000 
2. 07009 07021 07009 07021 07031 07000 
29 07000 07021 07000 07021 07031 07000 
28 -07038 07021 -07038 07021 07031 07000 
1 07030 07021 07030 07021 07031 07000 
10 -07003 07021 -07001 07021 07031 07000 
13 07001 07021 07003 07021 07031 07000 
12 0702. 07021 0702. 07021 07031 07000 
11 -07022 07021 -07022 07021 07031 07000 
13 07001 07021 07003 07021 07031 07000 
11 -07008 07021 -07008 07021 07031 07000 
13 07003 07021 07002 07021 07031 07000 
1. 07031 07021 07031 07021 07031 07000 
19 -07021 07021 -07021 07021 07031 07000 
18 07009 07021 07009 07021 07031 07000 
3 07038 07021 07038 07021 07031 07000 
30 07023 07021 0702. 07021 07031 07000 
33 07033 07021 07033 07021 07031 07000 
1 07012 07021 07011 07021 07031 07000 
3 07020 07021 07020 07021 07031 07000 
. 07021 07021 07021 07021 07031 07000 
9 07023 07021 07013 07021 07031 07000 
8 -07008 07021 -07008 07021 07031 07000 
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يتضح من اجلدول السابق أن مجيع الفروق يف تقديرات الصعوبة املتناظرة للمفردات هي فروق صفرية وذلك جلميع 
ة )املشرتك الناتج من تدرجي الصعوب املفردات البنكية، وابلتايل فإن هذه الفروق مل تتجاوز جمموع األخطاء املعيارية لكل

الناتج من حتليل االختبار الكلي الذي يضم مجيع املفردات السهلة والصعبة(، مما يشري إىل من إجراء الضم( واملرجعي )
دقة وكفاءة إجراء املعادلة املستخدم الناتج عن ضم املفردات اليت يتحقق هبا افرتاض أحادية البعد. وهذه النتيجة تدعم 

 ،(Cook .L, 2004)، ودراسة (Kirisci et al, 2001)نتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات مثل دراسة ال
واليت أفادت أبن حتقق هذا االفرتاض يؤدي إىل أفضل التقديرات وأقل أخطاء   (Wang, 2005)وكذلك دراسة وانج 

ختبار قبل حتليل مفرداته ابستخدام النماذج للقياس، مما يشري إىل ضرورة التحقق من هذا االقرتاض يف بياانت اال
 ظرية االستجابة للمفردة.اللوغاريتمية املرتبطة بن

 النتائج التي تتعلق بالشق الثاني من الفرض األول -ب

ملتناظرة ديرات الصعوبة اال ختتلف تق" أسفرت النتائج اخلاصة ابلشق الثاين من الفرض األول والذي ينص على
نتهاك افرتاض أحادية البعد للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات اب)املرجعي واملشرتك املعدل( املشتقة من التدرجيني 

التدريج واليت اعتمدت على حتليل البياانت اخلاصـة مبفردات الصورة االختبارية )ب( املتضمنة ابلتدريج املرجعي ومفردات 
( عن النتائج هما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلةب صعب( الذي أجري دجمل(، )هلصورتني االختباريتني )ب سا

 التايل:املوضحة ابجلدول 
بني تقديرات الصعوبة املتناظرة بني التدرجيني املشرتك واملرجعي لبنك األسئلة  ( داللة الفروق18جدول رقم )

 اختبارية تنتهك اقرتاض أحادية البعد اعتماداً على استخدام صور
الصعوبة  تقديرات رقم املفردة البنكية

املرجعي للتدريج 
 متعدد البعد

اخلطأ املعياري 
للقياس للتدريج 

 املرجعي

تقديرات الصعوبة 
للتدريج املشرتك 
 متعدد األبعاد

اخلطأ املعياري 
للقياس متعدد 

 األبعاد

جمموع اخلطأين 
 املعياريني

الفروق يف 
تقديرات الصعوبة 

 املتناظرة
3 3733 0708 3733 0708 0739 0701 
30 0703 0730 0701 0730 0720 0701 
33 0719 0708 0711 0708 0738 0702 
32 -0730 0733 -0731 0733 0722 0701 
31 -2731 072. -273. 0723 0712 0701 
33 0711 0708 0712 0708 0738 0702 
31 0723 0730 0723 0730 0738 0702 
33 -0710 0733 -0711 0733 0723 0701 
3. -3730 0733 -3733 0733 072. 0703 
39 3720 0708 373. 0708 0739 0701 
38 0702 0730 0700 0730 0720 0701 
2 07.. 0708 07.3 0708 0739 0701 
20 0721 0730 0722 0730 0738 0702 
23 0703 0730 -0702 0730 0720 0701 
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22 -0711 0733 -0719 0733 0722 0701 
21 -0731 0731 -0738 0732 0723 0701 
23 -3713 0733 -371. 0733 0712 0703 
21 0791 0708 0790 0708 0739 0701 
23 -0713 0733 -0719 0733 0721 0701 
2. -0711 0733 -0713 0733 0722 0701 
29 -0733 0733 -073. 0733 0722 0701 
28 0710 0708 0739 0708 0738 0702 
1 0733 0708 0733 0708 0738 0701 
10 -0792 0732 -0793 0732 0721 0703 
13 3703 0708 3701 0708 0739 0701 
12 3728 0708 3723 0708 0739 0701 
11 0713 0708 0713 0708 0739 0701 
13 2793 0732 27.. 0732 0723 0703 
11 0739 0730 0731 0730 0738 0701 
13 -3703 0733 -3730 0733 072. 0703 
1. -0781 0731 -0788 0732 0723 0703 
19 0703 0730 0703 0730 0720 0701 
18 0719 0708 0711 0708 0739 0701 
3 -0783 0731 -078. 0731 0723 0703 
30 0718 0708 071. 0708 0738 0701 
1 -079. 0731 -0780 0731 0721 0703 
3 -0723 0733 -07.3 0730 0723 0702 
. 0713 0708 0711 0708 0739 0701 
9 0738 0708 0733 0708 0738 0701 
8 -3703 0733 -3730 0733 072. 0703 

ترتاوح بني القيمتني  يتضح من اجلدول السابق أن مجيع الفروق يف تقديرات الصعوبة املتناظرة للمفردات هي فروق
األخطاء املعيارية لكل من  ( وذلك جلميع املفردات البنكية، وابلتايل فإن هذه القيمة مل تتجاوز جمموع0703إىل  0702)

الناتج من حتليل االختبار الكلي الذي يضم مجيع املفردات )املشرتك الناتج من إجراء الضم( واملرجعي ) تدرجي الصعوبة
، مما يشري إىل دقة وكفاءة إجراء املعادلة املستخدم الناتج عـن (0723  إىل 0708متها من )يالسهلة والصعبة( اليت بلغت ق

فردات ابلرغم من انتهاك هذه املفردات الفرتاض أحادية البعد. وهذه النتيجة غري متوقعة وتتعارض مع متطلبات ضــم امل
االختبار املستهدف حتليل  استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة واليت تشرتط توافر افرتاض أحادية البعد لبياانت

تائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات نكما تتعارض مع ال (Reise & Waller, 2003, 62, 63)مفرداته وتدرجيه 
، واليت أفادت (Wang, 2005)وكذلك دراسة C00k (.L, 2004)  ، ودراسـة(Kirisci et al, 2001)مثل دراسة 

أبن حتقق هذا االفرتاض يؤدي إىل أفضل التقديرات وأقل أخطاء للقياس، و يفسر الباحث هذه النتيجة أبن برانمج 
قد يعطي تقديرات للمفردات أكثر ثباات  Microscale ليكروسكية و هو برانمج مايالدراسة احلالاملستخدم يف  التحليل
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 من التقديرات اليت استخدمت ابلدراسات السابقة األخرى واليت استخدمت يف اإلجراءات اخلاصة هبا مثل برامج )ابيلوج
BILOGماليت لوج ، MULTILOGإكس كالرب ، XCALIBRE )عم ذلك ما أشارت إليه دراسة ويد(Kirisci 

et al, 2001)  تبار، ويتضح يف ضوء النتائج أبن هناك تفاعل بني الربانمج املستخدم والبعدية اليت يتشبع هبا االخ
بني التدرجيني قة قبول القرض السابق والذي يفيد بعدم وجود اختالفات جوهرية بني تقديرات الصعوبة املتناظرة بالسا

 .ض أحادية البعدردات االختيارية اليت تنتهك افرتامفواملشرتك املعادل( لل ،ي)املرجع
 نتائج اختبار الفرض الثاني -2

ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني : "أسفرت النتائج اخلاصة هبذا الفرض الذي ينص على
فرتاض استقاللية احملل للصور االختيارية املستخدمة اانتهاك(  /سئلة( ابختالف )حتققاملرجعي و املشرتك املعدل )بنك األ

 عن النتائج املوضحة فيما يلي:". يف إجراءات التدريج
 :النتائج التي تتعلق بالشق األول من الفرض الثاني -أ

الصعوبة املتناظرة  ف تقديراتال ختتل"رض السابق والذي ينص على أسفرت النتائج اخلاصة ابلشق األول من الف
ك املعدل( يتحقق افرتاض استقاللية احملل للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات ملشتقة من التدرجيني ) املرجعي واملشرت ا

منة ابلتدريج املرجعي تض( امل3اخلاصة مبفردات الصور االختبارية أ) واليت اعتمدت على حتليل البياانت"....... التدريج
صعب( الذي أجري دجمهما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلة(عن النتائج 3)أ ،سهل(3أ)ومفردات الصورتني االختباريتني 

(، و هي نفس النتائج اليت مت التوصل إليها ابلشق األول من الفرض األول، واليت سبق عرضها 38املوضحة ابجلدول رقم )
( 3تبار املرجعي أ)الشق وهي: االخ (، نظرا ألن الصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات اختبار هذا39ابجلدول رقم )
صعب( يتوافر جبميعها افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة و من بينها افرتاض استقاللية  3أ) ،سهل( 3)و الفرعيان أ

ج احملل، وابلتايل أشارت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بني تقديرات الصعوبة املشتقة من التدريج املرجعي والتدري
ق مع راءات التدريج. وهذه النتيجة تتسستقاللية احملل للصور االختبارية املستخدمة يف إجااملعدل بتحقيق افرتاض  املشرتك

تطلبات استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة واليت تشرتط توافر افرتاض استقاللية احملل لبياانت االختبار املستهدف م
ق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات  كما تتس (Reise & Waller, 2003, 62- 62)حتليل مفرداته وتدرجيه 
إىل أن حتقق افرتاض استقاللية احملل يؤدي إىل إعطاء النموذجني  (Jiao & Kamata, 2003)كل من جيو وكاماات 

 & Reese)األحادي العام والثنائي إىل أقل خطأ عشوائي وابلتايل احلصول على نتائج أدق للتقديرات، و دراسة 

Pashley, 2007)   ديرات القدرة ة فقط من اعتمادية احملل على تقواليت أشارت إىل أن هناك أتثريا كبريا مع القيم الكبري
 .والصعوبة لنماذج التحليل املستخدمة

 ق بالشق الثاني من الفرض الثاني:النتائج التي تتعل -ب

الصعوبة املتناظرة املشتقة  ال ختتلف تقديرات" ينص علىأسفرت النتائج اخلاصة ابلشق الثاين من الفرض السابق والذي 
احملل للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات  املرجعي و املشرتك املعدل( ابنتهاك افرتاض استقاللية )من التدرجيني

املرجعي ومفردات  ة ابلتدريج( املتضمن2مبفردات الصور االختبارية أ) واليت اعتمدت على حتليل البياانت اخلاصة" التدريج
صعب( والذي أجري دجمهما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلة (عن النتائج  2)أ ،سهل( 2)أ ورتني االختباريتنيالص

 :ابجلدول التايل املوضحة



 4112( 1( إبريل ج )89د )العد  جملة كلية الرتبية ببنها 

044 

 

روق بني تقديرات الصعوبة املتناظرة بني التدرجيني املشرتك واملرجعي لبنك األسئلة الذي ف( داللة ال41جدول رقم )
 اض االستقالليةتنتهك افرت 

تقديرات الصعوبة  رقم املفردة البنكية
ابللوجيت 

 للتدريج املشرتك

اخلطأ املعياري 
للقياس )تدريج 

 مشرتك(

تقديرات الصعوبة 
ابللوجيت 

 للتدريج املرجعي

اخلطأ املعياري 
للقياس )تدريج 

 مرجعي(

الفروق يف 
 تقديرات الصعوبة

ين اجمموع اخلط
 املعياريني للقياس

33 -073 0701 -0730 0701 0700 0730 
31 0702 0701 0702 0701 0700 0730 
33 -0703 0701 -0703 0701 0700 0730 
3. 0 0701 0700 0701 0700 0730 
39 -0703 0701 -0703 0701 0700 0730 
38 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
20 -0703 0701 -0703 0701 0703 0730 
23 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
22 -0703 0701 -0703 0701 0700 0730 
21 -0703 0701 -0703 0701 0700 0730 
23 -0733 0701 -0733 0701 0700 0730 
19 -0732 0701 -0732 0701 0700 0730 
18 0 0701 0700 0701 0700 0730 
30 070. 0703 070. 0701 0700 0730 
33 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
32 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
31 -0733 0701 -0733 0701 0700 0730 
33 -0731 0701 -0731 0701 0700 0730 
31 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
33 -0703 0701 -0730 0701 0700 0730 
3. -0709 0701 -0709 0701 0700 0730 
39 -0702 0701 -0702 0701 0700 0730 
38 -0703 0701 -0703 0701 0700 0730 
1 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
10 0703 0703 0703 0701 0700 0733 
13 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
12 -0701 0701 -0701 0701 0700 0730 
11 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
13 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
11 070. 0703 070. 0701 0700 0733 
13 0733 0703 070. 0701 0700 0733 
1. 0733 0703 0733 0703 0700 0732 
19 0733 0703 0731 0703 0703 0732 
18 0733 0703 0733 0703 0700 0732 
30 0733 0703 0731 0703 0703 0732 
33 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
32 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
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31 0708 0703 0708 0703 0700 0732 
ة املتناظرة للمفردات هي فروق صفرية وذلك جلميع بيع الفروق يف تقديرات الصعو يتضح من اجلدول السابق أن مج

ناتج املفردات البنكية، وابلتايل فإن هذه القيمة مل تتجاوز جمموع األخطاء املعيارية لكل من تدرجي الصعوبة )املشرتك ال
الناتج من حتليل االختبار الكلي الذي يضم مجيع املفردات السهلة والصعبة( مما يشري إىل دقة راء الضم( واملرجعي )من إج

. وهذه النتيجة وكفاءة إجراء املعادلة املستخدم الناتج عن ضم املفردات ابلرغم من عدم حتقق افرتاض استقاللية القياس(
قاللية تخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة واليت تشرتط توافر افرتاض استارض أيضا مع متطلبات اسليست متوقعة وتتع
النتائج اليت  وتدعم  (Reise & Waller, 2003, 62- 63)ختبار املستهدف حتليل مفرداته وتدرجيه احملل لبياانت اال

له حساسية النتهاك  واليت انتهت إىل أن منوذج راش ثنائي التقسيم ليس  (Douglas, 2006)توصلت إليها دراسة
 (Jiao & Kamata, 2003)يف حني تتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من  ،افرتاض استقاللية احملل

إىل أن حتقق افرتاض استقاللية احملل يؤدي إىل إعطاء النموذجني األحادي العام والثنائي أقل خطأ عشوائي وابلتايل 
ا كبريا واليت أشارت إىل أن هناك أتثري  (Reese & Pashley, 2007)ت، و دراسة احلصول على نتائج أدق للتقديرا

عتمادية احملل على تقديرات القدرة لنماذج التحليل املستخدمة. ويتضح يف ضوء النتيجة السابقة امع القيم الكبرية من 
و املشرتك املرجعي من التدرجيني )ملتناظرة املشتقة ال ختتلف تقديرات الصعوبة ا" ينص على قبول الفرض الثاين الذي
 "./ انتهاك( افرتاض استقاللية احملل للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات التدريجاملعدل( ابختالف )حتقق

 نتائج اختبار الفرض الثالث -3

ن ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة م: "أوضحت نتائج اختيار هذا القرض الثالث والذي ينص على
/ انتهاك( افرتاض السرعة للصور االختبارية قالتدرجيني املرجعي و املشرتك املعدل )بنك األسئلة( ابختالف )حتق

 :عن النتائج التالية" املستخدمة يف إجراءات التدريج
 :ق بالشق األول من الفرض الثالثتعلالنتائج التي ت -أ

ة املتناظرة بال ختتلف تقديرات الصعو " ي ينص علىأسفرت النتائج اخلاصة ابلشق األول من الفرض السابق والذ
املرجعي و املشرتك املعدل( يتحقق افرتاض السرعة للصور االختبارية املستخدمة يف إجراءات ني )املشتقة من التدرجي

ومفردات ة ابلتدريج املرجعي ( املتضمن3واليت اعتمدت على حتليل البياانت اخلاصة مبفردات الصور االختبارية أ)" التدريج
( عن نفس النتائج هما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلةصعب( الذي أجري دجم 3)أ ،سهل( 3ورتني االختباريتني )أالص

(، نظرا ألن الصور االختبارية 39اليت مت التوصل إليها ابلشق األول من الفرض األول واليت سبق عرضها ابجلدول رقم )
أ)أصعب( يتوافر جبميعها  ،سهل(3)الفرعيان أ( و 3ختبار املرجعي )اال هي:املستخدمة يف إجراءات اختبار هذا الشق و 

افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة و من بينها افرتاض السرعة، وابلتايل أشارت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بني 
السرعة للصور االختبارية  تقديرات الصعوبة املشتقة من التدريج املرجعي والتدريج املشرتك املعدل بتحقق افرتاض

املستخدمة يف إجراءات التدريج. وهذه النتيجة تتسق مع متطلبات استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة واليت تشرتط 
 (Reise & Waller, 2003, 62- 63)توافر افرتاض السرعة لبياانت االختبار املستهدف حتليل مفرداته وتدرجيه 

 ق الثاني من الفرض الثالثلق بالشالنتائج التي تتع -ب
عوبة املتناظرة صال ختتلف تقديرات ال" أسفرت النتائج اخلاصة ابلشق األول من الفرض السابق والذي ينص على

املشتقة من التدرجيني املرجعي و املشرتك املعدل )بنك األسئلة( ابنتهاك افرتاض السرعة للصور االختبارية املستخدمة يف 
ابلتدريج املرجعي،  ( املتضمنة1يت اعتمدت على حتليل البياانت اخلاصة مبفردات الصور االختبارية أ)وال" إجراءات التدريج
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صعب( الذي أجري دجمهما يف تدريج مشرتك )بنك األسئلة(عن  1سهل(، )أ 1أورتني االختباريتني )ومفردات الص
 :ابجلدول التايلالنتائج املوضحة 
يرات الصعوبة املتناظرة بني التدرجيني املشرتك واملرجعي لبنك األسئلة ( داللة الفروق بني تقد41جدول رقم )

 اختبارية تنتهك اقرتاض أحادية البعد اعتماداً على استخدام صور
تقديرات الصعوبة  رقم املفردة البنكية

 رجعيللتدريج امل
اخلطأ املعياري 
للقياس )تدريج 

 (املرجعي

تقديرات الصعوبة 
املشرتك للتدريج 

 املعدل

اخلطأ املعياري 
للقياس )تدريج 
 (مشرتك معدل

جمموع اخلطأين 
 املعياريني

الفروق يف 
وبة عتقديرات الص
 املتناظرة

3 0709 0708 073 0708 0739 0702 
30 071. 0733 0708 0709 0738 0729 
33 0719 0708 0711 0708 0739 0701 
32 -0703 073 -0731 073 072 0701 
31 -2711 072. -273. 0723 0711 0733 
33 0711 0708 0712 0708 0739 0701 
31 0723 073 0723 073 072 0702 
33 -3733 0733 -0711 0733 0722 3733 
3. -373 0733 -3733 0733 0729 0703 
39 372 0708 373. 0708 0739 0701 
38 0701 073 0738 073 072 0733 
2 07.. 0708 07.3 0708 0739 0701 
20 0721 073 0722 073 072 0701 
23 0703 073 -0702 073 072 0701 
22 -0711 0733 -0719 0733 0722 0701 
21 -0731 0732 -0738 0732 0723 0703 
23 -3713 0733 -371. 0733 0712 0701 
21 0791 0708 079 0708 0739 0701 
23 -0713 0733 -0719 0733 0722 0703 
2. -0711 0733 -0713 0733 0722 0701 
29 -0733 0733 -073. 0733 0722 0701 
28 071 0708 0739 0708 0739 0702 
1 0733 0708 0733 0708 0739 0701 
10 -0791 0732 -0793 0732 0723 0703 
13 3703 0708 3701 0708 0739 0701 
12 3728 0708 3723 0708 0739 0701 
11 0713 0708 0713 0708 0739 0702 
13 3713 0732 27.. 0732 0723 3723 
11 -070. 0733 -373 0733 0729 3701 
13 -070. 0733 -373 0733 0729 3701 
1. 0711 0731 0703 0731 0723 0713 
19 0793 073 0708 073 072 07.2 
18 3719 0708 0731 0708 0739 0781 
3 -0783 0731 -078. 0731 0723 0701 
30 37.. 0708 073. 0708 0739 373 
1 -079. 0731 -079 0731 0723 070. 
3 -0723 0733 -0723 073 0723 0701 
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. 0733 070. 0711 0708 0733 0731 
9 0738 0708 0733 0708 0739 0701 
8 -3702 0733 -3708 0733 0729 070. 

 كواملشرت  ي املرجعنيجيتدر بني ال اظرة،نة املتبود فروق جوهرية يف تقديرات الصعو يتضح من اجلدول السابق وج
( حيث بلغت نسبة هذه 30، 18، 19، .1، 13، 11، 13، 38، 33)رقام أ يمفردات وه( 8املعدل العدد )

( من العدد %1ة جتاوزت النسبة املقبولة وهي )ب( تقريبا وهي نس%21الفروق اجلوهرية إىل العدد الكلي للمفردات )
اءة إجراء املعادلة املستخدم الناتج عن ضم املفردات نتيجة انتهاك افرتاض الكلي للفروق، مما يشري إىل عدم دقة وكف

ة وتتسق مع متطلبات عاستخدمت إبجراءات التدريج. وهذه النتيجة هي نتيجة متوق السرعة للصور االختبارية اليت
ارت إىل ، اليت أش(Van der Linden, 2011)استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة وهذا ما أشارت إليه دراسة 

حملاولة متلقي االختبار اإلجابة عن  يكون هناك وقت كاف إمكانية أتثر تقديرات الصعوبة للمفردات االختبارية عندما ال
، أن انتهاك هذا االفرتاض يؤثر (Van der Linden, 2007) رىكما أكد نفس الباحث يف دراسـة أخ ،مجيع مفرداته

كن احلصول عليها من هذه املفردات مع الدرجات اليت يمكن احلصول عليها من جمموعة على دقة معادلة الدرجات اليت يم
اليت أشارت إىل أن استخدام حتليالت  Jansen, Glas (2005) يضًا دراسةأأخرى خمتلفة من املفردات، كما أثبتته 

مع اختبار قوة، وهذه النتيجة تؤكد منوذج راش أحادي البارمرت مع اختبار السرعة يعطي نتائج أقل دقة يف حال استخدامه 
اليت أثبتت أن االختبارات احملوسبة  (Schmitt, Sass, & Sullivan, 2010)أيضاً النتائج اليت توصلت إليها دراسـة 
ال متتلك مستوايت مرتفعة من  اإلجابة عن مفرداهتا أسفرت عن تقديرات القدرة املوقوتة اليت تعتمد على السرعة يف

قورنت ابالختبارات الورقية اليت تسمح مبزيد من الوقت لإلجابة عن نفس املفردات، وابلتايل فإن  ت إذا ماق والثبادالص
صعوبة اضات نظرية االستجابة للمفردة يمكن أن يؤثر على دقة تدرج الرت ن انتهاك افرتاض السرعة كأحد افالباحث يرى أ

يف ضوء النتائج السابقة يمكن رفض الشق الثاين من الفرض نشاؤه يف ضوء هذه النظرية، و إرى لبنك األسئلة الذي جي
الثالث والذي ينص على ال ختتلف تقديرات الصعوبة املتناظرة املشتقة من التدرجيني املرجعي واملشرتك املعدل )بنك 

 ة املستخدمة يف إجراءات التدريج.األسئلة( ابنتهاك افرتاض السرعة للصور االختباري
 ،النتائج اخلاصة بعدم أتثر تدرج صعوبة مفردات بنك األسئلة ابنتهاك افرتاضي أحادية البعدويمكن للباحث تفسري 

ردات االختبارية ابستخدام مناذج فتماد عليها يف تقديرات صعوبة املاستقاللية احملل، أبن اإلجراءات اليت جيرى االع
طأ عن الفقرات االختبارية وعددها، ولقد أثبتت االستجابة للمفردة تعتمد على متغريات تتعلق ابستجاابت الصواب واخل

ود تكافؤ بني تقديرات صعوبة املفردات االختبارية اليت تعتمد على الطرق التقليدية املتبعة مع راسات وجالعديد من الد
 Jessica Linda (IRT) (2011)  ردةي واألخـرى اليت تعتمد علـى نظرية االستجابة للمفنظرية القياس التقليد

,Romel,2009; Royce;2009)  وقد يكون هذا التكافؤ نظرا ألن كالمها يعتمد يف تقديره لتلك الصعوابت على
يرتبط بعالقة  عدد االستجاابت الصحيحة واخلاطئة عن هذه املفردات، وابلتايل فإن تقدير صعوبة هذه املفردات قد ال

فردات مسة واحدة فقط، وكذلك افرتاض استقاللية احملل حمددة وواضحة ابفرتاض أحادية البعد اليت تفرتض قياس مجيع امل
الذي يقضي بضرورة عدم اعتماد اإلجابة عن مفردة اختبارية يف االختبار على مفردة اختبارية أخرى بنفس االختبار، 

ت كاف يفسر أيضا التأثر الشديد لتدريج صعوبة بنك األسئلة ابنتهاك افرتاض السرعة نظرًا ألن عدم وجود وق وهذا ما
لإلجابة عن أسئلة االختبار يؤدي إىل ترك متلقي االختبار لعدد من األسئلة مما قد يؤثر على عدد استجاابت الصواب 

 ة هذه املفردات.به على تدريج صعو يؤثر بدور  واخلطأ عن هذه املفردات وهذا ما
 نتائج اختبار الفرض الرابع -4
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ال ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صدور ": أسفرت إجراءات اختبار هذا الفرض والذي ينص على
عن النتائج اخلاصة بتحليل تباين القياس املتعدد لتقديرات القدرة " االختبارات البنكية اليت تتوافر هبا مجيع االفرتاضات

االختبار  ،(3من البنك: االختبار الكلي أ) حوبةتيار من االختبارات الثالثة املساملقابلة لكل درجة متوقعة لكل اخ
مفردة وهي موضحة صعب( واليت يتوافر هبا مجيع افرتاضات نظرية االستجابة لل 3االختبار الصعب أ) ،سهل(3السهل أ)

 ة:ابجلداول التالي
 Sphericity Mauchly’s Test of(: اختبار ماكويل للدورية 22جدول )

 Mauchly’s W التأثري داخل اجملوعات
  اختبار ماكويل

 اختبار مستوى الداللة درجات احلرية قيمة مربع كاي

Factor1 0702 203372 2 07000 
قيمة دالة عند  وهي (203372غت )لاي بك مربع السابق أن قيمة اختبارابجلدول  ويتضح من البياانت املبينة 

ليل تباين ( مما يدل على أن القياسات الثالثة ال حتقق شرط الدورية مما ينبغي تصحيح قيمة )ف( لتح0703مستوى )
 .Greenhouse- Geisser جيسر -هاوس رينجابستخدام اختبار " أيسلون" القياس املتعدد ابستخدام معامل

 ددحتليل تباين القياس املتع :(43ول )دج
جمموع  االختبار مصدر التباين

 املربعات
متوسط  درجات احلرية

 املربعات
مستوى  قيمة )ف(

 الداللة
 Greenhouse- Geisser 31781 37003 31783 271 0731 بني القياسات

   Greenhouse- Geisser 20.07889 13273 37039 اخلطأ
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود تباين دال بني القياسات الثالثة، مما يشري إىل عدم وجود فروق جوهرية بني 

حوبة من بنك أسئلة حيقق افرتاضات نظرية تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة خام متوقعة من االختبارات الثالثة واملس
ستقاللية احملال، السرعة(، مما يدل على إىل أن حتقق هذه االفرتاضات للمفردة املستهدفة )أحاديـة البعد، ااالستجابة 

ات االختبارات البنكية املسحوبة من هذا البنك، وقد أشارت العديد من األسئلة يؤدي إىل دقة معادلة درجلبنك 
ت السابقة اليت أجريت يف هذا النطاق أن توافر هذه االفرتاضات يؤدي إىل دقة املؤشرات اإلحصائية للمفردات الدراسا

اليت جيرى عليها التحليالت ابستخدام أحد النماذج الرايضية املرتبطة بنظرية االستجابة للمفردة وكذلك دقة تقديرات 
 Wang, 2005; (Cook .L., 2004. ; Jiao & Kamata 2003.; Daniel 2002) (Van der القدرة

Linden,2011 ; Reese & Pashley 2007 ; (Douglas, 2006; 
 نتائج اختيار الفرض اخلامس -5

ال ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صور " أسفرت إجراءات اختبار هذا الفرض والذي ينص على
ائج حتليل تباين القياس املتعدد لتقديرات القدرة املقابلة لكل عن نت "االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض أحادية البعد

)ب  درجة متوقعة لكل اختبار من االختبارات الثالثة املسحوبة من البنك: االختبار الكلي )ب(، االختبار السهل
 :( عن النتائج املوضحة ابجلداول التاليةسهل(، االختبار الصعب )ب صعب

 Sphericity Mauchly’s Test ofورية (: اختبار ماكويل للد42جدول )
 Mauchly’s W التأثري داخل اجملوعات

  اختبار ماكويل
 اختبار مستوى الداللة درجات احلرية قيمة مربع كاي

Factor1 07191 3907.. 2 07000 
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ند قيمة دالة ع يو ه( ..3907مربع كاي بلغت ) اختبار قيمةيتضح من البياانت املبينة ابجلدول السابق أن 
( لتحليل تباين دورية مما ينبغي تصحيح قيمة )ف( مما يدل على أن القياسات الثالثة ال حتقق شرط ال 0703مستوى )

 .Greenhouse- Geisserهاوس جيسر  ابستخدام اختبار جرين" أيبسلون" القياس املتعدد ابستخدام معامل

 ددحتليل تباين القياس املتع :(45جدول )
جمموع  اراالختب مصدر التباين

 املربعات
متوسط  درجات احلرية

 املربعات
مستوى  قيمة )ف(

 الداللة
 Greenhouse- Geisser 830.71 3722. .30179 10373 0700 بني القياسات

   Greenhouse- Geisser 813.73 32078 3173 اخلطأ
جوهرية بني تقديرات  د فروقاً و لقياسات الثالثة مما يشري إىل وجيتضح من اجلدول السابق وجود تباين دال بني ا

القدرة )ابلوات( املقابلة لكل درجة خام متوقعة من االختبارات الثالثـة واملنتهكة الفرتاض أحادية البعد، مما يشري إىل أتثري 
انتهاك هذا االفرتاض على دقة معادلة درجات هذه االختبارات إذا ما مل يتحقق هذا االفرتاض ببنك األسئلة، واجلدول 

 ائية.للمقارانت الثن LSD تايل يوضح اجتاه هذه الفروق ابستخدام اختبارال
راسة على لالختبارات (: املقارانت الثنائية بني متوسطات تقديرات القدرة لكل درجة متوقعة لعينة الد36جدول )

 (ختبار الصعباال -ختبار السهلاال -ختبار الكليالثالثة )اال
 مستوى الداللة ب( -فرق )أمتوسط ال القياس )ب( القياس )أ(

3 2 -30.701.12* 0700 
 1 -30.723081* 0700 
2 3 30.701.12* 0700 
 1 -1023.233 07838 
1 3 30.723081* 0700 
 2 1073.233 07838 

 (0703) ة  دالل يدال عند مستو * 
هو قياس القدرات املقابلة ( 2، )جة متوقعة على االختبار املرجعي.( هو قياس القدرات املقابلة لكل در 3حيث )

 .لكل درجة متوقعة على االختبار السهل
 .هو قياس القدرات املقابلة لكل درجة متوقعة على االختبار الصعب( 1، )

لتقديرات القدرة لكل  يفروق جوهرية بني املتوسط اهلامش يتضح من النتائج املبينة ابجلدول السابق أن هناك فقط
املرجعي إذا ما قورنت ابملتوسط اهلامشي لتقديرات القدرة لكل درجة متوقعة على االختبار درجة متوقعة على االختبار 

السهل وكذلك االختبار الصعب يف صاحل كل من االختبار السهل واالختبار الصعب، مما يدل على التأثري البالغ النتهاك 
 املسحوبة، مما يشري إىل االختالفلبنكية فرضية أحادية البعد لبنك األسئلة على دقة معادلة درجات االختبارات ا

اجلوهري يف تقديرات القدرة لكل درجة متوقعة هلذه االختبارات مما يمكن عزوه النتهاك هذه االختبارات الفرتاض أحادية 
البعد، ويبدو من خالل هذه النتيجة أن معادلة درجات االختبارات املسحوبة من بنك األسئلة تتأثر مبدى حتقق أو 

 ,Kirisei et al)  اك افرتاض األحادية بشكل عام لالختبارات اليت جترى هلا املعادلة وهذا ما أشارت إليه دراسةانته

اليت أظهرت أن حتقق افرتاض أحادية البعد لالختبار يؤدي إىل تقديرات اثبتة ودقيقة ملعامل كل من املفردة والقدرة، (2001
ت قد يكون له أتثري إجيابيا على معادلة درجات هذا االختيار حيقق نفس ويرى الباحث احلايل أن ثبات هذه التقديرا

ا االفرتاض وابلتايل فإن عدم حتقق هذا االفرتاض يؤدي إىل نتائج غري اثبتة ويؤثر سلبا على معادلة الدرجات اخلاصة هبذ
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يؤدي إىل نتائج أفضل دقة  إىل أن متتع االختبار أبحادية البعد (Cook.L, 2004) الختبار وهذا أشارت أيضا دراسة
إىل أن أحادية البعد من  (Wang, 2005)من نتائج االختبار والذي ينتهك نفس االفرتاض، وهذا ما أكدته دراسة 

اليت التأثر الشديد لتقديرات القدرة  (Muirne, 2010)الشروط ضرورية لتدريج مفردات االختبار، وكذلك دراسة 
اليت أثبتت أن تقديرات  (Nabiel, 2012)البعد،، وهذا ما أكدته أيضًا دراسة  ابنتهاك االختبار الفرتاض أحادية

حادية البعد جاءت أة البعد الختبارات تنتهك افرتاض الصعوبة والقدرة اليت مت التوصل إليها من مناذج االستجابة أحادي
توصلت إليه  ه النتيجة تعارض ماأقل دقة من تلك التقديرات اليت مت احلصول عليها من النماذج متعددة البعد، وهذ

افرتاض اليت أظهرت عدم وجود أتثريات جوهرية انجتة عن انتهاك أو حتقق  ,Dorans (Kingston, 2011) دراسة
ئج املعادلة، ويف ضوء النتيجة السابقة يمكن رفض الفرض السابق والذي يفيد بعدم وجود أحادية البعد على دقة نتا
 اض أحادية البعد.فراد ابختالف االختبار املسحوب من بنك األسئلة الذي ينتهك افرت اختالف تقديرات القدرة لأل

 السادسنتائج اختبار الفرض  -6

ال ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صور : "أسفرت إجراءات اختبار هذا الفرض الذي ينص على
تحليالت اخلاصـة بتحليل تباين القياس املتعدد لتقديرات عن نتائج ال" االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض استقاللية احملل

صعب( عن النتائج املوضحة  2(، )أسهل 2)أ (،2ختبار من االختبارات الثالثة أ)ااملقابلة لكل درجة متوقعة لكل القدرة 
 :ابجلداول التالية

 Sphericity Mauchly's Test of(: اختبار ماكويل للدورية 47جدول )
 Mauchly’s W جملوعاتالتأثري داخل ا

  اختبار ماكويل
 اختبار مستوى الداللة درجات احلرية قيمة مربع كاي

Factor1 07.8 3.3733 2 07000 
قيمة دالة عند  ( وهي3.3733أن قيمة اختبار مربع كاي بلغت ) يتضح من البياانت املبينة ابجلدول السابق

تصحيح قيمة )ف( لتحليل تباين  حتقق شرط الدورية، مما ينبغي ( مما يدل على أن القياسات الثالثة ال0703مستوى )
 Greenhouse- Geisser جيسر -هاوس ابستخدام اختبار جرين" إيبسلون" القياس املتعدد ابستخدام معامل

 املتعدد ياسين القيل تبايحتل(: 82جدول )
جمموع  االختبار مصدر التباين

 املربعات
مستوى  ة )ف(قيم متوسط املربعات درجات احلرية

 الداللة
 Greenhouse- Geisser 3381..73 37313. .281971111 3330719 07000 بني القياسات

   Greenhouse- Geisser 1382372 108171 3372803032 اخلطأ
جوهرية بني تقديرات  يتضح من اجلدول السابق وجود تباين دال بني القياسات الثالثة مما يشري إىل وجود فروقاً 

درة املقابلة لكل درجة خام متوقعة من االختبارات الثالثة واملنتهكة الفرتاض االستقاللية، مما يشري إىل أتثري انتهاك هذا الق
( 28االفرتاض على دقة معادلة درجات هذه االختبارات إذا ما مل حتقق هذا االفرتاض ببنك األسئلة واجلدول التايل رقم )

 ائيةثنللمقارانت ال LSD اختبار يوضح اجتاه هذه الفروق ابستخدام
الختبارات لالقدرة لكل درجة متوقعة لعينة الدراسة على املقارانت الثنائية بني متوسطات تقديرات  :(48ول )دج

 (االختبار الصعب -االختبار السهل -الكلي ختبارة ) االثالثال
 مستوى الداللة ب( -متوسط الفرق )أ القياس )ب( القياس )أ(

3 2 33731.* 0700 
 1 -33979133* 0700 
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2 3 -33731.3* 0700 
 1 -33072.19* 0700 
1 3 33979133* 0700 
 2 33072.19* 0700 

 (0703) داللة يدال عند مستو * 

( هو قياس القدرات املقابلة 2، )جة متوقعة على االختبار املرجعي.( هو قياس القدرات املقابلة لكل در 3حيث )
 درجة متوقعة على االختبار الصعب. ( هو قياس القدرات املقابلة لكل1ى االختبار السهل.، )لكل درجة متوقعة عل

يتضح من النتائج املبينة ابجلدول السابق أن هناك فروق جوهرية بني مجيع املتوسطات اهلامشية لتقديرات القدرة 
ا يدل على التأثري البالغ النتهاك بنك األسئلة لكل درجة متوقعة على االختبارات الثالثة يف مجيع املقارانت الثنائية، مم

ث من خالل هذه النتيجة ويبدو للباحالفرتاض استقاللية احملل على دقة معادلة درجات االختبارات البنكية املسحوبة، 
فراد مما أن انتهاك االختبار الذي جيرى معادلة درجاته الفرتاض استقاللية احملل يؤدي إىل تقديرات غري دقيقة لقدرات األ

 إىل (Jiao & Kamata 2003)يؤثر على دقــة معادلة درجات هذا االختبار، وهذا ما أشارت إليه وأوضحته دراسة 
، وابلتايل فإن يحادي والثنائي إىل أقل خطأ عشوائأن حتقق افرتاض استقاللية احملل يؤدي إىل إعطاء النموذجني األ

لنوع من اخلطأ، مما قد يكون هلا أثرا سلبيًا على معادلة درجات االختبار، انتهاك هذا االفرتاض يؤدي إىل ازدايد هذا ا
إىل أن هناك أتثريا   Reese (2010,), (Reese & Pashley 2007) وتتسق هذه النتائج مع ما أشارت إليه دراسيت

لنتيجة كذلك مع ما ت هذه النماذج التحليل املستخدمة، واتسقكبريا النتهاك استقاللية احملل على تقديرات القدرة 
اليت أظهرت أن منوذج راش ثنائي التقسيم ليس له حساسية النتهاك افرتاض  (Douglas, 2006)توصلت إليه دراسة 

استقاللية احملل، وابلرغم من ذلك فقد يبدو هذا االنتهاك أثناء إجراء املعادلة لدرجات هذه االختبار مع درجات اختبار 
اليت   (Cheng & Wilson, 2009) تسقت مع نتائج دراسةاه النتيجة أيضًا آخر ينتهك نفس االفرتاض، وهذ

ارضت هذه النتيجة مع نتائج أشارت إىل أتثري انتهاك هذا االفرتاض على نتائج معادلة الدرجات، يف حني تتع
اظرة نجوهرية بني تقديرات القدرة املت واليت أظهرت نتائجها عدم وجود فروق  (Donald & Oded, 2012)دراسة

واألخرى حتققة، ويف ضوء هذه النتيجة يمكن  االفرتاض الناجتة عن حتليل صورتني اختباريتني متكافئتني إحداها تنتهك
اختالف تقديرات القدرة لألفراد ابختالف االختبار املسحوب  بعدم للباحث احلايل رفض الفرضية السابقة، واليت تفيد

 استقاللية احملل. هك حيقق افرتاضمن بنك األسئلة الذي ينت
 رض السابعفنتائج اختبار ال -7

ال ختتلف تقديرات قدرات األفراد ابختالف صور : "أوضحت النتائج اخلاصة هبذا الفرض الذي ينص على
لة بس املتعدد لتقديرات القدرة املقاالتحليالت اخلاصة بتحليل تباين القيا"االختبارات البنكية املنتهكة الفرتاض السرعة

( عن النتائج صعب 1)سهل(، أ 1)(، أ1متوقعة لكل اختبار من االختبارات الثالثـة املسحوبة من البنك: أ)لكل درجة 
 :املوضحة ابجلداول التالية

 Sphericity Mauchly's Test of(: اختبار ماكويل للدورية 31جدول )
 اختبار مستوى  درجات احلرية قيمة مربع كاي  التأثري داخل اجملوعات

Factor1 07.1 133711 2 07000 
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( وهي قيمة دالة عند 133، 11يتضح من البياانت املبينة ابجلدول السابق أن قيمة اختيار مربع كاي بلغت )
ن يل تبايمة )ف( لتحلي( مما يدل على أن القياسات الثالثة ال حتقق شرط الدورية، مما ينبغي تصحيح ق0703مستوى )

 Greenhouse-Geisserجيسر  -ن هاوسيار جر يابستخدام اخت" سلونييا " اس املتعدد ابستخدام معامليالق

 دداين القياس املتعب: ختليل ت(31جدول )
مستوى  قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات االختبار مصدر التباين

 الداللة
 Greenhouse- 

Geisser 

33213372 370033 3333937822 .10.73. 07000 

 Greenhouse- 
Geisser 

213.373 318372 3379.31   

جوهرية بني تقديرات  ود فروقاً لقياسات الثالثة مما يشري إىل وجيتضح من اجلدول السابق وجود تباين دال بني ا
القدرة املقابلة لكل درجة خام متوقعة من االختبارات الثالثة واملنتهكة الفرتاض السرعة، مما يشري إىل أتثري انتهاك هذا 

( 12االفرتاض على دقة معادلة درجات هذه االختبارات إذا ما مل حتقق هذا االفرتاض ببنك األسئلة واجلدول التايل رقم )
 ائية.ثنللمقارانت ال LSD يوضح اجتاه هذه الفروق ابستخدام اختبار

لالختبارات سة على دراالقدرة لكل درجة متوقعة لعينة ال: املقارانت الثنائية بني متوسطات تقديرات (34جدول )
 (الصعب االختبار -االختبار السهل -الكلي االختبارالثالثة )

 مستوى الداللة ب( -متوسط الفرق )أ القياس )ب( القياس )أ(
3 2 3378.38* 0700 
 1 -33973203* 0700 
2 3 -3372329* 0700 
 1 -31371119* 0700 
1 3 3.073333* 0700 
 2 3107338.* 0700 

 (0706داللة ) يند مستو دال ع* 
هو قياس القدرات املقابلة ( .) ،هو قياس القدرات املقابلة لكل درجة متوقعة على االختبار املرجعي.( 6) يثح

 .متوقعة على االختبار الصعب ياس القدرات املقابلة لكل درجة( هو ق1) ،لكل درجة متوقعة على االختبار السهل.

السابق أن هناك فروق جوهرية بني مجيع املتوسطات اهلامشية لتقديرات القدرة  يتضح من النتائج املبينة ابجلدول
ى التأثري البالغ النتهاك فرضية السرعة ع املقارانت الثنائية مما يدل عللكل درجة متوقعة على االختبارات الثالثة يف مجي

لباحث احلايل من خالل هذه النتيجة أن لبنك األسئلة على دقة معادلة درجات االختبارات البنكية املسحوبة، ويبدو ل
انتهاك االختبار الذي جيرى معادلة درجاته الفرتاض السرعة يؤدي إىل تقديرات غري دقيقة ملعامل املفردات واألفراد مما قد 

أفادت بتأثر  ما أشارت إليه بعض األدبيات اليت يكون هلا انعكاسا سلبيا على دقة معادلة درجات هذا االختبار وهذا
حملاولة متلقي االختبار  يكون هناك وقت كاف تقديرات القدرة لألفراد وتقديرات الصعوبة للمفردات االختبارية عندما ال

 Van)، وقد اتسقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة (Van der Linden, 2011)اإلجابة عن مجيع مفرداته 
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der Linden, 2007) اولة اإلجابة عن بعض فقرات االختبار يف مساحة مناسبة من من أنه إذا مل يستطع املفحوص حم
الوقت فإن ذلك يؤثر على شكل توزيع القدرة لديهم ومبا قد يؤثر على معادلة الدرجات اليت يمكن احلصول عليها من 

نتائج هذه املفردات مع الدرجات اليت يمكن احلصول عليها من جمموعة أخرى خمتلفة من املفردات، وقد اتسقت تلك ال
من أن استخدام حتليالت منوذج راش أحادي البارمرت مع   Glas & Jansen (2005) أيضاً مع ما أشارت إليه دراسة

 Schmitt اختبار السرعة يعطي نتائج أقل دقة يف حال استخدامه مع اختبار قوة، وهذا ما أتكد أيضا من دراسية

(Sass, &. Sullivan, 2010) على السرعة يف اإلجابة  بارات احملوسبة املوقوتة اليت تعتمداليت توصلت إىل أن االخت
قورنت ابالختبارات  متتلك مستوايت مرتفعة من الصدق والثبات إذا ما عن مفرداهتا أسفرت عن تقديرات للقدرة ال

 الورقية اليت تسمح مبزيد من الوقت لإلجابة عن نفس املفردات. 
االختبارية ابنتهاك افرتاضي أحادية البعد واستقاللية احملل على الرغم ويفسر الباحث أتثر معادلة درجات الصورة 

، ابن إجراء دمج تدرجيي االختيارين يعتمد على ضم تدريج داهتا ابنتهاك نفس االفرتاضنيمن عدم أتثر تدريج صعوبة مفر 
من هذين النوعني من  لحيث خيتلف صفري تدريج ك دات االختبارية الصعبة،مفردات اختيارية سهلة مع تدريج املفر 

وهذا االختالف يتمثل يف وجود إزاحة بني هذين الصفرين حيث يعمل إجراء الدمج  (Anton, 2000, 5)املفردات
وابلتايل يرى الباحث أن عدم حتقيق افرتاض أحادية البعد  ،ملستخدم )تصميم املفردات املشرتكة( على حذف هذه اإلزاحة

ردات غري واقعني على متصل ف أن تدرجيي هذين النوعني من املالصعبة قد يؤدي إىلفردات السهلة واألخرى لكل من امل
د دمج هذه نواحد نظرا النتهاك كل منهما الفرتاض األحادية، مما يؤدي يف النهاية إىل عدم توافر خطية للقياس ع

ثة بني التدرجيني من خالل إجراء زاحة احلادحد مشرتك )على الرغم من إزالة اإلاملفردات )السهلة والصعبة( يف تدريج وا
املعادلة املستخدم( حيث أن توافر خطية للقياس من األسس اهلامة اليت ينبغي أن تتمتع هبا أداة القياس يف حتقيق 

فإن انعدام توافر خطية القياس يؤدي  وابلتايل (Heejung & Ginger, 2012)،3891موضوعية القياس. )عالم: 
يفتقر القياس اخلاص هبا إىل هذه اخلطية، مما يؤثر أيضا على دقة  دات اليتات على املفر إيل عدم دقة معادلة الدرج

قد يفسر أيضًا ابلعالقة الوطيدة بني  ،تقديرات القدرة، كما أن أتثر معادلة الدرجات ابنتهاك افرتاض استقاللية احملل
ها على البعض األخر حيمل يف طياته ملفردات بعضنظرا ألن اعتمادية ا افرتاض استقاللية احملل وافرتاض أحادية البعد،

معىن عدم أتثر أداع املتلقي بسمة واحدة أو متغري واحد فقط مستهدف من القياس، ولكن يتأثر بوجود متغري آخر قد 
، وهو أتثر إجابة املمتحن إبجاابت مفردات (Jiao & Kamata, 2003) يؤثر أيضا على األداء يف هذا االختبار

تهدف من القياس مما يعد انتهاكا الفرتاض أحادية البعد ويف نفس الوقت ف املتغري املساالختبار خبالأخرى بنفس 
ه فيما بينها، أما النتائج رتاضني متشابفاخلاصة ابختبار انتهاك هذين اال ت النتائجءا الستقاللية احملل وابلتايل جاانتهاك
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 صسرعة الذي قد يؤثر يف ترك املفحو نظرا لتأثر تقديرات القدرة بعامل الاخلاصة ابنتهاك افرتاض السرعة يعترب أمرا متوقعا 
 .(Van der Linden, 2007) لو مسح الوقت بذلك ملفردات كان مبقدوره أن يستجيب هلا صواابً 

 خامتة:

 :يمكن للباحث من خالل نتائج الدراسة احلالية التوصل لالستنتاجات التالية
 التدريج املشرتك( الناتج عن ضم تدرجيي صعوبة اختبارين خمتلفني ة )ت بنك األسئلعدم أتثر تدريج الصعوبة ملفردا

د واستقاللية احملل، والتأثر الشديد لتدريج صعوبة كالمها ينتهك افرتضي أحادية البعمن حيث مستوى الصعوبة و 
ينتهك  بة وكالمهاث مستوى الصعو ختبارين خمتلفني من حيامفردات بنك األسئلة الناتج عن ضم تدرجيي صعوبة 

 افرتض السرعة.

 عوبة ابنتهاك افرتاضات أحادية البعد نكية املختلفة من حيث مستوى الصأتثر معادلة درجات االختيارات الب
ختبارية االفرتاضات ببياانت املفردات اال واستقاللية احملل، السرعة، مما يشري على ضرورة التحقق من توافر تلك

تسحب  لدرجات االختبارات املختلفة اليت ء بنك األسئلة قبل إجراء عمليات املعادلةاملستخدمة يف إعداد وإنشا
 .مفرداهتا من هذا البنك

 توصيات الدراسة:
 احلايل اقرتاح التوصيات التالية:من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يمكن للباحث 

ة لبياانت االختبار املستهدف حتليله قبل استخدام التحليالت ضرورة التحقق من افرتاضات نظرية االستجابة للمفرد -3
اتحة الوقت إ ة خاصة افرتاض السرعة الذي يقتضياخلاصة ابلنماذج الرايضية اللوغاريتمية املرتبطة هبذه النظرية، وبصف

 املفردات االختبارية. املناسب أمام املفحوص حملاولة اإلجابة عن مجيع

لة درجات االختبار آبخر قبل التحقق من افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة بكل من عدم التسرع يف إجراء معاد -2
فردات كل منهما ابنتهاك خاصة مب وإن مل تتأثر تقديرات الصعوبة االختبارين اللذين جيرى معادلة درجاهتما، ح ى

 .رتاضاتفهذه اال

 سات مقرتحة:ادر
 الدراسات التالية:اح يف ضوء النتائج السابقة يمكن للباحث احلايل اقرت 

ابستخدام مناذج  إجراء دراسة للتعرف على أتثري انتهاك افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة على تدرج بنك األسئلة -3
 أخرى للتحليل.

ابستخدام طرق  إجراء دراسة للتعرف على أتثري انتهاك افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة على تدرج بنك األسئلة -2
 الدرجة احلقيقية....( -اجملموعة املكافئة -ة )اجملموعة املفردةتلفمعادلة خم

ابستخدام  إجراء دراسة للتعرف على أتثري انتهاك افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة على تدرج بنك األسئلة -1
 .إجراءات املعادلة األفقية
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 عقائمة املراج

 ( أ3899أمينة حممد كاظم). حتصيلي يف علم النفس وحتقيق التفسري املوضوعي  استخدام منوذج راش يف بناء منوذج
 .ة الكويت، مطبوعات جامعة الكويتللنتائج، الكويت، جامع

 ( دراسة نظرية 3899أمينة حممد كاظم .)الكويت، 2ط (،قدية حول التفسري املوضوعي للسلوك )منوذج راشنب ،
 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 ( دراسة مواز 3891صالح الدين عالم .) نة انقدة لنماذج السمات الكامنة والنماذج الكالسيكية يف القياس النفسي
 (.30 -8)ص ص  ،لكويت، اجمللد اخلامس،والرتبوي، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ا

 بس التجاريةنفسي والرتبوي، الكويت مطابع الق(. تطورات معاصرة يف القياس ال3893الم )صالح الدين ع. 

 ى تدريج بنوك بنك ات االختبار وضوابط اختيار العينة عل(. أثر طرق معادلة درج3883ور الشافعي )حممد منص
 الرتبية. األسئلة ابستخدام منوذج راش، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة املنصورة، كلية
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Effects of violation some  IRT assumptions on the calibration of item bank and 

equating scores of drown tests 

Abstract  

The study investigated the influence of violation of IRT assumptions on the 

calibration of item bank and equating scores of drown bank test, the study used a 

sample included (1633) student from prep. school, and two tools, both tools consists 

of (60) item type of multiple choice question (measure algebra and another measure 

geometry) the first tool consists of algebra items only, and satisfies IRT assumptions 

,and second tool consists of mixture of algebra and, not satisfies IRT assumptions, the 

procedure of study divided both tools into tow tests differ in difficulty level (for 

vertical equating design) and another two tests similar in difficulty level , the study 

used common item equating design as a procedure to enclose the subtests drown form 

the reference scale in a common scale (item bank) to investigate the hypothesis of the 

study, the result of the study showed affected include Bank of questions of violating 

the assumption of speed and not influenced by violating Default one-dimensional and 

the Local independence, and the results show influenced equation test scores banking 

violating all assumptions, has recommended the study to verify availability 

assumptions of (IRT) assumptions to a single data test when creating bank questions 

Although not affected include Bank of supposedly one- dimensional and the 

independence of the shop, because the violation of these assumptions strongly affect 

the banking equation test scores drawn from the same bank.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

