مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(8)30

األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في الرياضيات للصف العاشر
*
تبعا لمتغير الجنس
Differential Item Functioning of the National Educational Quality
Control Test in Mathematics for 10th Grade According to Gender
حسان العمري* ،1وعبدﷲ شطناوي

2

Hassan Alomari & Abdallah shatnawi
 1قسم علم النفس التربوي ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،األردن
 2قسم القياس والتقويم ،كلية العلوم التربوية ،جامعة جدارا ،األردن
*الباحث المراسل ،بريد الكترونيha.omari@ju.edu.jo :
تاريخ التسليم ،(2015/9/17) :تاريخ القبول(2016/3/13) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني األردن ي لم ادة
الرياضيات للصف العاشر تبعا لمتغير الجنس ،وبلغت عينة الدراسة ) (2400طالبا ً وطالبة بواقع
) (1200طال ب و) (1200طالب ة مم ن تق دموا لالختب ار للع ام الدراس ي  2014/2013ولتحقي ق
ھدف الدراسة ت م الحص ول عل ى البيان ات المتعلق ة باس تجابات الطلب ة عل ى االختب ار المك وّن م ن
) (39فقرة ،وتم استخدام )مؤشر األداء التفاضلي الالتعويضي  (NCDIFفي الكش ف ع ن األداء
التفاض لي للفق رات حي ث بل غ ع دد الفق رات ف ي ص ورتھا النھائي ة بع د مطابق ة الفق رات للنم اذج
المس تخدمة ) (25فق رة مطابق ة للنم وذج األح ادي المعلم ة و) (34فق رة مطابق ة للنم وذج الثن ائي
المعلمة وكشفت النتائج عن وج ود أداء تفاض لي من تظم ل ـ ) (9فق رات م ن أص ل ) (16فق رة ھ ي
عدد الفقرات المشتركة بين الطالب والطالبات وعن وجود أداء تفاضلي غير منتظم لـ ) (15فقرة
من أصل ) (26فقرة ھي عدد الفقرات المش تركة ب ين الط الب والطالب ات وخلص ت ھ ذه الدراس ة
إل ى جمل ة م ن التوص يات ت دعو إل ى إج راء دراس ات مختلف ة تتن اول األداء التفاض لي لفق رات
االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم وخصوصا ف ي مباح ث أخ رى غي ر الرياض يات ،والكش ف
عن األداء التفاضلي لالختبارات الوطنية األخرى التي تم تطبيقھا الكترونيا على الطلبة.

* بحث مستل من رسالة ماجستير غير منشورة.
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Abstract
This study aimed to reveal the gender related differential item
functioning for Jordanian national test items for mathematics learning
quality control for tenth grade. The sample of the study consisted of 2400
students (1200 males and 1200 females) who took the exam for the year
2013/2014. To achieve the purpose of the study we used the students
responses at the test which consist of (39) items by using Measures of
Differential Functioning of Items and Tests (Noncompensatory: NCDIF),
where the items in its final form was (25) items for one-parameter
logistic model and (34) items for two-parameter logistic model. The
results revealed that there is a uniform differential functioning for (9)
items out of (16) common items and revealed non- uniform differential
functioning for (15) items out of (26) common items. This study
concluded a number of recommendations claiming different studies in
other subjects related to differential item functioning in the national test
of the learning quality control. And Detection of differential item
functioning of other national tests that have been applied to students
electronically.
Kay Words: Differential Item Functioning, Item Response Theory,
The National Educational Quality Control Test, Mathematics Test, OneParameter Logistic Model, Two-Parameter Logistic Model. NCDIF.
المقدمة
اھتم المختصون في مجال القياس النفسي والتربوي بقضية تحيّز االختبار ويرجع ذلك إلى
أھمية ھذا الموضوع وتأثيره بشكل مباشر على القرارات مثل اختيار األفراد للوظائف المختلفة
.أو تصنيفھم تبعا ً لقدراتھم أو تحصيلھم
و ُعرٌف االختبار غير المتحيّز بأنه االختبار الصادق نسبيا ً لجميع المجموعات واألفراد
ويعطي فرصا ً متساوية لجميع المفحوصين إلظھار المھارات والمعارف التي اكتسبوھا والتي
 ويتحقق ذلك عندما يكون أداء المفحوصين الذين.(Roever, 2005) تتصل بغرض االختبار
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لديھم القدرة نفسھا متماثالً على فقرات االختبار بدون تحيز للجنس أو العرق أو الثقافة .لذلك فإن
التحقق من خلو االختبار وفقراته من التحيّز يعد خطوة مھمة من خطوات بناء االختبار
) (Howe, 1995وقد عمل المختصون في بناء االختبارات على استخدام مفھوم األداء
التفاضلي للفقرة للتعبير عن الطرق والمعاني اإلحصائية المستخدمة للكشف عن تحيّز الفقرات.
وعلى الرغم من استخدام الباحثين لألساليب القياسية التقليدية في بناء أدوات القياس بشكل
واسع وحتى ھذه اللحظة ،إال أن ھذه األساليب واجھت انتقادات بسبب بعض نواحي القصور التي
تركزت على موضوعية ھذه األساليب في قياس ما أعدت لقياسه ،ومن بين ھذه االنتقادات تقييد
الدرجة الكلية لالختبار بفقرات ھذا االختبار ،بحيث تتغير ھذه الدرجة مع تغيير أو تبديل
االختبار بآخر يقيس نفس القدرة فضال عن عدم وجود وحدة ثابتة للقياس ،واعتماد إحصاءات
الفقرة على عينة المفحوصين وتغيّر معنى ومضمون فقرات االختبار بمرور الزمن
).(Hambelton, 1987
ثم جاءت نظرية استجابة الفقرة ) (Item Response Theory, IRTلتحل أوجه القصور
التي عانت منھا نظرية االختبار ) (Classical Test Theory, CTTمن خالل افتراضاتھا
واستخدامھا لبرمجيات متطورة مثل برمجية ) (DFITالمستخدمة في ھذه الدراسة والتي لھا
مميزات كثيرة منھا أنه يُمكن استخدامھا في حالة البيانات ثنائية ومتعددة التدريج ويُمكن
استخدامھا لمعالجة نماذج نظرية االستجابة للفقرة أُحادية البعد ومتع ّددة األبعاد ومميزات أخرى
غيرھا.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
تكمن مشكلة ھذه الدراسة في الكشف عن فقرات االختبار الوطني التي تحمل أدا ًء تفاضليا ً
والتأكد من أن ھذا االختبار غير متحيّز لفئة على حساب آخرى مما يساھم في تحقيق مبدأ العدالة
بين الطالب ،وذلك باستخدام برنامج ) (DFIT v. 8.04حيث يختـــص ھذا البرنامج في كشف
األداء التفاضلي على مستوى الفقرة للنﱠماذج البارامترية القائمة على نظرية االستجابة للفقرة،
ثنائية التدريج ومتعددة التدريج ،حيث يت ﱡم استخدام مؤ ﱢشـر األداء التفاضلي الالتعويضي
) ،(Noncompensatory DIF, NCDIFوقد جاءت ھذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين
اآلتيين:
 .1ما فقرات االختبار الوطني لمادة الرياضيات التي تظھر أدا ًء تفاضليا ً منتظما ذو داللة
إحصائية لمتغير الجنس في نفس مستويات القدرة؟
 .2ما فقرات االختبار الوطني لمادة الرياضيات التي تظھر أدا ًء تفاضليًا غير منتظم ذو داللة
إحصائية لمتغير الجنس في نفس مستويات القدرة؟
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أھمية الدراسة
تكتسب ھذه الدراسة أھميتھا من أھمية االختبار المستخدم فيھا نفسه كونھا تبحث في األداء
التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لمادة الرياضيات لمتغير الجنس وھو االختبار الذي ترتكز
عليه وزارة التربية والتعليم في تشخيص واقع التعليم في األردن ،حيث ستفيد ھذه الدراسة في
ت حول خصائص الفقرات االختبارية التي يتضمنھا ھذا االختبار وكشف الفقرات
تقديم معلوما ٍ
المتحي ّزة منھا ،لتجنب وجود مثل ھذه الفقرات في المرات القادمة التي يعقد فيھا االختبار.
ھدف الدراسة
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية
التعليم للرياضيات تبعا لمتغير الجنس باستخدام طريقة تعتمد على نظرية االستجابة للفقرة والتي
تعتبر من الطرق الحديثة وغير المستخدمة بشكل كبير في الدراسات العربية.
مصطلحات الدراسة
االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في الرياضيات :اختبار سنوي تعده وزارة التربية
والتعليم/مديرية االختبارات لقياس امتالك الطلبة في الصف المستھدف لمھارات التعلم األساسية
ومستويات أداء الطلبة بداللة مؤشرات األداء ،ومدى امتالكھم لمھارات اقتصاد المعرفة في
المباحث التي اختبروا فيھا.
األداء التفاضلي للفقرة :ھـــو مؤشـــر إحصائـــي يستخـــدم للتعبير عــن الفروق فــي
احتمال االستجابة الصحيحة على الفقرة بين مجموعتين فرعيتين من المفحوصين لمجتمع
إحصائي ما ،ممن لھم نفس مستوى القدرة ،تس ﱠمى إحداھا بالمجموعة المرجعية ) Reference
 ،(Groupفيما تس ﱠمى األخرى بالمجموعة المستھدفة ).(Focal Group
األداء التفاضلي المنتظم ) :(Uniform – DIFوھو األداء التفاضلي الذي ال يتفاعل فيه
مستوى القدرة مع عضوية المجموعة عند جميع مستويات القدرة.
األداء التفاضلـــي غير المنتظــم ) :(Nonuniform-DIFوھو األداء التفاضلي الذي
يظھر عندما يحدث تفاعالً بين مستوى األداء وعضوية المجموعة.
مؤشﱢر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي ) Noncompensatory
 :(DIFوھو مع ﱠدل مربﱠع المسافة ما بين منحنيي خصائص الفقرة للمجموعتين المستھدفة
والمرجعية.
االختبار الوطني :ھو اختبار تع ّده وزارة التربية والتعليم األردنية /إدارة االمتحانات
واالختبارات ك ّل عام لصف أو أكثر في مباحث محددة يھدف إلى ضبط نوعية التعليم من خالل
قياس مھارات التعلم األساسية المتوقع أن يمتلكھا الطلبة )وزارة التربية والتعليم.(2014 ,
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اإلطار النظري
يشير األدب النظري المتعلق باألداء التفاضلي للفقرات االختبارية إلى نوعين رئيسيين ھما
األول :األداء التفاضلي المنتظم ) (Uniform – DIFوھو األداء التفاضلي الذي يكون فيه
احتمال اإلجابة الصحيحة لمجموعة من المفحوصين أعلى أو أقل منه في المجموعة األخرى عند
جميع مستويات القدرة .بمعنى انه ال يتفاعل فيه مستوى القدرة مع عضوية المجموعة .والثاني:
األداء التفاضلي غير المنتظم ) (Nonuniform -DIFوھذا النوع من األداء التفاضلي يظھر
عندما يكون ھنالك تفاعال بين مستوى األداء وعضوية المجموعة ،أي أن األداء
التفاضلي سيظھر لصالح المجموعة المستھدفة عند مستوى قدرة معين ولصالح المجموعة
المرجعية عند مستوى قدرة أخر ويكون االختالف بين منحنيات االستجابة للفقرة في معلمة
التمييز ).(Gruijter, kamp, 2005
لقد أشار أوشيما وموريس ) (Oshima& Morris, 2008إلى وجود مؤشرين لألداء
التفاضلي على مستوى الفقرة ھما:
أوالً  :مؤشﱢر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي ) (Noncompensatory
DIF, NCDIF
يَ ْفتــرض ھذا المؤ ﱢشر كما أشار راجو وآخرون ) (Raju, et al., 1995ﱠ
أن جميع فقرات
االختبار )بافتراض ﱠ
أن لدينا من الفقرات( غير متحيّزة باستثناء الفقرة ) (iالمراد كشف األداء
التفاضلي لھا ،ويعرﱠف مؤشر األداء التفاضلي الالتعويضي على أنﱠه مع ﱠدل مربﱠع المسافة ما بين
منحنيي خصائص الفقرة للمجموعتين المستھدفة والمرجعيةِ ،وفقا ً للمعادلة الرياضية ) (1اآلتية:
2
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وذلك في حالة نماذج االستجابة للفقرة ثنائية التدريج.

 :الوسط الحسابي.

ثانيا ً :مؤشﱢر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة التعويضي
)(Compensatory DIF, CDIF
ويأخذ ھذا المؤ ﱢشر بعين االعتبار التباين المشترك للفقرة ،كما يراعي التحيﱡز الموجود في
الفقرات األخرى لالختبار.
أما في ما يتعلق باختبارات الداللة اإلحصائية المستخدمة في "مقياس األداء التفاضلي للفقرة
واالختب ار" ) (Significance Tests in the DFIT Frameworkفق د طــ ـوّر راج و
) (Raju et al, 1995اختب ارات للداللــ ـة اإلحصائيــ ـة قائم ة عل ى اإلحص ائي ك اي -تربي ع
) ،(Chi-Square statisticوذل ك الختبــــــــ ـار الداللـــ ـة اإلحصائيـــ ـة فــ ـي كــ ـل مـــ ـن
مؤ ﱢشـــر األداء التفاضلـــــي علــــى مستـــ ـوى االختب ار) ،(DTFومؤ ﱢشـــ ـر األداء التفاضلـــ ـي
علــ ـى مستــــ ـوى الفقـــ ـرة الالتعويضـــ ـي ) ،(NCDIFأم ا بالنسبــ ـة لمؤ ﱢشــ ـر األداء
التفاضلـــ ـي علـــ ـى مستــــ ـوى الفقـــ ـرة التعويضـــ ـي ) (CDIFفـــ ـإن داللتــ ـه ال تُ ْختــ ـبر
مباشـــرة ).(Oshima & Morris, 2008
وعلى الرغم من استخدام إحصائي كاي -تربيع الختبار داللة مؤ ﱢشر األداء التفاضلي على
مستوى االختبار) ،(DTFومؤ ﱢشر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي)،(NCDIF
ﱠإال ﱠ
أن ھذا اإلحصائي يُعتبر حسﱠاسا ً لحجوم العينات الكبيرة ،وبالتالي فھو يميل في حالة العينات
ً
ُ
الكبيرة لجعل الفقرات المتحررة من األداء التفاضلي تــبْـدي أدا ًء تفاضليا ذو داللة إحصائية،
قطع من خالل دراسات قائمة على بيانات
األمر الذي دفع راجو البتكار عالمة ِ
ﱢ
مولﱠدة ) (Simulated Dataالختبار داللة مؤشر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة
الالتعويضي ) (NCDIFلتكون كما يلي:
 :NCDIF > 0.006 −في حالة الفقرات ثنائية التدريج.
 :NCDIF > 0.006×(k – 1)2 −في حالة الفقرات متع ّددة التدريج ،حيث  :Kفئة
االستجابة.
ﱠإال ﱠ
القطـع ھــذه قـــــد افتقــــرت إلى قضيـــــة تعمــــيمھا ،حيث أجــــــريت
أن عالمة
ِ
دراســات مثل دراسة بلوت ) ،(Blot, 2002ودراسة تشامبلي ) (Chamblee, 1998أثبـــتت
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(8)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنﱠھـــا تعــــــتمد علـــى عــــدة عوامل أخــــــرى مثـــل حجــــــــم العينــــة المسْتخــــدمة،
ونــــوع النﱠمـــــــوذج المسْتخــــــدم ،األمر الذي دفع أوشيما وزميليه راجو وناندا (Oshima,
)Raju & Nanda, 2006البتكار اختبار للداللة اإلحصائية لمؤ ﱢشر األداء التفاضلي علـى
ي بـِ:
مستـــوى الفقـــرة الالتعــــويضي ) (NCDIFيَصْ لح للفقــرات ثنائيــــة التدريج ُس ﱢمـــــــــ ﱠ
"تكرار توليد معلمة الفقرة" .((Item Parameter Replication, IPR
تعتبر طــريقة تكــرار توليد معلمة الفقــرة ) (IPRوفق ما أشار له أوشيما وموريس
) (Oshima & Morris, 2008بأنﱠھا الطـريقة األمثل التي توفﱢـر وسيلة الشتقاق نقاط ق ِطع
مص ﱠممة لتتوافق مع مجموعة معينة من الفقرات والبيانات المتعلﱢقة بھا ،حيث تبدأ بمعالم الفقرات
المق ﱠدرة للمجموعة المستھدفة ) ،(Focal Groupوالتباينات المصاحبة لتلك المعالم المق ﱠدرة لعينة
تلك الفقرات ،والتي يت ﱡم الحصول عليھا من إحدى البرامج الخاصﱠة بنظرية االستجابة للفقرة
) (IRTمثل برنامج ) ،(BILOG-MG3الموضوع من قبل كلﱟ من زيموسكي ،وموراكي
ومسليفي وبوك ).(Zimowski, Muraki, Mislevy, & Bock, 2002
باالعتمـــاد علـــى ھـــذه التقديرات المبدئيــــة لمعالــــم الفقــــرات (Initial estimated
) Parametersيت ﱡم تكــرار توليــــدھا عــــدداً كبيراً مـــن المــــرات )على سبيل المثال ،100
 ،...،1000أو  10000مرة( بافتراض وجود مجتمعين لھما نفس معالم الفقرات بحيث يمثﱢل
أحدھما المجموعة المستھدفة في حين يمثل اآلخر المجموعة المرجعية ،وبافتراض ﱠ
أن األداء
التفاضلي الحقيقي بين المجموعة المستھدفة والمرجعيـــة معدوما ً ) ،(True DIF = Zeroمـــع
مراعاة ﱠ
أن التو ﱡقع ) (Expectationللتقديرات الجديدة لمعالم الفقـــرات ھـــي نفسھا للتقــــديرات
المبدئيـــــة ،وبنفــــــس التباينــات والتباينات المصاحبـــة األوليﱠـــة ،مما يجعـــل الفـــروق فـــي
ھـــذه التقــديرات وألنﱠھا ناتجــة مـــن نفـــس تــوزيع المجتمـــع تُعْــــزى للخطـــأ العينـــي
) (Sampling Errorفقط ال لغيره .إن ما تنتجه ھذه العملية يمثل أزواجا ً من العينات التي
تتضمن معالم الفقرات المولﱠدة لكلﱟ من المجموعة المستھدفة والمجموعة المرجعية في كل عملية
تكرار ) ،(Replicationومن ث ﱠم يت ﱡم حساب مؤ ﱢشر األداء التفاضــــــــلي علــــــــــى مستـــوى
الفقـــــــــرة الالتعــــويضي ) (NCDIFلكل زوج من تلك العينات مع الحصول على توزيعات
عينية إمبريقية لمؤ ﱢشر األداء التفاضــــــــلي علــــــــــى مستـــوى الفقـــــــــرة الالتعــــويضي
) ،(NCDIF Distributionولكل فقرة من فقرات االختبار ك ﱞل على ِحدة ،مما يتيح المجال
لتــرتيب قيم مؤ ﱢشر األداء التفاضــــــــلي علــــــــــى مستـــوى الفقــــــرة الالتعــــويضي
قطـــع خاصﱠـــة بتلك الفقرة عــن طــريق حساب
) (NCDIFلكل فقرة ،واشتــــقاق عـــالمة ِ
المئين المتعلﱢـق بمستــوى الداللة ) (Alpha Levelالمرغوب.
أ ﱠما ميزات مقياس األداء التفاضلي للفقرة واالختبار فتتمثل في استخدامه في حالة البيانات
ثنائية ومتعددة التدريج ،وإمكانية استخدامه لمعالجة نماذج نظرية االستجابة للفقرة أُحادية البعد
ومتعددة األبعاد كما وأنه يعطي مؤ ﱢشراً عن األداء التفاضلي ليس على مستوى الفقرة فقط ،بل
وعلى مستوى االختبار ويُستخدم في تطبيقات متعددة مثلُ :حزم األداء التفاضلي (Differential
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) Bundle Functioningواألداء التفاضلي الشرطي )(Oshima & (Conditional DIF
).Morris, 2008
الدراسات السابقة
في دراسة قام بھا البرصان ) (2013ھدفت إلى الكشف عن األداء التفاضلي لمتغير الجنس
لفقرات االختبار الوطني األردني لضبط نوعية التعليم لمادة الرياضيات للصف العاشر ،وذلك
لكل من المستويات األربعة التي تصنف وزارة التربية والتعليم طلبتھا فيھا وھي المستوى
المتقدم ،والماھر ،والماھر جزئيا ً ،والمبتدئ .بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) (43468طالبا ً
وطالبة ممن تقدموا لالختبار للعام الدراسي  2009/2008اختيروا عشوائيا من طلبة الصف
العاشر األساسي بواقع ) (21330طالبا ً و) (22138طالبة .ولتحقيق أھداف الدراسة تم الحصول
على استجابات الطلبة لالختبار الوطني األردني لمادة الرياضيات المكون من ) (30فقرة ،ثم تم
تحليلھا لمستويات الطلبة )اربعة مستويات( باستخدام طريقة مانتل-ھانزل للكشف عن األداء
التفاضلي ،وكشفت نتائج الدراسة عن الفقرات التي تظھر أداء تفاضليا ً في كل مستوى ،وقد كان
عدد الفقرات يزيد كلما اتجه الباحث من المستوى األعلى إلى المستوى األدنى ،حيث تراوحت
نسبة الفقرات التي تظھر أداء تفاضليا بين  %30للمستوى المتقدم و %67للمستوى المبتدئ.
وأجرت أبو حماد ) ،(2008دراسة ھدفت إلى تقصي فاعلية طرق منحنى خصائص الفقرة
)مؤشر المساحة للنموذج ثالثي ،ثنائي ،فوق المعلم( في الكشف عن األداء التفاضلي لمتغير
الجنس في عينة مختارة من االختبار الدولي في الرياضيات من نوع االختيار من متعدد ،كما
ھدفت إلى تحري درجة التوافق بين طرق منحنى خصائص الفقرة في اعتبار الفقرة تظھر أو ال
تظھر أدا ًء تفاضليا ً في كل فقرات االختبار والكشف عن القدرة الرياضية الذي تقيسه الفقرات
التي تظھر أدا ًء تفاضليا ً لمتغير الجنس في كل فقرات االختبار .وتكون االختبار من ) (40فقرة
من نوع االختيار من متعدد لكل فقرة أربعة بدائل وتكونت عينة الدراسة من ) (800طالبا ً
وطالبة اختيروا من مدارس بني كنانة وأظھرت النتائج وجود أداء تفاضلي متفاوت في الدرجة
في ) (27فقرة للنموذج ثالثي المعلم و) (28فقرة للنموذج ثنائي المعلم و) (19فقرة لمؤشر فوق
المعلم ،ووجدت أيضا ً أن الطرق الثالثة لم تتفق في تحديد الفقرات التي أظھرت أدا ًء تفاضليا ً وقد
بلغ عدد الفقرات التي أظھرت أدا ًء تفاضليا ً بموجب الطرق الثالثة ) (12فقرة .وجدت أن ھنالك
أدا ًء تفاضليا ً متفاوتا ً في الدرجة في عدد من الفقرات وفق طبيعة المحتوى الرياضي الذي تقيسه
بموجب الطرق الثالثة حيث كان في معظمه من النوع غير المنتظم.
كما قام ميندس وايركان ) (Mendes, Erickan, 2006بدراسة للتعرف على مصدر
األداء التفاضلي وفقا ً للجنس في اختبار الرياضيات األساسية ) British Columbia
 (Principles of Mathematical Examالمطبق على طلبة الصف العاشر وكانت فرضيتھم
أن محتوى الفقرة واإلدراك والسياق الذي تقدم فيه الفقرة قد تكون مصدراً لألداء التفاضلي وفقا ً
للجنس ،وبينت النتائج أن الفقرات المنظمة حزمة من المشكالت واللوغاريتم واألسس كانت
مفضلة لدى الذكور بينما الفقرات المتضمنة عالقات رياضية والفقرات المتضمنة أوصافا ً إسمية
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(8)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كانت مفضلة لدى اإلناث كما أظھرت النتائج تفوق الذكور في االستجابة على الفقرات التي
تتطلب عمليات إدراكية عليا ورسوما ً وصور.
كما وأجرت كاثرين وشوان ) (Katherine & Shuan, 2001دراسة ھدفت إلى الكشف
عن تجمع الفقرات التي تظھر األداء التفاضلي حسب متغير الجنس وتأثير تغير مواقعھا في
نموذج اختبار مستوى في الرياضيات )(Midwestern Mathematics Placement Exam
يتكون من ) (40فقرة من نوع االختيار من متعدد طبق على ) (2731مفحوصا ) 1066طالبا،
 1665طالبة( ،وبيّنت نتائج الدراسة أن فقرات موضوع الجبر كانت أسھل على الجنسين ،في
حين ﱠ
أن الفقرات في موضوعي الھندسة والمثلثات كان أسھل عند الذكور منھا عند اإلناث.
وأجرى غامر وانغلھارد ) (Gamer & Englhard, 1999دراسة ھدفت إلى الكشف عن
الفقرات التي تظھر أداء تفاضليا ً لمتغير الجنس في اختبار قدرة رياضية ،وقد استخدم البرنامج
اإلحصائي ) (FACETSفي الكشف عن األداء التفاضلي حيث تكون من  60فقرة من نوع
االختيار من متعدد وقد أظھرت نتائج الدراسة أن الذكور يتفوقون على اإلناث في موضوعي
الھندسة والقياس وتحليل البيانات ,بينما أظھرت اإلناث تفوقا على الذكور في موضوع الجبر ،أما
بالنسبة للفقرات محددة البناء ،فقد كان متوسط عالمات الذكور أعلى من متوسط عالمات اإلناث
في فقرتين فقط .في حين لم تظھر فروق دالة إحصائيا بين الجنسين على بقية الفقرات من نفس
المجال.
مجتمع الدراسة وعينتھا
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف العاشر األساسي للعام
 2014/2013الذين تقدموا لالختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مادة الرياضيات بنسخته
الورقية في مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية والخاصة ،والمدارس التابعة لوكالة الغوث
الدولية ،والمدارس التابعة لمديرية التعليم والثقافة العسكرية ،حيث يتم تطبيق االختبار على جميع
الطلبة والطالبات من قبل وزارة التربية والتعليم .وبعد الرجوع إلى ملف البيانات الذي تم
الحصول علية من قسم االختبارات التابع لوزارة التربية والتعليم كان عدد المتقدمين لالختبار
) (22048طالبا ً وطالبة ،تم اختيار عينة عشوائية منه لھذه الدراسة مقدارھا ) (2400طالبا
وطالبة وذلك باستخدام برمجية ) (SPSSوبواقع ) (1200طالبا ً و) (1200طالبة.
أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة من "االختبار ال وطني لض بط نوعي ة التعل يم" للص ف العاش ر األساس ي
للعام الدراسي  2014/2013حيث تكون االختبار من ) (39فق رة جميعھ ا م ن ن وع االختي ار م ن
متعدد من اربعة بدائل ،توزعت ھذه الفقرات عل ى اربع ة مح اور ھ ي:األع داد والعملي ات عليھ ا،
والجبر ،والقياس ،والھندسة ،واإلحصاء واالحتماالت.
وبالنس بة إل ى ص دق وثب ات االختب ار في تم التأك د م ن ص دق االختب ار م ن قب ل فري ق وزارة
التربية والتعليم في قسم االختبارات وذلك بعرضه على ع دد م ن المختص ين ف ي القي اس والتق ويم
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وعدد من المشرفين والمعلمين كما تم تقدير معامل الثبات من قبل فريق وزارة التربي ة ف ي إدارة
االمتحان ات باس تخدام معام ل ك ودر ريشاردس ون ) (KR-20حي ث بل غ ثب ات ھ ذا االختب ار
).(0.817
إجراءات الدراسة
بعد الحصول على البيانات الضرورية للدراسة تم التحقق من افتراض أُحادية البُعد ِوفقاً
لنظرية االستجابة للفقرة باستخدام برنامج ) (NOHARMعلى عينة الدراسة باستخدام مؤشر
تاناكا لحسن مطابقة البيانات للنموذج ومؤشر الجذر التربيعي للوسط الحسابي لمربعات البواقي
)  (RMSRالذي يحسب من خالل المعادلة ):(3
) . . . . . . . . ( 3

4 . 1
N

≤

R

S

M

R

حيث N :عدد أفراد كل مجموعه
ثم التحـقق مــن افتراض االستقالل الموضعـي ) (Local Independenceلفقرات االختبار
البالغ عددھا ) (39فقرة باستخدام برنامج Local Dependence Indices for ) LDID
 (Dichotomous Itemsعلى بيانات عينة التطبيق النھائي وفقًا للنموذجين اللوجستيين )األحادي
المقترن باألداء التفاضلي المنتظم ،والثنائي المقترن باألداء التفاضلي غير المنتظم( ،ومن ثم التحقق
من مطابقة األفراد والفقرات للنموذجين اللوجستي أحادي وثنائي المعلمة ِوفقا ً لنظرية االستجابة للفقرة
باستخدام برنامج ) (BILOG-MG3حيث تم حذف الفقرات التي لم تطابق النموذج المستخدم ثم
تقدير معالم الفقرات لكل من مجموعتي الطلبة وفقا للنموذجين ،ومن ثم حساب معاملي الربط
باستخدام برنامــــــج ) (Equate v.2.1ثم البدء باستخدام برنامج ) ،(DFIT v. 8.04لإلجابة
عن سؤالي الدراسة.
نتائج الدراسة
أوالً :نتائج التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة
ت ّم التحـقق من افتراض أُحادية البُعد ) (Unidimensionalityباستخدام برنامج
) ،(Normal Ogive Harmonic Analysis Robust Method: NOHARMالــــــذي
وضعـــــه فـــــراســــر ) (Fraser, 1988باستخدام مؤشر تاناكا ) (TANAKAلحسن مطابقة
البيانات للنموذج ومؤشر ) RMSRالجذر التربيعي للوسط الحسابي لمربعات البواقي( وكانت النتائج
كما في الجدول ).(1
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جدول ) :(1نتائج مؤ ﱢشري أُحادية البُعد  Tanakaو RMSRلالختبار لدى مجموعتي الطالب
والطالبات.
مؤشري أحادية البعد
مؤشر RMSR
مؤشر TANAKA

القيمة
المحسوبة
لإلحصائي
)ذكور(
0.00653
0.96785

نقطة القطع
الحتمالية قبول
قيمة اإلحصائي
القيمة الحرجة
0.11836
0.96

القيمة
المحسوبة
لإلحصائي
)إناث(
0.00655
0.96988

نقطة القطع
الحتمالية قبول
قيمة اإلحصائي
القيمة الحرجة
0.11836
0.96

نالحظ من الجدول ) (1أن مؤشر  TANAKAزادت قيمته عن ) (0.96لدى طلبة المجموعتين،
حيث بلغت للطالب  0.96785وللطالبات  0.96988وھي قيمة تشير إلى تحقق أُحادية البُعد بمستوى
جيد من مطابقة البيانات الفتراض أحادية البعد ) .(Jasper, 2010كما بلغت القيمة المحسوبة لمؤ ﱢشر
) (RMSRحوالي ) (0.00653تقريبا ً لدى الطالب وھي أقل من القيمة الحرجة له البالغة قيمتھا
) ،(0.11836فيما بلغت قيمته المحسوبة ) (0.00655تقريبا ً لدى مجموعة الطالبات وھي أقل من القيمة
الحرجة له البالغة قيمتھا ) .(0.11836كما ﱠ
أن القيمتان الناتجتان ) (0.00655) ،(0.00653لمجموعتي
الدﱢراسة الطالب والطالبات على الترتيب منخفضتان وتكادان تقتربان من الصفـر وھذا مؤ ﱢشـــر كاف
علـــى تحقـــق افتراض أُحاديـــة البُعـد ).(Fraser & McDonald, 1988
وتم أيضا التحـقق مــن افتراض االستقالل الموضعـي ) (Local Independenceلفقرات
االختبار البالغ عددھا ) (39فقرة ،باستخدام برنامج ) (LDIDعلى بيانات عينة التطبيق النھائي وفقًا
للنموذجين اللوجستيين )األحادي والثنائي( المعلمة.
جدول ) :(2التكرارات والنﱢسب المئويﱠة لحالتي االستقالل الموضعي لفقرات االختبار لدى
مجموعتي الطالب والطالبات وفقًا للنموذجين اللوجستيين )األحادي ،والثنائي( المعلمة.
األداء
التفاضلي
منتظم

غير منتظم

حالة التبعية
الموضعية
غير مستقل
مستقل
الكلي
غير مستقل
مستقل
الكلي

التكرار
224
517
741
206
535
741

ذكور
النسبة المئوية
30.2
69.8
100.0
27.8
72.2
100.0

التكرار
251
490
741
227
514
741

إناث
النسبة المئوية
33.9
66.1
100.0
30.6
69.4
100.0

تشير نتائج الجدول أع اله إل ى أن ع دد أزواج الفق رات الت ي وقع ت خ ارج م دى فت رة الثق ة
لدى الطالب بالنسبة للنموذج األحادي المعلمة ) (224زوجاً؛ أي ما نس بته ) (%30.2وللطالب ات
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) (251زوجاً؛ أي ما نس بته ) (%33.9م ن ع دد األزواج الكل ي ،بينم ا ك ان ع دد أزواج الفق رات
التي وقعت ضمن مدى فترة الثقة لدى الطالب ) (517زوجاً؛ أي ما نسبته ) (%69.8وللطالب ات
) (490زوج اً؛ أي م ا نس بته ) (%66.1م ن ع دد األزواج الكل ي ،وھ ذا يب ين ﱠ
أن ع دد أزواج
الفقرات التي حققت االس تقاللية الموض عية أعل ى بح والي ض عفين م ن ع دد أزواج الفق رات الت ي
حققت التبعية الموضعية ،وھذا مؤشر على تحقق افتراض االستقالل الموضعي ) Kim, Cohen
.(& Lin, 2005
أما بالنسبة للنموذج اللوجستي ثنائي المعلمة المقترن باألداء التفاضلي غير المنتظم فإن عدد
أزواج الفق رات الت ي وقع ت خ ارج م دى فت رة الثق ة ل دى الط الب ) (206زوج ا ً ،أي م ا نس بته
) (%27.8وللطالبات ) (227زوجا ً ،أي ما نسبته ) (%30.6من عدد األزواج الكل ي ،بينم ا ك ان
ع دد أزواج الفق رات الت ي وقع ت ض من م دى فت رة الثق ة للط الب ) (535زوج ا ً أي م ا نس بته
) (%72.2وللطالب ات ) (514زوج ا ً ،أي م ا نس بته ) (%69.4م ن ع دد األزواج الكل ي ،وھ ذا
مؤشر على تحقق افتراض االستقالل الموضعي.
كما تم التحقق من مطابقة األفراد والفقرات للنموذجين اللوجستي أحادي وثنائي المعلمة
من خالل مطابقة بيانات الطلبة الفتراضات النﱠموذج أحادي المعلمة باستخدام برنامج
) (BILOG-MG3بھدف مطابقة األفراد والفقرات لكلﱟ من مجموعتي الطالب والطالبات كلﱞ
على ِحدة ،حيث ت ﱠم استخدام البرنامج لك ﱢل مجموعة على ِحدة ثالث مرات ،ففي المرة األولى التي
ھدفت إلى حـذف األفراد الذين لم تتطابق استجاباتھم مع توقعات النﱠموذج اللوجستي أحادي
المعلمة لم يتم حذف أي طالب أو طالبة وفي المرة الثانية التي ھدفت إلى فحص مطابقة فقرات
االختبار للنﱠموذج اللوجستي أحادي المعلمة ،فقد تبين عدم مطابقة ) (16فقرة للنﱠموذج المستخدم
لدى مجموعة الطالب وھي الفقرات ذوات األرقام )،18 ،16 ،13 ،11 ،9 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
 ،(39 ،33 ،31 ،30 ،26 ،22حيث لم تُطابِق ھذه الفقرات شروط نظرية االستجابة للفقرة وذلك
باستخدام اختبار ) (χ2لحسن المطابقة ,وعدم مطابقة ) (21فقرة للنﱠموذج المستخدم لدى
مجموعة الطالبات ذوات األرقام )،22 ،19 ،18 ،16 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1
 ,(39 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،24أما تشغيل البرنامج للمرﱠة الثالثة فقد ھدف إلى تقدير معالم
ك ّل من األفراد والفقرات لكل مجموعة على ِحدة وتبين أن عدد الفقرات المشتركة وغير
المشتركة بين مجموعتي الطالب والطالبات ھو ) (25فقرة ،وأن عدد الفقرات المشتركة بينھما
ھو ) (16فقرة ،وأن عدد الفقرات غير المشتركة من جھة الطالب ھو ) (7فقرات ومن جھة
الطالبات ھو )فقرة( واحدة ،ويقصد بالمشتركة أن الفقرة مطابقة للنموذج المستخدم للطالب
والطالبات معا ،إذ تراوحت قيم معلمة الصعوبة من ) 0.49-إلى  (0.66لدى مجموعة الطالب،
وبمع ﱠدل مقداره  ،0.04ومن ) 1.21-إلى  (1.40لدى مجموعة الطالبات ،وبمع ﱠدل مقداره .0.10
أما بالنسبة للنموذج الثنائي المعلمة ففي المرة األولى ت ﱠم حـذف ) (7أفراد من مجموعـــة
الطالب ،وذلك لتعذر حساب الخطأ المعياري في تقدير القدرة لديھم عند مستوى قدرة ما ليصبح
العدد النھائي لمجموعة الطالب ) (1193طالبا ً ،كما ت ّم حذف ) (14فرداً من مجموعة الطالبات
لنفس السبب السابق ليصبح العدد النھائي لمجموعة الطالبات ) (1186طالبةً ،وبالنسبة للتشغيل
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الثاني للبرنامج فقد تبين عدم مطابقة ) (11فقرة للنﱠموذج المستخدم لدى مجموعة الطالب ذوات
األرقام ) ،(30 ،28 ،26 ،22 ،21 ،16 ،13 ،11 ،6 ،2 ،1بسبب انخفاض احتمالية الخطأ لھذه
الفقرات دون مستوى الداللة ) ،(0.005كما تبين عدم مطابقة ) (7فقرات للنﱠموذج المستخدم لدى
مجموعة الطالبات ذوات األرقام ) ،(35 ،22 ،13 ،11 ،6 ،4 ،1لنفس السبب السابق.
وبالتشغيل الثالث تبيّن أن عدد الفقرات المشتركة وغير المشتركة بين مجموعتي الطالب
والطالبات ھو ) (34فقرة ،وأن عدد الفقرات المشتركة بينھما ھو ) (26فقرة ،وأن عدد الفقرات
غير المشتركة من جھة الطالب ھو )فقرتين( ومن جھة الطالبات ھو ) (6فقرات ،ﱠ
وأن القيم
المق ﱠدرة لمعلمة الفقرات تتباين من حيث التمييز عبر مجموعتي الطالب والطالبات ،إذ تراوحت
قيم معلمة التمييز بين ) 0.19إلى  (1.03لدى مجموعة الطالب ،وبمع ﱠدل مقداره  ،0.65وبين
) 0.16إلى  (1.35لدى مجموعة الطالبات ،وبمع ﱠدل مقداره  .0.67ﱠ
وأن القيم المق ﱠدرة لمعلمة
الفقرات تتباين من حيث الصعوبة عبر مجموعتي الطالب والطالبات ،إذ تراوحت قيم معلمة
الصعوبة بين ) 0.49إلى  (5.39لدى مجموعة الطالب ،وبمع ﱠدل مقداره ) ،(1.62وبين )1.29-
إلى  (14.44لدى مجموعة الطالبات ،وبمع ﱠدل مقداره ).(2.85
وقد ت ّم حساب معامل الثبات لكال مجموعتي االختبار حيث بلغت قيمة معامل الثبات
اإلمبريقي لالختبار الخاصﱠة بمجموعة الطالب وفقًا للنموذج أحادي المعلمة )،(0.7060
وللطالبات ) .(0.6953في حين بلغت قيمة معامل الثبات اإلمبريقي لالختبار الخاصﱠة بمجموعة
الطالب وفقًا للنموذج ثنائي المعلمة ) ،(0.7168وللطالبات ).(0.7708
ثانيا ً :نتائج السؤال األول ومناقشتھا
ھدف السؤال األول إلى الكشف عن فقرات االختبار الوطني لمادة الرياضيات التي تظھر
أدا ًء تفاضليًا منتظ ًما لمتغير الجنس ذات داللة إحصائية في نفس مستويات القدرة ت ﱠم اعتماد
مجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية ) ،(Reference Groupومجموعة الطالب كمجموعة
مستھدفة ) (Focal Groupأثناء تشغيل برنامج ) (Equate v2.1بسبب ﱠ
أن برنامج DFIT v.
) (8.04يعتبر المجموعة المرجعية على أنﱠھا مجموعة مستھدفة ،والمجموعة المستھدفة على أنﱠھا
مجموعة مرجعية بعكس برنامج ) (Equate v2.1الذي تت ﱡم فيه عملية المعادلة.
ت ﱠم استخــــدام برنامــــــج ) (Equate v.2.1الموضـــــوع مــــن قبل بيكــــر (Baker,
) 1995لحسـاب الثابت الضربي ،الذي بلغـت قيمته ) ،(A=1.000والثابــت الجمعي الذي بلغت
قيمته ) ،(K=0.0351للتمكــن مـــن معادلـة القيــم المقــ ﱠدرة لمعلمـة الصعوبــة لفقـــرات
االختبــار لدى مجموعة الطالب كمجموعة مستھدفة إلى القيم المق ﱠدرة لمعلمة لفقرات االختبار
لدى مجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية وذلك باستخدام جميع فقرات االختبار المطابقة
للنموذج اللوجستي أحادي المعلمة )المشتركة وغير المشتركة بين الطالب والطالبات( البالغ
عددھا ) (25فقرة واستخدام الفقرات المشتركة بينھما والبالغ عددھا ) (16فقرة كجذع مشترك
في عملية المعادلة .وقد ت ﱠم تنفيذ بـرنامج ) (DFIT v. 8.04باستخدام معاملي الربط السﱠابقين،
وملف القيم المق ﱠدرة لمعلمة الصعوبة  ،bوالتباينات ) (Variancesالخاصﱠة بفقرات االختبار لدى
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مجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية والبالغ عددھن ) (1200طالبةً ،باإلضافة لملف القيم
المقـــ ﱠدرة لمعلمة الصعـوبة  bالخاصﱠة بفقـرات االختبار لدى مجموعـة الطالب كمجموعة
مستھدفة والبالغ عددھم ) .(1200باإلضافة أيضا ً لملــــف القـــدرة المقـــ ﱠدرة لمجموعة الطالبات
كمجموعة مرجعية .وفي ضـوء ما تقــ ﱠدم ت ﱠمـــت معادلـة القيـم المق ﱠدرة لمعلمة الصعوبة  bلفقرات
االختبار لدى مجموعة الطالب كمجموعـة مستھدفة باستخدام معاملي الربط األوليين وتــ ﱠم ذلك
مــن خــــالل برنامــــج ) ،(DFIT v. 8.04وباستخـــدام طريقــــــة "تكـــرار توليـد معلمــة
الفقــرة "(Item Parameter) Replication،ال ُمشار لھا سابقاِ ،حســــــاب قيــــم نقــــاط
القطـع ) (Cut off Scoresالخاصﱠة بك ﱢل فقرة من فقرات االختبار المشتركة بين الطالب
ِ
والطالبات البالغ عددھا ) (16فقرة عند مستويات داللة مختلفة يعطيھا البرنامج ،وذلك للحكم
على األداء التفاضلي المنتظم من حيث داللته اإلحصائية أم ال ،وعلى مستوى كل فقرة من
القطع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي على مستوى
فقرات االختبار ،باإلضافة لحساب نقاط
ِ
االختبار ككل ،وعند مستويات داللة مختلفة أيضاً ،والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقيم
القطــــع المحســــوبـــة الخاصﱠـــة بكــــل فقـــــــرة مـــن
القطع وبنا ًء علـــــى قيم نقــــــاط
نقاط
ِ
ِ
فقـــــرات االختبار ،تـــ ﱠم الحكــــم علــــى الفقـــرة ْ
إن كانــــــت تُبــــــــــدي أدا ًء تفاضـــــــليًا أم
ال باالعتمــــاد علـــــى قيمــة مؤ ﱢشــر األداء التفاضلـي علـــى مستـوى الفقــرة
الالتعويضـي ) (NCDIFالذي يحسب عن طريق المعادلة رقم ):(4

)+ µ 2 d i .............(4

2
di

⎤=δ
⎦

2

)

N C D IF i = E F ⎡ d i (θ
⎣

ال ُمشار لھا سابقا ،ولكل فقرة من فقرات االختبار ك ﱞل على ِحدة ،وذلك عن طريق مقارنة
قيمة مؤ ﱢشر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي ) (NCDIFلكلﱢ فقــرة مـــن
القطـــــع
فقـــرات االختبار ،بقيم نقاط
القطـــــع الخاصﱠـــــة بتلك الفقــــرة ابتــدا ًء مـن قيمــــة ِ
ِ
قطع
المناظـــــرة لمستـــوى الداللة ) ،(0.001=αحيث تتوقف العملية عند أول قيمة نقطة
ِ
ِ
مناظرة لمستوى داللة معين ،تكون عندھا قيمة ھذا المؤ ﱢشر أكبر من تلك القيمة ،وفي ھذه الحالة
ِ
تكون الفقرة موضع االھتمام ذات أداء تفاضلي دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة المناظر لقيمة
القطع التي ت ﱠم التوقف عندھا ،وتُسجﱠل قيمة مستوى الداللة تلك مقابل الفقرة في مخرجات
نقطة
ِ
البرنامج في العمود الخاص بمستوى القيمة االحتمالية.
وتبين ﱠ
أن كالً من الفقرات ) (37 ،36 ،29 ،28 ،27 ،25 ،23 ،21 ،15 ،5قد أبدت أدا ًء
تفاضليا ً عند مستوى الداللة  0.05 =αأو أقل من ذلك لذا سيت ﱡم استثناؤھا من فقرات الجذع
المشترك البالغ عددھا ) (16فقرة في عملية إجراء ال ُمعادلة للمرﱠة الثانية باستخدام برنامج
) (Equate v.2.1للحصول على ثابتين ضربي وجمعي جديدين ومنقﱠحين بھدف تشغيل برنامج
) (DFIT v. 8.04لتنفيذ المرحلة الثانية لكشف األداء التفاضلي المنتظم في الفقرات بشكل
نھائي .حيث ت ﱠم إعـادة استخدام برنامج ) (Equate v.2.1لحساب ثابـتين ضربي وجمعي
جديدين ومنقﱠحين ،بھدف التمكن من معادلة القيم المق ﱠدرة لمعلمة الصعوبة  bلفقرات االختبار لدى

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(8)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسان العمري ،وعبد ﷲ شطناوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1543

مجموعة الطالب )المجموعة المستھدفة( إلى القيم المق ﱠدرة لمعلمة الصعوبة  bلفقرات االختبار
لدى مجموعة الطالبات )المجموعة المرجعية( بفقرات جذع مشترك متحررة من األداء
التفاضلي ،وذلك باستخدام جميع فقرات االختبار كفقرات جذع مشترك في عملية المعادلة
باستثناء الفقرات التي أبــدت أدا ًء تفاضليا ً والبالغ عددھا ) (6فقرات ،والتي حملت األرقام
) ,(38 ،34 ،20 ،17 ،14 ،7حيث بلغـــــت قيمــــة الثابت الضربي الجديد )،(A=1.000
فـــــي حين بلغـت قيمة الثابت الجمعي الجديد ).(K=0.0798
وقد ت ﱠم تنفيذ برنامج ) (DFIT v. 8.04مرﱠة ثانية باستخدام قيمتي الثابتين الضربي،
القطع
والجمعي المنقﱠحين كما في الخطوة السابقة وفي ضوء ما تق ﱠدم ،ت ﱠم حساب قيم نقــــاط
ِ
الجديدة ) (Cutoff Scoresالخاصﱠة بكل فقرة من فقرات االختبار عند مستويات داللة مختلفة،
من أجل الحكم على األداء التفاضلي المنتظم من حيث داللته اإلحصائية أم ال على مستوى كل
فقرة من فقرات االختبار ،باإلضافة لحساب قيم نقاط القطع الجديدة الخاصﱠة بالحكم على األداء
التفاضلي المنتظم على مستوى االختبار ككل ،وعند مستويات داللة مختلفة أيضاً ،والوسط
الحسابي واالنحراف المعياري لقيم نقاط القطع ،وذلك كما ھو مبين في الجدول ).(3
القطع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي المنتظم على مستوى الفقرة
جدول ) :(3قيم نقاط
ِ
القطع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي المنتظم على مستوى
نقاط
وقيم
لفقرات االختبار
ِ
االختبار ككل عند مستويات داللة مختلفة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لھا
رقم
الفقرة
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
20
21
23
24

0.001

0.005

0.01

0.05

0.1

0.5

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.00069 0.00045 0.00018 0.00116 0.00174 0.00352 0.00414 0.00588
0.00067 0.00046 0.00021 0.00119 0.00168 0.00351 0.00414 0.00573

0.00091 0.00062 0.00026 0.00172 0.00235 0.00433 0.0056 0.00661
0.0007 0.0005 0.0002 0.00137 0.00203 0.00319 0.00363 0.00428
0.00091 0.00063 0.00025 0.0017 0.00237 0.00439 0.00505 0.00718
0.00089 0.00062 0.00029 0.00156 0.00223 0.00421 0.00522 0.00696
0.00084 0.00061 0.00027 0.00162 0.00227 0.00387 0.00523 0.00618
0.00086 0.0006 0.00028 0.00152 0.00234 0.00404 0.00466 0.00683
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 ...تابع جدول رقم )(3
المتوسط االنحراف
رقم
0.5
0.1
0.05
0.01
0.005
0.001
المعياري
الحسابي
الفقرة
0.00065 0.00045 0.00019 0.00124 0.00175 0.00281 0.00336 0.00532
25
26
0.00078 0.00054 0.00025 0.00146 0.00211 0.00376 0.00424 0.0051
27
0.00089 0.00061 0.00024 0.00173 0.00241 0.00415 0.00488 0.00538
28
0.00086 0.00059 0.00027 0.00162 0.00205 0.00383 0.00457 0.0082
29
32
0.00085 0.00059 0.00026 0.00158 0.00238 0.00408 0.00434 0.00542
34
35
0.00088 0.00061 0.00027 0.00169 0.00247 0.00375 0.00484 0.00676
36
0.00086 0.00058 0.00025 0.00153 0.00229 0.00374 0.00453 0.00655
37
0.00078 0.00055 0.00026 0.00147 0.00207 0.00402 0.00421 0.00498
38
0.01249 0.00882 0.00449 0.02226 0.03164 0.06157 0.08412 0.09383 DTF

القطع المبينة في الجدول ) (3الخاصﱠة بكل فقرة من فقرات االختبار،
وفي ضوء قيم نقاط
ِ
ت ﱠم الحكم على الفقرة إن كانت تُــبدي أدا ًء تفاضليا ً ذا داللة إحصائية ،أم ال ،باالعتماد على قيمة
مؤ ﱢشر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي  NCDIFالذي ت ﱠمت اإلشارة إليه آنفا ً في
معرض الحديث عن المرحلة األولى ،وذلك كما ھو مبين في الجدول ).(4
جدول ) :(4الدالالت اإلحصائية لألداء التفاضلي على مستوى الفقرة لفقرات االختبار.
)(ldl
)(d
رقم
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف )C (d,D
الفقرة
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
3
0.003
0.042 0.103
0.042 -0.103
5
0
0.004
0.01
0.004
-0.01
7
8
10
12
0.001
0.006 0.024
0.006 0.024
14
0.001
0.024
0.07
0.024
-0.07
15
0
0.002 0.008
0.002 -0.008
17

NCDIF

القيمة
االحتمالية

0.01234 -0.02371
0.00011 -0.0023

0.001
غير دالة

0.0006
0.00669
0.00543 -0.0172
0.00006 -0.00212

غير دالة
0.001
غير دالة

CDIF
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 ...تابع جدول رقم )(4

)(ldl
)(d
رقم
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف )C (d,D
الفقرة
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
19
0
0.002 0.006
0.002 -0.006
20
0.002
0.02 0.086
0.02 0.086
21
0.003
0.035 0.153
0.035 0.153
23
24
0.004
0.057 0.143
0.057 -0.143
25
26
0
0.012 0.039
0.012 -0.039
27
0.001
0.023 0.093
0.023 0.093
28
0
0.017 0.055
0.017 0.055
29
32
0
0.007 0.026
0.007 0.026
34
35
0.003
0.033 0.143
0.033 0.143
36
0.001
0.019 0.077
0.019 0.077
37
0
0.007
0.02
0.007
-0.02
38

CDIF

NCDIF

القيمة
االحتمالية

 0.00004 -0.00178غير دالة
0.001 0.00788
0.024
0.001 0.02476 0.04291
-0.03345

0.0237

0.001

 0.00163 -0.00987غير دالة
0.001 0.00919 0.02561
0.05 0.00328 0.01409
0.00713

 0.00075غير دالة

0.001 0.02149 0.04013
0.005 0.00631 0.02092
 0.00046 -0.00508غير دالة

يتضح من الجدول ) (4وجود ) (9فقرات من أصل ) (16فقرة من فقرات االختبار قد أبدت
أدا ًء تفاضليًا منتظ ًما منسوبًا لجنس الطلبة ،وھي الفقرات ذوات األرقام )،25 ،23 ،21 ،15 ،5
(37 ،36 ،29 ،28؛ حيث أبدت الفقرة ) (29فقط أدا ًء تفاضليًا منسوبًا لجنس الطلبة عند مستوى
الداللة  ،0.05=αفيما أبدت الفقرة ) (37فقط أدا ًء تفاضليًا منسوبًا لجنس الطلبة عند مستوى
الداللة  ،0.005=αكما أبدت الفقرات ) (36 ،28 ،25 ،23 ،21 ،15 ،5أدا ًء تفاضليًا منسوبًا
لجنس الطلبة عند مستوى الداللة  ،0.001 =αحيث كانت الفقرات ) (25 ،15 ،5تبدي أداء
تفاضليا منتظما لصالح الطالب ،حيث تقع الفقرتان ) (15 ،5في مجال الھندسة فيما تقع الفقرة
) (25تحت محور األعداد والعمليات كذلك أبدت الفقرات ) (37 ،36 ،29 ،28 ،23 ،21أداء
تفاضليا منتظما لصالح الطالبات ,حيث تقع الفقرة ) (21في محور الجبر فيما تقع الفقرة )(23
تحت محور القياس والفقرات ) (37 ،36 ،29 ،28تحت محور اإلحصاء.
لقد اتفقت ھذه النتائج مع دراسة بردجمان وسشمت ) Bridgeman and Schmitt,
 (1997في أن الجبر كان أسھل بالنسبة للطالبات والھندسة أسھل بالنسبة للطالب واتفقت أيضا
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مع دراسة حمزة واريفين وياسين ) (Hamzah, Ariffin, yassin, 2004في أن الجبر كان
أسھل بالنسبة للطالبات واختلفت معھا في أن اإلحصاء كان أسھل بالنسبة للطالب واتفقت أيضا
مع دراسة ھاريس وكارلتون ) (Harris & Carlon,1993في أن الھندسة والحساب والفقرات
التي تتطلب مھارات تفكير عليا والرسوم كانت أصعب بالنسبة للطالبات ،كما واتفقت أيضا مع
دراسة عنابي ودودين ) (Innabi & Dodeen, 2006في أن الجبر واإلحصاء كانت أسھل
بالنسبة للطالبات.
ثالثا ً :نتائج السؤال الثاني ومناقشتھا
ھدف السؤال الثاني إلى الكشف عن فقرات االختبار الوطني لمادة الرياضيات التي تظھر
أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما لمتغير الجنس ذات داللة إحصائية في نفس مستويات القدرة ،فقد ت ﱠم
استخــــدام برنامــــــج  Equate v.2.1لحسـاب الثابت الضربي ،الذي بلغـت قيمته
) ،(A=1.0405والثابــت الجمعي الذي بلغت قيمته) ،(K=-0.3137للتمكــن مـــن معادلـة
القيــم المقــ ﱠدرة لمعلمـتي الصعوبــة والتمييز لفقـــرات االختبــار لدى مجموعة الطالب
كمجموعة مستھدفة )المرجعية في ضوء برنامج ) (DFIT v. 8.04إلى القيم المق ﱠدرة لمعلمتي
الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار لدى مجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية )المستھدفة في
ضوء برنامج ) ،(DFIT v. 8.04وذلك باستخدام جميع فقرات االختبار المطابقة للنموذج
اللوجستي ثنائي المعلمة )المشتركة وغير المشتركة بين الطالب والطالبات( البالغ عددھا )(34
فقرة واستخدام الفقرات المشتركة بينھما والبالغ عددھا ) (26فقرة كجذع مشترك في عملية
المعادلة.
ت ﱠم تنفيذ بـرنامج ) (DFIT v. 8.04باستخدام معاملي الربط السﱠابقين ،وملف القيم المق ﱠدرة
لمعلمتي الصعوبة ) (bوالتمييز ) ،(aوالتباينات والتباينات المصاحبة الخاصﱠة بفقرات االختبار
لدى مجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية والبالغ عددھن ) (1186طالبةً ،باإلضافة لملف القيم
المقـــ ﱠدرة لمعلمتي الصعـوبة ) (bوالتمييز ) (aالخاصﱠة بفقـرات االختبار لدى مجموعـة الطالب
كمجموعة مستھدفة والبالغ عددھم ) (1193طالبًا ،باإلضافة أيضا ً لملــــف القـــدرة المقـــ ﱠدرة
لمجموعة الطالبات كمجموعة مرجعية .وفي ضـوء ما تقــ ﱠدم ت ﱠمـــت معادلـة القيـم المق ﱠدرة
لمعلمتي الصعوبة ) (bوالتمييز ) (aلفقرات االختبار لدى مجموعة الطالب كمجموعـة مستھدفة
باستخدام معاملي الربط األوليين.
ثُ ﱠم تــ ﱠم مــن خــــالل برنامــــج ) ،(DFIT v. 8.04وباستخـــدام طريقــــــة "تكـــرار
القطـع ) Cut off
توليـد معلمــة الفقــرة ،ال ُمشار إليھا سابقا ًِ ،حســــــاب قيــــم نقــــاط
ِ
 (Scoresالخاصﱠة بك ﱢل فقرة من فقرات االختبار المشتركة بين الطالب والطالبات البالغ عددھا
) (26فقرة عند مستويات داللة مختلفة يعطيھا البرنامج ،وذلك للحكم على األداء التفاضلي غير
المنتظم من حيث داللته اإلحصائية أم ال ،وعلى مستوى كل فقرة من فقرات االختبار ،باإلضافة
لحساب نقاط القط ِع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي على مستوى االختبار ككل ،وعند
القطع وبنا ًء
مستويات داللة مختلفة أيضاً،والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقيم نقاط
ِ
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القطــــع المحســــوبـــة الخاصﱠـــة بكــــل فقـــــــرة مـــن فقـــــرات
علـــــى قيم نقــــــاط
ِ
ُ
ْ
االختبار ،تـــ ﱠم الحكــــم علــــى الفقـــرة إن كانــــــت تبــــــــــدي أدا ًء تفاضـــــــليًا أم ال
باالعتمــــاد علـــــى قيمــة مؤ ﱢشــر األداء التفاضلـي علـــى مستـوى الفقــرة الالتعويضـي
.NCDIF
وتبيّن ﱠ
أن كالً من الفقرات )،36 ،29 ،27 ،25 ،23 ،19 ،18 ،15 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5
 (39 ،37قد أبدت أدا ًء تفاضليا ً عند مستوى الداللة  0.05=αأو أقل من ذلك لذا ت ﱡم استثناؤھا من
فقرات الجذع المشترك البالغ عددھا ) (26فقرة في عملية إجراء ال ُمعادلة للمرﱠة الثانية باستخدام
برنامج ) (Equate v.2.1للحصول على ثابتين ضربي وجمعي جديدين ومنقﱠحين بھدف تشغيل
برنامج ) (DFIT v. 8.04لتنفيذ المرحلة الثانية لكشف األداء التفاضلي غير المنتظم في
الفقرات بشكل نھائي.
وعليه ت ﱠم إعـادة استخدام برنامج ) (Equate v.2.1لحساب ثابـتين ضربي ،وجمعي
جديدين ومنقﱠحين ،بھدف التمكن من معادلة القيم المق ﱠدرة لمعلمتي الصعوبة  bوالتمييز  aلفقرات
االختبار بفقرات جذع مشترك متحررة من األداء التفاضلي،وذلك باستخدام جميع فقرات
االختبار كفقرات جذع مشترك في عملية المعادلة باستثناء الفقرات التي أبــدت أدا ًء تفاضليا ً
والبالغ عددھا ) (11فقرة ،والتي حملت األرقام )،33 ،32 ،31 ،24 ،20 ،17 ،14 ،12 ،3
 (38 ،34حيث بلغـــــت قيمــــة الثابت الضربي الجديد ) ،(A=1.0789فـــــي حين بلغـت قيمة
الثابت الجمعي الجديد )(K=-0.3179
ثم ت ﱠم تنفيذ برنامج ) (DFIT v. 8.04مرﱠة ثانية باستخدام قيمتي الثابتين الضربي،
والجمعي المنقﱠحين ،كما في المرحلة السابقة وت ﱠم حساب قيم نقــــاط
القطع الجديدة ) Cutoff
ِ
 (Scoresالخاصﱠة بكل فقرة من فقرات االختبار عند مستويات داللة مختلفة ،من أجل الحكم
على األداء التفاضلي غير المنتظم من حيث داللته اإلحصائية أم ال على مستوى كل فقرة من
فقرات االختبار ،باإلضافة لحساب قيم نقاط القطع الجديدة الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي
غير المنتظم على مستوى االختبار ككل ،وعند مستويات داللة مختلفة أيضاً ،والوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لقيم نقاط القطع ،وذلك كما ھو مبين في الجدول ).(5
القطع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي غير المنتظم على مستوى
جدول ) :(5قيم نقاط
ِ
القطع الخاصﱠة بالحكم على األداء التفاضلي غير المنتظم على
الفقرة لفقرات االختبار وقيم نقاط
ِ
مستوى االختبار ككل عند مستويات داللة مختلفة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لھا.
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

رقم
الفقرة
2
0.00081 0.00074 0.00048 0.00169 0.00219 0.00387 0.00439 0.00599
3
4
0.001

0.005

0.01

0.05

0.1

0.5
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رقم
الفقرة
5
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0.001

0.005

0.01

0.05

0.1

0.5

0.00769
0.00522
0.00455
0.00411
0.00612
0.00571
0.00513
0.00366

0.00562
0.00297
0.00345
0.00311
0.00405
0.00412
0.0044
0.00318

0.00434
0.00279
0.00272
0.00268
0.00387
0.00391
0.00392
0.00283

0.00219
0.0017
0.00181
0.00171
0.00234
0.00261
0.00247
0.0018

0.00156
0.00134
0.00141
0.00119
0.00184
0.00198
0.00191
0.00139

0.0004
0.00038
0.00043
0.00034
0.00053
0.00054
0.00055
0.00042

0.00222 0.0034 0.00408 0.00498
0.00187 0.00277 0.00324 0.00381
0.00276 0.00454 0.00607 0.00812
0.00214 0.00321 0.00365 0.00443

 ...تابع جدول رقم )(5
المتوسط االنحراف
المعياري
الحسابي
0.00087 0.00068
0.00065 0.00058
0.00064 0.00061
0.00058 0.00053
0.00085 0.00079
0.00086 0.00083
0.00083 0.00081
0.00061 0.0006

0.00076 0.00079 0.00056 0.00175
0.0006 0.00059 0.0004 0.00134
0.00101 0.00088 0.00055 0.00199
0.00069 0.0007 0.00048 0.00157

0.00068 0.00068 0.00047 0.00156 0.00201 0.0033 0.0036 0.00391
0.00094 0.00081 0.00051 0.00188 0.00259 0.00431 0.00456 0.00748
0.00094 0.00068 0.00037 0.00161 0.0024 0.00415 0.0048 0.00885
0.00062 0.00058 0.00038 0.00131 0.00186 0.00292 0.00353 0.00428
0.0013

0.00058 0.00039

0.0006

0.00176 0.00283 0.00324 0.00401

0.00232 0.00365 0.00914 0.01363 0.01855
0.00132 0.00162 0.00263 0.00297 0.00452
0.00133 0.00175 0.00254 0.00283 0.00385
0.00164 0.0022 0.00338 0.00408 0.00494

0.00103
0.00058
0.00056
0.00071

0.00177
0.00057
0.00057
0.00074

0.00049
0.00041
0.00038
0.00047

0.00078 0.00078 0.00053 0.00182 0.0023 0.00344 0.00387 0.00537
0.00066 0.00064 0.00044 0.00147 0.00197 0.00321 0.00353 0.00441
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 ...تابع جدول رقم )(5
المتوسط االنحراف
رقم
0.5
0.1
0.05
0.01
0.005
0.001
المعياري
الحسابي
الفقرة
0.00067 0.00066 0.00045 0.00153 0.00194 0.003
0.0035 0.00468 38
0.00249 0.00119 0.00044 0.00292 0.00486 0.01115 0.01575 0.03273 39
0.01865 0.01886 0.01296 0.04212 0.0561 0.08624 0.10141 0.12697 DTF

القطع المبينة في الجدول ) (5الخاصﱠة بكل فقرة من فقرات االختبار،
وفي ضوء قيم نقاط
ِ
ت ﱠم الحكم على الفقرة فيما إذا كانت تُــبدي أدا ًء تفاضليا ً ذا داللة إحصائية ،أم ال ،باالعتماد على
قيمة مؤ ﱢشر األداء التفاضلي على مستوى الفقرة الالتعويضي  NCDIFالذي ت ﱠمت اإلشارة إليه
آنفا ً  ،وذلك كما ھو مبين في الجدول ).(6
جدول ) :(6الدالالت اإلحصائية لألداء التفاضلي غير المنتظم على مستوى الفقرة لفقرات
االختبار.
)(ldl
)(d
رقم
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف )C(d,D
الفقرة
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
2
0.006
0.032 0.027
0.036 0.023
3
4
-0.004
0.018 0.107
0.018 -0.107
5
0.008
0.024 0.042
0.045 -0.017
7
0.014
0.046 0.051
0.062
0.03
8
0.014
0.027 0.053
0.059 -0.005
9
-0.008
0.035 0.082
0.043 0.078
10
-0.006
0.018 0.038
0.031 0.027
12
-0.003
0.006 0.012
0.012 0.006
14
-0.001
0.021 0.092
0.021 -0.092
15
16
-0.005
0.023 0.031
0.026 -0.028
17
0.015
0.051 0.057
0.064 0.041
18
-0.008
0.025 0.058
0.046 0.044
19
0.002
0.01 0.031
0.01
-0.03
20
21

CDIF

0.0056
-0.00031
0.0086
0.01302
0.01382
-0.01053
-0.00651
-0.00273
0.00226

NCDIF

القيمة
االحتمالية

 0.00177غير دالة
0.01178
0.00234
0.00471
0.00352
0.00793
0.00173
0.00019
0.00888

0.001
0.05
0.001
0.005
0.001
غير دالة
غير دالة
0.001

 0.00148 -0.00446غير دالة
0.001 0.00581 0.01328
0.05
0.004 -0.00941
 0.00103 0.00266غير دالة
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 ...تابع جدول رقم )(6

)(ldl
)(d
رقم
الفقرة المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
0.03 0.123
0.03 0.123
23
0.017 0.039
0.028 0.032
24
0.056 0.159
0.056 -0.159
25
26
0.024 0.072
0.048 -0.059
27
28
0.033 0.035
0.036 0.031
29
30
0.018 0.016
0.022 -0.009
31
0.019 0.035
0.04 -0.004
32
0.012 0.033
0.019
-0.03
33
0.015 0.016
0.017 0.014
34
35
0.024 0.122
0.024 0.122
36
0.062 0.074
0.074 0.062
37
0.012 0.039
0.022 -0.035
38
0.004 0.091
0.004 -0.091
39

)C(d,D
0.001
-0.005
-0.011

CDIF

NCDIF

القيمة
االحتمالية

0.001 0.01602 -0.00319
 0.0018 -0.00605غير دالة
0.001 0.02845 -0.00638

0.009

0.01055

0.001 0.00571

0.008

0.00727

0.05 0.00232

-0.004
0.009
0.004
0.003

0.00057 -0.00366
0.00161 0.00919
0.00125 0.00442
0.00048 0.00303

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

-0.002
0.016
0.004
-0.001

0.01548 -0.00624
0.00937 0.01433
0.00171 0.00471
0.00832 0.00219

0.001
0.001
غير دالة
0.05

يتضح من الجدول ) (6وجود ) (15فقرة من أصل ) (26فقرة من فقرات االختبار قد أبدت
أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما منسوبًا لجنس الطلبة ،وھي الفقرات ذوات األرقام )،10 ،9 ،8 ،7 ،5
(39 ،37 ،36 ،29 ،27 ،25 ،23 ،19 ،18 ،15؛ حيث أبدت الفقرات ) (39 ،29 ،19 ،7فقط
أدا ًء تفاضليًا منسوبًا لجنس الطلبة عند مستوى الداللة  ،0.05=αفيما أبدت الفقرة ) (9فقط أدا ًء
تفاضليًا منسوبًا لجنس الطلبة عند مستوى الداللة  ،0.005=αكما أبدت الفقرات )،10 ،8 ،5
 (37 ،36 ،27 ،25 ،23 ،18 ،15أدا ًء تفاضليًا منسوبًا لجنس الطلبة عند مستوى الداللة
 . 0.001=αفالفقرات ذوات األرقام ) (39 ،25 ،15 ،5تبـــدي أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما
ظاھريًا لصالح مجموعة الطالب ،وذلك ألن احتماليـــــة االستجابـــــــة الصحيحـــــة علـــــــى
الفقــــــرة لمجموعـــــــــة الطالب تتقاطع مع احتمالية االستجابة الصحيحة على الفقرة
لمجموعـــــــة الطالبات خارج المدى المعتمد للقدرة ) 4.00-إلى  ،(4.00والفقرتين )(36 ،23
تبـــديان أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما ظاھريا ً لصالح مجموعة الطالبات ،أيضا ً بسبب التقاطع خارج
المدى المعتمد للقدرة ) 4.00-إلى  ،(4.00والفقرات ذوات األرقام )،29 ،19 ،18 ،9 ،8 ،7
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 (37تبـــدي أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما لصالح مجموعة الطالبات على حساب مجموعة الطالب
في مستويات القدرة المرتفعة والعكس من ذلك صحيح ,والفقرات ذوات األرقام )(27 ،19 ،10
تبـــدي أدا ًء تفاضليًا غير منتظ ًما ،لصالح مجموعة الطالبات على حساب مجموعة الطالب في
مستويات القدرة المنخفضة والعكس من ذلك صحيح.
لقد اتفقت ھذه النتائج مع دراسة غامر وانغلھارد ) (Gamer & Englhard, 1999في أن
الطالب أفضل من الطالبات في الھندسة والقياس وأن الطالبات أفضل من الطالب في الجبر،
واتفقت ايضا ً مع دراسة ميندس وابيركان ) (Mendes, Erickan, 2006في أن الطالب أفضل
في االستجابة على الفقرات التي تتطلب عمليات إدراكية عليا ورسوما ً وصور.
التوصيات
بنا ًء على نتائج الدراسة فإنه يمكن التوصية بما يأتي
 .1دراس ة األداء التفاض لي لفق رات االختب ار ال وطني لم واد أخ رى غي ر الرياض يات لمتغي ر
الجنس.
 .2إجراء دراسات تكميلية تحاول تحليل الفقرات التي أظھرت تحيزا منتظم ا ومحاول ة الكش ف
عن أسباب ذلك لالستفادة من ھذا التحليل في كتابة الفقرات مستقبال.
 .3إجراء دراسات تكميلية تحاول الوصول ال ى اس تنتاجات ح ول الفق رات لت ي أظھ رت تحيّ زا
منتظما مقابل الفقرات التي أظھرت تحيّزا غير منتظم.
 .4إج راء دراس ات تتن اول األداء التفاض لي لفق رات االختب ار ال وطني لض بط نوعي ة التعل يم
للكشف عن األداء التفاض لي لالختب ارات الوطني ة األخ رى الت ي ت م تطبيقھ ا الكتروني ا عل ى
الطلبة.
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