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 ملخص

ِّراسة إلى بناء اختبار في الرياضيات )وحدة التكامل( للصف الثاني الثانوي  هدفت هذه الد 

ن من  المعلمة(العلمي نظرية االستجابة للفقرة )النموذج ثنائي  حيث تمَّ بناء اختبار تحصيلي مكوَّ

ِّراسة الكلية  (40) فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، وُطب ِّق االختبار على عينة الد 

طالباً وطالبةً من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الحكومية  (679)البالغ عددها 

ِّراسي الثانوية التَّابعة لمديرية ت ِّراسي الثاني للعام الد  ربية وتعليم لواء قصبة المفرق في الفصل الد 

حيث أظهرت  ،BILOG-MG3المحوسب  البرنامج باستعمال الفقرات وحللت .م2017/2018

ناً من 5نتائج التحليل عدم مطابقة ) ( فقرات للنَّموذج المستخدم، ليصبح االختبار ب شكله الن ِّهائي مكوَّ

(. كما تم التحقق من 0.82( فقرة فقط. وبلغت قيمة معامل الثبات اإلمبريقي لالختبار )35)

ً لنظرية االستجابة للفقرة، وهي فقا  : أُحادية البُعدافتراضات النَّموذج المستخدم و 

((Unidimensionality ، ِّر تاناكا باستخدام ِّرين: مؤش  ِّر الجذر  Tanaka’s Indexمؤش  ومؤش 

. (Root Mean Square of Residuals, RMSR) التربيعي للوسط الحسابي لمربَّعات البواقي

ِّـرتمَّ التحقق منه باستخ( فقد Local Independence) وأما افتراض االستقالل الموضعي  دام مؤش 

(𝑍𝑄3
 .LDID (Local Dependence Indices for Dichotomous Items)باستخـدام برنامج  (

تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء بنك يحوي مثل هذه االختبارات المقننة  وأوصى الباحث بأن

يستخدم االختبار من قبل معلمي ومعلمات الرياضيات ومن قبل  . وأنوتطبيقها من خالل المدارس

باالستفادة من المنهجية المستخدمة  ، كما أوصىالباحثين حيث تم التأكد من خصائصه السيكومترية

 .في بناء االختبار لبناء اختبارات لمقررات أخرى والتأكد من خصائصها السيكومترية

 أحادية البعد، االستقالل الموضعي. ،الستجابة للفقرةالتكامل، نظرية ا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The objective of this study was to construct a test in mathematics (the 

integration unit) for the second secondary (science stream). The theory of 

response to the paragraph (the double parameter model), where the 

achievement test consisted of (40) paragraphs of the multiple choice type 

with four alternatives, the number of (679) students from the second 

secondary education in the secondary government schools belonging to the 

Mafraq Directorate in the second semester of the academic year 

2017/2018. The results were analyzed using BILOG-MG3, where the 

results of the analysis showed that there was no match between the (5) 

paragraphs in the used model. The value of the empirical stability 

coefficient was (0.82). The model assumptions used in response to the 

paragraph were also verified: unidimensional; using two indicators: The 

Tanaka's Index and the square root index of the Root Mean Square of 

Residuals (RMSR). The Local Independence hypothesis was verified 

using the(ZQ3
) indicator using the Local Dependence Indications for 

Dichotomous Items (LDID) program. The researcher recommended that 

the Ministry of Education establish a bank that includes such standardized 

tests and apply them through schools. The test should be used by the 

teachers and the mathematics teachers and by the researchers. The 

psychometric characteristics of the test should be used and the 

methodology used to construct the test should be used to construct tests for 

other courses and to confirm their psychometric characteristics. 

Keywords: Integration, Item Response Theory, Unidimensionality, 

Local Dependence. 

 

 مقدمة

تعد الرياضيات من أصعب المواد الدراسية تعلماً وتعليماً لما تتصف به من تسلسل منطقي 

تجريد في المفاهيم والعالقات وتراكم موضوعاتها ذوات البنية المحكمة، أي إنه يصعب الوصول 

ون المرور بالمستويات التي تسبقه، ومما يزيد من صعوبة تعليم وتعلم الرياضيات إلى مستوى د

وحيث إن التقدم الحضاري يواكب التقدم  االختالف في القدرات ومستويات اإلدراك لدى المتعلمين.

 العلمي، ويعتمد عليه اعتماداً مباشًرا يمكننا إدراك األثر الفعال والمباشر الذي تقوم به الرياضيات

من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للبشرية، إذ تعد األداة المباشرة التي مهدت الطريق لتطور الفكر 
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لذا فقد أخذ تعليم وتعلم الرياضيات اهتماماً عالمياً، ولم تعد عملية  .(Majdee, 2006)البشري 

تعليم، وبالتالي التقويم التي تقدمها اختبارات المعلم داخل غرفة الصف كافية للحكم على نوعية ال

أخفقت في تقديم صورة حقيقية عن نوعية األنظمة التربوية، ومع التطور العلمي والتكنولوجي 

الهائل وسطوة مفاهيم العولمة، لم تعد المؤشرات التي تقدمها دراسات التقويم الوطني كافية أيضاً 

ويشير  .(Mostfa, 2007)لمحاكمة نوعية التعليم في األنظمة التربوية التي تنشد تلك النوعية 

إلى أن وجود نظم تقويم فعالة يؤثر بشكل إيجابي ومباشر في   (Alhakami, 2007)الحكمي

سلوك مديري المدارس والمعلمين وجميع المعنيين بالعملية التربوية، ويوضح ما المطلوب منهم، 

التقويمية. كما يشير إلى وما المعايير والمواصفات التي ينبغي أن يستندوا إليها في ممارساتهم 

بروز توجهات عديدة في مختلف أنحاء العالم من أجل إصالح عمليات التقويم، وجعلها مستمرة 

يُعد  مع استخدام أساليب متعددة، وتطبيق اختبارات معدة بإحكام على المستويين الوطني والعالمي.

ستخدام أدوات إدر متعددة بمنهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصا ةالتقويم عملي

متنوعة في ضوء أهداف محددة بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة صفية يُستند إليها في 

إصدار أحكام أو اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق باألفراد، ومما ال شك فيه أن هذه القرارات لها أثر 

ومن أدوات جمع البيانات  م معينة.في القيام بأعمال أو مهاكبير على مستوى أداء المتعلم وكفاءته 

ختبار الجيد مقياس ال غنى عنه لمعرفة مدى نجاح المواقف التعليمية المختلفة. فاإل، ختباراتاإل

دراسة أساليبها وأنواعها وطرق صياغة فقراتها لتطويرها لتؤدي الغرض هتمام بمما يبين تزايد اإل

ختبار لغايات عتماد النظام التربوي على عالمات اإلإوفي الواقع فإنَّه كلما زاد المطلوب منها. 

التقويم، والتشخيص، والحكم، والتصنيف، زاد اهتمام الباحثين والعاملين في بناء وتطوير 

ِّنهم من بناء اإل ختبارات ومقاييس قادرة على إختبارات والمقاييس بإيجاد الوسائل والسُّبل التي تمك 

األفراد فيما يخص القرارات التي يتمُّ اتخاذها بشأنهم، وفي  تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين

لة تحقيق  شهد العقد األخير  .(Osterlind, 1983)ختبارات ومقاييس متحررة من التحيــز إالمحصِّ

تطورات في مجال مناهج الرياضيات تمثلت بتوجهات جديدة في تعلم الرياضيات وتعليمها وتقويم 

لك التوجهات في وثائق عالمية وكان من أبرزها وثيقة مبادئ ومعايير تعلم الطلبة وقد تم توثيق ت

الرياضيات  لمعلمي عن المجلس الوطني األمريكي( 2000) مناهج الرياضيات الصادرة عام

(NCTM) National Council of Teachers of Mathematic   وقد ركزت معظم الوثائق

مع البيئة والتطور التكنولوجي ومرونته في على منهاج الرياضيات ومواصفاته ومدى تفاعله 

 الرياضيات منهج وضع تم لقد (Alabsi, 2002). استيعاب هذه التكنولوجيات المتطورة باستمرار

 النهج ويوظف العالم، في الرياضيات لمناهج المعايير أفضل أساس علىفي األردن  للمدارس

 تحقيق بهدف لتشاركيا والتعليم االستداللي كالتعليم الحديثة التعليمية النظريات للمناهج الجديد

 الجديد المنهج وسعى التعلم، على واإلقبال لرياضياتا في والمهارة المعرفة من عالية مستويات

 العملية الحاالت في واسع نطاق على الرياضيات تطبيق في الطالب مهارات لتقوية خاص بشكل

 معرفي كاقتصاد األردن لمستقبل المهارات هذه أهمية إدراك من اانطالقً  األخرى، المواضيع في

(Mohana, 2007).  وللتحقق من أن المنهاج قد حقق أهدافه فال بد من إيجاد أدوات لقياس مدى

المعرفة التي حصل عليها الطلبة في هذا المنهاج، وخصوًصا منهاج الرياضيات. ومن أهم هذه 

ويمكن إعداد االختبارات وفق نماذج إحدى نظريتي القياس وهما:  األدوات االختبارات التحصيلية.
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تُعـــدُّ النَّظريـــة الحديثـــة فـــي  النظرية التقليدية في القياس، والنظرية الحديثة في القياس، حيث

القيـــاس ثـــورة فـــي مجـــال القيـــاس النفسي والتربوي، وذلك كما يعتبرها كثير من العاملين 

ـنبؤ بأداء األفراد Allam, 1986مجال علم القياس )في  (.  إذ تْفـترض هذه النَّظرية إمكانيِّة التّـِ

ِّ خاصيِّة أو خصائص مميِّزة، ومفسِّرة لهـذا األداء، وهي ما يُمكـن أْن يطلـق  َضم  المفحوصين في خ 

نة  ِّمات الكام  ِّمة أو الس  ِّمة أو ، وألنَّ مـــن الصعـــب مال(Latent Traits)عليه الس  حظـــة هذه الس 

ِّمة موضع  نــة مباشـــرة، فإنه يتمِّ تقديــر قـــدرات األفراد المفحوصين على الس  ِّمات الكام  الس 

الل األداء المالحظ لألفراد المفحوصين على مجموعة من الفقرات االختبارية  القياس، من خ 

.(Hambleton & Swaminathan, 1985) قاييس المستخدمة في يغلب على االختبارات والم

، على الرغم من ة في القياسالتقليديالنظرية ذج االبيئة العربية اعتمادها عند بنائها وتقنينها على نم

ة رية االستجابة للفقرنظوعلى الرغم من وجود  ،ظهور العديد العيوب المرتبطة بهذا النموذج

Item Response Theory (IRT) على كثير  تتغلب أنها باهتمام الباحثين حيث يتحظالتي و

ومن أهم مميزات نماذج نظرية االستجابة للفقرة أن استخدامها يجعل  .من مشكالت القياس التقليدية

والتخمين( مستقلة عن عينة األفراد المستخدمة في تقدير  خصائص الفقرة )الصعوبة، والتمييز،

ألفراد مستقلة عن فقرات االختبار المستخدمة في هذه الخصائص، وكذلك تجعل تقديرات قدرات ا

الحصول على هذه التقديرات، وكذلك تحسين دقة النتائج وثباتها من خالل تحديد وحذف األفراد 

 ,Hambleton, 1989; Lord & Stocking) والفقرات غير المطابقة للنموذج المستخدم

االستجابة للفقرة استخدمت النموذج أحادي كما أن أغلب الدراسات التي بُنيت وفق نظرية  . (1989

ختبار تحصيلي فقد ارتأى الباحث استخدام هذا النموذج في بناء اومن هنا ، المعلمة )نموذج راش(

 ي المعلمة.الرياضيات باستخدام النموذج ثنائ في مادة

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

من النماذج السيكومترية المعاصرة التي ثبتت  (IRT) تعتبر نماذج نظرية االستجابة للفقرة

، ةالتقليدي نفسي والتربوي التي واجهت النظريةمنفعتها في التغلب على كثير من مشكالت القياس ال

ويرى المختصون أن مبادئ نظرية الفقرة تختلف اختالفاً جوهرياً عن مبادئ النموذج التقليدي. 

اً في القياس النفسي؛ إذ أنها تحرر األفراد من عينة األفراد فنظرية الفقرة تُعد تطوراً حديثاً ومهم

المستخدمة وعينة الفقرات، كما تمكن المختص من اإلجابة عن أي سؤال عن الفقرة أو االختبار 

 (Embretson & Reise, 2000).  أو المفحوص

( IRTرة )وكما ذُكر سابقًا فإن أغلب الدراسات التي استخدمت نماذج نظرية االستجابة للفق

لذا جاءت فكرة استخدام أحد نماذج نظرية قد استخدمت النموذج أحادي المعلمة )نموذج راش(؛ 

من أجل بناء اختبار تحصيلي في  ي المعلمةالثنائنموذج ال( وهو IRTاالستجابة للفقرة )

وذلك لندرة مثل هذه االختبارات في بيئتنا العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاص  ؛الرياضيات

ً مما شكل  حيث أن يتميز هذا النموذج عن نموذج راش  ؛جراء مثل هذه الدراسةإل ينللباحث دافعا

أحادي المعلمة بأن هذا النموذج يقيس معلمتين للفقرات وهما: معلمة الصعوبة ومعلمة التمييز، 

يقيس نموذج راش معلمة واحدة للفقرات وهي معلمة الصعوبة. مما يؤكد أن تفضيل النموذج بينما 

 ثنائي المعلمة على نموذج راش.
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 التكامل الثانوي العلمي في وحدة ثانيما دالالت صدق وثبات االختبار المعدِّ لطلبة الصف ال .1

 ؟ي المعلمةالثنائ وذجللنم وفقا

 المعلمة؟   الثنائيللنموذج  ما هي معالم فقرات االختبار )الصعوبة، والتمييز( المقدرة وفقًا وفقا .2

فقاً لنظرية االستجابة للفقرة؟ما مدى  .3  تحقق افتراضات النَّموذج المستخدم و 

 الدراسة أهمية

 الحالية في: النظريةتتمثل أهمية الدراسة 

 التحصيل قياس أدواتأهم  إحدى التحصيلية تااراالختب عدت. 

 االستجابة للفقرة نظرية ذجنما وفق تحصيلي اختبار أي بناء إن (IRT)  يجعله أكثر دقة وموضوعية

 .القياس واستقاللية في

 النفسي القياس مكتبة إلى تضاف نوعيةمساهمة  عدي دراسية مادة ألي لتحصيليا االختبار بناء إن 

 .والتربوي

 في:لهذه الدراسة العملية  هميةاألبينما تتمثل 

 العملية تنظيم في التدريس أساليب نجاح مدى على موضوعية أحكام إصدار على المعلم مساعدة 

 .يق االختبارات المبنية وفق نظرية االستجابة للفقرةبمن خالل تط التعلمية التعليمية

 الضعف جوانب تشخيص عن فضالً ، تعزيزه على والعمل المتعلم أداء في االيجابية الجوانب تحديد 

 .الطلبة يلصتح فيوالقوة 

  علممال ىعل دالجه توفير إلى ؤديالمقننة ي التحصيلية تااالختبار بناءأن. 

 الدراسة أهداف

 لنماذج نظرية الفقرةبناء اختبار تحصيلي في الرياضيات وفق  هدفت هذه الدراسة إلى

)النموذج ثنائي المعلمة( يتصف بمعايير االختبار الجيد من حيث خصائصه السيكومترية من صدق 

  .التكامللموضوع وثبات، وتتميز فقراته بمعامالت صعوبة وتمييز مناسبة 

ِّراسة ِّدات الد   محد 

 تقتصر هذه الدراسة على

تعليم التربية والالثانوي العلمي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية  الثانيطلبة الصف  .1

ِّراسي  المفرق لواء قصبةل  م.2017/2018للعام الد 
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( لالستجابة الصحيحة 1فقرات اختبار من نوع اختيار من متعدد ، بحيث تعطى العالمة ) .2

 على الفقرة، والعالمة )صفر( لالستجابة الخاطئة.

 في(2PLM)  المعلمة ثنائياستخدام نموذج واحد من نماذج االستجابة للفقرة هو النموذج  .3

ئل فقط في مبحث بأربعة بدا متعدد من ختيارموضوعي من نوع اال تحصيلي اختبار بناء

 .التكاملالثاني/وحدة  الدراسي الرياضيات/الفصل

 لمصطلحاتهاسة التعريفات اآلتية تعتمد الدرامصطلحات الدراسة: 

يعرف االختبار التحصيلي بأنه طريقة : Achievement Testsالتحصيلية:  االختبارات

منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطالب لمعلومات ومهارات في مادة دراسية كان قد تم تعلمها مسبًقا 

 الدراسيةالتي تمثل محتوى المادة  األسئلة )الفقرات( بصفة رسمية، من خالل إجاباته عن عينة من

(Odeh ,2010). 

: يقصد بالخصائص السيكومترية وفق نظرية االستجابة للفقرة: الخصائص السيكومترية

 .(Allam, 2005)معالم الصعوبة والتمييز، ومعاملي الصدق والثبات لالختبار

 بيانات جميعا لن وتلخص تصف عددية قيمة يه Parameter: ةاَلمعَلم أو البارامتر

 .(Allam, 2005) تطبق عليه الدراسةالذي  تمعالمج

لقياس قدرة الفرد  وحدة باعتباره ارياضيً  اللوجيت يعرف  Logit (Log Unit):اللوجيت

ر نجاح الفرد في اإلجابة على الفقرات، وباعتباره وحدة لقياس صعوبة  بأنه اللوغاريتم الطبيعي لمقدِّ 

ر الفقرة بأنه اللوغاريتم الطبيعي   ,Ludlow, & Haley) فقرة.ال على اإلجابة في األفراد فشللمقدِّ 

1995) 

 الدراسات السابقة

لقد أجريت العديد من الدراسات التي استخدمت نظرية االستجابة للفقرة في بناء االختبارات 

وتحليلها، ولكن أغلب هذه الدراسات ركزت على استخدام نموذج واحد وهو نموذج راش أحادي 

 نموذج استعمال إلى هدفتوالتي  (Allam, 1990) عالم دارسة المعلمة، ومن هذه الدراسات

 البحوث خطة إعداد في األساسية المعارف لقياس المرجع محكي تشخيصي اختبار بناء في ارش

 بصورته االختبار تألف. مصر في التربية بكليات العليا الدارسات طلبة لدى والنفسية التربوية

( 30) االختبار ويقيس، بدائل خمسة فقرة لكل متعدد من االختيار نوع من فقرة( 32) من األولية

عينة  تألفت وقد والنفسية، التربوية البحوث خطة إعداد في ألساسيةا بالمعارف تتعلق اسلوكيً ا هدفً 

 الماجستير رسالة خطة ويعدون البحث مناهج مقرر أنهوا ممنا طالبً ( 48) من اإلحصائي التحليل

الطريقة  وباستعمال شار نموذج وفق البيانات تحليل تم. والنفسية التربوية العلوم فروع أحد في

(Prox) اقترحها كل من رايت  التي Wright دوكالس و Douglas(1979أظهرت .) النتائج 

 لمتطلبات العينة من فردين بيانات مالئمة عدم اوأيضً  النموذج اضاترالفت اترفق( 4) مالئمة عدم
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 بمتوسط لوجت( 2.3و) لوجيت (2.7-) بين تاالفقر لصعوبة التقديرية القيم وحتاوتر النموذج

 .لوجيت( 1.23) مقداره معياري فاوانحر(، ر)صف مقداره

هرمي في الرياضيات  التي هدفت لبناء اختبار مكيف (Da'ana, 2005) دراسة دعناوفي 

 االختيار من متعدد وبأربعةراش، وتم بناء اختبارين من نوع  للصف الثامن األساسي وفقا لنموذج

تصنيف بلوم في المجال المعرفي،  بدائل لكل فقرة تقيس فقراتها المستويات الخمسة األولى من

 والثاني يتعلق بمحتوى الفصل ،(35الدراسي األول عدد فقراته ) األول يتعلق بمحتوى الفصل

يل اإلحصائي المؤلفة من التحل وطبق االختباران على عينة ،(44الدراسي الثاني عدد فقراته )

فقرات ) 7عشوائية مرحلية ذات مرحلتين، وأظهرت النتائج حذف ) مفحوصا اختيروا بطريقة 376

الثاني وذلك ألن قيم مربع كاي فيها دالة  فقرات من االختبار( 8من االختبار األول وحذف )

ا )نسبة  واحدً عاماًل  قيسانوأشارت النتائج إلى أن االختبارين ي(، 0.05داللة ) إحصائية عند مستوى

 .ترتيب الفقرات تصاعديا وفق صعوبتها وقد تم(، %20التباين المفسر لم تقل عن 

( إلى استعمال نموذج راش أحادي المعلمة وهو Ithawi, 2009وهدفت دارسة العيثاوي )

الفردية، أحد نماذج نظرية السمات الكامنة في بناء اختبار تحصيلي في مادة علم نفس الفروق 

ولتحقيق أهداف الدارسة شرع الباحث في بناء االختبار مستندًا إلى المفردات المقررة من قبل 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد تغطي 173الهيئة القطاعية لوزارة التعليم العالي. أعد الباحث )

التطبيق(، و الفهمو مستويات األهداف المعرفية الثالث األولى بحسب تصنيف بلوم وهي: )المعرفة

( طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية للجامعات العراقية تم 336واشتملت عينة البحث على )

( Rascalاختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية أدخلت البيانات لبرنامج الحاسب اآللي راسكال )

مطابقة الفتراضات  ( فقرة108) ومن خالل معالجة البيانات تضمنت الصورة النهائية لالختبار

( فقرة ال تحقق أحادية البعد من خالل التحليل ألعاملي لفقرات 28النموذج ومتطلباته فقد تم حذف )

( فقرة لداللة قيمة مربع كاي، واقتربت قيمة 29االختبار بطريقة المكونات األساسية، فيما حذفت )

(، كما تم 0.629مقبول )( عدد صحيح حيث كانت القيمة ضمن المدى ال1معامل التميز من )

جت الـ)8استبعاد ) ( فقرات بحسب صعوبة الفقرات 108( فقرات ال تحقق استقاللية القياس. دُرِّ

( 0.952وقدرات األفراد للحصول على االختبار بصيغته النهائية والذي بلغت قيمة معامل ثباته )

 (.0.713ومعامل تمييزه )

دراسة هدفت إلى تحليل نتائج   (Edwards & Alcock, 2010)وأجرى ادواردز والكوك

اختبار في الرياضيات في بريطانيا وفق أنموذج راش، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحثان 

ً طال  (164)فقرة، وقد تم توزيعه على عينة الدراسة المؤلفة من  (11)ببناء اختبار مؤلف من  با

 اترفق ترتيب العينة ادرأف من طلب وقد الجامعية، المرحلة في األولى السنة طلبة من وطالبة

 باستخدام عليها، الحصول تم التي البيانات، تحليل تم ذلك وبعد صعوبتها، مستوى حسب االختبار

 عينة من فقط أشخاص لستة االختبار اترفق مطابقة عدم إلى النتائج وأشارت ش،ار أنموذج

 .راش أنموذج حسب االختبار اترفق ترتيب إعادة بعد اسة،رالد
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النموذج اللوغاريتمي ذي  إلى التحقق من فاعلية (Alkhaiat, 2012) وهدفت دراسة الخياط

المهارات  الذي يقيس TIMSS ومطابقة البيانات للنموذج الختبار ،(المعلمة الواحدة )نموذج راش

على هدف الدراسة تم تطبيق فقرات االختبار  الرياضية لمستوى الصف الثامن األساسي، ولتحقيق

وأشارت نتائج الدراسة  ا وطالبة؛طالبً ( 599الصف الثامن األساسي بلغ عددها ) عينة من طلبة

 وأما معامل ،(0.9والثبات، حيث بلغ معامل الثبات لالختبار ) إلى تمتع االختبار المقدم بالصدق

د بلغت ودرجاتهم في مادة الرياضيات فق الصدق بداللة المحك بين درجات الطلبة على االختبار

حيث تراوح مستوى  وأشارت النتائج إلى أن االختبار يصنف بأنه متوسط الصعوبة، ،(0.87قيمته )

لوجيت. ومن ثم أوجد الباحث قيمة مربع كاي بحيث دلت ) 0.782 –0.305صعوبة الفقرات بين )

( 25النتائج أيضا إلى مناسبة ) فقرات لنموذج راش. وأشارت 10مربع كاي لعدم مطابقة  قيمة

 .فقرة للبيئة المحلية( 35عددها ) فقرة من فقرات االختبار والبالغ

بناء اختبار محكي المرجع لمقرر ( فهدفت دراسته إلى تعرف فاعلية (Ali, 2012أما علي 

 فقرة اختبارية من( 99نموذج راش؛ بحيث تكون االختبار من ) القياس والتقويم في التربية وفق

ا وطالبة من طلبة طالبً ( 426من ) وبأربعة بدائل، وتكونت عينة البحثنوع االختيار من متعدد 

 الدراسي الصف من جامعة دمشق، الذين درسوا المقرر في العام كلية التربية في قسم معلم

االختبار عليهما في وقت واحد. وتم استخدام  وتم تقسيم العينة إلى قسمين، وتطبيق .2009/2010

االختبار محكي المرجع وفق  يل البيانات الناتجة عن تطبيقفي تحل  (WINSTEPS)برنامج

المطابقة،  البرنامج حذف عشر فقرات بسبب وقوعها خارج حدود نموذج راش، وقد نتج عن هذا

فقرة، جميعها ( 89النهائي لفقرات االختبار ) وبالتالي أصبح العدد(، 1.3 - 0.7التي حددت بين )

 ،(0.89للفقرات بلغ ) الخارجية. وبينت النتائج أن معامل الثباتالمطابقة الداخلية و تقع ضمن حدود

يحقق  تدريج االختبار مرتفع. كما بينت النتائج أن ( وكالهما0.94ومعامل ثبات األفراد بلغ )

 .افتراضات نظرية االستجابة للفقرة

فقرات تحليل إلى (Adedoyin & Mokobi, 2013) وهدفت دراسة أديدوين و موكوبي 

. وتكون االختبار 2010االختيار من متعدد في اختبار بوسطن في الرياضيات الورقة األولى للعام 

( فقرة تم بناءها من منهاج الرياضيات للسنة الثالثة. تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة 40من )

عينة ( طالبًا وطالبة، وبلغ حجم ال36940) وعددهم 2010الذين تقدموا لالختبار في العام 

وتم تحليل استجابات . (SPSS)( طالبًا وطالبة تم اختيارهم عشوائيًا باستخدام برمجية 10000)

المفحوصين باستخدام أحد نماذج نظرية االستجابة للفقرة وهو النموذج ثالثي المعلمة، حيث تم 

عالم حساب معالم الفقرات وهي: صعوبة الفقرات، وتمييزها، وتخمينها. كما تم رسم منحنيات م

( فقرة، وأظهرت نتائج 40( فقرة من أصل )23المطابقة للنموذج ثالثي المعلمة وعددها ) الفقرات

( فقرات صنفت كفقرات جيدة 10( فقرة صنفت كفقرات ضعيفة، )23( من ال)12الدراسة أن )

 ويمكن تنقيحها أو تحسينها، وفقرة واحدة تعتبر فقرة جيدة يمكن اعتمادها دون أي تعديل. وتمت

بأن يتم تحسين جودة فقرات االختبار لتكون مطابقة لنماذج نظرية االستجابة للفقرة التوصية 

(IRT). 
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النظرية التقليدية ونظرية االستجابة ين بدراسة هدفت إلى مقارنة ب  (Onn, 2013)وقام أون

الدراسة، قام للفقرة، وذلك من حيث عدد الفقرات المنتقاة، ومعلمة الثبات، ومن أجل تحقيق هدف 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 50الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في مادة الفيزياء تكون من )

( طالبا وطالبة من طلبة المدارس في نيجيريا، وقد أشارت 69قام بتوزيعه على عينة مؤلفة من )

فقرة، كما أشارت  (12فقرة لنظرية االستجابة للفقرة، وحذف ) (38نتائج الدراسة إلى مطابقة)

 النتائج إلى تدني معامل الثبات لالختبار وذلك وفق نظرية االستجابة للفقرة، فقد بلغ معامل الثبات

(0.67.) 

لقياس  إلى بناء اختبار تشخيصي المرجع (AL-Zayla'I, 2014)وهدفت دراسة الزليعي 

بجامعة الباحة، واستخدم  محكي مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية

هذا االختبار للتعرف على مدى تمكن طلبة الدراسات العليا من هذه المهارات، ومعرفة الفروق 

في مدى تمكن الطالب في ضوء بعض المتغيرات، وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات 

قام الباحث ببناء اختبار كلية التربية بجامعة الباحة. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مرحلة الماجستير 

تشخيصي محكي المرجع لقياس تنمكن الطلبة من مهارات البحث العلمي مروًرا بثالث مراحل 

مرحلة التجريب(. واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي،  -مرحلة البناء -هي: ) مرحلة التحليل

اسة يتمتع بتوافر خصائص وكان من أهم نتائج الدراسة أن االختبار الذي تنم بناؤه في هذه الدر

االختبار الجيد، حيث يتمتع بدالالت صدق وثبات جيدة، كما أظهرت النتائج انخفاًضا واضًحا في 

مدى التمكن لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الباحة سواء في نتائج االختبار الكلي 

 أو نتائج االختبارات الفرعية.

إلى الكشف  (Hijazi, T. & Alkhateeb, A. 2014)ب حجازي والخطي وهدفت دراسة

عن التوافق بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة في مطابقة فقرات اختبار محكي 

المرجع في المادة النظرية ألحكام التالوة والتجويد. ولتحقيق ذلك تم بناء اختبار محكي المرجع في 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد وبأربعة 41تجويد تكون من )المادة النظرية ألحكام التالوة وال

وائية العش بالطريقة اختيارهم تم ( طالبًا وطالبة404بلغ عددها ) وطبق على عينة من طلبةبدائل، 

ان للعام 7للذكور، و 9( مركًزا قرآنيًا )16الطبقية من ) الدراسي  لإلناث( في العاصمة عمِّ

فقرة  (39)فقرة للنظرية الكالسيكية، و  (40)الدراسة إلى مطابقةأشارت نتائج  2011/2012

( فقرة مع كل من النظرية الكالسيكية والنموذج ثنائي 39للنموذج ثنائي المعلمة، كما تطابقت )

(، بينما كانت وفق 0.927وفق النظرية الكالسيكية )المعلمة. وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

(. أما معامل الصدق فقد بلغت قيمته وفق النظرية الكالسيكية 0.943والنموذج ثنائي المعلمة )

 ذات فروق وجود إلى النتائج (. وأشارت0.65(، بينما كانت وفق والنموذج ثنائي المعلمة )0.73)

 التقليدية النظرية وفق الثبات معاملي تقدير في (α = 0.05)الداللة  عند مستوى إحصائية داللة

 .المعلمة الثنائي النموذج ولصالح لمة،المع الثنائي والنموذج

هدفت الدراسة الى استعمال انموذج راش التي  (Olwan, 2015)وفي دراسة علوان 

( 500) لالحتمال اللوغارتمي في تطوير اختبار االستعداد المكاني، طبق االختبار على عينة بلغت

في جامعات في مدينة بغداد و حللت النتائج وفق انموذج  المرحلة االولى طالبا وطالبة من طلبة
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( فقرات لعدم تحقيقها استقاللية القياس، 3) ( فقرات من المكونات واستبعدت8راش فقد استبعدت )

( فقرة في االختبار الكلي وتحققت موضوعية لقياس كما 88وبذلك يكون عدد الفقرات المتبقية )

 .تمثل بأنموذج راش

إلى استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء تجمع  (Dabous, 2016) وسدراسة دب هدفتو

فقرات اختبار محكي المرجع في الرياضيات وفق النموذج اللوجستي ثنائي المعلم. ولتحقيق هذا 

( فقرة، وتجمع من الفقرات متعددة 50الهدف تم إعداد تجمع من الفقرات ثنائية التدريج مكون من )

في في بناء هذه الفقرات أن تقيس تحصيل الطالب ( فقرات. وروعي 10التدريج مكون من )

الرياضيات في المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية وحل المشكالت. وقد تكونت عينة الدراسة 

( طالبًا وطالبة أجابوا عن جميع الفقرات. وقد أظهرت النتائج تحقق افتراضات نظرية 502من )

ل فيما يتعلق بمطابقة الفقرات الثنائية التدريج للنموذج الثنائي االستجابة للفقرة. كما بينت نتائج التحلي

للنموذج ثنائي المعلم، وأن الفقرات المتعددة التدريج كانت المعلم أن جميع الفقرات كانت مطابقة 

. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة GRMمطابقة لنماذج االستجابة المتدرجة 

 من التوصيات.

 اختبار بناء إلى (Mahmoud, L. & Sabah, S. 2016)ة محمود وصباح وهدفت دراس

وتشخيص فهم الطلبة للمفاهيم  راش، نموذج باستخدام الخامس الصف لطلبة الهندسة في تحصيلي

بق االختبار ( فقرة من نوع االختيار من متعدد. ط30الهندسية. تم بناء اختبار تحصيلي مكون من )

 للفقرات وطالبة. وأظهرت النتائج أن االختبار ثابت، حيث بلغ معامل الثباتا طالبً ( 216) على

وأن فقرات االختبار غطت مدى الصعوبة بشكل جيد، ( 0.78)ومعامل الثبات لألفراد ( 0.98)

لوجيت، وظهر أن معظم الفقرات تقع ( 2.69 – 3.29-)فتراوحت قيمة الصعوبة للفقرات ما بين 

لنموذج راش. وأظهرت النتائج أيضا وجود أخطاء متنوعة في المفاهيم ضمن إحصائيات المالءمة 

الهندسية منها: خصائص متوازي األضالع، مفهوم المحيط، مفهوم الشبكات، والربط بين األشكال 

عليها الطلبة بنسبة أكبر من  الهندسية، وفي المقابل هناك مجموعة من المفاهيم الهندسية التي أجاب

 .المضلع، مفهوم المضلع المنتظم، ومفهوم الزاوية وقياسها باستخدام المنقلة منها: مفهوم( 88%)

الستخدام نموذج راش في بناء اختبار (Mahmoud, 2016) محمود  وهدفت دراسة

تحصيلي محكي المرجع في مقرر علم النفس التربوي. ولتحقيق هذا الهدف صممت الباحثة اختباراً 

ختيار من متعدد في ذلك المقرر، بلغت قيمة معامل ثباته كرونباخ فقرة من نوع اال (50)مكوناً من 

طالبة من طالبات جامعة أم القرى، من  (246). طبقت الباحثة االختبار على عينة من (0.87)ألفا 

( الموافق ـه1433/1434المسجالت في مقرر علم النفس التربوي، خالل الفصل الدراسي الثاني )

في فحص مطابقة بيانات االختبار لنموذج  (Bilog-MG3) رنامجم(. واستخدمت ب2012/2013)

راش وفي حساب معالم الفقرات. أظهرت نتائج الدراسة تحقق افتراضات نموذج راش، ومطابقة 

فقرة لم تطابق النموذج.  (25)فقرة من فقرات االختبار للنموذج، بينما حذفت  (25)استجابات عن 

، كما تراوحت قيم معالم (0.92)بلغت قيمة معامل ثبات االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة 

، مما يؤكد أن االختبار متوسط الصعوبة. وتكمن أهمية (0.570)و (0.698-)صعوبة فقراته بين 

ختبارات التحصيلية وفق هذه الدراسة بأنها توضح اآللية التي يتم من خاللها تطوير وبناء اال
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النظرية الحديثة في القياس، مما يمكن اآلخرين من االستفادة منها عند بناء هذا النوع من 

 االختبارات.

إلى استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار  (Sabah, 2016)هدفت دراسة  صباح 

، وفق نموذج )راش(، ولتحقيق محكي المرجع في اللغة اإنجليزية لطلبة جامعة القدس المفتوحة

( فقرة من نوع االختيار من 45هذا الهدف تم بناء اختبار تحصيلي في اللغة اإلنجليزية مؤلفًا من )

( فقرات أجمع 5متعدد من أربعة بدائل، يقيس تحصيل الطالب في اللغة اإلنجليزية، تم حذف )

( 40مكونًا بصورته األولية من )المحكمون على أن هناك فقرات تؤدي غرضها، فأصبح الغاختبار 

( طالبًا وطالبة، من طلبة السنة األولى في 956فقرة. طبق على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم )

جامعة القدس المفتوحة. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تحقق افتراضات نظرية 

( فقرة من فقرات االختبار 38الستجابات عن )االستجابة للفقرة في بيانات الدراسة، وكذلك مطابقة ا

( فردًا غير 63الفتراضات نموذج )راش(، وحذف فقرتين لم تطابق النموذج، وحذف استجابات )

مطابقين للنموذج، كما بينت النتائج المتعلقة بتقديرات معامالت الصعوبة أنها كانت مقبولة ضمن 

وأسفر التحليل عن اختبار جيد يتمتع بمظاهر متعددة المحكات التي أوردتها أدبيات القياس التربوي. 

( لقدرات األفراد. كما بينت النتائج أن قيمة 0.80( لفقرات االختبار، )0.99من الصدق، وبثبات )

تقريبًا، وذلك كما هو متوقع من نموذج  )b=  𝜃(دالة المعلومات كانت أقصى ما يمكن عندما كانت 

كمية من المعلومات عند مستويات القدرة المتوسطة، ويقدم أقل )راش(، وأن االختبار يقدم أكبر 

 كمية من المعلومات عند مستويات القدرة العالية والمتدنية.

إلى بناء مقياس لالستواء لطلبة الصفوف  (Al-Tarawneh, 2016) هدفت دراسة الطراونة

ج نظرية االستجابة للفقرة األساسية العليا في األردن باستخدام نموذج سلم التقدير، وهو أحد نماذ

( طالبًا وطالبة من طلبة الصفوف األساسية العليا 2862. تكونت عينة الدراسة من )التدريج متعدد

في األردن، وتم التحقق من مطابقة عينة الدراسة وفقرات المقياس الفتراضات نموذج سلم التقدير. 

، وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات وتم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة للمقياس

 مقبولة للمقياس.

إلى بناء اختبار لقياس  (Sawalmeh & Alzoabi, 2017)هدفت دراسة سوالمة والزعبي 

من نوع  228مهارات التفكير الناقد باستخدام نظرية استجابة الفقرة. ولتحقيق هذا الهدف تم بناء 

 89االختيار من متعدد، تغطي مهارات التفكير الناقد. ومن خالل التحكيم والتجريب تم االحتفاظ بـ

طالبًا وطالبة في  610األساسية العليا، وطالبًا وطالبة في المرحلة  444فقرة. وطبق االختبار على 

طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية. وتم التحقق من افتراض أحادية البعد  120المرحلة الثانوية، و 

والصدق والثبات لالختبار. كما تم التحقق من مطابقة االستجابات عن فقرات االختبار لنماذج 

ة النموذج ثالثي المعلمة؛ لكون تقديرات القدرة وفقًا له نظرية استجابة الفقرة، وقد اعتمدت الدراس

أكثر دقة منها للنموذجين أحادي وثنائي المعلمة، خاصة عند مستويات القدرة العليا، واتصفت معالم 

الفقرات ومعلم القدرة بخاصية الالتغير، وقد  قدرت معالم الفقرات ودالة المعلومات لها، كما حسبت 

 ار.بعض إحصائيات االختب
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إلى استخدام النموذج األحادي المعلمة  (Al Zubaidy, 2018)هدفت دراسة الزبيدي 

)راش( في بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع في مقرر االختبارات والمقاييس لطلبة الدبلوم 

التربوي في كلية التربية بجامعة الطائف ولتحقيق هذا الهدف تم بناء اختبار محكي المرجع في 

تبارات والمقاييس يقيس تحصيل الطلبة ويقدم تقويما موضوعيا للمهارات المطلوب مقرر االخ

( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربع بدائل، وطبق االختبار على عينة 37إتقانها مكون من )

( فقرة وهي جميع فقرات 37( طالبا وأشارت النتائج على مالئمة االستجابات عن )147مكونه من )

( أما 0.9صورته النهائية الفتراضات نموذج راش، وقد بلغ معامل الثبات لألفراد )االختبار ب

 .(. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات0.79معامل الثبات لالختبار فبلغ )

 التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من خالل الدراسات السابقة تركيزها على استخدام نموذج واحد من نماذج نظرية 

التي  (Dabous, 2016) االستجابة للفقرة وهو النموذج األحادي المعلمة، ما عدا دراسة دبوس

الدراسات التي تناولت بناء اختبارات استخدم فيها النموذج ثنائي المعلمة. كما يمكن مالحظة ندرة 

ه في موضوع الرياضيات وفق نماذج نظرية االستجابة للفقرة، وخاصة موضوع التكامل وتطبيقات

على الرغم من أن هذا الموضوع يعتبر من أهم مواضيع الرياضيات؛ حيث أنه في الغالب يدرس 

للطلبة في نهاية المرحلة الثانوية والتي غالبا ما تكون إختبارات وطنية، أي أنها اختبارات واسعة 

 ،تعتمد عليها وزارات التعليم العالي في قبول الطلبة في الجامعات (spread wide tests)النطاق 

حجازي نتائج دراسة شارت هنا. كما تبين من ولذا فإن معلمة التمييز تعتبر مهمة 

عند  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى،  (Hijazi, T. & Alkhateeb, A. 2014)والخطيب

 الثنائي والنموذج التقليدية النظرية وفق الثبات معاملي تقدير في (α = 0.05)الداللة  مستوى

 المعلمة، مما يؤكد أهمية بناء اختبارات وفق النموذج الثنائي الثنائي النموذج ولصالح المعلمة،

 المعلمة.

 منهجية البحث

ي المعلمة نائفي تحليل االختبار وفقراته وفق النموذج ث تحليليالالكمي يتبع هذا البحث المنهج 

 .الحالي البحث في استخدامً ا األنسب المنهج هذا يعد لذاو ،نظرية االستجابة للفقرة من نماذج

 مجتمع الدراسة

المدارس الحكومية للعام محافظة المفرق  الثانوي العلمي في ثانيتم اختيار طلبة الصف ال

 .األردن في الصف هذا لطلبة ممثل كمجتمع م2017/2018الدراسي 

 عينة الدراسة

ِّراسة من جميع طالب وطال باتتشكَّلت  الثانوي العلمي في المدارس  الصف الثاني عينة الد 

ِّراسي المفرقلـــواء قصبـة لتعليم التربيـة والالحكومية الثانوية التابعة لمديريـة  ، للعام الد 

 .م2017/2018
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ً  (1)ويبين الجدول  ِّراسة وفقا الطلبة وعدد  للجنس، وعدد المدارس،توزيع أَفراد عينة الد 

 .المفرقلواء قصبة لتعليم التربية والالذين تمَّ اختيارهم من مديرية 

ِّراسة وفقاً للجنس، وعدد المدارس، وعدد الطلبة التَّابعين لمديرية  :(1جدول ) توزيع أَفراد عينة الد 

 .المفرقلواء قصبة لتعليم التربية وال

 عدد الطلبة عدد المدارس الجنس

 354 11 ذكور

 325 10 إناث

 679 21 المجموع

ِّراسة  ا عينة الد  مدينة  تين من مدارسمدرسطالب وطال بات  االستطالعيَّة فقد تشكَّلت منأمَّ

ِّراسة ب صورت ها  لواء قصبة المفرقتعليم التربية وال المفرق التابعة لمديرية الَّذين خضعوا ألداة الد 

فقاً للجنس، وعدد المدارس،  (2)ويبين الجدول . األوليَّة ِّراسة االستطالعيَّة و  توزيع أَفراد عينة الد 

 .قصبة المفرق لواءلتعليم التربية وال ة.الذين تمَّ اختيارهم من مديريةوعدد الطلب

ِّرا: (2جدول ) فقاً للجنستوزيع أَفراد عينة الد   .وعدد الطلبة المدارس سة االستطالعيِّة و 

 الطلبةعدد  الجنس المدرسة

 33 ذكور الملك عبدهللا الثاني للتميز

 27 إناث حي العليمات الثانوية

 57 المجموع

وبهدف الحصول على بيانات نقيَّة، واقعيَّة تعكس مستوى أداء الطلبة الحقيقي، فقد تمَّ االتفاق 

ِّراسة على موعد  ، وبالتنسيق مع مديريمع المعلمين والمعلمات المدارس التي طب ِّقت فيها أداة الد 

ِّراسة هي  ِّراسة، بحيث يُْعلم به الطلبة مسبقاً، على أن تكون العالمة على أداة الد  لتطبيق أداة الد 

 لبة في مبحث الرياضيات للصف الثانيبمثابة عالمة معتمدة لدى المدرسة ضمن تحصيل الط

 .ذي ال ينجح مدرسيًا ال يتقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية، حيث أن الطالب الالثانوي العلمي

 أداة الدراسة

ة الثانوي العلمي في وحد الثانيتمَّ بناء اختبار تحصيلي في مبحث الرياضيات للصَّف 

ِّراسي "التكامل ِّراسي الثاني للعام الد  ر في الفصل الد  م، 2017/2018" من كتاب الرياضيات المقرَّ

ت اال ِّم في ذلك المبحثحيث تمَّ وفيما يأتي وصفاً لإلجراءات التي اتبعت في ، ستعانة بدليل المعل 

 إعداد وبناء االختبار:

ل بقياس تحصيل طالب وطال بات ا تحديد الغرض من االختبار:  الثانيلصَّف والذي تمثّـَ

ِّراسي  كتاب من  وحدة التكامل في مبحث الرياضيات في م،2017/2018الثانوي العلمي للعام الد 

ر.  الرياضيات المقرَّ
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ة  وذلكتحديد الموضوعات الدَّاخلة في االختبار:  من خالل القيام بصياغة النتاجات التعليميَّة الخاصَّ

، وعمل تحليل محتوى للوحدة، ومن ثمَّ تحديد المستوى العقلي لتلك التكامل)األهداف التفصيليَّة( لوحدة  

ِّراسية موضوع االختبار، النتاجات من خالل ربط مستويات النت اجات التعليميَّة الخاصَّة بمحتوى المادة الد 

ِّراسية ليتمَّ بعد ذلك إعداد جدول مواصفات ا ل محتوى المادة الد  الختبار ببُعدين: البُعد األَول، ويمث ّـِ

ة )موضوعات الوحدة(، والبُعد الثاني، ويمثل مستويات األهداف حسب تصنيف بلوم لألهداف التدريسيَّ 

المعرفة، واالستيعاب، والمهارات العقلية العليا )تطبيق، تحليل، تركيب،  في المجال المعرفي الذي يتضمن:

تقويم(، ومن ثمَّ تمَّ تحديد األهميَّة النسبيَّة لكل موضوع في الوحدة موضع االهتمام بناًء على معيار عدد 

ألهمية العلميَّة لكل موضوع، ومدى ارتباطه األهداف التفصيليَّة لكل درس، مع األخذ  بعين االعتبار ا

 .بحاجات المتعلم، وعدد الحصص المخصَّصة لتدريس كل موضوع في الوحدة

باالعت ماد على جدول مواصفات االختبار،  صياغة فقرات االختبار ب صورت ه األوليَّة:

ت كتابة فقرات االختبار ب صورت ه   واألهداف التفصيليَّة لكل ِّ درس في الوحدة موضع االهتمام تمَّ

األوليَّة حسب األسس العلميَّة والفنيَّة المتَّبعة في كتابة فقرات االختبار، مع مراعاة أالَّ تعتمد إجابة 

جابة الفقرات األخرى لضمان تَحقُّـق افتراض االستقالل الموضعي الذي إحدى هذه الفقرات على إ

ن االختبار ب صورت ه  األوليَّة  ت اإلشارة إليه في معرض الحديث عنه في الفصل الثاني، حيث تكوَّ تمَّ

من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل لكل فقرة، بديل واحدة منها فقط يحتمل ( فقرة 40من )

 لصحيحة.اإلجابة ا

تمَّ عرض الصُّورة األَوليَّة لالختبار، وجدول المواصفات،  التأكد من صدق محتوى االختبار:

 الثة( محكمين ممن هم من ذوي الخبرة واالختصاص، ث10والنتاجات التعليميَّة التفصيليَّة، على )

ت، منهم من ذوي تخصص القياس والتقويم، وواحد من ذوي تخصص أساليب تدريس الرياضيا

وثالثة من مشرفي الرياضيات في وزارة التربية والتعليم، ومن ذوي تخصص أساليب تدريس 

سون المبحث، حيث طلب منهم اإلجابة على استبانة  ِّ سين ممن يدر  ِّ الرياضيات أيضاً، وثالثة مدر 

 جــدول المواصفات، وفقرات االختبار. مالئمةللحكم على مدى 

ِّمين ومنا قشة مقترحاتهم تمَّ إجراء التعديالت الالزمة على فقرات وفي ضوء تقديرات المحك 

ت إعادة صياغة إحدى بدائل الفقرة رقم ) ت إعادة صياغة متن 17االختبار، حيث تمَّ (، كما تمَّ

ذ تعديالت 20( و )1الفقرتين رقم ) (، ولم تحذف أي فقرة، ليبقى االختبار ب صورت ه األَوليِّة بعد أخ 

ِّمين بعين  ناً من )عتبااالالمحك   ( فقرة.40ر مكوَّ

تمَّ تطبيق : بعد أْن أصبح االختبار ب صورت ه األوليِّة جاهـزاً للتطبيق، التجريب األولي لالختبار

ن من ) ( فقرة على العينة االستطالعيَّة، وذلك بعد الزيارة األولى 40االختبار ب صورت ه األوليَّة المكوَّ

سي ومدلمدارس العينة المقصودة، والتي كان الهد ِّ سات مبحث الرياضيات ف منها تعريف مدر  ِّ ر 

الثانوي العلمي في المدارس المعنيَّة باالختبار واإلطالع عليه، وآلية تطبيقه، وما  للصف الثاني

مها االختبار ويُـتطلَّب تسجيلها من قبل المعلمين والمعلمات  يلزمها من إجراءات ومعلومات يستلز 

اللغوية  من وضوح الصياغة ضوح تعليمات االختبار، والتَأكُّدخالل عملية تطبيق االختبار كو

ا إذا كان هنالك غموض فيها أم ال،  ي الفقرات التي يتمُّ التساؤل حولها للكشف عمَّ ِّ للفقرات، وتحر 
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باإلضافة إلى ضبط الزمن الذي يستغرقه الطلبة في إنهاء االختبار، كما تمَّ االتفاق على موعد محدد 

لتطبيق االختبار يُْعلم به الطلبة مسبقاً، على أْن تكون العالمة على االختبار ب صورت ه  باليوم والحصة

األوليِّة بمثابة عالمة الطالب أو الطالبة على االختبار الشَّهري األول في مبحث الرياضيات، إذ 

 تزامن تطبيق االختبار ب صورت ه األولية مع االختبار الشَّهري األول في تلك المدارس.

وبناًء على عملية تطبيق االختبار على العينة االستطالعيَّة تمَّ تحديد الزمن المناسب لإلجابة 

ــدَ أنَّ معدَّل  من الطلبة تقريباً قد توقفوا عن اإلجابة على (%95)على فقرات االختبار: حيث وجــ 

، وعليه تمَّ اعت ماد زمن االختبار بفقراته على بداية االختبار دقيقة 80)) فقرات االختبار بعد مرور

كما تبين وضوح فقرات  دقيقة؛ أي ما معدَّله دقيقتان إلجابة كل فقرة. (80)األربعين ليكون 

 وتعليمات االختبار للمفحوصين.

ة والتي كان عددها دراس: طبق االختبار على عينة التطبيق االختبار على عينة الدراسة

 الطلبة، من االختبار استالم قبل األسئلة جميع على اإلجابة من التأكد تم قدو وطالبة، البا( ط679)

 ثنائي المعلمة. نموذجال وفق االختبار بناء الستكمال تمهيدا اتهرفق وصححت

تمَّ تفريغ استجابات جميع أفراد العينة والبالغ عددهم  استعمال الحاسوب في إدخال العالمات:

 مهيداً الستكمال عملية تحليل البيانات.ت فقرات االختبار( طالباً وطالبة على 679)

وفق نظرية  (2PLM)ي المعلمة والفقرات للنَّموذج اللوجستي ثنائمطابقة األفراد 

( فقد تمَّ a، ومعلمة التمييز bلتقدير معالم فقرات االختبار )معلمة الصعوبة  للفقرة:االستجابة 

باستخدام  (2PLM)ي المعلمة والفقرات للنَّموذج اللوجستي ثنائد التأكد أوالً من مطابقة األفرا

 وواحد، رتحويل البيانات إلى صورة صفبعد تزويده بالملف الناتج من  (BILOG-MG3)برنامج 

  حيث تمَّ تشغيل البرنامج ثالث مرات:

استجاباتهـــم مـــع وهـــدفــت إلـــى حــذف األفـــراد الذين لــــم تتطابـــق التشغيلة األولى 

وطالبةً  ( طالباً 18توقعـــات النَّمـــوذج المستخـــدم، وقد أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة )

( طالب وطالبات كانت القيم االحتمالية لتقدير القدرة 4ي المعلمة منهم )للنَّموذج اللوجستي ثنائ

( طالباً وطالبةً 14و ) 501 ،311 ،176، 105(، وهم ممن يحملون األرقام 0.01لديهم أقلِّ من )

، 120، 111، 99، 64، 45تعذَّر تقدير الخطأ المعياري لقدراتهم، وهم ممن يحملون األرقام 

137 ،145 ،151 ،153 ،207 ،371 ،399 ،652 ،655. 

المعلمة،  ثنائيهدفت إلى فحص مطابقة فقرات االختبار للنَّموذج اللوجستي التشغيلة الثانية و

حيث أُعيد التحليل مرة ثانية بعد حذف استجابات الطالب والطالبات غير المطابقين الناتجين من 

( فقرات للنَّموذج المستخدم، 5التشغيلة األولى للبرنامج، حيث أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة )

ً للنظرية ، لم تكن مطابقة 40، 30، 21( فقرات، وهي الفقرات ذوات األرقام 3منها ) وفقا

، لم تكونا مطابقتين 29، 17( من الفقرات، وهما الفقرتان ذواتا الرقمين 2الكالسيكية في القياس، و )

، ليصبح االختبار ب شكله الن ِّهائي 0.01( كانت أقلِّ من 2نظراً ألنَّ القيم االحتمالية لهما وفقاً لمؤشر)

ناً من )  ( فقرة فقط.35مكوَّ
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، ومعلمة b)معلمة الصعوبة وهدفت إلى تقدير معالم فقرات االختبار  أما التشغيلة الثالثة

ة الثالثة بعد حذف استجابات الطالب والطالبات aالتمييز  ( بشكل نهائي، حيث أُعيد التحليل للمرَّ

باإلضافة لحذف الفقرات  ،غير المطابقين للنَّموذج المستخدم، الناتجين من التشغيلة األولى للبرنامج

 المطابقة أيضاً، والناتجة من التشغيلة الثانية للبرنامج.غير 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما دالالت صدق وثبات االختبار المعدِّ النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: 

 ؟للنموذج الثنائي المعلمة لطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في وحدة التكامل وفقا

تمَّ عرض الصُّورة األَوليَّة لالختبار، وجدول المواصفات، والنتاجات  صدق المحتوى:

( محكمين ممن هم من ذوي الخبرة واالختصاص، ثالثة منهم من 10التعليميَّة التفصيليَّة، على )

ذوي تخصص القياس والتقويم، وواحد من ذوي تخصص أساليب تدريس الرياضيات، وثالثة من 

التربية والتعليم، ومن ذوي تخصص أساليب تدريس الرياضيات مشرفي الرياضيات في وزارة 

سون المبحث، حيث طلب منهم اإلجابة على استبانة للحكم على  ِّ سين ممن يدر  ِّ أيضاً، وثالثة مدر 

 جــدول المواصفات، وفقرات االختبار. مالئمةمدى 

ِّمين ومناقشة مقترحاتهم تمَّ إجراء التعديالت الال زمة على فقرات وفي ضوء تقديرات المحك 

ت إعادة صياغة إحدى بدائل الفقرة رقم ) ت إعادة صياغة متن 17االختبار، حيث تمَّ (، كما تمَّ

ذ تعديالت 20( و )1الفقرتين رقم ) (، ولم تحذف أي فقرة، ليبقى االختبار ب صورت ه األَوليِّة بعد أخ 

ناً من ) ِّمين بعين االعتبار مكوَّ حيث تم  ،صدق االختبار قق منوبذلك تم التح ( فقرة.40المحك 

 الفقرات التي تم االتفاق عليها من قبل المحكمين.اختيار 

(، في حين بلغت 0.82بلغت قيمة معامل الثبات اإلمبريقي لالختبار ) تقدير ثبات االختبار:

1)(، والتي تحسب من خالل أخذ مقلوب القيمة0.81قيمة معامل الثبات النَّظري ) + 𝜎2
𝑆.𝐸�̂�

)  ،

𝜎2حيث 
𝑆.𝐸�̂�

 (BILOG-MG3)هو تباين الخطـأ لتقديـر قدرات األفراد، والتي يوف ِّرها برنامج  

تقدمان مؤشراً جيداً على توفر داللة  مرتفعتان و . وهاتان القيمتانPH3.*ذو االمتــدادفي الملف 

 مقبولة لثبات االختبار.

ما هي معالم فقرات االختبار )الصعوبة،  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:

 للنموذج الثنائي المعلمة؟ٍ والتمييز( المقدرة وفقًا وفقا

الناتجة من  a، ومعلمة التمييز bمعلمة الصعوبة ( القيم المقدَّرة لكل ِّ من 3يبين الجدول )

لكل ِّ فقرة من فقرات االختبار ب صورت ه الن ِّهائية،  ،(BILOG-MG3)التشغيلة الثالثة لبرنامج 

 .( فقرة35والبالغ عددها )
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من معلمة الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ب صورت ها الن ِّهائية القيم المقدَّرة لكل ِّ  :(3جدول )

 .فقرة (35والبالغ عددها )

 رقم الفقرة

 في االختبار

 معامل الصعوبة

b 

الخطأ المعياري 

 للصعوبة

 معامل التمييز

A 

الخطأ المعياري 

 للتمييز

1 -5.46 1.29 0.55 0.13 

2 3.05 0.84 0.75 0.27 

3 0.65 0.08 2.91 0.50 

4 0.50 0.11 1.75 0.29 

5 -3.18 0.55 0.74 0.12 

6 -1.13 0.34 0.90 0.13 

8 -1.66 0.28 1.04 0.13 

9 -0.42 0.23 1.04 0.15 

10 -2.22 0.35 0.89 0.12 

11 1.24 0.09 2.25 0.40 

12 -0.30 0.23 1.09 0.17 

13 1.26 0.08 2.53 0.43 

14 1.79 0.16 1.80 0.40 

15 1.92 0.71 0.45 0.13 

16 0.33 0.17 1.07 0.17 

17 1.54 0.11 1.95 0.36 

19 2.43 0.41 0.88 0.26 

20 1.62 0.17 1.29 0.28 

21 0.98 0.25 0.78 0.12 

22 2.29 1.70 0.87 0.30 

24 -0.39 0.19 0.83 0.13 

25 5.01 0.67 0.79 0.62 

26 -0.29 0.07 1.02 0.39 

27 2.99 0.30 1.53 0.37 

28 0.71 0.23 2.61 0.44 

29 2.06 0.19 1.25 0.20 

30 1.92 0.21 1.55 0.48 

33 1.64 0.22 1.26 0.15 
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 (3... تابع جدول رقم )

 رقم الفقرة

 في االختبار

 معامل الصعوبة

b 

الخطأ المعياري 

 للصعوبة

 معامل التمييز

A 

الخطأ المعياري 

 للتمييز

34 2.06 0.21 1.87 0.17 

35 -0.44 0.48 1.06 0.12 

36 -1.68 0.26 1.47 0.13 

37 1.45 0.17 0.51 0.21 

38 -0.89 0.07 0.99 0.38 

39 0.52 0.26 1.15 0.12 

40 1.05 1.70 2.45 0.30 

 0.26 1.31 0.38 0.60 الحسابي الوسط

 0.14 0.64 0.41 1.96 ياريعالم االنحراف

لوجيت ( 5.46-( أنَّ قيم معلمة الصعوبة للفقرات قد تراوحت من )3يالحظ من الجدول )

بينما تقع باقي ( تقريباً، 0.60، وبمعدَّل مقداره )25للفقرة رقم لوجيت ( 5.01( إلى )1للفقرة رقم )

تراوحت قيم معلمة التمييز  ( وهذا مؤشر على تجانس فقرات االختبار.3،  3-) القيم ضمن الفترة

 .(1.31، وبمعدَّل مقداره )3( للفقرة رقم 2.91إلى ) 15( للفقرة رقم 0.45من )

( انخفاض قيم االنحراف المعياري وهذا مؤشر على تقارب البيانات 3كما يالحظ من الجدول )

نات من النموذج يؤدي إلى انخفاض قيم االنحراف المعياري، وهذا من النموذج، فزيادة تقارب البيا

 يعد مؤشًرا للثبات.

تحقق افتراضات النَّموذج النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: ما مدى 

فقاً لنظرية االستجابة للفقرة؟  المستخدم و 

 Unidimensionality  :أُحادية البُعد

ِّراسة االستطالعيَّة باستخدام برنامج  تمَّ التحـقق من افتراض أُحادية البُعد لبيانات عينة الد 

NOHARM (Normal Ogive Harmonic Analysis Robust Method) الموضوع ،

ت Fraser, 1988فـــــراســــر ) من قبل معالجـــة البيانات الُمطابقـــة للنَّموذج اللوجستـــي (، حيث تمَّ

ِّقــــة باستجابات ) ن من )661ثنائي المعلمــــة، والمتعل  ( فقرة، 35( طالباً وطالبــــةً على االختبار المكوَّ

ِّرين:  وتمَّ الكشف عن أُحادية البُعد باستخدام البرنامج المذكور باستخدام مؤش 

ِّر تاناكا  ِّر على حسن المطابقة ما بين النَّموذج و :Tanaka’s Indexمؤش  هو مؤش 

المستخدم والبيانات، ويعمل كمعامل تحديد وتلخيص لنسبة التباين المفسَّر بواسطة النَّموذج، 

 ومعادلته هي:
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 حيث:

 .(Residual Covariance Matrix)مصفوفة التباين المشترك للبواقي   :

 .(Sample Covariance Matrix):  مصفـوفـــة التبايــن المشتـرك للعينــــة 

 (.Trace Matrixللمصفوفة ) الرئيسيمجمـوع القيم الواقعة علـى القطر    :

ِّر تاناكا دليالً على المستوى المقبول من المطابقة ما بين النَّموذج والبيانات إذا  ويعتبر مؤش 

، في حين يعتبر دليالً على المستوى الجيد من المطابقة ما 0.90أكبر من أو تساوي كانت قيمته 

ة بين النَّموذج والبيانات  0.95بين النَّموذج والبيانات إذا بلغت قيمته  ا المطابقة التَّامَّ أو أكثـر، أمَّ

 .((Jasper, 2010 1.0فتحصل عندما تبلغ قيمته 

ِّر الجذر التربيعي للوسط الحسا  Root Mean Square of) بي لمربَّعات البواقي:مؤش 

Residuals, RMSR)  ِّـر فقـــد أوصــى فراسر و ماك دونالد وبهدف تقدير قيمــة هـــذا المؤش 

(Fraser & McDonald, 1988 )ِّر مع قيمة الخطأ المعياري للبواقي ب مقارنة قيمة هذا المؤش 

 على الجذر التربيعي لحجم العينة؛ أي: 4.1كمعيار، والتي يتم حسابها من خالل قسمة القيمة 

  

ن من  4ويعرض الجدول  ( 35)إحصائيات أُحادية البُعد لالختبار ب صورت ه الن ِّهائية المكوَّ

 ( طالباً وطالبة.661والمطبَّق على العيِّنة االستطالعيَّة البالغ عددها ) ،فقرة

ن من ): (4جدول ) والمطبَّق  ،( فقرة35إحصائيات أُحادية البُعد لالختبار ب صورت ه الن ِّهائية المكوَّ

 .على العينة االستطالعيَّة

 أُحادية البُعد إحصائيات

 العينة االستطالعيَّة

 القيمة
 نقطة القطع الحتمالية

 قبول قيمة اإلحصائي

لمصفوفة  مجموع مربعات البواقي )دون القطر الرئيسي

 البواقي(
0.072  

الجذر التربيعي للوسط الحسابي لمربعات البواقي )دون 

 القطر الرئيسي(
0.011 0.146803549 

ِّر    0.951 لحسن المطابقة Tanakaمؤش 

ِّـر تاناكا قد تحقق فيه المستوى الجيد من المطابقة ما بيــــن النَّمــــوذج 4يتبيـــن من الجدول ) ( أنَّ مؤش 

( أيضاً أنَّ قيمة الجذر التربيعي للوسط 4(، كما يتبين من الجدول )0.95والبيانات إذ زادت قيمتــــه عن )

نخفضة وتكاد تقترب من الصفر، وهي أيضاً كما ( تقريباً م0.011الحسابي لمربعات البواقي والبالغة )
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يالحظ أقلِّ من المعيار أو نقطة القطع الموضوعة الحتمال قبول قيمة اإلحصائي، وهذا دليل كاف على 

 تأهيل بيانات العينة االستطالعيَّة لتحقيـق افتراض أُحادية البعد.

 Local Independence االستقالل الموضعي:

االستقالل الموضعي لبيانات العينة االستطالعيَّة من خالل  تمَّ التحقق من افتراض

ِّـر 𝑍𝑄3مؤش 
فقاً للخطوات اآلتية:  ، والذي يتمُّ حسابه و 

ِّر يَن  ى مؤش  ف على أنَّه معامل 𝑄3المعروف بـ   (Yen’s Index)حساب ما يسمَّ ، ويَُعــرَّ

ارتباط بيرسون للبواقي الناتجة من النَّموذج المتعل ِّق بنظرية االستجابة للفقرة بين زوج من الفقرات 

ِّمة المقدَّرة، ويتمِّ حساب قيمة الباقي الستجابة المفحوص   وفقاً للمعادلة: jعلى الفقرة  𝑖بعد ضبط الس 

  

 حيث:

𝑢𝑖𝑗:  استجابة المفحوص𝑖  على الفقرة j. 

𝑇𝑗  (𝜃𝑖):  العالمة الحقيقية على الفقرةj  عند مستوى القدرة المقدَّرة𝜃  للمفحوص𝑖. 

لإلجابة الصحيحة في حالة البيانات  1وعند إعطاء الوزن صفر لإلجابة الخاطئة، والوزن 

ِّراسة  الحالية تكون: ثنائية االستجابة كما هي الحالة في الد 

 

𝑃𝑗حيث:   (𝜃𝑖)  عند مستوى القدرة المقدَّرة احتمال االستجابة الصحيحة𝜃  للمفحوص𝑖  على

 .j الفقرة

وبحساب جميع قيم البواقي الستجابات جميع المفحوصين عند كل مستوى قدرة مقدَّرة على 

 يكون:  ′j، فقرتين من فقرات االختبار مثل 

  

 متغيـــر (، و𝑑j) أي هو معامل ارتباط بيرسون بين متغير البواقي على الفقرة  𝑟حيث 

 (.′𝑑jأي ) ′jالبواقي على الفقرة 

 لجميع أزواج الفقرات والبالغ عددها          حساب قيم
𝑛(𝑛−1)

2
 االختبار. عدد فقرات 𝑛حيث  

  ِّر 𝑍𝑄3حساب قيم مؤش 
 𝑄3لقيم  Fisher Transforming من خالل عمل تحويل ف شري 

 وفقاً للمعادلة:
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 (.e=  1.718اللوغاريتم الطبيعي )أساسه العدد النيبيري  هو Lnحيث: 

  حساب االنحراف المعياري لقيم𝑍𝑄3
 المعادلة:من خالل  

  

 

 .(Kim & Cohen, 2005)عدد المفحوصين أو عدد أفراد العينة   Nحيث:

 للحكم على تحقق االستقالل الموضعي لفقرتين يجب أْن تقع قيمة𝑍𝑄3
المحسوبة لهاتين  

𝑍𝑄3الفقرتين ضمن فترة ثقة بانحرافين معياريين عن الوسط الحسابي لقيم
 ة.المحسوب 

  إذا كانت أزواج الفقرات التي تتحقق بها االستقاللية الموضعيَّة أكبر منها ألزواج الفقرات

ِّر على تحقق االستقالل  التي تتحقق بها االعتمادية أو التبعية الموضعيَّة فيعتبر هذا مؤش 

 الموضعي لالختبار ككل.

 (Local Dependence Indices for Dichotomous Items)تـمَّ استخـدام برنامج

LDID  الذي وضعه كل من كيـــم َو كــوهن(Kim & Cohen, 2005)، لحســاب مؤشـــر𝑍𝑄3
 

ً وطالبةً على فقرات االختبار البالغ 780الستجابات العينــة االستطالعيَّة البالغ عددها ) ( طالبا

نتائج افتراض االستقالل الموضعي لفقرات االختبار  ( 5( فقرة، ويعرض الجدول )35عددها )

ِّراسة االستطالعيَّة.  لدى بيانات عينة الد 

ِّراسةنتائج التحقق من افتراض االستقالل الموضعي لفقرات اال: (5جدول )  .ختبار لدى بيانات عينة الد 

 العينة اإلحصائي

 595 عدد األزواج

 مدى القيم المشاهدة
 0.214- القيمـــة الدنيا

 0.199 القيمة العظمى

 0.020- الوسط الحسابــي المشاهد

 0.060 االنحراف المعياري المشاهد

 0.029- الوسط الحسابــي النظري

𝑍𝑄3التباين لـ 
 0.001 

𝑍𝑄3االنحراف المعياري لـ 
 0.036 

𝑍𝑄3االنحراف المعياري لـ 
× 2 0.072 

 فترة الثقة
 0.091255- الحد األدنى

 0.052244 الحد األعلى
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ِّـر( أنَّ 5يالحظ من الجدول ) 𝑍𝑄3قيمة الوسط الحسابي الُمشاهد لمؤش 
الخاصة بأزواج الفقرات  

ِّراسة االستطالعيَّة، قــــد بلغــــت )595البالغ عددها ) ( والتي تقع بين الحد النظري 0.020-( لعينة الد 

𝑍𝑄3األدنى لفترة الثقة لقيم
( وبين الحد النظري األعلى لفترة الثقة البالغة قيمته 0.091-)البالغة قيمته  

(0.052). 

لة إلى قيم  𝑄3وباالعتماد على نتائج فترة الثقة لقيم  الف شرية المناظرة لها والمعروضة  Zالمحوَّ

𝑍𝑄3أزواج الفقرات التي وقعت قيمة( السَّابق، فقد تمَّ رصد عدد 5في الجدول )
ضمن فترة  لها 

دة أو مستقلَّة، والجدول )الثقة  ِّقة لشرط االستقالل الموضعي على أنَّها إما معتم  ( يبين 6المحق 

ِّراسة االستطالعيَّة التكرارات والن ِّسب المئوية لحالتي االستقالل الموضعي لدى  .بيانات عينة الد 

ِّراسة بيانات عي التكرارات والن ِّسب المئويَّة لحالتي االستقالل الموضعي لدى: (6جدول ) نة الد 

 االستطالعيَّة

 الموضعي حالةاالستقالل
 العينة

 النسبة المئوية عدد األزواج

 20.8 124 معتمد

 79.2 471 مستقل

 100.0 595 الكلي

(؛ 124( أنَّ عدد أزواج الفقرات التي وقعت خارج مدى فترة الثقة )6يالحظ من الجدول )

بينما كان عدد أزواج الفقرات التي وقعت ضمن  %( من عدد األزواج الكلي،20.8أي ما نسبته )

%( من عدد األزواج الكلي، وهذا يبين أنَّ عدد أزواج 79.2(؛ أي ما نسبته )471مدى فترة الثقة )

ً من عدد أزواج الفقرات  الفقرات التي حققت االستقاللية الموضعية أعلى بأربعة أضعاف تقريبا

ِّر كاف  على تحقق افتراض االستقالل الموضعي لدىالتي حققت التِّبعية الموضعيَّة، وهذا مؤ  ش 

ِّراسة االستطالعيَّة  .بيانات عينة الد 

 التوصيات

  يوصي الباحث بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء بنك يحوي مثل هذه االختبارات المقننة

 وتطبيقها من خالل المدارس.

  ومن قبل الباحثين حيث تم التأكد من استخدام االختبار من قبل معلمي ومعلمات الرياضيات

 خصائصه السيكومترية.

  االستفادة من المنهجية المستخدمة في بناء االختبار لبناء اختبارات لمقررات أخرى والتأكد

 .من خصائصها السيكومترية
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