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  ملخص
ار الرياضيات في  رات اختب ھدفت الدراسة الحالية إلى فحص األداء التفاضلي لمموھات فق

ة ع المدرس ب وموق اً لجنس الطال ة وفق وطني القتصاد المعرف يم ال م . التقي ة ت وألغراض الدراس
فقرة اختيار من متعدد تقيس  26طالباً وطالبة في الصف الخامس على  1558استخدام استجابات 

دائل ة ب ا أربع م . مھارات أساسية في الرياضيات ولكل منھ ة ت ة نسبة األرجحي وباستخدام طريق
بته  15الكشف عن  ا نس اً ذا أداء تفاضلي للجنس أي م ان األداء . من المموھات% 19مموھ وك
ناث في تسعة مموھات ولصالح الذكور في ستة مموھات وبحجم للمموھات لصالح اإل التفاضلي

وھين م الكشف . تأثير كبير في خمسة مموھات ومعتدل في سبعة مموھات وصغير في مم ا ت كم
بته  15عن  ا نس ع المدرسة أي م ان األداء . من المموھات% 19مموھاً ذا أداء تفاضلي لموق وك

دارس الريف التفاضلي للمموھات لصالح طلبة مدارس المدن ف ي تسعة مموھات ولصالح طلبة م
في ستة مموھات وبحجم تأثير كبير في أربعة مموھات ومعتدل في عشرة مموھات وصغير في 

 .مموه واحد

في التقييم الوطني القتصاد المعرفة، مموھات الفقرة،  اختبار الرياضيات:الكلمات المفتاحية
  .األداء التفاضلي للمموھات

  
Abstract 

The present study aimed at examining the differential distractors 
functioning of math test in the Jordanian National Assessment of 
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Knowledge Economy for sex and school location. For the purposes of the 
study, the data provided at the National Center for Developing Human 
Resources Development was used. The data include responses of 1558 
fifth graders to 26 multiple-choice test items that measure basic skills in 
mathematics each with four distractors. Using the odds ratio method, fif-
teen distractors were detected to have differential functioning for sex. 
The differential distractors functioning is less attactive for females in 
nine distractors and for male in six distractors, and with effect size that is 
large in five distractors and moderate in seven items and small in two dis-
tractors. Fitheen distractors were detected to have differential functioning 
for school location. The differential distractors functioning is less attrac-
tive of urban schools in nine distractors, and in six distractors of rural 
schools, and with effect size that is small  in one distractor, moderate in 
teen distrators, and large in four distrators. 

Keywords: Math test in the National Assessment of Knowledge 
Economy, item distractors, differential distractors functioning. 

  
  ملخص

ار الرياضيات في مموھات ة إلى فحص األداء التفاضلي لھدفت الدراسة الحالي رات اختب فق
ة وطني القتصاد المعرف يم ال ة التقي ع المدرس ب وموق اً لجنس الطال م . وفق ة ت وألغراض الدراس

ً طالب 1558استجابات استخدام  فقرة اختيار من متعدد تقيس  26وطالبة في الصف الخامس على  ا
دائلول مھارات أساسية في الرياضيات ة ب ا أربع م . كل منھ ة ت ة نسبة األرجحي وباستخدام طريق

ً  15الكشف عن  ا بته  اذ مموھ ا نس ان األداء . المموھاتمن % 19أداء تفاضلي للجنس أي م وك
تةلذكور في ولصالح ا اتمموھ ةفي تسع لصالح اإلناث للمموھات التفاضلي وبحجم مموھات  س

م الكشف  .نيوصغير في مموھ اتمموھسبعة ومعتدل في  اتخمسة مموھفي  كبيرر يأثت ا ت كم
ً  15عن  بته  مموھا ا نس ع المدرسة أي م ان األداء . المموھاتمن % 19ذا أداء تفاضلي لموق وك

دارس الريف ولصالح  تفي تسعة مموھا نطلبة مدارس المدلصالح  للمموھات التفاضلي طلبة م
وصغير في  اتعشرة مموھ ومعتدل فيمموھات  أربعةكبير في وبحجم تأثير  تفي ستة مموھا

 .مموه واحد

 ،مموھات الفقرةفي التقييم الوطني القتصاد المعرفة،  اختبار الرياضيات:الكلمات المفتاحية
   .األداء التفاضلي للمموھات
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 المقدمة
تدفع التغيرات السريعة التي يشھدھا العالم في مجاالت الحياة المختلفة األمم والدول إلى 

وسعى األردن كغيره من الدول إلى . لتعليمية وتطويرھا لمواكبة ھذه التغيراتاالھتمام بنظمھا ا
االھتمام بتطوير النظام التعليمي، وانخرط في إصالح التعليم نحو االقتصاد المعرفي 

)Education Reform for the Knowledge Economy; ERfKE (في مرحلتيه األولى 
المرحلة الثانية من المشروع على تحسين  زتركو). 2015-2010( والثانية) 2009- 2003(

دور المدارس ومديريات التربية في عملية اإلصالح وإدارة األداء من  والمشاركة المجتمعية 
ويتلخص الھدف التطويري للمشروع في إكساب الطلبة في مرحلة . أجل تحسين تحصيل الطلبة

. م من المشاركة في اقتصاد المعرفةالتعليم ما قبل الجامعي في األردن مھارات عالية لتمكينھ
ويعد ارتفاع عالمات الطلبة في االختبارات الوطنية التي تنسجم مع مھارات اقتصاد المعرفة من 

 ).2010 وزارة التربية والتعليم،(المؤشرات الرئيسة لمتابعة تحقق ھذا الھدف 

ة الموارد البشرية وتأتي الدراسة الوطنية لتقييم اقتصاد المعرفة التي نفذھا مركز تنمي
)(National Assessment for Knowledge Economy Study; NAfKE  في عام

لتوفير  المتابعة والتقييم لمشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفةضمن إطار  2011
 وتزود. الطلبة في األردن لمھارات اقتصاد المعرفة اكتسابالمؤشرات الضرورية حول مدى 

وزارة التربية والتعليم بجوانب القوة والضعف لدى الطلبة األردنيين في مھارات  نتائج الدراسة
ٮٮٮاليب اقتصاد المعرفة؛ ليتم العمل على وضع االستراتيجيات الكفيلة بتحسين األ

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ( واالٮٮٮتراتيجيات التعليمية، وبرامج تدريب المعلمين
2011.(  

التعرف على مستويات أداء طلبة الصفوف الخامس والتاسع  الوطنية لدراسةوقد ھدفت ا
وتھتم  .والحادي عشر في مھارات اقتصاد المعرفة ضمن محاور الرياضيات والعلوم والقراءة

على امتالك مھارات تفكيرية حيوية عامة تمكنھم من حلول مسائل  لبةالدراسة بتقييم قدرة الط
االندماج في مجتمعاتھم والتأثير فيھا ايجابياً، من خالل ما اكتسبوه  يومية أساسية والقدرة على

 ً   ).2011المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،(مدرسيا

محل االھتمام في _لدى طلبة الصف الخامس في الرياضياتالوطنية  دراسةالأظھرت نتائج 
داللة إحصائية في الوسط وأن ھناك فرقا ذا ، ستويات أداء الطلبةم تدني _الدراسة الحالية

اإلناث، وبين طلبة مدارس المدن والقرى لصالح طلبة الحسابي بين الذكور واإلناث لصالح 
وال توجد أدلة كافية لتفسير مثل ھذه الفروق، فقد تعزى لوجود اختالفات في . مدارس المدن

عند و. لمختلفةالفقرات واالختبار في المجموعات ا أداءالقدرات الرياضية أو اختالفات في 
ً في أداء الطلبة في 2011و 2008مقارنة أداء الطلبة بين عامي  ً واضحا ، وجد أن ھناك تراجعا

الرياضيات، وأن حجم التراجع كان أكبر عند الذكور منه عند اإلناث، وعند طلبة الريف منه عند 
  .)2011، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( نطلبة المد
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ة وأھمية االختبار المستخدم فيھا  نتائجإن مثل ھذه ال ذي لتستدعي الدراسة العميق ار ال الختب
ات  م العملي وى وفھ يستند على تعريف للمھارات األساسية في الرياضيات يجمع بين معرفة المحت

ي الرياضيات ة ف ي الجوانب المختلف ا ف ام بھ وب اإللم ز . المطل د رك ارات االوق ى مھ ان عل متح
 .معلومات واستخدام األرقام والرموز والتفكير وحل المشكالتالتواصل وإدارة ال

وع  26وقد تكون االختبار من  دد فقرة من ن ار من متع دائلاالختي ة ب ا أربع ذا . لكل منھ وھ
رات ھو األ ر النوع من الفق ارات الموضوعيةكث رة في أبسط و .استخداما في االختب تتكون الفق

ى شكل صورھا من مشكلة وعدة حلول بديلة، وتطر ا عل ح المشكلة إما في صيغة استفھامية، وإم
ؤال  كلة بأصل الس مى المش ة، وتس ارة ناقص ذر(عب ن )الج ارة ع ي عب ة فھ ول البديل ا الحل ، أم

ة  ات البديل ول أو اإلجاب مى الحل ؤال وتس ة الس ي حال ة ف ات المحتمل دائل( اإلجاب ، وتتضمن )الب
ات ال يالبدائل إجابة واحدة صحيحة وعدد من اإلجاب ة الت تتات(المموھات ب تسمى خاطئ . )المش

داف  ع األھ ق جمي دى تحقي اس م ن قي احص م ن الف ه يمك ارات بأن ن االختب وع م ذا الن ز ھ ويتمي
ين الجواب بما فيھا  التعليمية ل من تخم ويم، ويقل ل والتركيب والتق ا كالتحلي العمليات العقلية العلي

ات، وي دد المموھ بب تع ن بس د ممك ى ح ى أدن ي تصحيح الصحيح إل وتر ف تخدام الكمبي ن اس مك
ام  ين األحك ز ب درة الطالب في التميي اس ق ى قي ئلة، وتساعد عل وع من األس وتحليل نتائج ھذا الن
ئلة  واع من األس الصحيحة واألحكام الخاطئة، وھي صادقة وثابتة بدرجة اكبر بكثير من بقية األن

 ).2007 الفرح،(

رة االختي ودة فق ى أن ج ارة إل در اإلش اوتج ودة مموھاتھ ن ج ي م دد ھ ن متع القوة . ار م ف
االمعكوس الجمعي لالتمييزية للفقرة بمفھومھا التقليدي ھي  ز لمموھاتھ يم التميي ذا  .مجموع ق وھ

ا  ي ثباتھ ا ف د خصائصھا حيث تلعب دورا مھم ي تحدي رة ف ة كبي رة أھمي ات الفق د أن لمموھ يؤك
ة يفة عتكون الفقرة  ضفقد  .وصدقھا امموھاتبسبب عدم فاعلي دة ويفترض في المموھات . ھ الجي

ار الصحيح،  يكون عدد المفحوصين  أيأن تكون جذابة وبالذات لألفراد الذين ال يعرفون االختي
ز  اكس لتميي اه مع ز باتج ه يمي دنيا أي ان ة ال الذين يختارونه من الفئة العليا اقل من عددھم في الفئ

رة  ي،(الفق ه ). 2005 الجلب ي أن ذا يعن ن اوھ ي يمك تحكم ف ائصل يكومترية ل الخص ار الس الختب
رات ك الفق ة لتل دائل اإلجاب ام بب اد التجانس . وفقراته من خالل المزيد من االھتم ثال بازدي ين فم ب

  ).2004 عودة،(، وكلما قل التجانس بين البدائل كانت الفقرة أسھل تھاللفقرة تزداد صعوبالبدائل 

ع و ا وض اس م ه قي ار بأن دق االختب رف ص ه، قليع ة أي ياس ار بالوظيف ام االختب دى قي م
ً . بھا هالمفترض قيام ا في  صدق الفقرةعلى ذلك، فإن  وقياسا يس م االختبار ھو قدرتھا على أن تق

رة ھو لوضعت  ى صدق الفق قياسه، أي يجب أن ترتبط بالسلوك المراد قياسه، وأفضل مؤشر عل
إلى أن ارتباط الفقرة بمحك " انستازي"ت أشاروقد . لالختبار الفقرة بالدرجة الكليةدرجة ارتباط 

ة  ة الكلي إن الدرج ارجي ف ك خ وافر مح دما ال يت دقھا، وعن ى ص ر عل ي مؤش ارجي أو داخل خ
  ).Anastasi, 1988(للمقياس ھي أفضل محك داخلي 

لي  ى األداء التفاض ات وعل ة المعلوم ى دال ز عل رة التركي تجابة للفق ة االس ي نظري تم ف وي
ارات أو و. لالختبار وفقراته اييس واالختب اء المق مع رواج استخدام نظرية االستجابة للفقرة في بن
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ھا  ة خصائص ة امعرف ن دال ف ع ارات والكش ايرة االختب تم بمع ي تھ ات الت م الدراس زداد حج
ي ي أو األجنب ى الصعيد المحل ي  .المعلومات واألداء التفاضلي سواء عل درة ف اك ن ك ھن ومع ذل

دد ألدالدراسات التي اھتمت با ار من متع رات االختي ى الصعيد اء التفاضلي للمموھات في فق عل
ا  دام لھ المي وانع ان_الع راه الباحث ا ي ي_حسب م ي واألردن ى الصعيد العرب األداء  ويحدث. عل
ات دما يكون  )Differential Distractor Functioning : DDF( التفاضلي للمموھ عن

ن أل درة م ي الق اويين ف راد متس وعف رع تينمجم ار   تينيف ة الختي رص مختلف وه الف مم
)Penfild,2008.(  

ى جانب استخدام األداء ) DDF(وھناك عدة فوائد الستخدام األداء التفاضلي للمموھات  إل
ع )DIF(التفاضلي للفقرات  ر جمي ، حيث إن ثبات األثر الناتج عن األداء التفاضلي للمموھات عب

ا  تين في احتمالمنتظمة بين المجموعالمموھات يعني وجود فروق  ار أي من المموھات مم اختي
ببه وجود تحيّ رة س ذا يدل على أن األداء التفاضلي للفق رة، وھ ك الفق ة الصحيحة لتل ز في اإلجاب

ذا التحيّ ة الصحيحة للكشف عن مصدر ھ وى اإلجاب . زبدوره يرشدنا إلى ضرورة مراجعة محت
اتج أما عندما يكون األثر الناتج عن األداء التفاضلي ألح ر الن ة مع األث راً مقارن د المموھات كبي

وعتين دون األخرى،  ذاباً إلحدى المجم ان ج وه ك عن بقية المموھات، فإن ھذا يعني أن ذلك المم
مما يدل على أن سبب وجود األداء التفاضلي للفقرة يتمثل في إحدى خصائص ھذا المموه، أو في 

وى . ةالتفاعل بين خصائص ھذا المموه وبين محتوى الفقر وھذا الوضع يتطلب إجراء تحليل محت
  ).Penfield, 2008(لخصائص ھذا المموه ولتفاعل ھذه الخصائص مع محتوى الفقرة نفسھا 

ان وجود ) DIF(أن األداء التفاضلي للفقرة  لن تكون لديه القدرة لوحده على الكشف عن مك
دائل  في) DDF( األداء التفاضلي للمموهحيث يساعد ). effect(التأثير  وفير معلومات حول ب ت

ر  ئولة عن أث تجابة المس رةاالس ات . )DIF( األداء التفاضلي للفق أي أن األداء التفاضلي للمموھ
  ).Penfield, 2008( بصورة أفضل) DIF( األداء التفاضلي للفقراتكإطار لفھم  يعمل

ددة للكشف عن األداء التفاضلي للمموھات ة )DDF( وھناك طرق متع د طريق نسبة ، وتع
انزل وى ) Mantel-Haenszel Log-Odds Ratio; MH-LOR( األرجحية لمانتل ھ من أق

ا DDFفھي طريقة المعلميه ومفيدة وجيدة لتقدير ، DDFالطرق للكشف عن  ا : ومن ميزاتھ أنھ
ه  ر واتجاھ م األث دار حج ا، و)effect sizes(تعطي مق ود أداء  م دم وج ود أو ع ى وج دل عل ي

ى نحو  تفاضلي للمموھات، وال ذھا عل تحتاج إلى عينات كبيرة لتقدير معالم النموذج، ويمكن تنفي
  ).Penfield, 2008(ال باستخدام برمجيات متاحة وسھلة فعّ 

في دراسة األداء التفاضلي  MH-LORاستخدام طريقة) Penfield, 2008(واقترح بنفيلد 
ة  ة الصحيحة ) likelihood(للمموھات من خالل مقارنة أرجحي عاإلجاب ار كل  م ة اختي أرجحي

المستخدم في  MH-LOR، ويعتبر مؤشر )ability(مموه عند كل مستوى من مستويات القدرة 
رة  وع مؤشرات  DIFفحص األداء التفاضلي للفق اً لمجم ات،  MH-LORمكافئ ع المموھ لجمي

منتظم، (في الفقرات باإلضافة إلى تحديد نوعه  DIFفي الكشف عن وجود  DDFوتساعد أنماط 
  ).ير منتظم، تقاطعيغ
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اب  حيحة  DDFولحس ة الص ار اإلجاب بة اختي ارن نس لنق ار ك بة اختي ن  بنس د م واح
ة  تم حساب قيم وه  MH-LORالمموھات، وي الرمز Jلكل مم ه ب ا ، LORJ ويرمز ل ومن مزاي

MH-LOR  اتجاھه وموقعه كما يلياألثر لألداء التفاضلي للمموه وأنھا تشير إلى حجم:  

ـ  the magnitude of the effect)( األثرد حجم يتم تحدي  :أوالً  ة لــــ ة المطلق  LORJمن القيم
  :التاليةلمعايير لحيث يتم تقييم الحجم استناداً 

  .LORJ | =0 |عندما  DDFال يوجد  .1
  .LORJ | < 0.43 |الحجم صغير عندما  .2
  . LORJ |≤ 0.43 |  ≥0.64   الحجم معتدل عندما .3
  ).LORJ | > 0.64 )Penfield &Camilli, 2007 | الحجم كبير عندما .4

الختبار الفرضية الصفرية  Zباستخدام اختبار  LORJويمكن اختبار الداللة اإلحصائية لــــ 
H(التي تنص على عدم وجود أداء تفاضلي للفقرة  : LORJ = 0) (Hidalgo & Lopez-

pina, 2004.  

 ً أثير   :ثانيا اه ت ان ) DDF)the direction of the DDF effect اتج يشير ألي مجموعة ك
اه من خالل إشارة  ى االتج ة  LORJالمموه جذاباً أكثر، حيث يستدل عل ، فاإلشارة الموجب

ة  ة المرجعي ذباً للمجموع ل ج وه أق ى أن المم ير إل ثالً (تش ار : م ى اختي يالً إل ر م ذكور أكث ال
وه الب)الخيار الصحيح واإلناث أكثر ميالً الختيار المم ى ، واإلشارة الس وه  أنة تشير إل المم

ذكور : مثالً (أقل جذباً للمجموعة المستھدفة  اإلناث أكثر ميالً إلى اختيار الخيار الصحيح وال
  ).أكثر ميالً إلى اختيار المموه

 ً د أي من  LORJفي فقرات االختيار من متعدد يتم حساب   :ثالثا وه، لتحدي بشكل منفصل لكل مم
 .ز المحتملوالتحيّ  DIFالمموھات ھو المسئول عن 

اتالدراسات األداء التفاضلي العديد من وقد تناولت  انكس . للمموھ د أجرى ب  ,Banks(فق
لي ) 2004 الل األداء التفاض ن خ رق م ب الع رات حس لي للفق ول األداء التفاض ة ح دراس

ات ة األداء التفاضلي للمموھات . للمموھ ة )DDF(ولدراس ة الخطي بة األرجحي تخدام نس م اس ، ت
وكشفت الدراسة عن وجود . بعد إجراء المالئمة للحصول على أفضل نموذج DDFللكشف عن 

  .  نسبة من المموھات ذات األداء التفاضلي

يس دلتون وليتوس رى مي ول األداء ) Middleton & Laitusis, 2007(وأج ة ح دراس
ات  ةالتفاضلي للمموھ ة اإلنجليزي ون اللغ ار فن ي اختب ات للمقار. ف دة مجموع تخدم ع د اس ة وق ن
تعلم الطلبة العاديين ومجموعات مختلفة منتمثلت بمجموعة من  وا مساعدة  ذوي صعوبات ال تلق

ذلك إلى وعزى الباحث أداء تفاضلي للمموھات، ذات سبع فقرات  عنالدراسة  وقد كشفت. معينة
ار  طريقة تقديم الفقرات حيث يرى أن ى اختي ة عل قراءة الفقرات بصوت عاٍل ربما شجعت الطلب

 . المموھات أو اإلجابة الصحيحة على الطرق األخرى إحدى
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دراسة بھدف الكشف عن ) Abedi, Leon & Kao, 2008(وأجرى عبدي وليون وكاو 
ات لياً للمموھ ر أداًء تفاض ي تظھ رات الت ن األداء و .الفق تي للكشف ع دار اللوجس تخدم االنح اس

ات رات والمموھ ر. التفاضلي للفق ى أن الفق ائج إل ارت النت ن وأش اني م ي النصف الث ي ف ات الت
االختبار أكثر عرضة ليكون لھا أداء تفاضلي للمموھات من الفقرات التي في النصف األول من 
ة  ى للطلب وه أعل ار المم ال اختي االختبار، والفقرات التي تظھر أداًء تفاضلياً للمموھات يكون احتم

 . ذوي اإلعاقة من الطلبة العاديين

بدراسة األداء التفاضلي ) Kato, Moen & Thurlow, 2009(و وقام كاتو وموين وثيرل
ى . لقراءةلاختبار في  للفقرات والمموھات ة منحن دد لمقارن وتم استخدام االنحدار اللوجستي المتع

تجابة  ائص االس ار ) Response Characteristic Curve: RCCs(خص رات االختب لفق
ة من  ه توجدتحيز االختبار، إال أن وبالرغم من عدم وجود أدلة على مصادر. الفردية أنماط مختلف

DDF , DIF. 

بدراسة حول فاعلية طريقة نسبة األرجحية وطريقة االنحدار ) Koon, 2010(وقام كوون 
وعتين  ين مجم اللوجستي المتعدد والطريقة القياسية، في الكشف عن األداء لتفاضلي للمموھات ب

اء مجانية ومخفضة الثمن والطالب غير المشاركين المشاركين في برنامج وجبة غذ: من الطالب
ة ة مرجعي امج كمجموع ي البرن ين . ف يطة ب ات البس اك بعض االختالف ائج أن ھن رت النت وأظھ

رات  ق لتحسين فق ة للتطبي ع الطرق قابل ات إال إن جمي ذه االختالف الطرق الثالث، وبالرغم من ھ
 .البرنامج المستخدم فياالختبار 

ار  DIFوDDF  العالقة بين ) Greenberg , 2010(ودرس غرينبرغ  رات االختي في فق
دد ي. من متع م استخدام طريقت ل وت انزل -مانت ة العظمىوھ ائج أن حجم . األرجحي وأظھرت النت

كل  أثير  DIFوش ى ت د عل انكس . DDFيعتم ة ب دفت دراس ة ) Banks, 2012(وھ ى مقارن إل
راءة الحرفي رات الق تنتاجية وفق راءة اإلس رات الق افيفق ز الثق ي التحي ين . ة ف ة ب م المقارن وت

رات  ة المشروطة للكشف عن الفق يض، واستخدم الباحث نسبة األرجحي المفحوصين السود والب
ات ر عرضة . ذات األداء التفاضلي للمموھ تنتاجية أكث رات اإلس ة أن الفق ائج الدراس رت نت أظھ

  .للتحيز الثقافي من الفقرات الحرفية

التفاضلي للمموھات  يتضح ندرة الدراسات التي تناولت األداءابقة، الدراسات الس وبمراجعة
أي _ حسب ما يعلم الباحثان_ على المستوى العالمي وانعدامھا على المستوى العربي؛ إذ ال توجد

يلة للكشف  دراسة عربية تناولت األداء ك وس التفاضلي لمموھات الفقرة سواء من حيث كون ذل
ذه الدراسة للكشف عن  .غاية بحد ذاته أو فاضلي للفقرةالتعن الفقرات ذات األداء  لذلك جاءت ھ

الرياضيات للصف الخامس في الدراسة الوطنية لتقييم ذات األداء التفاضلي في اختبار  المموھات
ة حسب  ةاقتصاد المعرف ع المدرس ري جنس الطالب وموق ا  .متغي ة أنھ ز الدراسة الحالي ا يمي فم

ة خاصة في األردن ستقوم على تحديد المموھات  ار ذا أھمي ا أداًء تفاضلياً في اختب التي يوجد بھ
وتكمن أھمية . وھو اختبار الرياضيات للصف الخامس في الدراسة الوطنية لتقييم اقتصاد المعرفة
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اتج عن  يم نحو االاالختبار في توفير مؤشرات عن التحسن الن امج إصالح التعل نخراط في برن
 .اقتصاد المعرفة

 دراسة وأسئلتھامشكلة ال
ھناك العديد من الدراسات التي تطرقت إلى األداء التفاضلي، سواء كانت بھدف الكشف عن 
ر، ولكن ال توجد أي  األداء التفاضلي الختبار معين بأكثر من طريقة، أو بمقارنة طريقتين أو أكث

ي األردن في وتبرز المشكلة ف. دراسة عربية تطرقت إلى الكشف عن األداء التفاضلي للمموھات
ة  نتائج االختبارأنه توجد فروق دالة إحصائياً في  ين الطلب اث، وب بين الذكور واإلناث لصالح اإلن

ة  اطق المخدوم في مدارس القرى والمناطق المحرومة من ناحية والطلبة في مدارس المدن والمن
دن دارس الم ذا . من ناحية أخرى لصالح م ة االوھ ايلقي بظالل من الشك حول عدال ار، مم  ختب

ة تدعي دراس ات يس لي للمموھ ة  األداء التفاض ين عدال وير وتحس ي تط ك ف ن ذل تفادة م واالس
ه تم  االختبار خاصة أن اذجي ه  استخدام نم ةمن ة المتعاقب د تحاول . في الدراسات الوطني وبالتحدي

  :الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين 

ي .1 دد ف ن متع ار م رات االختي ات فق ر مموھ ل تظھ ار الرياضيات ھ امس  للصف اختب الخ
ي  ة األساس اد المعرف وطني القتص يم ال ي التقي ر) NafKE 2011(ف لياً لمتغي  أداًء تفاض

  الجنس باستخدام طريقة نسبة األرجحية؟

امس  .2 ار الرياضيات للصف الخ ي اختب دد ف ن متع ار م رات االختي ات فق ر مموھ ل تظھ ھ
ع ) NafKE 2011(األساسي في التقييم الوطني القتصاد المعرفة  ر موق أداًء تفاضلياً لمتغي
 المدرسة باستخدام طريقة نسبة األرجحية؟

 ھدف الدراسة
تھدف الدراسة إلى فحص األداء التفاضلي لمموھات اختبار الرياضيات للصف الخامس 

وفقا لمتغيري ) NafKE 2011( األساسي في الدراسة الوطنية لتقييم مھارات اقتصاد المعرفة
  .وموقع المدرسة جنس الطالب

 أھمية الدراسة
ل،  دراسةتبرز أھمية ھذه الدراسة في  إذ موضوع جديد لم تتطرق له دراسات عربية من قب

تم  ى ي وء عل ليط الض ليتس ات ذات األداء التفاض ن المموھ ف ع وير . الكش ي تط ك ف د ذل ويفي
در معق ق ق دى االختبارات خاصة فيما يتعلق بكيفية اختيار مموھات الفقرة لتحقي ة ل ول من العدال

ق بجنس  ا يتعل ع أو الطالب المجموعات المختلفة في مجتمع االختبار سواء م ا . المدرسةموق كم
اط ن أنم اعد الكشف ع كل  يس رات بش م األداء التفاضلي للفق ي فھ ات ف األداء التفاضلي للمموھ

  .وھذه قضية على درجة كبيرة من األھمية لكونھا تتعلق بصدق االختبار. أفضل
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  اسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتھاتعتمد الدر
NAfKE:  ة مدى وارد البشرية بھدف معرف ة الم وطني لتنمي ذه المركز ال تقييم وطني ينف

المعرفة والدخول إلى سوق العمل  القتصادزمة الامتالك الطلبة للمھارات والمعارف األساسية ال
ة  ة العربي يات واللغ وم والرياض االت العل ي مج ز (ف ة المرك وطني لتنمي واردال رية، الم  البش

2011 .( 

 .غير الصحيحة لفقرات االختيار من متعدد ةھي بدائل اإلجاب): Distractor(المموھات 

روق في ): DDF( األداء التفاضلي للمموھات ر عن الف ارھو مؤشر إحصائي للتعبي  اختي
 ).Penfield,2008(المموه بين مجموعتين من المفحوصين ممن لھم نفس المستوى من القدرة 

 تتحدد ھذه الدراسة بالمحددات اآلتية
في اختبار الرياضيات في  للمموھات الكشف عن األداء التفاضلي علىتقتصر ھذه الدراسة  .1

ة  وطني القتصاد المعرف يم ال ي ) NafKE 2011(التقي ة الصف الخامس األساسي ف لطلب
  .لمتغيري الجنس وموقع المدرسةاألردن وفقاً 

ةلدراسة على استخدام طريقة نسبة تقتصر ھذه ا .2 في الكشف عن األداء التفاضلي  األرجحي
 ).DDF(للمموھات

  الطريقة واإلجراءات

  منھجية الدراسة
ھو المنھج الوصفي التحليلي لبيانات جاھزة وفرتھا الدراسة في الدراسة المنھج المستخدم 

  .األردنية لتقييم مھارات اقتصاد المعرفة

  الدراسة بيانات
ت بيانات الدراسة الحالية من الدراسة الوطنية لتقييم مھارات االقتصاد المعرفي التي توفر

لمزيد من المعلومات التفصيلية ( 2011نفذھا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في عام 
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، : حول الحجم والعينة لتلك الدراسة يرجى الرجوع إلى

على طالباً وطالبة في الصف الخامس  1558من استجابات  المستخدمةبيانات وتتكون ال. )2011
تم  وقد. فقرة اختيار من متعدد تقيس مھارات اقتصاد المعرفة األساسية في مبحث الرياضيات 26

اختيارھم بطريقة عشوائية عنقودية على مرحلتين، في المرحلة األولى اختيرت المدرسة وفي 
وموقع المدرسة التربوية المشرفة  ةالسلطوروعي في االختيار ثانية اختيرت الشعبة، المرحلة ال
ً وطالبة نظراً لعدم  18تم استبعاد  وقد .وجنسھا وبذلك  .كتمال البيانات الخاصة بھماطالبا

ذكور  703( طالب وطالبة) 1540( اقتصرت البيانات التي جرى التعامل معھا على استجابات
  ).الريفمن مدارس  420و
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  أداة الدراسة
طورت أداة الدراسة بھدف قياس مدى امتالك الطلبة لمھارات اقتصاد المعرفة وتوظيفھا 

 NAfKE(على ھذه األداة اسم اختبار مھارات اقتصاد المعرفة  أطلقفي مواقف حياتية، وقد 
لعلمية، بحيث بتصميم مسائل وقضايا في المواقف الحياتية وا االختبار، وقد تم بناء ھذا )2011

وقد تم التحقق من دالالت صدق المحتوى والصدق . ائلحل لھذه المس إيجاديطلب من الطالب 
 االتساقاألمبريقي لالختبار باإلضافة إلى التحقق من دالالت الثبات له باستخدام معامل ثبات 

ي القياس، وبلغ ، وذلك باستخدام النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة ف)إلفا كرونباخ(الداخلي 
، وتعد ھذه القيمة مناسبة لمثل ھذا النوع من 0.78 لالختبارالداخلي  االتساقمعامل ثبات 

  ).2011المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، (الدراسات 

يساوي الكلي  لألداء على االختبارأن الوسط المئوي الدراسة الوطنية أظھرت نتائج 
األعلى في كفاية المعرفة تليھا كفاية يات الفرعية متدني وكان وأن األداء على الكفا )26.9(

ً وجود فروق دالة  كما أظھرت. التطبيق ومن ثم التفكير بين متوسطات األداء على  إحصائيا
لصالح و مدارس المدن مقارنة مع مدارس الريفطلبة لصالح  موقع المدرسة ختبار بحسباال

المركز الوطني لتنمية ( )1(كما ھو مبين في الجدول  لبجنس الطامقارنة بالذكور لمتغير اإلناث 
 ).2011الموارد البشرية، 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للعالمات المئوية وداللة الفرق بين  :)1( جدول
  .األوساط حسب كل من الجنس وموقع المدرسة

مستويات   المتغير
الوسط   العدد  المتغير

  الحسابي
الخطأ 
 tقيمة   المعياري

  *2.72  0.55  25.9  711 ذكور  الجنس
  0.46  27.82  847 إناث

  *4.14  0.59  24.55  423  ريف  موقع المدرسة
    0.43  27.83  1135  مدينة

  .)α=0.01(دالة إحصائيا عند *

  إجراءات الدراسة
لمركز الوطني لتنمية الباحث األول لالحصول على البيانات الالزمة من خالل زيارة  بعد

وحذف المتغيرات والبيانات التي ليس لھا عالقة بالدراسة، تم تنقية البيانات رد البشرية الموا
االختيار من متعدد ومتغيري الجنس وموقع  واالحتفاظ فقط باستجابات الطلبة على فقرات

بما يتناسب مع ) DAT(إلى ملف ) SPSS( ثم تم تحويل ملف. SPSSفي ملف  المدرسة
التي  ،)(Differential Distractor Functioning Software; DDFSالبرمجية 
  .لتحليل البيانات استخدمت
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النتائج الدراسة وتفسير  يسؤالعن واإلجابة  لمموھاتالكشف عن األداء التفاضلي ل وقد تم
  :التاليةعلى المؤشرات  بناءً 

 :التفاضلي للفقرة بحيث األداءويدل على اتجاه وحجم ) LOR)log- odds Ratio  مؤشر .1
 ):Direction(االتجاه  −

  .)اإلناث مثالً (يكون المموه أقل جذب للمجموعة المرجعية ) LOR > 0(كانت  إذا

  )الذكور مثالً (المستھدفة يكون المموه أقل جذب للمجموعة ) LOR< 0(كانت  إذا

  ):Magnitude(الحجم  −

  .اصغير DDFيكون تأثير ) LOR| < 0.43|(كانت  إذا

  .معتدال DDFيكون تأثير  )LOR| ≤ 0.64≤0.43| (كانت  إذا

 ,Penfield &Camilli( اً كبير DDFيكون تأثير ) LOR|> 0.64|(كانت  إذا
2007.(  

 LORيدل على الخطأ المعياري لــ ): SELOR(مؤشر  .2

للحصول على داللة إحصائية ؛ ال أممموه يدل ھل ھناك أداء تفاضلي لل: Z(LOR)مؤشر  .3
لتعدد المقارنات، ونظراً ألن ھناك ثالثة  يجب تعديل قيمة ) 0.05=(عند مستوى 

 :  المعدلة ھي مقارنات فإن قيمة 

=0.017 = .  

 القيمة المطلقة لـــ  عندما تزيد) 0.05=(وعليه تكون ھناك داللة إحصائية عند مستوى 
z  2.4(على.( 

 نتائج الدراسة
وموقع  الجنس يتبار تبعاً لمتغيرخاالفقرات مموھات من أجل الكشف عن األداء التفاضلي ل

ة ل المدرس ة لمانت بة األرجحي ة نس تخدام طريق وعتين -باس ي المجم راد ف ة األف م مطابق انزل، ت ھ
تھدفة( ة، والمس ى ) المرجعي اتھم عل ابي لعالم ط الحس ى الوس اًء عل ع بن رات االختجمي  ،اربفق

يم إ). DDFS(واستخدام البرمجية اإلحصائية  ة ق ذه البرمجي ة وتعطي ھ حصائي نسبة األرجحي
ار مموھات الخاص بالكشف عن األداء التفاضلي في  رات االختب ي )LOR(فق ، والمجموعة الت

اري في النسبة  مموه تستفيد أكثر من أ المعي ، )SELOR(الفقرة، وحجم األداء التفاضلي والخط
ة  ة المرجعي ن المجموع ل م راد ك دد أف تھدفة ) N-REF(وع ذين ) N-FOC(والمس ارال وا اخت
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وه ين الجدول . المم ائج األداء التفاضلي ) 2(ويب رات لمموھات نت ار لفق ، والجدول لجنساالختب
  .فقرات االختبار لموقع المدرسةلمموھات نتائج األداء التفاضلي ) 3(

  .لمتغير الجنسوفقاً األداء التفاضلي لمموھات فقرات االختبار : )2(جدول 

Boy Girl Z 
(LOR)

SELO
R 

MAGNI-
TUDE 

LESS 
AT-

TRAC-
TIVE 

LOR Item
& dist 

   1 
129 1352.6510.144SmallGirl 0.383 A 
97 753.7060.172ModerateGirl 0.637 B 
74 613.1330.189ModerateGirl 0.592 C 
   2 
75 88-0.480.183SmallBoy -0.09 A 
132 156-0.680.148SmallBoy -0.10 C 
81 107-1.260.172SmallBoy -0.22 D 
   3 
139 1351.0960.175SmallGirl 0.192 B 
239 2920.0440.151SmallGirl 0.007 C 
68 82-0.060.210SmallBoy -0.01 D 
   4 
207 2260.2660.166SmallBoy -0.04 B 
164 185-1.040.173SmallBoy -0.18 C 
85 113-1.490.199SmallBoy -0.30 D 
   5 
27 231.8320.293ModerateGirl 0.536 A 
90 951.6260.162SmallGirl 0.263 C 
121 12320.148SmallGirl 0.296 D 
   6 
207 2580.6400.133SmallGirl 0.085 A 
110 733.9280.182LargeGirl 0.714 B 
57 81-0.450.205SmallBoy -0.09 C 
   7 
180 380-1.510.140SmallBoy -0.21 A 
152 1272.4350.159SmallGirl 0.386 C 
36 291.6370.192ModerateGirl 0.478 D 
   8 
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)2(تابع جدول رقم ...   

Boy Girl Z 
(LOR)

SELO
R 

MAGNI-
TUDE 

LESS 
AT-

TRAC-
TIVE 

LOR Item
& dist 

57 452.9470.209ModerateGirl 0.615 A 
107 784.3420.164LargeGirl 0.713 C 
36 391.4530.241SmallGirl 0.350 D 
   9 
38 370.1740.254SmallGirl 0.044 A 
52 440.6010.231SmallGirl 0.139 B 
234 351-2.510.118SmallBoy -0.30 D 
   10 
36 53-0.800.252SmallBoy -0.20 A 
310 420-1.670.140SmallBoy -0.23 B 
89 98-0.040.187SmallBoy -0.01 C 
   11 
118 143-0.710.155SmallBoy -0.11 A 
107 901.3830.174SmallGirl 0.241 B 
169 305-3.600.135ModerateBoy -0.49 C 
   12 
78 910.8500.206SmallGirl 0.175 A 
281 3251.4900.160SmallGirl 0.236 B 
169 2041.2340.169SmallGirl 0.209 C 
   13 
128 200-1.500.165SmallBoy -0.25 A 
185 1762.1580.152SmallGirl 0.329 B 
106 1280.6650.170SmallGirl 0.113 D 
   14 
58 641.3180.213SmallGirl 0.280 A 
180 2150.7230.147SmallGirl 0.106 C 
151 219-0.760.146SmallBoy -0.11 D 
   15 
102 111-0.870.177SmallBoy -0.15 A 
269 333-1.980.136SmallBoy -0.27 C 
75 159-4.660.182LargeBoy -0.85 D 
   16 
170 199-0.210.197SmallBoy -0.04 A 
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)2(تابع جدول رقم ...   

Boy Girl Z 
(LOR)

SELO
R 

MAGNI-
TUDE 

LESS 
AT-

TRAC-
TIVE 

LOR Item
& dist 

226 287-0.480.197SmallBoy -0.10 B 
131 136-0.020.215SmallBoy -0.01 C 
   17 
72 85-0.700.198SmallBoy -0.14 A 
134 1290.5920.168SmallGirl 0.10 C 
180 246-1.300.141SmallBoy -0.18 D 
   18 
127 1350.8240.171SmallGirl 0.141 B 
119 1430.4170.176SmallGirl 0.073 C 
138 191-0.610.164SmallBoy -0.10 D 
   19 
204 289-0.140.151SmallBoy -0.02 A 
182 1722.3260.163SmallGirl 0.380 B 
80 901.1210.201SmallGirl 0.226 D 
   20 
136 1650.0390.158SmallGirl 0.006 B 
119 1310.9650.167SmallGirl 0.161 C 
95 131-0.200.175SmallBoy -0.04 D 
   21 
103 1021.0930.183SmallGirl 0.200 A 
199 309-2.890.150ModerateBoy -0.43 C 
84 850.4460.195SmallGirl 0.087 D 
   22 
68 890.5540.177SmallGirl 0.098 A 
100 903.0940.164ModerateGirl 0.510 C 
75 653.0090.186ModerateGirl 0.56 D 
   23 
160 251-2.100.179SmallGirl 0.38 A 
185 1981.0150.166SmallGirl 0.168 B 
120 1330.0340.186SmallGirl 0.006 C 
   24 
73 761.6140.183SmallGirl 0.296 A 
126 1321.9250.154SmallGirl 0.298 C 
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)2(تابع جدول رقم ...   

Boy Girl Z 
(LOR)

SELO
R 

MAGNI-
TUDE 

LESS 
AT-

TRAC-
TIVE 

LOR Item
& dist 

107 1181.2880.161SmallGirl 0.208 D 
   25 
104 157-1.550.179SmallBoy -0.27 A 
181 208-0.440.155SmallBoy -0.06 B 
135 174-0.950.172SmallBoy -0.17 C 
   26 
89 136-3.460.191LargeBoy -0.66 A 
311 392-2.210.145SmallBoy -0.32 B 
68 110-3.540.202LargeBoy -0.71 D 

وفھم محتوياته سيتم توضيح ما تضمنه الجدول بخصوص  )2(وللمساعدة في قراءة الجدول
رات ،الفقرة األولى ة الفق ى ي. ويقاس على ذلك في بقي رة األول ود األول أن مموھات الفق ين العم ب

ود. Dوعليه يكون البديل الصحيح ھو   A,B,Cھي ِ ين العم ين  ويب ابع أن من ب ة  847الس طالب
وه  75و Aطالبة اختارت المموه  135ھناك  ارت المم ة اخت وه  61و Bطالب ارت المم ة اخت طالب

C  ديل الصحيح رن الب واتي اخت ات الل ة 578ھو  Dوعليه يكون عدد الطالب ود . طالب ين العم ويب
وه طال 97و Aطالبا اختار المموه  129طالبا ھناك  711الثامن أن من بين  ار المم  74و Bبا اخت

ا 421ھو  Dوعليه يكون عدد الطالب الذين اختاروا البديل الصحيح  Cطالبا اختار المموه  . طالب
وه  بة للمم ي بالنس ذا يعن ة الصحيحة  Aوھ ار اإلجاب بة الختي ه بالنس اث ل ار اإلن ة اختي أن أرجحي

والي  اوي ح او) 135/578( 0.23تس ه تس ذكور ل ار ال ة اختي ا أرجحي والي بينم  0.31ي ح
وه أن أي ). 129/421( ة المم ا ي Aجاذبي ذكور كم ه لل ن جاذبيت ل م اث أق ود تلإلن ي العم ين ف ب

وه . الثالث ة األداء التفاضلي للم اني Aوقد كانت قيمة معلم ود الث ة في العم أ  0.383المبين وبخط
اوي  اري يس امس 0.144معي ود الخ ي العم ين ف و مب ا ھ ة . كم ت قيم د كان ا  Zوق ي الھ ود ف لعم

ادس  ى  2.651الس د عل ي تزي ائية 2.4وھ ة اإلحص توى الدالل د مس ائيا عن ة إحص ا دال ، أي أنھ
)α=0.05( مما يعني أن المموهA   إن  0.43ذات أداء تفاضلي ونظرا ألن قيمة المعلمة أقل من ف

   .األداء التفاضلي صغير في حجمه كما ھو مبين في العمود الرابع

ً  15أداء تفاضلي في أنه يوجد ) 2(يظھر الجدول  ا د أظھرت المموھات . مموھ ) a,b,c(فق
دالً  ك األداء معت أثير ذل ان ت اث، وك ذباً لإلن ل ج ا أق في الفقرة األولى أداًء تفاضلياً، وكانت جميعھ

أداء تفاضلياً كبيراً وأقل ) b(أظھر المموه ) 6(وفي الفقرة ). a(وصغيراً للمموه ) b,c(للمموھين 
ي اث، وف ذباً لإلن رة  ج وه ) 7(الفق ي ) c(أظھر المم اث، وف ذباً لإلن ل ج أداًء تفاضلياً صغيراً وأق

أداًء تفاضلياً معتدالً وكبيراً على الترتيب، وكان ذلك األداء أقل ) a,c(أظھر المموھان ) 8(الفقرة 
رة  اث، وفي الفق وه ) 9(جذباً لإلن ذكور، وف) d(أظھر المم ذباً لل ل ج ي أداًء تفاضلياً صغيراً وأق
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وه ) 11(الفقرة  رة ) c(أظھر المم ذكور، وفي الفق ذباً لل ل ج دالً وأق أظھر ) 15(أداًء تفاضلياً معت
وه  رة ) d(المم ي الفق ذكور، وف ذباً لل ل ج راً وأق لياً كبي وه ) 21(أداًء تفاض ر المم أداًء ) c(أظھ

ان ) 22(تفاضلياً معتدالً وأقل جذباً للذكور، وفي الفقرة  دالً أ) c,d(أظھر المموھ داًء تفاضلياً معت
رة  ي الفق اث، وف ذباً لإلن ل ج ان ) 26(وأق ر المموھ ذباً ) a,d(أظھ ل ج راً وأق لياً كبي أداًء تفاض

  .للذكور

ً  األداء التفاضلي لمموھات فقرات االختبار: )3(جدول    .لمتغير موقع المدرسة وفقا

Ite
m LOR 

LESS 
ATTRAC

TRAC-
TIVE

MAG-
NITUDE SELORZ(LO

R) 
N-

REF 
N_F
OC 

1    
A -0.20UrbanSmall0.164 -1.23 78 186 
B -0.11UrbanSmall0.195 -0.54 94 123 
C -0.23UrbanSmall0.207 -1.10 41 94 
2    
 
A 

-0.05UrbanSmall0.20 -0.24 46 117 

C -0.24UrbanSmall0.161 -1.47 94 194 
D 0.34RuralSmall0.203 1.668 41 147 
3    
B -0.03UrbanSmall0.190 -0.141 84 190 
C 0.183 RuralSmall0.168 1.09 133 398 
D 0.070 RuralSmall0.233 0.301 42 108 
4    
B 0.259 RuralSmall0.182 1.424 116 317 
C 0.247 RuralSmall0.189 1.311 98 251 
D 0.442 RuralModerate0.223 1.981 46 152 
5    
A -0.08UrbanSmall0.332 -0.232 13 37 
C -0.19UrbanSmall0.184 -1.01 51 134 
D -0.60UrbanModerate0.157 -3.79 90 154 
6    
A -0.53UrbanModerate0.145 -3.67 139 326 
B -1.20UrbanLarge0.185 -6.52 84 99 
C -0.51UrbanModerate0.216 -2.38 41 97 
7    
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  )3(تابع جدول رقم ... 

Ite
m LOR 

LESS 
ATTRAC

TRAC-
TIVE

MAG-
NITUDE SELORZ(LO

R) 
N-

REF 
N_F
OC 

A -0.21UrbanSmall0.155 -1.37 121 339 
C -0.59UrbanModerate0.171 -3.43 99 180 
D -0.36UrbanSmall0.314 -1.13 21 44 
8    
A -0.93UrbanLarge0.212 -4.39 45 57 
C -0.47UrbanModerate0.179 -2.62 59 126 
D -0.83UrbanLarge0.649 -3.34 31 44 
9    
A -0.44UrbanModerate0.263 -1.69 27 48 
B -0.58UrbanModerate0.236 -2.47 37 59 
D -0.19UrbanSmall0.131 -1.45 163 422 
10    
A 0.423 RuralSmall0.280 1.514 24 65 
B 0.471 RuralModerate0.151 3.127 178 552 
C 0.201 RuralSmall0.206 0.976 56 131 
11    
A 0.312 RuralSmall0.181 1.724 61 200 
B -0.13UrbanSmall0.185 -0.68 65 132 
C 0.266 RuralSmall0.149 1.781 117 357 
12    
A -0.20UrbanSmall0.222 -0.90 54 109 
B 0.132 RuralSmall0.170 0.776 170 436 
C 0.436 RuralModerate0.189 2.310 83 290 
13    
A -0.05UrbanSmall0.176 -0.30 99 229 
B 0.013 RuralSmall0.167 0.079 105 256 
D 0.493 RuralModerate0.202 2.436 48 186 
14    
A 0.136 RuralSmall0.245 0.556 29 93 
C -0.16UrbanSmall0.162 -0.98 128 267 
D 0.200 RuralSmall0.165 1.213 86 284 
15    
A -0.13UrbanSmall0.198 -0.63 71 142 
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  )3(تابع جدول رقم ... 

Ite
m LOR 

LESS 
ATTRAC

TRAC-
TIVE

MAG-
NITUDE SELORZ(LO

R) 
N-

REF 
N_F
OC 

C 0.213 RuralSmall0.153 1.397 162 440 
D 0.594 RuralModerate0.211 2.819 47 187 
16    
A 0.745 RuralLarge0.215 3.459 77 292 
B 0.172 RuralSmall0.203 0.851 160 353 
C 0.554 RuralModerate0.227 2.441 64 203 
17    
A -0.25UrbanSmall0.208 -1.18 50 107 
C -0.12UrbanSmall0.18 -0.66 84 179 
D 0.168 RuralSmall0.106 1.051 111 315 
18    
B -0.12UrbanSmall0.189 -0.64 73 189 
C -0.28UrbanSmall0.190 -1.47 78 184 
D -0.16UrbanSmall0.182 -0.89 98 231 
19    
A -0.01UrbanSmall0.167 -0.02 137 356 
B 0.002 RuralSmall0.181 0.011 101 253 
D 0.031 RuralSmall0.227 0.137 45 125 
20    
B 0.122 RuralSmall0.173 0.701 82 219 
C 0.092 RuralSmall0.183 0.502 71 179 
D 0.073 RuralSmall0.191 0.38 63 163 
21    
A -0.01UrbanSmall0.210 -0.03 55 150 
C -0.27UrbanSmall7.16 -1.64 153 355 
D -0.18UrbanSmall0.219 -0.81 49 120 
22    
A -0.48UrbanModerate0.190 -2.51 55 102 
C -0.39UrbanSmall0.177 -2.17 61 129 
D -0.24UrbanSmall0.205 -1.19 41 99 
23    
A 0.038 RuralSmall0.191 0.197 120 291 
B 0.064 RuralSmall0.182 0.351 109 274 
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  )3(تابع جدول رقم ... 

Ite
m LOR 

LESS 
ATTRAC

TRAC-
TIVE

MAG-
NITUDE SELORZ(LO

R) 
N-

REF 
N_F
OC 

C 0.129 RuralSmall0.207 0.621 68 185 
24    
A 0.346 RuralSmall0.219 1.581 33 116 
C -0.08UrbanSmall0.166 -0.49 80 178 
D 0.128 RuralSmall0.181 0.706 59 166 
25    
A -0.10UrbanSmall0.183 -0.56 86 175 
B 0.422 RuralSmall0.168 2.516 88 301 
C 0.084 RuralSmall0.177 0.474 88 221 
26    
A 0.062 RuralSmall0.211 0.293 69 156 
B 0.244 RuralSmall0.160 1.520 192 511 
D 0.431 RuralModerate0.233 1.849 43 135 

ً ) 15(أنه يوجد أداء تفاضلي في  3يظھر الجدول  رة . مموھا وه ) 5(في الفق ) d(أظھر المم
رة أداًء تفاضلياً معتدالً وأقل جذباً لطلبة مدارس المدن، وفي الف ان ) 6(ق أداًء  ) a,b(أظھر المموھ

رة  ي الفق دن، وف دارس الم ة م ذباً لطلب ل ج ب وأق ى الترتي راً عل دالً وكبي ر ) 7(تفاضلياً معت أظھ
وه  رة ) c(المم ي الفق دن، وف دارس الم ة م ذباً لطلب ل ج دالً وأق لياً معت رت ) 8(أداًء تفاض أظھ

وھين ) a,c,d(المموھات  وه ) a,d(أداًء تفاضلياً كبيراً للمم دالً للمم ع المموھات )c(ومعت ، وجمي
ل ) b(أظھر المموه ) 9(كانت أقل جذباً لطلبة مدارس المدن، وفي الفقرة  دالً وأق أداء تفاضلياً معت

رة  دن، وفي الفق دارس الم وه ) 10(جذباً لطلبة م ذباً ) b(أظھر المم ل ج دالً وأق أداء تفاضلياً معت
وه ) 13(لطلبة مدارس الريف، وفي الفقرة  ة ) d(أظھر المم ذباً لطلب ل ج دالً وأق أداء تفاضلياً معت

دارس ) d(أظھر المموه ) 15(مدارس الريف، وفي الفقرة  أداء تفاضلياً معتدالً وأقل جذباً لطلبة م
ل ) a,c(أظھر المموھان ) 16(الريف، وفي الفقرة  ى الترتيب وأق دالً عل أداء تفاضلياً كبيراً ومعت
رة جذباً لطلبة مدارس ا وه ) 22(لريف، وفي الفق ذباً ) a(أظھر المم ل ج دالً وأق أداء تفاضلياً معت
ة ) b(أظھر المموه ) 25(وفي الفقرة  لطلبة مدارس المدن، ذباً لطلب ل ج أداء تفاضلياً صغيراً  وأق

  .مدارس الريف

  مناقشة النتائج والتوصيات
ً بالنسبة ) 15(أظھرت النتائج أن  ً أظھر أداًء تفاضليا لمتغير الجنس، بعضھا كان مموھا

ً لإلناث والبعض اآلخر للذكور، وبحجم تأثير متفاوت ً أداًء ) 15(في حين أظھر . جذابا مموھا
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ً بالنسبة لمتغير موقع المدرسة، وبحجم تأثير متفاوت، بعضھا كان جذاباً لطلبة مدارس  تفاضليا
  . المدن وبعضھا اآلخر لطلبة مدارس الريف

فھي تعطي صورة أوضح ) DDF(ام األداء التفاضلي للمموھات برز أھمية استخدوھذا ي
التفاضلي من أنماط األداء  االستفادةكما يمكن . عن أنماط اختيار المفحوصين لبدائل اإلجابة

عندما يكون األثر الناتج عن األداء ف، )DIF(فقرات مموھات في تقدير األداء التفاضلي لللل
رنة مع األثر الناتج عن بقية المموھات، فإن ھذا يعني أن ذلك التفاضلي ألحد المموھات كبيراً مقا

ً إلحدى المجموعتين دون األخرى، مما يدل على أن سبب وجود األداء  المموه كان جذابا
التفاضلي للفقرة يتمثل في خصائص ھذا المموه، أو في التفاعل بين خصائص ھذا المموه وبين 

الة إجراء تحليل لمحتوى خصائص ھذا المموه محتوى الفقرة، ويتطلب الوضع في ھذه الح
ولتفاعل ھذه الخصائص مع محتوى الفقرة نفسه، وإجراء تعديل للمموه وليس للفقرة أو لإلجابة 

على ) 21 ,15 ,11 ,9 ,7 ,6(في الفقرات ) b, c, d, c, d, c(الصحيحة، كما في المموھات 
 ,10 ,9 ,7 ,5(في الفقرات ) d,c,b,b,d,d,a,b(الترتيب بالنسبة لمتغير الجنس، والمموھات 

على الترتيب بالنسبة لمتغير موقع المدرسة، وعلى مطورو االختبار مراجعة ) 25 ,22 ,15 ,13
أو في اإلجابة  وتعديل المموھات السابقة وليس الفقرة، ألن الخلل في المموه وليس في الفقرة

عبر جميع المموھات  ي للمموھاتوفي حالة ثبات األثر الناتج عن األداء التفاضل. الصحيحة
أي من المموھات مما يدل على  يعني وجود فروق منتظمة بين المجموعتين في احتمالية اختيار

األداء التفاضلي للفقرة سببه وجود تحيز في اإلجابة الصحيحة لتلك الفقرة، وھذا بدوره  أن
ھذا التحيز، كما ھو يرشدنا إلى ضرورة مراجعة محتوى اإلجابة الصحيحة للكشف عن مصدر 

بالنسبة لمتغير ) 6,8,16(بالنسبة لمتغير الجنس، والفقرات ) 1,8,22,26(الحال في الفقرات 
موقع المدرسة، وفي ھذه الحالة على مطورو االختبار مراجعة الفقرات السابقة واإلجابة 

  .الصحيحة والعمل على تعديلھا

رات ذات األداء التفاضلي عيو ع الفق ة الحظ أن توزي دن وطلب ة الم ى طلب ى الجنسين وعل ل
م ت رى وحج لي ثيرأالق ك األداء التفاض ط  ذل ين الوس تالف ب ير االخ ي تفس ح ف ا دور واض لھم

ة  دن وطلب دارس الم ة م ابي لطلب ين الوسط الحس اث وب ابي لإلن ذكور والوسط الحس ابي لل الحس
رى دارس الق ذكور. م اب ال ى حس اث عل ل لصالح اإلن ت تمي د كان يو فق ر م ة أكث الً لصالح طلب

    .مدارس المدن على حساب طلبة مدارس القرى

انكس  ا ب ام بھ ي ق ع الدراسة الت ذه النتيجة تتفق م ى ) Banks, 2004(وھ دفت إل والتي ھ
الل األداء  ن خ ة م ي الخصائص الثقافي ف ف ي تختل رات الت ي الفق ة ف روق العرقي اف الف استكش

ات ود ن .التفاضلي والمموھ ة عن وج ات ذات األداء التفاضليوكشفت الدراس ن المموھ بة م  .س
حول ) Middleton & Laitusis, 2007(ميدلتون وليتوسيسدراسة نتائج وھذا يتفق أيضا مع 

ة ة اإلنجليزي ون اللغ ار فن م األداء التفاضلي للمموھات في اختب م عدة مجموعات ااستخد حيث ت
وا للمقارنة تمثلت بمجموعة من الطلبة العاديين ومجموعات مختلف تعلم تلق ة من ذوي صعوبات ال

وقد كشفت الدراسة عن سبع فقرات ذات أداء تفاضلي للمموھات، وعزى الباحث . مساعدة معينة
ى  ذلك إلى طريقة تقديم الفقرات حيث يرى أن قراءة الفقرات بصوت عاٍل ربما شجعت الطلبة عل
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ذه النتيجة مع وكذ. اختيار إحدى المموھات أو اإلجابة الصحيحة على الطرق األخرى لك تتفق ھ
او  بھدف الكشف ) Abedi, Leon & Kao, 2008(نتائج الدراسة التي قام بھاعبدي وليون وك

ات لياً للمموھ ر أداًء تفاض ي تظھ رات الت ن الفق ي . ع ي ف رات الت ى أن الفق ائج إل ارت النت وأش
ي في النصف الثاني من االختبار أكثر عرضة ليكون لھا أداء تفاضلي للمموھات من ا رات الت لفق

ار  ال اختي ي تظھر أداًء تفاضلياً للمموھات يكون احتم النصف األول من االختبار، والفقرات الت
ا  .المموه أعلى للطلبة ذوي اإلعاقة من الطلبة العاديين ام بھ ي ق ائج الدراسة الت وتتفق أيضا مع نت

وين اتو وم و  ك الطالب في ، والتي أظھرت أن )Kato, Moen &Thurlow, 2009(وثيرل
  .فئات اإلعاقة المختلفة أظھرت انماطاً مختلفة من األداء التفاضلي للفقرات والمموھات

  التوصيات
  :في ظل النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الحالية فانه يمكن الخروج بالتوصيات التالية

ة  .1 اد المعرف ارات اقتص يم مھ ة لتقي ة الوطني ز الدراس ى مرك ر باختبعل ام أكث ار االھتم
رات ذات مموھات الرياضيات ومراجعته وتطويره بما يراعي الحد من  األداء التفاضلي الفق

  .للجنس وموقع المدرسة

  .حول تحديد العالقة بين األداء التفاضلي للفقرات واألداء التفاضلي للموھاتإجراء دراسات  .2
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