
 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

791 

األداء التفاضلي للفقرات عبر المجموعات المتعددة الختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية 
 6102/6102التعليم للصف العاشر للعام الدراسي 

 عبدالوهاب محمد الحجاج
 *أ.د يوسف محمد السوالمه

 :ملخص
للفقرات، عبر المجموعات المتعددة الختبار الدراسة إلى فحص األداء التفاضلي  هدفت

م، وفقًا لمتغير السلطة 2212/2212 الدراسي الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للعام
المشرفة على المدارس )حكومي، خاص، وكالة غوث(، باستخدام طريقة كاي تربيع للورد المعممة. 

( 02وطالبة من الصف العاشر على ) ( طالب0222م استخدام استجابات )دراسة توألغراض ال
بلغ عدد  فقدفقرة اختيار من متعدد، تقيس مهارات أساسية في الرياضيات ولكل منها أربعة بدائل، 

( فقرة. أظهرت 02ثالثي المعلمة ) نموج الفقرات في صورتها النهائية بعد مطابقة الفقرات لأل
فقرة أبدت أداًء تفاضليًا، وبحجم تأثير ضعيف في جميع الفقرات، ولمعرفة لصالح  )12(النتائج أن 

ي: رد العادية، وكانت النتائج كما يأتمن كان األداء التفاضلي تم استخدام طريقة كاي تربيع للو 
لح ( فقرات أداًء تفاضليًا ولصا2عند المقارنة بين مجموعة التعليم الحكومي والتعليم الخاص أبدت )

وكالة  ( فقرات. وعند المقارنة بين5التعليم الحكومي في فقرتين ولصالح التعليم الخاص في )
( 0( فقرات أداًء تفاضليًا، فقرة واحدة لصالح وكالة الغوث و)5الغوث والتعليم الخاص أبدت )

فقرات  (0فقرات لصالح التعليم الخاص. وعند المقارنة بين التعليم الحكومي ووكالة الغوث أبدت )
 أداًء تفاضليًا، فقرة واحدة لصالح التعليم الحكومي وفقرتين لصالح وكالة الغوث. 

االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم، األداء التفاضلي للفقرات عبر  الكلمات المفتاحية:
 المجموعات المتعددة، الصف العاشر، الرياضيات.
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Differential Item Functioning Among Multiple Groups of the National 

Mathematics Test to Control the Quality of Education for the Tenth 

Grade for the Year 2016/2017 
 

Abdel Wahab Mohammd Alhajaj 
*Yousef Mohammad Sawalmeh. Prof 

 

Abstract: 

The present study aimed at examining the differential item 

functioning among multiple groups of the national mathematics test to 

control the quality of education for the academic year 2016-2017, 

according to the variable of the supervising authority of schools 

(government, private, UNRWA) using Generalized Lord’s chi-square test. 

For the purposes of the study, the data include responses of (3000) tenth 

graders male and female students to (40) multiple-choice test items that 

measure basic skills in mathematics each with four alternatives. Of the 

(40) multiple-choice items, (32) fitted the three-parameter logistic model 

and only those were considered in the final form. The results showed that 

(12) items have differential item functioning, and small effect size. Lord’s 

chi-square test was applied to find out the differential item functioning, 

and the results were as follows: when comparing between the government 

and private education, (7) items showed differential item functioning, in 

favor of the government in two items and in favor of private education in 

(5) items. On the other hand, (5) items showed differential item 

functioning when comparing private education and UNRWA, , one of the 

items towards UNRWA and (4) items towards private education. When 

comparing between the government and UNRWA, (3) items showed 

differential functioning, one for the government and two for UNRWA.  
Keywords: National test to control the quality of education, differential 

item functioning among multiple groups, grade 10, mathematics. 
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  :المقدمة
ومعاييرها، غدا من الضروري تنفيذ في ظل المتابعة والتقييم في ضوء مؤشرات الجودة 

اختبارات وطنية تكشف عن مستوى جودة التعليم، ونوعيته ليصار إلى توظيف نتائجها في 
التخطيط وبرامج التطوير التربوي، من هذا المنطلق شرعت إدارة االمتحانات واالختبارات في 

وجودته، وإعداد تقارير  م بإعداد االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم2222األردن منذ عام 
بنتائجه وتزويد المعنيين بنسخ منها ليصار إلى توظيفها في التخطيط على جميع المستويات، 
ونظرًا ألهمية هذا التقرير تعقد لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم اجتماعًا سنويًا لمناقشته 

 . (The Ministry of Education, 2017واالستفادة من توصياته )
لالختبار والذي  تستدعي الدراسة العميقة فيهاالنتائج وأھمية االختبار المستخدم  هذهإن مثل و 

وتقدم للمفحوص عادًة ورقيًا أو وضعت في كراسة واحدة،  ،في الرياضياتقيس مهارات أساسية ي
يها، موزعة على المحاور: األعداد والعمليات عل، وهي لجميع الطلبة جاته حاسوبيًا وفي الوقت

أنه كلما تمتعت هذه إلى تجدر اإلشارة  إجالجبر، القياس، الهندسة، واإلحصاء واالحتماالت. 
الحصول  احتمال كلما زاد االختبار، درجات صدق خاصة جيدة، سيكومترية بخصائص االختبارات

رارات الق واتخاج إصدار األحكام عند األخطاء في الوقوع عدم اآلتيوب دقيقة، نتائج على بواسطتها
االختبارات  بهذه أكثر االهتمام والمتخصصين إلى الباحثين يدفع ما وهذا النتائج، على هذه بناء

 .(Labadi, 2008واختيار أفضلها )

ويعتمد االستخدام الفّعال لالختبارات بدرجة كبيرة على الخصائص السيكومترية لالختبار 
لقيت اهتمامًا  خصيصة فضاًل عنت، حيث ينصب اهتمام مطوري االختبارات على الصدق والثبا

األداء التفاضلي للفقرات، والتي تحدث عندما  خصيصةواسعًا من قبل المختصين في القياس، هي 
يكون لمفحوصين من مجموعات مختلفة احتماالت مختلفة لالستجابة الصحيحة، بعد مساواتهم في 

 (.Crocker & Algina, 1986األساسية التي يقيسها االختبار ) المقدرة
 ,Hambleton, Swaminathan & Rogersوعّرف هامبلتون وسوامينثان وروجرز )

( الفقرة التي تظهر أداًء تفاضليًا، بأنها تلك الفقرة التي تكون دالة االستجابة عليها غير 1991
متماثلة في المجموعات الفرعية المختلفة، أما إجا كانت دوال استجابة الفقرة متماثلة في 

 ات المختلفة، فإن الفقرة ال تظهر أداًء تفاضليًا.المجموع
 Itemويقاس األداء التفاضلي للفقرة نظريًا بواسطة مقارنة منحنى خصائص الفقرة )
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Characteristic Curve ICC( لمختلف المجموعات )Zumbo, 1999 فإجا كان منحنى )
إن نقول ن التطابق، يمكن جدًا م اً تمامًا، أو قريب اً متطابق خصائص الفقرة في المجموعات المختلفة

وإجا كان هناك اختالف واضح لمنحنى خصائص الفقرة بين  الفقرة ال تبدي أداًء تفاضليًا. هذه
 الفقرة تبدي أداًء تفاضليًا.  إن هذهقول الالمجموعتين يمكن 

 طرق الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات عبر المجموعات المتعددة 
داء التفاضلي للفقرة على مقارنة إحصاءات الفقرة لألفراد المنتمين تعمل طرق الكشف عن األ

، وتناولت مجموعتين )مجموعة مرجعية، جاتها المقدرةإلى مجموعات مختلفة عند مستويات 
ومجموعة مستهدفة( كما هو الحال عند الكشف عن األداء التفاضلي في حالة الجنس، وهناك 

يقسم فيها المتغير المستهدف باألداء التفاضلي األفراد إلى حاالت عديدة في التطبيقات الواقعية 
أكثر من مجموعتين. فالعرق، والحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية، والتدخل األكاديمي، قد 
يكون كل متغير منها متعدد المستويات أو الفئات. غالبًا ما تتم المقارنات بين مجموعتين من 

وهذا ما يسمى بالمقارنات الزوجية، فإجا تم  بعضاً رة مع بعضها خالل مقارنة المجموعات مباش
(، يتم اختيار 8-2تصنيف المفحوصين إلى ثالث مجموعات )على سبيل المثال الصفوف من 

مجموعتين كمجموعات مستهدفة )على سبيل المثال الصفان السادس والسابع( ويتم تحديد مجموعة 
ل الصف الثامن(، ثم تتم مقارنة كل مجموعة مستهدفة واحدة كمجموعة مرجعية )على سبيل المثا

بشكل مباشر ومستقل مع المجموعة المرجعية )على سبيل المثال، الصف السادس مقارنة مع 
 (.Penfield, 2001الصف الثامن، والصف السابع مقارنة بالصف الثامن( )

لفقرات عبر ومن الطرق اإلحصائية التي يمكن استخدامها لتقييم األداء التفاضلي ل
(، Generalized mantel-haenszelهانزل المعممة )-المجموعات المتعددة طريقة مانتل
وطريقة كاي  ، (Generalized Logistic Regression)وطريقة االنحدار اللوجستي المعمم 

( التي تستند إلى مفاهيم نظرية  Generalized Lord’s chi-square testتربيع للورد المعممة )
 تجابة للفقرة، والتي سوف تستخدم في هذه الدراسة.االس

( اختباًرا للفرضية الصفرية "ال توجد فروق في قيم معالم الفقرة Lord, 1980اقترح لورد )
معياري الستجابة الفقرة.  ُأنموج بين مجموعتين" اعتماًدا على تقديرات تم الحصول عليها من 

 ( والذي تتمثل دالته باآلتي:3PLلوجستي ثالثي المعلم )ال نموج وعلى سبيل المثال، دعنا نأخذ األُ 
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 حيث:
 iP  مقدرته= احتمال أن يجيب فرد ( إجابة صحيحة عن الفقرة )i 

i
a=  معلمة تمييز الفقرةi. 

i
b معلمة صعوبة الفقرة =i. 

i c  =  معلمة تخمين الفقرةi. 
.قدرة الفرد = 
e ( 2.218= األساس اللوغاريتمي الطبيعي ويساوي) 

D =( وهي القيمة التي تجعل شكل المنحنى اللوغاريتمي 1.2عامل التدريج ويساوي ،)
 ي.يقترب من شكل اقتران المنحنى الطبيع

 :اآلتيةوبالنسبة لفقرة محددة، يأخذ إحصائي مربع كاي للورد الصيغة 
)()()'( 212121

2 vvvvL    
 حيث

1v( قيمة تقديرات معالم الفقرة =a ،b ،c للمجموعة )1. 
2v( قيمة تقديرات معالم الفقرة =a ،b ،c للمجموعة )2. 

  .1= مصفوفة التباين المشترك لتقديرات معالم المجموعة 1
  .2= مصفوفة التباين المشترك لتقديرات معالم المجموعة 2

 يكون:    وبالنسبة للمجموعة    
 
 
 
 
)gvar(a.تباين معالم التمييز : 
)gvar(b.تباين معالم الصعوبة : 

g
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)gvar(c.تباين معالم التخمين : 
)g,bg:cov(a .التباين المشترك لمعالم الصعوبة والتمييز 
)g,cgcov(a.التباين المشترك لمعالم التمييز والتخمين : 
)g,cgcov(b.التباين المشترك لمعالم الصعوبة والتخمين : 

2ويكون إحصائي االختبار 

L2موزًعا مثل مربع كاي  ية مساوية لعدد وبدرجات حر
المعالم، وعليه ففي هذه الحالة، فإن درجات الحرية ستساوي ثالثة وتكون الفرضية الصفرية الكلية 
بأنه ال يوجد هناك فروق في قيم معالم فقرات المجموعة، وبالنسبة لفقرة محددة تتم كتابته على 

 :اآلتيالنحو 
Q =  

 حيث:

 
  حيث:

ga  قيم تمييز الفقرة للمجموعة =g. 
gb قيم صعوبات الفقرة للمجموعة =g. 

g c = قيم تخمين الفقرة للمجموعةg. 
C.مصفوفة التباين والتي تعّرف معالم المجموعة التي ستتم مقارنتها = 

 .مصفوفة التباين المشترك لتقديرات المعالم = 
ن أجل المقارنات الصحيحة بين المجموعات، يجب أن تكون تقديرات معالم الفقرة معايرة وم

لكل المجموعات. وفي العادة يتم القيام بذلك بحيث تخدم المجموعة  جاته حتى تكون على المقياس
 & Kim, Cohenالمرجعية كخط األساس وتتم معايرة كل معالم المجموعات المستهدفة عليها )

Park, 1995.)  
وفيما يتعلق بمصفوفة معامالت المقارنة، فيجب أن تكون القيم متعامدة، انسجاما مع 

جلك، تكون المقارنات االعتيادية موضع االهتمام  فضاًل عن(. Kirk, 1995الممارسة المعيارية )
في معظم الحاالت هي المجموعة المرجعية مقابل كل من المجموعات المستهدفة. وبافتراض أن 

( بفحص الفرضية C( مجموعات، وعليه فستسمح المصفوفة )0و الوضع، وأن لدينا )هذا ه
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 :اآلتيةالصفرية 

 
 
 
 
 

Ra :.معامل التمييز للمجموعة المعيارية  
Rb.معامل الصعوبة للمجموعة المعيارية : 

R c :.معامل التخمين للمجموعة المعيارية 
F1a.معامل التمييز للمجموعة المستهدفة األولى : 
F2a.معامل التمييز للمجموعة المستهدفة الثانية : 
F1b.معامل الصعوبة للمجموعة المستهدفة األولى: 
F2b.معامل الصعوبة للمجموعة المستهدفة الثانية : 

1Fc.معامل التخمين للمجموعة المستهدفة األولى : 
F2c.معامل التخمين للمجموعة المستهدفة الثانية : 
 ,Kimmel & Ellisتم تقديم مقاربة أقل شيوًعا لمقارنات المجموعة المركبة بواسطة )و 

: )على سبيل المثال مستهدفةكل مجموعة من المجموعات مجموعة  د(. في هذه المقاربة ُتع1992
الصف السابع، الصف الثامن( ويتم استخدام مجموعة مركبة تضم جميع  ف السادس،الص

مع هذه المجموعة المركبة )على  مستهدفةكمجموعة مرجعية. تتم مقارنة كل مجموعة  المفحوصين
المجموعة ، والصف السابع مقارنة مع ةالمركبالمجموعة الصف السادس مقارنة مع  :سبيل المثال

 (. ةلمركبلمجموعة الثامن مقارنة با، والصف اةالمركب
ونظرًا النتشار طرق الكشف عن األداء التفاضلي للفقرة عبر المجموعات المتعددة، فإن هذه 

من المزايا تميزها عن األساليب التقليدية )عبر مجموعتين( ومن هذه المزايا كما  عديدالطرق لديها 
 (:Penfield, 2001وردت في )

لتفاضلي عبر المجموعات المتعددة قد تكون أكبر منها عبر قوة الكشف عن األداء ا .1
 مجموعتين.  
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معدل الخطأ من النوع األول المتوقع عند اختبار األداء التفاضلي للفقرة بين أزوا  متعددة من  .2
 المجموعات يتم تجنبها من خالل إجراء اختبار واحد عبر جميع المجموعات وفي وقت واحد. 

فاضلي للفقرة عبر المجموعات المتعددة يكون أكثر كفاءة لتقييم األداء اختبار واحد لألداء الت .0
 التفاضلي للفقرة من اختبار كل مجموعة على حده.

 ,Halil & Anneمن الفوائد منها كما وردت في ) عديدولمقارنات المجموعة المركبة 

2015:) 
خرى بها، تتغلب من الصعب تعريف مجموعة بعينها كمرجع تتم مقارنة جميع المجموعات األ -

أن المجموعة المرجعية تتكون دائمًا من  إجمقارنات المجموعة المركبة على هذه المشكلة، 
 جميع المفحوصين بداًل من المجموعة المختارة. 

يسمح أسلوب المجموعات المركبة بالكشف عن األداء التفاضلي لكل مجموعة بشكل منفصل،  -
متحانات للصف السادس دون الحاجة إلى اإلشارة عن وجود تحيز في اال التحدثلذلك يمكن 

إلى الصف السابع أو الثامن أو أي مجموعة مرجعية أخرى، وهذا يجعل من السهل على 
ة يالتحيز. أما في المقارنات الزوج مشكالتمطبق االختبار تحديد المجموعات التي قد تواجه 

 عديدق االختبار أن ينظر إلى خاصة إجا كان لدينا أربع مجموعات أو أكثر، يتعين على مطب
 من أزوا  النتائج لمعرفة الطبيعة الكلية لالختالفات في المجموعة. 

تتجاهل المقارنات الزوجية معالم فقرات الدالة المستخدمة في الممارسة اإلجرائية  -
(Operational item parameters على الرغم من أن المفحوصين يتلقون درجات )

 ، مقارنات المجموعة المركبة تتغلب على هذه المشكلة. المهمةهذه المعالم االختبار بناًء على 

من القرارات، خاصة  عديداً على أن  (AERA, APA, & NCME, 2014)تنص المعايير -
في االختبارات عالية المخاطر، مثل النجاح/الفشل أو القبول/ الرفض، تستند إلى العدد الكامل 

ر، تشير العبارات المتعلقة بالعدالة إلى أن نجاح الطالب للمفحوصين الذين يخضعون لالختبا
يتم تحديده من خالل درجات االختبار الناتجة عن المعايرة والتي تشمل جميع المفحوصين، 

يجب أن تتعلق قضايا العدالة لعدم وجود تحيز باستجابات االختبار التي تتم مقارنتها  اآلتيوب
فإن لغة المعايير تدعم أسلوب  اآلتيية واحدة، وببمجموعة مركبة بداًل من مجموعة مرجع

المقارنات المركبة للكشف عن األداء التفاضلي، حتى لو لم تدحض بشكل مباشر المقارنات 
 الزوجية. 
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، ومستويات حجم Cramers Vنستخدم معامل  حساب حجم األثر في حالة اختبار مربع كاي:
 :(Rosenthal, 1994) (0) الجدولاألثر يوضحها 

 Cramer V معامل حسب األثر حجم مستويات (0) الجدول

عدد المجموعات )درجات الحرية( للبعد 
 التوافق الجدولاألقل في 

 حجم األثر
 كبير متوسط ضعيف

(df=1) 2 0.10 0.30 0.50 

(df=2) 3 0.07 0.21 0.35 
(df=3) 4 0.06 0.17 0.29 
(df=4) 5 0.05 0.15 0.25 

(df=5) 5 0.04 0.13 0.22 

 الدراسة وأسئلتها: مشكلة
 االختبارات الوطنيةتحانات واالختبارات بتطوير تهتم وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة االم

شير تحليل البيانات الختبار مباحث متعددة منها الرياضيات. وي لضبط نوعية التعليم في وإدارتها
ائيًا في نتائج االختبار بين الطلبة في الرياضيات للصف العاشر إلى أنه توجد فروق دالة إحص

المدارس الخاصة من ناحية والطلبة في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس 
وكالة الغوث من ناحية أخرى ولصالح المدارس الخاصة، وبين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث، 

المدن. وال تتوفر األدلة التي تساعد  وبين طلبة مدارس القرى وطلبة مدارس المدن ولصالح طلبة
حقيقية تعبر فعاًل عن  الفروق في تفسير مثل هذه الفروق. ويتطلب جلك تحديد ما إجا كانت 

غير حقيقية تتصل  ن فئات الطلبة المختلفة أو فروق اختالفات حقيقية في السمة المقاسة بي
داء التفاضلي للفقرات عبر بعوامل ليست جات صلة بالسمة المقاسة، مما يستدعي دراسة األ

 المجموعات المتعددة، وبالتحديد تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:   
ما فقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعيــــة التعليم للصف العاشر التي تظهر أداًء  .1

تــخدام تفاضليًا لمتغير السلطة المشرفـــة على المدارس )حكومي، خاص، وكالة غوث( باس
 ثالثي المعلمة؟ نموج طريقة كاي تربيع للورد المعممة وفق األُ 

ما حجم األثر للفقرات التي أبدت أداًء تفاضليًا وفق متغير السلطة المشرفة على المدارس  .2
 )حكومي، خاص، وكالة غوث(؟

 هدف الدراسة:
وطني لضبط هدفت هذه الدراسة للكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار الرياضيات ال



 أ.د يوسف السوالمه، عبدالوهاب الحجا                                   األداء التفاضلي للفقرات عبر......    

  022 

م بالنسبة لمتغير السلطة المشرفة على المدارس 2212/ 2212نوعية التعليم للصف العاشر للعام 
ثالثي  نموج )حكومي، خاص، وكالة غوث( باستخدام طريقة مربع كاي للورد المعممة وفق األُ 

 المعلمة.  

 أهمية الدراسة:
نوعية التعليم، من خالل دورها في تظهر أهمية الدراسة من أهمية االختبارات الوطنية لضبط 

يمكن االستفادة من  مهماً قياس مهارات التعّلم األساسية المتوقع أن يمتلكها الطلبة، وكونها مرجعًا 
نتائجها في تحديد جوانب القوة والضعف في أداء الطلبة؛ تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة 

معدي االختبارات بضرورة االنتباه لتفحص  ومعالجتها، كذلك تظهر أهميتها من خالل توجيه اهتمام
سيكومترية. وبالنظر أيضًا إلى واقع المؤسسات  خصيصةاألداء التفاضلي لفقرات االختبار ك

التربوية والتعليمية في العالم العربي بصفة عامة، وفي األردن بصفة خاصة يالحظ أن هناك قلة 
فقرات عبر المجموعات المتعددة من الناحيتين وندرة في الدراسات التي تناولت األداء التفاضلي لل

النظرية والتطبيقية، وهو ما يتطلب من المختصين في القياس النفسي والتربوي والمهتمين أن 
القياس النفسي والتربوي، وهو  موضوعاتيوجهوا اهتمامهم وعنايتهم نحو هذا الموضوع المهم من 

 ما دعا إلى االهتمام بهذا الموضوع ودراسته.
 ريفات الدراسة اإلجرائية:تع

: اختبار سنوي تعده مديرية االمتحانات واالختبارات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم
في وزارة التربية والتعليم األردنية؛ لقياس مدى امتالك الطلبة في الصف المستهدف لمهارات التعلم 

امتالكهم لمهارات اقتصاد المعرفة  األساسية ومستويات أداء الطلبة بداللة مؤشرات األداء، ومدى
 في المباحث التي اختبروا فيها.

داللة مشتقة إحصائيًا لتعبر عن الفرق  األداء التفاضلي للفقرات عبر المجموعات المتعددة:
في استجابة الطلبة بالنسبة لمتغير السلطة المشرفة على المدارس )حكومي، خاص، وكالة غوث( 

لضبط نوعية التعليم لمبحث الرياضيات للصف العاشر لسنة  على فقرات االختبار الوطني
2212/2212 . 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
م الذين 2212/2212اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي للعام الدراسي  .1

 تقدموا الختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم.



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

021 

الطرق انتشارًا، واستخدامًا للكشف عن األداء اقتصرت هذه الدراسة على استخدام أكثر  .2
 إلىالتفاضلي للفقرات عبر المجموعات المتعددة وهي كاي تربيع للورد المعممة المستندة 

 مفاهيم نظرية االستجابة للفقرة.

 الدراسات السابقة:
بعد مراجعة األدب التربوي واالطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، 

من الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة  عديدالمتناولة ضمنها، تم الوصول إلى  موضوعاتوال
( اختبار Kim,Cohen, and Park, 1995بموضوع الدراسة، فقد استخدم كيم، كوهين، وبارك )

 ثكاي تربيع للورد لتقيم األداء التفاضلي عبر مجموعات متعددة، باستخدام بيانات حقيقية لثال
طالب جامعي مسجلين في دورات للرياضيات، اختلفت المجموعات  222ت تتكون من مجموعا

أثناء االختبار، مجموعة واحدة في بناًء على ما إجا كان مسموحًا لهم استخدام اآلالت الحاسبة 
ليس لديها حاسبة والمجموعتين األخريين كل منها يستخدم واحدة من الحاسبات العلمية الممكنة. 

ديهم آلة حاسبة تم استخدامهم كمجموعة مرجعية. تم تحديد فقرتين أبديتا أداء تفاضليًا الذين ليس ل
فقرة. واستخدم اختبار كاي تربيع للورد للمجموعتين إلجراء مقارنات زوجية من أجل  10من أصل 

تحديد مكان األداء التفاضلي. دعا الكاتب لمزيد من البحث الكتساب فهم أعمق فيما يتعلق بأداء 
 اي تربيع للورد في الكشف عن األداء التفاضلي ال سيما في العينات الصغيرة.ك

هانزل منها طريقة -طرق من اختبار مانتل ( أداء ثالثPenfield,2001وقد قّيم بينفيلد )
( 1،2،0. وقد شملت الدراسة مجموعة مرجعية واحدة مقابل عدد )GMH)هانزل المعممة )-مانتل

قد وفرت تحكمًا جيدًا في معدل الخطأ من  GMHوجد بينفيلد أن  من المجموعات المستهدفة،
النوع األول عبر عدد من ظروف المحاكاة، لكن كانت إلى حد ما تملك قوة إحصائية منخفضة 

جلك فإن فضاًل عن عندما كان هناك وجود لألداء التفاضلي المتعلق بكل المجموعات المستهدفة، 
ألزوا  المجموعات تم تضخيمه ألحجام العينات  GMH, MHالفروق في القوة اإلحصائية بين 

،  MHمقارنة مع  GMHالصغيرة، كان ألحجام العينات الصغيرة أثر غير متناسب على قوة 
في حالة مجموعات متعددة كما وفرت أفضل توازن  GMHباستخدام  Penfieldعمومًا نصح 

 قوة إحصائية معقولة. بين السيطرة على معدل الخطأ من النوع األول والحفاظ على
 & 2211Magis, Raiche, Belandوأجرى ماجيس، ريشي، بيالند، وجيرارد )

Gerard,( دراسة استخدموا فيها طريقة االنحدار اللوجستي المعممة )GLR لتقييم األداء )
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التفاضلي عبر المجموعات بين طالب جامعات كندية ناطقين بالفرنسية ليتقدموا المتحان كفاءة 
ن االختبار، من أجل جلك تم سبة للسنة التي أخذ فيها الممتحنو بالن DIFة اإلنجليزية. تم تقييم باللغ

. من اً ( مفحوص1502( و )1222إنشاء أربعة مجموعات كانت أحجام العينات لكل عام ما بين )
الل في هذه الدراسة، هو تقييم األداء التفاضلي المنتظم وغير المنتظم خ االهتمامات الخاصةبين 

استخدام طريقة االنحدار اللوجستي  عن فضالً السنوات المتتالية التي أعطي فيها االختبار. 
طريقة مانتل هانزل المعممة وطريقة كاي تربيع للورد على  كما تم تطبيق GLR)المعممة )

و  1PLين نموججالفقرات محل االهتمام، في حالة اختبار كاي تربيع للورد تم استخدام كال األُ 
2PL التي أبدت أداء تفاضليًا. الطرق الثالث مجموعة الفقرات جاتها. حددت 

( طريقة االنحدار اللوجستي في الكشف Amuche & Fan, 2014واستخدم اموتش وفان )
عن األداء التفاضلي، تبعًا لكل من موقع المدرسة )قرية، مدينة(، ونوع المدرسة )حكومية، 

( 22(، تكّون االختبار من )2212مبحث األحياء لعام )خاصة(، لفقرات االختبار الوطني في 
( طالبًا وطالبة من مدارس منطقة ناربا في نيجيريا، 002فقرة، وُطّبق على عينة مكونة من )

( فقرات لموقع 8( فقرات لنوع المدرسة )حكومية/خاصة(، وتحّيز )12أظهرت النتائج تحيز )
 المدرسة )مدينة/قرية(. 

( دراسة هدفت إلى فحص األداء التفاضلي لفقرات  ,ALbtoush 2218وأجرى البطوش )
أداة تقييم األداء التدريسي في جامعة اليرموك، تبعًا لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي من وجهة 

هانزل المعممة. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت االستفادة من -نظر الطلبة باستخدام طريقة مانتل
المجالس المختصة في جامعة اليرموك. وقد تم تحليل استجابات بيانات األداة المعتمدة من 

( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك على استبانة تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة 2000)
م. أظهرت نتائج الدراسة وجود 2215/2212التدريس، خالل الفصل الصيفي من العام الدراسي 

نس ولصالح اإلناث، وعند حساب حجم األداء التفاضلي للفقرة فقرة واحدة جات أداء تفاضلي للج
تبعًا للجنس في األداة المستخدمة في جامعة اليرموك، تبين أنه ال يوجد أثر للفقرة جات األداء 
التفاضلي. وأظهرت النتائج أيضًا وجود فقرة واحدة جات أداء تفاضلي للمستوى الدراسي بين 

ع فأكثر ولصالح طلبة المستوى الرابع فأكثر، وعند حساب حجم المستوى الثاني والمستوى الراب
األداء التفاضلي للفقرة تبعًا للمستوى الدراسي في األداة المستخدمة في جامعة اليرموك، تبين أنه ال 
يوجد أثر للفقرة جات األداء التفاضلي. وأظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن حذف الفقرة 
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ضلي في األداة المستخدمة في جامعة اليرموك تبعًا للجنس والمستوى الدراسي جات األداء التفا
 يسهم وبداللة إحصائية في تحسين مؤشرات ُحسن المطابقة لألداة.

إلى (، دراسة هدفت Herwin & Sophak, 2018وأجرى كل من هيرون و سوفاك )
، على اختبار رياضيات عن األداء التفاضلي باستخدام طريقة مربع كاي للورد المعمم الكشف

( فقرة، في المدارس االبتدائية في مقاطعة بونتومارانو في جواه ريجنسي  22يتكون من )
(District of Gowa Regency-ontomarannu Subb وهو بحث استكشافي باستخدام ،)

المنهج الكمي، تم جمع البيانات من الوثائق للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
، وتم تحليلها باستخدام اختبار مربع كاي للورد المعمم، أظهرت النتائج أنه من 2212/2218

 ( فقرة تم الكشف عن فقرتين تحتويان على األداء التفاضلي. 22)
تأتي هذه الدراسة لتتميز عن سابقاتها في موضوعها، وهدفها الذي تمثل في الكشف عن 

عددة الختبار ضبط نوعية التعليم لمادة الرياضيات األداء التفاضلي للفقرات عبر المجموعات المت
 ثالثي المعلمة. نموج للصف العاشر باستخدام طريقة الكشف كاي تربيع للورد المعممة وفق األُ 

 منهجية الدراسة: 
المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي لبيانات جاهزة وفرتها إدارة 

وزارة التربية والتعليم في األردن عن اختبار الرياضيات الوطني لضبط االختبارات واالمتحانات في 
 م.2212/2212نوعية التعليم للعام الدراسي 

 مجتمع الدراسة:
مدارس المملكة األردنية الهاشمية الحكومية، والخاصة،  طلبة جميعتكون مجتمع الدراسة من 

، الذين م2212/2212ام الدراسي األساسي للع عاشروالمدارس التابعة لوكالة الغوث للصف ال
( 18221) منهم( 21925والبالغ عددهم ) الرياضياتتقدموا الختبار ضبط نوعية التعليم في مادة 

طالبًا وطالبة في مدارس التعليم الخاص،  (1028و) طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية
 ( طالبًا وطالبة في مدارس وكالة الغوث. 1892و)

 عينة الدراسة:
األساسي  عاشرلصف ال( طالب وطالبة من طلبة ا0222عشوائية عددها )عينة أخذ  تم

 منهم الرياضيات، الذين تقدموا الختبار ضبط نوعية التعليم في مادة م2212/2212للعام الدراسي 
طالب وطالبة في مدارس التعليم ( 1222و)طالب وطالبة في المدارس الحكومية، ( 1222)
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 وطالبة في مدارس وكالة الغوث.( طالب 1222الخاص، و)
 أداة الدراسة ووصفها:

للصف االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم لمادة الرياضيات تكونت أداة الدراسة من 
في جميع مدارس المملكة األردنية الهاشمية الحكومية والخاصة  األساسي، والذي يطّبق العاشر

من نوع االختيار من متعدد لكل فقرة منها  فقرة( 02) من يتكون االختبارومدارس وكالة الغوث، 
موزعة على خمسة محاور: وهي  ،في الرياضياتأربعة بدائل، وتقيس في مجملها مهارات أساسية 

األعداد والعمليات عليها، الجبر، القياس، الهندسة، واإلحصاء واالحتماالت. وتقيس هذه الفقرات 
فهومي التغير والنسبة، تعّرف العالقة بين المستقيمات أداء الطلبة على المهارات اآلتية: تطبيق م

وخصائص األشكال الهندسية باستعمال الهندسة التحليلية، تطبيق المعادالت واالقترانات وتمثيلها، 
حل تطبيقات باستعمال المصفوفات والعمليات عليها، حساب النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة 

، ومفهومي تطابق األشكال وتشابهها، والتحويالت الهندسية، الكاملة، تطبيق نظريات الدائرة
 وتطبيق المقاييس اإلحصائية وقوانين االحتماالت.

 المعالجات االحصائية:
 لتحقيق أغراض الدراسة الحالية؛ استخدمت اإلجراءات اإلحصائية اآلتية:

وعية التعليم التحقق من افتراض أحادية الُبعد لفقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط ن .1
 Exploratory Factorللصف العاشر، باستخدام التحليل العاملي االستكشافي 

Analysis(EFA)  المتوفرة في برنامج)V.25SPSS(. 
 ُأنموج تقدير معالم فقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر وفق  .2

ييز، التخمين( بطريقة األرجحية العظمى االستجابة للفقرة ثالثي المعلمة )الصعوبة، التم
 الهامشية، تبًعا لمتغير السلطة المشرفة على المدارس )حكومي، خاص، وكالة غوث( باستخدام

 .Bilog-MG 3برنامج 

الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف  .3
لى مدارس وزارة التربية والتعليم )حكومي، خاص، العاشر، تبًعا لمتغير السلطة المشرفة ع

وكالة غوث(، باستخدام اجراءات طريقة: كاي تربيع للورد المعممة التي توفرها الرزمة 
 .(difR-R-Package)اإلحصائية 

حساب حجم األثر للفقرات التي تبدي أداًء تفاضليًا وفقًا لمتغير السلطة المشرفة )حكومي،  .4
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 .Cramer Vخاص، وكالة غوث( باستخدام إحصائي 
 إجراءات الدراسة:

مبريقـي الختبـار ضـبط نوعيـة التعلـيم فـي مـادة الرياضـيات للصـف حساب معامل الثبات األ تمأواًل: 
( 2.8922بلغـــت قيمتـــه ) إج، كافـــة مملكـــة األردنيـــة الهاشـــميةالعاشـــر األساســـي فـــي مـــدارس ال

 .رتبط بدالة معلومات الفقرة واالختباروهي قيمة مرتفعة لمعامل الثبات، والتي ت
 ثانيًا: التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة

 أحادية البعد: .أ
لرياضـــيات الـــوطني ( نتـــائج التحليـــل العـــاملي االستكشـــافي لفقـــرات اختبـــار ا2) الجـــدوليبـــين 

 لضبط نوعية التعليم للصف العاشر، تبعًا لمتغير السلطة المشرفة على المدارس.

: نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم (2) الجدول
 للصف العاشر

 التباين المفسر التراكمي التباين المفسر الجذر الكامن العامل
1 5.154 12.886 12.886 

2 1.708 4.271 17.157 

0 1.457 3.642 20.799 

0 1.388 3.470 24.269 

5 1.238 3.096 27.365 

2 1.190 2.974 30.339 

2 1.147 2.868 33.207 

8 1.126 2.816 36.023 

9 1.102 2.756 38.779 

12 1.070 2.674 41.453 

11 1.036 2.589 44.042 

قـيم جـذرها الكـامن أعلـى  ( عـامالً 11أن التحليل العاملي قد احتفظ بـ) (2) جدولاليالحظ من 
ـــاين مـــا نســـبته )1مـــن ) ـــى االختبـــار، % 00.202(، فســـرت مـــن التب تحقـــق  إج( فـــي االســـتجابة عل

ـــك، المؤشـــر األول أن يكـــون  ـــار وفـــق ثالثـــة مؤشـــرات تؤشـــر علـــى جل ـــة البعـــد لالختب افتـــراض أحادي
ــــاني قســــمة الجــــذر النــــاتج  حاصــــل ــــغ ( 2) أعلــــى مــــنكــــامن األول علــــى الجــــذر الكــــامن الث وقــــد بل

الجـــذر الكـــامن الثـــاني مـــن الجـــذر الكـــامن  طـــرح حاصـــل (، المؤشـــر الثـــاني أن يكـــون نـــاتج0.218)
ضـخمة تزيـد  ةعلى حاصل طرح الجذر الكـامن الثالـث مـن الجـذر الكـامن الثـاني قيمـمقسومًا األول 

 (.1المؤشر الثالث من خالل الشكل )، و (10.829وقد بلغت )(، Hattie, 1985)( 2) على
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(: رسم بياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المستخرجة من استجابات أفراد عينة الدراسة على 1الشكل )
 فقرات اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم

 

 عن العوامل األخرى. ( تفرد عامل واحد سائد بعيد1يبّين الشكل )
 االستقالل الموضعي: .ب

تم التحقق من افتراض االستقالل الموضعي لفقرات اختبار الرياضيات الـوطني لضـبط نوعيـة 
(، Q3التعلـــيم للصـــف العاشـــر تبًعـــا لمتغيـــر الســـلطة المشـــرفة علـــى المدرســـة باســـتخدام إحصـــائي )

 ()اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعلـيم لكل زو  من أزوا  فقرات بحسابه 
( أقــل مــن أو Q3تبعيــة موضــعية إجا كانــت قيمــة إحصــائي ) منفصــل، ويعــد زو  الفقــرات جابشــكلّ  

 نتائج جلك. (2) الجدول، ويبين (Chen & Thissen, 1997)( 2.2تساوي )
 لالستقالل الموضعي  Q3: نتائج إحصائي (2) الجدول

 الكلي استقالل موضعي تبعية موضعية

تكرار تقاطع 
 وا  الفقراتأز 

تكرار تقاطع  النسبة
 أزوا  الفقرات

 النسبة عدد األزوا  النسبة

 المئوية% المئوية% المئوية%

42 5.38% 208 94.62% 780 %100 

 780، عدد أزوا  التقاطعات تساوي 2.2تساوي  Q3نقطة القطع 
 

تعلــيم للصــف ( أن فقــرات اختبــار الرياضــيات الــوطني لضــبط نوعيــة ال2) الجــدوليالحــظ مــن 
فضـاًل  المـدارس.علـى العاشر قد حققت افتراض االستقالل الموضعي تبًعا لمتغير السـلطة المشـرفة 

( إلـى أن Hambelton & Swaminathan, 1985فقـد أشـار هـامبلتون وسـوامنيثان ) عـن جلـك
  افتراض االستقالل الموضعي يكافىء افتراض أحادية البعد.

 ثالثي المعلمة في نظرية استجابة الفقرة: موذجنللأ  والفقرات مطابقة األفراد .ج
ضــبط نوعيــة ل االختبــار الــوطنيالمفحوصــين علــى  عينــة مــن الحصــول علــى اســتجابات بعــد
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 كافــة التعلــيم فــي مــادة الرياضــيات للصــف العاشــر األساســي فــي مــدارس المملكــة األردنيــة الهاشــمية
-Bilogأظهرت نتائج برنامج  فقدئيا حصاإوطالبة تم التعامل معها  ( طالب0222والبالغ عددهم )

MG 3 ( طالبـ19عـدم مطابقـة ) ًوطالبـة مـن  اً ( طالبـ11وطالبـة مـن طلبـة المـدارس الحكوميـة، و) ا
مــن وكالــة الغــوث، وقــد تــم التحقــق مــن مطابقــة الفقــرات  طلبــةطلبــة مــدارس التعلــيم الخــاص، وثالثــة 

( 02، حيــث أظهــرت النتــائج مطابقــة )ثالثــي المعلمــة بعــد حــذف األفــراد غيــر المطــابقين نمــوج لألُ 
( مـــــن فقـــــرات 28،36، 26، 25، 19، 16، 10، 7تـــــم حـــــذف الفقـــــرات جات األرقـــــام ) وقـــــدفقـــــرة؛ 

( 3) الجـدول( فقـرة. و 02وطالبـة ممـن اسـتجابوا علـى ) اً ( طالبـ2967االختبار ليصبح عـدد األفـراد )
 .ثالثي المعالم نموج يبّين قيم كاي سكوير لمطابقة الفقرات لألُ 

 المعالم ثالثي نموذجللأ  الفقرات لمطابقة سكوير كاي قيم (3) الجدول
 المطابقة درجات الحرية مستوى الداللة قيمة كاي سكوير رقم الفقرة

 مطابقة 9 0.1716 12.8 1
 مطابقة 9 0.5125 8.20 2
 مطابقة 9 0.0712 15.8 3
 مطابقة 9 0.3337 10.2 4
 مطابقة 9 0.1189 14.1 5
 مطابقة 9 0.1980 12.3 6
 غير مطابقة 9 0.0000 71.6 7
 مطابقة 9 0.0608 16.5 8
 مطابقة 9 0.2723 11.0 9
 غير مطابقة 9 0.0000 37.5 10
 مطابقة 9 0.0645 16.1 11
 مطابقة 9 0.4163 9.20 12
 مطابقة 9 0.5713 7.60 13
 مطابقة 9 0.6254 7.10 14
 مطابقة 9 0.1605 13.0 15
 غير مطابقة 9 0.0036 24.5 16
 مطابقة 9 0.1836 12.6 17
 مطابقة 9 0.0546 18.8 18
 غير مطابقة 9 0.0017 26.5 19
 مطابقة 9 0.8527 4.80 20
 مطابقة 9 0.1355 13.6 21
 مطابقة 9 0.5647 7.70 22
 مطابقة 9 0.0591 17.0 23
 مطابقة 9 0.3034 10.6 24
 غير مطابقة 9 0.0004 30.1 25
 غير مطابقة 9 0.0001 33.0 26
 مطابقة 9 0.0997 14.7 27
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 المطابقة درجات الحرية مستوى الداللة قيمة كاي سكوير رقم الفقرة
 غير مطابقة 9 0.0001 44.5 28
 مطابقة 9 0.0581 17.1 29
 مطابقة 9 0.8836 4.40 30
 مطابقة 9 0.5019 8.30 31
 مطابقة 9 0.2482 11.4 32
 مطابقة 9 0.9465 3.40 33
 مطابقة 9 0.0914 15.0 34
 مطابقة 9 0.1476 13.3 35
 غير مطابقة 9 0.0001 34.0 36
 مطابقة 9 0.1136 14.3 37
 مطابقة 9 0.4725 8.6.0 38
 مطابقة 9 0.1206 14.0 39
 مطابقة 9 0.0803 15.4 40

جــــودة  اتمؤشــــر أحــــد المحســــوبة  (χ2( لـــــ)p-value( وفــــق مؤشــــر )3) الجــــدولمــــن  يالحــــظ
 نمــوج ( كانــت مطابقــة لألُ %80ة )( بنســب40( فقــرة مــن أصــل )32لفقــرات االختبــار أّن )مطابقــة ال

 اللوجستي ثالثي المعالم.
وطالبـــــة فـــــي المـــــدارس  اً ( طالبـــــ981وطالبـــــة؛ مـــــنهم ) اً ( طالبـــــ2967ُأخضـــــعت اســـــتجابات )

وطالبــة فــي مــدارس  اً ( طالبــ997وطالبــة فــي مــدارس التعلــيم الخــاص، و) اً ( طالبــ989الحكوميــة، و)
الفقــرات قــة كــاي تربيــع للــورد المعممــة، للكشــف عــن ( فقــرة للتحليــل باســتخدام طري32الوكالــة، علــى )

، والتي في اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر التي ُتظهر أداء تفاضلًيا
نظريــة االســتجابة للفقــرة  ُأنمــوج ( فقــرة وفــق 32تتطلــب تقــدير معــالم فقــرات االختبــار المكــون مــن )

 ( جلك:0) الجدولثالثي الَمْعَلَمة، ويوضح 
( قيم معالم فقرات االختبار المقدرة والخطأ المعياري في تقديرها ألداء عينة الدراسة على 4) الجدول

 ثالثي المعلمة نموذجاالختبار وفق األأ 
 الخطأ المعياري في تقدير َمْعَلَمة قيم َمْعَلَمة  

رقم الفقرة 
 الجديد

رقم الفقرة 
 التخمين الصعوبة زالتميي التخمين الصعوبة التمييز السابق

  a b C se(a) se(b) se(c) 

1 1 1.254 1.538 0.211 0.264 0.102 0.032 

2 2 1.035 0.961 0.118 0.151 0.120 0.044 

0 3 1.395 0.717 0.161 0.165 0.085 0.032 

0 4 0.760 1.334 0.077 0.162 0.190 0.068 

5 5 1.066 1.229 0.168 0.187 0.115 0.041 

2 6 1.570 0.838 0.205 0.191 0.075 0.027 

2 8 1.981 0.538 0.161 0.193 0.057 0.023 



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

072 

 الخطأ المعياري في تقدير َمْعَلَمة قيم َمْعَلَمة  

رقم الفقرة 
 الجديد

رقم الفقرة 
 التخمين الصعوبة زالتميي التخمين الصعوبة التمييز السابق

  a b C se(a) se(b) se(c) 

8 9 1.266 0.843 0.210 0.176 0.102 0.036 

9 11 1.463 0.416 0.194 0.169 0.099 0.039 

12 12 1.964 0.526 0.247 0.203 0.063 0.024 

11 13 1.404 0.478 0.181 0.155 0.093 0.036 

12 14 1.539 0.205 0.130 0.157 0.093 0.040 

10 15 1.547 0.176 0.138 0.154 0.092 0.040 

10 17 0.740 -0.110 0.001 0.049 0.059 0.006 

15 18 1.633 0.432 0.227 0.177 0.083 0.032 

12 20 0.965 0.317 0.215 0.172 0.270 0.084 

12 21 0.933 -0.236 0.100 0.142 0.331 0.118 

18 22 2.022 -0.183 0.206 0.190 0.085 0.041 

19 23 1.689 0.011 0.329 0.198 0.119 0.045 

22 24 1.491 -0.164 0.177 0.161 0.135 0.059 

21 27 0.920 -0.335 0.246 0.160 0.417 0.125 

22 29 1.765 -0.220 0.255 0.197 0.124 0.054 

20 30 1.122 -0.454 0.101 0.148 0.268 0.111 

20 31 1.092 -0.985 0.150 0.144 0.371 0.156 

25 32 1.281 -0.340 0.262 0.164 0.215 0.080 

22 33 0.746 -1.772 0.221 0.056 0.127 0.006 

22 34 1.293 -0.750 0.284 0.178 0.300 0.117 

28 35 1.242 -0.876 0.164 0.157 0.303 0.136 

29 37 1.383 -0.781 0.220 0.167 0.247 0.110 

02 38 1.409 -0.921 0.204 0.168 0.260 0.123 

01 39 2.297 -0.664 0.214 0.222 0.103 0.060 

02 40 1.234 -0.862 0.265 0.183 0.364 0.144 

 0.006 0.057 0.049 0.001 1.772- 0.740 أدنى قيمة 

 0.156 0.417 0.264 0.329 1.538 2.297 أعلى قيمة 

(، 2.297( و )2.202( أن قيم َمْعَلَمة تمييز الفقرات تراوحت بين )0) الجدولُيالحظ من 
(، وأن قيم َمْعَلَمة التخمين تراوحت 1.508( و )-1.222وأن قيم َمْعَلَمة الصعوبة تراوحت بين )

( فقرة، 02(. وقد تم رسم منحنيات خصائص الفقرة لالختبار المكون من )2.029( و)2.221بين )
 (.2كما في الشكل )
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نظرية االستجابة للفقرة ثالثي الَمْعَلَمة ألداء  أأنموذج(: منحنيات خصائص الفقرة لالختبار وفق 6الشكل )
 عينة الدراسة.

 المقــــدراتفيهــــا احتماليــــة اإلجابــــة عنــــد  ختبــــارالاجميــــع فقــــرات (، أن 2يالحــــظ مــــن الشــــكل )
 .المتدنية المقدراتالمرتفعة أعلى من احتمالية اإلجابة عند 

 السؤال األول ومناقشتها:نتائج 
هدف السؤال األول للكشف عـن فقـرات اختبـار الرياضـات الـوطني لضـبط نوعيـة التعلـيم التـي 
تظهــــر أداَء تفاضــــليًا لمتغيــــر الســــلطة المشــــرفة علــــى المــــدارس )حكــــومي، خــــاص، وكالــــة غــــوث(، 

 ( نتائج جلك:5) الجدول( ويبّين R-Packageوباستخدام برمجية )
متغير ل اً لكشف عن الفقرات التي تأبِدي أداء تفاضلًيا وفقطريقة لورد المعممة لج نتائ(: 5) الجدول

 المدارس على السلطة المشرفة

 حجم األثر الداللة االحصائية قيمة كاي تربيع)لورد( رقم الفقرة السابق رقم الفقرة الجديد
1 1 12.940 0.165 0.047 

2 2 13.649 0.135 0.048 

3 3 16.439 0.058 0.053 

4 4 2.178 0.988 0.019 

5 5 12.885 0.168 0.047 

6 6 *37.125 0.000 0.079 

7 8 10.100 0.342 0.041 

8 9 12.334 0.195 0.046 

9 11 11.169 0.264 0.043 

10 12 *24.390 0.004 0.064 

11 13 *21.205 0.012 0.060 

12 14 *40.489 0.000 0.083 

13 15 9.423 0.399 0.040 
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 حجم األثر الداللة االحصائية قيمة كاي تربيع)لورد( رقم الفقرة السابق رقم الفقرة الجديد
14 17 12.647 0.179 0.046 

15 18 8.080 0.526 0.037 

16 20 *20.542 0.015 0.059 

17 21 *26.406 0.002 0.067 

18 22 2.218 0.988 0.019 

19 23 4.290 0.891 0.027 

20 24 5.564 0.783 0.031 

21 27 *84.273 0.000 0.119 

22 29 8.524 0.482 0.038 

23 30 5.128 0.823 0.029 

24 31 *30.864 0.000 0.072 

25 32 *89.019 0.000 0.122 

26 33 2.891 0.968 0.022 

27 34 5.074 0.828 0.029 

28 35 *75.933 0.000 0.113 

29 37 *51.359 0.000 0.093 

30 38 5.520 0.787 0.030 

31 39 13.592 0.138 0.048 

32 40 *94.690 0.000 0.126 

 (5α  =2.2عند مستوى الداللة اإلحصائية ) *جات داللة إحصائية

لًيــا فـــي 12( وجــود )5) الجـــدوليالحــظ مــن  ي أداًء تفاضـــلًيا أو  اختبــار الرياضـــيات ( فقـــرة ُتبــدا
الـــوطني لضـــبط نوعيـــة التعلـــيم للصـــف العاشـــر بطريقـــة لـــورد المعممـــة وفًقـــا للســـلطة المشـــرفة علـــى 

، ويؤكـــد ( هـــي المجموعـــة المرجعيـــةoperationalوعلـــى اعتبـــار أن المجموعـــة المركبـــة ) المـــدارس
 جلك. (0الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لًيا في 3الشكل ) اختبار الرياضيات الوطني لضبط (: التمثيل البياني للفقرات التي تبدي أداًء تفاضلًيا أوَّ
 بطريقة لورد المعممة وفًقا للسلطة المشرفة على المدارس نوعية التعليم للصف العاشر
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لًيـــا هـــي الفقـــرة 0)يالحـــظ مـــن الشـــكل  ( أّن أكثـــر فقـــرات االختبـــار التـــي أبـــدت أداًء تفاضـــلًيا أو 
(، وأّن 2.122( بحجـم أثـر بلغـت قيمتـه )25(، تالهـا الفقـرة )2.122( بحجم أثر بلغـت قيمتـه )02)

ليًا هي الفقرة )أقل الفقرات  (. ويبـّين 2.259( بحجم أثر بلغـت قيمتـه )12التي أبدت أداًء تفاضليًا أو 
التي أبـدت أداَء تفاضـليًا أوليـًا بطريقـة لـورد المعممـة وفقـًا ( 02)( منحنى خصائص الفقرة 0لشكل )ا

 .(2.122لمتغير السلطة المشرفة على المدارس بحجم أثر قيمته )
 

 

 

 

 

 

 
 

 التي أبدت أداًء تفاضليًا أوليًا بطريقة لورد المعممة وفقًا لمتغير( 36)منحنى خصائص الفقرة  (4شكل )ال
 (12062السلطة المشرفة على المدارس بحجم أثر قيمته )

التــي أبــدت أداًء تفاضــليًا أوليــًا بطريقــة لــورد  (12) ( منحنــى خصــائص الفقــرة5ويبــّين الشــكل )
 (.2.259المدارس بحجم أثر قيمته ) ىالمعممة وفقًا لمتغير السلطة المشرفة عل

 

 

 

 

 

 

 

 

أبدت أداًء تفاضليًا بطريقة لورد المعممة وفقًا لمتغير لتي ( ا02)منحنى خصائص الفقرة  (5شكل )ال
 (12150السلطة المشرفة على المدارس أوليًا بحجم أثر قيمته )

ــا للســلطة المشــرفة علــى المــدارس؛ اســتخدمت  كــانولمعرفــة لصــالح مــن  األداء التفاضــلي وفًق
= 2.2122لــى )إ( 2.25( مـن )αحصـائية )طريقـة لـورد العاديـة بعـد تعـديل قيمــة مسـتوى الداللـة اإل

ـــة اإلحصـــائية علـــى ) إج (،0/2.25 ـــم قســـمة الدالل ن ويبـــيّ  ( لوجـــود ثـــالث مجموعـــات مســـتهدفة،0ت
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 ( جلك.2) الجدول
في الفقرات التي داء التفاضلي ذلك األالعادية )مقارنات ثنائية( للكشف لصالح من  طريقة لورد (: نتائج2) الجدول
لًيا في اختباأبدت  ر الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر وفق متغير السلطة أداء تفاضلًيا أوَّ

 ى المدارسالمشرفة عل

 (α  =2.2122حصائية )حصائية عند مستوى الداللة اإلإ*جات داللة 

 ي: ياني لمنحنيات خصائص الفقرة ما يأت( ومن خالل الرسم الب2) الجدوليالحظ من 
، 2فقرات ) (2)؛ أبدت كومي مع مجموعة التعليم الخاصالحالتعليم عند مقارنة مجموعة 

أبدت أداًء تفاضلًيا قد ( فقرة كانت 12( أداًء تفاضلًيا من أصل )40، 32، 31، 27، 21، 13
لًيا بطريقة لورد المعممة وفًقا للسلطة المشرفة على المدارس، منها فقرتان لصالح طلبة ا لتعليم أو 

ولصالح طلبة التعليم الخاص  موضوعات )الجبر، الهندسة( توزعت على إج (،10،01) الحكومي
، على اعتبار أن مجموعة التعليم الحكومي مجموعة (02، 02، 22، 21، 2في الفقرات )

كان محتوى الفقرات يتعلق بموضوعات )الهندسة، المصفوفات، االحصاء  فقدمرجعية، 
( فقرات 5)، أبدت عة وكالة الغوثواالحتماالت(، وعند مقارنة مجموعة التعليم الخاص مع مجمو 

لًيا ( فقرة كانت قد أبدت12( أداًء تفاضلًيا من أصل )37، 31، 27، 14، 12)  أداًء تفاضلًيا أو 
س على اعتبار أن مجموعة التعليم الخاص مدار الوفًقا للسلطة المشرفة على المعممة  بطريقة لورد

كان محتوى الفقرة حول  إج(، 01قرة )مجموعة مرجعية، ولصالح مجموعة وكالة الغوث في الف
(، والتي 02، 22، 10، 12موضوع )الهندسة( ولصالح مجموعة التعليم الخاص في الفقرات )

رقم 
الفقرة 
 الجديد

رقم 
الفقرة 
 السابق

وكالة  -التعليم الخاص  الحكومي–التعليم الخاص 
 الحكومي-وكالة الغوث  الغوث

 قيمة كاي
 (لوردتربيع)

 الداللة
 حصائيةاإل

 قيمة كاي
 (لوردتربيع)

 الداللة
 حصائيةاإل

 قيمة كاي
 (لوردتربيع)

 الداللة

 حصائيةاإل

6 Q6 26.562 0.000 0.254 0.968 22.461 0.000 

10 Q12 0.368 0.947 15.518 0.001 19.110 0.000 

11 Q13 16.228 0.001 8.332 0.040 19.216 0.000 

12 Q14 10.193 0.017 21.433 0.000 5.086 0.166 

16 Q20 8.123 0.044 6.925 0.074 2.321 0.509 

17 Q21 25.393 0.000 3.733 0.292 8.716 0.033 

21 Q27 61.176 0.000 15.168 0.002 1.618 0.655 

24 Q31 13.943 0.003 26.225 0.000 3.130 0.372 

25 Q32 60.995 0.000 9.644 0.022 5.642 0.130 

28 Q35 10.116 0.018 1.358 0.715 4.000 0.262 

29 Q37 3.076 0.380 43.222 0.000 63.236 0.000 

32 Q40 85.504 0.000 4.282 0.233 4.584 0.205 
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تتوزع حول موضوعات )الجبر، الهندسة، االحصاء واالحتماالت(، وعند مقارنة مجموعة وكالة 
الحكومي مجموعة مرجعية،  على اعتبار أن مجموعة التعليم الغوث مع مجموعة التعليم الحكومي،

أداًء  ( فقرة كانت قد أبدت12( أداًء تفاضلًيا من أصل )02، 10، 12، 2( فقرات )0)أبدت 
لًيا س، ولصالح طلبة التعليم مدار الوفًقا للسلطة المشرفة على المعممة  بطريقة لورد تفاضلًيا أو 

، ولصالح مجموعة وكالة كان محتوها يتعلق بموضوع )الجبر( إج(، 12الحكومي في الفقرة )
(، توزعت على موضوعات )الهندسة، اإلحصاء 02، 10، 2الغوث في ثالث فقرات )

واالحتماالت(. وأظهرت النتائج أن الفقرات التي محتواها يتعلق بموضوع االحصاء واالحتماالت 
بة التعليم كانت سهلة بالنسبة لطلبة التعليم الخاص ووكالة الغوث، بينما الفقرات السهلة عند طل

 الحكومي، كان محتواها يتعلق بموضوع األعداد والعمليات عليها. 
( التي أبدت أداًء تفاضليًا لصالح المجموعة 02( منحنى خصائص الفقرة )2ويبّين الشكل )

 المرجعية بطريقة لورد العادية وفقًا لمتغير السلطة المشرفة على المدارس.
 

 

 

 

 

 

 
 

 بطريقة المرجعية المجموعة لصالح تفاضلياً  أداءً  أبدتالتي  (32فقرة )ال خصائص منحنى (:2) شكلال
  العادية للورد تربيع كاي

( التي لم تبدي أداًء تفاضليًا بطريقة لورد 02( منحنى خصائص الفقرة )2ويبّين الشكل )
 العادية وفقًا لمتغير السلطة المشرفة على المدارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

  العادية للورد تربيع كاي بطريقة تفاضلياً  أداءَ  تبدي لم التي (32) قرةالف خصائص منحنى(: 2) شكلال
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(، وهيرون Kim, et al, 1995دراسة كل من: كيم وآخرون )تتفق نتائج هذه الدراسة مع 
 (، بوجود أداء تفاضلي في فقرات اختبار الرياضيات،Herwin & Sophak, 2018وسوفاك )

( في تحّيز الفقرات لنوع Amuche & Fan, 2014ش وفان )وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة أموت
 المدرسة )حكومي، خاص(.

وأظهرت النتائج أن أغلب الفقرات أبدت أداًء تفاضليًا لصالح طلبة مدارس التعليم الخاص 
ووكالة الغوث، فعلى الرغم من تشابه المقررات الدراسية لمدارس المملكة، إال أنها تختلف من 

طريقة المتبعة في إيصال المعلومات، فنجدها أكثر إيجابية في مدارس التعليم ناحية األداء وال
وهذا ما  توّفر مصادر التعلم المختلفة والبيئة التعليمية الجاجبة. فضاًل عنالخاص ووكالة الغوث، 

 أكدته نتائج تحليل التباين األحادي حيث لوحظ وجود فروق جات داللة إحصائية بين المتوسطات
، وبعد حذفها على اً ألداء أفراد عينة الدراسة قبل حذف الفقرات التي تبدي أداّء تفاضلي الحسابية

اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر كما توضحها الجداول 
(، وكانت دائمًا لصالح التعليم الخاص، مما يعني أن الفروق حقيقية تعبر عن 2،8،9،12)

 ( نتائج تحليل التباين األحادي القبلي.2) الجدولالسمة المقاسة، ويبين اختالفات حقيقية في 
قبل حذف الدراسة )ألداء أفراد عينة  ةالحسابي اتلمتوسط( نتائج تحليل التباين األحادي ل2)الجدول

 الفقرات التي تبدي أداّء تفاضلًيا( 

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
الداللة  Fقيمة  المربعات

 االحصائية
حجم 
 األثر

 2.225 0.000 38.728* 1026.631 2 2053.263 بين المجموعات

    26.509 2964 78571.527 داخل المجموعات

     2966 80624.789 المجموع المعدل

 (α = 2.25* جو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( بداللة 08.228ر السلطة المشرفة بلغت )( لمتغيF( أن قيمة )2) الجدولُيالحظ من 
(؛ مما يدل على α =2.25(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )2.222إحصائية بلغت )

( بين المتوسطات الحسابية α =2.25فروق جات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
اّء تفاضلًيا( على اختبار الرياضيات ألداء أفراد عينة الدراسة )قبل حذف الفقرات التي تبدي أد

الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر ككل ُتعزى لمتغير السلطة المشرفة على المدارس. 
 ( نتائج تحليل التباين األحادي )البعدي(8) الجدولويبين 
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بعد حذف الفقرات التي ألداء أفراد عينة الدراسة ) ةالحسابي اتلمتوسط( نتائج تحليل التباين األحادي ل8) الجدول
 (تبدي أداّء تفاضلًيا

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
الداللة  قيمة ف المربعات

 االحصائية
حجم 
 األثر

 2.228 0.000 11.611* 127.997 2 255.995 بين المجموعات

    11.024 2964 32674.794 داخل المجموعات

     2966 32930.789 المجموع المعدل

 (α = 2.25* جو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( بداللة 11.211( لمتغير السلطة المشرفة بلغت )F( أن قيمة )8) الجدولُيالحظ من 
(؛ مما يدل على α=2.25(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )2.222إحصائية بلغت )

( بين المتوسطات الحسابية α=2.25لة اإلحصائية )فروق جات داللة إحصائية عند مستوى الدال
ألداء أفراد عينة الدراسة البعدي: لورد المعممة )بعد حذف الفقرات التي تبدي أداّء تفاضلًيا وفق 
طريقة لورد المعممة( على اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر ككل 

  دارس.ُتعزى لمتغير السلطة المشرفة على الم
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

( ومستواه للفقرات التي أبدت أداًء تفاضلًيا في اختبار Effect Sizeب حجم األثر )احستم 
، من المدارسالرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر وفًقا للسلطة المشرفة على 

 جلك.( يبين 9) الجدول، و (Cramer V) خالل حساب مؤشر كريمر
( للفقرات التي أبدت أداًء تفاضلًيا في اختبار الرياضيات الوطني Effect Size(: حجم األثر )0) الجدول

 لضبط نوعية التعليم للصف العاشر وفًقا للسلطة المشرفة على المدارس
 المستوى  حجم األثر مستوى  األثر حجم الفقرة

6 0.079 A ضعيف 
12 0.064 A ضعيف 

10 0.060 A ضعيف 

10 0.083 A ضعيف 

22 0.059 A ضعيف 

21 0.067 A ضعيف 

22 0.119 A ضعيف 

01 0.072 A ضعيف 

02 0.122 A ضعيف 

05 0.113 A ضعيف 

02 0.093 A ضعيف 

02 0.126 A ضعيف 

effect large :’C‘ ,effect moderate :’B‘ ,effect negligible 'A': code: size Effect 
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أن مستوى حجم االثر لجميع الفقرات التي أبدت أداًء تفاضلًيا في  (9) الجدولُيالحظ من 
اختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية التعليم للصف العاشر وفًقا للسلطة المشرفة على المدارس 

 (.effect negligible)ضعيف: 

 التوصيات:
ث أخرى غير دراسة األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم لمباح .1

 الرياضيات لمتغير السلطة المشرفة على المدارس.
توجيه ادارة االمتحانات واالختبارات في وزارة التربية والتعليم ألخذ األداء التفاضلي للفقرات  .2

 بعين االهتمام عند إعداد االختبارات.
عن  إجراء دراسات لألداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني باستخدام عدة طرق للكشف .0

 األداء التفاضلي للفقرات.
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