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أثر وجود اداء تفاضلي يف الفقراث املرساويت على دقت املعادلت 
 العموديت الختبار اوتيس لينون للقدرة العقليت

  راتب صايل الخضر الرحيل
 كمية التربية، جامعة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر وجود أداء تفاضمي  الممخص_
عمى دقة المعادلة (anchor items)   لمجنس في الفقرات المرساوية

بمستوييو المتوسط والمتقدم العمودية الختبار اوتيس لينون لمقدرة العقمية 
والمعدلتين لمبيئة األردنية. تكونت عينة الدراسة  من  "K" الصورة

( في مستوى القدرة المتوسط 500( طالب وطالبة مقسمين إلى )1001)
تم استخدام تصميم الفقرات   .( في مستوى القدرة المتقدم501و)

البيانات حيث  المشتركة )المرساوية( والمجموعات غير المتكافئة لجمع
طبق اختبار المستوى المتوسط عمى أفراد مستوى القدرة المتوسطة، 
وطبق اختبار المستوى المتقدم عمى أفراد القدرة المتقدمة، وتضمن كل 

( فقرة مشتركة، وبعد 25من االختبارين فقرات مشتركة بينيما بمغ عددىا )
استخدام  تصحيح االستجابات وتجييز ممف بيانات خاص بكل مستوى تم

طريقة مانتل ىانزل لمكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضمي تبعاً 
لمتغير الجنس في مستويي االختبار بشكل منفصل، وبعد ذلك تم إجراء 

وفقًا لمنموذج   BILOG-MG المعادلة العمودية باستخدام برمجية
أحادي المعممة في نماذج نظرية استجابة الفقرة بعد التحقق من 

ىذا النموذج ومطابقة البيانات لو، وأجريت المعادلة العمودية  افتراضات
بين مستويي االختبار المتوسط والمتقدم مرتين: المرة األولى في ظل 
االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس، والمرة الثانية 
في ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس، وذلك 

ادًا عمى درجات القدرة لممفحوصين. ولتحقيق المقارنة بين عمميتي اعتم
  (Cross-Validation) المعادلة تم استخدام معامل الصدق التقاطعي

معيارًا لمدى استقرار النتائج لدرجات القدرة المعادلة ومؤشرًا عمى فعّالية 
 .المعادلة

الفقرات أشارت النتائج إلى ان إجراء المعادلة في ظل حذف       
 المرساوية ذات األداء التفاضمي زاد من دقة المعادلة العمودية باالستناد 

 .إلى قيم معامالت الصدق التقاطعي
: نظرية استجابة الفقرة، نموذج أحادي المعممة، الكممات المفتاحية 

الفقرات المرساوية، األداء التفاضمي لمفقرات، طريقة مانتل ىانزل، 
 .الصدق التقاطعيالمعادلة العمودية، 

 المقدمة .1
إن من أىم القضايا التي يواجييا أي مجتمع في عصرنا ىي      

استخدام االختبارات لغايات مقارنة األفراد وتصنيفيم، وىنا ال بد 
من التركيز عمى أمرين رئيسيين في االختبار ىما: محتوى 
االختبار وصعوبة االختبار. فإن كان االختبار المطبق مثاًل في 
عدة جامعات يتضمن محتوى موحد وصعوبة فقراتو موحدة عندىا 

[ أن معظم درجات 1تصبح تمك اختبارات متوازية. ويرى أنجوف ]
االختبار، إن لم تكن جميعيا، تتضمن جزأين: الجزء األول قدرة 
المفحوص والجزء الثاني صعوبة نموذج االختبار المطبق عمى 

اني من الدرجات من خالل ذلك المفحوص. ويمكن إزالة الجزء الث
معادلة نماذج االختبار ووضعيا عمى مقياس معياري موحد، 
فعممية المعادلة تمكن من مقارنة الدرجات المأخوذة من نماذج 

 .مختمفة دون التخوف من اختالف درجات الصعوبة لمنماذج
  Test Equating:  معادلة االختبارات

 نماذج مختمفة لنفس إن بطاريات االختبارات عادة تستخدم     
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االختبار، حيث أن سرية االختبار وامتداد االختبار ليغطي مدى  
واسع من القدرات يتطمب تعدد النماذج. وىناك حاجة لمقارنة 
درجات المفحوصين عمى نماذج مختمفة لالختبار من خالل 

[  2المعادلة. لقد قدمت معايير االختبارات النفسية والتربوية ]
لة االختبارات عمى أنيا طريقة تستخدم لتحويل درجات تعريفًا لمعاد

أحد نماذج االختبار إلى درجات النموذج اآلخر بحيث تصبح ىذه 
الدرجات متكافئة أو متوازية. وأن اليدف من المعادلة ىو السماح 
بإجراء مقارنة لمنتائج التي تحصل عمييا من نماذج مختمفة 

 .لالختبار
ن بواسطة المعادلة يمكن قياس [ أ3وقد أوضح أنجوف ]      

النمو، ورسم التوجيات، ومطابقة البيانات المشتقة من نماذج 
مختمفة لالختبار رغم اختالف خصائص الفقرات، وبالتالي مقارنة 
أداء األفراد عمى نماذج مختمفة من االختبار. إن المعادلة المناسبة 

ُطبق تمثل ضمانًا لعدالة وثبات وصدق االختبار. فمثاًل إن 
نموذجين لالختبار عمى فردين وكان ىناك اختالف في صعوبة 
الفقرات بين النموذجين فإن المعادلة تضمن إزالة فارق التحصيل 
العائد الختالف صعوبة النموذجين وتجعل المقارنة بينيما عادلة. 
ويكون االختبار ثابتًا عندما تسمح المعادلة بالمقارنة بين الدرجات 

ندىا يكون صادقًا ألن النماذج المختمفة تعطي عبر النماذج، وع
 .تعميمات وتفسيرات متشابية حول قدرات المفحوصين

 :أنواع المعادلة لدرجات االختبارات
وىي معادلة  Horizontal Equating: ةاألفقيالمعادلة 1. 

نماذج االختبارات المصممة لقياس نفس السمة عمى نفس 
 ]. 4] المستوى من القدرة ولنفس المجتمع

لقد جذب ىذا النوع  Vertical Equating: المعادلة العمودية 2.
من المعادلة اىتمام العديد من الباحثين. وقد عرفو سمند ولن 

[ عمى أنو عممية تحويل عالمات عمى نماذج لالختبار 4]
صممت لمجتمعات عند مستويات قدرة مختمفة. وقد ينظر 

     مقياس موحد لممعادلة العمودية عمى أنيا الحصول عمى

  (Common scale) يمتد عبر عدد من الصفوف المدرسية أو
 .األعمار المختمفة لمطمبة

ويقصد بتصميم المعادلة Equating Design:  المعادلة تصاميم
الطريقة التي يتبعيا الباحث في جمع البيانات. وقد وضحت ىذه 

وىاميمتون التصاميم من قبل كل من أنجوف، ولورد، كوك وأيجنور 
  [3,5,6,7]         وسوامنثان

ويمكن تمخيص ىذه التصاميم في أربعة تصاميم شائعة االستخدام 
 :ىي
 Random Groups Desig: تصميم المجموعات العشوائية .1

ويتألف من مجموعتين عشوائيتين ونموذجين مختمفين  
لالختبار. ويأخذ كل مفحوص نموذج واحد فقط من نماذج 

 .االختبار
حيث  Single Group Design: تصميم المجموعة الواحدة .2

يوجد نموذجين لالختبار ويأخذ كل مفحوص كال النموذجين، 
 .وقد يدخل عامل اإلرىاق في ىذا النمط

 Single Group: تصميم المجموعة الواحدة المتوازنة عكسياً  .3

with Counter Balancing Design   وفي ىذا التصميم
مفحوصين إلى مجموعتين متساويتين يتم تقسيم مجموعة ال

تقسيمًا عشوائيًا وتطبق صورتي االختبار عمييما بطريقة 
التوازن العكسي؛ أي أن إحدى المجموعتين تأخذ الصورة 
األولى لالختبار والمجموعة الثانية تأخذ الصورة الثانية. ثم 
تأخذ كل مجموعة الصورة التي لم تأخذىا بالمرة األولى 

ىا لمصورة السابقة، بشرط أن يكون الوقت مباشرة بعد أخذ
المحدد لمصورتين متساويًا لممجموعتين. والفكرة وراء ىذا 
التصميم ىي ضمان أن عوامل التعب وآثار التعمم السابق 
والممارسة والخبرة ليا نفس التأثير في صور االختبار قيد 

 .المعادلة
 – Common تصميم المجموعات ذات االختبار المشترك .4

items Groups Design  أو ما يسمى تصميم المرساة 
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(Anchor-Design)   في ىذا النمط يطبق نموذج واحد من
نماذج االختبار عمى كل مجموعة ويتضمن كل نموذج عدد 

؛ وىي فقرات من (Common items) من الفقرات المشتركة
كال النموذجين المراد معادلتيما، ويمكن تطبيق الفقرات 

فصمة أو مع النماذج وقد تكون الفقرات المشتركة المشتركة من
داخمية أو خارجية. فالفقرات المشتركة الداخمية يتم تضمينيا 
في صورتي االختبار المراد معادلتيما أما الخارجية فتطبق 
بشكل منفصل عن صورتي االختبار وقد يمجأ بعض الباحثين 

فراد بمعادلة نماذج االختبار عبر استخدام  مجموعة من األ
إن اختيار أي من ىذه  المشتركين بداًل من الفقرات المشتركة.

لتطبيق وليس التصاميم السابقة يعتمد عمى عوامل متعمقة با
  3]. ] فقط لرغبات إحصائية
 Test Equating Evaluation: تقويم دقة المعادلة وفعاليتيا

[ إلى أنو  ال يوجد محك متفق عميو وحاسم 8أشار كولن ]     
 [9]لمحكم عمى دقة المعادلة وفعاليتيا، كما ذكرت ىاريس وكروس 

إن ىناك عدد من المعايير لمحكم عمى معادلة االختبار وأن ىذه 
المعايير قد ال تناسب جميع طرق وأساليب المعادلة. ونذكر ومن 

 :ىذه المعايير
وىو  (Cross-Validation): لتقاطعيمحك الصدق ا     

متوسط مربعات االنحرافات لمعالمات المتعادلة عندما يطبق عمى 
عينات مختمفة لمعرفة مدى استقرار النتائج. ويمكن حسابو من 

 :المعادلة التالية

............................(17) 
NK

YiXi
C

 


2)( 

 :حيث
 :Cمعامل الصدق التقاطعي. 
Xiلعالمات المعادلة في العينة األولى: ا. 

 :Yiالعالمات المعادلة في العينة الثانية. 
 :Nعدد العالمات المالحظة في توزيع الصدق التقاطعي. 

K :عدد الفقرات في االختبار المتعادل. 
 Differential Item (DIF): ثالثًا: األداء التفاضمي لمفقرات

functioning 
لمفقرة ىو داللة مشتقة إحصائيًا لمتعبير عن األداء التفاضمي      

الفروق في احتماالت االستجابة الصحيحة عمى الفقرة بين 
من القدرة  ممن ىم في المستوى نفسو مجموعتين من المفحوصين

وقد عمل المختصون في بنا االختبارات عمى استخدام  [.10]
عن الطرق مفيوم األداء التفاضمي لمفقرة في األدب التربوي لمتعبير 

والمعاني اإلحصائية المستخدمة لمكشف عن تحيز الفقرات من 
ة ومشحونة سياسيًا منطمق أن مصطمح التحيز يحمل جوانب سمبي

 1].1واجتماعيًا ]
  Mantel – Haenzel Method:  ىانزل –طريقة مانتل 

تعتبر ىذه الطريقة من أكثر الطرق التقميدية انتشارًا واستخدامًا      
. حيث تعمل ىذه  [12] ف عن األداء التفاضمي لمفقراتفي الكش

الطريقة عمى استقصاء األداء التفاضمي بين مجموعتين إحداىما 
واألخرى تسمى  Reference Group تسمى المجموعة المرجعية

وىي المجموعة  التي يعتقد  Focal Group المجموعة المستيدفة
صائص ىذه الطريقة أنيا تتأثر باألداء التفاضمي لمفقرات. ومن خ

سيولة تنفيذ خطواتيا، وقوتيا عندما تتبع الفقرة لمنموذج أحادي 
 .)المعمم )نموذج راش

وتعتمد ىذه الدراسة عمى مستويين من مستويات اختبار      
اوتيس لينون لمقدرة العقمية ىما المستوى المتوسط والمستوى المتقدم 

  (K) لمصورة

 مشكمة الدراسة .2
الدراسة واسئمتهاأ. مشكمة   

ا ان اختبارات االستعداد واختبارات القدرات العقمية غالبا م     
[ ويمجأ البعض 13لمجنس ] تبدي بعض فقراتيا اداء تفاضميا

إلجراء معادلة لنماذج من االختبارات لوضعيا عمى مقياس موحد 
ذا عممنا ان  يساعد في مقارنة درجات المفحوصين بشكل مباشر، وا 
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عادلة قد تعتمد بشكل اساسي عمى وجود فقرات مرساوية عممية الم
تربط بين نماذج االختبار المراد معادلتيا فانو من الميم التعرف 

ومن  عمى خصائص تمك الفرات التي ستقوم عمييا عممية المعادلة،
داء التفاضمي لمفقرات ىذه الخصائص التي قد ييمميا البعض اال

ى الكشف عن الفقرات ذات وتيدف ىذه الدراسة إل .المرساوية
األداء التفاضمي لمتغير الجنس الختبار أوتيس لينون لمقدرة العقمية 
المستوى المتوسط والمستوى المتقدم, كما تيدف ىذه الدراسة إلى 
تقصي مدى تحقق فعالية المعادلة العمودية لمستويي االختبار في 

ر الجنس ظل وجود الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمتغي
  .وفي ظل حذف تمك الفقرات وذلك وفقًا لنظرية استجابة الفقرة

ما مدى تحقق معايير الفاعمية لممعادلة العمودية لمستويي  .1
االختبار في ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء 

 التفاضمي لمجنس؟
ما مدى تحقق معايير الفاعمية لممعادلة العمودية لمستويي  .2

حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي  االختبار عند
 لمجنس؟

 أهمية الدراسةب. 
تبرز أىمية ىذه الدراسة من فائدة وضع مقياس موحد      

لمستويات مختمفة لمقدرة والذي بدوره يوفر الوقٍت والجيد في عممية 
القياس، مما يمكننا ذلك من مقارنة األفراد ذوي القدرات المختمفة 

ومالحظة تطور ىذه القدرات واستخدام درجات بشكل مباشر، 
 – vertical االختبارات بشكل متبادل من خالل المعادلة العمودية

equating .  كما تبرز أىمية ىذه الدراسة من ىدفيا في السعي
لتقصي أثر الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي عمى دقة 
المعادلة العمودية لالختبارات باستخدام النموذج أحادي المعممة من 
نماذج  نظرية استجابة الفقرة، وذلك لتوضيح مدى تأثر فعالية 

وبالتالي تقدم ىذه الدراسة  المعادلة العمودية بوجود ىذه الفقرات
مساىمة في مجال بناء وتطبيق االختبارات وتفسيرىا وكيفية 
التعامل مع وجود أداء تفاضمي عند مقارنة قدرات مختمفة خالل 

المعادلة. كما أن ىذه الدراسة تقدم مساىمة في توسيع الفيم حول 
لفقرة المعادلة العمودية لدرجات االختبار باستخدام نظرية استجابة ا

 .وذلك لقمة الدراسات العربية حول ىذا الموضوع
 ج. حدود البحث

 . استخدام نموذج احادي المعممة. 1
استخدام طريقة مانتل ىانزل في الكشف عن أداء الفقرات . 2

  .التفاضمي لمجنس
 د. مصطمحات البحث

 :معادلة درجات االختبار 
االختبار إلى تحويل نظام الدرجات الخاص بإحدى نموذجي       

 .نظام درجات خاص بالنموذج اآلخر
    (Vertical – equating): المعادلة العمودية

تحويل الدرجات عمى نماذج لالختبار صممت لمجتمعات       
 .عند مستويات قدرة مختمفة إلى تدريج مشترك

  (Differential Item functioning): األداء التفاضمي لمفقرة
إحصائيًا لمتعبير عن الفروق في االستجابة لمفقرة داللة مشتقة      

بين مجموعتين من المفحوصين ممن ىم في المستوى نفسو من 
 .القدرة

 القدرة العقمية: اختبار
ه اختبار يقيس القدرة العقمية، واالختبار المستخدم في ىذ     

لينون لمقدرة العقمية المستويين  –الدراسة ىو اختبار أوتيس 
المعدلتين لمبيئة  "K" ، والعالي )المتقدم( صورة ”K"صورةالمتوسط 

لينون  –األردنية وتشكل جزءًا من مجموعة سمسمة اختبارات أوتيس 
التي تغطي المراحل العمرية من رياض األطفال حتى الصف 

 .الثاني عشر
  concurrent calibration: المعايرة بالتالزم

نماذج استجابة الفقرة  طريقة لمحصول عمى تقديرات لمعالم     
بيانات واقعة عمى مقياس مشترك، حيث يتم التعامل مع جميع ال

، وفي حالة تصميم الفقرات المشتركة االختبارية في تشغيل واحد
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يتم ضم االستجابات عمى الفقرات المشتركة مع االستجابات عمى 
كل مستوى من مستويات االختبار خالل المعايرة لمحصول عمى 

 .قرات واألفراد واقعة عمى مقياس مشتركمعالم لمف
 معامل الصدق التقاطعي: 

متوسط مربعات االنحرافات لمعالمات المتعادلة عندما يطبق      
االختبار )النماذج( عمى عينات مختمفة لمعرفة مدى استقرار 

 .النتائج
  (anchor items): الفقرات المرساوية

وتستخدم في معادلة فقرات مشتركة بين نموذجي االختبار      
 .االختبار

 الدراسات السابقةاالطار النظري و  .3
[ بدراسة ىدفت لممقارنة بين عدة طرق 14قام ىوجوان ]     

مستخدمة في المعادلة العمودية وفق نظرية استجابة الفقرة وقد 
كانت ىذه الطرق: المعايرة المنفصمة والتي تحتاج إلجراءات ربط 

 Pair - Wiseمالمزاوجة بالتالز بين النماذج، وطريقة 

concurrentوطريقة شبو التالزم ، Semi – concurrent 

والتي ال  Concurrent calibration وطريقة المعايرة بالتالزم
تحتاج إلجراءات ربط بعدية لتحويل الدرجات بين نماذج االختبار، 
وأظيرت النتائج أن طريقة المعادلة باستخدام المعايرة بالمزاوجة 
وطريقة المعادلة بشبو التالزم أعطت نتائج جيدة تمتيا المعادلة 
 بالتالزم ثم المعادلة بالمعايرة المنفصمة وذلك اعتمادًا عمى مؤشرات 

  Absolate biase. الخطأ المعياري لممعادلة، والتحيز المطمق
ىدفت إلى تعرف الخصائص  [15]الحواري أجرى دراسة 

السيكومترية لصور مختارة من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة 
الحاسوب في األردن، ومعادلة درجاتيا، حيث استخدمت كل من 
المعادلة الخطية األفقية والمعادلة المئينية األفقية كطريقتين 
لممعادلة وفق النظرية الكالسيكية في القياس، وباستخدام نموذج 

ش األحادي المعممة من اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب را
المكون من سبعة اختبارات فرعية تتعمق بالميارات األساسية 

الستخدام الحاسوب وىي من االختبارات الثنائية التدريج وتكون 
مجتمع الدراسة من جميع المعممين الممتحقين ببرنامج الرخصة 

-2004نة إربد خالل الفترة الزمنية الدولية لقيادة الحاسوب في مدي
مفحوص لكل نموذج  400. أما عينة الدراسة فتكونت من 2006

من نماذج االختبار الفرعي تم اختبارىم بالطريقة العشوائية واعتمد 
وتم  تصميم المجموعات العشوائية المتكافئة في جمع البيانات.

فاعمية النسبية تقدير معالم الفقرات ومعمم القدرة لألفراد، وحساب ال
لكل اختبار فرعي ولجميع النماذج، وتم اعتماد معياري الخطأ 
المعياري ومعامل الصدق التقاطعي في الحكم عمى فاعمية المعادلة 
أظيرت النتائج أن المعادلة وفق نموذج راش األحادي المعممة ىي 
األفضل واألكثر فاعمية في معادلة درجات المفحوصين من خالل 

ميزان مشترك واحد، ثم يمييا المعادلة الخطية وأخيرًا وضعيم عمى 
 .المعادلة المئينية

[ بدراسة لتقصي االعتقاد القائل بأن 16وقام سنياري وىوالند ]     
اختبارات الربط التي تستخدم في دمج مفردات اختبارين في تدريج 
واحد مشترك إلجراء معادلة االختبارات المختمفة بأنيا اختبارات 
مصغرة من حيث تمثيل المحتوى والخصائص اإلحصائية 

لة، كما ىدفت الدراسة لتقصي لالختبارات التي تجري عمييا المعاد
نتائج العديد من الدراسات التي اىتمت بمعادلة االختبارات 
والمستخدمة لخصائص إحصائية مختمفة الختبارات الربط ونسب 
مختمفة من تمثيل المحتوى الكمي لمجال االختبار. وقد استخدمت 
الدراسة في إجراءاتيا عمى بيانات حقيقية تم الحصول عمييا من 

الدراسات السابقة وبيانات مولدة لتحقق أىداف الدراسة، وتم بعض 
مدى صعوبة  اتساعإعداد اختبارات ربط مختمفة من حيث 

المفردات واختالف ىذا المدى عن مدى صعوبة االختبار الكمي 
المستيدف في إجراء معادلة لو، وكذلك اختبارات ربط تختمف من 

كمي، تم استخدام حيث نسب تمثيميا لمجال محتوى االختبار ال
انحرافات المعادلة والخطأ المعياري لمتحقق من كفاءة عمميات 
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جراءات المعادلة، وأظيرت النتائج أن اختبار الربط يجب أن  وا 
 .يتصف بنفس الخصائص التي يتصف بيا االختبار الكمي

[ ىدفت إلى الكشف عن 17وأجرى اوتيروجيك وفالن دراسة ]     
قرات اختبار التحصيل النيائي لممرحمة أسباب ومصادر التحيز لف

وىو اختبار في  األساسية الخاص بالطمبة المياجرين إلى ألمانيا،
تم اخذ ثالثة صور  الرياضيات والمغة ومعالجة المعمومات.

واستخدمت طريقة مانتل  ( فقرة لكل صورة،180لالختبار بواقع )
 وطريقة اإلجراءات التحكيمية لمكشف عن المصادر ىانزل،

وذلك بتحميل محتوى الفقرات المتحيزة لصالح  المحتممة لمتحيز،
ضدىم ومن ثم تقييم الفقرات من قبل  الطمبة المياجرين او

( فقرة لصالح 48) أظيرت طريقة مانتل ىانزل تحيز وقد محكمين.
 وكشفت الدراسة عن عدة مصادر لمتحيز، الطمبة المياجرين،

االختالف في  الميارات المغوية، أىميا: المكونات المغوية لمفقرات،
مؤشرات اإلجابة لمفقرات. وأشار المحكمون  الميارات الرياضية،

من الصعب أحيانا تأكيد السبب الذي يجعل فقرة ما متحيزة  أنوإلى 
 .دون أخرى

يركان ]      [ بدراسة لمتعرف عمى مصدر 18كما قام ميندس وا 
 اضيات األساسيةاألداء التفاضمي وفقٌا لمجنس في اختبار الري

British Columbia Principles of mathematical Exam 
(SIBTEST)   المطبق عمى طمبة الصف العاشر، وكانت

فرضيتيم أن محتوى الفقرة، واإلدراك، والسياق الذي تقدم فيو الفقرة 
قد تكون مصدرًا لألداء التفاضمي وفقًا لمجنس. وبينت النتائج أن 

من المشكالت والموغاريتم، واألسس كانت  الفقرات المتضمنة حزمة
مفضمة لدى الذكور، بنما الفقرات المتضمنة عالقات رياضية، 
والفقرات المتضمنة أوصافًا اسمية كانت مفضمة لدى اإلناث، كما 
أظيرت النتائج تفوق الذكور في االستجابة عمى الفقرات التي 

 .تتطمب عمميات إدراكية عميا ورسوما وصور
[ دراسة ىدفت إلى الكشف عن الفقرات ذات 19دريانا ] أجرى     

األداء التفاضمي المرتبط بمتغير الجنس ومتغير المنطقة في اختبار 

( فقرة من نوع 40التفوق الرياضي لمصف التاسع والمكون من )
االختيار من متعدد والذي يطبق في والية أوىايو وليذا الغرض تم 

عمى  2005بيق االختبار عام استخدام البيانات الناتجة عن تط
( من كال الجنسين في المدارس 19198عينة من الطمبة بمغت )

العامة في أوىايو، تم استخدام خطوات مانتل ىانزل لمكشف عن 
 -األداء التفاضمي المنتظم لمفقرات، بينما استخدم اختبار بريسمو

  (Breslow – Day test of homogeneity) داي لمتجانس
ألداء التفاضمي غير المنتظم. أشارت النتائج إلى لمكشف عن ا

وجود أربع فقرات ذات أداء تفاضمي مرتبط بالجنس، بينما لم تظير 
 .أي من الفقرات أداء تفاضمي مرتبط بالمنقطة

من خالل ما ورد في الدراسات السابقة يتبين لنا عدم وجود      
ختبارات، وىذا اتفاق عمى طريقة مثالية إلجراء المعادلة لدرجات اال

[ بعد مراجعتيما نتائج عدد من 20ما أكده سكاجز وليستز ]
الدراسات التي تناولت موضوع المعادلة األفقية وتوصال لعدم وجود 
طريقة وحيدة ومثمى في المعادلة، إال أن النظرية الحديثة تفوقت 

 .عمى الطرق الكالسيكية عندما تحققت االفتراضات الخاصة بيا
 يأحاد  اسة فقد اعتمدت عمى النموذجبالنسبة ليذه الدر أما      

المعممة )نموذج راش( في إجراء المعادلة العمودية، كما اعتمدت  
ىانزل في الكشف عن األداء التفاضمي  –عمى طريقة مانتل 

لمفقرات وفق متغير الجنس في اختبار القدرة العقمية وصواًل إلجراء 
ونموذج  "k" ار المستوى المتوسطمعادلة عمودية بين نموذج االختب

، مرة ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات  "k"المستوى المتقدم
األداء التفاضمي ومرة أخرى بعد إزالة الفقرات المرساوية ذات األداء 
التفاضمي لمتغير الجنس، ومقارنة مدى تحقق دقة المعادلة 

صدق العمودية بين حالتي المعادلة اعتمادا عمى معيار ال
 من مطابقة البيانات مع نموذج راشالتقاطعي. وذلك بعد التحقق 

 األحادي المعمم، وفحص تحقق افتراضات نظرية استجابة الفقرة 
 .وفق الخطوات التي سيتم ذكرىا في الطريقة واإلجراءات



282013 

760 
 

 الطريقة واإلجراءات .4
 وعينتها: الدراسةمجتمع  أ.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصفوف:      
السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والبالغ 

( 4778( طالبًا و)4520( طالبًا وطالبة، منيم )9298عددىم )
( مدرسة 23( مدرسة حكومية؛ منيا )45طالبة، موزعين عمى )

سجالت مديرية تربية  ( مدرسة لإلناث كما ورد في22لمذكور و)
 .2010/2011بني كنانة لمعام 

 1جدول 
  (*)يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس والمستوى التعميمي ومستوى القدرة

 مستوى القدرة المتقدم مستوى القدرة المتوسط 
 المجموع الثاني عشر الحادي عشر العاشر التاسع الثامن السابع 

 4520 312 332 981 1013 965 917 ذكور
 4778 495 515 964 984 915 905 إناث
 9298 807 847 1945 2007 1870 1822 المجموع

 .2010/2011مديرية التربية والتعميم لمواء بني كنانة/ قسم التخطيط لمعام/  /المصدر: وزارة التربية والتعميم*

اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية من تم      
                                           مجتمع الدراسة.

( يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات 2والجدول رقم )     
 .الجنس والمستوى التعميمي ومستوى القدرة

 2جدول 
 حسب متغيرات الجنس والمستوى التعميمي ومستوى القدرةتوزيع عينة الدراسة 

 
 المستوى

 
 الصف

  الجنس
 أنثى ذكر  المجموع

 العدد العدد
 
 

 متوسط

 160 84 76 سابع
 194 99 95 ثامن
 146 87 59 تاسع

 500 270 230 المجموع
 

 متقدم
 177 78 99 عاشر

 165 101 64 حادي عشر
 159 92 67 ثاني عشر

 501 271 230 المجموع 
 :أداة الدراسةب. 

لينون لمقدرة العقمية بمستوييو المتوسط -لقد تم اختيار اختبار أوتيس
المعدلتين لمبيئة األردنية الستخدامو في ىذه  "K" والمتقدم الصورة

الدراسة، وذلك لما يتمتع بو ىذا االختبار من دالالت صدق وثبات 
 .مقبولةبدرجة 

 
 

 :صدق أداة الدراسة
لينون دالالت صدق وثبات مقبولة تم  -تتوفر الختبار أوتيس     

وصفيا في خمفية ىذه الدراسة من خالل وصف االختبار. وقام 
الباحث بالتحقق من صدق االختبار من خالل حساب معامالت 
االرتباط بين درجات المفحوصين عمى كل نموذج من نماذج 
االختبار ومعدالتيم في المدرسة لكافة المباحث الدراسية حيث بمغ 

( لممستوى المتوسط لالختبار 0.79االرتباط ىذا ) معامل
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( لممستوى المتقدم مما يعتبر مؤشرًا عمى الصدق المحكي 0.75و)
 .لنموذجي االختبار
 :ثبات أداة الدراسة

 -تم التحقق من ثبات مستويي االختبار من خالل معادلة كودر
توى المتوسط حيث بمغ لنموذج المس (K-R20) ريتشارسون

(. وىذا مؤشر عمى االتساق 0.79( وبمغ لممستوى المتقدم )0.87)

الداخمي لنموذجي االختبار. كما قام الباحث بالتحقق من الثبات 
لكل مستوى من مستويي  Emperica  Reliability األمبريقي

( لممتقدم مما 0.79( لمنموذج المتوسط و)0.87االختبارـ وبمغ )
دالالت ثبات مقبولة لنموذجي االختبار المراد يشير إلى توفر 

 ( يبين مؤشرات الثبات لمستويي3) والجدول رقم معادلتيما.
ر.االختبا

 3جدول 
 معامالت ثبات االتساق الداخمي والثبات األمبريقي ألداة الدراسة

 الثبات األمبريقي KR-20 مستوى االختبار
 0.87 0.87 المتوسط
 0.79 0.79 المتقدم

إن اعتماد تصميم الفقرات  Common Item: الفقرات المشتركة
المشتركة في ىذه الدراسة يتطمب تحديدًا ليذه الفقرات والتي تعتبر 

 معادلتيما. لقد ذكر كولن وبرينانجزءًا من كال النموذجين المراد 
أنو ال يمكن وضع حدود لعدد الفقرات المشتركة خالل  [21]

[ قد ذكر أن العدد المناسب 22عمميات المعادلة. إال أن انغوف ]
%( من العدد الكمي لفقرات االختبار 20لمفقرات المشتركة ىو )

%( من 10[ أن )22ميما كان طول االختبار. واعتبر رايت ]
الفقرات المشتركة الواردة  الفقرات كافية. وفي ىذه الدراسة تم اعتماد

في نموذجي االختبار لممستوى المتوسط والمستوى المتقدم وعددىا 
%( من كل مستوى من 28) نسبتو وتشكل ما ( فقرة مشتركة،23(

( أرقام الفقرات المشتركة 4مستويي االختبار، ويبين الجدول رقم )
 .بحسب ترتيبيا في كل مستوى من مستويات االختبار

 4جدول 
 مها كما وردت في مستويي االختبارالفقرات المشتركة وأرقا

 رقم الفقرة  مستوى االختبار
 80 76 72 69 68 67 65 58 57 56 53 52 51 50 48 41 39 37 34 26 20 17 11 متوسط
 73 70 59 53 54 50 55 32 34 6 37 62 39 33 40 15 12 31 20 22 2 1 30 متقدم 

 ت الوصفية لمعممة الصعوبة والخطأوقد تم ايجاد اإلحصاءا     
          المعياري لمفقرات المشتركة في مستويي االختبار.

 . ( يبين ىذه اإلحصاءات5والجدول رقم )
    5جدول

 المعياري لمفقرات المشتركة في مستويي االختباراإلحصاءات الوصفية لمعممة الصعوبة والخطأ 

 اإلحصائي

 نموذج االختبار
 المتوسط

 
 المتقدم

 معممة
 الصعوبة

 الخطأ المعياري
 لمعممة الصعوبة

 معممة
 الصعوبة

 الخطأ المعياري
 لمعممة الصعوبة

 23 23  23 23 العدد
 0.053 0.805-  0.058 0.690- المتوسط
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 (5تابع جدول )

 0.051 0.379-  0.058 0.303- الوسيط
 0.050 3.749-  0.052 3.422- المنوال

 0.009 1.267  0.009 1.172 االنحراف المعياري
 0.000 1.606  0.000 1.372 التباين
 1.741 1.282-  0.650 1.275- اإللتواء
 2.231 0.733  0.527- 0.767 التفمطح

 0.045 3.75-  0.046 3.42- القيمة الصغرى
 0.074 1.64  0.076 1.24 القيمة العظمى

( ان المتوسط الحسابي لمعممة 5ويتبين من الجدول )     
( في 0.805-( و)0.69-)عوبة لمفقرات المشتركة قد بمغ الص

المستوى المتوسط لالختبار والمستوى المتقدم عمى التوالي، مما 
ذات مستوى القدرة المتقدم  لسيولة ىذه الفقرات لدى االفراد يشير

 .مقارنة مع االفراد من القدرة المتوسطة
 :تصميم الدراسة

تم استخدام تصميم الفقرات المشتركة والمجموعات غير      
   Common Items Nonequivalent Group المتكافئة

Design  [ فإن ىذا 3ىذه الدراسة، وكما وصفو أنجوف ]في
وعتين، وتعطى كل مجموعة التصميم يتضمن اختبارين ومجم

اختبار أو نموذج واحد يتضمن عددًا من الفقرات المشتركة. 
[ بأنو اقتصادي وال حاجة ألن يأخذ 23] ووصفو رايت وستون

المفحوص أكثر من اختبار واحد، بل يتم ربط االختبارات عبر 
( توزيع أفراد 9شبكة من الفقرات المشتركة ويوضح الجدول رقم )

 .اة الدراسةالعينة عمى أد

 6جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة عمى اداة الدراسة

 االختبار
 أفراد العينة

 المجموع نموذج المستوى المتقدم + الفقرات المشتركة نموذج المستوى المتوسط + الفقرات المشتركة

 460 230 230 ذكور
 541 271 270 إناث

 1001 501 500 المجموع
 : إجراءات الكشف عن األداء التفاضمي لمفقرات

تم الكشف عن األداء التفاضمي لفقرات أداة الدراسة )نموذج      
 "K" ونموذج المستوى المتقدم "K" المستوى المتوسط صورة

ة( لينون لمقدرة العقمية والمعدلتين لمبيئة األردني-الختبار أوتيس
. ىانزل بعد ضبط مستوى القدرة-طريقة مانتلباستخدام إجراءات 

واعتبرت اإلناث ىي المجموعة المستيدفة والذكور المجموعة 
 .المرجعية

وقد تم إيجاد نسب االرجحية المشتركة لمفقرات باستخدام      
ولمحكم عمى اتجاه األداء التفاضمي لصالح أي  spss برمجية

 اريتم طبيعيمجموعة حولت نسب األرجحية المشتركة إلى لوغ
(LNMH)   حول الصفر، حيث تشير القيمة السالبة لموغاريتم

الطبيعي لألرجحية المشتركة المقابمة لمفقرة إلى أن الفقرة تظير أداء 
تفاضميًا لصالح المجموعة المستيدفة )اإلناث( أي انيم يجدون 

أداء  الموجبة تشير إلى أن الفقرة تظيرالفقرة أسيل. والقيمة 
 .]24تفاضميًا لصالح المجموعة المرجعية )الذكور( ]

 :إجراءات المعادلة العمودية
المعادلة العمودية لمستويي االختبار في ظل االحتفاظ  .1

  :بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي
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في إجراء المعادلة  BILOG-MG لقد تم استخدام برنامج
لينون لمقدرة العقمية، حيث  -العمودية لمستويي اختبار أوتيس

استخدمت طريقة المعادلة العمودية بأسموب المعايرة 
، بحيث يتم وضع مستويي  Concurrent Calibrationبالتالزم

االختبار معًا عمى مقياس مشترك موحد باستخدام الفقرات 
المرساوية )المشتركة( ووفقًا لمنموذج أحادي المعممة. فقد تم 

في تقدير معالم الفقرات، كما  (Bayes) استخدام طريقة بيز
استخدمت طريقة بيز في تقدير قدرات األفراد وىي تقديرات متوقعة 

كون ىذه الطريقة  Expected A posterior (EAP) بعدية
تصمح لجميع أنماط االستجابة وليا أقل متوسط خطأ بالنسبة لباقي 

  BILOG-MG [25]. الطرق األخرى المتوفرة في برنامج
وتعمل طريقة المعادلة بالتالزم في المعايرة عمى وضع مستويي  1.

االختبار بشكل تمقائي عمى مقياس موحد دون الحاجة إلجراءات 
     ربط مستقمة كما ىو الحال في طريقة المعادلة بالمعايرة المنفصمة

Separate Calibration  تحتاج إليجاد ثوابت المعادلة  حيث
[ فعالية 26] . وقد أكد ىانسون وبيغونالمشتركةمن خالل الفقرات 

ىذه الطريقة حيث أعطت أقل خطأ معياري، كما أن استخدام 
يتم فييا تقدير معالم  BILOG-MG المعايرة بالتالزم بواسطة

 .الفقرات المشتركة عمى عينة أكبر
المعادلة العمودية لمستويي االختبار في ظل حذف الفقرات  .2

 :يالمرساوية ذات األداء التفاضم
تم إتباع نفس الخطوات السابقة إلجراء المعادلة العمودية بين 
مستويي االختبار بعد حذف الفقرات المرساوية ذات األداء 

 .التفاضمي من مستويي االختبار
 :إجراءات التحقق من فّعالية المعادلة العمودية

تم اعتماد معامل الصدق التقاطعي كمؤشر عمى دقة      
المعادلة، حيث تم اختيار عينتين مستقمتين بشكل عشوائي من 

فرد لكل عينة من كل من مستويي  200العينة الكمية بواقع 
االختبار، ثم طبقت إجراءات المعادلة العمودية السابقة لمعادلة 

ذات االداء العينتين في ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية 
التفاضمي، ثم ُحسب معامل الصدق التقاطعي لممعادلة باستخدام 

. وطبقت نفس اإلجراءات أيضًا عمى عينتين مستقمتين 17المعادلة 
فرد لكل عينة من مستويي  200اختيرتا بشكل عشوائي بواقع 

االختبار. وبعد المعادلة عمى العينتين تم حساب معامل الصدق 
يع الفقرات المرساوية ذات األداء التقاطعي بعد حذف جم

التفاضمي. وبذلك تصبح لدينا القدرة عمى مقارنة مدى تحقق فعالية 
المعادلة في ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي 

 .وفي ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي
 :المعالجات اإلحصائية

متعمقة بفحص افتراضات نظرية أواًل: المعالجات اإلحصائية ال
 :استجابة الفقرة

تم التحقق من  Unidimensionality: فحص أحادية البعد. 1
 افتراض أحادية البعد لمستويي االختبار بإيجاد مؤشر تاناكا

Tanaka  index لحسن المطابقة، وذلك باستخدام برمجية 
.NOHARM  فإن  0.8فإذا كانت قيمة ىذا المؤشر أكبر من

 .]27] أحادية البعد تعتبر متحققة
 Local: التحقق من افتراض االستقالل الموضعي. 2

independence   التحقق من االستقالل الموضعي لمستويي تم
الذي يمثل معامل  (Q3) االختبار بحساب اإلحصائي الموضعي

االرتباط لمبواقي ألزواج الفقرات بعد ضبط السمة المقدرة، 
يتحقق االستقالل الموضعي  LDID امجوباالعتماد عمى برن

أقل من  Q3 لالختبار عندما تكون القيمة المطمقة لإلحصائي
كما تم فحص  او وقوعو ضمن فترة الثقة الخاصة بو (0.05)

مصفوفة معامالت االرتباط لمبواقي بين أزواج الفقرات والناتجة عن 
 .لمتحقق من االستقالل الموضعي لمفقرات NOHARM برمجية

  :ًا: المعالجات اإلحصائية المتعمقة بمطابقة البيانات لمنموذجثاني
مطابقة االفراد لمنموذج: تم مطابقة األفراد لنموذج راش من . 1

 .واعتمادًا عمى مؤشر كاي تربيع BILoG-MG خالل برنامج
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مطابقة الفقرات لمنموذج: تم مطابقة فقرات مستويي االختبار . 2
واعتمادًا مؤشر  BILoG-MG لنموذج راش من خالل برنامج

 .كاي تربيع لمفقرات
 :ثالثًا: المعالجات اإلحصائية المتعمقة باألداء التفاضمي

  ةصائي مانتل ىانزل باستخدام برمجيتم استخراج قيم إح     
SPSS  مكشف عن األداء التفاضمي لمفقرات وفقًا لمتغير الجنس، ل

الداللة اإلحصائية  حيث تظير الفقرة أداء تفاضميًا إذا كان مستوى
(. كما تم إيجاد نسبة 0.05المقابمة ليا أقل من أو تساوي )

األرجحية المشتركة والتي حولت إلى الموغاريتم الطبيعي لتسييل 
تفسيرىا حيث تبدي الفقرة أداء تفاضميًا لصالح المجموعة المرجعية 
إذا كانت قيمت الموغاريتم الطبيعي لنسبة األرجحية المشتركة 

ابمة ليا موجبة بينما إذا كانت سالبة فإن الفقرة تبدي أداء المق
 .تفاضميًا لممجموعة المستيدفة

 :رابعًا: المعالجات اإلحصائية المتعمقة بالمعادلة العمودية
 :Cross – Validation حساب محك الصدق التقاطعي

وىو متوسط مربعات االنحرافات لمعالمات المتعادلة عندما      
عينات مختمفة لمعرفة مدى استقرار النتائج ويحسب تطبق عمى 
وكمما كانت قيمة معامل الصدق التقاطعي أقل  (.17) من المعادلة

 .من واحد صحيح كانت المعادلة أكثر دقة

 نتائجال .5
 :أواًل: النتائج المتعمقة بالتحقق من افتراضات نظرية استجابة الفقرة

 أحادية البعدالنتائج المتعمقة بالتحقق من افتراض  .1
:(Unidimensionality) 

لينون يقيس قدرة عامة وىي القدرة العقمية  –مع أن اختبار أوتيس 
إال أن الباحث قام بالتحقق من أحادية البعد باالعتماد عمى مؤشر 

حسن المطابقة وذلك باستخدام ل  Tanakaتاناكا
نت قيمة وتعتبر أحادية البعد متحققة إذا كا ، NOHARMبرمجية

وقد وجدت قيمة مؤشر تاناكا  [.27] 0.8شر تاناكا أكبر من مؤ 

ولنموذج االختبار المتقدم  0.969لنموذج االختبار المتوسط 
وعميو فإن نموذجي االختبار يقيس كل منيما سمة واحدة  0.806

 .رئيسة وتتحقق فييا أحادية البعد
  النتائج المتعمقة بالتحقق من افتراض االستقالل الموضعي .2

.(Local independence)  
[ إلى أن االستقالل الموضعي 7أشار ىامبمتون وسوامينثان ]     

مكافئ ألحادية البعد ويعتبر متحقق بتحققو، إال أن آخرون اعتبروا 
[. ولذلك فقد 28] ل الموضعي ال يكافئ أحادية البعدأن االستقال

تم التحقق من افتراض االستقالل الموضعي اعتمادًا عمى 
الذي يمثل معامل االرتباط لمبواقي  (Q3) صائي الوصفياإلح

قد أثبت فاعميتو في  Q3 إلى أن [29] ألزواج الفقرات، وأشار لي
الكشف عن االرتباط الموضعي لمفقرات. وكما يشير الجدول رقم 

لمنموذج  Q3 ( ادناه فإن قيمة الوسط الحسابي لإلحصائي10)
( وكالىما يقع 0.0129)( ولمنموذج المتقدم 0.0130المتوسط )

ضمن فترة الثقة الخاصة بو وىذا مؤشر عمى تحقق االستقالل 
 .الموضعي لكال النموذجين من االختبار

كما تم التحقق من االستقالل الموضعي لنموذجي االختبار      
من خالل فحص مصفوفة معامالت االرتباط لمبواقي بين أزواج 

حيث وجدت ىذه  ،NOAARM الفقرات والناتجة عن برمجية
ل القيم صغيرة وقريبة من الصفر مما يشير لتحقق افتراض االستقال

 .الموضعي
 :النتائج المتعمقة بمطابقة األفراد لمنموذج .3

لتحميل البيانات  BILOG-MG استخدام برنامج لقد، حيث     
لكل نموذج بشكل مستقل وباالعتماد عمى عينة الدراسة أظيرت 

فردًا واحدًا من أفراد عينة نموذج االختبار النتائج عدم مطابقة 
( وذلك اعتمادًا 24فردًا وكان رقمو ) 500المتوسط والبالغ عددىم 

ث ، حيα = 0.01) عمى مؤشر كاي تربيع عند مستوى الداللة
( وبذلك استقر 0.01كان مقدار االحتمالية ليذا الفرد أقل من )
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( فردا 499عند )عدد االفراد المستجيبين عمى المستوى المتوسط 
 .مطابقا لمنموذج احادي المعممة

 وأظيرت نتائج المطابقة لمستوى االختبار المتقدم عمى عينة      
 
 

 .فردًا مطابقة جميع األفراد لمنموذج 501الدراسة البالغة 
 :النتائج المتعمقة بمطابقة الفقرات لمنموذج .4

أعيد التحميل بعد حذف استجابة الفرد غير المطابقة لمنموذج      
، لمطابقة الفقرات مع النموذج BILOG- MG باستخدام برنامج

، 12المستخدم وأظيرت النتائج عدم مطابقة الفقرات ذات األرقام 
في النموذج المتوسط وذلك اعتمادًا عمى مؤشر  79، 60، 29

، حيث (α = 0.01) كاي تربيع عند مستوى الداللة اإلحصائية
، أما بالنسبة لمستوى 0.01فقرات أقل من كانت االحتمالية ليذه ال

، 35االختبار المتقدم فقد أظيرت النتائج عدم مطابقة الفقرات رقم 
، وذلك اعتمادًا عمى مؤشر كاي تربيع عند مستوى 48، 46، 41

، وبذلك فقد استقرت عدد الفقرات الختبار (α= 0.01) الداللة
( فقرة مطابقة لمنموذج احادي المعممة 76المستوى المتوسط عند )

( فقرة 23وكذلك لممستوى المتقدم واستقرت الفقرات المشتركة عند )
 .مطابقة لمنموذج

ثانيا: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال االول: ما مدى تحقق 
عادلة العمودية لمستويي االختبار في ظل معايير الفاعمية لمم

 االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس؟
من أجل التحقق من فاعمية المعادلة العمودية لمستويي      

االختبار في ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء 
 التفاضمي لمجنس تم إجراء معادلة عمودية لمستويي االختبار
بوجود تمك الفقرات والتي تم الكشف عنيا بطريقة مانتل ىانزل. وقد 
أتبعت خطوات المعادلة العمودية بالمعايرة بالتالزم باستخدام 

( يبين تقديرات القدرة والخطأ  (7والجدول BILOG – MG برنامج
المعياري في قياسيا قبل وبعد المعادلة لعينة من درجات القدرة 

ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء  لمستويي االختبار في
  .التفاضمي

 
 

 7جدول 
 تقديرات القدرة والخطأ المعياري لمستويي االختبار قبل وبعد المعادلة في ظل االحتفاظ بالفقرات ذات األداء التفاضمي

     المتقدمالنموذج            المقياس المشترك       النموذج المتوسط
 الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة

-1.340 0.3 -1.9 0.34 -2.170 0.36 
-1.342 0.3 -1.8 0.29 -2.050 0.35 
-1.170 0.29 -1.7 0.39 -1.820 0.33 
-1.171 0.29 -1.6 0.47 -1.710 0.32 
-1.010 0.28 -1.5 0.57 -1.610 0.32 
-1.011 0.28 -1.3 0.64 -2.170 0.36 
-0.930 0.28 -1.1 0.64 -1.520 0.31 
-0.780 0.27 -0.8 0.53 -1.330 0.3 
-0.781 0.27 -0.7 0.45 -1.240 0.3 
-0.700 0.27 -0.6 0.31 -1.160 0.29 
-0.350 0.26 -0.5 0.17 -0.910 0.28 
-0.220 0.26 -0.4 0.39 -0.830 0.28 
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     المتقدمالنموذج            المقياس المشترك       النموذج المتوسط
 الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة

-0.150 0.26 -0.3 0.49 -0.460 0.27 
-0.153 0.26 -0.2 0.53 -0.600 0.27 
-0.090 0.26 -0.1 0.59 -0.530 0.27 
-0.020 0.26 0 0.63 -0.530 0.27 
-0.022 0.26 0.1 0.65 -0.460 0.27 
0.050 0.26 0.2 0.63 -0.380 0.27 
0.053 0.26 0.3 0.61 -0.310 0.27 
0.110 0.26 0.4 0.55 -0.460 0.27 
0.111 0.26 0.5 0.47 -0.310 0.27 
0.180 0.26 0.6 0.38 -0.310 0.27 
0.240 0.26 0.7 0.17 -0.100 0.27 
0.710 0.26 0.8 0.34 0.250 0.26 
0.780 0.26 0.9 0.45 0.320 0.26 
0.782 0.26 1 0.54 0.390 0.27 
0.784 0.26 1.1 0.6 0.390 0.27 
0.850 0.27 1.2 0.64 0.460 0.27 
0.856 0.27 1.3 0.64 0.460 0.27 
0.920 0.27 1.4 0.64 0.530 0.27 
0.922 0.27 1.5 0.62 0.460 0.27 
0.924 0.27 1.6 0.6 0.600 0.27 
0.990 0.27 1.7 0.52 0.530 0.27 
1.070 0.27 1.8 0.46 0.670 0.27 
1.220 0.28 1.9 0.35 0.750 0.27 
1.300 0.28 2 0.2 0.890 0.27 
1.470 0.29 2.1 0.35 1.120 0.28 

ولمتحقق من فاعمية المعادلة تم إيجاد معامل الصدق      
التقاطعي، حيث تم اختيار عينيتين مستقمتين عشوائيًا من مستويي 
االختبار وأجري ليما معادلة عمودية في ظل وجود جميع الفقرات 

معامل الصدق التقاطعي بناءًا ذات األداء التفاضمي ثم تم حساب 
عمى درجات القدرة المتعادلة من العينتين وقد كانت قيمة معامل 
الصدق التقاطعي في ظل االحتفاظ بالفقرات ذات األداء التفاضمي 

0.00052 . 
 ثالثا: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما مدى تحقق 

لمستويي االختبار في ظل حذف معايير الفاعمية لممعادلة العمودية 
 الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم إجراء معادلة عمودية لمستويي      
االختبار بعد حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس 

( يبين تقديرات القدرة والخطأ 8من مستويي االختبار والجدول رقم )
معياري في قياسيا قبل وبعد المعادلة لعينة من درجات القدرة في ال

 .ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس
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 8جدول 
 تقديرات القدرة والخطأ المعياري قبل وبعد المعادلة لعينة من درجات القدرة في ظل حذف الفقرات ذات األداء التفاضمي

    النموذج المتقدم        المقياس المشترك النموذج المتوسط
 الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة الخطأ المعياري القدرة

-1.573 0.353 -2.2 0.538 -2.703 0.652 
-1.448 0.354 -2 0.529 -2.29 0.611 
-0.967 0.336 -1.3 0.494 -1.616 0.372 
-0.856 0.33 -1.1 0.486 -1.487 0.349 
-0.749 0.322 -0.9 0.479 -1.369 0.339 
-0.463 0.3 -0.5 0.463 -1.147 0.327 
-0.373 0.302 -0.4 0.46 -1.042 0.322 
-0.28 0.305 -0.2 0.458 -0.939 0.322 
-0.187 0.305 -0.1 0.456 -0.835 0.324 
-0.095 0.302 0 0.456 -0.73 0.325 
-0.004 0.301 0.1 0.455 -0.625 0.323 
0.087 0.303 0.2 0.456 -0.521 0.322 
0.18 0.309 0.4 0.456 -0.417 0.323 
0.277 0.313 0.5 0.457 -0.313 0.324 
0.473 0.313 0.8 0.459 -0.104 0.321 
0.571 0.313 0.9 0.46 -0.002 0.318 
0.67 0.315 1.1 0.462 0.201 0.319 
0.868 0.313 1.4 0.466 0.401 0.312 
0.965 0.31 1.5 0.469 0.497 0.31 
1.061 0.311 1.7 0.473 0.593 0.311 
1.159 0.315 1.8 0.478 0.691 0.313 
1.364 0.323 2.1 0.491 0.888 0.312 
1.469 0.326 2.3 0.5 1.081 0.312 
1.577 0.332 2.5 0.51 1.18 0.317 

ولمتحقق من فاعمية المعادلة تم إيجاد معامل الصدق      
التقاطعي، حيث تم اختيار عينتين مستقمتين عشوائيا من كل من 
مستويي االختبار وطبقت إجراءات المعادلة العمودية في ظل 

حذف جميع الفقرات ذات األداء التفاضمي ثم تم حساب معامل 
عادلة من العينتين الصدق التقاطعي بناءًا عمى درجات القدرة المت

 . 0.00033وقد وجد يساوي 
 9جدول 

قيم معامالت الصدق التقاطعي لممعادلة في ظل حالتي اإلبقاء، والحذف لمفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس
 معامل الصدق التقاطعي لممعادلة العمودية الطريقة

االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضميفي ظل   0.00060 
 0.00033 في ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي
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 مناقشة النتائج .6
 :مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال االول 1.

لمستويي االختبار ما مدى تحقق معايير الفاعمية لممعادلة العمودية 
 في ظل االحتفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس؟

لإلجابة عن السؤال قام الباحث بإجراء معادلة عمودية بين      
-BILOG  المتوسط والمتقدم باستخدام برنامج مستويي االختبار

MG  ي ظل االحتفاظ بجميع الفقرات المرساوية ذات األداء ف
ولمتحقق من فعالية المعادلة تم إيجاد معامل  لمجنس،التفاضمي 

الصدق التقاطعي من خالل عينيتين عشوائيتين طبقت عمييا 
إجراءات المعادلة في ظل االحتفاظ بجميع الفقرات المرساوية ذات 

( والتي تشير 0.00060) األداء التفاضمي لمجنس، وبمغت قيمتو
تويي االختبار وفقًا إلى توفر الفاعمية لممعادلة العمودية لمس

لمنموذج أحادي المعممة بدرجة مقبولة في ظل االحتفاظ بالفقرات 
المرساوية ذات األداء التفاضمي، وذلك اعتمادا عمى مؤشر معامل 
الصدق التقاطعي، فكمما قمت قيمة ىذا المؤشر وكانت أقل من 

 .واحد زادت دقة المعادلة
 :السؤال الثانيمناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن  .2

 ما مدى تحقق معايير الفاعمية لممعادلة العمودية لمستويي االختبار
 في ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس؟ 

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء معادلة عمودية بين مستويي      
في  BILOG-MG االختبار المتوسط والمتقدم باستخدام برنامج

الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس قبل ظل حذف 
إجراء المعادلة، ولمحكم عمى مدى تحقق فاعمية المعادلة تم إيجاد 
معامل الصدق التقاطعي من خالل عينيتين عشوائيتين طبقت 
عمييما إجراءات المعادلة العمودية في ظل حذف الفقرات ذات 

ويشير إلى توفر ، (0.00033التفاضمي، وبمغت قيمتو )األداء 
المتوسط والمتقدم في  الفاعمية لممعادلة العمودية لمستويي االختبار

ظل حذف الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس ووفقًا 
لمنموذج أحادي المعممة. وبمقارنة قيم معامل الصدق التقاطعي 

الناتجة عن إجراء المعادلة العمودية لمستويي االختيار في ظل 
تفاظ بالفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس مع االح

معامل الصدق التقاطعي الناتج عن المعادلة في ظل حذف الفقرات 
المرساوية ذات األداء التفاضمي لمجنس، نالحظ أن قيمة ىذا 
المؤشر قد قمت عند حذف الفقرات ذات األداء التفاضمي لمجنس 

مودية لمستويي االختيار عند مما يدل عمى زيادة دقة المعادلة الع
استبعاد الفقرات المرساوية ذات األداء التفاضمي من عممية 

من أن  [30]المعادلة، ويتفق ذلك مع ما ذكره ىيدالغو و لوبير 
الفقرات ذات األداء التفاضمي قد تموث المعادلة العمودية وتؤثر 

لة. كما فييا، ومن الميم تحديد ىذه الفقرات وتقميل أثرىا في المعاد
تشير قيم الصدق التقاطعي إلى فعالية نموذج راش في إجراء 

 .ستخدام طريقة المعادلة بالتالزمالمعادلة العمودية من خالل ا
ويمكن القول بأن وجود فقرات مرساوية ذات أداء تفاضمي يؤثر في 
دقة المعادلة العمودية لمستويات االختبار، حيث تتحسن درجة دقة 
المعادلة بحذف الفقرات ذات األداء التفاضمي ولذلك ينبغي اخذ 
األداء التفاضمي لمفقرات المرساوية بعين االعتبار عند إجراء 

تبارات وذلك لتقميل اثر األداء التفاضمي عمى المعادلة لدرجات االخ
 .فاعمية المعادلة

 :التوصيات .7
  :يوصي الباحث بما يمي

زيادة الوعي حول خصائص الفقرات المرساوية المستخدمة في . 1
عممية معادلة االختبارات ومنيا األداء التفاضمي لما لذلك من 

 .االختباراتاثر في دقة المعادلة العمودية لمستويات 
العتبار اختالف طريقة إجراء دراسة مماثمة تأخذ بعين ا. 2

، فقد تتأثر دقة المعادلة المعادلة واختالف النموذج المستخدم
 . بالنموذج المستخدم أو بالطريقة المستخدمة في المعادلة

إجراء دراسة مماثمة تأخذ بعين االعتبار متغيرات أخرى قد . 3
تفاضميًا وفقًا ليا غير متغير الجنس تبدي الفقرات أداء 

 .كالمنطقة الجغرافية والطبقات االجتماعية واالقتصادية
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THE EFFECT OF ANCHOR ITEMS 

DIFFERENTIAL FUNCTIONING ON THE 

ACCURACY OF OTIS LENNON MENTAL 

ABILITY TEST VERTICAL EQUATING 

Rateb Sayel ALkider ALRuhail 

Faculty of Education,  

  

Abstract-This study aimed to investigate the effect of anchor items differential 

functioning (DIF) du to gender on the accuracy of Otis Lennon Mental Ability Test 

Vertical Equating. For this Purpose a Jordanian version of Otis – Lennon Mental Ability 

Test (OLMAT) intermediate level and Advance levels form "K" was used.  The sample 

consisted of (1001) students (500) of intermediate level and (501) of advance level of 

ability. Mantel – Haenzel procedure used for determined the DIF items vertical equating 

of two test levels conducted using common items – non equivalent groups design by using 

BILOG- MG Program according to item response one parameter model.  Vertical equating 

of two test level conducted in two cases; first: when the DIF anchor items included in two 

test levels and second when DIF anchor items excluded from two test levels. Ability 

scores used for equating. For the purpose of comparing the two equating cases cross – 

validation coefficient was used as a criterion for studying the extent of stability of the 

results for equated scores and as the accuracy index of vertical equating. The results 

indicated that the DIF items affect the accuracy of equating, so that, when DIF anchor 

items excluded from two test forms to be equated, the accuracy of equating increased 

depending on cross – validation coefficient. 

 

Keywords: Item response theory, one parameter model, differential Items function, 

Vertical equating, Cross-validation. 

 


