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  *عز الدين النعيمي.د
 
 א

  
دف الدراسة إىل تبيان درجة تأثري الفقرات املرتبطة يف دقة التقديرات للفقـرة واالختبـار،      

فقرة مجيعهـا مـن    ٤٤دف اٌعد اختبار خاص للتحصيل يف الرياضيات يتكون من ولتحقيق هذا اهل
للكشف عن االسـتقالل اإلحصـائي بـني      Q3نوع اختيار من متعدد، ومت استخدام اإلحصائي 

طالباً وطالبة من الصف التاسع األساسي، وأظهرت  ٩٩٧طبق االختبار على عينة مكونة . الفقرات
د الفقرات املرتبطة أدت إىل تقديرات متحيزة ألعلى معـامالت التمييـز،   النتائج أن الزيادة يف عد

وتقديرات متحيزة ألسفل كل من معامالت الصعوبة والثبات، وكان تأثري الزيادة يف عدد الفقرات 
املرتبطة يف التقديرات املختلفة تزداد خطورةً يف االختبار الذي حيوي على نسبة عالية من الفقـرات  

 التقديرات املختلفة أقـل خطـورةً مـن   وكان هذا التأثري يف . يف حالة االنتهاك العايل املرتبطة، أي
 .االختبار الذي حيوي فقرات مستقلة أكثر يف حاالت االنتهاك املختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  األردن -جامعة اإلسراء  –كلية العلوم التربوية * 
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א−١ :א
فتراضات حول جمموعة البيانات املراد حتليلـها، ويشـري   يتطلب أي منوذج رياضي جمموعة من اال

إىل عدم توافر أساس إحصائي يضمن لنا حتقيق االفتراضات  )Hambleton,1989,p.149(هامبلتون 
ومن املعروف أن حتليل البيانات وفق منوذج إحصائي ما لـه  . لنموذج ما من قبل جمموعة من البيانات

ة الفتراضات النموذج يف البيانات اليت بني أيدينا يتم حتقيق الغرض وبقدر ما تتم االستجاب غرض معني،
فقد يكون الغرض هو الشرح لظاهرة ما، أو التنبـؤ بسـري    الذي نريده من جراء حتليل هذه البيانات،

على سـبيل املثـال ال    -ظاهرة ما، ليتم بعد ذلك اختاذ قرارات معينة نتيجة هلذه التحليالت، تشمل 
 ظيف، تصنيف األفراد لغرض معني، حتديد املسار، اختيار أفراد معينني لبعثة دراسية مـا، التو:  -احلصر

وبناء على ذلك فان التحقق من االفتراضات ألي منوذج إحصائي يعد . وغريها الكثري من هذه القرارات
  . أمراً هاماً  وجيب القيام به قبل االخنراط يف إجراء التحليالت اإلحصائية

على بناء الكـثري مـن    CTT( Classical Test Theory(ية التقليدية يف القياس وتسيطر النظر
أدوات القياس املختلفة وحتليلها، فقد استخدمت أسس هذه النظرية يف مواقف اختبارية متنوعة تتضمن 
 .بناء خمتلف أنواع االختبارات النفسية والتربوية، وكذلك حتليل البيانات املستمدة من هذه االختبارات

تعد طرائق حتليل بيانات االختبارات التربوية املختلفة املبنية على النظرية الكالسيكية لالختبـار شـائعة   
عند معظم الباحثني، وخاصة فيما يتعلق بتقدير ثبات املقاييس واالختبارات التربوية املختلفة،  االستخدام

لفـة  وعلى الـرغم مـن اإل   .بة والتمييزاخلاصة بالفقرة اليت تتمثل بصورة رئيسة بالصعو وتقدير املعامل
املتزايدة ذه النظرية، فإن املعرفة مبدى التأثريات اليت ميكن أن تنشأ من عدم حتقق االفتراضات املختلفة 

  ).٢،ص٢٠٠٧النعيمي، (لنظرية االختبار الكالسيكية مازالت متواضعة
ها، حيث تقوم هـذه  مبادئ هذه النظرية وأسس )Allen&Yen,1979,p.57(وقد بني ألن وين 

  :النظرية على األسس اآلتية اليت تتضمن جمموعة من االفتراضات، وهي
، علمـاً أن  )E(وخطأ القياس) T(هي حاصل مجع العالمة احلقيقية) X(أن العالمة الظاهرية -١

  .خطأ القياس ميكن أن يكون بالزيادة أو النقصان، والثابت يف املعادلة هو العالمة احلقيقية
و نقدرها من خـالل العالمـة   قيقية ال ميكن معرفتها أو قياسها، بل نستدل عليها العالمة احل -٢

وميكن تقدير العالمة احلقيقية من خالل الوسط احلسايب للعالمات الظاهرية املستقلة الناجتـة  . الظاهرية
 .من املرات املستقلة كبرياً ن تطبيق االختبار عدداًع

ية وأخطاء القياس لعدد من املفحوصني باالختبار نفسه، ليس هناك ارتباط بني العالمات احلقيق -٣
أي أنه ليس من الضروري أن تكون أخطاء القياس للمفحوصني ذوي العالمات احلقيقية العالية أقل من 

 .زمالئهم ذوي العالمات احلقيقية املتدنية
وميكن ليس هناك ارتباط بني أخطاء القياس يف أي من فقرات اختبارين للمفحوصني أنفسهم،  -٤

 .هلذا االفتراض أن ال يتحقق إذا كان األداء يف االختبار يتأثر كثرياً بظروف التطبيق
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أن خطأ القياس هو خطأ عشوائي، وأن اخلطأ املنتظم متعلق بصدق االختبار، إال أن اخلطـأ   -٥
 .العشوائي هو الذي حيدد دقة القياس أو ما يسمى بثبات االختبار

  .    ن أخطاء القياس جلميع األفراد الذين يطبق عليهم االختبارتفترض هذه النظرية تساوي تباي -٦
تفترض كل من النظرية التقليدية يف القياس ونظرية استجابة الفقرة بان الفقرات داخل االختبـار  وو

مستقلة موضعياً، ولكي يكون هذا االفتراض صحيحاً فال بد أن يكون أداء املفحوص عن فقرة معينـة  
عن فقرة أخرى، أي أن األداء عن الفقرة  يتأثر فقط بقدرة املفحوص وخبصائص  مستقالً عن استجابته

  ).Hambleton,1989,p.150(هذه الفقرة 
        ويتحقق افتراض االستقالل املوضعي للفقرة إذا كانت العالقة اآلتية صحيحة

Pij (θ)  = Pi (θ) Pj(θ),  i≠ j ……… (1) 
احتمال  إجابة : Pi (θ)إجابة صحيحة، ) i,j(الفقرتني  هو احتمال إجابة كال:  Pij (θ)باعتبار

ومن خـالل  . إجابة صحيحة) j(هو احتمال إجابة الفقرة   Pj(θ)جابة الصحيحة وهي اإل) i(الفقرة 
تفحص هذه املعادلة فإن افتراض االستقالل املوضعي يؤكد احتمال اجابة مفحوص ذي قـدرة معينـة   

(θ)  لزوج من الفقرات)i,j (حيحة هي حاصل ضرب احتمال االستجابة الصحيحة لكـل  إجابة ص
وهذه املعادلة لن تتحقق إال إذا كانت استجابات املفحوصني عند قدرة معينة علـى الفقـرات   . فقرة

  .مستقلة إحصائياً عن بعضها بعضاً
أن االستقالل املوضـعي لفقـرتني    )Crocer & Algina, 1986,p.342(ويرى كروكر وأجلينا 

  :يتحقق عندما
P (+،+)=Pi (+)pj(+) ……(2) 
P (+،-)= Pi (+)Pj(-)..……(3) 
P (-،+)= Pi (-) Pj(+)....….(4) 
P (-،-) = Pi (-) Pj(-)........ .(5) 

هي احتمال إجابـة  : (-) Piإجابة صحيحة، وان ) i(هي احتمال إجابة الفقرة : (+) Piباعتبار 
إجابة صحيحة، وهكذا لبقيـة  ) i,j(الفقرتني احتمال إجابة :  (+,+)Pإجابة خاطئة، وان ) i(الفقرة 

وبالتايل ستكون االستجابات عن الفقرتني مرتبطة إحصائياً إذا مل تتحقق أي معادلة مـن  . االحتماالت
ومن هنا فإن االحتمال املوجود على الطرف األيسـر مـن املعـادالت السـابقة     . املعادالت السابقة

+)]،(+P  ًل معرفة االحتماالت لالستجابات الصحيحة واخلاطئـة  ميكن حسابه فقط من خال  ]مثال
  .لكال الفقرتني ولكن بشرط حتقق االستقالل اإلحصائي بني االستجابات يف كال الفقرتني

ال يقتصر االستقالل املوضعي على أن تكون استجابات املفحوصني عن الفقرات املختلفة مسـتقلة  
فحوصني الذين لديهم القدرة نفسها على أي فقـرة  إحصائياً، بل من املفروض أن تكون استجابات امل

، فاسـتجابة  Local independence of examineesمستقلة إحصائياً أيضاً وهو ما يعرف بــ  
  عن الفقرة نفسها ) له القدرة نفسها(مفحوص عن فقرة معينة جيب أن ال تتأثر باستجابة مفحوص آخر
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      ).Allen&Yen,1979,p.241( فيما بينهم   سواء أكانت باملناقشة بني املفحوصني أم التعاون
، التقديرات الناجتة مضللة وغري دقيقة، حيث تعاين اهلاموسيجعل عدم وعي الباحثني هلذا االفتراض 

ق التقليدية يف القياس عدم الدقة يف التقديرات املختلفة الناجتة من عدم أخذ االرتباطـات البينيـة   ائالطر
 ,Zenisky, Hambleton & Sireci(ينسكي وهـامبلتون وسرييسـي  للفقرات باحلسبان، ويشري ز

2002,p.3(   إىل أن هناك عدة بـاحثني)Anastasi, 1961; Guilford, 1936; Kelly, 1927; 
Thorndike, 1951(  نبهوا إىل ضرورة أن توضع الفقرات اليت تنتمي إىل سيناريو أو مثري مشترك مثل

عاب املقروء أو املرتبطة جبدول معني أو شكل أو خريطة معينـة يف  جمموعة الفقرات املرتبطة بفقرة استي
نصف االختبار نفسه عند تقدير الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وعدم فعل ذلك سيؤدي إىل 

ونتيجةً لذلك . تضخيم الثبات املقدر ألن ذلك سيؤدي إىل تضخيم معامل االرتباط بني نصفي االختبار
  .رونباخ ألفا عند عدم مراعاة االرتباطات البينية للفقراتسيتأثر معامل ك

أي جتميـع   Testletومن الطرائق املستخدمة يف تصحيح الفقرات  املرتبطة هو استخدام العنقود   
، Polytomous itemالفقرات اليت بينها ارتباط موضعي ومعاملتها كأا فقرة متعددة االسـتجابات  

فعلى سبيل املثال فإن فقرة استيعاب املقروء يف اختبـار  . كأنه فقرة واحدةوبعد ذلك حنلل هذا العنقود 
اللغة اإلجنليزية وما حتتويه من فقرات لقياس استيعاب املفحوصني هلذه الفقرة ميكن أن تشكل عنقـود  

Testlet  وإذا ما استخدمنا هذا األسلوب،  فإنه بإمكاننا حتليل البيانات مع احملافظة على االسـتقالل ،
حـل مشـكلة   ) عنقود( Testletوبالتايل نستطيع من خالل استخدام ما يسمى . بني العناقيد املختلفة

االستقالل بني الفقرات وتقدير املعامل املختلفة سواء أكانت للفقرة أم للمفحوص أم لالختبـار الكلـي   
)Zenisky, Hambleton & Sireci, 2002,p.5(.  

ـ   ن االرتبـاط املوضـعي بـني الفقـرات الثنائيـة      وظهرت طرائق عديدة ميكن الكشف ـا ع
Dichotomous Items فاقترحت لنا ين ،)Yen,1984(  اإلحصائيQ3  مؤشراً لالرتباط املوضعي

هو معامل االرتباط للبواقي لزوج من الفقرات  بعد ضـبط السـمة املقـدرة،     Q3ومؤشر  . للفقرة
aθ(جيب تقدير القدرة Q3 وحلساب 

)
لكل مفحوص وذلك ليتم استخدام هذه القـدرة لتقـدير   ) 

ويتم حسـاب البـاقي   . احتمال اإلجابة الصحيحة للمفحوص الذي ميتلك هذه القدرة لكل الفقرات
، وذلك بأخذ الفرق بني األداء املالحظ واألداء املتوقع للمفحوص عن الفقـرة،  )dja(ويرمز له بالرمز 

  :ا يليالتعبري عن ذلك رياضياً كم وميكن
dja = uja – pj(θa) ………………(6)                                                         

وهي إما واحد عند االسـتجابة  ) j(على الفقرة) a(متثل العالمة املالحظة للشخص ) uja( باعتبار
إجابة صـحيحة  ) j(متثل احتمال إجابة الفقرة  pj(θa)و . الصحيحة أو صفر عند االستجابة اخلاطئة

  . وهي تقع بني الصفر والواحد صحيح) a(من قبل املفحوص 
  يكون معامل االرتباط بني البواقي هلاتني الفقرتني جلميع  Q3،فان ) j,i(وبالتايل لو أخذنا الفقرتني 

  :املفحوصني، وميكن التعبري عنه كما يلي
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             Q3ji=r(dj,di)…………………..(7)  
عدد الفقرات داخل االختبار، مؤشراً على حتقق افتراض ) n(باعتبار  n-1/1- واعترب املعيار

للكشف عن الفروق بني ما هو متوقع  G2ومن الطرائق األخرى استخدام مؤشر . االستقالل املوضعي
، يتم من contingency tableوما هو مالحظ لزوج من الفقرات، وبذلك ميكن عمل جدول توافقي 

كما  G2وميكن تعريف اإلحصائي  ارات املالحظة واملتوقعة ألي زوج من الفقرات،خالله تبيان التكر
  :يلي

             ).8.(....................22
2

1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∑∑

= = Oij
EijOijG

i j
                                 

                                                
ومبسـون و بـومرج                   ، ويشـري ت Bilogحيث ميكن معرفة التكرارات املتوقعة من خالل برجمية 

)Thompson&Pommerich,1996,p.3(  إىل إمكان حساب  مؤشرG2    من خـالل برنـامج
ويؤكــد جــن وثيســن . Chen,1993)(إحصــائي خــاص مت تصــميمه مــن قبــل  جــن 

)Chen&Thissen,in press,cited in Thompson&Pommerich,1996,p.3 (   أن توزيـع
G2 وزيع مربع كاي بدرجات حرية واحد، وتعترب أي قيمة لـ يتوزع تقريباً وفق تG2     اكـرب مـن

  .ألي زوج من الفقرات دليل على أن هناك ارتباطاً موضعياً للفقرات) ١٠(
وميكن الكشف عن اإلرتباط املوضعي بني الفقرات من خالل املقارنة بني تقديرين خمتلفني ملعامـل  

ن الفقرات مستقلة إحصائياً متجاهلني القيام بعمل ما يسـمى  الثبات، التقدير األول قائم على افتراض أ
جلميع الفقرات املرتبطة ) عنقود(Testlet ، والتقدير الثاين قائم على تشكيل ما يسمى بـTestletبـ

ستقلة إحصائياً أعلى مـن  املاليت تنتمي إىل سياق معني، فإذا كان الثبات املقدر على أساس أن الفقرات 
فهذا دليل على االرتباط املوضعي بني الفقرات  Testle على أساس تشكيل ما يسمى بـ  الثبات املقدر

)Sireci et al., 1991; Wainer, 1995; Wainer & Thissen, 1996; Cited in 
Zenisky, et al., 2002,p.7(.  

א−٢ א :א
ستقالل املوضعي على التقديرات هناك عدد قليل من الدراسات اليت بينت خطورة انتهاك افتراض اال

اخلاصة بالفقرة واالختبار، واملقدرة وفق النظرية التقليدية يف القياس، وليس هناك دراسات تبحث درجة 
تأثري تضمني عدد معني من الفقرات املرتبطة بالتقديرات املختلفة لنظرية االختبار الكالسيكية، حيـث  

التقديرات اخلاصة بنظرية استجابة الفقـرة، حيـث    اض يفراسات على تأثري هذا االفترتركز معظم الد
 ففي دراسـة للنعيمـي   .يعترب افتراض االستقالل املوضعي من االفتراضات اهلامة لنظرية استجابة الفقرة

دف إىل بيان تأثري انتهاك افتراض االستقالل املوضعي يف التقـديرات املختلفـة لنظريـة     ) ٢٠٠٧(
أربع حاالت خمتلفة من االنتهاك الفتراض االستقالل املوضعي وذلك  بعملحث قام البا، استجابة الفقرة
واملرحلة الثانيـة   املرحلة األوىل يكون فيها طول االختبار ثابتا يف مجيع حاالت االنتهاك، :على مرحلتني
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وصممت حاالت االنتهاك بناء على نسبة عـدد   من حالة إىل أخرى، اًيكون فيها طول االختبار متغري
 عـدم  حالـة  :هي وهذه احلاالت، لفقرات اليت حتتوي على ارتباط موضعي إىل طول االختبار الكلي،ا

عـدد  ووحالة االنتهاك املتدين، ألن عدد الفقرات اليت بينها االرتباط املوضعي يساوي صفراً،  االنتهاك،
رات اليت بينها ارتباط وعدد الفق حالة االنتهاك املتوسط،و ،٥ارتباط موضعي يساوي  بينهاالفقرات اليت 

طبق االختبار على و ،١٥عدد الفقرات اليت بينها ارتباط يساوي و، وحالة االنتهاك العايل، ١٠يساوي 
ومت التحقق من انتهاك افتراض االسـتقالل  ، من طلبة الصف التاسع األساسي ١٢٠١ من عينة مكونة

وقد أشارت النتائج إىل أن  ،Q3حصائياملوضعي باستخدام أسلويب وسط معامالت االرتباط البينية واإل
استخدم ، وقد األسلوبني قد انسجم من حيث الكشف عن انتهاك افتراض االستقالل املوضعيمن كال 

متجـاهلني انتـهاك افتـراض    ( ثالثي املعلم ألسلوب التصحيح الثنائي) املنطقي( النموذج اللوجسيت
انتهاك افتـراض   عند( ألسلوب التصحيح غري الثنائيومنوذج التقدير اجلزئي العام  ،)االستقالل املوضعي
 تقديرات متحيـزة ألعلـى   يعطيأظهرت النتائج أن أسلوب التصحيح الثنائي و). االستقالل املوضعي
overestimate ،تقديرات متدنيـة و تقديرات متحيزة ألعلى معامالت التمييز،و معامالت الثبات 

underestimate ،وأشارت النتائج اخلاصة  .عالية ملعامالت التخمني وتقديرات ملعامالت الصعوبة
وتقـديرات   ألعلـى، لتقديرات متحيزة  يعطيلة معلومات االختبار أن أسلوب التصحيح الثنائي البد

تقديرات القدرة مل تتأثر  يف حني .ألسفل لألخطاء املعيارية يف التقدير يف مجيع حاالت االنتهاكلمتحيزة 
وكان تأثري انتهاك افتراض االستقالل املوضعي يف التقديرات ، ستقالل املوضعيالنتهاك افتراض االكثرياً 

  .يف االختبار الذي حيوي فقرات مستقلة أكثر يف حاالت االنتهاك املختلفة املختلفة أقل خطورةً
كـان   )Killer, Swaminathan, Sireci, 2003(يف دراسة لـ كيلر وسوامينيثن وسرييسي و

 Certified Professional Accountantsتباط املوضعي للفقرات الختبار غرضها البحث عن االر
(CPA)فقرة اختيار  ٧٥النوع األول يتضمن : ، الذي حيتوي على ثالثة أنواع خمتلفة من الفقرات، هي

، النوع الثاين يتضمن ثالثة أمناط إجابة موضـوعية أخـرى   multiple - choice itemsمن متعدد 
other objective answer formats (OOAFs) ١٧فقرة وإمـا   ١٦، وتتضمن هذه األمناط إما 

فقرة تشترك هذه الفقرات يف سيناريو معني، ويتطلب من املفحوص  اختيار اإلجابة الصـحيحة لكـل   
للـنمط  ) ٢٦(للـنمط األول،   ) ٣: (فقرة من هذه الفقرات مع العلم أن عدد بدائل االستجابة، هي

للكشـف عـن االرتبـاط     Q3ث، وفقرتني مقاليتني، وقد مت استخدام مؤشر للنمط الثال) ٩(الثاين، 
املوضعي للفقرات، وأظهرت النتائج أن فقرات االختيار من متعدد ال حتتوي علـى فقـرات مرتبطـة    

تظهر لنـا مسـتويات    )OOAFs(موضعياً، بينما الفقرات اخلاصة بأمناط اإلجابة املوضوعية األخرى 
وضعي للفقرات، حبيث تتراوح الفروق بني ما هو متوقع وما هو مالحـظ لقـيم   خمتلفة من االرتباط امل

Q3  وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الثبات كان متحيزاً ألعلـى عنـدما   ٠.١٩٦إىل  ٠.٠٧٧من ،
أكثر تأثراً ذا التحيز من الثبـات  كرونباخ لعوملت الفقرات بأا مستقلة إحصائياً، وكان معامل ألفا 

كما كانت النتـائج املتعلقـة بدالـة    . Marginal reliabilityنظرية استجابة الفقرة  املستخدم يف
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 Dichotomousعند استخدام التصحيح الثنـائي   overestimationاملعلومات تظهر حتيزاً ألعلى 
Scoring ويف دراسـة  . وهذه النتائج تظهر لنا أن الفقرات كانت مرتبطة موضعياً يف هذه االختبارات
كـان غرضـها    )Zenisky, Hambleton & Sireci, 2002(كي وهامبلتون وسرييسي لـ زينس

الرئيسي هو التعرف إىل تأثري االرتباطات املوضعية تأثرياً أساسياً يف الثبات وكيفية تصـحيح الفقـرات   
للتخفيف من تأثري هذه االرتباطات بني الفقرات على إحصائيات الفقرة واالختبار والقدرة أيضاً، حيث 

الذي حيتوي على ثالثة   Medical College Admissions Test (MCT)بق الباحثون اختبار ط
 Biological Sciencesوعلـوم األحيـاء    Verbal Reasoningأجزاء هي االستدالل اللغـوي  

، وكانت فقرات هذا االختبار مجيعها من نوع االختيار مـن  Physical Sciences والعلوم الفيزيائية
استخدم الباحثون مؤشرين للتدليل على االرتباط املوضعي للفقرات ومها معامالت الثبات حيث  متعدد،

،  وكان كال املؤشرين متسقني من حيث الكشف عن االرتباط املوضعي للفقرات وكـان  Q3ومؤشر 
 وأظهرت النتائج أن. هذا االرتباط عالياً يف اجلزء اخلاص باالستدالل اللغوي أكثر من األجزاء األخرى

الثبات كان متحيزاً ألعلى عند استخدام التصحيح الثنائي وهذا دليل على االرتباط املوضعي للفقرات، 
وكان هناك تأثري يف تقدير معلمة القدرة لدى املفحوصني وخاصة يف جزء االستدالل اللغوي فقد كان 

غرضها التعـرف   كان) Reese,1999(ويف دراسة لـ ريس  .االنتهاك عالياً لدى االستقالل املوضعي
عامل االرتباط بايسرييال ومعامل كرونباخ ألفا وكذلك يف الرتـب  مبىل أثر االرتباط املوضعي للفقرات إ

للكشف عن االرتباط املوضعي  Q3، واستخدام مؤشر استخدام بيانات مولدةاملئينية، وهلذا الغرض مت 
، )صـفر (يس هناك ارتباط موضعي ل: كما يليQ3 وقد مت حتديد املستويات بناء على قيم ، للفقرات

 ارتباط موضعي عـالٍ  و، )٠.٠٥إىل  ٠.٠٢(، ارتباط موضعي متوسط )٠.٠١(ارتباط موضعي متدن
معامالت التمييز للفقرات ومعامل كرونباخ ألفا كـان متحيـزاً    أنوأظهرت النتائج ).  فأكثر ٠.٣٠(
 يف، وكان هناك تأثري واضح كذلك خرىيف حالة االنتهاك العايل أكثر من حاالت االنتهاك األ ألعلىل

الرتب املئينية يف حالة االرتباطات العالية، ومل يكن هناك تأثري واضح يف احلاالت اليت كانت ال تصل إىل 
وأظهرت هذه الدراسة االتفاق بني اإلحصائيات املقـدرة  . هذا الوضع من االرتباطات املوضعية العالية

القياس واإلحصائيات املقدرة على أساس النظرية احلديثة يف القياس فيما  على أساس النظرية التقليدية  يف
  .خيص التأثريات النامجة عن االرتباطات املوضعية للفقرات يف معامالت التمييز ومعامل الثبات

א−−٣٣ אא ::א
 انه من الصعب ويف بعض األحيان يكون مستحيالً بناء اختبار تكون فقراته مستقلة عـن بعضـها  

  . بعضاً عضهابيبعضاً، وهلذا السبب جند أن معظم االختبارات تشتمل على فقرات مرتبطة استجاباا 
 -النظرية الكالسيكية يف القياس مبادئباستخدام  -ومن األمهية مبكان عند إجراء التحليالت اإلحصائية

الرتباطات بني االستجابات هلذه االختبارات التربوية املشتملة على فقرات مرتبطة، التيقن من أن هذه ا
ومن هنا تـأيت  . عن الفقرات املختلفة لن تؤثر يف دقة التقديرات لكل من إحصائيات الفقرة واالختبار
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 الفقرات املرتبطة بدقـة التقـديرات  أمهية هذه الدراسة يف الوقوف على الدرجة اليت ميكن أن تؤثر فيها 
ني يف اكسام املهارات الالزمة لكيفية تقدير درجـة  إلحصائيات الفقرة واالختبار، وتكون عونا للباحث

  .تأثري مثل هذه الفقرات يف اإلحصائيات املختلفة، وإىل درجة ميكن الوثوق بدقة هذه التقديرات
א−−٤٤ אא ::א

يشتمل كثري من االختبارات احلالية على فقرات مرتبطة بسياق معني، وينتج عن ذلك يف الغالـب  
تجابات للفقرات اخلاصة بالسياق نفسه، وبالتايلُ ينتهك هنا افتراض االستقالل للفقرات ارتباط بني االس

الذي هو حجر الزاوية للنظرية الكالسيكية يف القياس، وأشارت الدراسات كما رأينا أن هذا االنتـهاك  
. رأدى إىل تقديرات غري دقيقة فيما خيص قدرات املفحوصني ومعامل الفقرات وإحصـائيات االختبـا  

وتعترب الفقرات املستقلة داخل االختبار ضرورية ألغراض تفريق املفحوصني على املواضيع اليت يغطيهـا  
األمـر  . االختبار، وهناك فقرات مرتبطة موضعياً ميكن أن يقلل من دقة التقدير ملعامل الفقرات والقدرة

ات االختبـار وقـدرات   الذي يدعوننا إىل ضرورة الوقوف على خطورة اختاذ قرارات فيما خيص فقر
املفحوصني، إذا مل يتم التعرف إىل تبعات انتهاك افتراض االستقالل املوضعي، وإىل أي درجـة ميكـن   

  .الوثوق بالتقديرات املنبثقة من النظرية الكالسيكية يف القياس يف حالة مثل هذا االنتهاك
للفقرة واالختبار، وإىل أي درجة  إذن املشكلة تكمن يف درجة تأثري الفقرات املرتبطة بدقة التقديرات

ميكن أن تسهم الفقرات املستقلة يف التخفيف من التأثريات احملتملة النتهاك افتراض االسـتقالل بـني   
وذلك من خالل إعداد حـاالت خمتلفـة مـن االرتبـاط  بـني      . االستجابات عن الفقرات املختلفة

اليت  ،simulated dataل بيانات حماكاة االستجابات عن الفقرات عملياً بدل من إجراء ذلك من خال
يرى الباحث أا ستعطي صورة أوضح لطبيعة هذه االنتهاكات على التقـديرات اخلاصـة بـالفقرة    

  .واالختبار
א−−٥٥ א אא א ::א
  :ميكن تلخيص أهداف هذه الدراسة كما يلي 
والتعـرف إىل  ، Q3الفقرات من خالل استخدام اإلحصائي  بني الكشف عن االرتباط -١ – ٥

  .فعالية هذه الطريقة فيما إذا كان هناك ارتباط عالٍ بني االستجابات هلذه الفقرات أم ال
املختلفة عـن  اإلحصائي بني االستجابات للفقرات معرفة تأثري انتهاك افتراض االستقالل  -٢ –٥

يتم تقديرها باستخدام  ، اليتالتقديرات اخلاصة بثبات العالمات، ومعامالت الصعوبة، ومعامالت التمييز
 .النظرية التقليدية يف القياس

א−−٦٦ אא   ::א
  :حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

א−١−٦ א א   هل يؤثر انتهاك افتراض االستقالل اإلحصائي بني الفقرات يف  :א
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؟ وبشكل أكثر )املتدين، املتوسط، العايل(فة التقديرات اخلاصة باالختبار والفقرة حلاالت االنتهاك املختل
  :حتديداً سيتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية

هل يؤثر انتهاك افتراض االستقالل اإلحصائي يف التقديرات اخلاصـة مبعامـل ثبـات     -١-١-٦
هذه التقديرات؟ يف ) املتدين واملتوسط والعايل(االختبار؟ وما درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك املختلفة 

 ؟)املتدين واملتوسط والعايل(وهل خيتلف هذا التأثري باختالف طول االختبار حلاالت االنتهاك املختلفة 
هل يؤثر انتهاك افتراض االستقالل اإلحصائي يف التقديرات اخلاصة مبعلمـة صـعوبة    -٢-١-٦

يف هذه التقـديرات؟  ) ملتوسط والعايلاملتدين وا(الفقرة؟ وما درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك املختلفة
  ؟)املتدين واملتوسط والعايل(وهل خيتلف هذا التأثري باختالف طول االختبار حلاالت االنتهاك املختلفة 

هل يؤثر انتهاك افتراض االستقالل اإلحصائي يف التقديرات اخلاصة مبعلم متييز الفقرة؟  -٣-١-٦
يف هذه التقـديرات؟ وهـل   ) املتدين واملتوسط والعايل(ملختلفة وما درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك ا

 ؟)املتدين واملتوسط والعايل(خيتلف هذا التأثري باختالف طول االختبار حلاالت االنتهاك املختلفة 
 :א−٧
א−١−٧ א א :א

فقـرتني  ل أن االسـتجابات   نص علىهو أحد االفتراضات الرئيسة لنظرية استجابة الفقرة، الذي ي
  .للمفحوصني عند مستوى قدرة معنيبعضاً خمتلفتني جيب أن تكونا مستقلتني إحصائياً عن بعضهما 

هو أحد املؤشرات الفعالة يف الكشف عن افتراض االستقالل املوضعي، وهو  معامل : Q3املؤشر 
  . االرتباط للبواقي لزوج من الفقرات  بعد ضبط السمة املقدرة

جتمع من الفقرات اليت تشترك يف سياق أو حمتوى معني، واليت من املفترض أن استجابة أي   :العنقود
  . . فقرة يف هذا العنقود تعتمد على استجابة فقرة أخرى

א−−  ٨٨ אא   ::א
ثالثي املعلمة للفقرات الـيت  ) املنطقي( اقتصرت الدراسة على استخدام النموذج اللوجسيت -١-٨

 .جابة الثنائيةتتطلب االست
 .اهتمت الدراسة بافتراض االستقالل املوضعي فقط -٢-٨
 . للكشف عن افتراض االستقالل املوضعيQ3 اقتصرت الدراسة على استخدام املؤشر -٣-٨
  .اقتصرت الدراسة على الفقرات اخلاصة مببحث الرياضيات للصف التاسع األساسي -٤-٨
א−٩ א א :א
:אא−١−٩

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف التاسع األساسي من الذكور واإلنـاث واملنـتظمني يف   
  . املدارس احلكومية واخلاصة التابعة لكل من مديرية التربية والتعليم ملنطقيت اربد األوىل واربد الثالثة
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א−٢−٩ :א
الصف التاسع األساسي يف مديرييت التربيـة  طالباً وطالبة من طلبة  ٩٩٧تكونت عينة الدراسة من 

مخس عشرة مدرسة من املـدارس الـيت    ١٥والتعليم ملنطقيت اربد األوىل وأربد الثالثة، حيث مت اختيار 
تضم الصف التاسع األساسي يف هاتني املديرتني، وذلك باستخدام طريقة العينة العنقوديـة العشـوائية،   

سع األساسي يف هذه املدارس، وكان هدف الباحث من اختيـار  حيث مت اختيار مجيع طلبة الصف التا
هذه املدارس هو متثيلها ملستويات خمتلفة من قدرات الطلبة، وقد مت تطبيق أداة الدراسة على مجيع طلبة 

  .الصف التاسع األساسي يف هذه املدارس
א−٣−٩ א :א

ن قبل الباحث  يف مـادة الرياضـيات   من أجل حتقيق أهداف الدراسة، مت إعداد اختبار حتصيلي م
فقرة مجيعها مـن   )٤٤( احتوى اختبار الرياضيات الذي مت تطبيقه علىقد للصف التاسع األساسي، و

  :نوع اختيار من متعدد، لكل فقرة أربعة بدائل، وكانت فقرات هذا االختبار موزعة كاآليت
  .ويتضمن مخس فقرات :العنقود األول  -
  .ويتضمن مخس فقرات :العنقود الثاين  -
  .ويتضمن مخس فقرات :العنقود الثالث  -
  .ويتكون من تسع وعشرين فقرة :العنقود الرابع  -

وقد اقتضى بناء هذا االختبار ووضعه يف صيغته النهائية القيام ببعض اإلجراءات اليت ميكن إمجاهلـا  
  :باخلطوات اآلتية

:א−٤−٩
حىت تتحقق أغراض الدراسة وتتم اإلجابة عن أسئلتها، اٌعد اختبار خاص للتحصيل يف الرياضـيات  

حوت اموعة األوىل ثالثة عناقيد للفقرات اليت مـن املفتـرض أالَ   :يتكون من جمموعتني من الفقرات
. العنقـود تكون فقرات كل عنقود فيها مستقلة، وتعتمد إجابة كل فقرة على إجابة فقرة أخرى داخل 
واملغزى . وحوت اموعة الثانية جمموعة من الفقرات اليت من املفترض استقاللية كل فقرة عن األخرى

من وراء ذلك هو عمل اختبارات فرعية ختتلف فيما بينها من حيث احتواؤها على فقـرات مرتبطـة،   
لتقديرات اخلاصـة بـالفقرة   وذلك لتحديد فيما إذا  كانت الزيادة يف عدد الفقرات املرتبطة يؤثر دقة ا

  ).انظر تشكيل حاالت االنتهاك(واالختبار
א−٥−٩ א א :א

للوقوف على درجة تأثري الفقرات املرتبطة بالتقديرات املختلفة، ومن اجل حتديد العتبة الـيت يبـدأ   
لفة من االنتهاك الفتراض االسـتقالل  عندها ظهور مثل هذا التأثري، قام الباحث بإعداد أربع حاالت خمت

اإلحصائي وذلك بناء على نسبة عدد الفقرات اليت حتتوي على ارتباط إىل طول االختبار الكلي، وقـد  
 Tuerlinckx&DeBoeck,2001,cited in Killer et(أشارت دراسة تورلنكس و دي بويـك  
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al.,2003,p.219( ومن خالل استخدام بيانات حماكاة simulated data     إىل انـه كلمـا ازدادت
الفقرات املستقلة إحصائيا داخل االختبار تناقصت التأثريات السلبية لالرتباط املوضعي للفقرات علـى  
تقديرات معامل الفقرة وخصائص االختبار، وهذه النتيجة تتفق مع ما ذهب إليـه كيلـر وسـومينيثن    

من أن زيادة نسـبة الفقـرات    )Killer, Swaminathan & Sireci, 2003, p.219( وسرييسي
وخاصةً فيما يتعلق  تاملرتبطة موضعياً لدى طول االختبار الكلي تؤدي إىل ظهور مشكالت يف التقديرا

ويف ضوء ذلك مت إعداد أربع حاالت ختتلف فيما بينها من حيث عدد الفقـرات  .  بدقة تصنيف األفراد
ر أن كل حالة من هذه احلاالت األربع قـد مت  اليت حتتوي على ارتباط موضعي، مع األخذ بعني االعتبا

تشكيلها على مرحلتني، املرحلة األوىل تكون فيها احلاالت األربع مجيعها خمتلفة من حيث عدد الفقرات 
ولدى املرحلة . اليت حتويها، وذلك وفق عدد الفقرات اليت حتتوي على ارتباط موضعي داخل كل حالة

تساوية من حيث عدد الفقرات اليت حتويها مع النموذج األصـلي  الثانية ولغرض جعل مجيع احلاالت م
مت احلذف وبطريقة عشوائية للفقرات املستقلة إحصائيا للنماذج ) والذي فقراته مجيعها مستقلة إحصائيا(

اليت حتتوي على ارتباط موضعي، حبيث خيتلف عدد الفقرات احملذوفة من منوذج آلخـر وفـق عـدد    
  :اآليت) ١(واملوضحة يف اجلدول رقم ارتباط موضعي فقط،  الفقرات اليت حتتوي على

  )١(اجلدول رقم 
  عدد الفقرات الكلية واملرتبطة واملستقلة اليت مت تشكيلها وفقاً حلاالت االنتهاك املختلفة

  عدد الفقرات  طول االختبار
  حاالت االنتهاك

  عالٍ متوسط متدن عدم انتهاك
  
  متغري
  

  ٤٤  ٣٤٣٩ ٢٩عدد الفقرات الكلي
  ١٥  ١٠ ٥ - عدد الفقرات املرتبطة
  ٢٩  ٢٩ ٢٩  ٢٩عدد الفقرات املستقلة

  
  ثابت

  ٢٩  ٢٩ ٢٩ ٢٩عدد الفقرات الكلي
  ١٥  ١٠ ٥-عدد الفقرات املرتبطة
  ١٤  ١٩ ٢٤ ٢٩عدد الفقرات املستقلة

א−٦−٩ א א :א
  .Q3مت استخدام اإلحصائي ستقالل املوضعي من أجل الكشف عن انتهاك افتراض اال 
א−٧−٩ א א א א א א א

، א :א
א−١−٧−٩ :א
  بار الكلي مستوى االخت ىمت حساب املتوسطات احلسابية لكل من معامالت الصعوبة والتمييز عل  

ابتاً، وتارةً أخـرى مـتغرياً،   حلاالت االنتهاك املختلفة، ويف كال احلالتني اليت يكون فيها االختبار تارةً ث
  :استخدمت هذه املنهجية يف العديد من الدراسات، منهاحيث 
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ا قامت مبقارنة املتوسطات احلسابية ملعامالت التمييز اليت مت تقـديره اليت ، )Yen,1993( دراسة ين
باستخدام التصـحيح   تباستخدام التصحيح املتعدد مع املتوسطات احلسابية ملعامالت التمييز اليت قدر

 ويف دراسـة ريـز  . الثنائي، وذلك لكل من االختبار الكلي والفقرات املرتبطة والفقـرات املسـتقلة  
)Reese,1995,1999(لتخمني اليت قامت مبقارنة كل من متوسط معامالت التمييز والصعوبة وا ، اليت

فقرات االختبار نفسها اليت  كانت فقراته مجيعها مستقلة إحصائياً مع ذي مت تقديرها لفقرات االختبار ال
ها من خالل عمل حماكاة للفقرات انتهاك متدنِ ومتوسط وعالٍ ،أُعتمد يف تشكيلها علـى قـيم   شكل

، حيـث جلـأ إىل   )Dresher,2003(ويف دراسـة درشـر  .لعناقيد االختبار املختلفة Q3اإلحصائي 
يف حتديد تأثري انتهاك  اًأساسبوصفها املتوسطات احلسابية لكل من الفقرات املستقلة والفقرات املرتبطة، 

ويف دراسة جـن و  .افتراض االستقالل املوضعي على التقديرات املختلفة لنماذج نظرية استجابة الفقرة
احلسابية لكل من معامالت الصـعوبة   ، حيث اعتمدا على املتوسطات)Chen&Wang.2001(وانغ 

  .والتمييز والتخمني لتبيان تأثري فقرات مرتبطة يف تقديرات هذه املعامل
:א−٢−٧−٩

ألسلوب التصحيح الثنائي من خـالل   كرونباخل تقدير ثبات االختبار،وذلك باستخدام طريقة ألفا
  .ذج من النماذج املستخدمة، وقد مت تقدير معامالت الثبات لكل منوSPSSبرنامج 
א−٣−٧−٩ :א

ة النهائية، وذلك وفـق  نتائج اليت حصل عليها الباحث للدراسة التجريبيلل يتضمن هذا الفصل عرضاً
  :، وذلك على النحو اآليتتسلسل أسئلتها

ة النتائج املتعلقة بالكشف عن انتهاك افتراض االستقالل املوضعي للعناقيد الثالث -١-٣-٧-٩
  :األوىل،وعدم انتهاكه لفقرات العنقود الرابع

  .عند عناقيد االختبار األربعةQ3 متوسط معامالت االرتباط للبواقي ) ٢(يوضح اجلدول رقم 
  )٢(اجلدول رقم 
  *عند العناقيد األربعة Q3متوسط معامالت االرتباط للبواقي 

  )االحنراف(الرابع  )حنرافاال(الثالث )االحنراف(الثاين )االحنراف(األول العنقود
    )٠.٠٥٣(٠.٠٣ األول
   )٠.١٣٣(٠.٠١١ )٠.٠٤٣(٠.٠٢ الثاين
 )٠.٠٨٣(٠.٠٦ )٠.٠١٣-(٠.٠١- )٠.٠٠٧-(٠.٠٣- الثالث
 )٠.٠٢٣(٠.٠٠٠)٠.٠٠٧-(٠.٠٣- )٠.٠٢٧-(٠.٠٥-)٠.٠٠٧-(٠.٠٣- الرابع

  ٠.٠٢٣-تساوي  Q3القيمة املتوقعة لإلحصائي * 
أن العناقيد الثالثة األوىل قد انتهك فيها افتراض االستقالل املوضـعي،  ) ٢(قم يالحظ من اجلدول ر

بينما جند أن فقرات العنقود الرابع قد استجابت الفتراض االستقالل املوضعي، وهذا ما تشري له مقادير 
   كانت هذه االحنرافات أكرب ما وقد، )٠.٠٢٣-(االحنرافات عن املعيار الذي يعتمده هذا اإلحصائي
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  :ميكن للعناقيد الثالثة األوىل، وبالتايل ميكن تصنيف مستويات االنتهاك للعناقيد األربعة على النحو اآليت
 .كان مستوى االنتهاك متدنياً :ود األول،العنق  -
 .كان مستوى االنتهاك عالياً :ود الثاينـالعنق  -
 .كان مستوى االنتهاك عالياً :العنقود الثالث  -
  .كان مستوى االنتهاك صفراً :ابعالعنقود الر  -

  .أن معامالت االرتباط بني العناقيد املختلفة كان متدنياً عند معظمها) ٢(ويالحظ من اجلدول رقم 
هل يـؤثر انتـهاك افتـراض االسـتقالل     ( النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي األول -٢-٣-٧-٩

درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك املختلفة  اإلحصائي يف التقديرات اخلاصة مبعامل ثبات االختبار؟ وما
يف هذه التقديرات؟ وهل خيتلف هذا التأثري باختالف طول االختبار حلاالت ) املتدين واملتوسط والعايل(

 ؟)املتدين واملتوسط والعايل(االنتهاك املختلفة 
لك باستخدام برجميـة  وذكرونباخ لمت تقدير الثبات حلاالت االنتهاك املختلفة باستخدام أسلوب ألفا 

SPSS ٣(يف اجلدول رقم على النحو الوارد ، وذلك.(  
 )٣(اجلدول رقم 

  عند حاالت االنتهاك املختلفة كرونباخل ألفاأسلوب معامالت الثبات لالختبار باستخدام 

  معامل الثبات  طول االختبار
 حاالت االنتهاك

  عايل  متوسط متدين عدم انتهاك

  ثابت
  ٠.٨٣٨  ٠.٨٣٠٠.٨٣٧  ٠.٨٤٣الثبات املقدر
  ٢٩ ٢٩ ٢٩٢٩عدد الفقرات

  متغري
  ٠.٨٨٩  ٠.٨٧٦ ٠.٨٥٦  ٠.٨٤٣الثبات املقدر
  ٤٤ ٣٩ ٢٩٣٤عدد الفقرات

  يالحظ من اجلدول السابق أنه يف حالة االختبار الثابت، كانت تقديرات الثبات حلالة عدم االنتهاك  
، وكانت الفروقات بني حاالت االنتهاك املختلفة وحالـة  أعلى من مثيالا يف حاالت االنتهاك املختلفة

عدم االنتهاك طفيفة،  لدى حالة االختبار املتغري، كانت تقديرات الثبات حلالة عدم االنتهاك  أقل مـن  
رتباط زاد الفرق بني حالة اإلمثيالا يف حاالت االنتهاك املختلفة، وأنه كلما زادت الفقرات اليت بينها 

  . ك وحاالت االنتهاك املختلفةعدم االنتها
هل يؤثر انتـهاك افتـراض االسـتقالل    ( النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثاين  --٣٣--٣٣--٧٧--٩٩

 اإلحصائي يف التقديرات اخلاصة مبؤشر صعوبة الفقرة؟ وما درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك املختلفـة 
تلف هذا التأثري باختالف طول االختبار حلاالت يف هذه التقديرات؟ وهل خي) املتدين واملتوسط والعايل(

 ؟)املتدين واملتوسط والعايل(ختلفة االنتهاك امل
مت حساب املتوسطات احلسابية ملعامالت الصعوبة الكلي حلاالت االنتهاك املختلفة، ويف احلالتني اليت 

  ).٤(رقم  يكون فيها االختبار تارةً ثابتاً، وتارةً أخرى متغرياً، واملوضحة يف اجلدول
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  )٤(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية للتقديرات اخلاصة مبعلمة الصعوبة عند مستويات االنتهاك املختلفة

  متوسط معامالت الصعوبة  طول االختبار
 حاالت االنتهاك

  عالٍ  متوسط متدنً عدم انتهاك

  ثابت
  ٠.٦٤٠  ٠.٦٢١ ٠.٥٦٦٠.٦١٦املتوسط الكلي

  ١٥ ١٠ ٥ *- عدد الفقرات املرتبطة
  ١٤ ١٩ ٢٤ ٢٩ عدد الفقرات املستقلة

  متغري
  ٠.٦٢٣  ٠.٦٠٩ ٠.٥٦٦٠.٦٠٠املتوسط الكلي

  ١٥ ١٠ ٥ *- عدد الفقرات املرتبطة
  ٢٩ ٢٩٢٩ ٢٩ عدد الفقرات املستقلة

  ليس هناك فقرات مرتبطة* 
كانت أعلى ) تهاكليس هناك ان(أن معامالت الصعوبة حلالة االنتهاك املعدومة) ٤(يتبني من اجلدول

من مثيالا يف حاالت االنتهاك األخرى سواء أكان االختبار ثابت الطول أم مـتغري الطـول، أي أن   
الفقرات كانت أصعب يف حالة االنتهاك املعدومة من احلاالت األخرى، وكلما زاد عـدد الفقـرات   

  .عدد الفقرات املرتبطة املرتبطة تناقصت صعوبة الفقرات، أي مييل االختبار إىل السهولة بزيادة
هل يؤثر انتـهاك افتـراض االسـتقالل    (النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث  -٤-٣-٧-٩

اإلحصائي يف التقديرات اخلاصة مبؤشر متييز الفقرة؟ وما درجة هذا التأثري حلاالت االنتهاك املختلفة 
ذا التأثري باختالف طول االختبـار  على هذه التقديرات؟ وهل خيتلف ه) املتدين واملتوسط والعايل(

 ؟))املتدين واملتوسط والعايل(حلاالت االنتهاك املختلفة 
الكلي حلاالت االنتهاك املختلفة، ويف احلالتني اللتني  التمييزاحلسابية ملعامالت  تاطوستمت حساب امل

  ).٥(رقم ، وتارةً أخرى متغرياً، واملوضحة يف اجلدول يكون فيهما االختبار تارةً ثابتاً
   )٥(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية للتقديرات اخلاصة مبعلمة التمييز عند مستويات االنتهاك املختلفة

  متوسط معامالت الصعوبة طول االختبار
 حاالت االنتهاك

  عالٍ  متوسط متدن عدم انتهاك

  ثابت
  ٠.٤٢٥  ٠.٤٢٤ ٠.٤١٧ ٠.٤١٢املتوسط الكلي

  ١٥ ٥١٠ *- عدد الفقرات املرتبطة
  ١٤ ١٩ ٢٤  ٢٩ عدد الفقرات املستقلة

  متغري
  ٠.٤١٩  ٠.٤١٨ ٠.٤١٧ ٠.٤١٢املتوسط الكلي

  ١٥ ٥١٠ *-عدد الفقرات املرتبطة
  ٢٩ ٢٩٢٩  ٢٩ عدد الفقرات املستقلة

  ليس هناك فقرات مرتبطة* 
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كانت ) هناك انتهاكليس (أن معامالت التمييز حلالة االنتهاك املعدومة ) ٢٣(يتبني من اجلدول رقم 
أقل من مثيالا يف حاالت االنتهاك األخرى سواء أكان االختبار ثابتاً أم متغرياً، أي أن الفقرات كانت 
أكثر متييزاً يف حاالت االنتهاك املختلفة من حالة عدم االنتهاك، ويالحظ أن متييز الفقرات يتزايد بزيادة 

  .عدد الفقرات املرتبطة
:א−١٠
א−١−١٠ א א א א :א

يف الكشف عن افتراض االستقالل املوضعي، وقد أشارت النتائج إىل أن  Q3مت استخدام اإلحصائي
بدرجات متفاوتة، وكان العنقود األول فيها افتراض االستقالل املوضعي  العناقيد الثالثة األوىل قد انتهك

، يف ٠.٠٦، مث تاله العنقود الثالث ومبتوسط مقـداره  ٠.٠٣هذه العناقيد انتهاكاً ومبتوسط مقداره أقل 
، بينما مل ينتهك هذا االفتـراض  ٠.١١حني كان أكثر العناقيد انتهاكاً العنقود الثاين ومبتوسط مقداره 

سـكي  وقـد ذكـر زين   ٠.٠٠٠ يساوي Q3لفقرات العنقود الرابع،حيث كان متوسط اإلحصائي
أن هـذا    )Zenisky & Hammbleton & Sireci, 2002, p.21(وهـامبلتون وسرييسـي   

اإلحصائي من أكثر األساليب كفاءةً يف الكشف عن افتراض االستقالل املوضعي، وميكننا من الكشف 
ية وال ميكن فحصـها  عن هذا االفتراض ألي زوج من الفقرات، وأضافوا أن مثل األساليب هي وصف

 إىل مستويات االنتهاك اليت مت اعتمادها بناء على هذا األسلوب، فقد اعتمدت ريـز  وتؤدي. إحصائياً
)Reese,1999( واملتدين  يمستويات لالنتهاك الصفربوصفها  ٠.٣٠، ٠.٠٥، ٠.٠١، ٠.٠٠٠القيم

ــوايل    ــى الت ــايل عل ــط والع ــي   . واملتوس ــامبلتون وسرييس ــكي وه ــار زينس  وأش
)Zenisky&Hammbleton&Sireci,2002,p.21(  ًإىل أن قيم هذا اإلحصائي عادةً ما تأخذ قيما

، وهذا ٠.١٠إن أعلى القيم له اليت مت مالحظتها يف الدراسات كانت حتوم حول القيمة : صغرية، وقالوا
، وبالتايل فاعتبـار القيمـة    ٠.١١ Q3تفق مع نتائج هذه الدراسة، حيث مل تتجاوز قيم اإلحصائي ي

النتهاك  املتدين والعايل يبدو منسجماً مع هذه الدراسة، ألن معظم قـيم  حد قطع بني مستوى ا ٠.٠٥
  ٠.١٠هذا اإلحصائي تدور حول القيمة 

א−٢−١٠ :א
تقديرات الثبات حلاالت االنتهاك املتدين واملتوسط والعايل وبني  شارت النتائج إىل أن الفروقات بنيأ

االختبار الثابت كانت طفيفة، يف حني كانت الفروقات يف حالة االختبار املتغري حالة عدم االنتهاك يف 
ويبدو واضحاً أن الزيادة يف عدد الفقرات يف االختبـار املـتغري يزيـد يف    . أعلى من االختبار الثابت

ت تقديرات الثبات، ولكن يف االجتاه اآلخر؛ ولكي نتبني من تأثري زيادة الفقرات املرتبطـة يف معـامال  
كرونباخ بصورة أوضح ، مت توحيد عدد الفقرات يف حاالت االنتهاك املختلفة، ويبدو مـن  ألفا لثبات 

خالل النتائج أن تقديرات الثبات حلاالت االنتهاك املتدين واملتوسط والعايل أقل من تقدير الثبات حلالـة  
ن جتانس االسـتجابات يف  عدم االنتهاك، ولكن هذه الفروقات مل تكن كبرية، وميكن عزو ذلك إىل أ
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حاالت االنتهاك املتدين واملتوسط والعايل كانت أعلى من حالة عدم االنتهاك، مما قلل من معـامالت  
الثبات، ومل تتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات اليت أشارت إىل أن زيادة الفقرات املرتبطة يؤدي إيل 

أثري الفقرات اليت بينها ارتباط يف حالة االختبار ولوحظ أن ت. تقديرات متحيزة ألعلى معامالت الثبات
املتغري كانت أعلى من حالة االختبار الثابت يف معامل الثبات، وقد يعزى ذلك لوجود الفقرات املرتبطة 

، حيث كانت أعلى هذه الفروقات بني حالة االنتـهاك  )املتدين واملتوسط والعايل(يف حاالت االنتهاك 
  .حتتوي حالة االنتهاك العايل على أعلى نسبة من الفقرات املرتبطةالعايل وعدم االنتهاك، 

א−٣−١٠ :אא
تبني من خالل النتائج أن الفقرات أعطت تقديرات متدنية ملعامالت الصعوبة حلـاالت االنتـهاك   

االنتهاك املعدومة يف كل من االختبـار  املتدين واملتوسط والعايل عند مقارنتها مبعامالت الصعوبة حلالة 
الثابت واملتغري على مستوى املتوسط الكلي، وكانت الفروقات لتقديرات مؤشر الصعوبة بـني حالـة   

علـى  ) ٠.٠٧٤-، ٠.٠٥٥-، ٠.٠٥-(االنتهاك املعدومة وحاالت االنتهاك املتدين واملتوسط والعايل 
على التوايل لالختبار املتغري، ونالحظ أن ) ٠.٠٥٧-، ٠.٠٤٣-، ٠.٠٣٤(التوايل لالختبار الثابت، و

مقدار الفرق يزداد بزيادة عدد الفقرات املرتبطة داخل االختبار، وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصل إليه 
 Tuerlinckx&De Boeck,2001,as cited in(و تـورلينكس ودي بويـك   ) ٢٠٠٦(النعيمي 

Killer,Swaminathan&Sireci,2003( زاد عدد الفقرات املستقلة داخل االختبار  كلما: من أن
قلت التأثريات السلبية لالرتباط املوضعي على اإلحصائيات اخلاصة بالفقرة واالختبار، وهذا ما أفرزتـه  
نتائج هذه الدراسة املتعلقة مبعامل الصعوبة، حيث جند أن أعلى عدد من الفقرات املستقلة يف االختبـار  

وعند مقارنة معامالت الصعوبة يف حالة االنتهاك العايل الذي كان عنـده  ، )فقرة 29(الذي طوله متغري
 ،٪٣٤نسبة الفقرات املرتبطة بطول االختبار أعلى منها يف حاالت االنتهاك األخرى،حيـث كانـت   

لكل من ٠.٠٧٤-، ٠.٠٥٧-لكل من االختبار الثابت واملتغري على التوايل، جند أن التحيز كان   ٪٥٢
والثابت عل التوايل، وبالتايل كان التحيز أقل يف االختبار املتغري، ألن عـدد الفقـرات    االختبار املتغري

  .املستقلة كان أكثر يف هذا االختبار
وميكن عزو ذلك التحيز يف معامالت الصعوبة إىل أن الفقرات املرتبطة أكثر ميكن أن جتعل مهمـة  

تبطة أقل، فضالً عن الصعوبة الـيت جيـدها   إجابة الفقرات أسهل من احلالة اليت يكون فيها فقرات مر
ويف هـذا  . املفحوصون يف إجابة الفقرات املستقلة، ألن إجابة فقرة ال تعتمد على إجابة فقرة أخـرى 

أي أن (أن توافر فقرات مرتبطة اجيابيـاً   )Chen&Wang,2001,p.11( اخلصوص،ذكر جن و وانغ
ديرات متدنية ملعامالت الصعوبة إذا مـا قورنـت   يعطينا تق) إجابة فقرة تساعد على إجابة فقرة أخرى

يف قوهلا إن  )Reese,1995,p.17(وأكدت ذلك ريز. باحلالة اليت تكون فيها الفقرات مستقلة إحصائياً
االرتباط بني االستجابات يف الفقرات املختلفة يؤدي إىل إعطاء تقديرات متدنية ملعـامالت الصـعوبة   

  للفقرات  Q3عايل الفتراض االستقالل املوضعي، حيث كانت قيم ألسفل وخاصة يف حالة االنتهاك ال
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  .، وهذه القيم كما ذكرت نادراً ما يتم احلصول عليها للفقرات املختلفة٠.٣٠أكثر من 
א−٤−١٠ א :א

ت االنتهاك املتـدين  تبني من خالل النتائج أن الفقرات أعطت تقديرات عالية ملعامالت التمييز حلاال
واملتوسط والعايل عند مقارنتها مبعامالت التمييز حلالة االنتهاك املعدومة يف كل من االختبـار الثابـت   
واملتغري على مستوى املتوسط الكلي، وكانت الفروقات لتقديرات مؤشر التمييز بني حالـة االنتـهاك   

على التـوايل  ) ٠.٠١٣-، ٠.٠١٢-، ٠.٠٠٥-(معدومة وحاالت االنتهاك املتدين واملتوسط والعايل  
على التوايل لالختبار املتغري، ونالحظ أن مقدار ) ٠.٠٠٧-، ٠.٠٠٦-، ٠.٠٠٥-(و لالختبار الثابت،

الفرق يزداد بزيادة عدد الفقرات املرتبطة داخل االختبار، وهذه النتيجة اتفقت أيضا مع ما توصل إليـه   
 &Tuerlinckx&DeBoeck,2001,as cited in Killer( تــورلينكس ودي بويــك 

Swaminathan & Sireci,2003 (  من أن كلما زاد عدد الفقرات املستقلة داخل االختبار قلـت
التأثريات السلبية لالرتباط املوضعي يف  على اإلحصائيات اخلاصة بالفقرة واالختبار، وهذا ما أفرزتـه  

أعلى عدد من الفقرات املسـتقلة يف االختبـار   نتائج هذه الدراسة املتعلقة مبعامل التمييز، حيث جند أن 
، وعند مقارنة معامالت التمييز يف حالة االنتهاك العايل الذي كان عنـده  )فقرة 29(الذي طوله متغري

 ،٪٣٤نسبة الفقرات املرتبطة لدى طول االختبار أعلى منها يف حاالت االنتهاك األخرى،حيث كانت 
لكل من ٠.٠١٣-، ٠.٠٠٧-على التوايل، جند أن التحيز كان   لكل من االختبار الثابت واملتغري ٪٥٢

االختبار املتغري والثابت على التوايل، وبالتايل كان التحيز أقل يف االختبار املتغري، ألن عـدد الفقـرات   
ذلك التحيـز   )Reese,1995,p.16( ويف هذا الصدد، عزت ريز. املستقلة كان أكثر يف هذا االختبار

وضعي، حيث بينت أن هناك ارتباطاً موضعياً  إجيابياً بني الفقرات، أي أن إجابة فقرة ما إىل االرتباط امل
يـؤدي إىل جعـل   ) كما يف فقرات العناقيد الثالثة يف هذه الدراسة(تساعد على إجابة فقرة سابقة هلا

الختبار، مما يؤدي ا ة بني الفقرة والعالمة الكلية يفالعالقة بني بعض الفقرات قوية، وبالتايل يقوي العالق
  .يف النهاية إىل تضخيم قيم معامالت التمييز

:א−١١
  :يف ضوء النتائج اليت مت الوصول إليها يف هذه الدراسة ميكن التقدم باملقترحات اآلتية

، للتأكد مـن تـأثري زيـادة     simulated dataإجراء دراسة مماثلة على بيانات حماكاة  -١-١١
 .يف التقديرات اخلاصة بالفقرة واالختبار الفقرات املرتبطة 

، للتأكد من تأثري زيـادة   simulated dataإجراء دراسة مماثلة على بيانات حماكاة  -٢-١١
  .الفقرات املرتبطة  يف التقديرات اخلاصة بنظرية استجابة الفقرة

  .وصنيإجراء دراسة مماثلة لبيان درجة تأثري الفقرات املرتبطة يف قدرات املفح -٣-١١
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إجراء دراسة مماثلة على أنواع أخرى من الفقرات وعمل مقارنات فيما بينـها، لبيـان    -٤-١١
درجة إسهامها يف انتهاك افتراض االستقالل املوضعي، مثل فقرات الصواب واخلطأ، وفقرات إكمـال  

  .الفراغ، وفقرات توصيل الكلمات،وغريها 
 درجة إسهام األسئلة املتعلقة ذه املـواد يف  القيام بدراسة على مواد أخرى للتعرف إىل -٥-١١

انتهاك افتراض االستقالل املوضعي، مثل الفقرات اخلاصة باستيعاب املقروء يف مادة اللغة العربية واللغة 
  . اإلجنليزية، وغريها
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א א :א

. ة وتطبيقاا يف اال النفس حركيمناذج نظرية استجابة الفقر ).٢٠٠٧( .النعيمي، عزالدين -
، كلية "املستجدات العلمية يف التربية البدنية والرياضية"املؤمتر العلمي الدويل الثاين  ورقة حبثية مقدمة إىل

  .التربية الرياضية، جامعة الريموك، اربد، األردن
لتقديرات املختلفة أثر انتهاك افتراض االستقالل املوضعي على ا ).٢٠٠٦( .النعيمي، عزالدين -

  .أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن .لنظرية استجابة الفقرة
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