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 امللخص:

لى املقارنة بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لنظرية استجابة الفقرة في انتقاء فقرات اختبار تحصيلي إ هدفت هذه الدراسة 

هداف هذه الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي ملادة اللغة اإلنجليزية للصف األول ثانوي مكون بصورته النهائية  أ ملادة اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق  

( طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية 1076وشملت عينة الدراسة على)، ن نوع االختيار من متعدد ألربعة بدائل( فقرة م42من )

 للبنات.  مدرسة( 11متعددة املراحل من )

افتراضات ن  م  تحقق  وبعد ال  ،لتحليل بيانات الدراسة  IRT-PRO 4  ,  , Cocron, AMOS  (SPSS)وقد تم استخدام البرامج اإلحصائية  

الفقرة  استجابة  طابقت  نظرية  املعلم 36)  فقد  ثالثي  للنموذج  فقرة  نسب  ،(  ما  اال 85.71)  تهوهو  فقرات  من  فقرة 38)  وطابقت  ،ختبار%(   )

 ختبار.  ال %( من فقرات ا 90.45) تهما نسب ، وهوختبار الكاسيكيةال لنظرية ا 

لال  السيكومترية  بالخصائص  يتعلق  بإستخدام   ،(والثبات)الصدق    ختبار وفيما  الكالسيكية  للنظرية  الثبات  معامل  قيمة  بلغ  فقد 

وتم تقدير معامل الصدق   ،(0.78بينما بلغ معامل الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم ) ،(0.89) (KR–20) ريتشاردسون -معاملالثبات كودر

فكانت قيمة معامل   ،املحكي لكال النظريتين من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج الطالبات وتحصيلهن في مادة اللغة اإلنجليزية

( الفقرة  استجابة  نظرية  في  املحكي  حذ  ، (0.59الصدق  بعد  املعلم  ثالثي  للنموذج  املحكي  الصدق  معامل  قيمة  بلغت  غير  بينما  الفقرات  ف 

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معاملي الثبات بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي  (.0.60املطابقة )

الكالسيكية النظرية  لصالح  ث  ،املعلم  والنموذج  الكالسيكية  النظرية  بين  املحكي  الصدق  بين معاملي  إحصائية  داللة  ذات  املعلم وفروق  الثي 

 لصالح النموذج ثالثي املعلم.

الدراسة   هذه  أشارت  الفقرات؛  إ كما  تحليل  اثناء  الفقرة  استجابة  نظرية  بها  تتمتع  التي  املميزات  معلومات  إ لى  توفر  أداء  أ ذ  عن  كثر 

 في املجاالت التعليمية. مما يساهم في استخدامها في بناء وتطوير مختلف اإلختبارات ، الفقرات عند كل مستوى من مستويات القدرة 

املفتاحية: الكالسيكيةاال نظرية    الكلمات  الفقرة   ؛ختبار  استجابة  املعلم ؛  نظرية  ثالثي  اللوغارتيمي  الفقرات  ؛النموذج  الخصائص    ؛انتقاء 

 . السيكومترية
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 قدمة: امل .1

في تلك  أساس يهميتها كعنصر أتعددت أدوات القياس والتقويم وأساليب استخدامها في مختلف املجاالت التربوية والنفسية واملهنية، واكتسبت 

 إلسهامها في توجيه البرامج التربوية وعملياتها واتخاذ قرارات بشأنها وبشأن  ،املجاالت بشكل عام وفي املجال التربوي بشكل خاص
ً
   .هادأفرا نظرا

في    
ً
هائال  

ً
تطورا املاضية  العقود  والتقويم خالل  القياس  مجال  شهد  حديثة  أ وقد  نظريات  وظهور  املختلفة،  التحليل  وأساليب  النظرية  سسه 

ة بهذا املجال، مما  ة املعنيحصائيختبارات واملقاييس، يواكبه تطور وانتشار العديد من البرامج اإل تساعد على تجاوز الكثير من املشكالت املتعلقة ببناء اال 

 ( 2011 ،)عالم  .لطبيعة الظواهر السلوكية، وهو ما ساهم في تقدم علم القياس التربوي والنفس يومالءمة جعل عملية القياس أكثر مرونة 

اال  عد 
ُ
بمختلف  وت أبرز  أ ختبارات  التربوية،أ شكالها من  العملية  في  املستخدمة  القياس  اال ف  دوات  وبناء  بتصميم  االهتمام  ختبارات وطريقة زاد 

من درجة املوثوقية   اختيار فقراتها، وتحَري الدقة في خصائصها السيكومترية، وتبني اآلليات واالستراتيجيات الحديثة في البناء والتحليل، األمر الذي يزيد

فاال  النتائج،  هذه  وتقييم  فهم  ومحاولة  نتائجها،  الفقر في  خصائص  بين  العالقة  يوَضح  الذي  هو  الجيد  عليهاختبار  اإلجابة  اثناء  الطالب  وقدرة   .ات 

(Hambelton & Jones,1993 ) 
من أولى النظريات  Classical Test Theory (CTT])[ختبار الكالسيكية وعند تتبع التطور في مجال القياس النفس ي والتربوي، نجد أن نظرية اال 

بإعتمادها في تقديرها   ،ختبارات منذ ظهورها في هذا املجالفقد شاع استخدامها في بناء اال   ،وهي نظرية تمتاز ببساطتها وسهولة تطبيقها  ،التي تم تبنيها

ا  في  املفحوص  عليها  يحصل  التي  املالحظة  الدرجة  استخدام  الحقيقية على  الحقيقرختباال للدرجة  الدرجة  التعبير عن  يمكن  النظرية  لهذه   
ً
ية ؛ فوفقا

 للمفحوص والتي يمكن التنبؤ بها من أدائه على االختبار من خالل املعادلة:
X=T+E 

 حيث أن:

X ختبار.= الدرجة املالحظة للمفحوص على اال 

T .الدرجة الحقيقة للمفحوص = 

 E خطأ القياس =(Courville, 2004 .) 

  
ً
املتبعا الدرجة لهذه  أن  وبما  العشوائي،  والخطأ  الحقيقية  املفحوص  لدرجة  خطي  حاصل جمع  هي  للمفحوص  املالحظة  الدرجة  فإن  عادلة 

ص على  الحقيقة وخطأ القياس العشوائي مكونات غير مالحظة؛ فاعتبرت هذه النظرية أن الدرجة الحقيقة هي معَدل الدرجات التي يحصل عليها املفحو 

متكافئة، وأن أخطاء القياس هي أخطاء عشوائية، كما تفترض عدم ارتباط الدرجة الحقيقية بخطأ القياس، وأن متوسط أخطاء   دائه لعدة اختباراتأ 

، وكذلك عدم ارتباط اخطاء القياس فيما
ً
 (. Alharbi, 2003) بينها  القياس يساوي صفرا

ا  تهتم نظرية  الكالسيكية بال كما  اال إحصائيختبار  الفقرة كالصعوبة  ختبار بشكل عام )كال ات  صدق والثبات(، وُتتيح حساب كل من خصائص 

بسهولة الدرجة (Fan,1998)  والتمييز  استخراج  مايجعل  وهو  والعكس صحيح،  املفحوصين  عينة  على  تقديرها  في  تعتمد  الخصائص  هذه  أن  إال   ،

 في غاية الصعوبة، باإلضافة أ الحقيقية 
ً
 (Hambleton & Jones, 1993) . لى صعوبة تعميم نتائج االختبارإ مرا

؛ ف
ً
 وعمليا

ً
تقد  وقد عانت النظرية الكالسيكية من بعض نقاط القصور نظريا

َ
 وال يمكن التحقق    في  تبن

ً
الجانب النظري افتراضات سهلة نسبيا

األحيان بعض  في  بشكل    ،منها  لال   أساس يوركزت  الكلية  الدرجة  للوصول  على  قإ ختبار  تمثل  والتي  الحقيقية  الدرجة  املفحوصلى  عن   ،درة  عَبرت  كما 

لى مشكالت عملية تتضمن إ والذي بدوره سيؤدي  ،ختبار معَين عدة مراتال أدائه الدرجة الحقيقية بأنها متوسط الدرجة التي يحصل عليها املفحوص من 

 Hambleton & Van)ة الحقيقة  ختبار وتحت نفس الظروف لتحديد الدرجوصعوبة تكرار نفس اال   ،ختبار على تحديد هذه القدرة تأثير خصائص اال 

der Linden, 1982 .) لى صعوبة تحقق تكافئ االختبارات وتساوي اخطاء القياس على أرض الواقع إ باإلضافة(Spela & Gregor, 2008)،  ولعَل املشكلة

ات املفحوص املتمثلة بقدرته والتي تعكسها إحصائياتها لكل من املفحوص والفقرات؛ فإحصائية للنظرية الكالسيكية تتلخص بعدم استقاللية ساسياأل 

ات الفقرات كالصعوبة والتمييز تعتمد على عينة إحصائيكما أن    ،ات عينة الفقرات التي يشتمل عليها االختبارإحصائيدرجته الظاهرة غير مستقلة عن  

الفقرات تلك  عليهم  تطبق  الذين  أدى    ،املفحوصين  الكالسيكية  إ مما  النظرية  قصور  اال لى  كمعادلة  القياس  تطبيقات  بعض  وا في  ختبارات  ال ختبارات 

 (Abedalaziz & Leng , 2013) .التكيفية املحوسبة

 لذلك نظرية استجابة الفقرة 
ً
كمنحى جديد يعمل على سد الثغرات التي عانت منها النظرية    [Item Response Theory (IRT)]  فظهرت تبعا

للقياسإ والوصول    ،الكالسيكية زمين 
َ

الال الدقة واالستقاللية  القدرة واختيار ،  لى درجة عالية من  العلماء في مجال تقدير  إهتمام كبير من  فحازت على 

املفحوصين الكشف عن قدرات  اال   الفقرات وتحديد خصائصها؛ فهي نظرية تحاول  الكامنة من خالل استجاباتهم على فقرات  وذلك ،  رختباوسماتهم 

القدرة   متصل  على  الفقرات  وخصائص  اإلستجابات  هذه  بين  العالقة  عن    ، (ability scale)بإيجاد  للمفحوصين  القدرة  خصائص  تستقل  بحيث 

وهو جانب مهم من جوانب ، ات الفقرة إحصائيملفحوص و ات ا إحصائيوهي بذلك تحقق خاصية االستقاللية لكل من  ،خصائص عينة الفقرات والعكس

 ( Hambleton & Jones, 1993) .القياس قد تفوقت به نظرية استجابة الفقرة على النظرية الكالسيكية

 ملا أشار أساسيتقوم نظرية استجابة الفقرة على عدة افتراضات 
ً
 :. وهي كالتالي(Allen & Yen, 1979) ليهإ ة تبعا
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 .ويقصد بذلك أن جميع الفقرات تقيس قـدرة أو سمة واحدة  :)Unidimensionality( البعدة أحادي •

 عن إجابته على بقية إحصائيويقصد به أن إجابة املفحوص على أي من فقرات املقياس مستقلة  (Local Independence): االستقالل املوضعي •
ً
ا

 .الفقرات

.  : (Item Characteristic Curve)منحنى خصائص الفقرة  •
ً
 والذي ُيفترض أن يكون شكله لوجستيا

السرعة   • من  يؤثر    :(Speededness)التحرر  أن  يجب  ال  الوقت  عامل  أن  ملستوى أي  يعود  استجابتهم  عدم  وأن  املفحوصين،  استجابات  على 

 قدرتهم وليس لضيق الوقت. 

ختبارات بشكل واضح؛ وذلك من  ختبار واختيار الفقرات بوضعها ملعايير ساهمت في تقدم بناء اال وقد تميزت نظرية استجابة الفقرة عند بناء اال 

للوصول  إ خالل   والفقرات  املفحوصين  خصائص  من   
ً
كال بين  تربط  رياضية  دوال  ا إ يجاد  احتمالية  أو ال لى  بالسمة  للمفحوص  الصحيحة  ستجابة 

اال  يقيسها  التي  رئيس ي  الخاصية  بشكل  الفقرة  خصائص  منحنى  على  تعتمد  فهي  النظرية (  Item Characteristic Curve)ختبار،  هذه  تفترض  والتي 

ارتكازها على دالة معلومات الفقرة  إ . باإلضافة  (Spela & Gregor, 2008)له  الشكل اللوجستي   ودالة معلومات   ،(Item Information Function)لى 

ال 2011،  )املومني(   (Test Information Functionاالختبار تفسيرية  بخصائص  تتميز  جعلها  مَما  هذه (.  تتجاوز  فقراتها  على  املفحوص  ستجابات 

 اد مجموع درجات املفحوص على الفقرات. التفسيرات إيج

( الثنائية  لإلستجابات  رئيسية  لوجستية  نماذج  ثالثة  النظرية  هذه  تحت  تكافؤ    ،(1 , 0ويندرج  مثل:  مشاكل  عَدة  حل  في  ساهمت  والتي 

املفحوص،  اإلختبارات قدرة  مستوى  توائم  اختبارات  أساس    ،وبناء  اال   إحصائيوإيجاد  بناء  في  عليه  النموذج   ،ختباراتُيعتمد  النماذج:  هذه  وتشمل 

والنموذج ثنائي املعلم   ،والذي يفترض اختالف الفقرات في صعوبتها  ( Rasch Model) واملعروف بنموذج راش    (One-Parameter Model)املعلم    أحادي 

(Two-Parameters Model  ) والنموذج ثالثي املعلم  ،  وبتها وتمييزهاختبار في كٍل من صعوالذي تختلف فيه فقرات اال (Three-Parameters Model )

الدراسة هذه  عليه  تركز  سوف  الصعوبة    ،والذي  معلم  من  كٍل  في  الفقرات  اختالف  ُيتيح  ألنه   
ً
التمييز   ،(Difficulty Parameter)نظرا ومعلم 

(Discrimination Parameter)،    التخمين نوع    ،(Pseudo-guessing Parameter)ومعلم  من  اختبار  فقرات  استخدام  عند  أهميته  تظهر  والذي 

 ( Adedoyin & Adedoyin , 2013) ,اإلختيار من متعدد

األ  افتراضاتها  النظريتين في   إلختالف كال 
ً
أن  ساسيونظرا املتوقع  للنتائج فمن  بنائها وتحليلها لفقرات اإلختبار ومعالجتها  هناك  كون  ية، وطريقة 

 على 
ً
 ( (Fan,1998 .ات كل من املفحوصين والفقراتإحصائياختالفات بين النظريتين بناءا

ويانيك وتيكر  ففي   أجراها كل من جولر  الكالسيكية     Taker, 2013) &(Güler, Uyanik دراسة  النظرية  بين  الفقرات  تمت مقارنة معالم 

املرحلة الثانوية واملكون من )  باستخداموذلك    ،والثالثي(،  والثنائي  ،حادي ونظرية استجابة الفقرة بنماذجها الثالث )األ  ( فقرة من  25اختبار القبول في 

( طالب. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل مطابقة للبيانات كانت للنموذج 1250نوع اإلختيار من متعدد تم تطبيقه على عينة عشوائية مكونة من )

املعلم  حققت    ،ثالثي  النموذج  لهذا  الفقرات  معالم  أن  لها  أ كما  املناظرة  املعالم  وبين  بينها  ارتباط  الكالسيكية  باستخدامدنى  واستخلصت  ،  النظرية 

 في استخدام النظرية الكالسيكية للنموذجين األ 
ً
 بين النظرية الكال إحصائيواختالف دال ، والثنائي لنظرية استجابة الفقرة  حادي الدراسه تشابها

ً
سيكية  ا

 .والنموذج ثالثي املعلم وخاصة في حال ارتفاع احتمالية التخمين

دراسة قارنت بين كل من صعوبة وتمييز الفقرات ملقياس القدرة الرياضية (  (Abedalaziz & Leng , 2013وقد أجرى كل من عبدالعزيز ولينغ  

ا   باستخدام( فقرة  74واملكون من ) الكالسيكية والنماذج  الفقرة )األ نظرية االختبار  والثالثي(. وقد تم تطبيق ،  ، والثنائيحادي لثالثة لنظرية استجابة 

( من  مكونة  عينة  على  الدراسة  العاش 602اداة  الصف  طالب  من  طالب  مطابقة    ،ر(  في  األفضل  كان  املعلم  ثالثي  النموذج  أن  النتائج  أظهرت  وقد 

الكالسيكية النظرية  ملؤشرات  األكثر مقاربة  كانت  املعلم  النموذج ثالثي  الناتجة من  املؤشرات  بأن  النتائج  أظهرت  الدراسة    أوصتوقد    ،البيانات،كما 

 الفقرة بشكل منفصل أو مشترك لوصف طبيعة خصائص الفقرات.  بإمكانية استخدام النظرية الكالسيكية ونماذج نظرية استجابة

كيانجتي    ال   (Kyungtae, 2015)وقام  ونظرية  بدراسة  الكالسيكية  بالنظرية   
ً
ممثلة للتحليل  السيكومترية  النماذج  وضعف  قوة  مدى  ختبار 

اختبار القراءة والفهم واملكون من ) ( طالب. وقد أظهرت النتائج أن النموذج 10897مكونة من )  على عينة  ( فقرة 22استجابة الفقرة في تحليل فقرات 

الكالسيكي النظرية  على  املعلم  ثالثي  النموذج  تفوق  كما  األخرى،  بالنماذج  مقارنة  االختبار  هذه  لبيانات  مطابقة  أفضل  حقق  املعلم  بتوفير  ثالثي  ة 

  .معلومات أكثر عن خصائص الفقرات )التمييز، والصعوبة، والتخمين(

النظرية الكالسيكية ونماذج    باستخدام  معالم الفقرات واملفحوصين واستقاللية كل منهما عن اآلخر   على مقارنة(  2015النعيمي )  راسةركزت د و 

الوطني اإلختبار  ببيانات   
ً
الفقرة، مستعينا استجابة  )  نظرية  بدائل90واملكون من  اإلختيار من متعدد ألربعة  نوع  بقت  ( فقرة من 

ُ
)  ط (  1000عينة من 

الثامن الصف  طلبة  توزيع   ،طالب وطالبة من  وبين  الكالسيكية  النظرية  في  الخام  العالمات  توزيع  بين  النتائج وجود عالقة قوية وطردية  اظهرت  وقد 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة   ،م املعل أحادي وكانت اعلى قيمه ملعامل االرتباط بين النظرية الكالسيكية والنموذج   ،القدرات في نظرية استجابة الفقرة 

النموذج الثنائي والثالثي. كما أظهرت    باستخدامبينما كانت قوية وطردية    ،املعلم   أحادي تامة بين معامالت الصعوبة في النظرية الكالسيكية والنموذج  

https://www.google.com.sa/search?espv=2&q=Unidimensionality&spell=1&sa=X&ei=yqUuVevZGoTYPJOugagC&ved=0CBoQvwUoAA
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بينما تمتعت   ،0.87 – 0.75)نائي املعلم والذي تراوح بين )لى حد ما بقيم تقدير معلم التمييز بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثإ النتائج ارتباط قوي  

    0.44 – 0.11).العالقة بين معامالت التمييز في كل من النظرية الكالسيكة والنموذج ثالثي املعلم بضعف واضح حيث تراوحت بين )

اوبيجو وافالبيو  الفقرة   ( Awopeju & Afolabi, 2016)  قارنت دراسة  الكالسيكية ونظرية استجابة  للنظرية  الصعوبة والتمييز  بين مؤشرات 

اختبار   في  املفحوصين  بقدرة  الثالث، وعالقتها  الرياضياتبنماذجها  )  ،في  الحجم  في  الدراسة من مجموعتين مختلفتين  تكونت عينة    1000 ,100)وقد 

 في تقديرات مؤشرات  ( فقرة م60والذين قد خضعوا الختبار الرياضيات املكون من )
ً
 قويا

ً
ن نوع االختيار من متعدد. وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتباطا

   ،املعلم بالنسبة ملعلم الصعوبة  أحادي الصعوبة بين النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة وخاصة مع النموذج  
ً
 قويا

ً
كما أظهرت النتائج ارتباطا

النموذج مع  وخاصة  التمييز  مؤشرات  الدراسة    بين  وخلصت  املعلم،  اإل إ ثنائي  للخصائص  تقديرها  في  النظريتين  تشابه  والسيكومترية حصائيلى  ة 

 لالختبارات.  

( فودة  أبو  دراسة  اال إ (  2016وهدفت  نظرية  بين  وفقراته  لالختبار  السيكومترية  الخصائص  بين  التوافق  عن  الكشف  الكالسيكية لى  ختبار 

املرجع،   اختبار محكي  في مطابقة  املعلم  ثنائي  )  من خاللوالنموذج  الرياضيات مكون من  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد ألربعة 30اختبار في مادة 

كما  ( فقرة للنموذج ثنائي املعلم، 28( فقرة للنظرية الكالسيكية، و)29وقد اظهرت النتائج مطابقة ) ،( طالب140تطبيقه على عينة مكونة من ) تم  بدائل

ة بين معاملي الثبات  إحصائيوجود فروق ذات داللة  و ة بين معاملي الصدق لصالح النظرية الكالسيكية, إحصائيأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  

 لصالح النموذج ثنائي املعلم.

 من اليجي
ً
النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لنظرية استجابة    بين Abanobi    & (Eleje, Onah  2018 ,)وابانوبي    ،واوناه   ،وقارن كال

( فقرة من نوع االختيار من متعدد تم تطبيقه على عينة مكونة  50الفقرة في نتائج تحليل فقرات اختبار مهارات التحليل الكمي االقتصادي واملكون من )

ا 517من ) انتقاء الفقرات    ،لثالثة( طالب وطالبة من طلبة اإلقتصاد في السنة  وعند مقارنة نتائج التحليل في كال النظريتين أظهرت النتائج اختالف في 

 للمعايير املقبولة ملعلم التمييز ضمن نظرية استجابة الفقرة 
ً
 ملعالم الفقرات )الصعوبة والتمييز(؛ حيث تم استبعاد فقرتين تبعا

ً
  11و)  ،تبعا

ً
( فقرة تبعا

الكالس النظرية  التمييزملعايير  )أ كما    ،يكية ملؤشر  )8نه تم استبعاد  الفقرة و   لنظرية استجابة 
ً
تبعا املقبولة  الصعوبة  تتوافق مع قيم  (  15( فقرات لم 

 للنظرية الكالسيكية
ً
  ،(0.86( بينما بلغ في النموذج ثالثي املعلم )0.66وقد أظهرت النتائج ان معامل الثبات في النظرية الكالسيكية قد بلغ )  ،فقرة تبعا

 كثر فاعلية في الكشف عن الخصائص السيكومترية.أ النموذج ثالثي املعلم ضمن نظرية استجابة الفقرة كنموذج  باستخدامهذه الدراسة  أوصتوقد 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

شير  
ُ
لت تطورات  تحمله من  بما  املعلومات  وتقنية  والتربوي  النفس ي  القياس  في علم  املعاصرة  التوجهات  نظم  إ جاءت  في  النظر  إعادة  لى وجوب 

   ،لى اإلهتمام ببناء االختبارات وبتصميم فقراتهاإوالحاجة  ،وأساليب القياس
ً
ة في قياس لى نظريات معرفية؛ إذ تقوم االختبارات التحصيليإ وذلك استنادا

مَما يستلزم اإلعتماد على نماذج لترجمة  ،والتي ال يمكن قياسها أو مالحظتها بشكل مباشر -كقدرات املفحوصين وتحصيلهم  -ُبنى افتراضية وسمات كامنة

دقيق بشكل  االختبارات  املفحوصين على هذه  بأساليب    ،أداء  نتائجهاإحصائيواإلستعانة  في  الوثوق  يمكن  له  ،ة  أن ومعرفة كيف  املهارة  أو  القدرة  ذه 

وقياس وتطور النمو   ،والذي بدوره سيساهم في التقدم التربوي   ،بشكٍل إيجابي في التحليل والتشخيص والعالج  مما يساعد  ،تعكس استجابة املفحوص

 ( 2011،)عالم .لى الكفاءة املرجوة إ اإلنساني بما يصل 

بعدم استقاللية   هاتلخيص  والتي يمكن  تعاني من نقاط ضعف عديدة فإنها    بناء االختباراتوبالرغم من شيوع استخدام النظرية الكالسيكية في  

العينة نتائج ؛ فال  خصائص اإلختبار عن خصائص  امكانية تعميم  الذي يحول دون  األمر  املفحوص والفقرة على متصل واحد،  يمكن وضع خصائص 

مخت لنماذج  تعرضوا  الذين  املفحوصين  ومقارنة  اإلختبار  لالختبار  هذا  لإلختبار  ،(Wiberg, 2004)لفة  الكلية  الدرجة  على  تمثل    وتركيزها  بإعتبارها 

للطالب الحقيقية      القدرة  
ً
يكون مضلال ماقد  )عيدوهو  واملعلم  الطالب  املمتحنين عند   .( 2004،لكٍل من  أداء  كيفية  توفر معلومات عن  ال  أَنها  كما 

القدرة  مستويات  بإختالف  الخطأ  مقدار  عن  تفصيلية  معلومات  توفر  وال  املقاسة،  للسمة  مختلفة  قدرة  .  ((Crocker & Algina, 1986  مستويات 

 (. Lord, 1980) إضافة الى عجزها عن توفير قواعد للتنبؤ بإستجابة املفحوصين على الفقرات املختلفة

ظهرت أهمية تطبيق   ،وتجاوز عيوب ومشكالت النظرية الكالسيكية  ،وفي سبيل تطوير االختبارات التحصيلية بما يواكب التقدم في هذا املجال

 (.    2014،لى نموذج اختبار تحصيلي أكثر دقة وموضوعية )عودة إ نظرية استجابة الفقرة كنظرية حديثة تعد بالوصول 

 
ً
 في بناء االختبارات التحصيليةأ كثر  أ اإلختيار من متعدد من    فقرات    لكون ونظرا

ً
واعتماد معظم واضعي هذه االختبارات    ،شكال الفقرات شيوعا

 لتضارب الدراسات السابقة حول النتائج التي خلصت   ،على نظرية االختبار الكالسيكية وإجراءاتها في بناء وتطوير هذه اإلختبارات  أساس يبشكل  
ً
ونظرا

اختبار تحصيإ  بناء  الفقرة في  الضوء حول استخدام نظرية استجابة   من 
ً
الدراسة إللقاء مزيدا النظريتين؛ فقد جاءت فكرة هذه  ملادة ليها من كلتا  لي 

التي    ،اإلنجليزيةاللغة   السيكومترية  الخصائص  أهم  الكالسيكية    ا تفوقهومدى    ، حققهاتومعرفة  النظرية  ُوجد-على  انتقاء فقرات    -إن  في مجال  وذلك 

 باإلجابة عن األسئلة التالية: دراسةلتتحَدد مشكلة ال ،والكشف عن الخصائص السيكومترية لكٍل من الفقرات و لالختبار ككل ،االختبار

 املعد لهذه الدراسة؟  اإلنجليزيةتقاء فقرات اختبار اللغة ما مدى التوافق بين النظريتين الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة في ان •
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• ( السيكومترية  الخصائص  الختبارما  والثبات(  اللغة    الصدق  في  ا   اإلنجليزيةتحصيلي  نظرية  من  كل  وفق  الدراسة  هذه  في  ختبار ال املستخدم 

 الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ 

 ات املحسوبة وفق كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ ة ملعامالت الثبإحصائيهل توجد فروق ذات داللة  •

 ة ملعامالت الصدق املحسوبة وفق كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ إحصائيهل توجد فروق ذات داللة  •

 هداف الدراسة:أ  . 2.1

اللغة   • اختبار تحصيلي في  املعلم في مطابقة فقرات  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  بين كل من  الفروق  األول    اإلنجليزية الكشف عن  للصف 

 ثانوي. 

اللغة   • مادة  في  تحصيلي  الختبار  السيكومترية  الخصائص  على  الثانوية    اإلنجليزيةالتعرف  املرحلة  طالب  من  عينة   النظرية   باستخدامعلى 

 الكالسيكية.

اللغة   • مادة  في  تحصيلي  السيكومترية الختبار  الخصائص  الثانوية    اإلنجليزيةالتعرف على  املرحلة  ثالثي    باستخدامعلى عينة من طالب  النموذج 

 املعلم. 

 للنظريتين. •
ً
 توفير صورة موضوعية الختبار تحصيلي يتمتع بخصائص االختبار الجيد تبعا

 همية الدراسة:  أ  . 3.1

 هميتها من خالل:أ تستمد هذه الدراسة 

املعلم،  األهمية النظرية: تساهم في تدعيم جوانب التوافق واالختالف بين النظريتين الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة متمثلة بالنموذج ثالثي   •

ة والقصور في كل منهما.   وإيضاح جوانب القوَّ

اللغة   • ملادة  اختبار  نموذج  الدراسة  هذه  ستوفر  العملية:  بخصائص    باستخدام  اإلنجليزيةاألهمية  سيتمتع  والذي  املعلم،  الثالثي  النموذج 

ة دقيقة لتحليل فقرات االختبار وطرق جيدة إلنتقاء الفقرات وتطوير أدوات القياس، إحصائيسيكومترية جيدة، كما أنها ستزود املعلمين بطرق  

 . لى دقة أكبر في تقدير قدرات املفحوصينإ وبالتالي الوصول 

 مصطلحات الدراسة:  . 4.1

  T))حدى نظريات القياس التي تهدف لتقدير مايعرف بالدرجة الحقيقة للمفحوص  إ هي    : (Classical Test Theory)ختبار الكالسيكية  نظرية ال  •

للقياس   العشوائي  املالحظة    ،(E)والخطأ  الدرجات  أن  الحقيقية    (X)والتي تنص على  القدرة  املختلفة تمثل مكَون يعكس  املقاييس  عند تطبيق 

ون الخطأ  T))للطالب, ويعَبر عنه بالدرجة الحقيقية 
َ
    (.E( )Lord, 1980)ومك

سمى بالنظرية الحديثة ،  (Latent Trait Theory)وتسمى بنظرية السمات الكامنة    : ((Item Response Theoryنظرية استجابة الفقرة   •
ُ
كما ت

((Modern Test Theory،    خلف كامنة  سمات  أو  قدرات  وجود  تفترض  ا أ والتي  فقرات  على  املفحوصين  وتمثيل    ،ختباراال داء  وصف  ويمكن 

 ((Harris, 1989 .العالقة بين هذه السمة وأداء املفحوص من خالل نماذج رياضية توفرها هذه النظرية

املعلم   • ثالثي  النموذج   : (Three Parameter Logistic Model) النموذج  لهذا   
ً
وتبعا التدريج،  ثنائية  الفقرة  االستجابة  نظرية  نماذج  أحد  هو 

 ( 2012 ،)بني عطا والشريفين .عاملها الثالث: معلم الصعوبة، معلم التمييز، ومعلم التخمين للفقرة تتباين الفقرات في م

ثبات االختبار    : Test Psychometric Properties))الخصائص السيكومترية لالختبار   • بها   Test)  وصدق االختبار(  Test Reliability) ُيقصد 

Validity) (. 2011 ،)عالم 

كثرها أ ومن    ،2011)  ،ة املستخدمة في انتقاء الفقرات )هياجنةحصائيهي مجموعة من الطرق واألساليب اإل (:  Item Selection)انتقاء الفقرات   •

ا  نظرية  في  والتمييز  الصعوبة  مؤشرات  على  اإلعتماد  الكالسيكيةال شهرة  الفقرات    ،ختبار  تقدمها  التي  املعلومات  كمية  معالم إ ضافة  إ وعلى  لى 

 من    .(Mead & Mead, 2010)لفقرات عند انتقاء الفقرات في نظرية استجابة الفقرة  ا 
ً
وفي هذه الدراسة تم اإلعتماد على املعايير التي وضعها كال

(Lord, 1953)  (و(Ebel, 1965   و الكالسيكي،  النموذج  انتقاء فقرات  النموذج  2000،  و)جمحاوي   ( Warm,1978)في  انتقاء فقرات  في  ثالثي  ( 

 املعلم. 

 حدود الدراسة:  . 5.1

املوضوعي:   • اال الحد  ونظرية  املعلم  ثالثي  النموذج  دراسة  الدراسة على  اللغة تقتصر هذه  في  تحصيلي  اختبار  الكالسيكية إلنتقاء فقرات  ختبار 

 .اإلنجليزية

 (. 1439- 1438تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي ) الحد الزماني:  •
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 تم تطبيق أداة الدراسة في مدينة عنيزة فقط. الحد املكاني:  •

 تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي فقط. الحد البشري:  •

 منهجية البحث وإجراءاته:  .2

 منهج الدراسة:   . 1.2

  
ً
 جراءات الدراسة.ملالءمته إل سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 مجتمع الدراسة:   . 2.2

   .ه( 1439-1438تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي في مدارس محافظة عنيزة الحكومية للعام الدراس ي )

 عينة الدراسة:   . 3.2

 أ
ا
   العينة الستطالعية: :ول

( واملكونة من  األولية  بصورته  االختبار  تطبيق  تم  الباحثة على  52حيث  قبل  )( فقرة من  استطالعية حجمها  وقد ساهمت   ،( طالبة100عينة 

 وحساب الزمن املناسب لإلستجابة على االختبار.  نتائج هذا التطبيق في تحسين االختبار

 
ا
 ة: ساسيالعينة ال  :ثانيا

األ  الدراسة  عينة  )ساسيتكونت  من  للعام  1076ة  الحكومية  عنيزة  محافظة  مدارس  في  املنتظمات  ثانوي  األول  الصف  طالبات  من  طالبة   )

( املراحل  ،ه(  1439-1438الدراس ي  متعددة  العنقودية  العشوائية  الطريقة  بواسطة  العينة  اختيار  وحدات   ،وتم  هي  والشعبة  املدرسة  كانت  حيث 

 مجتمع وعينة الدراسة.  أفرادتوزيع ( 1ويظهر جدول )  ،اإلختيار

 مجتمع وعينة الدراسة  أفراد(: توزيع 1جدول )

 النسبة املئوية للعينة  العينة  املجتمع  املدرسة 

 % 14.9 160 200 الثانوية الثالثة 

 % 9.4 101 106 الثانوية السادسة 

 % 9.9 107 119 الثانوية الحادية عشر 

 % 9.1 98 110 الثانوية الثانية 

 % 14.5 156 156 الثانوية السابعة 

 % 18.3 197 224 الثانوية الخامسة 

 % 5.3 57 72 ثانوية أم املؤمنين  

 % 6.9 74 77 الثانوية األولى

 % 6.4 69 70 ثانوية التحفيظ األولى 

 % 2.7 29 49 الثانوية الثامنة 

 % 2.6 28 62 الثانوية الرابعة 

 %100 1076 1245 املجموع 

 أداة الدراسة:.  4.2

اللغة   ملادة  تحصيلي  اختبار  من  الدراسة  أداة  من    اإلنجليزيةتكونت  الثانوي  األول  الباحثةإ للصف  هدف  ،  عداد  تحصيل والذي  قياس  الى 

 Traveller 2). لهذه املرحلة ) من املقرر الدراس ي الوحدة األولى والثانيةالطالبات في 

 ختبار:  تصحيح ال   . 5.2

 ثم قامت الباحثة بتصحيح اال 
ً
عطيت القيمة )إ دخال البيانات إ ختبار يدويا

ُ
؛ حيث ا

ً
 ( لإلجابة الخاطئة.  0( لإلجابة الصحيحة، والقيمة )1لكترونيا

 الخصائص السيكومترية لالختبار:   . 6.2

 أ
ا
   صدق الختبار: :ول

 من ذوي االختصاص )معلمات اللغة  14خالل عرض فقرات االختبار واألهداف التي تمثلها على )من    صدق املحتوى:   •
ً
للصف    اإلنجليزية( محكما

ومناهج وطرق تدريس    اإلنجليزيةبدرجة الدكتوراة واملاجستير في تخصص اللغة    أكادميينو ،  اإلنجليزيةومشرفات تربويات ملادة اللغة    ،األول ثانوي 

 . % 80)قل من )أ وبناًء على نتائج التحكيم تم حذف فقرات كانت نسبة االتفاق عليها  ،(اإلنجليزيةاللغة 

تم التحقق من هذا الصدق من خالل التحليل   (. وقد2011،التحديد العملي للعوامل التي تؤثر في األداء )أبو عالمالذي يعتمد على  و  صدق البناء: •

حيث يتم حساب الجذور الكامنة من مصفوفة   ؛(Parallel Analysis) والتحليل املوازي    (Exploratory factor Analysis)العاملي االستكشافي  
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ذا زاد مقدار الجذور الكامنة له في  إ واعتبار العامل على أنه جوهري    ،قيم الجذور الكامنة العشوائية للبيانات املوازية البيانات األصلية ومقارنتها ب

 (. 2017،البيانات االصلية عن نظيرتها في العشوائية )املومني

 
ا
 ثبات الختبار:  :ثانيا

حيث بلغت  KR-20)معادلة كيودر ريتشاردسون ) باستخدامتم التحقق من ثبات اإلتساق الداخلي  ثبات التجانس الداخلي )اإلتساق الداخلي(: •

 Alpha if Itemلى تمتع اإلختبار بثبات جيد. كما تم استخراج معامل ارتباط ألفا في حال حذف الفقرة )إ ( مما ُيشير  0.924قيمة معامل الثبات )

Deleted لى أن جميع الفقرات كانت مناسبةإ شار أ والذي  ،اإلختبار كل على حده ( للتحقق من ثبات تجانس فقرات . 

 ة املستخدمة في الدراسة: حصائيالساليب اإل   . 7.2

 ة الالزمة لذلك وهي كما يلي: حصائيجراء املعالجالت اإل إ لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة على األسئلة، تم 

 لنظرية االختبار الكالسيكية وذلك  •
ً
 . Excel ,SPSS-19)برنامجي ) باستخداماستخراج الخصائص السيكومترية للفقرات )الصعوبة والتمييز( تبعا

البيانات إلفتراض   • العاملي االستكشافي  أحاديالتحقق من مطابقة  التحليل  املعلم بواسطة  للنموذج ثالثي  البعد  )  باستخدامة    (, SPSS-19برنامج 

 (.  AMOS -24برنامج ) باستخداموالتحليل العاملي التوكيدي 

الفقرات • )S-X2) استخراج مؤشر مطابقة  العامة  املطابقة  املعلم  M2( ومؤشر  ثالثي  البارامتري  للنموذج  اإل   باستخدام(  -IRT)  حصائيالبرنامج 

PRO4 .) 

 (. LD χ²مربع كاي لالستقالل املوضعي ) حصائيالتحقق من االستقالل املوضعي من خالل االختبار اإل  •

 للنموذج ثالثي املعلم )الصعوبة •
ً
 والتخمين( .  ،والتمييز  ،استخراج الخصائص السيكومترية للفقرات تبعا

 لنظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم من خالل استخراج   •
ً
معامل  استخراج الخصائص السيكومترية لالختبار )الصدق والثبات( تبعا

واستخراج معامل الصدق املحكي    ،( للثبات في النظرية الكالسيكية ومعامل الثبات التجريبي في النموذج ثالثي املعلم (KR-20كيودر ريتشاردسون 

 لكال النظريتين.

االتفا • انتقاء فقرات االختبار من خالل معادلة كوبر لحساب نسبة  املعلم في  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  بين  االتفاق  ق )  حساب نسبة 

Cooper, 1974 :)  

 

 

     

الثبات الناتجين من النظرية التقليدية والنموذج ثالثي املعلم بواسطة   • الحزمة    باستخداموذلك    ،(X2)  إحصائيحساب داللة الفرق بين معاملي 

 (.R- Package)ة حصائية جزئية ضمن الحزمة اإل إحصائيوهي حزمة  ، Cocron))ة كوكورن حصائياإل 

اختبار • التقليدية والنموذج ثالثي املعلم باستخدام  لحساب داللة الفرق  (  (T  الكشف عن داللة الفرق بين معاملي الصدق الناتجين من النظرية 

 ت املترابطة. بين معاملي صدق للعينا

 النتائج وتفسيرها:  .3

 ختبار الكالسيكية؟" لنظرية ال  اإلنجليزية"ما مدى مطابقة فقرات اختبار تحصيلي في اللغة  النتائج املتعلقة بالسؤال الول:. 1.3

اإل  البرنامج  استخدام  تم  فقد  السؤال  هذا  عن  اللغة    (SPSS-19)  حصائيلإلجابة  الختبار  والتمييز(  )الصعوبة  الفقرات  خصائص  لحساب 

الكالسيكية  اإلنجليزية االختبار  نظرية  وفق  الدراسة  هذه  في  الصحيحة    ، املستخدم  اإلجابات  عدد  الصعوبة  معامل  يمثل  الكلي إ حيث  العدد  لى 

التمييز من خالل   تم حساب معامل  كما  االختبار,  املصحح  لإلستجابات على كل فقرة من فقرات  اإلرتباط  لكل فقرة (  Point Biseral)إيجاد معامل 

 ( يبين قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار. 2وجدول ) ،(Corrected Item – Total Correlation)باإلختبار بعد حذف قيمة الفقرة 

 كالسيكية(: معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي وفق النظرية ال2جدول )

 التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة  التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة  التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة 

1 0.36 0.44 15 0.47 0.42 29 0.41 0.35 

2 0.29 0.43 16 0.47 0.47 30 0.44 0.43 

3 0.41 0.42 17 0.39 0.31 31 0.30 0.41 

4 0.47 0.39 18 0.33 0.36 32 0.39 0.38 

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +عدد مرات االتفاق
X 100   
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5 0.48 0.51 19 0.39 0.58 33 0.32 0.35 

6 0.43 0.31 20 0.52 0.41 34 0.31 0.43 

7 0.55 0.48 21 0.38 0.41 35 0.28 0.49 

8 0.63 0.49 22 0.35 0.34 36 0.50 0.40 

9 0.58 0.52 23 0.47 0.32 37 0.24 0.15 

10 0.41 0.46 24 0.63 0.42 38 0.40 0.52 

11 0.50 0.49 25 0.42 0.34 39 0.33 0.32 

12 0.47 0.37 26 0.35 0.39 40 0.41 0.42 

13 0.42 0.47 27 0.27 0.35 41 0.46 0.29 

14 0.24 0.29 28 0.50 0.43 42 0.36 0.29 

( الجدول  )2يبين  بين  ترواحت  قد  االختبار  لفقرات  الصعوبة  قيم معامالت  أن  املتوسط  ،  (0.63 – 0.24(  تم حساب  ملعامالت  كما  الحسابي 

( كما  0.58 - 0.15( أن قيم معامالت تمييز الفقرات قد تراوحت بين )2(. كما يبين الجدول )0.09( بإنحراف معياري )0.41صعوبة الفقرات والذي بلغ )

 (.0.08, بإنحراف معياري )0.40)تم حساب املتوسط الحسابي ملعامالت للتمييز والذي بلغ )

 ملعامالت الصعوبة والتمييز لها بالرجوع الى )( معايي3ويوضح الجدول )
ً
 .(Lord, 1953 ; Ebel, 1965ر للحكم على هذه الفقرات وانتقاءها تبعا

 ملعامالت الصعوبة والتمييز لإلختيار من متعدد لربعة بدائل في 3جدول)
ا
 نظرية الكالسيكية ال(: معايير انتقاء الفقرات تبعا

 الفقرات املحذوفة  املقبول املدى  معلم الفقرة 

0.25  الصعوبة  ≤ 𝑝𝑖 ≤ 0.6 8, 14, 24, 37 

 𝑑𝑖 37    0.2 ≤ التمييز 

(  37 ,14وكذلك تم حذف الفقرتين )  ،0.6)( لسهولتهما وتجاوز معامل صعوبتهما عن )24 ,8تم استبعاد الفقرات )  هذه املعاييروباإلعتماد على  

معامل   وانخفاض  صعوبتهما  )إلرتفاع  عن  لهما  )  ، 0.25)الصعوبة  الفقرة  تمييز  أن  تم 37كما  ذلك  وعلى  للتمييز؛  املقبول  األدنى  الحد  من  اقل  كان   )

 استبعادها. 

(  على ماسبق فقد طابقت 
ً
اللغة    38)وبناءا التحصيلي في  اإلختبار  ل   اإلنجليزيةفقرة من فقرات  النهائية  بصورته  الدراسة  في هذه  نظرية  لاملعد 

اال   % 90.48)و يشكل ما نسبته )الكالسيكية، وه عد مرتفعة وتؤكد على  من فقرات 
ُ
ت الكالسيكية  أ ختبار. وهي نسبة  النظرية  افتراضات  تمتاز والتي  ن 

 . Harris,1989)) بالبساطة وأنها تطابق معظم البيانات

 للنموذج ثالثي املعلم؟"  اإلنجليزيةالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:"ما مدى مطابقة فقرات اختبار تحصيلي في اللغة   . 2.3

 من اإلفتراضات  
ً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التحليالت الخاصة بنظرية استجابة الفقرة، وحيث أن هذه النظرية تتطلب تحقق عددا

 التحقق من هذه اإلفتراضات، وذلك كمايلية ساسياأل 
ً
 :كمبررات مسبقة إلستخدامها؛ فقد تم بداية

 ة لنظرية استجابة الفقرة: ساسيالتحقق من اإلفتراضات ال  -أ

 : (Unidimensionality)  ة البعدأحادي •

 أ
ا
 : Exploratory Factor Analysis))التحليل العاملي اإلستكشافي  :ول

والذي ُيعد أحد أهم طرق التحقق     ة البعدأحاديللتحقق من افتراض    التحليل العاملي اإلستكشافيتم استخدام      SPSS-19))برنامج    واسطةب

 ملا أشار له أحاديمن 
ً
 من التحقق من مدى أ .  وقد قامت الباحثة ((Hattie, 1985ة الُبعد تبعا

ً
يانات عينة الدراسة إلجراءات التحليل العاملي  ب مالءمةوال

 (:   4وذلك كما هو مبين في جدول)، Keiser-] [Meyer Olken (KMO) ماير اولكن -ومؤشر كايزر  ( Bartlett's Test)اختبار بارتليت  باستخدام

 (KMO)ومؤشر  (Bartlett's Test)(: نتائج اختبار 4جدول )

 املستخدم الختبار  قيمته الدللة 

0.01 8619.273 Bartlett's Test 

 KMO 941. تدل على جودة املعاينة. 

https://www.google.com.sa/search?espv=2&q=Unidimensionality&spell=1&sa=X&ei=yqUuVevZGoTYPJOugagC&ved=0CBoQvwUoAA
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  941.قد بلغت ) (KMO)ماير اولكن -ة، كما يظهر أن قيمة مؤشر كايزر إحصائيبداللة  (Bartlett's Test)( تمتع اختبار بارتليت 4جدول ) ظهريُ 

،  مما ُيفيد ان البيانات مالئمة وبشكل كبير ألغراض اجراء التحليل العاملي )الشافعي   ،0.5)والبالغ )( وهي قيمة مرتفعة وتزيد عن الحد األدنى املقبول  0

2014 .) 

البيانات التحقق من مالئمة  الرئيسية  إ تم    ،بعد  املكونات  بطريقة  االستكشافي  العاملي  التحليل  (  Principal Components Analysis)جراء 

الطالبات على االختبار )  إلستجابات  واملكون من  املستجيبات   ،( فقرة من نوع اإلختيار من متعدد ألربعة بدائل42التحصيلي  الطالبات  بلغ عدد  حيث 

الجذر الكامن لكل واحد منها اكثر من واحد  9)وقد افرزت النتائج وجود )،  طالبة  1076))  من التباين بلغ   ،عوامل بلغت قيمة 
ً
وفَسرت بمجموعها قدرا

(43.46 %) ،  ( الكامنة  5ويبين جدول  الجذور  قيم   )(Eigenvalues)    منها قبل كل  املفَسر من  التباين  ونسبة  العوامل    ،variance  (Explained)لهذه 

 . Cumulative variance)) لى نسبة التباين التراكميإ إضافة 

 الكامنة ونسبة التباين املفسر لكل عامل ونسبة التباين التراكمي (: قيم الجذور 5جدول )
Components Initial Eigenvalues Components Initial Eigenvalues 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 8.637 20.565 20.565 6 1.118 2.663 35.849 

2 1.680 3.999 24.565 7 1.109 2.641 38.490 

3 1.294 3.080 27.645 8 1.061 2.525 41.015 

4 1.192 2.839 30.483 9 1.029 2.451 43.466 

5 1.135 2.703 33.186 

 ملا يلي:أحاديالتحصيلي املستخدم في هذه الدراسة يحقق افتراض  اإلنجليزية( أن اختبار اللغة 5يتضح من الجدول )
ً
 ة البعد وذلك تبعا

الكامن   • الجذر  قيمة  )  (Eigen value)بلغت  األول  )  ،(8.63للعامل  بلغت  الكلي  التباين  من  نسبة  فَسر  عن    ،%20.56)كما  تزيد  نسبة  وهي 

األول    ،((20% للعامل  الكامن  الجذر  أن نسبة  )إ كما  بلغت  الثاني  للعامل  الكامن  الجذر  أكبر من  5.14لى  أن   ،((4( وهي قيمة  الذي يؤكد  األمر 

 
ً
 واحدا

ً
 (. Reckase, 1979) االختبار يقيس عامال

 (: 1في شكل )وذلك كما هو موضح  (Scree Plot)اختبار  باستخدامكما تم تمثيل الرسم البياني للجذور الكامنة  •

 

 

 

 

 

 

 (: التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل املكونة لالختبار1شكل )

( تفوق العامل األول على بقية العوامل وتقارب بقية العوامل األخرى، األمر الذي  1في شكل )(  Scree Plot)الرسم البياني للجذور الكامنة    ظهري

 على 
ً
 ثالثا

ً
 ة البعد لإلختبار املستخدم في هذه الدراسة. أحادييعد دليال

 
ا
   : Confirmatory Factor Analysis))التحليل العاملي التوكيدي  :ثانيا

برنامج   استخدام  خالل  من  املطابقة    AMOS-24))وذلك  مؤشرات  حساب  تم  حيث  العاملية،  املقياس  ُبنية  على  للحكم  دقة  اكثر  كدليل 

[Goodness of Fit (GOF)] ( 6الُبعد(, وذلك كما هو موضح في جدول ) أحادي لنموذج العامل العام .) 
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 التحليل العاملي التوكيدي (: مؤشرات جودة املطابقة لنموذج 6جدول )

 القيمة املعيار  املؤشر 

 Goodness of Fit Index [ 0.80 ( ≤GFI )   0.944( GFI)  [مؤشر جودة املطابقة  

 Index (CFI) Fit Comparative [ CFI) ≥ 0.80 ) 0.938 [مؤشر املطابقة املقارنة 

 Tucker - Lewis Index (TLI [ TLI) ≥ 0.80 ) 0.933 [(لويس   -مؤشر توكر

 IFI) ≥ 0.80 ) 0.94 [Incremental Fit Index (IFI)] مؤشر املطابقة التدريجي  

 0.06 0.024 ≥ (RMSEA) (RMSEA)الجذر التربيعي ملتوسط مربعات أخطاء التقدير  

( للنموذج  أ (  6وُيظهر جدول  البيانات  )الشافعي  أحادي ن مؤشرات جودة مطابقة  املقبول  املدى  في  إضافة  2014  ،الُبعد وقعت جميعها  لى إ (. 

 وأكثر الطرق دقة للتحقق من لى مطابقة جيدة للنموذج؛ األ إ تمتعها بقيم مرتفعة وهو ما ُيشير 
ً
 رابعا

ً
 ة الُبعد. أحاديمر الذي ُيعد دليال

املوضعي   • التحقق من  :Local Independence))الستقالل  املوضعي    إحصائيخالل    تم  اإلستقالل  يقوم على مقارنة   (,LD χ²)فحص  والذي 

فيجب   ،(Local dependence)لى عدم وجود استقاللية موضعية  إ حيث يشير ارتفاع قيمته    ،التكرارات املتوقعة واملالحظة لكل زوج من الفقرات

وعلى ذلك تم حذف الفقرات التي لم تحقق هذا الشرط    ؛( 𝜒2LD( )2011 ,Toitdu  & Thissen ,Cai  <10عن ) حصائين ال تزيد قيمة هذا الإل أ 

 لهذا الشرطإحصائيوذات الخصائص األضعف 
ً
 من كل زوج  والتي اظهرت انتاهاكا

ً
 (.  17,35وهما )  ،ا

 ملا أشار    ،االختبار%( من الطالبات االستجابة على فقرات  80تمت به )أ تم احتساب الزمن الذي    Nonspeeded):)التحرر من الوقت   •
ً
وذلك تبعا

وسوامينثان  إ  هامبلتون  من   
ً
كال )أ لى  إ   ((Hambleton & Swaminathan, 1985ليه  استجابة  عند  اإلفتراض  هذا  التحقق  يمكن  من  80نه   )%

 .%( من الفقرات75أو عند اإلجابة على مانسبته )، املفحوصين على فقرات االختبار

   علم:مطابقة الفقرات للنموذج ثالثي امل •

البيانات   تحليل  املعلم  (  IRT-PRO4)  برنامج  باستخدامتم  ثالثي  للنموذج  البيانات  للفقرة بواسطةللتحقق من مطابقة  املطابقة  وهو    ,مؤشر 

 من: باستخداميقيس مدى تحقق شرطي التزايد املطَرد والشكل اللوجستي لفقرات االختبار، وقد تم ذلك  إحصائي
ً
 كال

) مؤشر مطابقة الفقرة   .1
2

X-S:)    الدالة القيم  شير 
ُ
ت   إحصائيحيث 

ً
للنموذج  إ ا الفقرات  )Meseganaw, 2014) لى عدم مطابقة  (  7(. ويظهر جدول 

 التحصيلي. اإلنجليزيةلفقرات اختبار اللغة  ( 2X-S)قيم مؤشر املطابقة 

  ملطابقة الفقرات للنموذج ثالثي املعلم (2X-S)ات إحصائي (: 7جدول ) 
Item 2X-S d.f. Probability Item 2X-S d.f. Probability  

1 23.59 35 0.9290 22 46.04 34 0.0812  
2 25.10 33 0.8366 23 36.46 34 0.3540  
3 30.05 31 0.5158 24 15.98 27 0.9535  
4 30.66 33 0.5851 25 27.22 32 0.7083  
5 22.09 28 0.7779 26 23.92 32 0.8478  
6 30.48 35 0.6868 27 28.29 35 0.7825  
7 35.53 27 0.1256 28 24.17 32 0.8385  
8 15.62 19 0.6833 29 45.05 34 0.0972  
9 32.67 20 0.0365 30 23.37 31 0.8358  

10 22.81 29 0.7858 31 27.15 32 0.7115  
11 35.39 28 0.1584 32 22.33 35 0.9524  
12 20.38 33 0.9580 33 23.66 33 0.8844  
13 27.59 31 0.6432 34 30.70 32 0.5333  
14 19.35 36 0.9894 35 32.43 31 0.3978  
15 23.92 32 0.8477 36 31.70 32 0.4832  
16 29.28 29 0.4520 37 28.56 36 0.8070  
17 19.95 32 0.9523 38 26.83 30 0.6332  
18 24.12 35 0.9172 39 22.74 35 0.9453  
19 31.82 26 0.1986 40 31.35 32 0.5007  
20 32.67 30 0.3363 41 32.99 35 0.5666  
21 30.35 32 0.5511 42 31.78 35 0.6252  

 للمؤشر9( عدم مطابقة الفقرة )7ويظهر من جدول )
ً
الفقرة    ،(S-X2)( للنموذج ثالثي املعلم وفقا قل من أ حيث كانت القيمة االحتمالية لهذه 

 لنظرية استجابة الفقرة.  ،0.05))
ً
 وبالتالي ُتحذف هذه الفقرة تبعا

اإل  .2 للنموذج:  M2)  حصائياملؤشر  العامة  للمطابقة  املؤشر  (  هذا  للنموذج بفحص  ويقوم  عام  بشكل  البيانات  خالل  مطابقة  توزيع  ا   من  ختبار 

كاي،  إحصائي مربع  للنموذج،  حيث  ات  أفضل  مطابقة  عن  له  املتدنية  القيم  التقدير  و تعَبر  أخطاء  مربعات  متوسط   ملحك 
ً
تبعا عليه  الحكم  يتم 
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(  X2)  إحصائيوهو مؤشر جَيد ُيعالج حساسية    ،لى جودة مطابقة االختبار للنموذجإ , مما ُيشير  (RMSEA < 0.06)ن تقل قيمته عن  أ والذي يجب  

 ( للمطابقة العامة للنموذج. M2( قيمة مؤشر)8) (. ويبين جدول Browen & Cudeck, 1993; Meseganaw, 2014لحجم العينة وعدد املعالم )

 ( للمطابقة العامة للنموذج 2M) حصائي(: نتائج املؤشراإل 8جدول )
RMSEA Prob. 2M 

0.02 0.0001 1019.25 

( جدول  من  )8يظهر  بلغت  التقدير  أخطاء  مربعات  متوسط  قيمة  أن   )(RMSEA= 0.02  ( عن  تقل  قيمة  يشير  0.06) وهي  مطابقة  لى  إ مما 

 البيانات للنموذج العام لنظرية استجابة الفقرة.

3.  ( الختبار  خصائص  واحتمالية   (: Test Characteristic Curveمنحنى  القدرة  من  كل  بين  العالقة  وصف  على  االختبار  خصائص  منحنى  يقوم 

للمفحوصين )الوسيدي  املتوقعة  بالدرجة   
ً
الصحيحة ممثلة امل2017  ،اإلستجابة  أنه يمثل  للنموذج(. كما  البياني ملطابقة االختبار ككل  ويوضح    ،نحنى 

. ( تمثيل منحنى خصائص اال 2شكل )
ً
 ختبار بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحصيلي اإلنجليزيةلختبار اللغة ( Test Characteristic Curve) (: منحنى خصائص الختبار2شكل )

( شكل  اال أ  ( 2يَبين  خصائص  منحنى  يأخذ شكل  ن  بتوزيع  تمتع  قد  مطابقة    ،S))ختبار  على  آخر   
ً
دليال وُيعد  يؤكد  مما  بإطراد  متزايد  أَنه  كما 

 من خالل اإل 
ً
وذلك    ،كما ُيظهر الشكل تمتع هذا املنحنى بإنحدار جيد )ميل املنحنى(  (.M2)  حصائيالنموذج العام للبيانات والذي تم الحكم عليه سابقا

 . 0.29)) وذلك لوجود نسبة من التخمين بلغت ، (0ن القاطع مع محور الصادات زاد عن )أ لى إ إضافة  ،((4.22علم تمييز بلغت لتمتع االختبار بقيمة مل

املعلم: .4 ثالثي  النموذج  في  السيكومترية  الفقرات  املعلم    خصائص  الثالثي  للنموذج   
ً
تبعا الفقرات  خصائص  حساب  البرنامج   باستخدامتم 

 ( والذي يبين قيم معالم كل فقرة واألخطاء املعيارية لتقدير كل معلم. 9وذلك كما هو موضح في جدول ) ، (IRT-PRO4)حصائياإل 

 .)s.e.والخطاء املعيارية في تقديرها ) ،)]ciوالتخمين ) ،)biوالصعوبة) ،)ai(التمييز [(: قيم معالم الفقرات 9جدول )

 

Item Ai s.e. bi s.e. Ci s.e. Item Ai s.e. bi s.e. ci s.e. 
1 1.65 0.37 0.90 0.14 0.13 0.04 24 1.65 0.22 -0.24 0.17 0.15 0.07 
2 2.66 0.62 1.19 0.08 0.16 0.02 25 2.50 0.82 1.16 0.09 0.29 0.02 
3 2.92 0.70 0.94 0.10 0.25 0.02 26 2.82 0.80 1.15 0.08 0.22 0.02 
4 1.38 0.30 0.63 0.22 0.20 0.06 27 2.08 0.49 1.49 0.12 0.16 0.02 
5 2.12 0.31 0.28 0.14 0.12 0.04 28 1.61 0.25 0.36 0.14 0.17 0.07 
6 1.30 0.31 1.06 0.18 0.22 0.05 29 1.96 0.48 1.12 0.10 0.25 0.03 
7 2.12 0.30 0.10 0.13 0.16 0.05 30 2.50 0.53 0.80 0.08 0.24 0.03 
8 3.50 0.67 -0.10 0.16 0.22 0.05 31 3.52 0.84 1.24 0.07 0.19 0.02 

10 3.62 0.90 0.87 0.08 0.24 0.02 32 1.15 0.22 0.84 0.17 0.11 0.06 
11 2.42 0.40 0.34 0.14 0.19 0.04 33 3.33 0.91 1.32 0.08 0.22 0.02 
12 1.34 0.25 0.60 0.17 0.18 0.06 34 3.54 0.91 1.17 0.07 0.18 0.02 
13 2.39 0.47 0.70 0.12 0.19 0.03 36 1.55 0.28 0.44 0.17 0.20 0.08 
14 1.74 0.54 1.79 0.15 0.14 0.02 37 3.39 2.40 1.97 0.11 0.20 0.02 
15 1.75 0.30 0.50 0.13 0.18 0.05 38 2.18 0.30 0.58 0.08 0.12 0.04 
16 3.09 0.67 0.63 0.11 0.26 0.03 39 1.93 0.47 1.44 0.10 0.22 0.03 
18 1.62 0.41 1.27 0.11 0.18 0.03 40 2.45 0.44 0.91 0.08 0.23 0.03 
19 4.22 0.79 0.61 0.09 0.15 0.02 41 1.09 0.34 0.94 0.31 0.22 0.11 
20 1.98 0.44 0.54 0.14 0.27 0.04 42 1.23 0.35 1.33 0.17 0.19 0.07 
21 2.47 0.57 0.99 0.08 0.21 0.03 Mean 2.24  0.88  0.19  
22 1.69 0.43 1.32 0.11 0.20 0.03 S.d. 0.82  0.46  0.04  
23 1.12 0.25 0.81 0.21 0.21 0.07 
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 مايلي:  9)يظهر جدول )

وانحراف معياري  ،(0.88( بمتوسط عام للصعوبة بلغ )1.97 -  0.24-بين )القيم قد ترواحت  :Threshold parameters]( bi)  [معلم الصعوبة •

((0.46.   

وحيث انه من   ،0.82)وانحراف معياري )  ،((2.24بمتوسط بلغ    (4.22 - 1.09)تراوحت القيم بين    قد:[Slope parameters (ai)]معالم التمييز   •

 إال أن ارتفاع قيمتها تعكس جودة التمييز وان كان في مدى ضيق للقدرة  ،(2.5النادر الحصول على قيم تمييز تتجاوز املدى الشائع للتمييز وهو )

(Warm, 1978 .) 
التخمين • بين  الترواحت    قد  : [Pseudo-guessing parameters(ci)]معالم  )  (0.29 - 0.11)قيم   بلغ  وانحراف    ،(0.19بمتوسط حسابي 

 .  (0.04)معياري 

 لجميع ماقد سبق فقد قامت الباحثة بإنتقاء فقرات ا 
ً
 للمدى املقبول ملعالم الفقرات في النموذج ثالثي املعلم، بالرجوع الى ما ال وتبعا

ً
ختبار تبعا

 (.10واملشار اليها في الجدول ) ، (Warm, 1978و وارم ) 2000)أشار اليه كل من جمحاوي )

 (: معايير إنتقاء فقرات النموذج ثالثي املعلم10جدول )

 الفقرات املحذوفة  املدى املقبول  معالم الفقرات 

 ال يوجد  bi)  ) bi ≥2.5 ≥ -2.5الصعوبة

 ال يوجد  0.8  ≥   ai (ai)التمييز 

 ci ≤ 0.25 16, 20, 25 ( ciالتخمين )

)وباألخذ   جدول  في  املقترحة  )10باملعايير  الفقرات  استبعاد  تم  فقد  فقرات  25 ,20 ,16(  في  املقبول  األعلى  الحد  لها  التخمين  قيم  لتجاوز  (؛ 

 من الفقرات.  (%85.71)( فقرة، أي مانسبته 36االختيار من متعدد ألربعة بدائل، ليصبح االختبار في صورته النهائية مكون من )

تم استخراج دوال املعلومات لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي واملكون  :𝑰𝒊(𝜽) [Item Information Function )  [دالة معلومات الفقرة  •

( النهائية من  االختبار  ،فقرة 36) بصيغته  في  بها كل فقرة  تساهم  التي  املعلومات  تعكس كمية  ما  والتي  املعياري ي  وهو  الخطأ  قيمة   مع 
ً
تناسب عكسيا

تعتمد على صعوبة وتمييز الفقرة؛ فالصعوبة تتحكم بموقع الفقرة على متصل القدرة، وكلما زادت الصعوبة انسحبت الدالة نحو اليمين    وهي   ،للقياس

القدرة، ا  املرتفعه، بينما تتحكم قيمة التمييز بإرتفاع املنحنى بالنسبة للفقرة  أ ألمر الذي ُيفيد بأنها تقدم معلومات  على متصل  كبر للطلبة ذوي القدرة 

عياري  لخطأ املومدى القدرة التي تشملها، وكلما زاد ارتفاع املنحنى ارتفعت كمية املعلومات، والذي يعكس بدوره دقة الفقرة في القياس وانخفاض قيمة ا 

 دوال معلومات لبعض فقرات االختبار. ( 3شكل )ويظهر   . (Meseganaw, 2014)في القياس

 

 

 

 

 
 ( Item Information Functions(: دوال معلومات بعض الفقرات )3شكل )

الفقرات في مدى مساهمتها في تقديم معلومات عن االختبار و املفحوصين والذي يعكسه ارتفاع منحنياتها على     تباين 3) ويظهر من خالل شكل )

 في منحناهاأ   19)متصل القدرة؛ حيث كانت الفقرة )
ً
أي    ، 0.08)عند مستوى القدرة )  3.03)ملعلومات )فقد بلغ حجم مساهمتهما باٍ   ،على الفقرات ارتفاعا

 ما للقدرة   -كبر في املستويات  املتوسطةأ نها توفر معلومات  أ 
ً
ن إ وعند الرجوع إلحصاءات هذه الفقرة نجد أنها تمتعت بمعلم تمييز مرتفع و   ،املرتفعة نوعا

 ما
ً
  إ ن ارتفاع تمييز الفقرة  أ لى  إ لى اإلستنتاج  إ األمر الذي يقودنا    ،لى انخفاض معلم التخمين بهاإ إضافة    ،صعوبتها كانت متوسطة نوعا

ً
لى مقدار إ ضافة

صعوبة متوسط واحتمال تخمين متدني يقدم معلومات بالغة عن الفقرات واملفحوصين على حد سواء. وقد اتسع مدى القدرة لبعض الفقرات لتوفر 

كالفقر  املتوسطة  املستويات  تشمل  )  ،5))  ة معلومات  الفقرة  كانت  املعلومات41بينما  وبكمية  االرتفاع  في  األدنى  هي  ما  ،  (  التمييزة وهو  بالقدرة  يرتبط 

الفقرة  امتلكت معامالت تخمين مرتفعة عن  ،املنخفضة لهذه  املتدنية قد  املعلومات  التي قدمت كمية من  الفقرات  أن معظم  الذكر  مراجعتها    دويجدر 
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التي يقدمها  ،(41,42الفقرات )ك  التخمين على خصائص فقرات اإلختبار واملعلومات  تأثير وجود  الذي يؤكد  ثبات اإلختبار  ،األمر  وهو   ،وبالتالي معامل 

 .مايزيد من مقدار الخطأ في القياس ويجعل النتائج اقل دقة وموثوقية

  ،تعكس دالة معلومات االختبار مدى جودة االختبار ككل في قياس السمة املراد قياسها  : Test Information Function)دالة معلومات الختبار ) •

 مع مقدار الخطأ في القياس
ً
املستخدم في   اإلنجليزيةوقد تم تمثيل دالة معلومات االختبار التحصيلي في اللغة    ، (Momani, 2018)   وهي تتناسب عكسيا

 (.  4وذلك كما هو موضح في شكل ) ،هذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Test Information Function)  اإلنجليزية (: دالة معلومات الختبار التحصيلي في اللغة 4شكل )

( ُيظهر شكل  انتقلنا من  4حيث  كلما  االختبار  وبشكل عكس ي مع معلومات   
ً
تدريجيا يتناقص  املتقطع  الخط  يمثله  والذي  املعياري  الخطأ  أن   )

( وهي القيمة املناظرة ألعلى قيمة  (1.2( عند مستوى قدرة   (0.19وهيقل قيمة  أ لى املستويات العليا؛ حيث بلغ الخطأ املعياري  إ املستويات الدنيا للقدرة  

    ،[3 – 1.2]كما عادت قيمة الخطأ بالتزايد وكمية املعلومات بالتناقص ملدى القدرة    ،26.4)  (علموات االختبارلدالة م
َ
لى أن االختبار  إ ن الشكل يشير  أ إال

املستوى   هذا  عند  معلومات  املتدنية  أ يقدم  القدرة  مستويات  عند  يقدمه  مما      ،قلأ وبمقدار خطأ    [0,5 –  3-]كبر 
ً
عموما ُيشير  االختبار لإ مما  أن  ى 

مرتفع من   -كبر للمفحوصين الذين يتمتعون بمقدار متوسطأ كما يقَدم معلومات    ،العليا  –املستخدم في هذه الدراسة يميل لقياس القدرة املتوسطة  

 السمة. 

التي يقدمها؛   املعلومات  النظرية بكمية  يتعلق جودة االختبار ضمن هذه  التي  فقد  وحيث  املعلومات  بها كل فقرة واالختبار  تم حساب  تساهم 

  24.16)ثم )  ،(1.2عند مستوى قدرة )  26.40)كبر كمية معلومات لالختبار على متصل القدرة )أ فقد بلغت    ،بشكل كامل بعد حذف الفقرات الضعيفة

 ا من القدرة.؛ أي أن االختبار يقيس املستويات العلي2.8-)عند مستوى ) 1.01)وأقل كمية معلومات كانت ) ،0.8)عند مستوى )

افق بين النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة في انتقاء فقرات اختبار اللغة   .3.3  اإلنجليزية النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:" ما مدى التو

عد لهذه الدراسة؟"
ُ
 امل

اإل  املؤشرات  بين  بإجراء مقارنة  الباحثة  السؤال قامت    حصائيلإلجابة عن هذا 
ً
الدراسة وفقا لهذه  عد 

ُ
امل التحصيلي  الفقرات لالختبار  ة إلنتقاء 

 ونسبتها حسب مطابقتها لكال النظرتين: ( عدد الفقرات10ويبَين جدول ) ،لنظرية استجابة الفقرة  الكالسيكية ومؤشرات النموذج ثالثي املعلم  للنظرية

 10جدول )
ا
 للنظريتين (: عدد الفقرات ونسبتها حسب مطابقتها وفقا

 النسبة املئوية  الفقرات املحذوفة  عدد الفقرات  حالة الفقرة 

 للفقرات 

 % 0 0 0 غير مطابقة في النظريتين 

 غير مطابقة في النظرية الكالسيكية 

 ومطابقة للنموذج ثالثي املعلم 

4 8, 14, 24,37 9.52% 

 %14.3 16,17,20,25 ,9 6 الكالسيكية غير مطابقة للنموذج ثالثي املعلم ومطابقة في النظرية 

 %76.2 - 32 مطابقة في النظريتين 

 %100  42 املجموع الكلي 
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 مايلي: ( 10) يبين الجدول 

الفقرات؛ النموذج ثالثي املعلم عند استبعاد  و الكالسيكية    النظريةكل من    بين ة إلنتقاء فقرات االختبار  حصائيعدم وجود اتفاق بين املؤشرات اإل  •

 للنتائج التي  8,14,24,37فقد تم استبعاد الفقرات )
ً
شكل نسبة )أ ( تبعا

ُ
من الفقرات، بينما تم    %9.52)فرزتها نظرية االختبار الكالسيكية، والتي ت

 %( من الفقرات.14.28( في النموذج ثالثي املعلم والتي تشكل نسبة )9,16,17,20,25,35استبعاد الفقرات )

• ( فقرة 38طابقت   )    
ً
تبعا الفقرات  انتقاء  ومعايير  أسس  االختبار  فقرات  )%   للنظريةمن  نسبة  يشكل  ما  وهو  فقرات  90.48الكالسيكية،  من   )

 االختبار. 

• ( مانسبته   36)طابقت  شكلت  والتي  الفقرة،  استجابة  لنظرية  املعلم  ثالثي  للنموذج  الفقرات  انتقاء  ومعايير  أسس  االختبار  فقرات  من  فقرة 

 فقرات االختبار األصلي. ( من 85.71%)

فقرة،   32)الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم فسيكون اإلختبار بصورته النهائية مكون من )  النظرية عند الجمع بين أسس انتقاء الفقرات لكل من   •

تقاء الفقرات بشكل عام في كل وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين نتائج املؤشرات إلن  ،( من فقرات االختبار األصلي%76.2والذي يشكل ما نسبته )

 (: Cooper, 1974)  معادلة كوبرمن نظرية الكالسيكية في االختبار والنموذج ثالثي املعلم من خالل 

      

 

 

 

من   ستخرجة 
ُ
امل النتائج   شير 

ُ
بين  إ   املعادلةت اتفاق  نسبة  وجود  ا اللى  فقرات  انتقاء  عند  املعلم  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  ختبار  ال نظرية 

تصل   الدراسة  لهذه  عد 
ُ
امل )إ التحصيلي  بينهما    ،(%76.2لى  اإلختالف  تفسير  فالنظر إ ويمكن  النظريتين؛  بين  الفقرات  انتقاء  طريقة  اختالف  ية لى 

تسعى   ا إ الكالسيكية  في خصائص  واإلفادة من ذلك  بداللة معاملها  للقياس  الصالحة  الفقرات  إيجاد  ذلك على خصائص عينة ال لى  في  ختبار وُمعتمدة  

الفقرة    ، املفحوصين الفقرات  إ بينما تسعى نظرية استجابة  املفحوصين مع ضمان استقاللية    (Item Calibration)لى تدريج  تقدير عند تقدير سمات 

لى مرتفعة من الصعوبة والتمييز، كما اتفقتا على أصعب إ ختبارين بدرجة متوسطة  (. وبشكل عام تمتع كال اال  2016،هذه املعالم عن بعضهما )أبو فودة 

  .
ً
 الفقرات وأسهلها وأكثرها تمييزا

بتشابه خصائص الفقرات في النموذج الكالسيكي مع النموذج ثالثي املعلم (  (Abedalaziz & Leng, 2013وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  

خاص من    ،بشكل   
ً
كال دراسة  )  ،(2000)وجمحاوي    ،(Fan,1998)ومع  والخطيب  النظرية 2014وحجازي  بين  الفقرات  معالم  بين  تشابه  وجود  في   )

بينما . تفعةالكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة بنماذجها الثالث بشكل عام؛ حيث كانت قيم معامالت االرتباط بين معالم الفقرات في هذه الدراسات مر 

 من  سالم )اختلفت هذه الدراسة بنسبة التوافق بين النظرية 
ً
( والتي كانت 2011الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة عند انتقاء الفقرات مع دراسة كال

 . (%97.56) بنسبةاتفاق( 2014( وحجازي والخطيب )%96.6) بينهماالتي كانت نسبة االتفاق  (2016)وأبو فودة  ، (92 %بين النظريتين ) تفاقنسبة اال

السابقة   الدراسات  عن  النتائج  اختالف  ُيعزى  النظريتينإ وقد  مقارنة  عند  املستخدمة  النماذج  اختالف  اعتمدت    ،لى  الدراسات بعض  فقد 

املعلم عند مقارنتها ثنائي  النموذج  الذكر على  اإلختبار  ،سابقة  انتقاء فقرات  والتمييز عند  الصعوبة  يقتصر على معلمتي  اختالف إ إضافة    ،والذي  لى 

لى اختالفها في عدد إ وكذلك قد يعود اختالف نسب التوافق مع الدراسات السابقة    ،ملعايير التي تم من خاللها انتقاء فقرات اإلختبار في كال النظريتينا 

 حجام عيناتها وطبيعتها.أ و  ،فقرات االختبارات ونوعها

في اللغة  السيكومترية )الصدق والثبات( لال ابع: "ما الخصائص  ر النتائج املتعلقة بالسؤال ال   . 4.3 في هذه    اإلنجليزيةختبار التحصيلي  املستخدم 

 ختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟"الدراسة وفق كل من نظرية ال 

 لكل من نظرية ا 
ً
 ال لقد تم حساب خصائص االختبار السيكومترية تبعا

ً
بالنموذج ثالثي املعلم،    ختبار الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة ممثلة

 وذلك كما يلي:

 أ
ا
 الثبات:  :ول

ريتشاردسون  -معاملالثبات كودر باستخداملتقدير معامل الثبات لالختبار ضمن نظرية االختبار الكالسيكية  (SPSS-19)تم استخدام برنامج 

KR–20))،    واستخدام برنامج(IRT-PRO4)    ويظهر من خالل    ،للنموذج ثالثي املعلم بعد حذف الفقرات غير املطابقةلتقدير معامل الثبات التجريبي

 ( قيم معامالت الثبات لالختبار للنظريتين بعد حذف الفقرات غير املطابقة. 11جدول )

 

 

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +عدد مرات االتفاق
X 100 

32 

4+6+32 
X 100 = 76.2% 
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 املطابقة (: قيم معامالت الثبات لكل من النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم بعد حذف الفقرات غير 11جدول )

 

 النظرية

  معامل الثبات 

 عدد الفقرات 

 

 بعد الحذف  قبل الحذف  عدد الطالبات 

 1076 38 0.89 0.92 النظرية الكالسيكية 

 36 0.78 0.79 النموذج ثالثي املعلم 

أن قيمة معامل ثبات االختبار في النظرية الكالسيكية بعد حذف الفقرات قد انخفضت عن قيمة الثبات للنموذج األصلي وهو   (11) ُيبين جدول 

(0.92( لتصبح   )0.89) ،  ( بلغت  قد  والتي  املعلم  النموذج ثالثي  في  التجريبي  الثبات  قيمة معامل  انخفضت  الفقرات غير 0.79كما  بعد حذف  لتصبح   )

النظريتين    ،(0.78)املطابقة لتصبح   الثبات بشكل عام في كال  انخفاض  الثبات؛ إ ويعود  تأثير مباشر على معامالت  له  الفقرات والذي  انخفاض عدد  لى 

االختبار)عالم وطول  الفقرات  بعدد  الثبات  معامل  يتأثر  فقد  إ باإلضافة  (.  2011  ،حيث  ذلك  عن  لى  املعلم  ثالثي  النموذج  في  الثبات  انخفاض  يعود 

لى إ لى تأثر معامل الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم بالفقرات املستبعدة والتي قد يكون لها تحَيز بكمية املعلومات، مما يؤدي  إ النظرية الكالسيكية  

 في النموذج ثالثي املعلم.انخفاض تباين القدرة وارتفاع تباين الخطأ؛ وهو مايبرر انخفاض الثبات 

 
ا
 :الصدق :ثانيا

كمحك؛ حيث تم حساب معامالت الصدق   اإلنجليزيةتحصيل الطالبات في مادة اللغة    باستخدامتم التحقق من صدق االختبار املرتبط بمحك 

استخدام كل من   الناتجتين من  االختبار  لصورتي  املعلم الاملحكي  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  درجات  فتم    ،نظرية  بين  بيرسون  ارتباط  حساب معامل 

والذي يمثل مقياس آخر لنفس    ،خالل الفصل الدراس ي  اإلنجليزيةالطالبات على االختبار الذي أعَدته الباحثة ومعدل درجات الطالبات على مادة اللغة  

ن    1000)لى )إ ويجدر الذكر الى انخفاض عدد الطالبات    ،السمة املقاسة
َ
ويبين   ،الباحثة من الحصول على معدل درجاتهن من املدرسةطالبة لعدم تمك

الناتجين من استخدام كل من  12جدول ) املحكي  الصدق  الغير ال( قيم معامالت  الفقرات  املعلم قبل وبعد حذف  الكالسيكية والنموذج ثالثي  نظرية 

 مطابقة.

 سيكية والنموذج ثالثي املعلم نظرية الكال ال(: قيم معامالت الصدق املحكي الناتجين من كل من 12جدول )

 عدد الطالبات   عدد الفقرات معامل الصدق  النظرية 

 بعد الحذف  قبل الحذف 

 1000 38 0.59 0.60 النظرية الكالسيكية 

 36 0.60 0.60 النموذج ثالثي املعلم 

املحكي لالختبار في    (12)يبين جدول   الصدق  انخفضت لتصبح )الأن قيمة معامل  الكالسيكية قد  تتغير قيمة معامل    ،(0.59نظرية  بينما لم 

 ملا أشار إ وهي    ،(0.60الصدق للنموذج ثالثي املعلم )
ً
 قيم جيدة وكافية لتعكس نسبة التباين املشترك بين كل من االختبار التحصيلي واملحك تبعا

ً
جماال

)أبو اعتبر  ،  (2011  ،عالم  له  وتزيد عنأ حيث  املحكي  للصدق  الحصول على معامالت مرتفعة   أ (  0.6 – 0.5)  ن 
ً
اختبارا املحك  اعتبار  لعدم   

ً
 صعبا

ً
مرا

يبين جدول   كما  قياس صدقه.  املراد  لالختبار   
ً
املعلم  أ (  (12مكافئا ثالثي  النموذج  في  املحكي  الصدق  قيمة معامل  بسيطة عن  أ ن  بنسبة  ية  نظر العلى 

 لى انخفاض الخطأ املعياري في التقدير بعد حذف الفقرات وانخفاض التباين بين درجات االختبار واملحك.  إ الكالسيكية، وقد يعود ذلك 

الكالسيكية  ة ملعامالت الثبات املحسوبة وفق كل من نظرية الختبار  إحصائيالنتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:" هل توجد فروق ذات دللة    .5.3

 والنموذج ثالثي املعلم؟" 

الثبات املحسوب   بين معاملي  الفروق  الكشف عن داللة  املعلم في نظرية   باستخدامتم  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  إجراءات كل من 

والتي تستخدم  ،(R- Package) ةحصائية جزئية ضمن الحزمة اإل إحصائيوهي حزمة  ، Cocron))ة كوكورن حصائيالحزمة اإل  باستخداماستجابة الفقرة 

( نتائج اختبار 13ويبين جدول )    ضمن هذا السياق.  (Feldet, 1980)للكشف عن الفروق في املعامالت باإلعتماد على ماخلص له فلدت    ( X2)  إحصائي

 لنظرية االختبار الكالسيكية مَرة 
ً
 مرة أخرى.  ملعلم والنموذج ثالثي ا  الفروق بين معامالت الثبات املستخرجة تبعا

 (: نتائج دللة الفروق بين معاملي الثبات في النظريتين 13جدول )

 الدللة  درجات الحرية  )2X( عدد الطالبات  عدد الفقرات  معامل الثبات  املعالجة وفق: 

 ة  حصائياإل 

 0.000 1 119.6915 1076 38 0.89 ختبار الكالسيكية ال نظرية ا

 36 0.78 النموذج ثالثي املعلم 

 إحصائيوهي قيمة دالة  ،X2 = 119.69))لى أن قيمة إ  (13) وُيشير جدول 
ً
ة في إحصائيوالذي يعني وجود فروق ذات داللة  ،(0.05عند مستوى ) ا

ختالف في هذا اال رجاع  إ ويمكن    ،تقدير معاملي الثبات بين كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لصالح نظرية االختبار الكالسيكية

اختبا في كل  الفقرات  واختالف عدد  تقديرهما  طريقة   الختالف 
ً
نظرا النظريتين  بين  الثبات  فباإلضافة  رقيم معامالت  في  إ ؛  الفقرات  انخفاض عدد  لى 
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ب مقارنة  املعلم  ثالثي  النموذج  الكالسيكيةااختبار  النظرية  كيودر  ،ختبار  الثبات  معامل  تقدير  تم  االختبار   ((KR–20  ريتشاردسون   -فقد  نظرية  في 

املعياري   ،الكالسيكية الخطأ  قيمة  تساوي  افتراض  القدرة مع  ولجميع مستويات  بشكل عام  االختبار  ثبات  يعكس  تقدير معامل   ،والذي  يعتمد  بينما 

ارتفاع الخطأ الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم على تقدير الثبات والخطأ املعياري لكل مستوى من مستويات القدرة؛ وهو مايبرر انخفاض الثبات و 

 املعياري عند مستويات القدرة املتدنية في النموذج ثالثي املعلم.

النتيجة مع دراسة   اتفقت هذه   دالة  2000جمحاوي )وقد 
ً
التي أظهرت فروقا   إحصائي( 

ً
الكالسيكية والتي ا النظرية  الثبات لصالح  بين معاملي 

بلغ ) الذي  العينة  الدراسة في حجم  لهذه  بلغ )1061قاربت  الذي  الدراسة 39( وعدد فقرات االختبار  التي تم تطبيق  العمرية  املرحلة  ( فقرة وكذلك في 

اختلفت قد  والتي   ،لى تفوق النموذج ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة بخاصية الثباتإ( والتي اشارت 2016سة أبو فودة )عليها, بينما اختلفت مع درا 

(  30وتطبيق اختبار في مادة الرياضيات مكون من ) ،طالب في الصف السادس 140)مع هذه الدراسة في النموذج املستخدم, وحجم العينة والتي شملت )

 فقرة. 

ة ملعامالت الصدق املحسوبة وفق كل من نظرية الختبار الكالسيكية  إحصائيالنتائج املتعلقة بالسؤال السادس: "هل توجد فروق ذات دللة  .6.3

 والنموذج ثالثي املعلم؟" 

 للنظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم 
ً
فقد    لنظرية استجابة الفقرة   بهدف التعرف على داللة الفروق بين معامالت الصدق املحسوبة وفقا

اختبار   املترابطة بدرجات حرية    (t-test)تم استخدام  للعينات  اإلرتباط   من   ، n-3))ملعامالت 
ً
قترحة من قبل كال

ُ
امل املعادلة  وذلك من خالل استخدام 

 . وهي كما يلي:( Glass & Hokins, 1984جالس وهوكنز ملقارنة معاملي الصدق )

𝑡 = (𝑟𝑥𝑦 − 𝑟𝑥𝑧)√
(𝑛 − 3)(1 + 𝑟𝑦𝑧)

2(1 − 𝑟𝑥𝑦
2 − 𝑟𝑥𝑧

2 − 𝑟𝑦𝑧
2 + 2 𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑥𝑧𝑟𝑦𝑧)

 

 حيث أن:

n العينة.  أفراد: عدد 

𝑟𝑥𝑦  .معامل الصدق للنموذج ثالثي املعلم : 

𝑟𝑥𝑧.معامل الصدق للنظرية االختبار الكالسيكية : 

𝑟𝑦𝑧  .لنظرية الكالسيكية مَرة ولنموذج ثالثي املعلم مَرة أخرى 
ً
 : معامل ارتباط الدرجة الكلية املحسوبة تبعا

( جدول  اختبار  14ويبين  نتائج   )(t-test  )  معامالت في  الفروق  اال لداللة  نظرية  من  لكل  املحكي  استجابة  الصدق  ونظرية  الكالسيكية  ختبار 

 الفقرة. 

 (: نتائج دللة الفروق بين معاملي الصدق املحكي في النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة 14جدول )

معامل   املعالجة وفق: 

 الصدق 

عدد  

 الفقرات 

عدد  

 الطالبات 

(T  )

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

(T)  

 الجدولية 

الدللة  

 ة حصائياإل 

دالة   1.96 997 2.33 1000 38 0.59 النظرية الكالسيكية 

  إحصائي
ً
 36 0.60 النموذج ثالثي املعلم  ا

كل من النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم ولصالح النموذج   باستخدام( وجود فروق في تقدير معاملي الصدق  14ُيالحظ من جدول )

( قيمة  بلغت  املعلم؛ حيث  )Tثالثي  املحسوبة  الحرية    2.33)(  درجة  قيمة    ،(997)عند  )أ وهي  قيمة  )Tعلى من  الجدولية  الداللة 1.96(  ( عند مستوى 

الفقرات في النموذج ثالثي املعلم وتجانسها وتأكيدها على وجود سمة واحدة تقيسها؛ وهو . ويمكن تفسير ذلك إلرتفاع قيم معامالت االرتباط بين  (0.05)

الفقرة  استجابة  نظرية  افتراضات  قوة  البيانات    ،مايؤكد  ملعظم  التحقيق  سهلة  اعتبارها  يمكن  والتي  الكالسيكية  اإلختبار  نظرية  بإفتراضات  مقارنة 

 بنظرية االختبار الكالسيكية إلنخفاض عدد نه بالأ كما و ،  (Harris,1989)  وسهلة اإلنتهاك
ً
رغم من انخفاض معامل الثبات للنموذج ثالثي املعلم مقارنة

ن ارتفاع قيمة صدق االختبار للنموذج ثالثي املعلم يعكس املوثوقية بالنتائج املستخلصة أ الفقرات وتأثر معامل الثبات بكمية املعلومات التي يقدمها إال 

 (  2014،)عودة  .شمل من الثبات وهي خاصية متقدمة على الثباتمنه؛ حيث أن الصدق ا 

( سالم   من 
ً
كال دراسة  النتيجة مع  اتفقت هذه  )2011وقد  أبو فودة  ودراسة  ذات داللة  2016(   

ً
أظهرت فروقا والتي  بين معامالت إحصائي(   ة 

 لنظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثنائي املعلم  
ً
بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة   ،ولصالح النموذج ثنائي املعلم الصدق املحكي املحسوب وفقا

 دالة  2014حجازي والخطيب )
ً
 بين معامالت الصدق املحكي لكل من نظرية االختبار الكالسيكية والتي بلغ معامل الصدق إحصائي( التي لم تظهر فروقا

ً
ا

 (0.65) .الصدق فيه( والنموذج ثنائي املعلم الذي بلغ معامل 0.73فيها )
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 التوصيات ومقترحات الدراسة:  . 7.3

سلوك  إ  • عن  للكشف  مختلفة،  بتوزيعات  اختبارات  على  املعلم  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  للنظرية  السيكومترية  الخصائص  بين  املقارنة  جراء 

 النظريتين في ظل اختالف التوزيع اإلحتمالي. 

الفقرة  إ  • استجابة  نظرية  ونماذج  الكالسيكية  النظرية  بين  بحوث مقارنة  وعلى مراحل    باستخدامجراء  أخرى،  دراسية  ملواد  تحصيلية  اختبارات 

 دراسية مختلفة.

فة بهدف تحسين  لى استخدام نماذج نظرية استجابة الفقرة عند تحليل االختبارات التحصيلية للمواد الدراسية املختلإ توجيه املعلمين واملعلمات   •

 جودة اإلختبار املختلفة.
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Abstract: This study aimed to examine the differences between Classical Test Theory (CTT) and the three-
parameter logistic model in terms of selecting items for an English achievement test. To achieve the aim of 
the study, an English achievement test consists of (42) multiple-choice with four alternatives items was 
developed and administered on a sample consisted of (1076) female students randomly selected from (11) 
female secondary schools. 
IRT-PRO4, SPSS-19, AMOS- 24 & Cocron were used for statistical analysis. The results revealed that (38) 
items fit the Classical Test Theory with percentage of (90.45%) while (36) items fit the three-parameter 
logistic model with percentage of (85.71 %), and (36) items out of (42) fit both theories 
Reliability coefficient (KR–20) for the classical test theory was (0.86) while the empirical reliability 
coefficient value for the three-parameter model was (0.78). The criterion-related validity coefficient was 
(0.59) according to the classical theory, and (0.60) according to the three-parameter model.  The results 
indicated that there are statistically significant differences between the two reliability coefficients resulting 
from the two theories in the favor of the Classical Test Theory. Results also revealed statistically significant 
differences between the two criterion-related validity coefficients resulting from the two theories in the 
favor of the three-parameter logistic model. 
Overall, IRT provides richer information about measurement precision. The findings support the use of IRT 
for test construction and development in the educational fields. 

Keywords: Classical Test Theory; Item Response Theory; Three Parameter Logistic Model; Item selection.  
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