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Abstract.
The current research aimed to investigate the effect of estimating scores
methods on MTF items, the type of IRM (Partial Credit Model (PCM) and Graded
Response Model (GRM)) and the interaction between them on accuracy of
estimating items and person's parameters. An achievement test contained (35)
MTF items was constructed in Educational Psychology course for students of
Faculty of Education at Umm Al-Qura University (411 students). The standard
errors in estimating abilities parameters on this test and threshold parameters were
estimated according to four different methods of estimating scores when using
PCM and GRM, and standard errors in estimating discrimination parameters when
using GRM. The results showed that there were effects for estimating scores
method, type of IRM and the interaction between them in accuracy of estimating
parameters of abilities and items thresholds parameters. Also there was effect of
estimating scores methods on accuracy of items discrimination parameters using
GRM.
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أثر طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة

في دقة تقدير بارامترات األفراد والمفردات الختبار صواب وخطأ متعدد
د .محمد محمود محمد عبد الوهاب

قسم علم النفس– كلية التربية – جامعتي أم القرى والمنيا – جمهورية مصر العربية
مستخلص البحث :
هدف البحث الحالي إلى معرفة أثر طرق تقدير الدرجات على مفردات الصواب والخطأ
المتعدد ونوع نموذج االستجابة للمفردة المستخدم (التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة) والتفاعل
بينهما على دقة تقدير بارامترات األفراد والمفردات ،وفي سبيل ذلك تم بناء اختبار تحصيلي في مقرر
علم النفس التربوي لطالب كلية التربية بجامعة أم القرى ( )144طالبًا ،بحيث يتكون من ( )53مفردة
من نوع الصواب والخطأ المتعدد ،وتم تقدير األخطاء المعيارية في تقدير قدرات الطالب على هذا
االختبار وبارامترات الصعوبة وفق أربع طرق مختلفة لتقدير الدرجات وباستخدام نموذجي التقدير
الجزئي واالستجابات المتدرجة ،كما تم تقدير األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز المفردات
باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة ،وقد أسفرت النتائج عن وجود أثر لكل من طريقة تقدير
الدرجات ونوع النموذج المستخدم والتفاعل بينهما في دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات
وبارامترات القدرة للطالب ،كما وجد أثر لطريقة تقدير الدرجات في دقة تقدير بارامترات تمييز
المفردات وفق نموذج االستجابات المتدرجة.

الكلمات المفتاحية:
طرق تقدير الدرجات؛ مفردات الصواب والخطأ المتعدد؛ نموذج التقدير الجزئي؛ نموذج االستجابات
المتدرجة.
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مقدمة
تعد االختبارات التحصيلية أكثر أدوات القياس استخداما وشيوعا في قياس نواتج التعلم،
ويتوقف عليها نسبة كبيرة من التقدير الكلي لدرجة الطالب في المقرر الذي يدرسه ،بل قد يتوقف عليها
التقدير الكلي للمقرر في بعض األنظمة التعليمية ،وبالتالي فإن العناية بصياغة مفردات االختبار
واستخدام األساليب المالئمة في تحليلها يعد مطلبًا ضروريًا من أجل تحري الدقة في تقدير ما يستحقه
الطالب من تقديرات.
وتعد مفردات االختيار من متعدد  Multiple Choice Itemsأكثر أنواع المفردات شيوعًا
واستخداما في االختبارات التحصيلية واختبارات الذكاء والقدرات واالستعدادات ،وتعد مفردات االختيار
من متعدد المصاغة جيدًا أكثر صدقًا وثباتًا في قياس المستويات المعرفية العليا ( Baghaei,
 ،)Dourakhshan, 2016كما تتمتع هذه المفردات بإمكانية شمولها للمحتوى المراد قياسه بشكل جيد مع
سهولة تطبيقها وموضوعية تصحيحها وتمتعها بدرجة عالية من الصدق والثبات عند قياس قدرات األفراد
(أبو فودة4141 ،؛ بني عطا والرباعي4145 ،؛ .)Thawabieh, 2016
وتتنوع أشكال وتعليمات مفردات االختيار من متعدد ،فقد تكون على هيئة اختيار البديل
الصحيح أو األفضل من بين عدة بدائل ،أو استبعاد البديل الخطأ أو األسوأ من بين عدة بدائل ( Burton,
 ،)Sudweeks, Merrill & Wood, 1991وقد تختلف التعليمات التي يتم تقديمها للمفحوصين
أيضًا في الحاالت السابقة باختالف الطريقة التي سيتم اتباعها عند تقدير الدرجات سواء الطريقة
التقليدية أو الوزنية بأنواعها المختلفة أو طرق الثقة المختلفة أو طريقة الدرجات الذاتية  ...الخ (غنيم،
4891؛ عبد الوهاب.)4114 ،
ً
وتعد مفردات الصواب والخطأ المتعدد  Multiple True – False Itemsشكال من أشكال
مفردات االختيار من متعدد ،حيث يطلب فيها تحديد صحة أو خطأ كل بديل من البدائل على حدة في
المفردة الواحدة ،ويمكن أن يكون بعض أو جميع البدائل صحيحة أو أن يكون بعضها أو كلها خطأ
( ،)Burton, et al., 1991أي أن المفردة الواحدة تصبح مفردة عنقودية مكونة من عدد من مفردات
الصواب والخطأ التي تشترك في متن واحد (الصمادي وسوالمة.)4118 ،
هذا ،وتفيد مفردات الصواب والخطأ المتعدد في تالفي كثير من العيوب التي تقع فيها مفردات
االختيار من متعدد التي تتطلب اختيار بديل واحد ،حيث يمكن تقدير الدرجات عليها بطريقة تراعي
المعرفة الجزئية لدى الطالب في المحتوى المراد قياسه ،كما يمكن من خاللها الحصول على استجابات
متعددة في وقت محدد ،وتغطية أكبر قدر من المحتوى المراد قياسه ،كما أنها تقلل من فرص الحصول
على درجات مرتفعة عن طريق التخمين ،وهذه المزايا كلها تؤثر بدورها إيجابيًا في صدق وثبات
االختبار ( ،)Ebel & Frisbie, 1991كما أنها تزيد من قدرة الطالب على االحتفاظ بالتعلم أكثر من
مفردات االختيار من متعدد ذات البديل الصحيح الواحد (المومني ،)4881 ،وقد أكد ثاين ( Thayn,
 )2010أن بعض المعلومات المعقدة أو المركبة يكون وضع بديل صحيح واحد في المفردة ليس كافيًا،
مما يستدعي وضع عدة بدائل صحيحة ،وهذا يزيد من أهمية مفردات الصواب والخطأ المتعدد.
ويفرق فيبريك ( )Verbić, 2012بين مفردات الصواب والخطأ المتعدد ومفردات
االستجابات المتعددة  ،Multiple Response Itemsحيث يرى أن كال النوعين من المفردات يتكون
من متن واحد يليه مجموعة من البدائل التي يكون بعضها أو كلها صحيح أو خطأ ،ولكن تختلف
تعليمات كل نوع منهما ،حيث يطلب من المستجيب في مفردات الصواب والخطأ المتعدد أن يضع
عالمة (√) أو (×) أمام كل بديل من بدائل اإلجابة ،أما في مفردات االستجابات المتعددة فيطلب منه
اختيار البدائل الصحيحة فقط دون أن يضع عالمة (×) أمام البدائل التي يراها خطأ ،وتوجد مشكلة
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عامة عند تقدير الدرجات على كال النوعين من المفردات ،وهي أنه ال يوجد اتفاق على طريقة تقدير
الدرجات عليهما.
ويقصد بطريقة تقدير الدرجات الطريقة التي تستخدم لتحديد الدرجة التي يستحقها المستجيب
على إجابته عن المفردة ،ويطلق بعض الباحثين على طرق تقدير الدرجات مصطلح طرق التصحيح
مثل (أبو جراد4143 ،؛ الصمادي وسوالمة )4118 ،إال أن الباحث يفضل استخدام مصطلح طرق
تقدير الدرجات ،ألن مصطلح طرق التصحيح يطلق أحيانًا على األسلوب المستخدم في التصحيح سواء
كان التصحيح بالطريقة اليدوية أو بطريقة المفتاح المثقوب أو استخدام الميكنة في عملية التصحيح.
وقد أشار تساي وسوين ( )Tsai & Suen, 1993إلى ست طرق لتقدير درجات مفردات
الصواب والخطأ المتعدد ،تعتمد ع لى عدد البدائل الكلي في المفردة وعدد البدائل التي استجاب لها
المفحوص بطريقة صحيحة وعدد البدائل التي قد يتركها المستجيب بدون إجابة ،ويمكن تطبيق هذه
الطرق على المفردات ذات البدائل األربعة كما يلي:
 طريقة االستجابات المتعددة  :Multiple Response Methodأو ما يطلق عليها طريقة المعرفةالتامة ،وفيها تكون المفردة ثنائية االستجابة ،حيث يحصل المستجيب على الدرجة ( )4إذا كانت
استجاباته لكل البدائل صحيحة ،ويحصل على الدرجة (صفر) إذا أخفق في استجابته لبديل أو أكثر من
البدائل.
 طريقة مراعاة وجود ثالثة بدائل صحيحة  :Count for 3 Options Correctوفيها يحصلالمستجيب على الدرجة ( )4إذا أجاب عن كل البدائل بطريقة صحيحة ،وعلى الدرجة ( )1.3إذا
استجاب لثالثة بدائل فقط بطريقة صحيحة ،ويحصل على الدرجة (صفر) فيما عدا ذلك ،وبالتالي تكون
الدرجات ( ، 1.3 ،4صفر).
 طريقة مراعاة وجود بديلين صحيحين  :Count for 2 Options Correctوفيها يحصل المستجيبعلى الدرجة ( )4إذا أجاب عن كل البدائل بطريقة صحيحة ،وعلى ثلثي درجة إذا استجاب لثالثة بدائل
فقط بطريقة صحيحة ،ويحصل على ثلث درجة إذا استجاب لبديلين فقط بطريقة صحيحة ،ويحصل
على الدرجة (صفر) فيما عدا ذلك ،وبالتالي تكون الدرجات ( ،4ثلثين ،ثلث ،صفر).
 طريقة الصواب والخطأ المتعدد  : Multiple True - False Methodوفيها يحصل المستجيبعلى ( )1.43درجة عن كل بديل يجيب عنه بشكل صحيح ،وبالتالي تكون الدرجات (،1.3 ،1..3 ،4
 ، 1.43صفر).
 طريقة تصحيح أثر التخمين  :Correction for Guessing Methodوفيها يحصل المستجيبعلى الدرجة وفق المعادلة (:)4
الدرجة =

عدد البدائل الصحيحة ( -عدد البدائل  -عدد البدائل الصحيحة)

()4

عدد البدائل
 طريقة السماح بترك البدائل غير المعروفة  :Let - Omet Methodوفيها يحصل المستجيب علىالدرجة وفق المعادلة (:)4
الدرجة =

عدد البدائل الصحيحة ( -عدد البدائل  -عدد البدائل الصحيحة – عدد البدائل المتروكة)

()4

عدد البدائل

ويالحظ أن طريقة تقدير الدرجات األولى تتطلب معرفة تامة بالمحتوى حيث يستطيع الطالب
الحصول على الدرجة عند إجابته على جميع البدائل بشكل صحيح وإال سوف يحصل على الدرجة
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(صفر) ،وتتدرج الطرق الثانية والثالثة والرابعة في مراعاتها للمعرفة الجزئية لدى المستجيب من
األق ل مراعاة لها إلى األكثر مراعاة لها ،والطريقة الخامسة تستخدم لتصحيح أثر التخمين والطريقة
السادسة تسمح للمستجيب بترك بديل أو أكثر بدون عالمة ،وكلتا الطريقتين الخامسة والسادسة تحتاجان
إلى تعليمات خاصة عند تطبيق االختبار على المستجيبين.
وقد تناولت عدة دراسات مفردات الصواب والخطأ المتعدد ،وأثر بعض المتغيرات
السيكومترية المتعلقة باالختبار ومفرداته على الخصائص السيكومترية لها ،مثل دراسات (الثمالي،
4141؛ سوالمة4881 ،؛ القرشي4149 ،؛ المومني4881 ،؛ ;Albanese & Sabers, 1988
 ،)Tsai & Suen, 1993وقد اعتمدت هذه الدراسات على نظرية القياس الكالسيكية Classical
 Test Theoryبما تعانيه هذه النظرية من جوانب قصور ،مثل :عدم استقالل تقديرات بارامترات
المفردات عن عينة األفراد المطبق عليهم ،وكذلك عدم استقالل تقديرات قدرات األفراد عن مفردات
االختبار المطبقة عليهم (عالم4113 ،؛ كاظم4899 ،؛ Hambleton, Swaminthan & Rogers,
 ،) 1991كما أن أكثر العيوب التي تؤثر في تقدير ما يمتلكه المفحوصون من السمة أو القدرة المقيسة
في ضوء النظرية الكالسيكية هو افتراضها تساوي الخطأ المعياري للقياس لجميع المفحوصين ،وذلك
رغم اختالف األفراد في اتساق أدائهم على مفردات االختبار ودرجة تعرضهم ألخطاء القياس.
ومن ناحية أخرى فقد استخدمت نظرية االستجابة للمفردة  Item Response Theoryفي
تحليل مفردات أدوات القياس النفسي في محاولة للتغلب على جوانب القصور التي تعاني منها نظرية
القياس التقليدية ،وقد أجمع المتخصصون أن أهم مزايا نظرية االستجابة للمفردة هو خاصية الالتغاير
والتي تعني استقالل تقديرات بارامترات المفردات عن خصائص األفراد المطبق عليهم واستقالل
تقديرات قدرات األفراد عن خصائص المفردات المطبقة عليهم (عالم4113 ،؛ كاظم4899 ،؛
 .)Hambleton, Swaminthan & Rogers, 1991كما أنه في نظرية االستجابة للمفردة يتم تقدير
خطأ معياري لكل مفحوص على حده ،وبالتالي فإنها تعالج هذا القصور في النظرية الكالسيكية
(.)Hernard, 1998
وقد انبثق عن نظرية االستجابة للمفردة عدة نماذج ،لكل منها افتراضاته التي يجب أن تتحقق
أمرا في غاية
في البيانات المراد تدريجها باستخدامه ،ويعد تحديد النموذج المناسب لتدريج المفردات ً
األهمية ويتوقف عليه كثير من القرارات السيكومترية (عالم.)4113 ،
صا على االستفادة من مزايا نظرية االستجابة للمفردة في تدريج مفردات الصواب
وحر ً
والخطأ المتعدد طالب فريسبي ( )Frisbie, 1992ضرورة توجيه البحوث في مجال القياس النفسي
لإلجابة عن عدة أسئلة تتعلق بمفردات الصواب والخطأ المتعدد ،وأحد أهم األسئلة التي أثارها هو :ما
هو أسلوب تقدير الدرجات األنسب لمعايرة أو تدريج مفردات الصواب والخطأ المتعدد وفق نماذج
النظرية الحديثة في القياس؟.
ورغم أن دراسة براد ( )Brad, 2003استخدمت أحد نماذج االستجابة للمفردة وهو نموذج
االستجابات المتدرجة  Graded Response Modelفي تقدير قدرات المفحوصين على مفردات
الصواب والخطأ المتعدد ،وسعت إلى دراسة االرتباط بينها وبين الدرجات الخام وفق النظرية
الكالسيكية ،إال أنها لم تتطرق إلى أثر اختالف طريقة تقدير الدرجات لهذا النوع من المفردات على
دقة تقديرات بارامترات المفردات وقدرات األفراد ،وبالتالي فإنها لم تجب مباشرة عن السؤال الذي
أثاره فريسبي ( ،)Frisbie, 1992حيث قامت براد ( )Brad, 2003باستخدام أربع طرق لتقدير
درجات مفردا ت الصواب والخطأ المتعدد ذات البدائل الخمسة في الجزء الخاص بالرياضيات في
امتحان القبول بالجامعات الوطنية في تايوان لعينة قوامها ( )3111طالب ،وقامت بحساب العالقة
االرتباطية بين الدرجات الخام المستمدة من كل طريقة من طرق تقدير الدرجات والقدرة المقدرة
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باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة ،وقد اتضح لها وجود عالقة ارتباطية شبه تامة تراوحت بين
( )1.88 : 1.8.بين الدرجات الخام وتقديرات القدرة في الحاالت األربعة وذلك على مستوى االختبار
المكون من ( )3مفردات ،بينما تراوحت معامالت االرتباط بين ( )1.89 : 1..9على مستوى المفردة
الواحدة في الحاالت األربعة.
وقام الصمادي ( )4113بدراسة أثر طريقة تقدير درجات مفردات الصواب والخطأ المتعدد
في دقة معادلة درجات االختبار باستخدام نموذج التقدير الجزئي  Partial Credit Modelوهو أحد
نماذج االستجابة للمفردة ،حيث قام ببناء اختبار تحصيلي في الرياضيات مكون من ( )53مفردة من
نوع الصواب والخطأ المتعدد ،لكل منها ( )1بدائل ،وقام بتطبيقها على ( )9.5طالبًا وطالبة ،واستخدم
( )1طرق لتقدير الدرجات ،أولها تتطلب معرفة تامة بالمحتوى للحصول على الدرجة ،وتتدرج الطرق
الثالثة األخرى في مراعاتها للمعرفة الجزئية لدى الطالب من األقل مراعاة إلى األكثر مراعاة ،وقد
استخدم برنامج  Bigstepsفي تقدير قدرات المفحوصين باستخدام نموذج التقدير الجزئي ،وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن أن أكثر الطرق دقة في تقدير قدرات المفحوصين هي الطريقة الرابعة التي تراعي
المعرفة الجزئية بالمحتوى بأقصى قدر ممكن ،وهي األفضل أيضًا في معادلة درجات االختبار ،ويليها
الطريقة الثالثة ثم الثانية ثم األولى.
وقد أشار الصمادي وسوالمة ( )4118أن دراستهما سعت بشكل مباشر إلى اإلجابة عن
السؤال الذي طرحه فريسبي ()Frisbie, 1992؛ حيث سعت إلى الكشف عن أثر طريقة تقدير درجات
مفردات الصواب والخطأ المتعدد في دقة تقدير قدرات األفراد وصعوبة المفردات وفق نموذج التقدير
الجزئي باستخدام برمجية  ،Bigstepsوقد قاما بالمقارنة بين ( )1طرق لتقدير الدرجات ،وهي الطرق
األربعة األولى التي أشار إليها تساي وسوين ( ،)Tsai & Suen, 1993وقد توصال من خالل
دراستهما إلى أن طريقة تقدير الدرجات الرابعة األكثر مراعاة للمعرفة الجزئية أكثر دقة في تقدير
قدرات األفراد وصعوبة المفردات تلتها طريقة تقدير الدرجات الثالثة ثم الثانية فاألولى.
وقد قام أبو جراد ( )4143بدراسة عن أثر اختالف عدد البدائل الصحيحة (ثالثية – ثنائية
– أحادية) في مفردات الصواب والخطأ المتعدد في دقة تقدير بارامترات الصعوبة وقدرات األفراد
والثبات ،حيث تم بناء ثالث صور اختبارية في الرياضيات كل منها مكون من ( )43مفردة ،وتختلف
هذه الصور االختبارية فقط في عدد البدائل الصحيحة في مفردات الصواب والخطأ المتعدد (ثالثية –
ثنائية – أحادية) ،وقد استخدم نموذج التقدير الجزئي في تقدير بارامترات الصعوبة وقدرات األفراد
من خالل برنامج  ،Winstepsوقد أسفر استخدام تحليل التباين األحادي بين األخطاء المعيارية
لبارامترات صعوبة المفردات في الصور الثالثة عن وجود فرق دال إحصائيًا لصالح الصورة
االختبارية الثانية التي تحتوي على بديلين صحيحين ،كما أسفر استخدام تحليل التباين األحادي بين
قدرات األفراد في الصور الثالثة عن وجود فرق دال إحصائيًا لصالح قدراتهم في الصورة االختبارية
الثانية ،بينما لم يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامالت ثبات الصور الثالثة.
مشكلة البحث
على الرغم من المزايا التي تتمتع بها مفردات الصواب والخطأ المتعدد في مقابل األنواع
األخرى من المفردات ،إال أنه يوجد اختالف على أفضل طريقة لتقدير الدرجات عليها ،بحيث يمكن
الحصول من خاللها على أدق تقدير لدرجات المفحوصين ،وأفضل خصائص سيكومترية لالختبار
ومفرداته (الصمادي وسوالمة4118 ،؛.)Albanese & Sabers, 1988; Dudley, 2006
ونظرا لمزايا نظرية االستجابة للمفردة عن النظرية الكالسيكية في القياس فإن بعض
ً
الدراسات سعت إلى معايرة مفردات الصواب والخطأ المتعدد باستخدام نظرية االستجابة للمفردة وفق
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طرق تقدير مختلفة للدرجات ،إال أن هذه الدراسات اختلفت في تحديد نموذج االستجابة للمفردة المالئم
لمعايرة هذه المفردات فقد رأى الصمادي ( )4113والصمادي وسوالمة ( )4118أن استخدامهما
لنموذج التقدير الجزئي لمعايرة هذه المفردات يرجع إلى مراعاة هذا النموذج لتعدد فئات االستجابة
التي تكون أكثر من فئتين في طريقة تقدير الدرجات الثانية والثالثة والرابعة؛ إذ إن تحويل المفردة من
مفردة متعددة فئات االستجابة إلى ثنائية االستجابة ال يكون مالئ ًما غالبًا؛ لما لذلك من تغيير في طبيعة
تدريج المقياس ،مما يؤدي إلى تهديد صدق المقياس .وقد علل أبو جراد ( )4143استخدامه نموذج
التقدير الجزئي في معايرته لمفردات الصواب والخطأ المتعدد؛ بأنه النموذج الذي يقدم معلومات أكثر
تفصيال من تلك التي يقدمها نموذج راش ومقياس جتمان وذلك بالنسبة لعدم المالءمة واستقاللية القياس،
وأشار أن هذا النموذج له فعالية في معايرة المفردات وتقديرات قدرات األفراد.
ولعل أهم افتراضات نموذج التقدير الجزئي أن مفردات االختبار أو المقياس يجب أن تكون
متساوية في قدرتها على التمييز بين المفحوصين في المتغير موضع القياس ،أي ال يوجد اختالف في
بارامترات التمييز لجميع مفردات االختبار ( ،)Masters, 1982وهذا ما قد يصعب الحصول عليه
عمليًا ،وفقًا لما أشار إليه عالم ( ،)4113ورغم ذلك فقد استخدم لتدريج مفردات الصواب والخطأ
المتعدد في دراسات كل من (أبو جراد4143 ،؛ الصمادي4113 ،؛ الصمادي وسوالمة.)4118 ،
وقد أدرك أبو جراد ( )4143أهمية هذا االفتراض المتعلق بتساوي بارامترات تمييز
المفردات عند استخدام نموذج التقدير الجزئي ،فأشار أنه تحقق من تكافؤ المفردات في قدرتها على
التمييز بين المستويات المختلفة من القدرة ،حيث أوضح أن معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة
الكلية في االختبار تراوحت بين ( )1.35 - 1.5 ، 1.35 – 1.54 ، 1.34 – 1.54في صور االختبار
الثالثة (ثالثية – ثنائية – أحادية البدائل الصحيحة) على الترتيب ،إال أنه يؤخذ عليه اعتماده على
مبادئ النظرية الكالسيكية عند حسابه لمعامالت تمييز المفردات ،كما أنه رأى تكافؤ هذه المفردات في
قدرتها على التمييز رغم هذا الفرق بين الحد األدنى والحد األعلى لمعامالت االرتباط.
بينما اعتمدت براد ( )Brad, 2003في دراستها لمفردات الصواب والخطأ المتعدد على
نموذج االستجابات المتدرجة لساميجما Samejima's Graded Scoring Multiple Response
 Modelوهو أحد نماذج نظرية االستجابة للمفردة التي تستخدم لتدريج المفردات ذات فئات االستجابة
المتعددة ،شأنه شأن نموذج التقدير الجزئي ،إال أنه يسمح باختالف المفردات في قدرتها على التمييز
بين مستويات القدرة ،وقد أشارت أن سبب اعتمادها على نموذج االستجابات المتدرجة في معايرة
المفردات أنه يوفر كمية أكبر من المعلومات عن أداء المفحوصين ،وأنه يسمح بوجود اختالف بين
بارامترات تمييز المفردات.
ورغم ما أشار إليه يوتو ويينو ( )Uto & Ueno, 2018من أن نماذج االستجابة للمفردة
تقدم تقديرات أدق لقدرات األفراد من تلك التقديرات المقدرة في ضوء النظرية الكالسيكية ،إال أن
روبيتزش وستيانفيلد ( )Robitzsch & Steinfeld, 2018أشارا إلى أنه لتحقيق هذه األفضلية البد
من اختيار نموذج االستجابة للمفردة المناسب لكل نوع من المفردات ،وقد أوضحا أن نموذج التقدير
الجزئي يعد أحد نما ذج عائلة راش ،ويصلح لتدريج مفردات االختبارات أو المقاييس ذات بارامترات
الصعوبة المختلفة وعتبات الصعوبة المختلفة داخل المفردة الواحدة ،بينما نموذج االستجابات المتدرجة
فهو يصلح لتدريج المفردات المختلفة في بارامترات صعوبتها وبارامترات تمييزها أيضًا.
ولعل اختالف الدراسات في تحديد النموذج األفضل لمعايرة مفردات الصواب والخطأ
المتعدد؛ يجعل هناك حاجة لتحديد أي النماذج أفضل في تحقيق هذا الهدف باختالف طرق تقدير
الدرجات عن هذه المفردات ،وبالتالي فإن مشكلة البحث يمكن صياغتها في التساؤالت اآلتية:

أثر طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة
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هل تتحقق افتراضات نظرية االستجابة للمفردة في البيانات المستمدة من تطبيق اختبار تحصيلي
في مقرر علم النفس التربوي من نوع الصواب والخطأ المتعدد باختالف طرق تقدير الدرجات؟
ما مدى مطابقة البيانات الفتراضات نموذجي االستجابة للمفردة (التقدير الجزئي واالستجابات
المتدرجة) وفق طرق تقدير الدرجات األربعة؟
ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في تقدير قدرات المفحوصين في
ضوء طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم والتفاعل بينهما؟
ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة
المفردات في ضوء طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم والتفاعل بينهما؟
ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز
المفردات في ضوء طريقة تقدير الدرجات وفقًا لنموذج االستجابات المتدرجة والتفاعل بينهما؟
أهداف البحث

)4
)4
)5
)1
)3

يسعى البحث الحالي إلى:
التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمفردة في البيانات المستمدة من اختبار تحصيلي في
علم النفس التربوي من نوع الصواب والخطأ المتعدد على طالب كلية التربية بجامعة أم القرى.
التحقق من مطابقة البيانات الفتراضات نموذجي االستجابة للمفردة (التقدير الجزئي
واالستجابات المتدرجة) وفق طرق تقدير الدرجات األربعة.
الكشف عن أثر طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم والتفاعل بينهما في
دقة تقدير قدرات المفحوصين.
الكشف عن أثر طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم والتفاعل بينهما في
دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات.
الكشف عن أثر طريقة تقدير الدرجات في دقة تقدير بارامترات تمييز المفردات وفقًا لنموذج
االستجابات المتدرجة.
أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي:
 )4يعد البحث الحالي من البحوث النادرة التي جمعت بين أثر متغيري نموذج االستجابة للمفردة وطرق تقدير
الدرجات على مفردات الصواب والخطأ المتعدد على معايرة المفردات وتقديرات القدرات ،وبالتالي فقد تكون
إضافة علمية في مجال القياس النفسي.
 )4قد يزيد هذا البحث من اهتمامات المعلمين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمفردات
الصواب والخطأ المتعدد ،ويزيد من استخدامها في قياس تحصيل الطالب في كافة المراحل التعليمية.
 )5قد يسهم البحث الحالي في توجيه معدي اختبارات الصواب والخطأ المتعدد نحو أفضل طرق تقدير
الدرجات على هذا النوع من المفردات ،وكذلك نحو أنسب نماذج االستجابة للمفردة لتدريجها.
مصطلحات البحث
مفردات الصواب والخطأ المتعدد :وهي تعد شكال من أشكال مفردات االختيار من متعدد وتتكون من متن
واحد وعدة بدائل بعضها أو كلها صحيحة أو خطأ ،ويطلب فيها من المستجيب االستجابة لكل بديل من البدائل
على حدة بوضع عالمة (√) أو عالمة (×) (.)Ebel & Frisbie, 1991
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حدود البحث
تحددت نتائج البحث الحالي من خالل:
 -4اختبار في مقرر علم النفس التربوي مكون من ( )53مفردة من مفردات الصواب والخطأ المتعدد.
 -4عينة مكونة من ( )144طالبًا من الطالب المسجلين في مقرر علم النفس التربوي بكلية التربية في جامعة
أم القرى في العام الجامعي 4159 – 415.ه.
 -5أربع طرق لتقدير الدرجات على مفردات الصواب والخطأ المتعدد تتدرج في مراعاتها للمعرفة الجزئية.
 -1نموذجين من نماذج االستجابة للمفردة ،هما :نموذج التقدير الجزئي ونموذج االستجابات المتدرجة.
عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )144طالبًا من طالب كلية التربية المسجلين في مقرر علم النفس التربوي
في العام الجامعي 4159 – 415.هـ ،الذين قام الباحث بتدريسهم هذا المقرر في الفصل الدراسي األول
والثاني ،وذلك لتثبيت أثر عدة متغيرات على التحصيل الدراسي للطالب ،مثل :اختالف أستاذ المادة أو طريقة
التدريس أو المحتوى المقرر أو األهداف التعليمية للمقرر أو المصادر التعليمية  ...الخ.
أداة البحث
تمثلت أداة البحث في اختبار تحصيلي في مقرر علم النفس التربوي ،وقد تم بناؤه كما يلي:
 تحديد الغرض من االختبار :حيث يهدف االختبار إلى قياس تحصيل الطالب في موضوعات مقرر علمالنفس التربوي في خمسة مستويات معرفية وفق تصنيف بلوم ،وهي المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والنقد.
 تحديد المحتوى المراد قياسه :هدف االختبار إلى قياس التحصيل الدراسي في موضوعات :مدخل إلى علمالنفس التربوي ،والتعلم :مفهومه وشروطه ،نظريات التعلم ،الفروق الفردية ،التأخر الدراسي ،التقويم التربوي.
 تحديد األهداف التعليمية المراد قياسها :حيث هدف االختبار إلى قياس ( )51هدف تعليمي ،وذلك فيمستويات المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والنقد بواقع ستة أهداف في كل مستوى من المستويات.
 تحديد األوزان النسبية لموضوعات المحتوى المراد قياسه :في ضوء عدد الساعات التدريسية لكل موضوعمن الموضوعات ،تم تحديد األوزان النسبية ( )%43 ،%43 ،%43 ،%43 ،%43 ،%43على الترتيب.
 تحديد األوزان النسبية لمستويات األهداف التعليمية المراد قياسها :وذلك من خالل قسمة عدد األهداف فيكل مستوى على عدد األهداف الكلي ،وبذلك يكون الوزن النسبي لكل هدف مساويًا ( )%41لكل مستوى من
المستويات المعرفية الخمسة (المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والنقد).
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طريقة تقدير الدرجات :وهي الطريقة التي تستخدم في تحديد الدرجة التي يستحقها المفحوص بعد استجابته
على المفردة ،ويستخدم في البحث الحالي أربع طرق لتقدير الدرجات تتدرج في مستوى مراعاتها للمعرفة
الجزئية لدى الطالب بالمحتوى المرد قياسه.
نموذج االستجابات المتدرجة :أحد نماذج االستجابة للمفردة ويستخدم لمعايرة وتدريج مفردات المقاييس أحادية
البعد ومتعددة فئات االستجابة ويسمح باختالف المفردات في بارامترات صعوبتها (بارامترات العتبات الفارقة
لكل خطوة من خطوات حل المفردة) ،وكذلك يسمح باختالف المفردات في بارامترات تمييزها ،ويعد هذا
النموذج تعميما ً للنموذج ثنائي البارامتر (.)Forero & Maydeu-Olivares, 2009
نموذج التقدير الجزئي :أحد نماذج االستجابة للمفردة ويستخدم لمعايرة وتدريج مفردات المقاييس واالختبارات
أحادية البعد ومتعددة فئات االستجابة ويسمح باختالف المفردات في بارامترات صعوبتها فقط ويتطلب تساوي
المفردات في تمييزها بين المفحوصين عند مستويات القدرة المختلفة (.)Masters, 1982
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 وضع جدول مواصفات االختبار :وذلك لتحديد عدد المفردات التي يمكن من خاللها قياس كل مستوى منمستويات األهداف في كل موضوع من موضوعات المحتوى المراد قياسه.
جدول 4

عدد مفردات االختبار موزعة في ضوء جدول مواصفات االختبار

المستوى المعرفي للهدف
الموضوع
المجموع
النقد
التحليل
التطبيق
الفهم
المعرفة
3
4
4
4
4
4
مدخل إلى علم النفس
التربوي
3
4
4
4
4
4
مفهومه
التعلم:
وشروطه
41
4
4
4
4
4
التعلم
نظريات
3
4
4
4
4
4
الفروق الفردية
3
4
4
4
4
4
التأخر الدراسي
3
4
4
4
4
4
التقويم التربوي
53
.
.
.
.
.
المجموع
 صياغة مفردات االختبار :حيث صيغت ( )53مفردة على هيئة صواب وخطأ متعدد ،بحيث يطلب منالمستجيب وضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام كل بديل من بدائل اإلجابة في كل مفردة ،مثل:
من التغيرات التي تحدث في السلوك وال تعد تعل ًما .....
( )
نمو الشارب عند الذكور.
أ)
( )
اكتساب اللغات األجنبية.
ب)
( )
زيادة االنتباه نتيجة تناول دواء اوميجا5
ج)
( )
.
ضبط النفس عند الغضب
د)
نظرا
 صياغة تعليمات االختبار :تم شرح مثال توضيحي للطالب على مفردات الصواب والخطأ المتعدد؛ ًلقلة استخدام هذا النمط من المفردات في االختبارات ،كما تم توضيح كيفية اإلجابة في ورقة اإلجابة المنفصلة،
وتم إعطاء الطالب الوقت الكافي لإلجابة عن المفردات.
 التطبيق االستطالعي لالختبار :وذلك للتأكد من فهم الطالب لمفردات االختبار ،وقدرتهم على فهم التعليماتوتدوين االستجابات في ورقة اإلجابة.
 التحقق من صدق االختبار :وتم ذلك من خالل ما يلي:أ) عرض مفردات االختبار واألهداف التعليمية ومستويات األهداف التي تقيسها وجدول مواصفات االختبار
على  9من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى إلبداء آرائهم في قياس كل
مفردة للهدف الذي تسعى إلى قياسه ،وصحة الصياغة اللغوية والعلمية لكل مفردة من المفردات ،وقد أسفرت
هذه الخطوة عن إجراء بعض التعديالت اللغوية التي تمت مراعاتها.
ب) من خالل إجراء التحليل العاملي لمفردات االختبار ،كما سيلي ذكر ذلك في اإلجابة عن السؤال األول.
ج) من خالل مالءمة مفردات االختبار الفتراضات نموذجي االستجابة للمفردة المستخدمين في هذه الدراسة.
 الكشف عن الخصائص السيكومترية المتعلقة بمطابقة مفردات االختبار وثباته في ضوء نظرية االستجابةللمفردة كما هو مبين في نتائج البحث.
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نتائج البحث وتفسيرها
اإلجابة عن السؤال األول:
ينص السؤال األول على" :هل تتحقق افتراضات نظرية االستجابة للمفردة في البيانات
المستمدة من تطبيق اختبار تحصيلي في مقرر علم النفس التربوي من نوع الصواب والخطأ المتعدد
على طالب كلية التربية بجامعة أم القرى باختالف طرق تقدير الدرجات؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمفردة وفق الخطوات اآلتية:
 التحقق من أحادية البعد :حيث تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي على البيانات المستمدة منتطبيق االختبار بعد تقدير الدرجات عليها بأربع طرق مختلفة ،والتي سبق ذكرها في إجراءات البحث،
وتم تحديد قيمة الجذر الكامن للعاملين األول والثاني والنسبة بينهما ،كما في جدول .4
جدول 4

نتائج التحليل العاملي للبيانات المستمدة من تطبيق االختبار التحصيلي وفق طرق تقدير الدرجات األربعة

طريقة تقدير الدرجات
اإلحصاءة
الطريقة
الطريقة األولى الطريقة الثانية الطريقة الثالثة
الرابعة
1.14
1.34
1.44
3.44
الجذر الكامن للعامل األول
4.19
4.14
4.49
4.45
الجذر الكامن للعامل الثاني
4.38
4.18
4..5
4.51
النسبة بين الجذرين الكامنين
ويتضح من جدول  4أن النسبة بين الجذر الكامنين للعاملين األول والثاني في الحاالت األربعة تزيد
عن القيمة ( )4التي حددها ريكاس ( )Reckase, 1979كحد أدنى لتحقق شرط أحادية البعد.
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إجراءات البحث
اعتمد البحث الحالي على المنهج شبه التجريبي ،وذلك وفق اإلجراءات اآلتية:
 -4تطبيق أداة البحث على عينة البحث.
 -4تقدير درجات الطالب على مفردات االختبار بأربع طرق تقدير مختلفة هي:
الطريقة األولى :طريقة المعرفة التامة ،وفيها يتم تقدير درجة واحدة عن المفردة إذا أجاب الطالب عن كل
البدائل بشكل صحيح ،والدرجة (صفر) إذا أخفق في اإلجابة عن أي بديل أو ترك أي بديل بدون إجابة.
الطريقة الثانية :طريقة مراعاة وجود ثالثة بدائل صحيحة ،وفيها يتم تقدير درجة واحدة عن المفردة إذا أجاب
الطالب عن كل البدائل بشكل صحيح ،ونصف درجة إذا أجاب عن ثالثة بدائل بشكل صحيح ،والدرجة (صفر)
إذا أخفق في ثالثة بدائل فأقل ،ثم تحول الدرجات ( ، 1.3 ،4صفر) إلى ( ،4 ،4صفر) لتالئم طريقة اإلدخال
في برنامج  Xcalibreالمستخدم في تدريج المفردات وفق نظرية االستجابة للمفردة.
الطريقة الثالثة :طريقة مراعاة وجود بديلين صحيحين ،وفيها يتم تقدير درجة واحدة عن المفردة إذا أجاب
الطالب عن كل البدائل بشكل صحيح ،وثلثي درجة إذا أجاب عن ثالثة بدائل بشكل صحيح ،وثلث درجة إذا
أجاب عن بديلين بشكل صحيح ،والدرجة (صفر) إذا أخفق في اإلجابة عن بديلين فأقل ،ثم تحول الدرجات
( ،4ثلثين ،ثلث ،صفر) إلى ( ،4 ،4 ،5صفر) لتالئم طريقة اإلدخال في برنامج .Xcalibre
الطريقة الرابعة :طريقة المعرفة الجزئية ،وفيها يعطى كل بديل صحيح ربع درجة ،وبالتالي تكون الدرجات
عن المفردة في هذه الحالة ( ، 1.43 ، 1.3 ، 1..3 ،4صفر) والتي تحول إلى ( ،4 ،4 ،5 ،1صفر).
 -5استخدام برنامج  Xcalibreفي معايرة المفردات وتقدير قدرات المفحوصين واألخطاء المعيارية في تقدير
بارامترات األفراد والمفردات ،وذلك باستخدام نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة.
 -1ادخال نتائج الخطوة رقم  5إلى ذاكرة برنامج ( ،)SPSS V. 20ثم اإلجابة عن تساؤالت البحث.
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 التحقق من االستقالل الموضعي لمفردات االختبار :حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجات مفرداتاالختبار بعضها بعضًا لبيانات عينة الطالب ككل ( )144طالبًا ،ولطالب المجموعة العليا ( )444طالبًا،
ولطالب المجموعة الدنيا ( )444طالبًا ،ثم حساب متوسط معامالت االرتباط للعينات الثالثة ،وذلك في كل
طريقة من طرق تقدير الدرجات األربعة ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول .5
جدول 5

أعلى وأقل و متوسط معامالت االرتباط بين مفردات االختبار في كل طريقة من طرق تقدير الدرجات
طريقة تقدير
الدرجات
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

أعلى معامل ارتباط
العينة
العليا الدنيا
ككل

أقل معامل ارتباط
العينة
الدنيا
العليا
ككل

متوسط معامالت االرتباط
العينة
العليا الدنيا
ككل

1.48

1.48

1.43

1.14

1.14

1.14

1.18

1.18

1.1.

1.44

1.4.

1.43

1.14

1.14

1.14

1.41

1.11

1.19

1.45

1.48

1.48

1.15

1.14

1.14

1.44

1.19

1.18

1.41

1.44

1.41

1.15

1.14

1.14

1.41

1.18

1.18

يتضح من جدول  5أن متوسط معامالت االرتباط بين المفردات في حالة المجموعتين العليا والدنيا أقل
منه في حالة العينة ككل ،كما أن جميع متوسطات معامالت االرتباط قريبة من الصفر ،وذلك في جميع طرق
تقدير الدرجات ،مما يعني تحقق شرط االستقالل الموضعي للمفردات (.)Önder, 2007
 التحرر من السرعة :حيث تمت إتاحة الوقت الكافي للطالب لالستجابة عن جميع مفردات االختبار ،وتممؤثرا في أداء
التأكد من أنه لم يترك أي طالب مفردة بدون إجابة ،وبذلك فإن عامل السرعة في اإلجابة لم يكن
ً
الطالب على مفردات االختبار.
وبهذه اإلجراءات تم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمفردة أحادية البعد في البيانات
المستمدة من استخدام الطرق األربعة في تقدير درجات مفردات الصواب والخطأ المتعدد،وهذا اإلجراء هو
ما قام به أيضًا كل من (أبو جراد4143 ،؛ الصمادي4113 ،؛ الصمادي وسوالمة.)4118 ،
اإلجابة عن السؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني على" :ما مدى مطابقة البيانات الفتراضات نموذجي االستجابة للمفردة
(التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة) وفق طرق تقدير الدرجات األربعة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال الثاني تم استخدام برنامج  Xcalibreفي تدريج مفردات االختبار
باستخدام نموذجي االستجابة للمفردة (التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة) مع كل طريقة من طرق
تقدير الدرجات ،حيث تم تقدير بارامتر الصعوبة وقيمة إحصاءات البواقي المعيارية Standerdized
 Residual Statisticsلكل مفردة في حالة استخدام نموذج التقدير الجزئي ،وتم تقدير بارامتري
الصعوبة والتمييز وإحصاءات البواقي المعيارية لكل مفردة في حالة استخدام نموذج االستجابات
المتدرجة ،ومعامل ثبات االختبار في كل الحاالت ،وكانت النتائج كما في جدول .1
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النموذج

طريقة تقدير الدرجات

اإلحصاءات

نموذج التقدير الجزئي
نموذج االستجابات المتدرجة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

4..3 :4.43 -

4.15 :4.19 -

4.14 :4.38 -

4.38 :4..1 -

مدى إحصاءات البواقي
المعيارية

4.11 : 1.48

4..1 : 1.4.

4.33 : 1.49

4.18 : 1.41

معامل ثبات االختبار

1.84

1.81

1.81

1.81

4.18 : 4.43 -

4.19 :4.5. -

4.38 :4.11 -

4.1. :4.38 -

مدى بارامترات التمييز

4.14 : 1.55

4.41 : 1.59

4.44 : 1.58

4.54 : 1.14

مدى إحصاءات البواقي
المعيارية

4.34 : 1.45

4.11 : 1.41

4.31 : 1.41

4.5. : 1.41

معامل ثبات االختبار

1.84

1.85

1.81

1.83

مدى بارامترات الصعوبة

مدى بارامترات الصعوبة

ويتضح من جدول  1أن بارامترات الصعوبة لجميع المفردات في كل طرق تقدير الدرجات وفق
نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة كانت ضمن المدى المقبول وهو بين (  4.83 -إلى ،)4.83
كما أن بارامترات تمييز المفردات وفق جميع طرق تقدير الدرجات باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة
كانت جميعها أكبر من ( ،)1.5وكانت قيم إحصاءات البواقي المعيارية في كل الحاالت أقل من ( ،)4وهذا يدل
على مطابقة المفردات الفتراضات النموذجين وفق طرق تقدير الدرجات ،كما أن جميع قيم معامالت ثبات
االختبار كانت مقبولة سيكومتريًا ،وهذا يشير إلى صالحية االختبار ومفرداته في جميع الحاالت.
ويعد هذا اإلجراء ضروريا قبل االعتماد على أي نموذج من نماذج االستجابة للمفردة ،وهذا ما قام
به كل من (أبو جراد4143 ،؛ الصمادي4113 ،؛ الصمادي وسوالمة )4118 ،عندما اعتمدوا على
نموذج التقدير الجزئي في تقدير قدرات المفحوصين وبارامتر صعوبة المفردات ،وكذلك براد ( Brad,
 )2003عندما استخدمت نموذج االستجابات المتدرجة ،وقد اعتمد الباحث على برنامج Xcalibre
في ذلك نظ ًرا ألنه يصلح لتدريج المفردات باستخدام كال النموذجين ولتوحيد طريقة تقدير القدرات
والبارمترات.
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جدول 1

إحصاءات مطابقة المفردات الفتراضات نموذجي االستجابة للمفردة (التقدير الجزئي واالستجابات
المتدرجة) وثبات االختبار في كل طريقة من طرق تقدير الدرجات
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اإلجابة عن السؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث على" :ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في
تقدير قدرات المفحوصين في ضوء طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة والتفاعل
بينهما؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقدير بارامترات قدرات المفحوصين في اختبار الصواب والخطأ
المتعدد ثمان مرات باستخدام طرق تقدير الدرجات األربعة مع نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات
المتدرجة ،معتمدًا في ذلك على برنامج ( )Xcalibreوقد تم تقدير الخطأ المعياري في تقدير القدرة
لكل مفحوص في الثمان مرات ،ثم استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه للقياسات المتكررة Repeated
 measures two way ANOVAلمعرفة أثر كل من طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة
للمفردة والتفاعل بينهما على األخطاء المعيارية في تقدير قدرات المفحوصين ،وذلك باستخدام أسلوب
نظرا النتهاك شرط الدورية لموكلي ،Mouchly's test of sphericity
Greenhouse- Giesser؛ ً
وكانت النتائج كما في جدولي  3و .1
جدول 3

اإلحصاءات الوصفية لألخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد وفق طريقة تقدير
الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم
نموذج التقدير الجزئي
طريقة تقدير الدرجات

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

نموذج االستجابات المتدرجة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

1.14
1.41
1.45
1.44

1.11
1.15
1.11
1.11

1.14
1.41
1.44
1.48

1.13
1.11
1.13
1.13

ويتضح من جدول  3أن جميع متوسطات درجات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات
قدرات األفراد في حالة تقديرها باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة أقل منها في حالة تقديرها
باستخدام نموذج التقدير الجزئي في كل طريقة من طرق تقدير الدرجات ،كما يتضح أن متوسط
األخطاء المعيارية يقل تدريجيا من الطريقة األولى في تقدير الدرجات التي تتطلب معرفة تامة
بالمحتوى المراد قياسه ،وحتى الطريقة الرابعة التي يتم فيها مراعاة المعرفة الجزئية بالمحتوى بأكبر
درجة ممكنة ،وذلك عند التدريج باستخدام نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة ،وكلما قلت
قيمة م توسط األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد دل ذلك على دقة أكبر في تقدير
هذه البارامترات ،وتمت المقارنة بين هذه متوسطات األخطاء المعيارية كما في جدول .1
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مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

قيمة
مربع ايتا

حجم
األثر

5881.11

1.114

1.84

كبير

48.49
4.41
45.41
(أ)
1.11
4451
4.59
خطأ (أ)
 1.18 1.114متوسط
851.13
1.18
4
1.18
(ب)
1.11
141
1.44
خطأ (ب)
 1.11 1.114صغير
49..1
1.14
4.84
1.15
(أ * ب)
1.11
.93.18
1.14
خطأ (أ * ب)
ويتضح من جدول  6وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات األخطاء المعيارية في
تقدير بارامترات قدرات األفراد يعزى إلى طريقة تقدير الدرجات ،كما أن هناك فرق دال إحصائيًا بين
متوسطات درجات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد يعزى إلى نموذج االستجابة
للمفردة المستخدم في تدريجها ،كما يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات األخطاء
المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد يعزى إلى التفاعل بين طريقة تقدير الدرجات ونموذج
االستجابة للمفردة المستخدم في التدريج.
ولمعرفة اتجاه الفرق في متوسطات درجات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات
األفراد الذي يعزى إلى طريقة تقدير الدرجات تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين كل
طريقتين من طرق تقدير الدرجات ،وكانت النتائج كما في جدول ..
جدول .

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطي األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات
األفراد بين كل طريقتين من طرق تقدير الدرجات
مصدر التباين

األولى

اإلحصاءة

الثانية

الثالثة

1.4.
الفرق بين المتوسطين
الثانية
1.114
مستوى الداللة
1.15
1.48
الفرق بين المتوسطين
الثالثة
1.114
1.114
مستوى الداللة
1.14
1.11
1.44
الفرق بين المتوسطين
الرابعة
1.114
1.114
1.114
مستوى الداللة
ويتضح من جدول  .أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي األخطاء المعيارية
في تقدير بارامترات قدرات األفراد بين الطريقة األولى في تقدير الدرجات وكل من الطريقة الثانية
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جدول 1

نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه للقياسات المتكررة ألثر طريقة تقدير الدرجات (أ) ونموذج االستجابة
للمفردة (ب) على األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد
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والثالثة والرابعة في اتجاه الطريقة األولى في الحاالت الثالثة ،كما توجد داللة إحصائية للفروق بين
متوسطي األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد بين الطريقة الثانية وكل من الطريقة
الثالثة والرابعة في اتجاه الطريقة الثانية في الحالتين ،كما توجد فروق بين متوسطي األخطاء المعيارية
في تقدير بارامترات قدرات األفراد بين الطريقة الثالثة والرابعة في اتجاه الطريقة الثالثة ،وهذه النتائج
تعني أن الطريقة الرابعة في تقدير الدرجات أكثر دقة في تقدير بارامترات قدرات األفراد عن الطريقة
الثالثة والثانية واألولى ،كما أن الطريقة الثالثة أكثر دقة من الطريقة الثانية والطريقة األولى ،كما أن
الطريقة الثانية أكثر دقة من الطريقة األولى في تقدير بارامترات قدرات األفراد .وهذا يعني أنه كلما
روعيت المعرفة الجزئية لألفراد بالمحتوى المراد قياسه كانت دقة تقدير بارامترات قدرات األفراد
أفضل.
وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات (الصمادي4113 ،؛ الصمادي وسوالمة ،)4118 ،وقد
تعزى هذه النتيجة إلى أن طريقة تقدير الدرجات الرابعة التي تراعي المعرفة الجزئية بأعلى درجة
ممكنة تتباين فيها الدرجات التي يستحقها المفحوصين بشكل أكبر ،حيث تقدر درجة المفحوص على
المفردة الواحدة بإحدى الدرجات (صفر ،)4 ،1..3 ،1.3 ،1.43 ،وبالتالي فإن هذه الطريقة يمكن من
خاللها الكشف بشكل أكبر عن الفروق واالختالفات بين قدرات المفحوصين ،ومن ثم يمكن من خاللها
تقدير قدرات المفحوصين بدرجة دقة عالية ،بينما تقل الدرجات التي قد يستحقها المفحوص عن إجابته
عن المفردة من الطريقة الرابعة إلى الطريقة الثالثة (صفر ،ثلث ،ثلثين ،)4 ،إلى الطريقة الثانية (صفر،
 )4 ،1.3وتكون أقل ما يمكن في حالة الطريقة األولى في تقدير الدرجات والتي يستحق فيها المفحوص
إحدى الدرجتين ( صفر ،)4 ،وكلما قلت الدرجات التي قد يستحقها المفحوص باختالف طريقة تقدير
الدرجات قلت القدرة على الكشف عن الفروق واالختالفات بين قدرات المفحوصين ،أي أن زيادة عدد
فئات تقدير الدرجات قد يكون السبب في زيادة دقة تقدير بارامترات قدرات األفراد.
وللتعرف على اتجاه الفرق بين نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة على األخطاء
المعيارية في تقدير بارامترات قدرات األفراد تتم المقارنة بين متوسطات األخطاء المعيارية في
الحالتين كما في جدول ( ،)3والذي يوضح أن متوسط األخطاء المعيارية في حالة نموذج التقدير
الجزئي أكبر منه في حالة نموذج االستجابات المتدرجة في جميع الحاالت ،وهذا يعني أن نموذج
االستجابات المتدرجة هو األعلى دقة في تقدير بارامترات قدرات األفراد من نموذج التقدير الجزئي،
وهذه النتيجة قد تعزى إلى أنه للحصول على نتائج دقيقة من استخدام نماذج االستجابة للمفردة يجب
ونظرا ألن نموذج االستجابات المتدرجة يراعي اختالف المفردات في
أن تتحقق افتراضات النموذج؛
ً
بارامترات تمييزها عند تدريجها وذلك اختالفًا عن نموذج التقدير الجزئي الذي يفترض تساوي
بارامترات تمييز جميع المفردات ،وهذا ما يصعب تحققه عمليًا ،وبالتالي فإنه لكي يتم تقدير قدرات
المفحوصين على مفردات ال صواب والخطأ المتعدد فإنه يفضل االعتماد على نموذج االستجابات
المتدرجة ،وهذه النتيجة تتفق مع ما قامت به براد ( )Brad, 2003عند استخدامها نموذج االستجابات
المتدرجة في تقدير قدرات المفحوصين على اختبار الصواب والخطأ المتعدد ،وتختلف مع ما قام به
كل من (أبو جراد4143 ،؛ الصمادي4113 ،؛ الصمادي وسوالمة )4118 ،عندما اعتمدوا على نموذج
التقدير الجزئي في ذلك.
كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير
قدرات المفحوصين على اختبار الصواب والخطأ المتعدد نتيجة التفاعل بين متغيري طريقة تقدير
الدرجات ونوع نموذج االستجابة للمفردة ،وهذا التفاعل يتضح من خالل شكل .4
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شكل  .4متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير قدرات المفحوصين وفق طريقة تقدير
الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة
ويالحظ من خالل شكل  4وجدول  3أن الفرق بين متوسطي األخطاء المعيارية في حالة
تقدير الدرجات بالطريقة األولى التي تتطلب المعرفة التامة بالمحتوى المراد قياسه وفق نموذجي
التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة يساوي ( ،)1.14كما يالحظ أن الفارق بين متوسطي األخطاء
المعيارية في حالة تقدير قدرات المفحوصين باستخدام نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة
بالطرق الثانية والثالثة والرابعة يتسع ليصل ( ،)1.149 ،1.14. ،1.14.وهذا يدل على أن طريقة
تقدير الدرجات ونوع نموذج االستجابة للمفردة يتفاعالن معًا في التأثير على األخطاء المعيارية في
تقدير قدرات ال مفحوصين ،وهذا التفاعل قد يعزى إلى أن الطرق الثانية والثالثة والرابعة في تقدير
الدرجات تتعدد فيها احتماالت الدرجات التي يستحقها المفحوصين ،مما قد يؤدي إلى زيادة قدرة هذه
الطرق على الكشف عن التباين في قدرات المفحوصين ،وهذا يالئم بدرجة أكبر افتراضات نموذج
االستجابات المتدرجة أكثر من مالءمتها الفتراضات نموذج التقدير الجزئي؛ مما يزيد من دقة استخدام
نموذج االستجابات المتدرجة كلما زادت مراعاة المعرفة الجزئية من خالل طريقة تقدير الدرجات.
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اإلجابة عن السؤال الرابع:
ينص السؤال الرابع على" :ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في
تقدير بارامترات صعوبة المفردات في ضوء طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة
والتفاعل بينهما؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقدير بارامترات صعوبة المفردات في االختبار ثمان مرات
باستخدام طرق تقدير الدرجات األربعة مع نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة ،وقد تم
تقدير األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات الصعوبة في كل حالة من الحاالت الثمانية ،ثم استخدام
تحليل التباين ثنائي االتجاه للقياسات المتكررة  Repeated measures two way ANOVAلمعرفة
أثر كل من طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة والتفاعل بينهما على االخطاء المعيارية
نظرا
في تقدير بارامترات صعوبة المفردات ،وذلك باستخدام أسلوب Greenhouse - Giesser؛
ً
النتهاك شرط الدورية لموكلي ،وكانت النتائج كما في جدول  9وجدول .8
جدول 9

اإلحصاءات ا لوصفية لألخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة المفردات وفق طريقة تقدير
الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة المستخدم
طريقة تقدير الدرجات
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

نموذج التقدير الجزئي
االنحراف
المعياري
1.14
1.14
1.15
1.15

المتوسط
1.45
1.19
1.19
1.1.

نموذج االستجابات
المتوسطالمتدرجة
االنحراف
1.44
1.19
1.1.
1.11

المعياري
1.14
1.14
1.14
1.14

ويتضح من جدول  9أن جميع متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة
المفردات في حالة تقديرها باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة أقل منه في حالة نموذج التقدير
الجزئي في كل طريقة من طرق تقدير الدرجات ،كما يتضح أن متوسطات درجات األخطاء المعيارية
في تقدير بارامترات صعوبة المفردات تقل تدريجيا عند تقديرها بأي من النموذجين وذلك باختالف
طريقة تقدير الدرجات من الطريقة األولى (التي تتطلب معرفة تامة بالمحتوى المراد قياسه) وحتى
الطريقة الرابعة (التي تراعي المعرفة الجزئية بالمحتوى بأكبر قدر ممكن) ،وكلما قلت قيمة األخطاء
المعيار ية في تقدير بارامترات الصعوبة دل ذلك على دقة أكبر في تقدير هذه البارامترات ،وقد تمت
المقارنة بين متوسطات األخطاء المعيارية كما في جدول .8
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مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

قيمة
مربع ايتا

حجم
األثر

111.43

1.114

1.85

كبير

1.1.
4.49
1.43
(أ)
1.11
...35
1.14
خطأ (أ)
 1.4. 1.145صغير
1.9.
1.14
4
1.14
(ب)
1.11
51
1.15
خطأ (ب)
 1.44 1.144صغير
1.13
1.11
4.1.
1.11
(أ * ب)
1.11
31.95
1.14
خطأ (أ * ب)
ويتضح من جدول  8أنه يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير
بارامترات صعوبة المفردات يعزى إلى طريقة تقدير الدرجات ،ويوجد فرق دال إحصائيًا في تقدير
بارامترات صعوبة المفردات يعزى إلى نموذج االستجابة للمفردة المستخدم في تدريجها ،كما يوجد
فرق دال إحصائيً ا في األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة المفردات يعزى إلى التفاعل
بين طريقة تقدير الدرجات والنموذج المستخدم في التدريج.
ولمعرفة اتجاه الفرق الذي يعود إلى طريقة تقدير الدرجات تم استخدام اختبار شيفيه
للمقارنات البعدية بين أثر كل طريقتين من طرق تقدير الدرجات في األخطاء المعيارية في تقدير
بارامترات صعوبة المفردات ،وكانت النتائج كما في جدول .41
جدول 41

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطي األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة
المفردات بين كل طريقتين من طرق تقدير الدرجات
مصدر التباين

األولى

اإلحصاءة

الثانية

الثالثة

1.11
الفرق بين المتوسطين
الثانية
1.114
مستوى الداللة
1.14
1.13
الفرق بين المتوسطين
الثالثة
1.18
1.114
مستوى الداللة
1.14
1.14
1.11
الفرق بين المتوسطين
الرابعة
1.3.
1.11
1.11
مستوى الداللة
ويتضح من خالل جدول  41أن هناك فرق دال إحصائيا بين متوسطي األخطاء المعيارية
لتقدير بارامترات صعوبة المفردات بين الطريقة األولى والثانية ،وبين الطريقة األولى والثالثة ،وبين
الطريقة األولى والرابعة وفي كل مرة كانت الفروق في اتجاه الطريقة األولى أي أن األخطاء المعيارية
الناتجة عنها في تقدير بارامترات صعوبة المفردات كانت أكبر بشكل دال إحصائيًا من الطريقة الثانية
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ومن الطريقة الثالثة ومن الطريقة الرابعة ،وبالتالي فهي أقل طرق تقدير الدرجات دقة في تقدير
بارامترات صعوبة المفردات ،كما وجد فرق دال إحصائيًا بين طرق تقدير الدرجات الثانية والثالثة
والثانية والرابعة في دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات ،بينما كان الفرق بين الطريقتين الثالثة
والرابعة غير دال إحصائيًا وهذا يعني أن طريقتي تقدير الدرجات الثالثة والرابعة تتمتعان بنفس الدقة
تقريبا في تقدير بارامترات صعوبة المفردات ،وبدقة أعلى من الطريقتين األولى والثانية في تقدير
الدرجات ،وهذه النتيجة قد تعزى إلى ما تتطلبه الطريقة األولى من معرفة تامة بالمحتوى المراد قياسه،
وأن فئات تقدير االستجابة وفقًا لها ( ،4صفر) ،كما أنه يتم تقدير الدرجات وفق الطريقة الثانية في
ثالثة فئات فقط هي ( ،1.3 ،4صفر) ،بينما تزداد احتماالت الدرجة التي قد يستحقها المفحوص في
الطريقتين الثالثة والرابعة التي تراعي المعرفة الجزئية بدرجة أعلى من الطريقة األولى والثانية ،وهذا
ينعكس على قدرة كل طريقة على الكشف عن الفروق بين الطالب الذين ال يمتلكون أية معرفة
بالمحتوى والطالب الذين لديهم معرفة جزئية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بالمحتوى المراد قياسه،
مما يؤدي إلى أفضلية الطريقتين الثالثة والرابعة في دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات عن
الطريقتين األولى والثانية ،كما توجد أفضلية في استخدام الطريقة الثانية عن الطريقة األولى في ذلك.
ولمعرفة اتجاه الفرق بين نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة في دقة تقدير
بارامترات صعوبة المفردات ،تمت المقارنة بين متوسطي األخطاء المعيارية من خالل جدول ،9
والذي يتضح من خالله أن متوسط األخطاء المعيارية في حالة نموذج التقدير الجزئي أعلى منها في
حالة نموذج االستجابات المتدرجة ،مما يعني أن نموذج االستجابات المتدرجة أكثر دقة من نموذج
التقدير الجزئي ،وهذه النتيجة قد تعزى أيضًا إلى مالءمة البيانات المستمدة من تقدير درجات المفردات
بالطرق األربعة الفتراضات نموذج االستجابات المتدرجة أكثر من مالءمتها الفتراضات نموذج
التقدير الجزئي؛ لما يتطلبه نموذج التقدير الجزئي من تساوي بارامترات تمييز المفردات قبل تدريجها،
وهذا ما يصعب تحققه في عمليا ،بينما يراعي نموذج االستجابات المتدرجة اختالف هذه البارامترات.
أما عن التفاعل بين متغيري طرق تقدير الدرجات ونوع نموذج االستجابة للمفردة فإنه أوجد
فرقًا ً
داال إحصائيًا بين متوسطات األخطاء المعيارية لتقدير بارامترات صعوبة مفردات الصواب
والخطأ المتعدد كما يتضح ذلك من شكل .4
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شكل  .4متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات صعوبة المفردات
وفق طريقة تقدير الدرجات ونموذج االستجابة للمفردة.
حيث يتضح من جدول  9وشكل  4أن الفرق في متوسطات األخطاء المعيارية في تقديرات
بارامترات صعوبة المفردات بين نموذجي التقدير الجزئي واالستجابات المتدرجة عبر الطرق األربعة
في تقديرات الدرجات يزداد تدريجيًا؛ حيث كان الفرق ( )1.141 ،1.144 ،1.119 ،1.111على
الترتيب ،وهذا يدل على أن التفاعل بين طريقة تقدير الدرجات ونوع نموذج االستجابة للمفردة أدى
إلى التأثير في دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات؛ وهذا قد يعزى إلى أفضلية نموذج االستجابات
المتدرجة في تدريج مفردات الصواب والخطأ المتعدد في دقة تقدير بارامترات صعوبة المفردات،
وفي نفس الوقت أفضلية الطرق التي تراعي المعرفة الجزئية عن الطريقة التي تتطلب معرفة تامة
بالمحتوى في ذلك.
اإلجابة عن السؤال الخامس:
ينص السؤال الخامس على" :ما مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين األخطاء المعيارية في
تقدير بارامترات تمييز المفردات في ضوء طريقة تقدير الدرجات وفقًا لنموذج االستجابات المتدرجة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقدير بارامترات تمييز المفردات أربع مرات في حاالت طرق
تقدير الدرجات األربعة وذلك وفق نموذج االستجابات المتدرجة فقط ،وتقدير األخطاء المعيارية في
تقدير بارامترات تمييز المفردات في الحاالت األربعة ،وتم استخدام تحليل التباين االحادي االتجاه
للقياسات المتكررة  Repeated measures one way ANOVAلمعرفة أثر طرق تقدير الدرجات
على األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز المفردات وفق نموذج االستجابات المتدرجة ،وذلك
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بعد التحقق من شرط الدورية لموكلي؛ حيث كانت قيمة مربع كاي  8.85عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( ،)1.1..وكانت النتائج كما هي موضحة في جدولي  44و .44
جدول 44

اإلحصاءات الوصفية لألخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز المفردات باختالف طرق تقدير
الدرجات وفق نموذج االستجابات المتدرجة
طريقة تقدير الدرجات
المتوسط
االنحراف المعياري

الثانية
1.18
1.11

األولى
1.44
1.11

الرابعة
1.13
1.15

الثالثة
1.19
1.11

ويتضح من جدول  11أن متوسط األخطاء المعيارية لتقدير بارامترات تمييز المفردات في
حالة تقدير الدرجات يقل تدريجيًا من الطريقة األولى التي تتطلب معرفة تامة بالمحتوى المراد قياسه
إلى الطريقة الرابعة التي تحقق أكبر مراعاة للمعرفة الجزئية عند المفحوصين بالمحتوى المراد قياسه،
وهذا يعني أن دقة تقدير بارامترات تمييز المفردات تزداد تدريجيًا من الطريقة األولى في تقدير
الدرجات على المفردات إلى الطريقة الرابعة ،وتمت المقارنة بين هذه المتوسطات كما في جدول .44
جدول 44

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للقياسات المتكررة ألثر طريقة تقدير الدرجات (أ) على األخطاء
المعيارية في تقدير بارامترات تمييز المفردات وفق نموذج االستجابات المتدرجة
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

(أ)
خطأ (أ)

1.18
1.11

5
414

1.15
1.11

قيمة ف

مستوى
الداللة

قيمة
مربع ايتا

حجم
األثر

31.49

1.114

1.14

متوسط

ويتضح من جدول  44أنه يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات األخطاء المعيارية في
تقدير بارامترات تمييز المفردات يعزى إلى طريقة تقدير الدرجات ،كما هو مبين أيضًا في شكل .5
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شكل  .5متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز المفردات
وفق طرق تقدير الدرجات باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة
ولمعرفة اتجاه الفرق الذي يعود إلى طريقة تقدير الدرجات تم استخدام اختبار شيفيه
للمقارنات البعدية بين كل متوسطين من متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز
المفردات باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة في حاالت تقدير الدرجات األربعة ،كما في جدول
.45
جدول 45

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطي األخطاء المعيارية في تقدير بارامترات تمييز
المفردات بين كل طريقتين من طرق تقدير الدرجات
مصدر التباين

اإلحصاءة

األولى

الثانية

الثانية

الفرق بين المتوسطين
مستوى الداللة
الفرق بين المتوسطين
مستوى الداللة
الفرق بين المتوسطين
مستوى الداللة

1.11
1.114
1.13
1.114
1.1.
1.114

1.14
1.954
1.15
1.11.

الثالثة
الرابعة
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يتضح من جدول  45أنه يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي األخطاء المعيارية في تقدير
بارامترات تمييز المفردات وفق طريقة تقدير الدرجات األولى ووفق كل طريقة من الطرق األخرى،
وهذا يدل على أن الطريقة األولى أقل الطرق دقة في تقدير بارامترات تمييز المفردات ،وهذا قد يعود
أيضًا إلى زيادة عدد فئات االستجابة في الطرق الثانية والثالثة والرابعة لمراعاتها المعرفة الجزئية عن
الطريقة األولى التي تتطلب معرفة تامة؛ مما يجعل الطرق الثانية والثالثة والرابعة أكثر قدرة على
إظهار الفروق بين المفحوصين عن الطريقة األولى ،مما يجعل تقدير بارامترات تمييز المفردات أكثر
دقة في هذه الطرق من الطريقة األولى ،كما يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي األخطاء المعيارية
لتقدير بارامترات تمييز المفردات وفق الطريقتين الثانية والرابعة ،بينما ال يوجد فرق دال إحصائيًا
بين متوسطي األخطاء المعيارية لتقدير بارامترات تمييز المفردات وفق الطريقتين الثانية والثالثة،
ووفق الطريقتين الثالثة والرابعة ،كما ظهر فرق دال إحصائيًا بين الطريقتين الثانية والرابعة لزيادة
الفرق بين عدد فئات االستجابة في الطريقتين ،وزيادة قدرة الطريقة الرابعة على إظهار الفروق بشكل
أكبر بين المفحوصين.
توصيات البحث
في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي:
 -4أفضلية استخدام نموذج االستجابات المتدرجة عن نموذج التقدير الجزئي في تقدير قدرات األفراد
وبارامترات المفردات على اختبار الصواب والخطأ المتعدد.
 -4ضرورة التحقق من افتراضات نموذج التقدير الجزئي قبل استخدامه في تدريج مفردات اختبارات الصواب
والخطأ المتعدد وتقدير قدرات األفراد في ضوئها ،وذلك بأساليب علمية دقيقة.
 -5أفضلية طرق تقدير درجات مفردات الصواب والخطأ المتعدد التي تراعي المعرفة الجزئية عند
المفحوصين عن باقي طرق تقدير الدرجات التي تتطلب معرفة تامة ،وذلك في تقدير بارامترات المفردات
وقدرات المفحوصين.
البحوث المقترحة
يمكن اقتراح بعض البحوث في ضوء البحث الحالي ،كما يلي:
 -4أثر حجم العينة ونوع نموذج االستجابة للمفردة في دقة تقدير بارامترات األفراد والمفردات على اختبار
من نوع الصواب والخطأ المتعدد.
 – 4أثر طريقة تقدير الدرجات وعدد البدائل الصحيحة في مفردات الصواب والخطأ المتعدد في دقة تقدير
بارامترات األفراد والمفردات باستخدام نموذج االستجابات المتدرجة.
 – 5أثر نوع نموذج االستجابات المتدرجة في دقة تقدير بارامترات األفراد والمفردات على مفردات الصواب
والخطأ المتعدد ومفردات االستجابات المتعددة.
مراجع البحث
أبو جراد ،حمدي يونس ( .)4143أثر اختالف عدد البدائل الصحيحة في فقرات الصواب  -خطأ
المتعدد في دقة تقدير صعوبة الفقرات وقدرات األفراد وثبات االختبار .مجلة البحث العلمي
في التربية – مصر.41 – 4 ،)5( 41 ،
أبو فودة ،باسل ( .)4141أثر إعادة ترتيب البدائل في صعوبة فقرة االختيار من متعدد .دراسات
عربية في التربية وعلم النفس.49.-413 ،)35( ،
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بني عطا ،زايد؛ والرباعي ،إبراهيم ( .)4145أثر عدد البدائل وتغيير موقع المموه القوي في فقرات
اختبار االختيار من متعدد على معالم الفقرات وقدرة الفرد ودالة المعلومات .المجلة األردنية
في العلوم التربوية.555 – 548 ،)5( 8 ،
الثمالي ،عبد هللا عبد الهادي ( .)4141أثر اختالف عدد البدائل على الخصائص السيكومترية لفقرات
اختبار اختيار من متعدد يتطلب أكثر من إجابة صحيحة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية – جامعة أم القرى.
سوالمة ،يوسف ( .)4881اختبارات الصواب والخطأ المتعدد :الخصائص النسبية وعدد البدائل
الصحيحة .أبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.383 – 3.5 ،)5( 41 ،
الصمادي ،مروان ( .)4113فاعلية طرق تصحيح اختبار الصواب – الخطأ المتعدد وتأثيرها على
دقة معادلة االختبار باستخدام نماذج النظرية الحديثة للقياس .رسالة دكتوراة غير منشورة،
كلية التربية – جامعة اليرموك.
الصمادي ،مروان وسوالمة ،يوسف ( .)4118أثر طريقة تصحيح فقرات الصواب والخطأ المتعدد
في دقة تقدير قدرات األفراد وصعوبة الفقرات باستخدام نموذج التقدير الجزئي .المجلة
األردنية في العلوم التربوية.9. – .4 ،)3( 4 ،
عبد الوهاب ،صالح شريف ( .)4114أثر بعض الطرق الوزنية لتقدير الدرجات على صدق
االختبارات مرجعية المحك ذات االختيار من متعدد .مجلة كلية التربية ببنها414 ،)44( 18 ،
– .433
عالم ،صالح الدين محمود ( .)4113نماذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد
وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوي .القاهرة :دار الفكر العربي.
غنيم ،أحمد الرفاعي ( .)4891بعض طرق تقدير الدرجات للمفردات ذات االختيار من متعدد .مجلة
كلية التربية بالمنصورة.41. – .5 ،)3( . ،
القرشي ،خالد سلطان ( .)4149أثر طريقة تقدير الدرجات على الخصائص السيكومترية الختبار
اختيار من متعدد في الرياضيات يتطلب أكثر من بديل صحيح .رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية – جامعة أم القرى.
كاظم ،أمينة محمد ( .)4899استخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس وتحقيق
التفسير الموضوعي للنتائج .الكويت :جامعة الكويت.
المومني ،محمد ضيف هللا ( .)4881مقارنة أثر اختبارات االختيار من متعدد واختبارات الصواب
والخطأ المتعدد في االحتفاظ بقواعد اللغة اإلنجليزية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية – جامعة اليرموك.
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