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ات املتتابعة املتقدم يف اخلصائص السيكومرتية الختبار املصفوف
 ضوء نظرية االستجابة للمفردة االختبارية

 ملخص:
هدفت الدراسة احلالية إىل إجياد اخلصائص السيكومرتية ومعايري تفسري األداء الختبار املصفوفات 

موذج ( فردًا ابستخدام الن8181املتتابعة املتقدم. حيث مت حتليل بياانت أفراد عينة للدراسة والبالغ عددهم )
مي ذو املعلمتان، والذي أظهرت النتائج أنه النموذج األكثر مالئمة للبياانت، وذلك بعد التأكد من يتاللوغار 

حتقق افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة االختيارية يف بياانت الدراسة، واملتمثلة يف أحادية البعد، واالستقالل 
قرات لتوقعات النموذج اللوغاريتمي ذو املعلمتان. وقد أكدت املوضعي ألزواج الفقرات، ومالئمة األفراد والف

النتائج متتع االختبار خبصائص سيكومرتية جيدة )معلمتا التميز والصعوبة، ودالة معلومات االختبار( يف ضوء 
الختبار، ( املناظرة لكل درجة كلية خام على اθنظرية االستجابة للمفردة االختبارية، وابلتايل إجياد قدرة األفراد )

 واملئينيات املناظرة هلا، وهي املعايري اليت يفسر يف ضوئها األداء على االختبار.

الكلمات املفتاحية: اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم، اختبار رافن، اخلصائص السيكومرتية، نظرية 
 االستجابة للمفردة االختبارية، النموذج اللوغاريتمي ذو املعلمتان.

 مدخل:
ها، وذلك نتيجة للتطور احلضاري الكبري ستخدام االختبارات النفسية وتقنيند اليوم االهتمام العاملي ابتزاي

الذي يشهده العامل، والذي صاحبه تعدد كبري وتنوع يف املهن يف كافة اجملاالت، إذ أصبح لكل منها متطلبات 
األمر إىل اهتمام علماء النفس ابلتعرف  وقدرات خاصة البد من توفرها يف من سيقوم مبزاولتها. وقد أدى هذا

على االستعدادات والقدرات اليت حتتاجها كل مهنة، من خالل التوجه حنو إجياد أفضل أدوات القياس اليت يتم هبا 
اكتشاف هذه االستعدادات والقدرات، وابلتايل توظيفها يف عمليات االنتقاء، والتصنيف، والتقومي، والتوجيه، 

 ث العلمي، مما أدى إىل نشوء حركة القياس النفسي بكافة ميادينها.واإلرشاد، والبح

وقد تبلور هذا االهتمام يف العامل الغريب مبكرًا متمثاًل يف إعداد الكثري من االختبارات املقننة، مشلت 
ول، معظم اجملاالت النفسية كالذكاء، والتحصيل، واالستعدادات، والقدرات العامة واخلاصة، والشخصية، واملي

 واالجتاهات. ونتج عن ذلك كم هائل من االختبارات اليت مشلت خمتلف مظاهر السلوك.

أما يف العامل العريب فاحلال خيتلف، حيث بدأ االهتمام ابالختبارات النفسية متأخراً، وذلك مع بداية 
ت، مع توفر اإلمكانيات القرن العشرين. وألن إعداد املقاييس واالختبارات النفسية أمر حيتاج على متسع من الوق
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العلمية واملادية الالزمة، وهو أمر غري متاح حينها، لذا انصبت معظم اجلهود األوىل حول إدخال بعض التعديالت 
 (.8191على اختبارات لغوية غربية لتالئم البيئة اجلديدة اليت سوف تطبق فيها )أبو حطب وآخرون، 

غوية املشبعة بثقافة البيئة اليت صممت هلا من مزالق، لذا ولكن نظرًا ملا حييط بتعديل االختبارات الل
توجهت حركة بناء املقاييس واالختبارات يف العامل العريب بشكل كبري حنو إعادة تقنني بعض االختبارات غري 

اد اللفظية واليت توصف أبهنا اختبارات غري متحيزة ثقافياً، وذلك لتحررها من أثر اللغة املشبعة ثقافياً، واعتم
حمتواها على خربات مشرتكة بني الثقافات تتمثل يف الرسوم واألشكال اهلندسية والصور. ولعل من أشهر هذه 

 Advanced Progressive (APM)االختبارات غري اللفظية اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم 

Matrices  حيث يفرتض أنه يقيس كتطبيق لنظرية العاملني لسبريمان،   8199والذي أعده جون رافن عام
العامل العام للذكاء عن طريق االستدالل اجملرد، وذلك من خالل قياس املقدرة على إدراك العالقات واملتعلقات 

 من خالل مصفوفة األشكال اهلندسية اليت تتكون منها أسئلة االختبار.

من الثقافات، حيث مت  وقد مت تقنني االختبار، وإجياد خصائصه السيكومرتية ومعايري األداء على عدد
، والصني (Kratzmeier&Horn,1980)، وأملانيا (Foulds&Raven,1950)تقنية يف كل من بريطانيا 

(Liu,1992).والوالايت املتحدة األمريكية "شابلك وآخرون ، Chaplik et. al  موجود يف  8111عام(
Raven et. al.,1994) وبولندا "(Jaworska&Szuztrowa,1993) دن )عليان والصمادي، ، واألر

(. ولكن املالحظ على مجيع 1889(، وعمان )احلارثي، 1888(، واململكة العربية السعودية )النفيعي،8111
 Classical Test Theoryالدراسات السابقة أهنا قامت بتقنني االختبار يف ضوء نظرية القياس التقليدية 

بار السيكومرتية، ومعايري األداء. حيث كانت النظرية السائدة وابستخدام أساليبها وتقنياهتا إلجياد خصائص االخت
واألكثر انتشار. وقد وجهت العديد من االنتقادات هلذه النظرية متثلت يف عدد من العيوب اليت رصدها خرباء 

رد الفقرات تعتمد على عينة املفحوصني، كما أن درجة الف معامل القياس، حيث أشار هاملتون وسوامينااثن إىل أن
 ,Hambleton & Swaminathan)اليت تعرب عن قدرته تعتمد على عينة الفقرات اليت طبقت عليه 

. وابلتايل فإن املؤشرات التقليدية للفقرات غري اثبتة عرب اجملتمعات اليت ختتلف يف مستوى القدرة، وعليه (1985
ية يعتمد على اجملموعة املستخدمة يف حتديد فإن النجاح يف إجراءات انتقاء الفقرات املناسبة ضمن النظرية التقليد

 ,Embretson & Reise)معامل الفقرات، ودرجة متثيل اجملموعة للمجتمع الذي سيطبق عليه االختبار 

. إضافة إىل أن درجة الفرد يف املوقف االختباري متثل متغرياً عشوائياً، أي أن احتمال احلصول على درجة (2000
بشكل مستقل عن التوزيع املختلف لكل فرد. كما أن خطأ القياس الكلي يعتمد على معطاة يف االختبار حتدد 

 .(Shutz & Whitney, 2005) القياس اليت أثرت يف درجات األفراد بشكل خمتلف أخطاء

وللتغلب على عيوب نظرية القياس التقليدية نشأت نظرية القياس احلديثة واليت تسمى نظرية االستجابة 
، واليت متيزت بقوهتا على املستوى التنظريي، وقدرهتا على Item Response theoryارية للمفردة االختب
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التغلب على كثري من مشكالت القياس النفسي اليت عجزت النظرية التقليدية على وضع حلول مثلى هلا. حيث 
تعطي تقديرًا أفضل أن درجات األفراد وفقًا هلذه النظرية تكون حساسة للفروق يف أمناط استجابة األفراد، و 

للمستوى احلقيقي على متصل السمة، بداًل من مجع الدرجات املالحظة كما هو احلال يف النظرية التقليدية. وهذا 
 ,Crocker & Algina)مفيد جدًا ملصممي االختبار، حيث تزود بصورة كاملة عن كيفية عمل الفقرة 

ات معامل الفقرات، وتقديرات معامل الفقرات متحررة من .كما أن تقديرات قدرة األفراد متحررة من تقدير (1986
 .(Embretson & Reise, 2000)خصائص األفراد الذين طبق عليهم االختبار 

وعليه فإن الدراسة احلالية خطوة للتفاعل مع التطورات احلديثة يف جمال القياس النفسي والرتبوي، 
بار املصفوفات املتتابعة املتقدم ومعايري تفسري األداء يف ومواكبتها من خالل إجياد اخلصائص السيكومرتية الخت

 ضوء نظرية االستجابة للمفردة االختبارية.

 وبشكل أكثر دقة تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:
"ما اخلصائص السيكومرتية لفقرات اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم، وما معايري تفسري األداء يف ضوء 

 ظرية االستجابة للمفردة االختيارية؟ن

 ويتفرع عن التساؤل السابق التساؤالت التالية:

أي مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختيارية أحادية البعد أكثر مالئمة لبياانت اختبار املصفوفات  -8
 املتتابعة املتقدم؟

اانت االختبار وفقًا للنموذج هل تتحقق افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة االختيارية يف بي -1
 اللوغاريتمي املناسب؟

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية:

 هل يتحقق افرتاض أحادية البعد يف بياانت الدراسة؟ -أ

 هل يتحقق افرتاض االستقالل احمللي يف بياانت الدراسة؟ -ب

 ما مدى مالئمة بياانت الدراسة لتوقعات النموذج اللوغاريتمي املستخدم؟ -1

 يتفرع عنه التساؤالت التالية:و 

 ما مدى مالئمة األفراد للنموذج اللوغاريتمي املستخدم؟ -أ

 ما مدى املالئمة الكلية للمقياس ككل للنموذج اللوغاريتمي املستخدم؟ -ب

 ما مدى مالئمة فقرات االختبار للنموذج اللوغاريتمي املستخدم؟ -ج
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تقدم خبصائص سيكومرتية جيدة يف ضوء النموذج هل يتمتع اختبار املصفوفات املتتابعة امل -9
 اللوغاريتمي املالئم؟

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية:

 ما تقديرات معلمة صعوبة فقرات االختبار؟ وما درجة الدقة يف تقديرها؟ -أ

 ما تقديرات معلمة متيز فقرات االختبار؟ وما درجة الدقة يف تقديرها؟ -ب

االختبار ككل عند مستوايت القدرة املختلفة؟ وما مدى درجة الدقة يف  ما تقديرات دالة معلومات -ج
 تقديرها؟

( املناظرة لكل درجة كلية خام على اختبار املصفوفات املتتابعة θما تقديرات قدرات األفراد ) -5
 املتقدم؟ وما درجة الدقة يف تقديرها؟

املناظرة لكل درجة كلية خام واليت تفسر  ما قيم املئينيات املناظرة لكل مستوى من مستوايت القدرة -6
 األداء على االختبار؟

 أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية ملواكبة التطورات الكبرية اليت حدثت يف جمال القياس والتقومي، واملتمثلة يف نشوء 

اد أساليب نظرايت ذات أساس تنظريي قوي جتعلها قادرة على تاليف عيوب النظرايت السابقة من خالل إجي
وتقنيات تتسم ابلدقة والفاعلية، وقد متثلت هذه املواكبة يف إعادة تقنني أحد اختبارات الذكاء اجلمعية غري 
املتحيزة ثقافياً وهو اختيار املصفوفات املتتابعة املتقدم، وإجياد خصائصه السيكومرتية، وتقدير قدرة األفراد، وذلك 

 ختيارية.يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة اال

 أهمية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة يف أهنا حماولة لتزويد املختصني يف الرتبية وعلم النفس ابختبار مقنن لقياس القدرة 
العقلية العامة يف ضوء نظرية العاملني لسبريمان، يتسم ابلدقة واملوضوعية، وحترر تقدير قدرة األفراد من أثر معامل 

مل الفقرات من أثر قدرة األفراد. كما تتمثل األمهية يف أن الدراسة تسهم يف تسليط الفقرات، وحترر تقدير معا
الضوء على ضرورة إعادة تقنني املقاييس النفسية والرتبوية يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة االختيارية، وذلك 

 لنفسية والرتبوية.للتغلب على عيوب نظرية القياس التقليدية، واليت قننت يف ضوئها معظم املقاييس ا
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 حدود الدراسة:
حتددت الدراسة إبجياد اخلصائص السيكومرتية الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم يف ضوء النموذج 
اللوغاريتمي املالئم من مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختيارية، مث إجياد املعايري اليت تفسر األداء على االختبار 

 يات املناظرة ملستوايت القدرة املناظرة للدرجات اخلام على االختبار.واملتمثلة يف املئين

 أدبيات الدراسة:
صممت اختبارات املصفوفات املتتابعة الثالثة )القياسي وامللون واملتقدم( لقياس العامل العام للذكاء يف 

ثل األشياء املشرتكة بني ومي (g)واليت ارتكزت على عاملني للذكاء األول عام  Spearmanإطار نظرية سبريمان 
خاص وخيتص بنشاط عقلي معني. والعامل األول هو الذي حاول سبريمان  (s)مجيع النشاطات العقلية، والثاين 

 . (Raven et, at., 1994)عزله وقياسه وهو الذي ميثل القدرة العامة املركزية للنشاطات العقلية 

على اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم أنه يقيس  وقد أكدت الدراسات العاملية العديدة اليت أجريت
، 159العامل العام. حيث أكدت الدراسة اليت قام هبا ألدرتون والرسون واليت طبقت على عينتني كبريتني بلغت )

( فردًا على التوايل، ومت حتليل بياانهتا ابستخدام التحليل العاملي أن االختبار يقيس عاماًل عامًا أحادايً 199
(Alderton & Larson, 1990) كما أكدت الدراسة اليت قام هبا آرثر وويهر واليت طبقت على عينة بلغ .

( فرداً، وعوجلت بياانهتا ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي أن منوذج العامل األحادي العام 161حجمها )
الدراسة اليت قام هبا بورس  . أيضاً (Arthur & Woehr, 1993) أكثر مالئمة للبناء الداخلي لالختبار

( فرداً، وعوجلت بياانهتا ابستخدام التحليل العاملي 586وستوكس واليت طبقت على عينة حجمها )
 ,Borse & Stokes)االستكشايف أكدت أن عاماًل أحادايً أكثر مالئمة لبياانت االختبار من منوذج العاملني 

( فرداً، وعوجلت بياانهتا 1591دي على عينة بلغ حجمها ). كذلك الدراسة اليت أجراها عليان والصما(1998
( من تباين األداء على االختبار %9948ابستخدام التحليل العاملي، وجدت أن هناك عاماًل عامًا يفسر )

(. أخريًا وجدت الدراسة اليت قام هبا النفيعي واليت طبقت على عينة بلغ حجمها 8111)عليان والصمادي، 
وجلت بياانهتا ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي أن االختبار يقيس عاماًل عامًا يفسر ( فردا، وع8181)
 (.1888( من تباين األداء على االختبار )النفيعي، 9648)

م وهو اختبار املصفوفات 8111وقد مت إعداد أول اختبار للمصفوفات املتتابعة على يد رافن عام 
ت اليت أجريت على االختبار واليت وجدت أن االختبار ال مييز بشكل جيد بني املتتابعة القياسي، ونتيجة للدراسا

األفراد عند طريف متصل القدرة )أي األفراد ذوي القدرة املرتفعة واملنخفضة(، قام رافن إعداد صورتني إضافيتني من 
ض من القدرة، وأطلق عليها االختبار، األوىل هلا القدرة على التمييز بشكل جيد بني األفراد ذوي املستوى املنخف
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اسم املصفوفات املتتابعة امللون، واألخرى هلا القدرة على التمييز بشكل جيد بني األفراد ذوي املستوى املرتفع من 
 .(Raven et. al., 1994) 8199القدرة، وأطلق عليها اسم اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم وذلك عام 

تتابعة املتقدم يف نسخته األوىل من امان وأربعني فقرة، ولكن نتيجة وقد تكون اختبار املصفوفات امل
واليت هدفت إىل التعرف على خصائص فقرات االختبار،  (Forbes, 1962)للدراسة اليت قام هبا فوربس 

 8161عام  نسخةوجدت أن اثنيت عشرة فقرة ميكن استبعادها لضعف خصائصها السيكومرتية، وابلتايل صدور 
بار واليت تكونت من جمموعتني، األوىل وتكونت من اثنيت عشرة فقرة صممت بغرض تعريف املخترب االختمن 

ومتوسطي ومرتفعي الذكاء، والثانية وتكونت  منخفضيفئات، بطريقة احلل، إضافة إىل تصنيف األفراد إىل ثالث 
ميم هندسية تربطها ( ست وثالثون فقرة، وكل فقرة عبارة عن شكل أساسي حيتوي على تسعة تصا16من )

عالقة معينة على املستوى األفقي والرأسي. وقد حذف تصميم واحد من هذه التصاميم التسعة، ووضع ضمن 
امانية بدائل حتت الشكل األساسي ويطلب من املخترب اختياره. وتطبق اجملموعة الثانية على األفراد الذين تزيد 

املتوسطة أو املرتفعة بناء على تصنيف اجملموعة األوىل من أعمارهم عن عشر سنوات من ذوي القدرة العقلية 
حتديد وقت لإلجابة، أو عندما تعطي كاختبار قوة دون  "Capacity"االختبار، حيث تقيس السعة العقلية 

( دقيقة 98 -18عندما تعطى كاختبار سرعة بوقت حمدد بني ) (Proficiency)تقيس الكفاءة العقلية 
(Raven et. al., 1994). 

واإلجابة على كل فقرة من الفقرات تتطلب إحدى العمليات التالية: إكمال منط، أو إكمال متشاهبة، 
حتليل الشكل بطريقة منتظمة إىل أجزاء أو تغيري منط معني إىل شكل منتظم، أو إدخال تغيريات منتظمة، أو 

(Raven et. al., 1994). 

بغرض  8161صفوفات املتتابعة املتقدم نسخة عام وقد أجريت العديد من الدراسات على اختبار امل
 التعرف على خصائصه السيكومرتية وإجياد معايري األداء.

فعلى مستوى فاعلية الفقرات أكدت العديد من الدراسات أن مستوايت صعوبة الفقرات متيل إىل أن 
و التمييز بشكل جيد من أجله االختبار، وه تكون متوسطة الصعوبة، وهو ما يتناسب مع الغرض الذي صمم

رن أن معامالت بني األفراد ذوي القدرة املتوسطة واملرتفعة، حيث وجدت الدراسة اليت قام هبا كراتيزماير وهو 
 ,Kratzmeier & Horn)( 8451( ومبتوسط مقداره )8415 – 849ار تراوحت بني )صعوبة فقرات االختي

(. ويف 8981( )العسريي، 8455)ومبتوسط  (8419 – 8481. ويف دراسة العسريي تراوحت بني )(1980
(، أما يف دراسة عليان 1888( )النفيعي، 8451( ومبتوسط )8111 -8188دراسة النفيعي تراوحت بني )

 (.8111( )عليان والصمادي، 8118( ومبتوسط )8451 -849)والصمادي فرتاوحت بني 
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ييز جيدة، حيث تراوحت بني كما أكدت العديد من الدراسات متتع فقرات االختبار مبعامالت مت
( يف دراسة كراتيزماير وهورن، ويف دراسة عليان والصمادي تراوحت بني 8491( ومبتوسط )8468 -8488)
(، أما يف 8491( ومبتوسط )8418 -841(، ويف دراسة العسريي تراوحت بني )8411( ومبتوسط )846 -845)

 (.8498سط )( ومبتو 8465 – 8488دراسة النفيعي فقد تراوحت بني )

وعلى مستوى خاصية الثبات فقد أكدت الدراسات أيضًا متتع االختبار بقدر جيد من الثبات ، حيث 
، 8199( يف دراسات كل من فيتزغبون 8411 -8499تراوحت معامالت ثبات إعادة االختبار بني )

والصمادي، ، و)عليان (Liu, 1992)(، وليو Raven et. al., 1449)موجود يف  8118ومياووهوانج 
 (.1888( و)النفيعي، 8111

وعلى مستوى الصدق أكدت الدراسات العاملية ودراسات الصدق التالزمي اليت أجريت يف الدراسات 
 السابقة أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق تسمح ابشتقاق معايري األداء املتمثلة يف املئينيات.

ر اليت جريت على اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم  ولكن يالحظ أن مجع الدراسات السابقة الذك
اليت وجهت عملية بناء االختبارات، وحتليل وتفسري كانت يف ضوء النظرية التقليدية لالختبارات، وهي النظرية 

نتائجها، وتقدير قدرات األفراد، ومن املعلوم أن هذه النظرية وجهت هلا العديد من االنتقادات من قبل خرباء 
 يف اآليت:ياس متثلت الق

قيم معامل الفقرات تعتمد على عينة املختربين، كما أن درجات األفراد املعربة عن القدرة تعتمد على عينة  -8
 .(Hambleton & Swaminathan, 1985)فقرات االختبار املطبق 

فراد متوسطي القدرة. تقدير قدرة األفراد عند ذيلي التوزيع )القدرة املرتفعة واملنخفضة( أقل دقة من تقدير األ -1
 .(Krocker & Algina, 1986)مما جيعل مقارنة األفراد عند تطبيق اختبارات خمتلفة أمر صعب 

 ,.Hambleton et.al)تقدير قدرة األفراد على مستوى االختبار ككل، وليس على مستوى كل فقرة  -1

1999). 

ألداء على الفقرة من قبل خمتربين مبستوايت التقليدي للفقرة ال يوفر معلومات عن كيفية ا التحليل اإلحصائي -9
 .(Krocker & Algina, 1986)قدرة خمتلفة 

افرتاض تساوي تباين أخطاء القياس جلميع فقرات االختبار، ومجيع أفراد العينة وهذا غري دقيق  -5
(DeGruijter & Vanderkamp, 2008). 
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بناء االختبارات، إنشاء بنوك األسئلة، وجود صعوابت منهجية وعملية لتطبيقات النظرية املختلفة مثل:  -6
للفقرات، معادلة درجات االختبارات، إنشاء تصميم عمل االختبارات املوائمة حاسوبياً، األداء التفاضيلي 

 .(Hambleton et.al., 1999)الصور املتكافئة من االختبارات 

س جبهود حبثية كبرية لتطوير نظرية ونتيجة لالنتقادات السابقة لنظرية القياس التقليدية، قام علماء القيا
، وقد انلت هذه (IRT)االستجابة للمفردة االختبارية قياس تتغلب على تلك االنتقادات، نتج عنها نشوء نظرية 

النظرية اهتماماً ملحوظاً من جانب علماء القياس املعاصر، واملؤسسات العاملية املعنية ببناء االختبارات واملقاييس، 
 خدم يف بناء وتطوير االختبارات النفسية والرتبوية املختلفة.حيث أصبحت تست

 ,Hambleton & Swaminathan)رية تتميز بثالثة مزااي هي إذ أكد هاملتونوسوامينااثن أن النظ

1985: 11): 

تقدير قدرة األفراد يكون مستقاًل عن عينة الفقرات اليت تطبق عليهم عند وجود عدد كبري نسبياً من الفقرات  -8
 يت تقيس السمة نفسها، أي أن تقدير قدرات األفراد متحررة من أثر الفقرات.ال

تقدير معامل الفقرات )الصعوبة، التمييز، التخمني( يكون مستقل عن عينة األفراد الذين طبقت عليهم  -1
 اجملتمع.الفقرات، أي عدم أتثر تقدير معامل الفقرات ابلعينة املختارة من 

لتقدير قدرة األفراد، وكذلك لتقدير معامل الفقرات، وهذا اخلطأ خيتلف من فرد  ميكن حساب اخلطأ املعياري -1
 آلخر، ومن فقرة ألخرى.

يقيسها التي  (θ)ونظرية االستجابة للمفردة االختبارية تسعى لنمذجة العالقة بني القدرة أو السمة 
 Itemة تعرف ابلدالة املميزة للفقرة اختبار معني واالستجابة على فقرة من فقرات االختبار، وذلك ابستخدام دال

characteristic function  وتستند إىل منوذج دالة الرتجيح اللوغاريتمي إلجيادها(Demars, 2010) ،
على جمموعة من املفاهيم األساسية املتينة، واليت حظيت بثقة خرباء القياس. حيث تؤكد النظرية أن وترتكز النظرية 

ختبار ميكن التنبؤ به وتفسريه عن طريق السمة أو القدرة املراد قياسها، وأن قرات االأداء الفرد على فقرة من ف
، وهذه (ICF)التعبري عنها بدالة رايضية تعرف ابلدالة املميزة للفقرة العالقة بني هذا األداء، وتلك القدرة ميكن 

متثيلها بيانياً ختربين، كما ميكن الدالة تعطي احتمالية اإلجابة الصحيحة عند كل مستوى من مستوايت قدرة امل
والذي يتضمن معلماً واحداً أو  Item characteristic curve (ICC) لينتج ما يسمى ابملنحىن املميز للفقرة

( أن 1885. ويؤكد )عالم، (Hambleton et., al, 1999)أكثر لوصف خصائص الفقرة، وقدرة الفرد 
ختبار من املفاهيم األساسية للنظرية واليت تعرب عن كمية املعلومات مفهوم دالة املعلومات لكل من الفقرات واال

اليت توفرها الفقرة واالختبار حول القدرة املقاسة، فكلما كانت قيمة هذه املعلومات كبرية، كلما توفر لدينا تقديراً 
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ختيار الفقرات، ومقارنة الفقرات واالختبار، وحمكًا مهمًا الأكثر دقة للقدرة، وابلتايل تعترب مؤشر جيدًا لوصف 
 االختبارات بعضها ببعض، ويعرب عنها رايضياً ابملعادلة:

 
 .θ: املشتقة األوىل للمنحىن املميز للفقرة عند θ(i P(حيث أن 

االختيارية ابستخدام ويتم تقدير احتمالية اإلجابة الصحيحة على الفقرة يف ضوء االستجابة للمفردة 
 تتنوع حسب عدد من املعايري، حيث تتنوع حسب عدد السمات الكامنة اليت عدد من النماذج الرايضية اليت

يفرتض أن تقيسها فقرات االختبار إىل مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحدية البعد، ومناذج االستجابة 
ستجابة املعلمية، ومناذج اال للمفردةللمفردة عديدة األبعاد. وحسب طبيعة النموذج إىل مناذج االستجابة 

، Dichotomus Itemالالمعلمية، وحسب طبيعة مفردات املقياس، إىل مناذج املفردات ثنائية االستجابة 
، ويف هذه الدراسة سيتم االقتصار على مناذج نظرية Polytomous Itemومناذج املفردات عديدة االستجابة 

فردات ثنائية االستجابة، وهي ثالثة مناذج )عالم، االستجابة للمفردة االختبارية املعلمية أحادية البعد اخلاصة ابمل
1885:) 

 :One- parameter logistic modelالنموذج اللوغاريتمي أحادي املعلمة  -8

، وصعوبة (θ)بداللة كل من قدرة الفرد الكامنة  (J)إجابة الفرد  (p)ويقدر هذا النموذج احتمالية 
 الرتجيح اللوغاريتمي الغري خطية التالية:احتمالية هي دالة  من خالل منذجتها يف صيغة رايضية i(b(الفقرة 

 
 

ألهنا تشمل على معلمة  (PLM 1)وتسمى الصيغة السابقة منوذج الرتجيح اللوغاريتمي أحادي املعلمة 
 وأحد فقط هي صعوبة الفقرة.
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 :Two- parameter logistic modelالنموذج اللوغاريتمي ثنائي املعامل  -1

ولذلك  (a)والتمييز  (b)الذي يسمح للفقرات أبن ختتلف يف كل من معلميت الصعوبة  وهو النموذج
 النموذج يشمل على معلمتني مها الصعوبة والتمييز كالتايل: أصبح

 
 :Three- parameter logistic modelالنموذج اللوغاريتمي ثالثي املعامل  -1

توصل األفراد لإلجابة الصحيحة على الفقرة عن ميثل احتمال  ااثلث ايف هذا النموذج مت إضافة معلم
 ، والصيغة الرايضية للنموذج:(c)طريق التخمني 

 
 

ات قوية ينبغي يويؤكد عالم أن مناذج االستجابة للمفردة أحادية البعد )املعلمية( تستند إىل افرتاض
(. وقد 1885كن الوثوق هبا )عالم، حتقيقها يف البياانت لكي تؤدي إىل تقديرات دقيقة ملعامل الفقرات واألفراد مي

 :(Demars, 2010)حددهتا دميارس بثالثة افرتاضيات 

 :Unidimensionalityافرتاض أحادية البعد  -8

فردات، أي وتشري إىل أن هناك مسة كامنة واحدة كافية لتفسري التباين املشرتك بني االستجاابت على امل
 (.1885أداء األفراد على االختبار )عالم، ولة عن تفسري تباين أن هذه السمة هي املسؤ 

أن هنالك العديد من الطرق املستخدمة لفحص افرتاض أحادية  (Demars, 2010)وتؤكد دميارس 
 البعد، ولكن هناك ثالثة طرق هي األشهر واألكثر فاعلية وهي:

 :Eigenvaluesطريقة اجلذور الكامنة  -أ
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حليل استجاابت األفراد على الفقرات واستخراج العوامل حيث يتم استخدام أسلوب التحليل العاملي لت
الكامنة اليت تفسر أدائهم على تلك الفقرات، مث مقارنة قيم اجلذور الكامنة للعوامل يف ضوء عدد من احملكات 

 للتأكد من أن هنالك عاماًل أحادايً مسيطراً يفسر معظم التباين الناتج عن األداء على فقرات االختبار.

 Stout's Test of Essentialاختبار أحادية البعد األساسية لستوت  طريق -ب

Unidimensionaltiy: 

وتسمى أيضاً طريقة دميتست، وذلك نسبة للربانمج احلاسويب املستخدم يف حساهبا وهو برانمج دميتست 
DIMTEST 2.0 (stout, 2006)رية اليت . وتتميز هذه الطريقة بوجود اختبار إحصائي خيترب الفرضية الصف

". ويعرف ستوت أحادية البعد LDواستقالل فقرات االختبار موضعياً  D=1تنص على "أحادية البعد األساسية 
مشروطاً  -األساسية أبهنا اليت تتحقق عندما تكون القيمة املطلقة ملتوسط التغاير لكل زوج من أزواج الفقرات

ذا التعريف يربز بوضوح العالقة بني أحادية البعد ، وه(Stout, 1987)تساوي صفرًا تقريبًا  -(θ)ابلقدرة 
وذلك ألن تغاير  (θ)واالستقالل املوضعي اليت تسعى الطريقة الختبارمها، كما يؤكد أن ذلك مشروطًا ابلقدرة 

أزواج فقرات االختبار يف اجملتمع جيب أن يكون موجباً ومرتفعاً وذلك عندما يقيس االختبار القدرة املراد قياسها، 
القدرة املتساوية جيب أن يكون تغاير أزواج فقرات كن عند كل مستوى من مستوايت القدرة، أي لألفراد ذوي ول

االختبار قريبًا من الصفر، وذلك ألن بعد ضبط القدرة اليت تقيسها أزواج الفقرات، فأن الذي يبقى فقط اخلطأ 
كون االختبار حمققًا ألحادية البعد األساسية العشوائي، واألخطاء العشوائية ال ترتبط ببعضها البعض عندما ي

(Demars, 2010). 

ويتم اختبار أحادية البعد األساسية واالستقالل املوضعي ابستخدام هذه الطريقة من خالل تقسيم 
، واختبار التقييم Partitioning subtestفقرات االختبار إىل اختبارين فرعيني، مها اختبار التقسيم الفرعي 

. حيث يشمل اختبار التقييم الفرعي الفقرات اليت يعتقد أهنا تقيس بعداً اثنياً. Assessment subtestالفرعي 
ويتم حتديد تلك الفقرات إبحدى طريقتني: إما عن طريق الباحث من خالل حتليل حمتوى الفقرات واإلطار 

حيث يتم حتديد الفقرات دميتست املرفقة مع برجمة  ATFINDاملفاهيمي الذي تقيسه، أو عن طريق برجمية 
جتريبًا ابستخدام أسلوب التحليل العاملي الالمعلمي القائم على حتليل التجمعات. أما اختبار التقسيم الفرعي 

أهنا تقيس البعد األساسي. ويستخدم جمموع درجات اإلجاابت الصحيحة على فيشمل بقية الفقرات واليت يعتقد 
موعة من املمتحنني جمتربين إىل عدد من مستوايت القدرة، حيث يكون كل فقرات االختبار الفرعي يف تقسيم املخ

الدرجات الصحيحة على اختبار التقسيم الفرعي مستوى من مستوايت القدرة، بعد ذلك يتم  هلم نفس جمموع
حساب متوسط جمموع تغايرات أزواج الفقرات داخل اجملموعات )أي لكل مستوى من مستوايت القدرة( لكل 

فرعي، فإذا كان االختبار أحادي البعد فإن متوسط جمموع التغايرات لكال االختبارين الفرعيني يكون قريباً اختبار 
والذي يتبع التوزيع الطبيعي وذلك الختبار داللة الفرق بني  (T)من الصفر، وابلتايل عند حساب اإلحصائي 
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ة إحصائياً، وابلتايل قبول الفرضية الصفرية متوسطي جمموع التغايرات فإن قيمة االختبار تكون صغرية وغري دال
أما إذا كان االختبار متعدد األبعاد أي يقيس قدرة مركبة اليت تنص على "أحادية البعد واالستقالل املوضعي"، 

فإن متوسط جمموع تغايرات أزواج فقرات اختبار التقييم الفرعي سيكون أكرب من الصفر، وعند حساب 
وف تكون كبرية ودالة إحصائياً، وابلتايل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية فإن قيمته س(T)اإلحصائي 

 .(Stout, 1987)البديلة اليت تنص على تعدد األبعاد واالعتماد املوضوعي 

 Analysis ofحتليل البواقي من مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد:  ةطريق -ج

Residuals from a Unidimensional Model: 

 (Fraser & McDonald, 2003)طريقة نوهارم نسبة إىل الربانمج احلاسويب  أحياانوتسمى 

NOHARM 3  على حتليل بواقي مصفوفة نسبة اإلجابة الذي يستخدم حلساهبا، وتعتمد هذه الطريقة
ردة االختبارية أحادية البعد. الصحيحة للمتغريات الثنائية املتحصل عليها من خالل مناذج نظرية االستجابة للمف

حيث أن نسبة البواقي الصحيحة لكل فقرة هي النسبة املالحظة )عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة( 
 عناصر قطر املصنوعة.مطروحاً منها النسبة املتوقعة واليت يتم التنبؤ هبا من خالل النموذج، ومتثل هذه القيم 

رات فإن البواقي هي نسبة األفراد الذين أجابوا عن كال الفقرتني إجابة أما ابلنسبة لكل زوج من الفق
وقيمها متثل العناصر خارج قطر املصفوفة، ويتم املتوقعة املتنبأ هبا بواسطة النموذج،  النسبةصحيحة مطروحًا منها 

قرات ابستخدام حساب نسبة اإلجاابت الصحيحة املتوقعة من خالل تقدير معامل قدرات املستحقني ومعامل الف
نظرية االستجابة للمفردة االختيارية أحادية البعد، حيث تستخدم تلك املعامل إلجياد احتمالية اإلجابة أحد مناذج 

الصحيحة عن الفقرة لكل مستوايت القدرة، والذي ميثل نسبة اإلجاابت الصحيحة املتوقعة. وبعد حساب فرق 
. (Demars, 2010)قعة، يتم حساب معامل االرتباط بني البواقي البواقي بني نسبة اإلجاابت املالحظة واملتو 

عدد من مؤشرات املالئمة اإلحصائية واليت من خالهلا يتم التعرف على مدى مالئمة  نوهارم وينتج برانمج
النموذج املخترب )أحادي البعد مثاًل(، ومن أهم هذه املؤشرات: اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات البواقي 

(RMSR)  خترب. مالئمة البياانت للنموذج املالذي كلما كانت قيمته قريبة من الصفر كان ذلك دلياًل على و
والذي كلما كانت قيمته قريبة من الواحد كان ذلك دلياًل على  Tanaka Indexة ومؤشر اتانكا حلسن املطابق

 .(Fraser & Mcdonald, 2003)مالئمة البياانت للنموذج املخترب 

 :Local Item Independenceستقالل املوضعي افرتاض اال -1

. وذلك ألن (θ)تكون الفقرات مستقلة موضعيًا عندما ال يكون هنالك ارتباطًا بينهما بعد اشرتاط القدرة 
أي عند كل  (θ)الفقرات اليت تقيس قدرة واحدة ال بد أن تكون مرتبطة يف العينة ككل، ولكن عند ضبط القدرة 

. وعندما تكون الفقرات غري (Demars, 2010)درة يفرتض أن تكون غري مرتابطة مستوى من مستوايت الق
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آخر يسبب عدم االستقاللية أو االعتماد عرب  مستقلة موضوعيًا للنماذج أحادية البعد فهذا يعين أن هنالك بعداً 
أزواج الفقرات، أزواج الفقرات، هذه االعتمادية قد ال تظهر كأبعاد مستقلة إال إذا مشلت أكرب جمموعة من 

ولذلك فهناك احتمالية عدم الكشف عنها ابستخدام اختبارات أحادية البعد، مما يستدعي تطوير طرق مستقلة 
. ومن هذه الطرق الطريقة اليت (Demars, 2010)املوضعي عرب أزواج الفقرات للكشف عن االستقالل 

أزواج الفقرات. ويتم حساب ملوضعي بني وذلك لفحص االستقالل ا Q)3(وأمساها  (Yen, 1984)اقرتحها ين 
من خالل تقدير معامل الفقرات واألفراد ابستخدام أحد مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختيارية  Q)3(املؤشر 

تلك املعامل يتم حساب الباقي الستجابة كل فرد على كل فقرة والذي ميثل الفرق أحادية البعد، وابالعتماد على 
عبارة عن احتمالية اإلجابة ملتوقعة على الفقرة واالستجابة املالحظة، حيث أن االستجابة املتوقعة بني االستجابة ا

الصحيحة على الفقرة بداللة كل من معامل الفقرة والقدرة اليت يتم تقديرها، مث حساب معامل االرتباط اخلطي بني 
 .Q)3(البواقي ألزواج الفقرات واليت متثل قيمته اإلحصائية 

 فرتاض مالئمة البياانت للنموذج:ا -1

مكانية تفسري النموذج لكيفية استجاابت األفراد للفقرات والتنبؤ هبا. ويتم تقييم املالئمة بني ويقصد به أ
النموذج والبياانت للتحقق من مطابقة خصائص النموذج، فمثاًل عندما يتم استخدام النموذج اللوغاريتمي 

لبياانت اليت هلا منحنيات غري متوازية أو خط تقاريب غري صفري فإن العديد لتحليل ا (LPM 1)أحادي املعلمة 
( ويؤكد ثيسن وأورالندو أن هنالك أسلوبني لتقييم 1885تكون غري مالئمة للنموذج )عالم، من الفقرات سوف 

خالل  مع النموذج منمالئمة البياانت للنموذج، األسلوب األول هو أسلوب املالئمة الكلية للمقياس ككل 
التحقق من مطابقة جمموعة الفقرات املكونة لالختبار كوحدة واحدة لنموذج معني. واألسلوب الثاين هو أسلوب 

 ,Thissen & Orlando)التحقق من مطابقة كل فقرة للنموذج على حده مالئمة الفقرات للنموذج حيث يتم 

2001). 

ل يف مقارنة توزيع الدرجات الكلية املالحظة مع أحد اإلجراءات البسيطة للتحقق من املالئمة الكلية يتمث
بصراًي من خالل الرسم البياين، أو من خالل اختبار داللة توزيع الدرجات املتوقعة املتنبأ هبا من النموذج، إما 

املهمة  االستخدامات. ومن  2x (Swaminatha et. al, 2007)إحصائية للفرق بني التوزيعني مثل مربع كاي 
الئمة الكلية مقارنة مالئمة النماذج املتداخلة للتعرف على أي النماذج أكثر مالئمة للبياانت، ويعترب ملؤشرات امل

اآلخر، حيث يتم تقيد بعض املعامل، على سبيل حدامها حالة خاصة من إالنموذجان متداخالن عندما يكون 
تمي ثنائي املعامل، وذلك ألن النموذج املثال النموذج اللوغاريتمي أحادي املعلمة يتداخل مع النموذج اللوغاري

األحادي يعترب أن مجيع الفقرات متساوية يف معلمة التمييز. كما أن النموذج الثنائي حالة خاصة من النموذج 
 ,Demars)الثالثي املعامل وذلك ألن معلمة التخمني مت تقيدها يف النموذج ذو املعلمتان واعتبارها تساوي صفراً 

2010). 
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نة مالئمة النماذج املتداخلة يف ضوء أساليب املالئمة الكلية من خالل مؤشر احنراف النموذج ويتم مقار 
والذي يتم حسابه عند استخدام طريقة تقدير األرجحية القصوى لتقدير معامل األفراد والفقرات، حيث لكل منوذج 

اللوغاريتم الطبيعي الحتمال  1-من النموذجني املتداخلني يتم حساب مؤشر احنراف النموذج وهو عبارة عن "
 (θ)" وذلك يف ضوء كل من معامل الفقرة، والقدرة (LLH 2-)املالئمة الكلية لكل منط استجابة مالحظة 

املقدرة. وتستخدم القيم الناجتة الختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على "أن إضافة معامل إضافية للنموذج 
عند مستوى داللة معني". ويتم اختبار الفرضية من خالل إجياد الفرق  األصغر، ال يؤدي إىل حتسن دال إحصائياً 

احلرجة بدرجات حرية تساوي الفرق  2xللنموذجني، ومقارنة الفرق مع قيمة مربع كاي  )-(LLH 2بني قيميت 
 .(Demars, 2010)بني معامل النموذجني 

شكل أساسي على مفهوم الباقي أما األسلوب الثاين وهو أسلوب مالئمة الفقرات للنموذج فيعتمد ب
Risidul  والذي ميثل الفرق بني النسبة املالحظة والنسبة املتوقعة )املتنبأ هبا من النموذج مشروطاً ابلقدرة(θ)  أي

 تقريباً، ولكل فقرة من الفقرات.لكل جمموعة هلم نفس القدرة 

األوىل طريقة بصرية من خالل ويوجد طريقتان لتقييم مالئمة الفقرات بشكل فردي للنموذج، الطريقة 
والذي ميثل توقع النموذج،  (ICC)فحص الرسم البياين لكل فقرة من الفقرات والذي يشمل املنحىن املميز للفقرة 

والنقاط اليت متثل نسبة الذين أجابوا على الفقرة إجابة صحيحة لكل مستوى من مستوايت القدرة. واليت متثل 
النموذج مالئمًا للفقرة فإن النقاط املمثلة للنسبة املالحظة الصحيحة سوف تقع  النسبة املالحظة. فعندما يكون

الباقي والذي ميثل املسافة الرأسية بني النقاط واملنحىن املميز على املنحىن املميز للفقرة أو قريبة منه. وابلتايل يكون 
املنحىن اً من النقاط تكون بعيدة عن خط للفقرة صغري جداً، أما عندما يكون النموذج غري مالئم للفقرة فإن كثري 

. والطريقة الثانية قائمة على (Demars, 2010)املميز للفقرة، وابلتايل كرب املسافة الرأسية واليت متثل الباقي 
إحصائيان يلخصان مالئمة البياانت للنموذج على مستوى كل فقرة. االختبارات اإلحصائية حيث يوجد مؤشران 

. ولكن يعاب 2Gاألرجحية اللوغاريتمية لكاي تربيع والذي يرمز ابلرمز ومؤشر  2xاي تربيع مها مؤشر بريسون ك
على املؤشرين السابقني أهنما مع العينات الكبرية واالختبارات القصرية حيدث تضخيم ملعدالت اخلطأ من النوع 

ما هي فقرات جيدة. ويعود األول مما يؤدي إىل رفض عدد من الفقرات بشكل خاطئ على أهنا غري مالئمة، بين
عدم تقدير القدرة بشكل جيد. وللتغلب على ذلك اقرتاح ثيسن وأورالندو مؤشرين معدلني السبب يف ذلك إىل 

إىل جمموعات بناء على جمموع الدرجات الصحيحة حيث يتم تقسيم األفراد  2G-Sو  2x-Sأطلقا عليها 
إضافة إىل مؤشر البواقي املعيارية  (Thissen & Orland, 2003) (θ)املالحظة وليس القدرة الكامنة 
Standardized Residual   وهو املؤشر املعتمد يف برانمجXcalibre 4.1.7  ويتم حسابه من خالل إجياد

 .(Guyer & Thompson, 2012)االرتباط بني القدرة وبدائل الفقرة معامل 
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من أساليب مالئمة الفقرات وذلك لفحص  ومن الناحية العملية يفضل أواًل استخدام األسلوب الثاين 
ها رات اليت تظهر عدم مالئمة يتم فحصكل فقرة من الفقرات للنموذج عن طريق املؤشرات اإلحصائية، مث الفق

 بصرايً من خالل الرسم البياين للتأكد من وجود فروق حقيقية بني نسبة اإلجابة الصحيحة والنسبة املتوقعة.

اضات نظرية االستجابة للمفردة االختيارية يف البياانت فإن اخلطوة األكثر وبعد أن يتم التحقق من افرت 
تتمثل يف تقدير معامل الفقرات واألفراد يف ضوء أمهية يف استخدام النظرية يف بناء االختبارات وحتليل مفرداهتا 

ال استجابة فرد على " وذلك ألن احتمCalibrationالنموذج املختار، واليت يطلق عليها عادة مصطلح "التعيري 
االحتمالية وتلك ومعامل الفقرة، ولكن هذه القيمة  (θ)فقرة اختبارية يف ضوء النظرية يعتمد على معلم قدرة الفرد 

املعامل غري معلومة وإمنا املعلوم فقط هو إجاابت األفراد املالحظة على الفقرات، وللوصول لتلك القيم واملعامل تتم 
حدى أساليب تقدير املعامل، واليت تتمثل يف أساليب تقدير األرجحية القصوى الثالثة عملية تقدير ابستخدام إ

Maximum Likelihood Estimation  وأسلوب األرجحية وهي أسلوب األرجحية القصوى املشرتكة
 Bayesالقصوى اهلامشية وأسلوب األرجحية القصوى املشروطة، إضافة إىل األساليب القائمة على نظرية بييز 

Theorem  ،(.1885)عالم 

 املنهجية واإلجراءات:
 جمتمع وعينة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية مبنطقة مكة املكرمة واليت تتبع هلا 
ترتاوح  ثالث حمافظات تعليمية هي العاصمة املقدسة، وحمافظة جدة التعليمية، وحمافظة الطائف التعليمية، والذين

( طالبًا موزعني على احملافظات التعليمية 1911( عامًا وقد مت اختيار عينة بلغ أفرادها )18 -81أعمارهم بني )
السابقة الذكر حسب نسبة الطالب يف كل حمافظة تعليمية، حيث مت اختيارهم ابستخدام أسلوب العينة العشوائية 

على من   ات املتتابعة املتقدم ال تطبق إالالثانية من اختبار املصفوف العنقودية متعددة املراحل. ونظرًا ألن اجملموعة
كان متوسط الذكاء أو أكثر بناء على أدائه يف اجملموعة األوىل من االختبار، لذا مت استبعاد األفراد الذين كان 

 ( فرداً.8181ذكائهم أقل من املتوسط ليصبح حجم عينة الدراسة يف صورته النهائية )

 اإلجراءات:
( وذلك وفقًا للخطوات 1888مت تطبيق االختبار على العينة يف دراسة سابقة للباحث )النفيعي، 

واإلجراءات املذكورة فيها، وقد مت االعتماد على البياانت املتحصل عليها من الدراسة السابقة الذكر يف الدراسة 
م ومن املعلوم أن الذكاء يتسم ابلثبات النسيب يف احلالية لسببني مها: األول أن االختبار يقيس الذكاء العا

(. الثاين أن الدراسة احلالية تسعى إىل إجياد اخلصائص 8119اجملتمعات، ويكون تغيريه بطيء )أبو حطب، 
األساسية هلذه النظرية خاصية السيكومرتية لالختبار يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة االختبارية ومن اخلصائص 
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عدم التباين واليت تعين أن تقديرات قدرات األفراد املختربين ال يعتمد على معامل الفقرات، كما أن  الثابتية أو
قدرات األفراد، وابلتايل حترر تقدير املعامل من خصائص العينات تقدير معامل الفقرات ال يعتمد على 

(Hambelton et.al., 1999). 

 -الثنائي -للمفردة االختيارية أحادية البعد )األحادي ولتحديد أنسب منوذج من مناذج نظرية االستجابة
-)الكلية من خالل إجياد مؤشر احنراف النموذج الثالثي( لبياانت الدراسة مت استخدام مؤشرات أسلوب املالئمة 

2 LLH)  لكل منوذج من النماذج الثالثة ابستخدام برجمية(Guyer & Thompson, 2012) Xcalibre 

4.1.7. 

افرتاض أحادية البعد يف بياانت الدراسة مت استخدام طريقة أحادية البعد األساسية لستوت  وللتحقق من
حتليل البواقي من مناذج نظرية االستجابة ، وطريقة DIMTEST 2.0 (Stout, 2005)من خالل برجمية 

 NOHARM 3 (Fraser املفردة االختبارية أحادية البعد والذي مت حساب مؤشرها ابستخدام برجمية 

& McDonald, 2003)  وللتحقق من افرتاض االستقالل املوضعي بني فقرات االختبار مت استخدام أسلوب
)3(Q لني والذي مت حسابه ابستخدام برجميةLDID (Kim et. al., 2005). 

ولفحص مالئمة بياانت الدراسة لتوقعات النموذج اللوغاريتمي املستخدم مث أوال التحقق من مدى 
 Xcalibreوهو املؤشر املعتمد يف برانمج  )L)zراد للنموذج من خالل حساب مؤشر مالئمة األفراد مالئمة األف

 2xالكلية لالختبار مع النموذج من خالل إجياد إحصائي مربع كاي  ، كما  مت التحقق من املالئمة4.1.7
حصائي البواقي املعيارية التحقق من مالئمة الفقرات للنموذج من خالل حساب إللمالئمة الكلية وأخريًا مت 
والفقرات اليت تكون  Xcalibre 4.1.7وهو املؤشر املعتمد يف برانمج  ZRsidualملالئمة الفقرات للنموذج 

قيمة اإلحصائي هلا دالة إحصائيًا مت إجياد الرسم البياين لكل من املنحىن املميز للفقرة ونسبة الذين أجابوا على 
مستوايت القدرة للتأكد من عدم املالئمة بصرايً، وابلتايل استبعاد األفراد من صحيحة لكل مستوى الفقرة إجابة 

استخدام غري املالئمني والفقرات غري املالئمة لتوقعات النموذج. وإلجياد اخلصائص السيكومرتية لالختبار مت 
من خالل برجمية  Maximum Likelihood Estimation (MLE)أسلوب تقدير األرجحية القصوى 

Xcalibre 4.1.7  وذلك لتقدير معامل الفقرات، حيث مت تقدير معلمة متيز الفقرة، واخلطأ املعياري لتقديرها
وذلك لكل فقرة من فقرات االختبار، كما مت تقييم جودة قيم معلمة التميز يف ضوء املعيار الذي اقرتحه بيكر 

(Baker, 2001) ( 8واملعروض يف جدول) 
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 (7جدول )
 يم جودة معلمة متييز الفقراتمعيار بيكر لتقي

مستوى 
 التميز

منخفض  غري مميز
 جدا  

 مثايل مرتفع جدا   مرتفع متوسط منخفض

مدى قيمة 
معلمة 
 التميز

 -8188 صفر
8119 

8415- 
8469 

8465- 
8419 

8415- 
8461 

 >8198 ∞ 

ات االختبار. ومت كما مت تقدير معلمة صعوبة الفقرات واخلطأ املعياري لتقديرها، وذلك لكل فقرة من فقر 
حيث تعترب الفقرة سهلة إذا كانت  (Choi, 1992)احلكم على مستوى الصعوبة يف ضوء املعيار الذي اقرتحه 

، 8458-بني )قيمة معلمة الصعوبة  إذا كانت(، ومتوسطة الصعوبة 8458-قيمة معلمة الصعوبة أقل من )
(. كما مت تقدير قيم دالة املعلومات اليت يقدمها 8458(، وصعبة إذا كانت قيمة معلمة الصعوبة أكرب من )8458

 االختبار عند مستوايت خمتارة من القدرة، وكذلك اخلطأ املعياري للقياس.

وإلجياد قدرات األفراد املناظرة لكل درجة كلية خام على االختبار، مث استخدام أسلوب تقدير األرجحية 
لمة قدرة األفراد، واخلطأ املعياري لتقديرها، كما مت إجياد وذلك لتقدير مع Xcalibreالقصوى من خالل برجمية 

املعايري اليت تفسر تلك القدرات من خالل إجياد املئينيات املناظرة لكل مستوى من مستوايت القدرة املناظرة لكل 
 درجة خام.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
تبار املصفوفات املتتابعة املتقدم يف ضوء صممت الدراسة احلالية هبدف إجياد اخلصائص السيكومرتية الخ

ولتحقيق ذلك مت ، نظرية االستجابة للمفردة االختبارية، ومن مث إجياد املعايري اليت تفسر األداء على االختبار
من تطبيق سابق لالختبار على العينة )النفيعي،   احلصول على استجاابت عينة الدراسة على فقرات االختبار

ص مصفوفة البياانت، حيث اتضح عدم وجود أي فرد من أفراد العينة أجاب على مجيع فح( كما مت 1888
 الفقرات إجابة صحيحة، أو أي فرد أجاب على مجيع الفقرات إجابة خاطئة.

البعد أكثر مالئمة لبياانت اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم ولتحديد أي النماذج اللوغاريتمية أحادية 
 2-)مالئمة النماذج املتداخلة يف ضوء أساليب املالئمة الكلية من خالل مؤشر احنراف النموذج مت إجراء مقارنة 

LLH) -):وذلك بغرض اختبار الفرضيتني الصفرية اآلتية 
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معلمة التميز إىل النموذج األحادي املعلمة ال يؤدي إىل حتسن دال إحصائياً  إضافةالفرضية األوىل: إن 
(. وتكون الفرضية السابقة صحيحة إذا حتقق افرتاض النموذج a= 0.05توى داللة )يف تقدير املعامل عند مس

 اللوغاريتمي أحادي املعلمة أبن معلمة التميز متساوية جلميع الفقرات.

الفرضية الثانية: إن إضافة معلم التخمني إىل النموذج اللوغاريتمي ثنائي املعلمة ال يؤدي إىل حتسني دال 
، وتكون الفرضية السابقة صحيحة إذا حتقق افرتاض (a= 0.05)املعامل عند مستوى داللة إحصائيًا يف تقدير 

 أبن معلمة التخمني تساوي صفر تقريباً جلميع الفقرات.النموذج اللوغاريتمي ثنائي املعلمة 

 Xcalibre 4.17وقد مت حتليل استجاابت عينة الدراسة على فقرات االختبار ابستخدام برجمية 
لكل منوذج من النماذج اللوغاريتمية الثالثة، والختبار  (LLH 2-)صائي مؤشر احنراف النموذج وحساب إح

 – 91988للنموذجني أحادي املعلمة وثنائي املعامل )(LLH 2-)الفرضية األوىل مت إجياد الفرق بني قيميت 
بدرجة احلرجة  2xتربيع ( وقيمة الفرق الناجتة تتبع توزيع كاي، وعند مقارنتها بقيمة كاي 8688=  98818

( مما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 848( جند أهنا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )16حرية )
البديلة اليت تنص على "إن إضافة معلم التميز يؤدي إىل حتسن يف تقدير معامل الفقرات املقدرة" كما تشري ضمناً 

يف معلمة التميز، وهو ما تؤكده قيم معلمة التميز املقدرة، حيث تراوحت بني  إىل تباين واختالف فقرات االختبار
(. وحيث أن النموذج الثنائي املعامل أيخذ 84111( واحنراف معياري )84851( ومبتوسط )84911 – 84189)

من النموذج النموذج األكثر مالئمة لبياانت االختبار يف احلساابت تباين واختالف متييز الفقرات، لذا كان هو 
 أحادي املعلمة.

 98818للنموذجني ثنائي وثالثي املعامل ) (2LLH-)والختبار الفرضية الثانية مت إجياد الفرق بني قيميت 
 x 2كاي، وعند مقارنتها بقيمة كاي تربيع |( والقيمة املطلقة للفرق الناتج تتبع توزيع  18-= | 98888 –

(، مما يعين قبول الفرضية 8411الة إحصائيًا عند مستوى داللة )( جند أهنا غري د16احلرجة بدرجات حرية )
الصفرية اليت تنص على أن إضافة معلم التخمني إىل النموذج اللوغاريتمي ثنائي املعلمة ال يؤدي إىل حتسن يف 

خمني، تقدير معامل االختبار، كما تشري ضمناً إىل عدم وجود تباين أو اختالف حقيقي بني الفقرات يف معلمة الت
، 84891وهو ما تؤكده قيم معلمة التخمني املقدرة للفقرات وفقًا للنموذج الثالثي املعامل، واليت تراوحت بني )

 ( وابلتايل عدم ضرورة تضمني معلمة التخمني للنموذج.84889( واحنراف معياري )84811( ومبتوسط )84881

ت اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم هو النموذج والنتائج السابقة تؤكد أن النموذج األكثر مالئمة لبياان
 التساؤل األول من تساؤالت الدراسة.ويف هذا إجابة على  (LPM 1 )اللوغاريتمي ثنائي املعامل 

ولفحص مدى حتقق افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة االختبارية يف بياانت اختبار املصفوفات املتتابعة 
وغاريتمي ثنائي املعامل، واملتمثلة يف افرتاضي أحادية البعد واالستقالل املوضعي، مت املتقدم وفقًا للنموذج الل
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استخدام طريقة اختبار أحادية البعد األساسية لستوت، حيث مت حتليل البياانت ابستخدام برجمية دميتست 
DIMTEST 2.0 (STOUT, 2005)د ، وذلك الختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على أحادية البع

حيث مت حتديد الفقرات اليت قد تقيس بعداً  .LI، واستقالل فقراته موضوعيا d=1األساسية لبياانت االختبار 
ابستخدام أسلوب التحليل  ASSESMENT SUBTESTاثنيًا لالختبار واملكونة الختبار التقييم الفرعي 

املرفقة مع برجمية دمتست، وذلك  ATFINDعلى حتليل التجمعات ومن خالل برجمية العاملي الالمعلمي القائم 
استخدمت استجاابت ابقي العينة من جمموع أفراد عينة االختبار يف حني  %18ابستخدام عينة عشوائية كونت 

( وعند T- 1.0027لطريقة ستوت ) "T"يف اختبار أحادية البعد لالختبار. حيث بلغت قيمة اإلحصائي 
إحصائياً، مما يعين قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على أحادية وهي قيمة غري دالة (P= 0.158)مستوى داللة 

لتفسري تباين أداء البعد األساسية للبياانت واستقالل الفقرات موضوعياً" أي أن هناك مسة كاملة واحدة كافية 
ستجابة للفقرة األفراد على االختبار. ولتأكيد النتائج السابقة مت استخدام طريقة حتليل البواقي من مناذج نظرية اال

 & NOHARM3 (Fraserالبياانت ابستخدام برجمية نوهارم االختبارية أحادية البعد، حيث مت حتليل 

McDonald, 2003)  وقد بلغت قيمة مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات البواقي(RMSR= 

 TANAKA)ة وهي قيمة قريبة جدًا من الصفر، كما بلغت قيمة مؤشر اتانكا حلسن املطابق(0.004

INDEX OF GOODNESS= 0.99)  قريبة جدًا من الواحد الصحيح، والقيم السابقة تشري وهي قيمة
إىل حسن مطابقة البياانت للنموذج أحادي البعد، مما يدل على حتقق افرتاض أحادية البعد يف بياانت الدراسة. 

( ودراسة كل من 1888؛ والنفيعي، 8111والنتائج السابقة تتفق مع نتائج دراسة كل من )عليان والصمادي، 
(Alderton & Larson, 1990; Arthur & Woehr, 1993; Borse & Stokes, 1998)  واليت

وجدت أن اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم يقيس عاماًل عاماً أحادايً، وهو ما ينسجم مع اإلطار النظري الذي 
 سري مان.بين يف ضوئه االختبار، وهو نظرية العاملني ل

وحيث أن هناك احتمالية عدم الكشف عن اعتمادية الفقرات بشكل دقيق عند استخدام اختبارات 
قد ال تظهر كأبعاد مستقلة ميكن الكشف  يةفحص أحادية البعد مثل اختبار ستوت، وذلك بسبب أن االعتماد

ق الكشف عن االستقالل عنها إال إذا مشلت أكرب جمموعة من أزواج الفقرات، لذا مت استخدام إحدى طر 
لالستقالل وذلك لفحص أي انتهاك كبري (Yen, 1984). لني Q)3(الفقرات، وهي طريقة املوضعي عرب أزواج 

وذلك  LDID (Kim et.al., 2005)املوضعي بني أزواج الفقرات، حيث مت حتليل البياانت ابستخدام برجمية 
حيث مت إجياد  Xcalibreثنائي املعامل وعن طريق برجمية  بعد معايرة البياانت ابستخدام النموذج اللوغاريتمي

( وهي قيم أقل من درجة 8481بني البواقي جلميع أزواج الفقرات واليت كانت مجيعها أقل من ) االرتباط معامل
. ( مما يعين حتقق افرتاض االستقالل املوضعي جلميع أزواج فقرات االختبار8418حها ين والبالغة )االقطع اليت اقرت 
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االستجابة للمفردة االختبارية يف بياانت اختبار املصفوفات املتتابعة والنتائج السابقة تؤكد حتقق افرتاضات نظرية 
 املتقدم وفقاً للنموذج اللوغاريتمي ثنائي املعامل ويف هذا إجابة عن التساؤل الثاين من تساؤالت الدراسة.

ختبارية يف بياانت االختبار لذا مت معايرة فقراته وحيث حتققت افرتاضات نظرية االستجابة للمفردة اال
تقدير معامل الفقرات ابستخدام أسلوب تقدير حيث مت  (2LPM)ابستخدام النموذج اللوغاريتمي ثنائي املعامل 

وقد مت إجياد القيم التقديرية النهائية ملعامل  Xcalibre 4.1.7من خالل برجمية  (MLE)األرجحية القصوى 
( وذلك بعد إحدى عشرة تكراراً 84888حمك التقارب واحملدد بـ ) بعد حتقيقفراد، وأخطائها املعيارية الفقرات واأل

 .(ME)خلطويت التوقع والتعظيم 

 Lz Person Fit (PAULوللتحقق من مدى مالئمة األفراد للنموذج مت  حساب مؤشر املالئمة 

2012) Index  ( 8411( مبتوسط )841، 1491 -حت قيمه بني )لكل فرد من أفراد عينة االختبار والذي تراو
( ثالث ومخسون فرداً كانت قيم املؤشر 51مجيع قيم املؤشر موجبة ما عدا ) وقد كانت( 8466واحنراف معياري )

هلم سالبة، مما يعين عدم مالئمتهم للنموذج ذي املعلمتني بشكل جيد، مما أدى إىل حذف استجاابت هؤالء 
 ( فرداً.8955عينة الدراسة ليصبح عدد أفراد العينة بعد االستبعاد )األفراد واستبعادهم من 

ذي املعلمتني مت أواًل: التحقق من املالئمة الكلية لالختبار  للنموذجوللتحقق من مالئمة فقرات االختبار 
كرار واحدة لتوقعات النموذج( وذلك من خالل تمع النموذج ذو املعلمتان )أي مطابقة جمموعة الفقرات كوحدة 

للمالئمة   2xعملية معايرة فقرات االختبار مرة أخرى بعد حذف األفراد غري املالئمني، وإجياد مؤشر مربع كاي 
 (1ووضعت النتائج يف جدول ) Xcalibreالكلية وهو املؤشر املعتمد يف برجمية 

 (2جدول )
 للمالئمة الكلية 2xقيم مؤشر مربع كاي 

 pمستوى الداللة  dfدرجات احلرية  2xبيع قيمة كاي تر  عدد الفقرات االختبار

 84886 961 5894111 16 كامل االختبار

 

( غري دالة إحصائيًا عند 5894111ويتضح من اجلدول أن قيمة مربع كاي للمالئكة الكلية والبالغة )
 مل.( مما يعين أن هنالك مالئمة كلية لالختبار للنموذج اللوغاريتمي ثنائي املعا8485مستوى داللة )

كما مت التحقق من مالئمة الفقرات للنموذج كل على حدة من خالل إجياد إحصائي البواقي املعيارية 
 (1يف جدول )ملالئمة الفقرات للنموذج وذلك جلميع فقرات االختبار ووضعت النتائج 
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 (3جدول )
 (LPM 2)املعامل  قيم إحصائي البواقي املعيارية ملالئمة فقرات االختبار للنموذج اللوغاريتمي ثنائي

قيم إحصائي  الفقرات
 البواقي املعيارية

Zresidual 

مستوى الداللة 
P 

قيم إحصائي  الفقرات
البواقي املعيارية 
Zresidual 

مستوى الداللة 
P 

8 81681 81516 81 81915 81619 

1 81618 81916 18 81589 81685 

1 81119 81916 18 81166 81919 

9 81195 81189 11 81681 81599 

5 81168 81181 11 81986 81999 

6 81155 81111 19 81916 81661 

9 81159 81918 15 81998 81651 

1 81969 81698 16 81616 81518 

1 81198 81988 19 81169 81911 

88 81581 81689 11 81151 81919 

88 81988 81611 11 81116 81919 

81 81111 81615 18 .8191 81189 

81 81991 81619 18 81951 81699 

89 81116 81969 11 81658 81586 

85 81111 81915 11 81669 81589 

86 81181 81111 19 81516 81511 

89 81118 81998 15 81518 81681 

81 81911 81618 16 81189 81968 
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( ومبتوسط 84168،  84181بني ) تراوحتويالحظ من اجلدول أن قيم إحصائي البواقي املعيارية قد 
، مما يعين أن مجيع فقرات (P= 0.05)عند مستوى داللة (، ومجيع القيم غري دالة إحصائياً 84999بلغت قيمته )

االختبار والبالغ عددها ست وثالثون فقرة تتالءم بدرجة جيدة مع النموذج ذو املعلمتان. والنتائج السابقة تؤكد 
 املستخدم. ويف هذا إجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة.االختبار لتوقعات النموذج مالئمة بياانت 

وحيث أكدت النتائج مالئمة البياانت للنموذج، مما يعين دقة تقدير معامل الفقرات واألفراد ابستخدام 
يز النموذج ذو املعلمتان، لذا مت تقدير معامل فقرات االختبار وفقًا للنموذج ذي املعلمتني ومها معلميت التمي

 (9والصعوبة مع اخلطاء املعيارية لتقدير كل منهما، ووضعت النتائج يف جدول )

 (4جدول )

 قيم معلميت التمييز والصعوبة املقدرة لفقرات االختبار واألخطاء املعيارية املصاحبة هلا

معلمة  الفقرات
التمييز 

a 

اخلطأ 
املعياري 

a se 

معلمة 
الصعو 

 bبة 

اخلطأ 
املعياري 

b se 

معلمة  الفقرات
التمييز 

a 

اخلطأ 
املعياري 

a se 

معلمة 
الصعو 

 bبة 

اخلطأ 
املعياري 

b sc 

8 81168 81861 -
81118 

81855 81 81851 81855 -
81616 

81851 

1 81851 81856 -
81611 

81851 18 81181 81869 81856 81859 

1 81199 81898 -
81898 

81868 18 81111 81891 -
81918 

8151 

9 81191 81895 -
81951 

81899 11 81696 81858 81111 81851 

5 81899 81895 81981 81851 11 81955 81856 -
81851 

81891 

6 81181 81859 81118 81891 19 81858 81891 81881 81856 

9 81189 81859 -81895 15 81111 81851 81911 81869 
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81869 

1 81985 81859 81898 81895 16 81116 81859 81891 81898 

1 81819 81851 81681 81899 19 81951 81851 81818 81811 

88 81558 81858 -
81118 

81819 11 81115 81866 -
81881 

81856 

88 81191 81851 -
81116 

81859 11 81888 81868 81151 81851 

81 81166 81855 -
81159 

81859 18 81199 81869 -
81111 

81851 

81 81915 81851 -
81861 

81811 18 81658 81856 81989 81819 

89 81811 81861 -
81858 

81858 11 81918 81891 -
81996 

81818 

85 81888 81861 -
81881 

81851 11 81118 81851 81999 81868 

86 81888 81868 -
81886 

81891 19 81811 81895 81191 81855 

89 81168 81868 81911 81855 15 81111 81891 81915 81866 

81 81519 81858 81956 81819 16 81118 81891 -
81691 

81815 

 81511 81898 81851 81818 املتوسط احلسايب

 81111 81159 81899 81181 االحنراف املعياري

 

( للفقرة الرابعة وهي القيمة األكرب 84191ويالحظ من اجلدول أن قيم معلمة التميز تراوحت بني )
( واحنراف معياري 84818وهي القيمة األصغر، ومبتوسط بلغت قيمته )( للفقرة احلادية والثالثون 84658و)
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8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 

( يوضح املنحىن املميز للفقرتني الرابعة واحلادية والثالثني، كما وضعت املنحنيات املميزة 8( والشكل)84181)
 (.8لبقية الفقرات يف ملحق )

 

 (7شكل )
 املنحىن املميز للفقرتني الرابعة واحلادية والثالثني

 
 

شر التميز يشري إىل قدرة الفقرة على التميز بوضوح بني املختربين ذوي القدرة املرتفعة وذوي القدرة ومؤ 
( أن الفقرة الرابعة متيز بشكل كبري بني املختربين ذوي القدرة املرتفعة 8املنخفضة، ويالحظ من خالل شكل )

صحيحة أكرب لدى املختربين مرتفعي القدرة احتمالية اإلجابة على الفقرة إجابة وذوي القدرة املنخفضة حيث أن 
الفقرة احلادية ، بينما "S"من املختربين منخفضي القدرة، لذلك جند أن املنحىن املميز للفقرة أيخذ الشكل 

والثالثون واحلاصلة على أقل قيمة للتمييز يالحظ أن قدرهتا على التمييز بني املختربين مرتفعي ومنخفضي القدرة 
احتمالية اإلجابة عليها إجابة صحيحة بني املختربين مرتفعي ال يوجد اختالف كبري بني  أقل بكثري، حيث

فإن املنحىن أيخذ خط شبه مستقيم ولكنه مائل وليس أفقي، حيث أن الفقرة هلا قدرة ومنخفضي القدرة. لذلك 
  متيزية ولكن ليست ابلكبرية.

كما هو موضح   (Baker, 2001)عيار بيكر وقد توزعت قيم معلمة متييز فقرات االختبار وفقًا مل
 (:5ابجلدول)
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 (5جدول )
 توزيع قيم معلمة متييز فقرات االختبار وفقا  ملعايري بيكر

مستوى 
 التمييز

منخفض  غري مميز
 جدا  

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط منخفض

مدى قيم 
 معلمة التمييز

-8188 صفر
8119 

8115-
8169 

8165-
8119 

8161-
8115 

>8198 

 1 5 11 - - - فقراتعدد ال

، 8465( تسع وعشرون فقرة متييزها متوسط، إذا تراوح بني )11ومن خالل اجلدول يتضح أن هنالك )
(، بينما هنالك فقراتن 8461، 8415( مخس فقرات متييزها مرتفع حيث تراوح بني )5(، كما أن هنالك )8419

 (1) ( انظر شكل8498فقط متييزها مرتفع جداً حيث كان أكرب من )

(2شكل )  

 توزيع قيم معلمة متييز فقرات االختبار

 
 

والنتائج السابقة تؤكد أن فقرات اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم تتمتع بقدرة متيزية جيدة وهو ما 
 (.1يؤكده املنحىن املميز لالختبار ككل والذي ميثل حمصلة خصائص الفقرات واملعروض يف شكل )
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 يز الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم يف ضوء النموذج اللوغاريتمي ثنائي املعامل( املنحىن املم3شكل )

 
 

بني  تراوحت( أن األخطاء املعيارية لتقدمي قيم معلمة التميز قد 9أيضًا يالحظ من خالل اجلدول )
ير قيم ( وهي قيم صغرية تدل على دقة تقد84899( واحنراف معياري )84851( ومبتوسط )84858، 84891)

 معامل التميز.

ولعل السبب يف متتع فقرات االختبار بقدرة متيزية جيدة يعود إىل العناية الكبرية من قبل فريق العمل املعد 
 ,.Raven et.al)الدراسات اليت أجريت لذلك لالختبار بتنقيح فقرات االختبار وتعديلها عرب عدد من 

1994). 

هولة الفقرة ابلنسبة للمختربين حيث يكون مؤشر صعوبة صعوبة الفقرة تشري إىل مدى صعوبة أو س
وموجب، وابلنظر إىل قيم معلمة صعوبة الفقرات الفقرة السهلة صغري وسالب، بينما يكون للفقرة الصعبة كبري 

( اخلامسة والثالثني وهي أكرب قيمة، و 15( للفقرة )84915( يالحظ أهنا تراوحت بني )9املعروضة يف جدول )
( واحنراف معياري 84898( احلادية والعشرين وهي أصغر قيمة، ومبتوسط بلغت قيمته )18للفقرة )( 84918-)
 ( يوضح املنحىن املميز للفقرتني اخلامسة والثالثني واحلادية والعشرين.9( والشكل )84159)
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 (4شكل )
 املنحىن املميز للفقرتني اخلامسة والثالثني واحلادية والعشرين

 
 

كما هو موضح يف   (Choi, 1992)معلمة الصعوبة لفقرات االختبار وفقًا ملعيار وقد توزعت قيم 
 (.6جدول )

 (6جدول )
 Choiتوزيع قيم معلمة الصعوبة لفقرات االختبار وفقا  ملعيار 

 صعبة متوسطة الصعوبة سهلة مستوى الصعوبة

 8158أكرب من  8158إىل + 8158-من  8158-أقل من  مدى قيم معلمة الصعوبة

 1 81 1 عدد الفقرات

 

( تسع فقرات كانت سهلة حيث قلت قيم معلمة الصعوبة هلا عن 1ويالحظ من اجلدول السابق أن )
-( امانية عشر فقرة متوسطة الصعوبة حيث تراوحت قيم الصعوبة هلا بني )81(، كما أن هنالك )8458-)

(. والنتائج 8458صعوبة هلا أكرب من )( كما أن تسع فقرات كانت صعبة حيث كانت قيم معلمة ال8458، 8485
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اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم تغطي مدى واسع من الصعوبة وإن كانت متيل بصفة السابقة تؤكد أن فقرات 
بعض الدراسات اليت قامت بتقنني عامة إىل أن تكون متوسطة الصعوبة وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه 

التقليدية لالختبار واليت وجدت أن فقرات االختبار متيل إىل أن تكون متوسطة الصعوبة  االختبار يف ضوء النظرية
 (Raven et, al., 1994 ،أيضًا يالحظ أن األخطاء املعيارية 1888؛ النفيعي، 8981؛ العسريي ،)لتقدير 
( وهي 84111( واحنراف معياري )848511( ومبتوسط )84851، 84815معلمة الصعوبة قد تراوحت بني ) قيم

 تقديرها بدرجة معقولة من الدقة.قيم صغرية تدل على أن قيم معامل الصعوبة مت 

أيضاً مت تقدير قيمة دالة املعلومات اليت يقدمها االختبار عند مستوايت خمتارة من القدرة وضعت النتائج 
 (.5( كما عرضت يف شكل )9يف جدول )

 (1جدول )

 ككل عند مستوايت خمتارة من القدرة  تقديرات قيم دالة معلومات االختبار

اخلطأ املعياري  دالة املعلومات مستوى القدرة
 للقياس

اخلطأ املعياري  دالة املعلومات مستوى القدرة
 للقياس

 8111 1119 صفر 8118 8161 9-

-1195 8116 8181 8115 1181 8111 

-115 8181 8116 8158 1155 8119 

-1115 8111 8115 8195 9111 8116 

-1 8196 8195 8 9181 8111 

-1195 1119 8169 8115 6119 8198 

-115 1111 8168 8158 5198 8191 

-1115 1158 8151 8195 9161 8199 

-1 9118 8191 1 1118 8158 

-8195 5181 8199 1115 1119 8155 

-815 6181 8198 1158 1198 8168 

-8115 6116 8111 1195 1119 8169 
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-8 9199 8116 1 8111 8199 

-8195 1196 8119 1115 8191 8111 

-815 1119 8111 1158 8118 8118 

-8115 1115 8111 1195 8111 8188 

-8188 1118 8111 9 8191 8181 

 

 (5شكل )
 دالة معلومات االختبار واخلطأ املعياري للقياس 

 
قدمها االختبار وفقًا للنموذج ويالحظ من اجلدول والشكل السابقني أن أول قيمة لدالة املعلومات 

ذلك بدأت القيم تتزايد تدرجييًا بتزايد (، بعد 9-( عند مستوى القدرة )8461اللوغاريتمي ذي املعلمتني هي )
(، مث بدأت ابلتناقص 848-( واملناظرة ملستوى القدرة )1418مستوى القدرة، إىل أن وصلت إىل أكرب قيمة )

(. كما أشارت النتائج إىل أن  9( عند مستوى القدرة )8491 أن وصلت )بتناقص مستوى القدرة إىل التدرجيي
(، مما يدل 8، +8-بني )كمية املعلومات اليت يقدمها االختيار تكون أكرب ما ميكن عند مستوى قدرة يرتاوح 

اليت على أن االختبار يعطي معلومات أكثر فاعلية عند مستوى القدرة املتوسطة، بينما تكون كمية املعلومات 
مستوايت القدرة املنخفضة واملرتفعة، أي أنه يعطي معلومات قليلة عن مستوى يقدمها االختبار أقل ما ميكن عند 

يعطيها االختبار قدرة األفراد منخفضي ومرتفعي القدرة، أيضًا يالحظ أن أقصى قيمة ممكنة لدالة املعلومات 
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(، وهذا يتطابق 8489متوسط صعوبة الفقرات البالغ ) (، وهي تقابل تقريباً 8488-عندما يكون مستوى القدرة )
مع ما هو متوقع من النموذج اللوغاريتمي ذو املعلمتان، حيث أن دالة املعلومات تكون أقصى ما ميكن عندما 

( عند مستوى 8418)، وهذا ما  تؤكده قيم اخلطأ املعياري للقياس اليت كانت أكرب ما يكون (=θ b)تكون قيمة 
مث بدأت ابلتناقص تدرجييًا بتناقص مستوى القدرة إىل أن وصلت إىل أقل قيمة للخطأ املعياري  (9-القدرة )

( 8481(، مث بدأت ابلتزايد التدرجيي بتزايد القدرة حىت وصلت إىل القيمة )8488-( عند مستوى القدرة )8411)
 (.5( انظر شكل )9املناظرة ملستوى القدرة )

تبار املصفوفات املتتابعة املتقدم خبصائص سيكومرتية جيدة يف ضوء النموذج النتائج السابقة تؤكد متتع اخ
العقلية للمختربين بدرجة جيدة من الدقة، لذلك مت تقدير قيم اللوغاريتمي ذو املعلمتان، تسهم يف قياس القدرة 

ام، حيث تزعت قيم قدرة ( فرداً، واليت متثل عامل الذكاء الع8955القدرة العقلية ألفراد العينة والبالغ عددهم )
 (6( وشكل )1أفراد العينة كما هو موضع يف اجلدول )

 (8جدول )
 توزيع قيم قدرة األفراد على مستوايت القدرة املختلفة
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 ( توزيع قيم قدرة األفراد على مستوايت القدرة املختلفة6شكل )

 
 

( 84889وسط )( ومبت1418، 9-من خالل اجلدول السابق يتضح أن قيم قدرة األفراد تراوحت بني )
القدرة توزعت اعتداليًا تقريباً، وهو ما يتوقع من (. والقيم السابقة تشري إىل أن قيم 84886واحنراف معياري )

الذكاء تتوزع اعتداليًا يف اجملتمعات، كما تشري إىل أن االختبار متوسط الصعوبة  مسه اختبارات الذكاء، حيث أن
 (.9للتوزيع املشرتك ملعلميت  الصعوبة والقدرة واملعروض يف شكل )وهو ما يؤكده الرسم البياين بصفة عامة 
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 ( التوزيع املشرتك ملعلميت صعوبة الفقرات وقدرة األفراد1شكل )

 
 

( ومبتوسط 8418، 84111أيضًا مت إجياد قيم األخطاء املعيارية لتقدير القدرة واليت تراوحت بني )
ة تدل على أن قيم معامل القدرة مت تقديرها بدرجة معقولة من ( وهي قيم صغري 84896( واحنراف معياري )8419)

 الدقة.

أخريًا مت إجياد املئينيات املناظرة لكل قدرة كامنة مناظرة لكل درجة كلية خام على االختبار ووضعت 
 (1النتائج يف جدول )
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 املئينيات املناظرة لكل قدرة مناظرة لكل درجة كلية خام  (9جدول )
 ثانية من اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدمعلى اجملموعة ال

الدرجة الكلية 
 اخلام

الدرجة الكلية  املئينيات (θ)القدرة 
 اخلام

 املئينيات (θ)القدرة 

8 -1159 8 81 8189 56 

1 -1196 8 18 8119 68 

1 -1168 8 18 8111 65 

9 -1118 8 11 8151 98 

5 -8111 1 11 8169 95 

6 -8191 9 19 8118 91 

9 -8151 6 15 8119 11 

1 -8119 1 16 8188 19 

1 -8118 88 19 8116 18 

88 -8188 85 11 8186 18 

88 -8118 81 11 8161 15 

81 -8195 11 18 8119 16 

81 -8161 15 18 1181 11 

89 -8199 11 11 1191 11 

85 -8116 16 11 1118 11 

86 -8111 91 19 1111 11 

89 -8181 96 15 1118 11 

81 8181 58 16 - - 
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ويتم تصنيف املستوى العقلي للمخترب يف ضوء املعايري املئينية املعروضة يف اجلدول السابق، وذلك 
 وهي:(Raven et.al., 1994)ابلرجوع للمستوايت العقلية اليت حددها رافن 

 ( أو أعلى.15ل املئني )املمتاز عقلياً )املتفوق(، وهو الذي تقع درجته اخلام مقاب (I)املستوى األول 

 ملتوسط وينقسم إىل مستويني فرعيني مها:فوق ا ذو الذكاء: (II)املستوى الثاين 

 (15( إىل أقل من املئني )18: للدرجات اخلام اليت تقع مقابل املئني )(+II)املستوى 

 (.18( إىل أقل من املئني )95: للدرجات اخلام اليت تقع مقابل املئني )(-II)املستوى 

( وأقل من املئني 15متوسط الذكاء: وهو الذي تقع درجته اخلام بني املئني ): (III)املستوى الثالث 
 ( وينقسم إىل مستويني فرعيني مها:95)

 (.95( إىل أقل من املئني )58: للدرجات اخلام اليت تقع مقابل املئني )(+III)املستوى 

 (.58( إىل أقل من املئني )15ئني )امل مقابل : للدرجات اخلام اليت تقع(-III)املستوى 

( فيطبق عليه اختبار املصفوفات املتتابعة القياسي 15أما من كانت درجته اخلام تقع أقل من املئني )
 على تساؤيل الدراسة اخلامس والسادس.للحكم على مستواه العقلي بشكل أكثر دقة. ويف هذا إجابة 

لتطبيق وذلك من خالل التأكد من جودة خصائصه وحيث أكدت نتائج الدراسة صالحية االختبار ل
معايري تفسري األداء فإن الدراسة توصي السيكومرتية يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة االختبارية مع إجياد 

 ابلتايل:

استخدام اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم مبعايريه اجلديدة يف اختيار وتصنيف الطالب ذوي القدرات  -8
 يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم. لعلياالعقلية ا

 استخدام االختبار للكشف عن الطالب املوهوبني يف مراكز رعاية املوهوبني. -1

استخدام مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختيارية يف بناء االختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية وذلك  -1
 لالستفادة من اخلصائص املتميزة للنظرية.

 نني االختبارات النفسية والرتبوية الشائعة يف ضوء مناذج نظرية االستجابة للمفردة االختيارية.إعادة تق -9
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دم وفقا  للنموذج اللوغاريتمي ذو (: املنحنيات املميزة لفقرات اختبار املصفوفات املتتابعة املتق7لحق )م

 املعلمتان
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