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فحـــص العالقــــة بـــين األداء التفاضــــلي   إلــــى الدراســـة الحاليـــة    هــــدفت :ملخـــص 
ــات  ــرات   ،DDFللمموهــ ــلي للفقــ ــن    DIFواألداء التفاضــ ــيات مــ ــار رياضــ ــي اختبــ فــ

ــت  .نــــوع االختيــــار مــــن متعــــدد  ــتجابات الدراســــة مــــن  بيانــــاتتكونــ  )1540(اســ
ــ ــامس     اطالبـ ــف الخـ ــي الصـ ــة فـ ــى وطالبـ ــدد    )26(علـ ــن متعـ ــار مـ ــرة اختيـ ــل  ،فقـ لكـ

ــا أربعــة بــدائل تقــيس مهــارات أساســية فــي الرياضــيات        ونظــرا لوجــود فــرق    . منه
ــب    ــن جــــنس الطالــ ــزى لكــــل مــ ــى االختبــــار يعــ ــائية فــــي األداء علــ  ذي داللــــة إحصــ

ــع ــة؛ وموقـــ ــم   المدرســـ ــد تـــ ــة  فقـــ ــتخدام برمجيـــ ــف عـــــن األداء  ل DDFSاســـ لكشـــ
ــانزل      ــل هــ ــة لمانتــ ــبة األرجحيــ ــة نســ ــق طريقــ ــات وفــ ــرات والمموهــ ــلي للفقــ   التفاضــ

)MH-LOR (  وجــــود  تحليــــل  الوبينــــت نتـــــائج  . نمتغيــــري البحســــب)فقـــــرات )8 
ــلي  )15(و ــا ذات أداء تفاضـ ــواًء ،مموهـ ــنس ال   سـ ــق بجـ ــا يتعلـ ــع  فيمـ ــب أو موقـ طالـ
ــرة   . مدرســـــةال ــلي للفقـــ ــة بـــــين األداء التفاضـــ ــا يخـــــص العالقـــ واألداء  DIFوفيمـــ

ــة    ،DDFالتفاضــــــلي لمموهاتهــــــا  ــرت النتــــــائج وجــــــود عالقــــــة موجبــــ فقــــــد أظهــــ
ــا ــلي     . بينهمــــ ــرة ذات أداء تفاضــــ ــون الفقــــ ــال أن تكــــ ــزداد احتمــــ ــع أن يــــ إذ يتوقــــ

  .ن تتضمن مموهات ذات أداء تفاضليأزدياد احتمال اب

األداء التفاضلي للفقرة، األداء التفاضلي للمموه، اختبار  :الكلمات المفتاحية( 
 )DIFو DDFالرياضيات، الصف الخامس، العالقة بين 

. المتعلم ينة من سلوكاالختبار هو أداة للحصول على ع: مقدمة
على نطاق واسع في المدارس التحصيلية والنفسية وتستخدم االختبارات 

ألغراض مختلفة  ةة وغير الرسميوالجامعات والعيادات والدوائر الرسمي
وتهدف . تتمثل في االختيار والتصنيف والتقويم واإلرشاد والبحث العلمي

االختبارات التحصيلية إلى تقييم المعارف والمهارات المكتسبة من تعلم 
 ااالختبار صادًقويكون . سابق والتنبؤ بفرص النجاح في تعلم مستقبلي

  .لمبنية عليه مناسـبة وذات داللـة وفائدةبالدرجة التي تكون االستنتاجات ا

ا باعتباره ينقسم إلى ثالثة وينظر لمفهوم صدق االختبار تقليدي
صدق المحتوى والصدق المرتبط بمحك وصدق : ، هيأنواع منفصلة

أن هذه النظرة قاصرة وغير  ),1994Messick(ويرى ميسيك . البناء
مكتملة، ألنها تفشل في أن تأخذ باالعتبار األدلة على المعاني القيمية 

ويعنى المفهوم . للدرجات والعواقب االجتماعية المترتبة على استخدامها
التي تفسر دلة الشامل للصدق في تصور ميسيك بدمج متكامل لمصادر األ

صدق (أكان المصدر محتوى االختبار  درجات االختبار وتبين داللتها سواء
لى استخدام ما يترتب عمع ) الصدق المرتبط بمحك(أم المحك ) المحتوى

توافر مواصفات وال بد من ). صدق المفهوم(الدرجات من تبعات اجتماعية 
نتائج صادقة تساعد المسؤول على  في االختبار التحصيلي كي يؤدي إلى
  .ادلةاتخاذ قرارات ثابتة، وموضوعية، وع
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The Relationship Between the Differential Distractors 
Functioning and the Differential Item Functioning in a 
Multiple-Choice Mathematics Test 
 
Yousef Al Sawalmeh, Yarmouk University, Jordan. 
Jehad Al Ajlouni, Ministry of Education, Jordan. 

Abstract: This study aimed at examining the relationship 
between the differential distractors functioning (DDF) and the 
differential item functioning (DIF) in a multiple-choice 
mathematics test. The data for the study consisted of the 
responses of (1540) fifth grade students to (26) multiple 
choice test items, each with four alternatives measuring basic 
mathematical skills. Because there was a statistically 
significant difference in performance on the test due to both, 
the sex of the student and the location of the school, DDFS 
software has been used to examine the DDF and DIF in terms 
of the two variables, through applying the Mantel- Hanzel 
odds ratio MH-LOR method. The results of the differential 
item and distractor functioning analysis showed that there are 
(8) DIF items and (15) DDF distractors in the test in terms of 
gender or location. With regard to the relationship between 
DIF and DDF, the results showed a positive relationship 
between them. It is expected that the item will more likely 
have DIF with increased probability of containing DDF 
distractors. 

(Keywords: Differential Item Functioning, Differential 
Distractor Functioning, Mathematics Test, Fifth Grade, 
Relationship Between DDF and DIF) 

  

  
  

ولتقويم فائدة االختبارات وضمان تحقيقها ألغراضها نحتاج إلى 
رات فاالختبا. إجراءات معيارية في بناء االختبارات وإدارتها وتقويمها

أساليب بوتحليلها  تدقيقهاالجيدة يتم التخطيط لها وتطوير فقراتها و
مختلفة تسمح بانتقاء أفضل الفقرات لتضمينها في النسخة النهائية من 

وينطوي فن كتابة الفقرات على التخطيط الدقيق والتحليل . االختبار
 ,Allen & Yen( ال غموض فيهافاعلة لضمان الحصول على أسئلة 

الفقرات المتضمنة خصائص ويعتمد صدق االختبار على جودة  ).1979
فالفقرات ذات الخصائص السيكومترية الضعيفة في االختبار تؤثر سلبا فيه، 

الفقرات اإلشكالية مثل هذه وعليه فإن تحديد على خصائصه السيكومترية؛ 
 في مراجعة االختبار وتطويره من خالل تحليل الفقرات له أهمية كبيرة

)Wiberg, 2007.(  
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ويوفر كل أسلوب من أساليب تحليل الفقرات طريقة الستخدام 
. تهاالتجريب األولي لتقويم جودة فقرات االختبار وفائدبيانات 

فمقياس صعوبة الفقرة مفيد في تقويم ما إذا كانت الفقرة مناسبة 
ويشير مؤشر تمييز الفقرة إلى درجة . لمستوى قدرات المفحوصين

االستجابات على الفقرات مجموع ارتباط االستجابات عليها مع 
  .األخرى

 مؤشر على فاعليتها في قياس ما تقيسه الفقرات وهو 
كما يمثل الفرق بين درجة صعوبة الفقرة لدى  .االختبار األخرى في

ذوي درجة صعوبتها لدى و) المجموعة العليا(ذوي التحصيل العالي 
وهو مؤشر على فاعليتها . )المجموعة الدنيا( التحصيل المنخفض

ويجب أن تكون قيمة  .التمييز بين فئات التحصيل المختلفةفي 
من متعدد تعتمد  وفي فقرات االختيار. مؤشر تمييز الفقرة موجبة

 )Distractors( فاعلية الفقرة على فاعلية المموهات أو المشتتات
 ويكون المموه فعاًال ،والمموه هو البديل الخاطيء لإلجابة. فيها

أي هو المموه الذي يكون  .عندما يميز باتجاه معاكس لتمييز الفقرة
اتمييزه سالب .ومه بمفها، يالحظ أن مؤشر تمييز الفقرة ورياضي
نسبة  –نسبة اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا (التقليدي 

هو المعكوس الجمعي ) اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
هو  aكان البديل فمثًال، إذا  .لمجموع مؤشرات تمييز مموهاتها

هي المموهات  b ،c ،dالبديل الصحيح في فقرة ما وكانت البدائل 
  :في تلك الفقرة، فإن

Da= -(Db+Dc+Dd)  

  .iإلى تمييز البديل  Diحيث يشير الرمز 

وباألرقام، إذا توزعت إجابات أفراد المجموعتين العليا والدنيا 
 0.03، 0.07، 0.20، 0.70: بالنسب a ،b ،c ،dعلى البدائل 

، 0.30، 0.40، 0.20: على الترتيب في المجموعة العليا، وبالنسب
دنيا، فإن معامالت التمييز على الترتيب في المجموعة ال 0.10

. 0.07-، 0.23-، 0.20-، 0.50: للبدائل األربعة على الترتيب هي
يساوي  0.50ويالحظ من هذه القيم أن معامل تمييز الفقرة 

. مجموع معامالت التمييز للمموهات الثالثة بعد عكس إشارتها
أن تحسين المموهات وزيادة فاعليتها يزيد من يدلل على وهذا 
 .الفقرة فاعلية

أن ضمان عدالة االختبار ) Wiberg, 2007( ويرى وايبيرج
وتتحقق العدالة عندما يكون . من التحديات الرئيسة في استخدامه

وتعد عدالة . هناك دالة تناظر بين الدرجات والقدرات الكامنة
 Kane()as cited in Cains,Bridglall(االختبار من وجهة نظر كين

& Chatterji, 2014 (وتدعم المساواة  ًءا من صدق االختبار،جز
في التعامل مع المتقدمين لالختبار واالتساق في معاني الدرجات 

والكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضلي ال يكفي من أجل . للجميع
فعدالة االختبار تعتمد على كيفية . ادعاء عدم العدالة في االختبار

في الدرجة الكلية  وتحيز االختبار هو فرق منتظم ،استخدامه
وقد يتضمن ). Camilli, 2006( لالختبار ضد مجموعة معينة

االختبار المتحرر من التحيز فقرات متحيزة لكنها تكون متوازنة في 
ا يتحيز للمجموعة األولى بينما يتحيز اتجاه التحيز، أي نصفها تقريب
  ).Hong & Roznowski, 2001( النصف الثاني للمجموعة الثانية

 Differential Item(داء التفاضلي للفقرة األد فحص ويع
Functioning:DIF (وقد أكد . مهما في تحليل الفقرات اجزًء

 ,AERA)التربوية والنفسية  اتأحدث إصدار من معايير االختبار
APA & NCME, 2014)  على أن األداء التفاضلي للفقرة هو دليل

األداء التفاضلي  ويشير مصطلحصدق قائم على البنية الداخلية، 
للفقرة إلى اختالفات في األداء على الفقرة عبر مجموعات من األفراد 
بعد مزاوجة تلك المجموعات فيما يتعلق بالسمة التي يفترض أن 

 ,Dorans & Holland( تقيسها الفقرة واالختبار الذي تظهر فيه
ويمثل وجود أداء تفاضلي للفقرة حضور أبعاد أخرى  .)1993

شكل من أشكال  طفل على السمة المصممة لقياسها، وهومزعجة تت
ختالف ما تقيسه اويشير إلى  ،التغير غير المرغوب في القياس

للتحيز في  اوهذا قد يشكل مصدر .الفقرة من مجموعة إلى أخرى
 ).Ackarman,1992(عالمات االختبار 

ن أداء الفقرة التفاضلي هو فرق غير أالمهم التأكيد على  ومن
بين مجموعتين بعد المطابقة بينهما على القدرة الكامنة التي  متوقع

وهو مرادف للتحيز اإلحصائي المتمثل في  ،تستهدف الفقرة قياسها
لمعلم أو أكثر في من القيمة الفعلية تقدير أعلى أو أدنى إعطاء 

وهو خاصية إحصائية للفقرة ). Camilli, 2006( النموذج اإلحصائي
ا لكن فالفقرة المتحيزة تظهر أداًء تفاضلي. تختلف عن تحيز الفقرة

داء التفاضلي ال يكفي ألن تكون الفقرة متحيزة، فمفهوم تحيز األ
  ).Camilli & Shepard,1994( التفسير في ويكمن عمأالفقرة 

عن الطرق  ويستخدم مفهوم األداء التفاضلي للفقرة للتعبير
قرات االختبار والمعاني اإلحصائية المستخدمة للكشف عن تحيز ف

)Ellis & Raju,2003 .( ويشير األداء التفاضلي للفقرةDIF  إلى
الفرق في االحتمال المشروط إلجابتها إجابة صحيحة بين 

أن  DIFويعني عدم وجود ). Penfield, 2008(مجموعتين 
احتمالية االستجابة الصحيحة متساوية لألفراد الذين ينتمون إلى 

 Penfield) (ߠ(ن في القدرة ومتماثل مجموعتين مختلفتين ولكنهم
& Camilli, 2007 .(ويرى لين)Linn, 1993 ( أن الفقرات السهلة

 .ألن تكون ذات أداء تفاضلي من الفقرات الصعبة أكثر احتماًال

 ,Hambleton(وذكر هامبلتون وسوامينثان وروجرز 
Swaminathan & Rogers,1991(  أن الفقرة المتحيزة تقيس سمة

السمة األصلية في مجموعتين مختلفتين من األفراد لكنهما غير 
أي أن األداء التفاضلي . ن في العالمة الكلية على االختبارامتكافئت

 للتحيز، فالفقرة التي تظهر أداًء شرط ضروري لكنه غير كاٍف
ا تكون غير متحيزة إذا كان الفرق عليها يعزى إلى اختالف تفاضلي

المطلوبة لإلجابة عن الفقرة، ويعد األداء المجموعتين في القدرة 
عندما يعزى فرق األداء إلى عوامل ليس لها عالقة  االتفاضلي تحيز

  ).2010مبارك، (سة يبالسمة المق
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وهناك نوعان  ،ويتم عادة تقييم مقدار األداء التفاضلي ونوعه
ا لطبيعة التفاعل بين مستوى القدرة لألداء التفاضلي للفقرة تبع

   ):Camilli & Shpard,1994(، هما المجموعة وعضوية

وهو الذي يظهر ): Uniform(األداء التفاضلي المنتظم  )1
وعضوية  θال يكون هناك تفاعل بين مستوى القدرة عندما 

 Item)منحنيا خاصية الفقرة يكون المجموعة، أي عندما 
characteristic curves)  في المجموعتين المرجعيةA 

ازيين، أي أن قيمة الفرق بين المجموعتين متو Bوالمستهدفة 
 في احتمال اإلجابة الصحيحة للفقرة له نفس االتجاه والمقدار

ويالحظ ). 1(، كما في الشكلالمختلفة عبر مستويات القدرة
من الشكل أن الفرق في احتمال اإلجابة الصحيحة ثابت 

على الدوام وعند جميع مستويات  Aولصالح المجموعة 
 .θالقدرة 

  األداء التفاضلي المنتظم للفقرة: 1الشكل

  

وهو الذي ): Nonuniform(األداء التفاضلي غير المنتظم  )2
 θيكون هناك تفاعل بين مستوى القدرة يظهر عندما 

منحنيا خاصية الفقرة يكون أي عندما  وعضوية المجموعة؛
. غيرمتوازيين Bوالمستهدفة  Aفي المجموعتين المرجعية 

 أي أن قيمة الفرق بين المجموعتين في احتمال اإلجابة
 

عبر مستويات  الصحيحة للفقرة يختلف في االتجاه أوالمقدار
كما في  فقد يكون االختالف في المقدار. المختلفة القدرة
الذي  )3(أو في االتجاه والمقدار كما في الشكل  ،)2(الشكل

يعبر عن نوع آخر من األداء التفاضلي غير المنتظم يعرف 
 .باألداء التفاضلي التقاطعي

  األداء التفاضلي غير المنتظم للفقرة: 2الشكل
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  للفقرة) يالتقاطع( األداء التفاضلي غير المنتظم: 3الشكل

متوسط، وصغير، : ويصنف حجم األداء التفاضلي في فئات
سلوب ثر تعتمد على األباستخدام محكات مختلفة لحجم األ ،وكبير

تخاذ أي إجراء على افي العادة ال يتم و. المستخدم في الكشف عنه
األداء  وينصح في حال ،الفقرة في حالة األداء التفاضلي الصغير
 ةاألساسينقطة كمن التو .التفاضلي الكبير بحذف الفقرة أو مراجعتها

في عملية المراجعة في تحديد األسباب الممكنة لألداء التفاضلي 
) Penfield, 2010a(وبين بنفيلد . خاصة ما يتعلق بالفقرة نفسها

ا من خالل دراسة أن األداء التفاضلي للفقرة قد يفسر جزئي
 ()Barton(  بارتون ويؤكد. مفحوصين لمموهات الفقرةالاستجابات 

as cited in Middleton & Laitusis, 2007 ( أن المموهات في
فهي توفر  ،من األهمية الختيار من متعدد على درجة كبيرةفقرة ا
مصدرا للمعلومات حول أداء الطلبةا إضافي. 

أن تكون مموهات الفقرة إلى مصممو االختبارات  سعىوي
. ابة للمستجيبين بغض النظر عن خصائصهم الديموغرافيةجذ

نفسه ويشير االختالف في جاذبية المموه عند مستوى القدرة 
باختالف المجموعة التي ينتمي لها المستجيب إلى مفهوم األداء 

 DDF(Differential Distractor Functioning(التفاضلي للمموه 
)Penfild,2008 .(ي للمموهات وتحليل األداء التفاضلDDF  مكمل

  . ويتم بعده DIFلتحليل األداء التفاضلي للفقرات 

 (DIF)للفقراتمتعددة لتحديد األداء التفاضلي  وهناك طرق
، نظرية )LR(مثل االنحدار اللوجستي ) DDF(للمموهات و

-MH(هانزل - ، ونسبة األرجحية لمانتل)IRT(االستجابة للفقرة 
LOR .(هانزل -طريقة نسبة األرجحية لمانتل تتميزو)MH-LOR (

ويمكن تنفيذها بسهولة  ة،طريقة المعلميعلى الطرق األخرى بأنها 
األداء ، وُتعد من الطرق األقوى للكشف عن DDFو DIFلفحص 
توفر معلومات كافية وذات معنى و ،)Haladyna, 2004( التفاضلي

طي مقدار حجم تعفهي  والمموهات، عن األداء التفاضلي للفقرة
، وال تحتاج إلى بحسب معايير محددة )Effect size(األثر واتجاهه 
  ).Penfield, 2008(عينات كبيرة 

في تقييمها لألداء التفاضلي للفقرة  MH-LORوتقوم طريقة 
االستجابة الصحيحة لها في المجموعة ) Odds(على مقارنة أرجحية 

ي المجموعة االستجابة الصحيحة لها ف رجحيةأبالمرجعية 
المستهدفة عند كل مستوى من مستويات القدرة، ثم يتم حساب 
الوسط الموزون لهذه المقارنات عبر مختلف مستويات القدرة 

أما في . لكل فقرة MH-LORللحصول على قيمة لإلحصائي 
تقييمها لألداء التفاضلي للمموه، فإنها تقوم على مقارنة أرجحية 

جوب االختيار بين الجواب الصحيح االستجابة الصحيحة للفقرة بو
والمموه المعني في المجموعة المعيارية بأرجحية االستجابة 
الصحيحة للفقرة بوجوب االختيار بين الجواب الصحيح والمموه 
المعني في المجموعة المستهدفة عند كل مستوى من مستويات 

ثم يتم حساب الوسط الموزون لهذه المقارنات عبر . القدرة
لكل  MH-LORالقدرة للحصول على قيمة لإلحصائي مستويات 

  .مموه

، من الدراسات األداء التفاضلي للفقرات العديد وقد تناول
بإجراء مقارنات بين طرق الكشف عن األداء  هابعض حيث اهتم

البستنجي،  ؛2008 أيوب، ؛2008أبوحماد، ( التفاضلي للفقرات
 ,Chiu؛2011الناجي، ؛2014 فريحات، ؛2003؛ جرادات، 2004

2008; Yildirm, 2008(، بالكشف عن األداء اآلخر  واهتم بعضها
التفاضلي للفقرات في اختبارات ذات أهمية خاصة كاختبارات القبول 

 ؛2004العطيوي،  ؛2007 حمادنة،( أو بعض االختبارات الدولية
 & Karakaya, 2012; Pae, 2004; Uiterwijk 2010 مبارك،

Vallen, 2005;(، واستقصت دراسة عبيدات )األداء ) 2014
ا لدرجة مخاطرة المفحوصينالتفاضلي للفقرات تبع. 

ا لعدد قليل أما األداء التفاضلي للمموهات فقد كان موضوع
اهتمت بعض الدراسات بمقارنة طرق الكشف عن  ؛ إذمن الدراسات

 ,Banks( فقد هدفت دراسة بانكس. األداء التفاضلي للمموهات
إلى معرفة ما إذا كانت فقرات القراءة وفنون اللغة تعمل  )2004

بشكل مختلف بين المفحوصين البيض والسود في الصفين الخامس 
نسبة األرجحية الخطية واختبار تحيز ( والسابع باستخدام طريقتين

وقد توافقت . DDFللكشف عن ) SIBTESTالفقرة المتوافق 
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 ,Koon( تمت دراسة كوونواه. النتائج في الطريقتين إلى حد كبير
نسبة األرجحية، االنحدار اللوجستي (بمقارنة ثالث طرق ) 2010

في الكشف عن األداء التفاضلي ) المتعدد، والطريقة المعيارية
، مجموعة مشاركة( للمموهات بحسب المشاركة في برنامج غذائي

وأظهرت النتائج اختالفات بسيطة بين ). مجموعة غير مشاركة
وتناولت . الثالث فيما كشفته من مموهات ذات أداء تفاضليالطرق 

الطرق الثالث ) Koon & Kamata, 2013(دراسة كوون وكاماتا 
نفسها في فحص األداء التفاضلي في اختبار رياضيات يطبق على 
مستوى والية فلوريدا بهدف الكشف عما إذا كان مقدار ونمط أثر 

DDF عم نتائج ثابًتا عبر الطرق الثالث، وهل يدDIF.  وبالرغم من
جميع الطرق الثالثة  فإنالعثور على بعض االختالفات في النتائج، 

االختبار المدرجة في  فقراتللتطبيق في تحسين  ا قابًالخيارتقدم 
من خالل االستفادة من  برامج التقييم على مستوى الوالية

وبشكل خاص الفقرات ، DDFالمعلومات التي تتوافر من تحليل 
 Problematic( لتي تتضمن بعض المموهات اإلشكاليةا

distractors .(  

 & Middleton( دراسة مدلتون واليتوسس واهتمت
Laitusis, 2007(  بفحصDDF  بين ذوي صعوبات التعلم الذين

والذين لم يحصلوا على ) قراءة بصوت عال(حصلوا على مساعدة 
ظهرت الدراسة وأ .مساعدة باستخدام النموذج اللوغارتمي الخطي

فقرات ذات أداء تفاضلي لصالح الذين حصلوا على  10وجود 
ت هدفو. فقرات تتضمن أداًء تفاضليا للمموهات 7 مساعدة منها

إلى ) Abedi, Leon & Kao, 2007(دراسة عبدي وليون وكاو 
بين الطلبة  ا للمموهاتعلى الفقرات التي تظهر أداًء تفاضليالكشف 

تبين أن العاديين وذوي اإلعاقة باستخدام االنحدار اللوجستي، و
تقع في النصف الثاني من المموهات ذات األداء التفاضلي  معظم

وقد كان احتمال اختيار ذوي اإلعاقة للمموه أعلى من  ،االختبار
الطلبة العاديين، ولهذه النتيجة انعكاسات على طول االختبار يجب 

. باالعتبار في حالة وجود طلبة من ذوي الحاجات الخاصةأن تؤخذ 
) Kato, Moen & Thurlow, 2009(قام كاتو وموين وثيرلو كما 

 بدراسة األداء التفاضلي للفقرات والمموهات في اختبار للقراءة
للصفين الثالث والخامس بين فئات إعاقة مختلفة مقارنة بالعاديين 

وتبين منها وجود أنماط . تعددباستخدام االنحدار اللوجستي الم
 .DDFو DIFمختلفة من 

توجد عالقة بين األداء التفاضلي ، ومن الناحية النظرية
، فقد أكد )DIF(واألداء التفاضلي للفقرات ) DDF(للمموهات 

أهمية فحص األداء التفاضلي للمموهات ) Penfield, 2008(بنفيلد
سبابه في اختبار في توفير معلومات تتعلق بموقع تغير القياس وأ

. DDFوقد اقترح تقديرا لنسبة األرجحية ألثر . اختيار من متعدد
وباالعتماد على بيانات مولدة تحقق من محافظة ذلك التقدير على 

وقد درس . خصائص إحصائية مستقرة في ظل ظروف مختلفة
كدالة بداللة أثر  DIFكيفية نمذجة أثر ) Penfield, 2010a( بنفيلد
DDF ن ذلك من الكشف عن الظروف التي وقد مّك. موهاتلكل الم

. تؤدي إلى أداء تفاضلي منتطم أوغير منتظم أوتقاطعي للفقرة
وتسلط النتائج من الناحية النظرية الضوء على األسباب لألشكال 

ثابت في  DDFالمنتظم ينتج عن أثر  DIFفأثر . DIFالمختلفة من 
وقد يكون ت الفقرة، عبر كل مموها) اإلشارة( المقدار واالتجاه

مصدر هذا األداء التفاضلي المنتظم للفقرة في متن الفقرة أو في 
فعلى سبيل المثال قد يكون بعض المحتوى في . اإلجابة الصحيحة

أو قد يكون هناك  ،حدى المجموعتينمتن السؤال غير مألوف إل
بعض الغموض في اإلجابة الصحيحة، والتي قد تؤثر على تلك 

وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك مراجعة . ل منتظمالمجموعة بشك
 DIFلمحتوى السؤال ولمحتوى اإلجابة الصحيحة ألي فقرة لديها 

أما أثر . امنتظم ودال إحصائيDIF  التقاطعي فينتج عن أثرDDF 
غير المنتظم  DIFالمختلف في اإلشارة عبر مموهات الفقرة، وأثر 

مختلف في المقدار عبر ال DDFوغير التقاطعي فينتج عن أثر 
وتكون المموهات في هذه الحالة هي المصادر  .مموهات الفقرة

وهذا األمر يقودنا إلى ضرورة . المحتملة لألداء التفاضلي للفقرة
تدلل النتائج و. مراجعة محتوى المموهات وليس محتوى متن الفقرة

فهو  DIFإلى جانب إجراء تحليل  DDFعلى أهمية إجراء تحليل 
  .مهم في عملية المراجعة للفقرات

ن بنفيلد وفي دراسة أخرى بي)Penfield, 2010b(  كيف
من خالل توليد بيانات  DDFبداللة  DIFيتحدد نوع ومقدار 

ظرًفا  15فقرة اختيار من متعدد افتراضية في ظل  1000تخص 
وقد أظهرت الدراسة . DDFمختلًفا في المقدار واإلشارة ألنماط 

مختلف عن الصفر يولد على  DDFوجود ) 1: (ج اآلتيةالنتائ
تحدد السقف  DDFقيمة ) 2(مختلًفا عن الصفر،  DIFالدوام 

هناك احتمال قليل للحصول على قيمة ) DIF ،)3األعلى لقيمة 
DIF  ا علىعالية اعتمادDDF وتتعارض النتيجة . لمموه واحد

لب التي تلغي الموجب والسا DDFاألولى مع الفكرة البديهية بأن 
  .DIFبعضها ستؤدي إلى عدم وجود 

العالقة والتطابق ) Greenberg, 2010(ودرس غرينبرغ 
طفلة  236طفًال و 271اعتمادا على استجابات  DDFو DIFبين

من ذوي الدخل المنخفض على اختبار علوم في مرحلة ما قبل 
يعتمد على تأثير  DIFوأظهرت النتائج أن حجم وشكل . المدرسة

DDF . وتم الكشف عن أربع فقرات يوجد بهاDIF وDDF 
وتم استعراض محتوى الفقرات التي . فقط DDFفقرات بها  وخمس

   .يوجد بها تحيز للوقوف على األسباب التي أدت إلى ذلك التحيز

بتنفيذ التقييم مركز تنمية الموارد البشرية في األردن، قام و
 National Assessment for الوطني القتصاد المعرفة

Knowledge Economy Study ) المركز الوطني لتنمية الموارد
التعرف على مستويات أداء طلبة الصفوف  بهدف 2011)البشرية،

اقتصاد المعرفة ضمن  مهاراتالخامس والتاسع والحادي عشر في 
وتم اختيار العينة باستخدام . محاور الرياضيات والعلوم والقراءة

وقد . العينة العشوائية العنقودية بحسب عدة متغيرات أسلوب
طلبة الصف الخامس في  فيما يخصنتائج الدراسة الوطنية  ظهرتأ
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إحصائية في الوسط الحسابي بين  اللةا ذا دفرًق هناكأن  الرياضيات
ناث، وبين طلبة مدارس المدن والقرى إلناث لصالح اإلالذكور وا

كافية يقينية أدلة ا لعدم وجود نظرو. لصالح طلبة مدارس المدن
فات في القد تعزى لوجود اختالتي  الفروق هذهلتفسير مثل 

ات في أداء الفختالأو  بين مجموعات المقارنة،القدرات الرياضية 
وفي مسعى لفهم  .ةختبار في المجموعات المختلفالالفقرات وا

ب الفروق في األداء على اختبار الرياضيات التي تعزى لجنس الطال
بفحص ) مقبول للنشر(قام العجلوني والسوالمة  ،وموقع المدرسة

بحسب جنس الطالب وموقع  األداء التفاضلي لفقرات ذلك االختبار
تفاضلي لجنس  فقرات ذات أداء 8وقد تبين وجود  .المدرسة

وإلعطاء  .فقرات ذات أداء تفاضلي لموقع المدرسة 8الطالب، و
) 2016(العجلوني والسوالمة صورة أوضح عن االختبار، قام 

بفحص األداء التفاضلي لمموهات فقرات االختبار وفقا لجنس 
مموها  15وقد تبين نتيجة الفحص وجود . الطالب وموقع المدرسة

مموها ذات  15ذات أداء تفاضلي بالنسبة لمتغير الجنس، ووجود 
  .أداء تفاضلي لمتغير موقع المدرسة

 سيدريدس والصاويوفي السعودية، درس تساويس و 
)Tsaousis, Sideridis & Al-Saawi, 2018(  األداء التفاضلي

للمموه كوسيلة لتحسين الخصائص السيكومترية الختبار الكيمياء 
 Standard(ضمن اختبار القبول التحصيلي المعياري 

Achievement Admission Test( وقد بينت الدراسة أن هناك ،
فهم أسباب األداء التفاضلي لهذه ول. فقرات ذات أداء تفاضلي 5

ويفيد تحليل األداء . الفقرات، تم فحص األداء التفاضلي لمموهاتها
التفاضلي للمموهات في تسليط الضوء على المصادر المحتملة 

. (Construct-Irrelevant Variance)للتباين غير المرتبط بالبناء 
ت على وبناء على نتائج التحليل أجريت مجموعة من التعديال

الفقرات ذات األداء التفاضلي من أجل تحسين الخصائص 
  . السيكومترية لالختبار

وتأتي الدراسة الحالية استكماًال لدراسة العجلوني والسوالمة 
واستجابة لتوصيتها الثانية المتعلقة بتحديد العالقة بين ) 2016(

األداء التفاضلي للمموهات واألداء التفاضلي للفقرات بحسب جنس 
وتتشابه هذه الدراسة مع دراسات . الطالب وموقع المدرسة

 ودراسة جرينبيرغ )Penfield, 2008, 2010a, 2010b(بنفيلد
)Greenberg, 2010( ودراسة تساويس وسيدريدس والصاوي 
)Tsaousis, Sideridis, & Al-Saawi, 2018 ( من حيث الهدف

تختلف عن  ولكنها. DIFوأثر  DDFالمتمثل ببحث العالقة بين أثر 
باعتمادها  )Penfield, 2008, 2010a, 2010b(دراسات بنفيلد 

على بيانات فعلية تتمثل باستجابات عينة من طلبة الصف الخامس 
على فقرات االختيار من متعدد في اختبار الرياضيات في الدراسة 

بينما اتسمت . التقييمية الوطنية القتصاد المعرفة في األردن
بكونها ذات  )Penfield, 2008, 2010a, 2010b(دراسات بنفيلد 

كما . ، وباالعتماد على بيانات مولدة)نمذجة رياضية(طبيعة نظرية 
بأن بياناتها  )Greenberg, 2010(تختلف عن دراسة جرينبيرغ 

المستجيبين، بينما القيود االقتصادية والعمرية على متحررة من 
تخص  )Greenberg, 2010(كانت البيانات في دراسة جرينبيرغ 

كذلك فإنها أوسع و. ذوي الدخل المتدني في عمر ما قبل المدرسة
 ,Tsaousis(نطاًقا من دراسة تساويس وسيدريدس والصاوي 

Sideridis, & Al-Saawi,2018(  في السعودية، حيث تدرس
على مستوى جميع الفقرات في  DIFوأثر  DDFالعالقة بين أنماط 

االختبار، وعدم اقتصارها فقط على الفقرات ذات األداء التفاضلي 
الدراسة الحالية  تسعوعليه، فقد . كما في الدراسة السعودية

لفحص العالقة بين األداء التفاضلي للمموهات واألداء التفاضلي 
ييمية ات اعتمادا على بيانات حقيقية وفرتها الدراسة التقللفقر

في الوطنية في األردن حول أداء طلبة الصف الخامس األساسي 
  . الرياضياتاختبار 

  سؤالهامشكلة الدراسة و

وتعتمد الفقرة  ،يعتمد االختبار الجيد على فقرات جيدة
ومن . الجيدة من نوع االختيار من متعدد على مموهات جيدة

فاعلية الوتقاس . معايير الفقرة الجيدة أن تكون ذات فاعلية وعادلة
ويعد األداء التفاضلي للفقرة . لفقرة ومموهاتها بقدراتها التمييزيةل

ساليب المستخدمة في بحث عدالة والمموهات من المؤشرات واأل
وفي الوقت الذي توجد فيه . التي تعد جزًءا مهما من صدقها رةالفق

عالقة على صورة تركيب جمعي خطي بين القدرة التمييزية للفقرة 
والقدرات التمييزية لمموهاتها، فإن العالقة بين األداء التفاضلي 

ليست بنفس الدرجة من الوضوح للفقرة واألداء التفاضلي للمموهات 
دراسات بنفيلد ذات طبيعة نظرية أو تقوم على ف. من ناحية عملية

بيانات مولدة، وقد أدت إلى بعض النتائج التي تتعارض مع بعض 
 -العالقة على نطاق واسع لم يسبق تحديدكما أنه، . األفكار البديهية

 تسعلذلك  عربية سابقة؛في أي دراسة  -ينحسب علم الباحث
ء التفاضلي للفقرة الدراسة الحالية إلى كشف العالقة بين األدا

فيد تتميز الدراسة الحالية بأنها ستو. واألداء التفاضلي للمموهات
ا أداًء أنماط األداء التفاضلي للمموهات التي تنتجتحديد في 

ومراجعتها الفقرة ككل ، وهذا يفتح الباب لدراسة للفقرة اتفاضلي
حتى تكون أكثر عدالة  ،ل إلى جزئيات الفقرةودخبعمق من خالل ال

بعد ضبط القدرة من المفحوصين، بين المجموعات المختلفة 
وبالتحديد تحاول . المستهدفة في القياس لدى تلك المجموعات

  :تيالدراسة اإلجابة عن السؤال اآل

عالقة بين األداء التفاضلي للمموهات واألداء التفاضلي ما ال

ن نوع االختيار في اختبار رياضيات للصف الخامس م للفقرة

   من متعدد؟

  مصطلحات الدراسة

هو مؤشر إحصائي للتعبير ): DIF(األداء التفاضلي للفقرة  .1
على الفقرة بين الصحيحة عن الفروق في االستجابة 

من  همجموعتين من المفحوصين ممن لهم المستوى نفس
  .)Camilli & Shepard,1994(القدرة 
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جابات غير الصحيحة هي بدائل اإل): Distractors(المموهات  .2
 .للفقرات التي تكون من نوع االختيار من متعدد

هو مؤشر إحصائي ): DDF(األداء التفاضلي للمموهات  .3
للتعبير عن الفروق في االستجابة على المموه بين مجموعتين 

في كل من القدرة  همن المفحوصين ممن لهم المستوى نفس
 ).Penfield,2008(مجموعة

  أهمية الدراسة

تسليط من الناحية النظرية في  الحالية أهمية الدراسة تبرز
العالقة بين األداء التفاضلي لفقرة االختبار الضوء على المزيد من 

ومن الناحية التطبيقية تفيد الدراسة . واألداء التفاضلي لمموهاتها
األداء  المؤثرة فيلمموهات أنماط األداء التفاضلي لتحديد في 

حديد بعض أسباب األداء يد ذلك في تويف. التفاضلي للفقرات
التفاضلي للفقرات، وبمعالجة تلك األسباب خالل عملية المراجعة 

وتفيد المعلومات التي . للفقرات تتحسن عدالة االختبار وصدقه
معا في جعل عمليتي كتابة  DDFوتحليل  DIFيوفرها تحليل 

إيجابية الفقرات ومراجعتها أكثر كفاءة وفاعلية، وينعكس ذلك بصورة 
كما تفيد في إعطاء صورة أوضح عن أداء . على عدالة االختبار

فقرات االختبار ومموهاتها في مجموعات المقارنة المختلفة، وتوفر 
األدلة التي ترشد باني االختبار في عملية صياغة فقرات االختيار من 

لتحقيق قدر معقول من العدالة لدى متعدد وانتقاء بدائلها 
فمراجعة المموهات ذات . ختلفة في مجتمع االختبارالمجموعات الم

األداء التفاضلي وتعديلها يحسن من الخصائص السيكومترية 
وهذه قضية على درجة كبيرة من األهمية لكونها تتعلق لالختبار، 

وعدالته التي تدعم المساواة في التعامل واالتساق  بصدق االختبار
   .في المعنى والتفسير

  محددات الدراسة

األداء التفاضلي لمتغيري على فحص  الحالية قتصر الدراسةت
الجنس وموقع المدرسة لطلبة الصف الخامس األساسي في األردن 

 NafKE(في اختبار الرياضيات في التقييم الوطني القتصاد المعرفة 
تقتصر على استخدام طريقة نسبة األرجحية لمانتل كما  ).2011

والفقرات ) DDF(اضلي للمموهات األداء التف لىهانزل في الكشف ع
)DIF.( 

  الطريقة

  الدراسة بيانات

توفرت بيانات الدراسة الحالية من الدراسة الوطنية لتقييم 
مهارات االقتصاد المعرفي التي نفذها المركز الوطني لتنمية الموارد 

وتتكون البيانات المستخدمة من استجابات . 2011البشرية في عام 
1558 فقرة اختيار من 26صف الخامس على في الا وطالبة طالب 

متعدد تقيس مهارات اقتصاد المعرفة األساسية في مبحث 
وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية على . الرياضيات

مرحلتين، في المرحلة األولى اختيرت المدرسة وفي المرحلة الثانية 
رفة اختيرت الشعبة، وروعي في االختيار السلطة التربوية المش

ا ا وطالبة نظرطالب 18تم استبعاد  وقد. وموقع المدرسة وجنسها
وبذلك اقتصرت البيانات التي . كتمال البيانات الخاصة بهمالعدم 

ويبين . وطالبة اطالب) 1540(جرى التعامل معها على استجابات 
  .توزيع العينة حسب متغيري الجنس وموقع المدرسة) 1(الجدول 

  وقع المدرسةالعينة حسب الجنس ومتوزيع  :1 جدول    

  النسبة المئوية  عدد الطلبة  المستويات  المتغير

  الجنس
  45.6 703  ذكور
  54.4  837  إناث

  موقع المدرسة
  27.3 420  ريف
  72.7  1120  مدينة

  100  1540    المجموع
 

  أداة الدراسة

تكونت أداة الدراسة من اختبار الرياضيات للصف الخامس في 
المركز الوطني (الدراسة الوطنية لتقييم مهارات اقتصاد المعرفة 

 فقرة من) 26(يتضمن االختبار ). 2011لتنمية الموارد البشرية، 
وتقيس فقرات . فقرات مقالية) 7(نوع االختيار من متعدد، و

تتمثل بالكفايات التعليمية  ياضياتاالختبار مهارات أساسية في الر
مهارة التواصل، وإدارة المعلومات، واستخدام األرقام : التالية

تم  ،وألغراض الدراسة الحالية. والرموز، والتفكير وحل المشكالت
في وقد تم التحقق . االعتماد على فقرات االختيار من متعدد

وقد توفر . وثباتهالختبار امن دالالت صدق الدراسة الوطنية 
لالختبار أدلة صدق البناء القائم على المحتوى النظري لمهارات 

الدولي، وتم بناء جدول  PISAالمعرفة المعتمدة في اختبار 
مواصفات، وكتابة الفقرات بناًء عليه وتحكيمها من مجموعة الخبراء 

كما تم التوصل إلى أدلة صدق بناء . القائمين على الدراسة الوطنية
الستناد إلى محك خارجي، من خالل مقارنة ثالث مجموعات من با

النسب المئوية لمستويات أداء الطلبة على االختبار : النسب المئوية
وفق النظرية الكالسيكية في القياس، والنسب المئوية لمستويات 
األداء على االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة، والنسب المئوية 

وقد كانت النسب . PISAيين على اختبار لمستويات أداء األردن
ويعد . الثالث متقاربة لدرجة كبيرة في مستويات األداء المختلفة

التحقق من دالالت وقد تم . هذا التقارب دليًال على صدق االختبار
، )لفاأكرونباخ (الثبات له باستخدام معامل ثبات االتساق الداخلي 

توفير بيانات مناسبة ل، وتعد هذه القيمة مناسبة 0.78حيث بلغ 
  .لغرض الدراسة الحالية

    المعالجة اإلحصائية

الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات والمموهات باستخدام  تم
بحسب متغيري جنس الطالب وموقع المدرسة، ) DDFS(برمجية 

والمعايير التي حددتها مؤسسة خدمات بناًء على المؤشرات 
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 & Eductional Testing Services Penfieldاالختبارات التربوية 
Camilli, 2007):(  

ويدل على اتجاه وحجم األداء ) log-odds ratio(LOR مؤشر) 1
 :التفاضلي بحيث

  االتجاه)Direction( 

التفاضلي لصالح  أن األداءتعني  )LOR > 0(القيمة الموجبة 
  .المجموعة المرجعية

أن األداء التفاضلي لصالح  تعني) LOR< 0(القيمة السالبة 
   .المجموعة المستهدفة

  الحجم)Magnitude(  

األداء التفاضلي أثر أن  عنيت 0.43القيمة المطلقة دون 
  .صغير

األداء أثر أن  تعني 0.64و 0.43القيمة المطلقة بين 
  .التفاضلي متوسط

  .األداء التفاضلي كبيرأثر أن عني ت 0.64القيمة المطلقة فوق 

عند يدل على وجود أداء تفاضلي للفقرة : Z(LOR)مؤشر  )2
->Z(أو ) Z>2(عندما  α 0.05=مستوى الداللة اإلحصائية

ويالحظ هنا ). Z<-2.4(أو ) Z>2.4(وللمموه عندما ) 2
ويعود . اختالف درجة القطع للمموه عن درجة القطع للفقرة

. مموهات وإجابة صحيحة واحدة 3ذلك إلى وجود 
. αواالستخدام المتكرر لالختبار مع المموهات يرفع من قيمة 

تكون قيمتها االسمية ) مثًال α )0.05وللمحافظة على قيمة 

األولية 
.ହ
ଷ

 . 2.4حرجة تقريبا وهي تقابل القيمة ال 

 
 

 يدل على نوع األداء التفاضلي : BDمؤشر  )3

التفاضلي غير  أن األداءعني ت) BD>3.84( 3.84القيمة فوق 
  .منتظم

أن األداء التفاضلي عني ت) BD<3.84( 3.84القيمة دون 
 .منتظم

وسيتم استخدام اختبار مربع كاي لالستقالل لفحص العالقة 
  .واألداء التفاضلي للفقراتبين األداء التفاضلي للمموهات 

  النتائج

  بحسب الجنس DDFو DIFالتفاضلي  األداء: أوال

أظهرت نتائج تحليل األداء التفاضلي بحسب جنس الطالب 
أن هناك ثماني ) فقرة 26( وفقرات االختبار) امموه 78( لمموهات

فقرات ذات أداء تفاضلي منتظم وفقرتان  6(فقرات ذات أداء تفاضلي
التي  26، و8، 1الفقرات من ضمنها ) فاضلي غير منتظمذات أداء ت

 ،ا لكون األداء التفاضلي لها متوسط الحجمنظر ؛تعد فقرات إشكالية
1واألداء التفاضلي في الفقرتين . ا لبقية الفقراتبينما كان صغير 

بينما كان من النوع غير المنتظم في الفقرة  ،من النوع المنتظم 26و
ا ذات أداء أن هناك خمسة عشر مموهكما أظهرت النتائج  .8

وقد توزعت المموهات ذات األداء التفاضلي على عشر . تفاضلي
فقرة نقية من  ةوبالمحصلة فإن االختبار يتضمن أربع عشر. فقرات

وال تتضمن  ،أي أنها ليست ذات أداء تفاضلي. أي أداء تفاضلي
توزيع الفقرات ) 2(ول ويبين الجد. مموهات ذات أداء تفاضلي

وحسب  ،)DIF, NO DIF(حسب كونها ذات أداء تفاضلي أو ال 
 DDF, NO(كونها تتضمن مموهات ذات أداء تفاضلي أو ال

DDF.(  
 

 الفقرات حسب متغيري األداء التفاضلي للمموهات واألداء التفاضلي للفقرات بحسب الجنس توزيع: 2 جدول           

 
 ؟هل تتضمن الفقرة مموهات ذات أداء تفاضلي

 المجموع
DDF نعم   DDF ال 

 هل الفقرة ذات أداء تفاضلي؟
DIF نعم   6 2 8 

DIF ال   4 14 18 

 26 16 10 المجموع
  

ولفحص داللة العالقة بين كون الفقرة تتضمن مموهات ذات 
تم استخدام  ،DIFوكونها ذات أداء تفاضلي  DDFأداء تفاضلي 

، وهي 6.518اختبار مربع كاي لالستقالل، وتبين أن قيمته تساوي 
 وهذا يشير. α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
إذ يتوقع أن يزداد احتمال إلى وجود عالقة موجبة بين المتغيرين؛ 
ن تتضمن أزدياد احتمال اأن تكون الفقرة ذات أداء تفاضلي ب

  ويتضح ذلك بصورة جلية في الجدول .تفاضلي مموهات ذات أداء 
  

  

، الذي يبين التوزيع التكراري لعدد المموهات ذات األداء 3
  .التفاضلي بحسب الجنس

ذات أداء  انه يمكن أن تكون الفقرة 3ويالحظ من الجدول 
لكن باحتمال دون أن تتضمن مموهات ذات أداء تفاضلي تفاضلي 
وال تكون  تفاضلي ذا أداء ا واحداويمكن أن تتضمن مموه ضعيف،

  .   يذات أداء تفاضل
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  في الفقرة بحسب الجنس التوزيع التكراري لعدد المموهات ذات األداء التفاضلي: 3جدول    

  احتمال أن تكون الفقرة ذات أداء تفاضلي  عدد الفقرات ذات األداء التفاضلي  عدد الفقرات  عدد المموهات ذات األداء التفاضلي في الفقرة

0  16  2  0.125  
1  6  2  0.33  
2  3  3  1.0  
3  1  1  1.0  

أو المموهات بحسب للفقرة األداء التفاضلي في أنماط مختلفة من الفقرات أمثلة على استجابات البنين والبنات على  4ويبين الجدول  
  .الجنس

  *مموهات بحسب الجنسال أوللفقرة تفاضلي الداء أمثلة على استجابات الطالب في أنماط مختلفة من األ :4 جدول 

  عدد البنين  عدد البنات  نوع األداء التفاضلي  مقدار األداء التفاضلي  المجموعة ذات األفضلية  رقم الفقرة والمموهات  DDFو DIFأنماط 

No DDF, No DIF 
  )فقرة 14(

  168  180  منتظم  صغير  بنين  10
A  36  53    صغير  بنين  
B  319  420    صغير  بنين  
C  80  98    صغير  بنين  

  100  86       بدون إجابة  

No DDF, DIF 
  )فقرتان(

  414  567 منتظم  صغير  بنات  5
A  27  23   متوسط  بنات  
C  90  95   صغير  بنات  
D  121  123   صغير  بنات  

  51  29        بدون إجابة  

DDF, No DIF 
  )فقرات 4(

  283  377  منتظم  صغير  بنات  6
A  207  258    صغير  بنات  
B  110  73    كبير  بنات  
C  57  81    صغير  بنين  

  46  48        بدون إجابة  

DDF, Small DIF 
  )فقرات 3(

  246  261  منتظم  صغير  بنين  11
A  118  143    صغير  بنين  
B  107  90    صغير  بنات  

C  169  305    متوسط  بنين  
  63  38        بدون إجابة

DDF, Moderate DIF 
  )فقرات إشكالية 3(

  363  525  منتظم  متوسط  بنات  1

A  129  135    صغير  بنات  

B  97  75    متوسط  بنات  

C  74  61    متوسط  بنات  
  40  41        بدون إجابة

  450  651  غير منتظم  متوسط  بنات  8

A  57  45    متوسط  بنات  

C  107  78    كبير  بنات  
D  36  39    صغير  بنات  

  53  24        بدون إجابة  
  150  126  غير منتظم  متوسط  بنين  26  
  A 89  136    كبير  بنين  
  B  311  392    صغير  بنين  
  D 68  110    كبير  بنين  
  85  73        بدون إجابة  

  .α=0.05الخط الغامق يشير أن األداء التفاضلي للفقرة أو المموه دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
وجود خمسة أنماط مختلفة من األداء  4يالحظ من جدول 

التفاضلي للفقرات والمموهات بحسب جنس الطالب في اختبار 
ويالحظ أنه من المحتمل أن تكون . الرياضيات كما في العمود األول

الفقرة ذات أداء تفاضلي للجنس حتى لو لم تكن المموهات فيها 
ذات أداء تفاضلي، ومن المحتمل كذلك أن ال تكون الفقرة ذات أداء 
تفاضلي بالرغم من كون أحد مموهاتها ذا أداء تفاضلي، وأنه حتى 
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تكون الفقرات إشكالية ال بد من وجود مموهين على األقل فيها 
  .حجم المتوسط المقدار على األقلذوي أداء تفاضلي من ال

  األداء التفاضلي بحسب موقع المدرسة: ثانيا

بحسب موقع  DIFأظهرت نتائج تحليل األداء التفاضلي 
أن هناك ثماني فقرات ذات أداء ) فقرة 26(فقرات االختبارلالمدرسة 

أداء  يفقرات ذات أداء تفاضلي منتظم وفقرتان ذات 6(تفاضلي
تعد التي  16، و8، 6  الفقراتمن ضمنها ) منتظم تفاضلي غير

أو كبير  اا لكون األداء التفاضلي لها متوسًطفقرات إشكالية نظر
واألداء التفاضلي في . ا لبقية الفقراتبينما كان صغير ،الحجم
من النوع المنتظم بينما كان من النوع  10،16،22، 5،6،8ات الفقر

ائج تحليل األداء وأظهرت نت .9و 7 تينغير المنتظم في الفقر
أن هناك خمسة عشر مموها ) مموه 78( للمموهات DDFالتفاضلي

وقد توزعت المموهات ذات األداء التفاضلي على . أداء تفاضلي تذا
 ةوبالمحصلة فإن االختبار يتضمن خمس عشر. فقرة ةعشر ىحدإ

أي أنها ليست ذات أداء تفاضلي . فقرة نقية من أي أداء تفاضلي
توزيع ) 5(ويبين الجدول . هات ذات أداء تفاضليوال تتضمن ممو

) DIF, NO DIF(الفقرات حسب كونها ذات أداء تفاضلي أو ال 
 DDF, NO(وحسب كونها تتضمن مموهات ذات أداء تفاضلي أو ال

DDF.(  

 

 للفقرات بحسب موقع المدرسةوتوزيع الفقرات حسب متغيري األداء التفاضلي للمموهات : 5 جدول                    

 
؟هل تتضمن الفقرة مموهات ذات أداء تفاضلي  

 المجموع
DDF نعم   DDF ال 

هل الفقرة ذات أداء 
 تفاضلي؟

DIF نعم   7 1 8 

DIF ال   4 14 18 
 26 15 11المجموع

ولفحص داللة العالقة بين كون الفقرة تتضمن مموهات ذات 
تم استخدام ، DIFوكونها ذات أداء تفاضلي  DDFأداء تفاضلي 

وهي ، 9.656وتبين أن قيمته تساوي  ،اختبار مربع كاي لالستقالل
ا عند مستوى الداللة دالة إحصائيα=0.01 . وهذا يشير إلى

يتوقع أن يزداد احتمال أن وجود عالقة موجبة بين المتغيرين؛ إذ 
ن تتضمن مموهات أزدياد احتمال اتكون الفقرة ذات أداء تفاضلي ب

  ، الذي6ويتضح ذلك بصورة جلية في الجدول . ذات أداء تفاضلي
  

يبين التوزيع التكراري لعدد المموهات ذات األداء التفاضلي بحسب 
  .موقع المدرسة

أنه يمكن أن تكون الفقرة ذات أداء  6ويالحظ من الجدول 
لكن باحتمال تفاضلي دون أن تتضمن مموهات ذات أداء تفاضلي 

ذا أداء تفاضلي وال  ا واحداويمكن أن تتضمن مموه ضعيف جدا،
  .تكون ذات أداء تفاضلي

  اضلي بحسب موقع المدرسةالتوزيع التكراري لعدد المموهات ذات األداء التف: 6جدول               
عدد المموهات ذات األداء التفاضلي 

  في الفقرة

عدد الفقرات ذات األداء   عدد الفقرات

  التفاضلي

احتمال أن تكون الفقرة ذات أداء 

  تفاضلي

0  15  1  0.066  
1  8  4  0.50  
2  2  2  1.0  
3  1  1  1.0  

  

أو للفقرة األداء التفاضلي في أنماط مختلفة من الفقرات أمثلة على استجابات الطالب في مدارس المدن والريف على  7ويبين الجدول 
   .المدرسة موقع مموهات بحسبال
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  *الموقعمموهات بحسب ال أوللفقرة تفاضلي الداء أمثلة على استجابات الطالب في أنماط مختلفة من األ :7 جدول     

 DDFو DIFأنماط 
الفقرة 

  والمموهات

المحموعة 

ذات 

  فضليةاأل

مقدار األداء 

  التفاضلي
  نوع األداء التفاضلي

استجابات 

  الريف
  المدناستجابات 

No DDF, No DIF 
  )فقرة 14(

  157  73  منتظم  صغير  ريف  4
B  317  116    صغير  ريف  
C 251  98    صغير  ريف  
D  152  46    متوسط  ريف  

  243  87       بدون إجابة  
No DDF, DIF  

  )فقرتان(
  365  142  منتظم  صغير  ريف  11

  200  61    صغير  ريف  A  )فقرة واحدة(
  B  132  65    صغير  مدن  
  C  357  117    صغير  ريف  
  66  35       بدون إجابة  

DDF, No DIF 
  )فقرات 4(

 342 126 منتظم صغير ريف  13
A  229 99  صغير مدن 
B  256 105  صغير ريف 
D 186 48  متوسط ريف 

  107  42        بدون إجابة  

DDF, Small DIF 
  )فقرات 4(

 751 230 منتظم صغير مدن  5
A  37 13  صغير مدن 
C  134 51  صغير مدن 
D  154 90  متوسط مدن 

  44  96        بدون إجابة

DDF, Moderate& 
Large DIF 

  )فقرات إشكالية 3(

 534 126 منتظم كبير مدن  6
A  326 139  متوسط مدن 
B  99 84  كبير مدن 
C  97 41  متوسط مدن 

  64  30        بدون إجابة
 847 254 منتظم متوسط مدن  8
A  57 45  كبير مدن 
C  126 59  متوسط مدن 
D  44 31  كبير مدن 

  46  31        بدون إجابة  

  132  59  منتظم  متوسط  ريف  16  
  A 292  77    كبير  ريف  
  B  353  160    صغير  ريف  
  C  203  64    متوسط  ريف  
  140  60        بدون إجابة  

  .α=0.05الخط الغامق يشير أن األداء التفاضلي للفقرة أو المموه دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
وجود خمسة أنماط مختلفة من األداء  7يالحظ من جدول 

التفاضلي للفقرات والمموهات بحسب موقع المدرسة في اختبار 
ويالحظ أنه من المحتمل أن تكون . الرياضيات كما في العمود األول

الفقرة ذات أداء تفاضلي لموقع المدرسة حتى لو لم تكن المموهات 
مل كذلك أن ال تكون الفقرة ذات فيها ذات أداء تفاضلي، ومن المحت

أداء تفاضلي بالرغم من كون أحد مموهاتها ذا أداء تفاضلي، وأنه 

حتى تكون الفقرات إشكالية ال بد من وجود مموهين على األقل فيها 
  .ذوي أداء تفاضلي من الحجم المتوسط المقدار على األقل
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  مناقشة النتائج

تشير نتائج تحليل األداء التفاضلي للفقرات إلى أن عدد 
في ) متوسط أو كبير الحجمتفاضلي ذات أداء (الفقرات اإلشكالية

فقرة، سواًء فيما يتعلق  26فقرات من بين  3االختبار ال تزيد على 
التي تتعلق باستخراج  1فكل من الفقرة . بالجنس أو موقع المدرسة

رسوم تلفزيون في فاتورة الكهرباء،  قيمة ما يدفعه المواطن من
التي تتعلق باستخراج قيمة عددية من رسم بياني بطريقة  8والفقرة 

مما يعني أن لدى . األعمدة، هي ذات أداء تفاضلي لصالح اإلناث
اإلناث مهارة أعلى من الذكور في استخراج قيم عددية مباشرة من 

التي تتعلق  26قرة أما الف. الجداول والرسومات البيانية المختلفة
 هيف) مسطرة، سم، متر( بالتحويالت المركبة فيما بين المقاييس

 8، 6كل من الفقرتين تتعلق و. ذات أداء تفاضلي لصالح الذكور
أما . ، وهي ذات أداء تفاضلي لصالح طلبة المدنةبيانيلرسوم البا

التي تتعلق بأبعاد ومساحة مزرعة فهي ذات أداء تفاضلي  16الفقرة 
  .الح طلبة الريفلص

واألداء  DIFوفيما يخص العالقة بين األداء التفاضلي للفقرة 
. وجود عالقة موجبة بينهما تبينفقد  DDFالتفاضلي لمموهاتها 

على غرار  DDFو DIFويصعب تحديد صورة رياضية للعالقة بين 
وقد . الصورة الرياضية للعالقة بين تمييز الفقرة وتمييز المموهات

حيث  -لى اختالف مستوى القدرة في حالة التمييز يعزى ذلك إ
بينما يتم ضبط مستوى  - توجد مجموعة عليا ومجموعة دنيا 

القدرة في تحليل األداء التفاضلي بين المجموعة المعيارية 
 . والمجموعة المستهدفة

كما قد يعزى إلى اختالف األساس الرياضي الذي يقوم عليه 
س الرياضي الذي يقوم عليه األداء تمييز الفقرة والمموه عن األسا

فتمييز الفقرة يقوم على الفرق بين نسبة . التفاضلي للفقرة وللمموه
اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا ونسبة اإلجابات الصحيحة 
في المجموعة الدنيا، بينما يقوم األداء التفاضلي على نسبة أرجحية 

في  ما يناظرهالى اإلجابة الصحيحة في المجموعة المعيارية إ
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة . المجموعة المستهدفة

 ,Penfield(ودراسات بنفيلد ) Greenberg,2010(جرينبيرغ 
2008,2010a, 2010b(  التي أكدت جميعها أن تأثيراتDDF 

كما تتفق مع نتائج دراسة كاتو وشركاه . DIFتحدد حجم ونوع 
)Kato et al., 2009(يث تبين وجود أنماط مختلفة من ، حDIF 
 : واألنماط المحتملة هي. DDFو

  النمط)No DDF, NO DIF ( وهذا يمثل الفقرات النقية من
األداء التفاضلي للفقرة وللمموهات، ويسعى مطورو االختبارات 

وفي هذه الفقرات . ألن تكون نسبة هذه الفقرات في االختبار عالية
لمجموعة بين االصحيحة ة أرجحية اإلجاب فييكون الفرق 

وكذلك . لمجموعة المستهدفة صغيرا وغير جوهريواالمعيارية 
 .الحال في جميع المموهات للفقرة

  النمط)No DDF, DIF ( وهذا يمثل الفقرات ذات األداء
 ةقليل يالتفاضلي التي تخلو مموهاتها من األداء التفاضلي، وه

نتيجة اختالف واضح بين ويحدث هذا النمط . االحتمال
المجموعة المرجعية والمجموعة المستهدفة في أرجحية ترك 

المساهمة الكلية للمموهات مجتمعة في  فيالفقرة بدون إجابة، أو 
 .أرجحية اإلجابة الصحيحة

  النمط)DDF, NO DIF ( وهذا يمثل الفقرات النقية من األداء
ات األداء التفاضلي للفقرة، بينما تتضمن بعض المموهات ذ

أداء  تكون الموهات ذاتويحدث هذا النمط عندما . التفاضلي
 .متضادة في االتجاهتفاضلي ضعيف، أو 

  النمط)DDF, DIF ( وهذا يمثل الفقرات ذات األداء التفاضلي
وتشكل هذه الفقرات . التي تتضمن مموهات ذات أداء تفاضلي

باألخص مصدر تهديد لمصداقية االختبار، وهي فقرات إشكالية و
ويجدر دراسة . عندما يكون األداء التفاضلي متوسًطا أو كبيرا

 . هذه الفقرات دراسة معمقة وتنقيحها

وعليه فان هناك أهمية الستخدام تحليل األداء التفاضلي 
فهو يعطي ، DIFجنبا إلى جنب مع تحليل) DDF(للمموهات 

 ويفيد. صورة أوضح عن أنماط اختيار المفحوصين لبدائل اإلجابة
الناتج عن الكبير األثر ف .)DIF(األداء التفاضلي للفقرات فهم في 

األداء التفاضلي ألحد المموهات مقارنة مع األثر الناتج عن بقية 
ا إلحدى المجموعتين المموهات، يعني أن ذلك المموه كان جذاب

دون األخرى، مما يدل على أن سبب وجود األداء التفاضلي للفقرة 
خصائص هذا المموه، أو في التفاعل بين خصائص هذا يتمثل في 

المموه وبين محتوى الفقرة، ويتطلب الوضع في هذه الحالة إجراء 
تحليل لمحتوى خصائص هذا المموه ولتفاعل هذه الخصائص مع 
محتوى الفقرة نفسه، وإجراء تعديل للمموه وليس للفقرة أو 

عن األداء وتساعد المعلومات المتوافرة  .لإلجابة الصحيحة
ذات األداء التفاضلي، التفاضلي للمموهات في مراجعة الفقرات 

ثل في ضمان درجة بشكل إيجابي على االختبار، يتموينعكس ذلك 
 .أعلى في عدالته
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  التوصيات

يمكن  ،في ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية
  :التوصيات التاليةالخروج ب

االهتمام باختبار الرياضيات لتقييم مهارات  إعطاء مزيد من .1
حسن من عدالة اقتصاد المعرفة ومراجعته وتطويره بما ي

ذات األداء االختبار، من خالل تنقيح الفقرات اإلشكالية 
  .للجنس وموقع المدرسة المتوسط أو الكبير التفاضلي

إجراء فإنه يوصى ب ،نظرا لمحدودية نتائج هذه الدراسة .2
حول العالقة بين األداء التفاضلي للفقرات أخرى دراسات 

باستخدام طرق أخرى للكشف  وهاتمواألداء التفاضلي للم
 .على األداء التفاضلي واختبارات أخرى

توصي الدراسة بأن يكون تحليل األداء التفاضلي للفقرات  .3
DIF  وتحليل األداء التفاضلي للمموهاتDDF  من ضمن

  .جراءات بناء وتطوير االختبارات الوطنيةإ

  المراجع 

تقصي فاعلية منحنى خصائص الفقرة في ). 2008( .أبو حماد، كوثر
الكشف عن األداء التفاضلي لمتغير الجنس في عينة مختارة من 

ماجستير غير منشورة، جامعة  رسالة. اختبار في الرياضيات
  .ربد، األردنإاليرموك، 

خصائص توزيع القدرة وطول  أثر). 2008(. أيوب، عبد الكريم
: االختبار وحجم العينة في الكشف عن الدالة التفاضلية للفقرة

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، . ةادراسة محاك
  .ربد، األردنإ

مقارنة أربع طرائق للكشف عن األداء ). 2004( .البستنجي، محمود
تبار قدرات عقلية خاصة التفاضلي لمتغير الجنس في فقرات اخ

دكتوراه  أطروحة. سنة في األردن 16-15للفئة العمرية من 
غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 

  . األردن

مقارنة بين طريقتي مانتل هانزل ). 2003. (جرادات، عبد الله
رسالة  .والصعوبة المحولة في الكشف عن تحيز الفقرات

  .الكرك جامعة مؤتة، ،نشورةماجستير غير م

تحديد "األداء التفاضلي لفقرات اختبارات ). 2007( .حمادنة، إياد
: نجليزية في الجامعات األردنيةفي اللغة اإل" الكفاءة اللغوية
دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك،  أطروحة. دراسة مقارنة

  .ربد، األردنإ

التفاضلي لفقرات استقصاء األداء ). 2014( .عبيدات، عبدالله
. اختبار اختيار من متعدد تبعًا لدرجة مخاطرة المفحوصين

  .ربد، األردنإأطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، 

فحص األداء ). 2016.(جهاد والسوالمة، يوسف العجلوني،
لمموهات فقرات اختبار الرياضيات في التقييم الوطني  التفاضلي

. وفقا لجنس الطالب وموقع المدرسة األردني القتصاد المعرفة
 ،)11(30 ،)العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لالبحاث

2265-2286. 

فحص األداء ). مقبول للنشر.(، يوسفةوالسوالم العجلوني،جهاد
التفاضلي لفقرات اختبار الرياضيات للصف الخامس في 
الدراسة األردنية التقييمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة 

مجلة اتحاد الجامعات . وفقا لجنس الطالب وموقع المدرسة
  .العربية للتربية وعلم النفس

التفاضلي لمتغير الجنس  ءالكشف عن األدا). 2004.(العطيوي، إيمان
لفقرات اختبار تحصيلي في العلوم العامة للصف الثامن األساسي 

رسالة ماجستير غير . في مديرية تربية وتعليم عمان الرابعة
  .عمان، األردن جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ،منشورة

األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني ). 2014.(فريحات، نجود
ضبط نوعية التعليم في العلوم والرياضيات للصف العاشر ل

أطروحة دكتوراه غير . األساسي تبعًا لطريقة تقديم االختبار
 .ربد، األردنإمنشورة، جامعة اليرموك، 

األداء التفاضلي لفقرات اختبار العلوم في  ).2010( .مبارك، وائل
دكتوراه غير منشورة،  أطروحة .2006الدراسة الدولية بيزا 

   .جامعة اليرموك، اربد، األردن

الدراسة الوطنية ). 2011.(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
  .عمان، األردن. التقويمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة

العاملي المقيد مقارنة     فاعلية طريقة التحليل ).2011.(الناجي،عادل
 دكتوراهأطروحة . لفقرةلاء التفاضلي بعدة طرق للكشف عن األد

  .ربد، األردنإغير منشورة، جامعة اليرموك، 
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