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  :الملخص

ألسـالیب " إمبـو"هدف البحث الحالي إلى الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار 
 –ًة الثانویة وفقا لمتغیر الجنس، باستخدام طریقة مانتل المعاملة الوالدیة لدى طلبة المرحل

 من الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم ًطالبا وطالبة) 274(وتكونت عینة البحث من هانزل، 
طالبــة، وتــم ) 140(ًطالبــا و) 134(، مــنهم 2018/2019محافظــة صــبیا للعــام الدراســي 

" إمبـو"أهـداف البحـث تـم تطبیـق اختبـار  ولتحقیـق اختیارهم بالطریقة العـشوائیة العنقودیـة،
، والمكـون مـن )1990عبـدالرحمن والمغربـي، : ترجمة وتعریـب(ألسالیب المعاملة الوالدیة 

ًفقـرة أظهـرت أداء تفاضـلیا مـن فقـرات ) 14(وجـود   :فقرة، وأظهـرت النتـائج مـا یلـي) 74( ً
) 6(صالح الطـالب، و فقـرات لـ) 8(لمتغیر الجـنس، منهـا ًوفقا ) صورة األب" (إمبو"اختبار 

ًعــــدم وجــــود اثــــر دال احــــصائیا لمؤشــــرات صــــدق البنـــــاء   .فقــــرات لــــصالح الطالبــــات
ــــداخلي ــــار  ) RMSEA، NCP ، AIC ، SRMR ، CFI(ال ــــو"الختب ) صــــورة األب" (إمب

ًفقــرة أظهـــرت أداء ) 17(وجـــود   .نتیجــة لحـــذف الفقــرات ذات االداء التفاضـــلي مــن األداة
فقرات لصالح ) 9(لمتغیر الجنس، منها ًوفقا ) صورة األم" (إمبو "اختبارًتفاضلیا من فقرات 

ًعــدم وجــود اثــر دال احــصائیا لمؤشــرات صــدق   .فقــرات لــصالح الطــالب) 8(الطالبــات، و 
ــداخلي ــاء ال ــار  ) RMSEA،  NCP ، AIC ، SRMR ، CFI(البن صــورة " (إمبــو"الختب

 .داةنتیجة لحذف الفقرات ذات االداء التفاضلي من األ) األم
ــة ــار : الكلمــات المفتاحی ــو"األداء التفاضــلي للفقــرة، اختب ــة، "إمب ــة الوالدی ، أســالیب المعامل
  .طریقة مانتل هانزل
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Identifying differential item functioning of the "EMBU" test of 
parental rearing styles among a sample of secondary school 
students 
Ali M. Zakri 
Department of Psychology, Faculty of Education, Jazan 
University, KSA. 
Email: alizakari@hotmail.com 
Abstract: 
The current research aimed to identify differential items 
functioning (by using the Mantel-Hanszel method) of the 
"EMBU" test of parental rearing styles; according to the gender 
variable, of secondary school students. By using cluster 
randomized method, the research sample comprised (274) second-
grade students, 134 males and 140 females of the academic year 
2018/2019 (Department of Education in Sabya Province). In order 
to achieve the objectives of the research, the research sample 
responded to the "EMBU" test of parental rearing styles, which 
consists of (74) items. The "EMBU" test is translated and 
standardized by Abd Al-Rahman & Al-Mughrabi, 1990. Findings 
indicated that:  - (14) items of the "EMBU" test (father-image) 
showed differential functioning according to the gender variable; 
that  included (8) items related to male students, and (6) items 
related to female students. - There is no statistical significant 
effect of the internal validity indicators (RMSEA, NCP, AIC, 
SRMR, CFI) of the "EMBU" test (father-image) as a result of 
excluding the differential items functioning from the test. - (17) 
items of the "EMBU" test (mother-image) showed differential 
functioning according to the gender variable; that  included (9) 
items related to female students, and (8) items related to male 
students. -There is no statistical significant effect of the internal 
validity indicators (RMSEA, NCP, AIC, SRMR, CFI) of the 
"EMBU" test (mother-image) as a result of excluding the 
differential items functioning from the test. 
Keywords: Differential item functioning, The "EMBU" test, 
parental rearing styles, The Mantel Haenszel method. 
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  :  مقدمة
 وعــدالتها باهتمــام المختــصین فــي مجــال القیــاس تحظــى قــضیة بنــاء المقــاییس

 التوصل لها من  اتخاذها في ضوء النتائج التي تمك ألهمیة القرارات التي یتموالتقویم، وذل
ــــــاییس،  ــــــق المق ــــــات                                    إتطبی ــــــصدق والثب ــــــن ال ــــــة م ــــــوافر درجــــــة مقبول ــــــد مــــــن ت ذ الب

  .   لتلك المقاییس
الــة االختبــار إلــى قدرتــه علــى إتاحــة فــرص متــساویة لجمیــع عد ویــشیر مــصطلح

المختبرین في كافة المجموعات إلبداء ما یمتلكون مـن سـمات أو قـدرات یقیـسها االختبـار 
)2006 Miller,-Talento & Rydner Guo, .(  

أن االختبــار لكــي یكــون عــادال یجــب اال یكــون ) Karami ،2011( وقــد أكــد 
جموعة من المختبرین نتیجة اختالفهم في الجنس أو العرق أو متحیزا ضد أو لصالح أي م

أي ال یكـون ألیـة مجموعـة أفـضلیة علـى المجموعـات األخـرى فـي اإلجابـة عـن . غیر ذلـك
أو بمعنـى آخـر فـإن . فقرات المقیاس إال فیمـا یتعلـق بـإمتالكهم للـسمة أو القـدرة المقاسـة

قرة من فقرات االختبـار نفـس االسـتجابة ألي فًال یكون متحیزا یجب أن یكون االختبار لكي 
فــــــي كــــــل مجموعــــــة مــــــن مجموعــــــات المختبــــــرین، وبالتــــــالي فــــــإن المختبــــــرین ذوي                                     

نفس السمة أو القدرة المقاسة سیكون لهم نفس الفرصة للوصول إلى اإلجابة الـصحیحة، 
  ).,Kim & Cohen Kim ،1994(إلیها ر عن المجموعة التي ینتمون بغض النظ

مــا ولعـل أولـى الخطــوات التـي یمكــن مـن خاللهـا التعــرف علـى الفقــرات المتحیـزة 
، والذي یعني أن )zumbo & gelin, 2005( التفاضلي للفقرةیعرف بالكشف عن األداء

لمجموعــــــــــة مــــــــــن المختبــــــــــرین احتمــــــــــاالت مختلفــــــــــة فــــــــــي اإلجابــــــــــة للفقــــــــــرة                               
وعة أخرى، وقد یرجع ذلك ألن الفقرة تقیس شـيء أخـر بجانـب الـسمة المقـصودة عن مجم

  ).Walker ،2011( المختبرین وأن هذه الفقرة غیر منصفة لبعض
ً إن األداء التفاضلي على الفقرة یعد شرطا ضروریا وغیر كاف للحكم على تحیـز ً 

 الفقــرة غیـر حقیقــي،  یكــون الفـرق فــي األداء علـى هـذهالفقـرة، فـالتحیز یوجــد فقـط عنـدما
ولكـــــــن إن ثبــــــــت أن هـــــــذا الفــــــــرق یعــــــــود ألســـــــباب حقیقیــــــــة فـــــــال تعــــــــد الفقــــــــرة                         

  ).  2012الحجیلي، ( متحیزة
ًویعد الكشف عن األداء التفاضلي على فقـرات المقـاییس النفـسیة أمـرا مهمـا لمـا  ً

ًن مؤشرا على تحیـز هـذه یترتب على وجوده من مشكالت سیكومتریة تتمثل في أنه قد یكو
ــة االختبــار، كمــا أنــه قــد یــؤثر فــي صــدق  ــالي یــؤدي الــى عــدم تحقــق عدال الفقــرات، وبالت

  ).   salubayba, 2013( االختبارات وثباتها
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ــد الفقــرات التــي لهــا أداء تفاضــلي، وحــذفها أو تعــدیلها یزیــد مــن دقــة  إن تحدی
، فاألداء التفاضـلي )Thissell, 2001 ؛,Meyer 2014( التنبؤات حول القیمة الكامنة

ُللفقرة یعد من األمور الحرجـة فـي بنـاء وتطـویر االختبـارات خاصـة االختبـارات التـي یعتمـد 
قرارات القبول، ومدى مالءمة األفراد للدراسة أو العمل، وفي : علیها في اتخاذ القرارات مثل

 Berberoglu, 2011 & ; Kalaycioglu( الحكم على الكفاءة والمفاضلة بین األفراد
 Ferrara, 1989 & Baghi  .(  

طریقـة مانتـل : وهناك العدید من طرق الكشف عن األداء التفاضلي للفقرة ومنهـا
 هــانزل والمــستخدمة فــي هــذا البحــث؛ حیــث تركــزت جهــود البــاحثین علــى تطــویر هــذه –

اء الطرق، وضبط إجـراءات إعـداد االختبـارات الجدیـدة بحیـث تكـشف عـن الفقـرات ذات األد
 التفاضلي، ومراجعة االختبـارات التـي سـبق بناءهـا والكـشف عـن األداء التفاضـلي لفقراتهـا

  ).2017العناتي، (
 التفاضلي  هانزل للكشف عن األداء–وتناولت العدید من الدراسات طریقة مانتل 

؛  )Uiterwijk & Vallen, 2005(؛ )Pae, 2004:(كــل مــنللفقــرة ومنهــا دراســة 
)Karami, 2011( ؛)Karakaya, 2012( ؛)Barnabas, 2012( ؛) ،عبـدالوهاب

ـــــشاشة، (؛ )2014 ـــــسكارنة، (؛ )2016الب ؛ )2017البطـــــوش والقرعـــــان، (؛ )2017ال
  ).2018أوعال ومطارنة، (؛ )Alquraan & Alkuwaiti, 2017(؛ )2017العناتي، (

ویــأتي هــذا البحــث ضــمن جهــود الكــشف عــن األداء التفاضــلي باســتخدام طریقــة 
" إمبو" هانزل لفقرات اختبار یستخدم من قبل العاملین في علم النفس وهو اختبار –مانتل 

  . ألسالیب المعاملة الوالدیة
  :  مشكلة البحث  

ًإن دراسة دالالت الصدق والثبات ال یعطـي مؤشـرا كافیـا لعدالـة االختبـار ومراعـاة  ً
قــرات االختبــار محــل البیئــات الثقافیــة المختلفــة، وأضــحى الكــشف عــن األداء التفاضــلي لف

ًاهتمام المختصین في مجال االختبارات والمقاییس النفسیة لتحقیق مبـدأ العدالـة، وانطالقـا 
" إمبـو"مما سبق تمثلت مشكلة هذا البحث في الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبـار 

 وذلك من  هانزل،–ًألسالیب المعاملة الوالدیة وفقا لمتغیر الجنس، باستخدام طریقة مانتل 
  :خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

ًوفقا لمتغیـر الجـنس لـدى ) صورة األب" (إمبو"ما األداء التفاضلي لفقرات اختبار  -1
 طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة صبیا؟
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ما أثر الفقرات ذات األداء التفاضلي على مؤشرات صدق البناء الـداخلي الختبـار  -2
ــو" ــیم ) صــورة األب" (إمب ــإدارة تعل ــانوي ب ــاني ث ــصف الث ــات ال ــدى طــالب وطالب ل

 محافظة صبیا؟
ًوفقـا لمتغیـر الجـنس لـدى ) صـورة األم" (إمبو"ما األداء التفاضلي لفقرات اختبار  -3

 طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة صبیا؟
بناء الـداخلي الختبـار ما أثر الفقرات ذات األداء التفاضلي على مؤشرات صدق ال -4

لــدى طــالب وطالبــات الــصف الثــاني ثــانوي بــإدارة تعلــیم ) صــورة األم" (إمبــو"
 محافظة صبیا؟

  :  أهداف البحث
  :یسعى البحث الحالي لتحقیق األهداف التالیة  
ًوفقــا لمتغیــر ) صــورة األب" (إمبــو"الكــشف عــن األداء التفاضــلي لفقــرات اختبــار  -1

 .صف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة صبیاالجنس لدى طالب وطالبات ال
التعـــرف علـــى أثـــر الفقـــرات ذات األداء التفاضـــلي علـــى مؤشـــرات صـــدق البنـــاء  -2

لـدى طـالب وطالبـات الـصف الثـاني ثـانوي ) صـورة األب" (إمبو"الداخلي الختبار 
 .بإدارة تعلیم محافظة صبیا

ًوفقا لمتغیر الجنس ) صورة األب" (إمبو"الكشف عن الفقرات المتحیزة في اختبار  -3
 .لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة صبیا

التعـــرف علـــى أثـــر الفقـــرات ذات األداء التفاضـــلي علـــى مؤشـــرات صـــدق البنـــاء  -4
لـدى طـالب وطالبـات الـصف الثـاني ثـانوي ) صـورة األم" (إمبـو"الـداخلي الختبـار 

 .بإدارة تعلیم محافظة صبیا
  :أهمیة البحث

  :تكمن أهمیة البحث الحالي فیما یلي
: ترجمــة وتعریــب(ألســالیب المعاملــة الوالدیــة " إمبــو"تقــدیم تعــدیالت علــى اختبــار  -

 .ً بما یجعله خالیا من الفقرات ذات األداء التفاضلي)1990عبدالرحمن والمغربي، 
لـة تنبیه الباحثین لمراجعة نتائج المقارنة بین اآلباء واألمهـات فـي أسـالیب المعام -

الوالدیة وبین الـذكور واالنـاث مـن األبنـاء فـي ادراكهـم ألسـالیب المعاملـة الوالدیـة 
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للكشف عن الفروق الحقیقیة بین كل منهمـا بعـد اسـتبعاد الفـروق غیـر الحقیقیـة 
 .الناتجة             عن التحیز

والذي یعد من أهم " إمبو"التركیز على الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار  -
 .المشكالت التي تهدد صدق وثبات االختبار والقرارات المترتبة علیها

مـن األداء التفاضـلي عبـر مجموعـات " إمبـو"توفیر أدلـة علـى خلـو فقـرات اختبـار  -
 . المختبرین

یزید مـن اهتمـام البـاحثین تجـاه قـضیة التحقـق مـن عدالـة االختبـارات والمقـاییس  -
 .النفسیة

كة العربیة السعودیة حسب اطالع الباحـث والـذي یعتبر هذا البحث األول في الممل -
  ".    إمبو"یستقصي الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار 

  :حدود البحث
 :تتمثل حدود البحث الحالي فیما یلي

اقتــصر تطبیـق البحــث علـى طــالب وطالبـات الــصف الثـاني ثــانوي بــإدارة : مكانیـة -
 . تعلیم محافظة صبیا

/ 2018(ث في الفصل الدراسي الثاني من العـام الجـامعي تم تطبیق البح: زمانیة -
2019.(  

ألسـالیب المعاملـة " إمبـو"الكشف عن األداء التفاضلي لفقـرات اختبـار : موضوعیة -
  . هانزل-الوالدیة باستخدام طریقة مانتل 

  :مصطلحات البحث
  : األداء التفاضلي للفقرة

جموعتین مختلفتین، ویحدث ویقصد به الفروق السیكومتریة في أداء الفقرة لدى م -
حینما تظهر مجموعتین متكافئتین في السمة احتماالت مختلفة لإلجابة الصحیحة 

 ,Kline, 2004; Pae & Park, 2006; Woods(عـن نفـس الفقـرة 
2009.( 

ًویقصد به اجرائیا بأنه اختالف احتمـاالت الوصـول لإلجابـة الـصحیحة عـن فقـرات  -
 .         الوالدیة لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانويألسالیب المعاملة" امبو"اختبار 
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  ":امبو"اختبار 
ویقــصد بــه األســالیب التــي یتعامــل بهــا األبــاء واألمهــات مــع األبنــاء فــي تــربیتهم  -

 ).1990عبدالرحمن والمغربي، (وتنشئتهم 
ًویقصد بها اجرائیـا قیـاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـة لـدى طـالب وطالبـات الـصف  -

  " .        امبو" ثانوي باستخدام اختبار الثاني
  : هانزل-طریقة مانتل 

ًوتعد من أكثر طرق نظریة القیاس الكالسیكیة انتشارا في الكشف عن تحیز الفقرة  -
 ).Nandakumar, 1993(وذلك لسهولة حساباتها واجراءاتها 

فقرات ًویقصد بها اجرائیا بالطریقة التي تستخدم في الكشف عن األداء التفاضلي ل -
  .        ألسالیب المعاملة الوالدیة لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي" امبو"اختبار 

  :اإلطار النظري  
  :مفهوم األداء التفاضلي  

استخدم مفهوم األداء التفاضلي في األدب التربوي منـذ بدایـة الثمانینـات للتعبیـر 
ن تحیز فقرات االختبـارات، فهـي عن الطرائق والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة للكشف ع

ًدالة مشتقة إحصائیا للتعبیر عن الفرق في االستجابة للفقرة بین مجموعتین عند مـستوى 
  ).   Camili & Shepard, 1994(قدرة واحد

احتمــــال اخــــتالف أداء "األداء التفاضــــلي بأنـــه ) Abbott, 2007(ویعـــرف 
  ".سمة على الفقرةالمجموعات المختلفة من المختبرین من نفس مستوى ال

ًاألداء التفاضــلي للفقــرة ســیكومتریا بأنــه ) Hambleton, 1999(كمــا یعــرف 
الفرق في احتماالت االستجابة الصحیحة للفقرة في المجموعـات المختلفـة والمتـساویة فـي 

  .القدرة
فـي تعریفـه لـألداء التفاضـلي علـى ) Wright & Meade 2012,(بینمـا یركـز 

داة القیـــاس ومـــدى تماثـــل هـــذه الخـــصائص فـــي المجموعـــات الخــصائص الـــسیكومتریة أل
ًالمختلفــة مــن نفــس مــستوى الــسمة، ومــدى تماثلهــا لــنفس المجموعــة وفقــا لعامــل الــزمن 
كالدراسات الطولیة، ومدى تماثلها باختالف صـیغة اإلجابـة كاالختبـارات الورقیـة واالختبـار 

  .عبر اإلنترنت
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ف في طریقة قیاسها للبنیة المستهدفة فاألداء التفاضلي یصف الفقرات التي تختل
عنـدما یقـدم االختبــار إلـى مجموعــات ذات خلفیـات دیموغرافیــة مختلفـة مــن نفـس مــستوى 

  ).  Idris&  Ariffin, Ishak ،2010(السمة 
التحیز بأنه خطأ منتظم بجعل األداء علـى االختبـار ) ,Jensen 1980(ویعرف 

  .لمجموعة أفضل من مجموعة أخرى
  :لتفاضلي والتحیزاألداء ا  

ـــــرق   ـــــومي األداء التفاضـــــلي ) Holland, & Dorans 1993(یف ـــــین مفه ب
والتحیز للفقرة، فاألداء التفاضلي یهـتم بالخـصائص الـسیكومتریة للفقـرة مـن حیـث الكیفیـة 
التي تعمل بها في المجموعات المختلفة، بینما یهتم تحیز الفقرة بالمعنى االجتماعي بشكل 

  .ة أو المساواهكبیر، وعدم العدال
ًأن الفقــرة تبــدي أداء تفاضــلیا اذا كانــت احتمــاالت ) ,Williams 1997(ویــرى  ً

ـــسمة المقاســـة فـــي  ـــرین المتـــساویین فـــي ال ـــصحیحة عنهـــا مختلفـــة للمختب االســـتجابة ال
المجموعات المختلفة، بینما تعد الفقرة متحیزة عندما تقیس غیر مـا هـو متوقـع أن یقیـسه 

  .سه الفقرة أقل مما هو متوقع من المحتوىأو عندما تكون ما تقی
  :مصادر التحیز  

یظهر التحیز في االختبـارات النفـسیة والتربویـة بـسبب وجـود العدیـد مـن مـصادر 
  :التحیز ومن أهم هذه المصادر ما یلي

 الفروق بین الجنسین في القدرات العقلیة المقاسـة هـي ظـاهرة قلیلـة الحجـم، : الجنس
 في بعض خصائص الفقرات هي فروق غیر مرتبطـة بفـروق وأن الفرق بین الجنسین
 ). ,Jensen 1980(ذات داللة بالعامل العام

 فراد مـن مجموعـات عرقیـة ارتبط هذا التحیز باستخدام االختبارات العقلیة مع أ: العرق
ًأن فروقــا فــي متوســط ) ,Thorndike 1982(حیــث یــرى .   األقلیــاتمختلفــة مــن

ــین الجنــسین قــد تظهــ ر لــصالح الــذكور فــي بعــض االختبــارات ذات الطبیعــة األداء ب
الذكوریـة، ولــصالح االنـاث فــي االختبـارات ذات الطبیعــة األنثویـة، أمــا إذا ظهـرت فــي 
االختبارات ذات المحتوى المحاید فربما یعـود ذلـك الـى متغیـرات بیئیـة وواقعیـة یـسهل 

 .تحدیدها ولكن یصعب قیاسها أو ضبطها أو تقییم تأثیرها
 المستویات االقتصادیة واالجتماعیة یؤدي الى فروق ثقافیة بـین المجموعـات اختالف 

  ).   ,Jensen 1980(الفرعیة المختلفة في المجتمع وبالتالي یؤدي الى تحیز ثقافي
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  :خطوات الكشف عن األداء التفاضلي  
أن أیة دراسـة تتعلـق بـاألداء التفاضـلي ) ,Uiterwijk & Vallen 2005(یرى 

  :   ب اجراء خطوات رئیسیة تتمثل في اآلتيللفقرة تتطل
 استخدام إجراءات إحصائیة محددة للكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضلي. 
  معرفة العناصر المسئولة عن ظهور األداء التفاضلي، وذلك من خالل استخدام طـرق

 .مختلفة للحصول على مصادر األداء التفاضلي
 ضـلي فیمـا إذا كانـت ذات عالقـة ببنیـة االختبـار  اتخاذ قرار حـول مـصادر األداء التفا

  .والسمة المقیسة
  :طرق الكشف عن األداء التفاضلي  

لقــد اقتــرح علمــاء القیــاس عــدة طــرق وأســالیب إحــصائیة للكــشف عـــن األداء 
التفاضلي للفقرات في جمیع أشكال االختبارات، وتهدف هـذه الطـرق واألسـالیب اإلحـصائیة 

ــــارات مــــن ال ــــین المجموعــــات                لتنقیــــة االختب ــــة والمــــساواة ب ــــق مبــــدأ العدال ــــز ولتطبی تحی
  .)Camili & Shepard, 1994(المختلفة

هـذه الطـرق فـي أربـع مجـاالت  )Gomez & Navas, 2000( حیـث صـنفت
  :هي
 ًوتم تطویر هذه الطرق انطالقا من : الطرق القائمة على النظریة التقلیدیة في القیاس

قلیدیــة، وتوجــد أربــع طــرق للكــشف عــن األداء التفاضــلي لفقــرات مفــاهیم النظریــة الت
 :االختبار وهي

 ًوتعتبر من أكثـر الطـرق اسـتخداما حتـى نهایـة الثمانینـات : طریقة تحلیل التباین
اللبـدي، (من القرن الماضي، وهي تعتمد على داللة تفاعـل الفقـرة مـع المجموعـة

2008.( 
 یـل التبـاین، فهـي تنظـر إلـى التفاعـل تشبه طریقـة تحل :طریقة الصعوبة المحولة

بین الفقرة والمجموعة كمؤشـر علـى وجـود التحیـز، بمعنـى أن الفقـرة تكـون أكثـر 
صـعوبة فـي احــدى المجموعـات مقارنــة مـع المجموعـات األخــرى إال أنهـا تختلــف 
عنها في تحدید الفقرات المتحیزة من خالل درجة انحرافها عن الخط البیاني الذي 

 & Camili(ل الفقرة والمجموعة، ویمثل هذا الخـط عـدم التحیـزیظهر عدم تفاع
Shepard, 1994(. 

 یستخدم معامـل ارتبـاط الفقـرة مـع الدرجـة الكلیـة لالختبـار  :طریقة معامل التمییز
كمؤشر على قـدرتها التمییزیـة، ویـستخدم معامـل التمییـز فـي اتخـاذ قـرار بحـذف 
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رة ذات االرتباط الضعیف مع االختبار الفقرة أو إبقائها في االختبار، حیث أن الفق
 .ال تساهم في إضافة تباین حقیقي الى تباین االختبار

 وتستخدم هذه الطریقة للكشف فیما إذا كان هناك جـذب  :طریقة تحلیل المموهات
تمییـزي تحـو مموهــات الـسؤال بـین المجمــوعتین، ولـذلك نجـري لكــل فقـرة اختبــار 

، ورفض هذه الفرضیة الصفریة عند مستوى الداللة اإلحصائیة للفرضیة الصفریة
             .)Osterlind, 1983(داللة معین یدل على أن هذه الفقرة متحیزة

 لكــشف عــن األداء وتوجــد ثــالث طــرق ل: الطـرق القائمــة علــى نظریــة اســتجابة الفقـرة
 : االختبار وهيالتفاضلي لفقرات

 ریقـة فـي كـشفها لـألداء تعتمـد هـذه الط :طریقة مقارنة منحنیات خصائص الفقـرة
التفاضلي للفقرات على أن الفقـرات التـي تتـشابه فـي معالمهـا الـصعوبة والتمییـز 
والتخمین في المجموعـات النوعیـة المختلفـة عنـد نفـس مـستوى القـدرة بـاختالف 
ًالنموذج اللوجستي المستخدم ال تبدي أداء تفاضـلیا، بینمـا الفقـرات التـي تختلـف  ً

ًات القـدرة نفـسها للفقـرات المختلفـة تبـدي أداء تفاضـلیا، في معالمها عنـد مـستوی ً
ویمكن حـساب فـرق المـساحة بـین منحنیـات خـصائص الفقـرة بـاختالف النمـوذج 

 ;Chung & Huisu, 2004; Crocker & Algina, 1986(المـستخدم
Raju, 1988 (. 

 وهـــي إحـــدى طـــرق الكـــشف عـــن دالـــة       : طریقـــة مقارنـــة المعـــالم المقـــدرة للفقـــرة                  
األداء التفاضلي باستخدام المجموعة المرجعیة والمستهدفة من خـالل معلـم قـدرة 

( الذي یتم تقدیره من خالل التحیز )Buncorected (، والتي تستخدم معلم)(األفراد
BIAS) (Dorothy, John & Rebecca, 1997 (. 

  طریقة منحنى نـسبة األرجحیـة)G2:( للكـشف عـن األداء تـستخدم هـذه الطریقـة 
التفاضلي في الفقرات ثنائیة التدریج والفقرات متعددة التدریج، ویستخدم االختبار 

وذلــك بهــدف فحــص الفرضــیة  ،)Likelihood – Ratio Test( اإلحــصائي
ــالم  ــة إحــصائیة فــي مع الــصفریة والتــي تــنص علــى عــدم وجــود فــروق ذات دالل

ــة الفقــرات بــین المجموعــات، أو عــدم وجــود فــروق ذ ــة إحــصائیة فــي دال ات دالل
اســتجابة الفقــرة بــین مجموعــة وأخــرى، فالداللــة اإلحــصائیة لالختبــار تــشیر إلــى 

 ).2016البشابشة، (وجود أداء تفاضلي في الفقرة
 وتعمـل هـذه الطـرق علـى مقارنـة توزیـع : الطرق القائمة علـى االحـصائي كـاي تربیـع

المة الكلیـة كمؤشـر علـى القـدرة االستجابات لمجموعتین من المختبرین، وتستخدم الع
وتوجـد  .)Hulin, Drasgow & Parsons, 1983(التـي تقیـسها فقـرات االختبـار

 :ثالث طرق للكشف عن األداء التفاضلي لفقرات االختبار وهي
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 تعتمـــد هــذه الطریقـــة علــى فحـــص احتمالیــة االجابـــة ): 2(طریقــة كـــاي تربیــع
لقـدرة المماثلـة فـي المجموعـات الصحیحة على الفقرة من قبل المـستجیبین ذوي ا

المختلفة بشكل أكبر مما هو متوقع ، فـإذا اختلفـت االسـتجابة علـى الفقـرة فإنهـا 
ًتبدي أداء تفاضلیا أما إذا لم تختلف فإن الفقرة ال تبدي أداء تفاضلیا ، حیث تتم  ًً

)  K-1 (المحــسوبة والحرجــة عنــد درجــات حریــة   )2 (المقارنــة بــین قیمتــي
تمثل عدد المجموعـات فـإذا ) K(تمثل عدد مستویات القدرة و )J( حیث )J-1(و

دالة إحصائیا فتـدل علـى أن الفقـرة تبـدي أداء تفاضـلیا وكلمـا  )2  (كانت قیمة
 & Crocker(زاد مستوى الدالة كانت الفقرة أكثـر فـي إبـدائها لـألداء التفاضـلي

Algina, 1986.( 
 الطریقة كل منقام بتطویر هذه : طریقة االنحدار اللوجستي) Swaminathan 

& Rogers, 1990  (لالستخدام مـع البنـود الثنائیـة، وقـد سـاهم )Zumbo, 
كمـــــا . فــــي توســــیعها لالســــتخدام مــــع الفقــــرات علــــى شــــكل لیكــــرت )1999

بـأن نمـوذج االنحـدار )   Finch, Immerkus & Frensh, 2016(یـذكر
ــ تأییــد (ة الــصحیحة اللوجــستي للكــشف عــن األداء التفاضــلي هــو احتمــال اإلجاب

ًلفرد معین على فقرة في اختبـار مـا اعتمـادا علـى المجموعـة التـي ینتمـي ) الفقرة
وهـي الدرجـة الكلیـة التـي یتحـصل ) مـستوى الـسمة الكامنـة لدیـه(إلیها، وقدرتـه 

 ,Karami(ویشیر. علیها وتستخدم في مطابقة المستجیبین على السمة الكامنة
یـق هـذه الطریقـة معرفـة فیمـا إذا یمكننـا التنبـؤ إلى أننا نحاول عند تطب )2012

مـن الـدرجات ) اإلجابة الصحیحة أو الخاطئة، أو تأیید الفقـرة(باألداء على الفقرة 
النمـوذج (، ومـن الـدرجات الكلیـة و االنتمـاء إلـى المجموعـة )1النمـوذج (الكلیة 

، )3لنموذج ا(، ومن الدرجات الكلیة واالنتماء إلى المجموعة والتفاعل بینهما )2
ا بالتدریج عند حساب كل نمـوذج وهذه هي األطراف الثالث للمعادلة التي نضیفه

 .  النماذج الثالثمن
  ثم طورت 1959 هانزل في عام –ظهرت طریقة مانتل  : هانزل-طریقة مانتل ،

هـذه الطریقـة فـي أواخـر الثمانینـات مــن القـرن الماضـي مـن قبـل هوالنـد و ثــایر 
وتعـد مـن أبـرز الطـرق فـي . )Yan Somg, 2005(1988وبالتحدید في عـام 

الكشف عن األداء التفاضلي للفقرة؛ حیث یعتمـد مبـدأ هـذه الطریقـة علـى مقارنـة 
األداء لمجمــوعتین مــن األفــراد علـــى كــل فقــرة حیــث یـــتم تقــسیم المجتمــع الـــى 
مجمـوعتین فـرعیتین، تـسمى المجموعــة األولـى مجموعـة األغلبیـة أو المرجعیــة، 

ــة أو المــستهدفةوتــسمى ال ــة مجموعــة األقلی  ,Michalides( مجموعــة الثانی
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ًونظرا ألن هذه الطریقة هي المستخدمة في هذه الدراسة سیتم عرضـها  ).2008
 .بالتفصیل

كمـا فـي ) 2X2(ولتطبیق هـذه الطریقـة فـإن البیانـات تـنظم فـي مـصفوفة ثنائیـة 
  ):1(الجدول رقم 

  مصفوفة ثنائیة البعد): 1(جدول 
ةالمجموع  المجموع إجابة خاطئة إجابة صحیحة 

)المرجعیة   r) At Bt Nrt 
)المستهدفة   f) Ct Dt Nft 

 N1t N0t Nt المجموع
  :                    حیث

  مستوى القدرة: tاإلجابة الخاطئة، : 0اإلجابة الصحیحة،  : 1
At :ي مـستوى عدد أفـراد المجموعـة المرجعیـة الـذین أجـابوا عـن الفقـرة إجابـة صـحیحة فـ

  .tالقدرة 
Bt   : عدد أفراد المجموعة المرجعیة الذین لم یـستطیعوا اإلجابـة عـن الفقـرة بـشكل صـحیح

  .tفي مستوى القدرة 
Ct : عدد أفراد المجموعة المستهدفة الذین أجـابوا عـن الفقـرة إجابـة صـحیحة فـي مـستوى

  .tالقدرة 
Dt :إلجابـة عـن الفقـرة بـشكل صـحیح عدد أفراد المجموعة المستهدفة الذین لم یستطیعوا ا

  .tفي مستوى القدرة 
N1t   : عدد األفراد الذین أجابوا عن الفقرة بشكل صحیح من كال المجمـوعتین فـي مـستوى

  .tالقدرة 
N0t : عدد األفراد الذین لم یستطیعوا االجابة عن الفقرة بشكل صحیح من كال المجمـوعتین

  .tفي مستوى القدرة 
Nrt    :لذین أجابوا عن الفقرة من المجموعة المرجعیة عند مستوى القدرة عدد األفراد اt.  
Nft   : عدد األفراد الذین أجابوا عن الفقرة من المجموعة المستهدفة عند مستوى القدرةt.  
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Nt : عدد األفراد الذین أجابوا عن الفقرة من المجموعتین عند مستوى القدرةt.  
  ــتم تطب) 1(ًواعتمــادا علــى الجــدول رقــم ــة مانتــل ی ) M-H ( هــانزل –یــق معادل

Mantel-Haeszel على النحو التالي:  

 
المجموعة المرجعیة الذین أجـابوا   هي القیمة المتوقعة لعدد أفرادE(At)حیث أن 

  : عن الفقرة إجابة صحیحة وتحسب من المعادلة التالیة

  
عــن الفقــرة إجابــة المجموعــة المرجعیــة الــذین أجــابوا  هــو التبــاین لعــدد أفــراد Var(At) و 

  : صحیحة ویحسب من المعادلة التالیة

  
MHX هــانزل –فــإذا كانــت قیمــة إحــصائي مانتــل 

ً دالــة احــصائیا دل ذلــك علــى 2
ویــتم ) αMH(وهنــاك مؤشــر آخــر یــسمي نــسبة األفــضلیة .تحیــز الفقــرة عبــر المجموعــات

  :حسابه من المعادلة التالیة

  
ن عدمـــه مـــن خــالل قیمـــة نـــسبة ویــتم الكـــشف عــن األداء التفاضـــلي للفقـــرة مــ

ـــضلیة  ًتـــساوي الواحـــد فـــالفقرة ال تظهـــر أداء ) αMH(، فـــإذا كانـــت قیمـــة )αMH(األف
ٕتفاضــلیا، وان كانــت قیمــة  ً)αMH ( ًأكبــر مــن الواحــد فــالفقرة تظهــر أداء تفاضــلیا لــصالح ً

ًأقل من الواحد فالفقرة تظهـر أداء تفاضـلیا) αMH(ٕالمجموعة المرجعیة، وان كانت قیمة  ً 
  ).  2013البرصان،(لصالح المجموعة المستهدفة
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بهـدف ) αMH(تحویال لوغربتمیـا لــ ) Holland & Thayer, 1988(واقترح 
الحصول على مقیاس متماثل، حیث تدل القیمة صفر على عدم وجود أداء تفاضلي، وتدل 
ــى أفــضلیة ــة، وتــشیر القیمــة الموجبــة إل ــسالبة علــى أفــضلیة للمجموعــة المرجعی  القــیم ال

  :ویتم التعبیر عن هذا التحویل من خالل الصیغة التالیة.  للمجموعة المستهدفة

  
التفسیر التالي ) Ercikan, 1988  &Zwick (وبناء على هذا التحویل وضع 

  ):DIF(من اجل تقییم حجم األثر لـ 
  HM(  |>  .|1 ():  المهملDIFالفقرات ذات (من الفقرات ) (Aالنوع 
  .|  |HM) (   1.5 ( |1|):  المتوسطDIFالفقرات ذات ( من الفقرات (B)النوع 
  HM (  |<  .|1.5 ():  الكبیرDIFالفقرات ذات ( من الفقرات (C)النوع 

 یمكــن اســتخدامها إذا كانــت ال توجــد (B) ولقــد أشــارا إلــى أن الفقــرات مــن النــوع
 یمكـن اختیارهـا فـي الحالـة (C)وأن الفقـرات مـن النـوع . فقرات أخرى یمكـن اسـتبدالها بهـا

 ,Lopez- Pina (التي تكون فیها ضروریة من اجل تحقیـق خـصائص معینـة لالختبـار
2004; Bert & Stoneberg, 2004 &Hidalgo.(  

  :املة الوالدیةألسالیب المع" إمبو"اختبار    
ًألسالیب المعاملة الوالدیة أحـد أكثـر المعـامالت النفـسیة تـأثیرا " إمبو"یعد اختبار 

في الحیاة النفسة واالجتماعیة واألكادیمیـة لألفـراد، وقـد سـعى البـاحثون فـي التربیـة وعلـم 
  ).  2014عبدالوهاب، (النفس الى دراسة عالقته بعدة متغیرات

لوالدیة إما من خالل اسـتبیانات تقـدم للوالـدین أنفـسهم وتقاس أسالیب المعاملة ا
أو من خالل استبیانات تقدم الى األبناء أو مـن خـالل عملیـات المالحظـة أو خـالل عملیـة 

  ).Begue & Roche, 2005(التجریب
وتعد المقاییس التي تقدم للوالدین أكثر مناسبة لقیاس أسالیب المعاملـة الوالدیـة 

ًیر قادرین على االستجابة لفقرات االستبیان، إمـا لكـونهم أطفـاال، أو عندما یكون األبناء غ
أمیین ال یجیدون القراءة والكتابـة، أو لكـونهم مـن ذوي االحتیاجـات الخاصـة، أو لـصعوبة 
فهمهم لفقرات وتعلیمات المقیاس، وهذه المقاییس تقیس ما یظن الوالدان أنهما یقومان به 

ا قد یختلف عن مـا یدركـه األبنـاء أنفـسهم، أمـا المقـاییس من أسالیب معاملة لألبناء، وهذ
المقدمــة لألبنــاء للحكــم علــى أســالیب المعاملــة الوالدیــة التــي یتعرضــون لهــا فتنقــسم الــى 

هي المقاییس التي تقیس المعاملة الوالدیة بـصفة عامـة دون تمییـز : فئتین، الفئة األولى
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 أن یطلـب مـن األبنـاء اسـتجابة خاصــة بـین أسـالیب األبـاء واألمهـات فـي المعاملــة، ودون
فهي المقاییس التـي یقـدم : بمعاملة األب، واستجابة خاصة بمعاملة األم؛ أما الفئة الثانیة

فیها صورتین من المقیاس إحداهما للحكم على أسالیب معاملة األب، واألخرى للحكم على 
  ). 2014عبدالوهاب، (أسالیب معاملة األم، كما یدركهما األبناء

أن اســتخدام  ) 2012 ؛ أبــومرق وأبــو عقیــل، 2010حمــود، : (یــشیر كــل مــنو
مقـاییس الفئــة الثانیـة یــسهل عملیـة المقارنــة بــین األبـاء واألمهــات فـي أســالیب المعاملــة 

  .الوالدیة
وقد لوحظ أن أغلب المقاییس التي تقدم لألباء واألمهات إلبداء ما یمارسونه من 

 صورتین غیر مختلفتین، وهذا یجعل الحكم علـى نتـائج أسالیب معاملة والدیة تحتوي على
المقارنة القائمة على اسـتخدام هـذه المقـاییس یتوقـف علـى ضـرورة تـوفر أدلـة علـى عـدم 
وجود تحیـز فـي فقـرات المقیـاس لـصالح أحـد الوالـدین، أي ضـرورة التأكـد مـن عـدم وجـود 

ركها األبنـاء فـي احتمالیـة فروق بین األباء واألمهات ذوي نفـس المعاملـة الوالدیـة كمـا یـد
ٕاختیار أبنائهم لبدائل االستجابة عن الفقرات، واال فإن الفروق بـین األبـاء واألمهـات قـد ال 
ًتكـون فروقـا حقیقیـة تعـود إلـى االخـتالف فـي أسـالیب المعاملـة الوالدیـة التـي یمارســونها، 

عـة المهـام واألدوار ًولكنها قد تكون فروقا غیر حقیقیة تعود الـى اخـتالف الوالـدین فـي طبی
التــي ینــاط بكــل منهمــا القیــام بهــا فــي ضــوء ثقافــة المجتمــع وقیمــه وعاداتــه، وهــذا یعنــي 
ضرورة تأكد معد المقیـاس ومـستخدمیه مـن خلـو فقـرات صـورتي المقیـاس مـن أیـة فقـرات 
متحیزة ضد أو لصالح أحد الوالدین، أي عـدم ظهـور األداء التفاضـلي  علـى أیـة فقـرة مـن 

  ).  2014عبدالوهاب، (قیاس ضد أو لصالح أحد الوالدینفقرات الم
ًویعد هذا االجراء ضروریا نظرا لما أشار إلیه كل من  ؛ 2013صبطي وتومي، : (ً

Mury, Brody, Simons, Cutrona & Gibbons, 2008 ( مـن تـأثر أسـالیب
في واخـتالف تربیة الوالدین لألبناء باختالف المستوى التعلیمي واالقتصادي والعقلـي والثقـا

  .المهام المطلوبة منهما حسب ثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده وعقائده
وقد اتجه بعض الباحثین إلى تفسیر داللة الفروق بین األبناء مـن الجنـسین فـي 
إدراكهم ألسالیب المعاملة الوالدیة على أساس التفرقة التـي یمارسـها الوالـدین بـین األبنـاء 

لك كثیر من التوصیات واالرشادات للوالدین للحیلولة دون هذه من الجنسین، وترتب على ذ
التفرقة المفترضة، ولكن الفروق بین األبنـاء مـن الجنـسین فـي ادراكهـم ألسـالیب المعاملـة 
ــسین لهــذه  ــاء مــن الجن ــة ناتجــة عــن اخــتالف ادراك األبن ــة قــد تكــون فروقــا حقیقی ًالوالدی

ة عــن تحیــز فقــرات المقیــاس لــصالح أحــد ًاألســالیب، وقــد تكــون فروقــا غیــر حقیقیــة ناتجــ
الجنسین، وبالتالي فإن دقة نتائج هذه البحوث تتوقف علـى ضـرورة تـوفر أدلـة علـى عـدم 
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وجــود فــروق بــین األبنــاء مــن الجنــسین ذوي نفــس اإلدراك ألســلوب المعاملــة الوالدیــة فــي 
ضلي على الفقـرة احتمالیة اختیار بدائل االستجابة عن الفقرات، أي عدم ظهور األداء التفا

  ).     2014عبدالوهاب، (بین األبناء نتیجة اختالف جنسهم
  :الدراسات السابقة

هــدفت الــى الكــشف عــن األداء  ):Zwick & Erickan, 1989(دراســة 
التفاضلي لمتغیرات الجنس والعرق واألصل في فقرات اختبار فرعي فـي التـاریخ األمریكـي، 

ًطالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر في ) 7773(وطبق االختبار على عینة بلغت 
 هــانزل لتحلیــل اســتجابات الطلبــة –مــدارس الوالیــات المتحــدة، واســتخدمت طریقــة مانتــل 

ذوي األصـول األسـبانیة واألمـریكیین (، و )السود والبـیض(، و )الذكور واالناث(األمریكیین
جنس والعـرق واألصـل، حیـث ، وأظهرت النتائج عن عدد من الفقرات المتحیزة لل)األصلیین

تحیزت الفقرات للـذكور ضـد اإلنـاث، وللبـیض ضـد الـسود، ولألمـریكیین مـن ذوي األصـول 
األسبانیة ضد األمریكیین األصلیین، وفسر سبب تحیز الفقرات لصالح الذكور لعدم اهتمـام 

ة اإلناث بالتاریخ، كما فسر سـبب تحیـز الفقـرات لـصالح األمـریكیین مـن األصـول األسـبانی
 .للخبرات الفنیة التي یمتلكونها

هدفت الى الكشف عن األداء التفاضـلي لمتغیـر المجـال  ):Pae, 2004(دراسة 
األكادیمي في فقرات اختبار الجزء اإلنجلیـزي مـن اختبـار القبـول الكـوري، وتكـون االختبـار 

فقــرة تقــیس مهــارة ) 38(فقــرة تقــیس مهــارات االســتماع، و ) 17: (فقــرة منهــا) 55(مــن 
ــى عینــة بلغــت  ــار عل ــق االختب مفحــوص، واســتخدمت ) 14000(اســتیعاب المقــروء، وطب

فقرة ) 18( هانزل في الكشف عن األداء التفاضلي، وأظهرت النتائج وجود –طریقة مانتل 
فقرة ) 11: ( هانزل منها–ذات أداء تفاضلي لمتغیر المجال األكادیمي حسب طریقة مانتل 

  .     لصالح العلوم اإلنسانیة)7(لصالح العلوم الطبیعیة، و 
هدفت إلى الكشف عن مصادر تحیز  ):Uiterwijk & Vallen, 2005(دراسة 

ًالبنیة اللغویة وفقا لمتغیر العرق، في اختبار التحصیل النهائي الخاص بالطلبة المهاجرین 
ــا، وتكــون االختبــار مــن  ــى المانی ــة مجــاالت) 540(ال ــى ثالث ــرة موزعــة بالتــساوي عل : فق

فقـــرة معالجــة المعلومـــات، وطبـــق ) 180(فقــرة للریاضـــیات، ) 180(فقــرة للغـــة، ) 180(
ــى عینــة بلغــت  ــار عل ــة مانتــل ) 860(االختب ــا، واســتخدمت طریق ــة –ًطالب  هــانزل، وطریق

اإلجــراءات التحكیمیــة للكــشف عــن مــصادر التحیــز المختلفــة فــي الفقــرات، وبینــت النتــائج 
فقـرة غیـر متحیـزة حـسب ) 30(لمـاني األصـل، وفقـرة متحیـزة لـصالح الطلبـة ا) 48(وجود 

  . هانزل–طریقة مانتل 
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ــارك، (دراســة  ــي فقــرات ): 2010مب ــى الكــشف عــن األداء التفاضــلي ف هــدفت ال
الدولـة، واللغـة، واالنتمـاء : ًتبعـا لمتغیـرات) 2006(اختبار العلوم في الدراسة الدولیة بیزا 

) 400000(بــار علــى عینــة بلغــت لمنظمــة التنمیــة والتعــاون االقتــصادي، وطبــق االخت
 هانزل، –فقرة، واستخدمت طریقة مانتل ) 97(مفحوص، وتكونت فقرات اختبار العلوم من 

ــائج عــن وجــود  ًفقــرة أظهــرت أداء تفاضــلیا  )63(وطریقــة نــسبة األرجحیــة، وتوصــلت النت ً
ول  هانزل ولـصالح مجموعـة الـد–حسب طریقة مانتل ) األردن مقابل غیرها(لمتغیر الدولة

ًفقرة أظهرت أداء تفاضـلیا لمتغیـر الدولـة حـسب )23(األخرى، كما بینت النتائج عن وجود  ً
ــائج عــن وجــود  ــدول األخــرى، وتوصــلت النت ــصالح مجموعــة ال ــة ول ــسبة األرجحی ــة ن طریق

ًفقــرة أظهــرت أداء تفاضــلیا لمتغیــر اللغــة )92( حــسب طریقــة ) العربیــة مقابــل االنجلیزیــة(ً
فقـرة أظهـرت  )37(اللغة االنجلیزیة، كما بینت النتائج عن وجـود  هانزل ولصالح –مانتل 

ًأداء تفاضـــلیا لمتغیـــر اللغـــة حـــسب طریقـــة نـــسبة األرجحیـــة ولـــصالح اللغـــة االنجلیزیـــة،  ً
ًفقــرة أظهــرت أداء تفاضــلیا لمتغیــر االنتمــاء لمنظمــة )92(وتوصــلت النتــائج عــن وجــود  ً
 هانزل ولصالح –حسب طریقة مانتل ) تميتنتمي مقابل التن(التنمیة والتعاون االقتصادي 

ًفقـرة أظهـرت أداء  )18(مجموعة الدول المنتمیـة للمنظمـة، كمـا بینـت النتـائج عـن وجـود 
ًتفاضلیا لمتغیر االنتماء لمنظمة التنمیة والتعاون االقتصادي حسب طریقة نسبة األرجحیة 

  .ولصالح مجموعة الدول المنتمیة للمنظمة
هدفت الى الكشف عـن األداء التفاضـلي فـي فقـرات  ):Karami, 2011(دراسة 

العلـوم اإلنـسانیة، العلـوم (ًاختبارات الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة تبعـا للتخـصص األكـادیمي
مفحـوص، وتكونـت فقـرات االختبـار ) 1562(، وطبق االختبار على عینة بلغت )والهندسة

 هـانزل للكـشف –قـة مانتـل فقرة من نوع االختیار من متعـدد، واسـتخدمت طری) 100(من 
فقـــرة ذات أداء )14(عــن األداء التفاضــلي فـــي فقــرات االختبـــار، وأظهــرت النتـــائج وجــود 

  .تفاضلي ولصالح تخصص العلوم والهندسة
هـدفت الـى الكـشف عـن األداء التفاضـلي فـي فقــرات ): 2011الطراونـة، (دراسـة 

، وطبـق )2010(العلوم لعام االختبار الوطني لطلبة الصف الثامن في مادتي الریاضیات و
فقرة ) 60(ًطالبا وطالبة، وتكونت فقرات االختبار من ) 67455(االختبار على عینة بلغت 

للعلـوم، واسـتخدمت طریقـة ) 30(للریاضـیات و ) 30: (من نوع االختیار مـن متعـدد منهـا
جـود  هانزل للكشف عـن األداء التفاضـلي فـي فقـرات االختبـار، وأظهـرت النتـائج و–مانتل 

فقـرات ) 4(فقرات ذات فـي اختبـار العلـوم ولـصالح االنـاث، و )9(أداء تفاضلي حیث بلغت 
فقـرة فـي كـال االختبـارین ولـصالح سـلطة ) 17(في اختبار الریاضـیات ولـصالح االنـاث، و 

فقـرات لـصالح ) 7(ًالتعلیم الخاص، وأظهرت النتائج ایضا وجود أداء تفاضـلي حیـث بلغـت 
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فقرة لصالح الشمال ) 12(لصالح الوسط مقارنة بالجنوب، ) 3(وب، والشمال مقارنة بالجن
  .مقارنة بالوسط

هـدفت الــى الكـشف عـن األداء التفاضـلي فــي  ):Barnabas, 2012( دراسـة 
ًطالبا ) 1671(فقرات اختبار الریاضیات للمرحلة الثانویة، وطبق االختبار على عینة بلغت 

فقــرة ) 50(بـة، وتكونـت فقــرات االختبـار مـن طال) 846(طالــب، و ) 825: (وطالبـة مـنهم
من نوع االختیار من متعدد، واستخدمت طریقة مربع كاي للكشف عن األداء التفاضلي في 

فقرة، وعلل األداء التفاضلي ) 39(فقرات االختبار، وأظهرت النتائج وجود أداء تفاضلي في 
ــار الریاضــیات بــأن الریاضــیات مقــرر اجبــاري للنجــاح ــة الثانویــة، لفقــرات اختب  فــي المرحل

ــاري، بینمــا یدرســها  ــدیهم اتجاهــات فنیــة یدرســون الریاضــیات بــشكل اجب فــالطالب ممــن ل
  .  األخرون برغبة ومتعة

هــدفت الــى الكــشف عــن األداء التفاضــلي فــي  ):Karakaya, 2012(دراســة 
 علـى فقرات االختبارین الفرعیین بتحدید المستوى في العلـوم والریاضـیات، وطبـق االختبـار

في تركیا، حیث بلغت عینة الصف السادس )  الثامن- السابع –السادس (طالب الصفوف 
طالبـة، وبلغـت عینـة الـصف ) 3299(طالـب، و ) 3614: (ًطالبا وطالبـة مـنهم) 6913(

طالبـة، وبلغـت عینـة ) 3066(طالـب، و ) 3277: (ًطالبا وطالبـة مـنهم) 6333(السابع 
طالبــــة، ) 5084(طالــــب، و ) 4290: (بــــة مــــنهمًطالبــــا وطال) 9374(الــــصف الثــــامن 

 هانزل للكشف عن األداء التفاضلي في فقرات هذه االختبارات، -واستخدمت طریقة مانتل 
ــائج تحیــز  ــار العلــوم منهــا ) 5(وأظهــرت النت فقــرات لــصالح الطالبــات ) 3(فقــرات فــي اختب

ار الریاضـیات منهـا فقرات في اختبـ) 4(وفقرتان لصالح الطالب، كما أظهرت النتائج تحیز 
  . فقرات لصالح الطالب وفقرة واحدة لصالح الطالبات) 3(

هدفت الى الكشف عن األداء التفاضلي في فقرات ): 2013البرصان، (   دراسة 
ًاالختبار الوطني األردني لضبط نوعیة التعلیم لمادة الریاضیات للصف العاشر تبعا لمتغیر 

، وطبق ) مبتدئ-ً ماهر جزئیا – ماهر –متقدم (بعةالجنس، وذلك لكل من المستویات األر
ــــة بلغــــت  ــــى عین ــــار عل ــــنهم) 43486(االختب ــــة م ــــا وطالب طالــــب، و ) 21330: (ًطالب

 -فقــرة، واسـتخدمت طریقــة مانتــل ) 30(طالبـة، وتكونــت فقــرات االختبـار مــن ) 22138(
وجـود أداء هانزل للكشف عن األداء التفاضلي فـي فقـرات هـذا االختبـار، وأظهـرت النتـائج 

) 4(فقـرات لـصالح الطالبـات و ) 5: (فقـرات مـن المـستوى المتقـدم منهـا) 9(تفاضلي فـي 
ــي  ــضا وجــود أداء تفاضــلي ف ــائج ای ــصالح الطــالب، وأظهــرت النت ــرة مــن ) 14(ًفقــرات ل فق

فقرات لصالح الطالب، وبینـت ) 4(فقرات لصالح الطالبات و ) 10: (المستوى الماهر منها
فقـرات ) 10: (ًفقرة من المستوى المـاهر جزئیـا منهـا) 19( تفاضلي في النتائج وجود أداء
ًفقرات لصالح الطالبات، وبینت النتائج ایضا وجود أداء تفاضلي في ) 9(لصالح الطالب و 
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فقـرة لـصالح ) 8(فقـرات لـصالح الطـالب و ) 12: (فقرة من المستوى المبتـدئ منهـا) 20(
  .الطالبات

 هدفت الى الكشف عن األداء التفاضلي لمفردات ):2014عبدالوهاب، (  دراسة 
ًمقیاس أسالیب المعاملـة الوالدیـة تبعـا لمتغیـر الجـنس، وطبـق االختبـار علـى عینـة بلغـت 

طالبــة، وتكونــت فقــرات االختبــار مــن ) 81(طالــب، و ) 76: (ًطالبــا وطالبــة مــنهم) 157(
تفاضلي في فقرات هذا  هانزل للكشف عن األداء ال-فقرة، واستخدمت طریقة مانتل ) 60(

االختبار، وقد أسفرت النتائج عن ظهور األداء التفاضلي بـین الـذكور واالنـاث مـن األبنـاء 
فقرة من فقرات المقیاس فـي ) 11(فقرات من فقرات المقیاس في صورة األب، و ) 9(على 

 صورة األم، كمـا ظهـر أداء تفاضـلي بـین أسـالیب معاملـة األب وأسـالیب معاملـة األم علـى
  . فقرات عند االناث من األبناء) 7(فقرات عند الذكور من األبناء، و ) 9(

ًهدفت الى الكشف عن األداء التفاضـلي تبعـا لمتغیـر ): 2016البشاشة، (دراسة 
في مبحثي العلوم والقراءة، وطبق االختبار على ) 2012(الجنس في االختبار الدولي بیزا 

) 97(لصف العاشر، وتكونت فقـرات االختبـار مـن ًطالبا وطالبة من ا) 7038(عینة بلغت 
ــار القــراءة، و) 44(فقــرة بوقــع  ــار العلــوم، واســتخدمت طریقــة ) 53(فقــرة الختب فقــرة الختب

 هانزل، وطریقة نسبة األرجحیة العظمى للكـشف عـن األداء التفاضـلي فـي فقـرات –مانتل 
فقـرة مـن )39(ث علـى االختبارین، وأسـفرت النتـائج عـن وجـود أداء تفاضـلي لـصالح االنـا

ــار القــراءة، وعلــى  ــار العلــوم، وفقــرة واحــدة لــصالح )40(فقــرات اختب فقــرة مــن فقــرات اختب
  . الذكور في اختبار العلوم فقط وباتفاق الطریقتین

ــسكارنة، ( دراســة  ــرات ): 2017ال ــى الكــشف عــن األداء التفاضــلي لفق هــدفت ال
ـــة األ ـــة الجامع ـــدى طلب ـــاس اتجاهـــات نحـــو اإلحـــصاء ل ـــع الفقـــرات مقی ـــا لتوزی ًردنیـــة تبع

ــرة ســالبة المــضمون، و % صــفر(الــسالبة ــق %)100، % 75، % 50، % 25فق ، وطب
ــة بلغــت  ــى عین ــار عل ــة بواقــع ) 3385(االختب ــا وطالب ــة ممــن ) 1517(ًطالب ــا وطالب ًطالب

ــسانیة، و  ــي الكلیــات اإلن ــي الكلیــات ) 1868(یدرســون ف ــة ممــن یدرســون ف ًطالبــا وطالب
للكشف ) G2  وX2( فقرة، واستخدمت طریقتي ) 20( فقرات االختبار من العلمیة، وتكونت

ــائج الــى أن أعلــى نــسبة توزیــع  ــار، وتوصــلت النت عــن األداء التفاضــلي فــي فقــرات االختب
ًالفقرات السالبة التي أبدت أداء تفاضلیا تبعا لطریقة  ً ً )X2 ( قد كانت للمقیاس الذي یشتمل

لــى التــوالي، كمــا توصــلت النتــائج الـــى أن ع%) 100، % 25، % 75، % 50(علــى 
ًأعلى نسبة توزیع الفقرات السالبة التـي أبـدت أداء تفاضـلیا تبعـا لطریقـة  ً ً )G2 ( قـد كانـت

  .على التوالي%)  25، % 75، % 50، % 100(للمقیاس الذي یشتمل على 



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -697-

هــدفت الــى الكــشف عــن األداء التفاضــلي ): 2017البطــوش والقرعــان، (دراســة 
ًفـــــي أدوات تقیـــــیم الطلبـــــة لجـــــودة التعلـــــیم العـــــالي فـــــي األردن تبعـــــا للكلیـــــة للفقـــــرات 
ًطالبـا ) 5824(، وطبـق االختبـار علـى عینـة بلغـت ) العلـوم- اآلداب –التربیة (األكادیمیة

فقرة، واستخدمت طریقة مانتـل ) 20(وطالبة بجامعة الیرموك، وتكونت فقرات االختبار من 
) 4(ضلي في فقرات االختبار، وأشارت النتائج الـى وجـود  هانزل للكشف عن األداء التفا–

ًفقرات أبدت أداء تفاضلیا وفقا للكلیة األكادیمیة ولصالح كلیة العلوم ً ً.  
هـدفت إلـى تقـصي أثـر حقـل  ):Alquraan & Alkuwaiti, 2017(دراسـة 

یم للطالب كمصدر لألداء التفاضلي في فقرات تقییم فعالیـة وجـودة التعلـ)التخصص(المعرفة
ـــن  ـــة م ـــب، وتكونـــت العین ـــن وجهـــة نظـــر الطال ـــالي م ـــة فـــي ) 36459(الع ـــا وطالب ًطالب

بجامعـة االمـام عبـدالرحمن بـن فیـصل، وقـد تـم التحلیـل ) التربیة، الصحة، الهندسـة(كلیات
ًباستخدام نموذج راش المعدل، وأظهرت النتائج وجود أربع فقرات أبدت أداء تفاضلیا حسب  ً

رات احتمالیة أن تكون تلك الفقرات متحیزة لكلیـة دون أخـرى، كمـا الكلیة، وأكد محتوى الفق
بینت النتائج أن حذف الفقرات ذات األداء التفاضـلي یـسهم وبداللـة إحـصائیة فـي تحـسین 

  .صدق البناء لألداة
هدفت الى الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار ): 2017العناتي، (دراسة 

)TONI-4 ( الطالب، ودخل األسرة، والمستوى التعلیمـي لـألم، وطبـق ًوفقا لمتغیرات جنس
ًطالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي بمدارس ) 414(االختبار على عینة بلغت 

 هانزل للكشف –فقرة، واستخدمت طریقة مانتل ) 50(األردن، وتكونت فقرات االختبار من 
ائج الـى وجـود أداء تفاضـلي لـصالح عن األداء التفاضلي في فقرات االختبار، وأشارت النتـ

، ووجــود أداء تفاضــلي لــصالح األســر ذات الــدخل )44 ، 40(الــذكور فــي فقــرتین همــا 
 ، 17(، ووجود أداء تفاضلي في الفقرات )47 ، 44(في الفقرتین )  دینار فما فوق450(

مـي ًوفقا لمتغیر المستوى التعلیمي لـألم ولـصالح المـستوى التعلی) 58 ، 56 ، 47 ، 37
  .بكالوریوس فأكثر
هـــدفت الــى الكـــشف عــن األداء التفاضـــلي ): 2018أوعـــال ومطارنــة، ( دراســة 

ــــوع  ــــري الن ــــة تبعــــا لمتغی ــــة اإلنجلیزی ــــي مــــادة اللغ ــــستوى ف ــــد الم ــــار تحدی ــــرات اختب ًلفق
، وطبق االختبـار علـى عینـة بلغـت ) علمي-أدبي (، والتخصص) ذكور-إناث (االجتماعي

فقــرة، ) 25(بــة جامعــة مونــه، وتكونــت فقــرات االختبــار مــن ًطالبــا وطالبــة مــن طل) 380(
ـــصعوبة–واســـتخدمت طریقـــة مانتـــل  للكـــشف عـــن األداء ) b( هـــانزل، وطریقـــة معلـــم ال

الى وجـود ) b(التفاضلي في فقرات االختبار، وتوصلت النتائج حسب طریقة معلم الصعوبة
ًفقرات أبدت أداء تفاضلیا وفقا للنـوع االجتمـاعي ولـصالح) 3( ً فقـرة ) 18( االنـاث، ووجـود ً

ــــــــــصالح التخــــــــــصص                    ــــــــــادیمي ول ــــــــــا للتخــــــــــصص األك ــــــــــدت أداء تفاضــــــــــلیا وفق ًأب ً ً
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ًفقرات أبدت أداء ) 5( هانزل الى وجود –العلمي، كما توصلت النتائج حسب طریقة مانتل 
ًتفاضلیا وفقا للنوع االجتماعي منها،  ح الذكور فقرة لصال) 2(فقرات لصالح االناث، و ) 3(ً

ًفقــــــرات أبــــــدت أداء تفاضــــــلیا وفقــــــا للتخــــــصص األكــــــادیمي ولــــــصالح               ) 9(، ووجــــــود  ً ً
  .التخصص العلمي

  :تعقیب على الدراسات السابقة   
یالحـــظ مـــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات الـــسابقة، أنهـــا تباینـــت فـــي أهـــدافها 

ًرة تبعـا لمتغیـر واحـد مثـل ومتغیراتها، فهدف بعضها الى الكشف عن األداء التفاضـلي للفقـ
 ؛ Karami, 2011؛ Uiterwijk & Vallen, 2005 ؛Pae, 2004 :(دراسة كل من

Barnabas, 2012 ؛ Karakaya, 2012 ،؛ البرصـــان، 2013؛ مبـــارك ومبـــارك
؛ البطـوش والقرعـان، 2017؛ الـسكارنة، 2016؛ البـشاشة، 2014؛ عبدالوهاب، 2013
، وبعـضها هـدف الـى الكـشف عـن األداء )Alquraan & Alkuwaiti،2017 ؛ 2017

؛ Zwick & Erickan, 1989 : (ًالتفاضـلي للفقـرة تبعـا لمتغیـرین مثـل دراسـة كـل مـن
، والـبعض اآلخـر هـدف الـى الكـشف عـن األداء التفاضـلي للفقـرة )2018أوعال ومطارنـة، 

ي،  ؛ العنــات2011؛ الطراونـة، 2010مبــارك، :( ًتبعـا لـثالث متغیــرات مثـل دراســة كـل مـن
، في حـین هـدف بعـض الدراسـات الـى اسـتخدام طریقـة واحـدة للكـشف عـن األداء )2017

 Karami, 2011؛ Zwick & Erickan, 1989: (التفاضلي للفقرة مثل دراسة كل من
؛ مبـارك ومبـارك، Karakaya, 2012؛  Barnabas, 2012 ؛2011؛ الطراونـة، 

 ؛ العنــاتي، 2017؛ البطــوش والقرعــان، 2014؛ عبــدالوهاب، 2013؛ البرصــان، 2013
؛ Pae, 2004: (، والــبعض اســـتخدم طـــریقتین أو أكثـــر مثــل دراســـة كـــل مـــن)2017

Uiterwijk & Vallen, 2005 ،؛ الـــسكارنة، 2016؛ البــشاشة، 2010؛ مبــارك
رة الدراســات فــي البیئــة الــسعودیة التــي ،كمــا یالحــظ نــد)2018؛ أوعــال ومطارنــة، 2017

تناولت األداء التفاضلي بشكل عـام، وغیـاب الدراسـات التـي بحثـت فـي الكـشف عـن األداء 
ـــو"التفاضـــلي الختبـــار  ـــة الوالدیـــة " إمب ـــة وتعریـــب-ألســـالیب المعامل عبـــدالرحمن : ترجم

أتي من وجهة نظر األبنـاء بـشكل خـاص فـي حـدود علـم الباحـث، ویـ - 1990والمغربي، 
هــذا البحــث لیتمیــز عــن ســابقه فــي موضــوعه وهدفــه الــذي تمثــل فــي الكــشف عــن األداء 

الجــنس، : (ألســالیب المعاملــة الوالدیــة حــسب متغیــرات" إمبــو"التفاضــلي لفقــرات اختبــار 
 –باسـتخدام طریقـة مانتــل ) مـستوى تعلـیم األب، مـستوى تعلـیم األم، مــستوى دخـل األسـرة

قد استفاد من الدراسات السابقة في اختیار منهجیـة البحـث هانزل، وال شك أن هذا البحث 
  . وأداته
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  :منهج البحث واجراءاته  
  :منهج البحث  

" امبـو"تم استخدام المنهج الوصفي للكشف عن األداء التفاضـلي لفقـرات اختبـار 
ألسالیب المعاملة الوالدیة لـدى طـالب وطالبـات الـصف الثـاني ثـانوي، وذلـك لمناسـبة هـذا 

وباعتبــار أن هــذا المــنهج ال یكتفــي بجمــع البیانــات نهج وطبیعــة هــذا البحــث وأهدافــه، المـ
وتنظیمها، بل یتعدى ذلك إلـى تحلیلهـا وتفـسیرها للتوصـل إلـى مجموعـة مـن النتـائج التـي 

َتعین على فهم الواقع ومن ثم العمل على تحسینه ُ..  
  :مجتمع وعینة البحث  

لبات الـصف الثـاني ثـانوي بـإدارة تعلـیم تالف مجتمع البحث من جمیع طالب وطا
ًطالبــا وطالبـــة، ) 5264( والبــالغ عــددهم 2018/2019محافظــة صــبیا للعــام الدراســـي 

طالبـة، وتـم ) 140(ًطالبـا و) 134(ًطالبا وطالبة، منهم ) 274(وتكونت عینة البحث من 
یمیـة الـى تـسعة  وذلك مـن خـالل تقـسیم اإلدارة التعلاختیارهم بالطریقة العشوائیة العنقودیة

 الدایر – هروب – العیدابي – الریث – الدرب – بیش – ضمد –صبیا : (مكاتب تعلیم هي
بطریقـة عـشوائیة بـسیطة، ومـن ثـم تـم اختیـار ) مكتب تعلـیم صـبیا(، وتم اختیار ) فیفاء–
 -مدرســتین بنــین : (مـدارس مــن مكتــب تعلــیم صــبیا بطریقـة عــشوائیة بــسیطة بواقــع) 4(

  :ًتوزیع أفراد العینة وفقا لمتغیر الجنس) 2( ویوضح الجدول ،)مدرستین بنات
  توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس): 2(جدول 
  االجمالي  التكرار  المستوى المتغیر

 الجنس 134 ذكر
 140 انثى

274  
  

  :أداة البحث  
ــار  ــو"اســتخدم الباحــث اختب ــاء " امب ــدركها األبن ــة كمــا ی ــة الوالدی ألســالیب المعامل

  ). 1990عبدالرحمن والمغربي، : ترجمة وتعریب(
االمبو "وأسموه ) Perris, et al., 1980(ووضع هذا االختبار بیرس وآخرون 

EMBU " وهي الحروف األولى من اسم االختبار باللغة السویدیة)Egna Menner av 
Barndoms Uppfosrnam) .(1993العریني، : في(  

ًفقــرة تقــیس أربعــة عــشر بعــدا ألســالیب ) 75(وتكونــت فقــرات هــذا االختبــار مــن 
ــاد هــي ــى حــدة، وهــذه األبع ــل مــن األب واألم عل ــك لك ــدین، وذل ــد الوال ــة عن اإلیــذاء : التربی
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فقـرات، الـرفض ) 5(فقـرات، اإلذالل ) 6(فقرات، القسوة ) 6(فقرات، الحرمان ) 5(الجسدي 
فقــرات، ) 5(، التــسامح فقــرات) 5(فقــرات، التــدخل الزائــد ) 6(فقــرات، الحمایــة الزائــدة ) 5(

فقــرات، ) 6(فقــرات، اإلشــعار بالــذنب ) 5(فقــرات، التوجیــه لألفــضل ) 5(التعــاطف الوالــدي 
  ).2009الحربي، : في(فقرات) 6(فقرات، التدلیل ) 5(فقرات، تفضیل األخوة ) 5(التشجیع 

ــام روس وآخــرون  بتقنــین االختبــار وقیــاس ) Ross, et al., 1982(وق
بات على المتحدثین باإلنجلیزیة، وكذلك تم تقنینـه علـى المتحـدثین صالحیته من صدق وث

عبـدالرحمن (، وقـام )Arrbindeu, et al., 1983(باأللمانیة بواسطة اربندال وآخـرون 
بترجمة النسخة اإلنجلیزیة الى العربیة وتقنینه علـى البیئـة المـصریة، ) 1990والمغربي، 

  )1993العریني، : في.(السعودیةلى البیئة بتقنین االختبار ع) 1993العریني، (وقام 
  : االختبار صدق

تم التأكد من صـدق االختبـار فـي صـورته األجنبیـة مـن خـالل عـدة دراسـات، أمـا 
علــى مــستوى البیئــة المــصریة فــتم حــساب صــدق المحكمــین، والــصدق العــاملي، وصــدق 

وقـد بینـت جمیـع الموازنة الطرفیة، بینما في البیئة السعودیة تم حساب صـدق المحكمـین، 
هــذه الطــرق صــالحیة االختبــار وصــدقه فــي قیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها 

  ). 2009الحربي، : في(األبناء
  : صدق االختبار في البحث الحالي

  ":صورة األب" صدق االختبار -
تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات األبعاد الفرعیة والدرجة 

حیث تراوحت قیم معامالت ). 1(یة للبعد الذي تنتمي إلیه، كما هو موضح في الملحق الكل
؛ مـا عـدا )0.05 و 0.01(، وجمیعهـا دالـة عنـد مـستوى )0.77 - 0.13(االرتباط بین 

فهي غیر دالة وقد تم حذفها، وهذا یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیـة ) 16(الفقرة 
  .من الصدق

  ":صورة األم" صدق االختبار -
تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات األبعاد الفرعیة والدرجة 

حیث تراوحت قیم معامالت ). 2(الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، كما هو موضح في الملحق 
؛ مـا عـدا )0.05 و 0.01(، وجمیعهـا دالـة عنـد مـستوى )0.73 - 0.12(االرتباط بین 

غیر دالة وقد تم حذفها، وهذا یـدل علـى أن االختبـار یتمتـع بدرجـة عالیـة فهي ) 1(الفقرة 
  .من الصدق
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  :ثبات االختبار
تم التأكد من ثبات االختبار في صورته األجنبیة من خالل عدة دراسات، أما على 
ٕمستوى البیئة المصریة، والبیئة السعودیة فتم حساب االتساق الداخلي، واعـادة التطبیـق، 

  ). 2015حنان، (میع هذه الطرق تمتع االختبار بدرجة عالیة من الثباتوقد بینت ج
  :ثبات االختبار في البحث الحالي

  ":صورة األب" معامل كیودر ریتشاردسون -
، )0.86(تــم حــساب معامــل الثبــات كیــودر ریتــشاردسون لالختبــار ككــل، إذ بلــغ 

  . وهذا یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات
  ":صورة األم" معامل كیودر ریتشاردسون -

، )0.85(تــم حــساب معامــل الثبــات كیــودر ریتــشاردسون لالختبــار ككــل، إذ بلــغ 
  . وهذا یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات

  :األسالیب اإلحصائیة  
  :استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة

 .المتوسطات واالنحرافات -
 . هانزل-ل طریقة مانت -
  ،RMSEA: مؤشرات صـدق البنـاء الـداخلي(التحلیل العاملي التوكیدي  -

NCP ، AIC ، SRMR ، CFI.(  
  :نتائج البحث وتفسیرها   
ًوفقــا لمتغیــر ) صــورة األب" (إمبــو"مــا األداء التفاضــلي لفقــرات اختبــار : الــسؤال األول  

  م محافظة صبیا؟الجنس لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلی
لإلجابة عن السؤال األول تم حـساب متوسـط اسـتجابات الطـالب والطالبـات علـى 

  ):3(كما یبینها الجدول " إمبو"كل فقرة من فقرات اختبار 
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متوسطات استجابات الطالب والطالبات على كل فقرة من فقرات اختبار ): 3(جدول 
  )صورة األب"(إمبو"

  الطالبات  الطالب  الطالبات  الطالب
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري

  
االنحراف  المتوسط  لفقرةا

االنحراف  المتوسط المعیاري
 المعیاري

1  0.888 0.316 0.750 0.435 41  0.254 0.437 0.250 0.435 
2 0.433 0.497 0.550 0.499 42 0.239 0.428 0.179 0.384 
3 0.313 0.466 0.286 0.453 43 0.172 0.378 0.164 0.372 
4 0.157 0.364 0.229 0.421 44 0.201 0.403 0.200 0.401 
5 0.216 0.413 0.400 0.492 45 0.187 0.391 0.207 0.407 
6 0.537 0.500 0.557 0.499 46 0.351 0.479 0.329 0.471 
7  0.410 0.494 0.350 0.479 47  0.284 0.452 0.350 0.479 
8  0.806 0.397 0.657 0.476 48  0.784 0.413 0.586 0.494 
9  0.784 0.413 0.736 0.443 49  0.724 0.449 0.679 0.469 
10  0.933 0.251 0.836 0.372 50  0.761 0.428 0.757 0.430 
11  0.694 0.463 0.550 0.499 51  0.873 0.334 0.657 0.476 
12  0.873 0.334 0.829 0.378 52  0.463 0.500 0.364 0.483 
13  0.224 0.418 0.357 0.481 53  0.500 0.502 0.579 0.496 
14  0.090 0.287 0.193 0.396 54  0.239 0.428 0.271 0.446 
15  0.164 0.372 0.136 0.344 55  0.440 0.498 0.364 0.483 
16  0.343 0.477 0.264 0.443 56  0.239 0.428 0.221 0.417 
17  0.254 0.437 0.179 0.384 57  0.351 0.479 0.314 0.466 
18  0.164 0.372 0.164 0.372 58  0.209 0.408 0.179 0.384 
19  0.507 0.502 0.293 0.457 59  0.358 0.481 0.243 0.430 
20  0.246 0.432 0.200 0.401 60  0.373 0.485 0.250 0.435 
21  0.888 0.316 0.764 0.426 61  0.463 0.500 0.321 0.469 
22  0.813 0.391 0.793 0.407 62  0.575 0.496 0.464 0.501 
23  0.940 0.238 0.843 0.365 63  0.731 0.445 0.571 0.497 
24  0.276 0.449 0.171 0.378 64  0.604 0.491 0.593 0.493 
25  0.910 0.287 0.843 0.365 65  0.821 0.385 0.750 0.435 
26  0.187 0.391 0.164 0.372 66  0.731 0.445 0.707 0.457 
27  0.231 0.423 0.271 0.446 67  0.799 0.403 0.693 0.463 
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  الطالبات  الطالب  الطالبات  الطالب
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري

  
االنحراف  المتوسط  لفقرةا

االنحراف  المتوسط المعیاري
 المعیاري

28  0.291 0.456 0.250 0.435 68  0.284 0.452 0.200 0.401 
29  0.187 0.391 0.164 0.372 69  0.269 0.445 0.257 0.439 
30  0.567 0.497 0.536 0.501 70  0.261 0.441 0.221 0.417 
31  0.552 0.499 0.393 0.490 71  0.224 0.418 0.157 0.365 
32  0.664 0.474 0.593 0.493 72  0.433 0.497 0.336 0.474 
33  0.619 0.487 0.450 0.499 73  0.515 0.502 0.543 0.500 
34  0.351 0.479 0.400 0.492 74  0.246 0.432 0.257 0.439 
35  0.597 0.492 0.693 0.463       
36  0.754 0.432 0.764 0.426       
37  0.791 0.408 0.457 0.500       
38  0.321 0.469 0.271 0.446       
39  0.776 0.418 0.557 0.499       
40  0.224 0.418 0.243 0.430       

وجود فروق ظاهریـة بـین متوسـطات اسـتجابات كـل ) 3(یتضح من الجدول 
ألداء التفاضلي لفقـرات ، وللكشف عن ا"إمبو"من الطالب والطالبات على فقرات اختبار

  :    یبین ذلك) 4( هانزل، والجدول –االختبار تم استخدام طریقة مانتل 
 هانزل للكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار - اختبار مانتل ): 4(جدول 

  )صورة األب("إمبو"
اختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزل

  الفقرة
X2

MH 
 

 
 الداللة

 

األداء 
التفاضلي 

  لصالح
  
  الفقرة

 
X2

MH 
 

 
 الداللة

 

اء األد
التفاضلي 

  لصالح
   الفقرة

X2
MH 
 

 
 الداللة

 

األداء 
التفاضلي 

  لصالح

 الطالب 0.001 10.861  51 ال یوجد 0.318 0.997  26  ال یوجد 0.087 2.924  1
   یوجدال 0.991 0.000  52 ال یوجد 0.073 3.221  27  ال یوجد 0.103 2.657 2
 الطالبات 0.020 5.440  53 ال یوجد 0.948 0.004  28  ال یوجد 0.570 0.323 3
 ال یوجد 0.127 2.330  54 ال یوجد 0.725 0.123  29  الطالبات 0.047 3.956 4
 ال یوجد 0.931 0.008  55 ال یوجد 0.939 0.006  30  الطالبات 15.6780.000 5
 ال یوجد 0.393 0.731  56 لطالبا 0.023 5.141  31  ال یوجد 0.534 0.405 6
 ال یوجد 0.928 0.008  57 ال یوجد 0.383 0.762  32  ال یوجد 0.888 0.020  7
 ال یوجد 0.892 0.019  58 الطالب 0.035 4.447  33  ال یوجد 0.141 2.168  8
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اختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزل
  الفقرة

X2
MH 
 

 
 الداللة

 

األداء 
التفاضلي 

  لصالح
  
  الفقرة

 
X2

MH 
 

 
 الداللة

 

اء األد
التفاضلي 

  لصالح
   الفقرة

X2
MH 
 

 
 الداللة

 

األداء 
التفاضلي 

  لصالح

 ال یوجد 0.483 0.493  59 ال یوجد 0.223 1.487  34  ال یوجد 0.984 0.000  9
 ال یوجد 0.532 0.390  60 ال یوجد 0.078 3.098  35  جدال یو 0.669 0.183  10
 ال یوجد 0.136 2.227  61 ال یوجد 0.391 0.736  36  ال یوجد 0.175 1.843  11
 ال یوجد 0.725 0.124  62 الطالب 0.000 18.237  37  ال یوجد 0.373 0.792  12
 وجدال ی 0.128 2.323  63 ال یوجد 0.488 0.482  38  الطالبات 0.003 9.012  13
 ال یوجد 0.744 0.106  64 الطالب 0.015 5.919  39  الطالبات 0.010 6.597  14
 ال یوجد 0.889 0.020  65 ال یوجد 0.083 3.012  40  ال یوجد 0.904 0.015  15
 ال یوجد 0.922 0.010  66 ال یوجد 0.148 2.091 41  ال یوجد 0.862 0.030  16
  ال یوجد 0.340 0.912  67  یوجدال  0.899 0.016  42  ال یوجد 0.924 0.009  17
 ال یوجد 0.961 0.002  68 ال یوجد 0.389 0.742 43  ال یوجد 0.470 0.521  18
 ال یوجد 0.460 0.546  69 ال یوجد 0.302 1.066 44  الطالب 0.037 4.365  19
 ال یوجد 0.678 0.172  70 ال یوجد 0.182 1.781 45  ال یوجد 0.370 0.802  20
 ال یوجد 0.865 0.019  71 ال یوجد 0.735 0.115 46  البالط 0.035 4.425  21
 ال یوجد 0.721 0.127  72 الطالبات 0.038 4.293  47  ال یوجد 0.803 0.062  22
 ال یوجد 0.319 0.993  73 الطالب 0.003 8.675  48  ال یوجد 0.066 3.378  23
 وجدال ی 0.171 1.870  74 ال یوجد 0.828 0.047  49  ال یوجد 0.121 2.402  24
      ال یوجد 0.899 0.016  50  ال یوجد 0.251 1.318  25

ًفقـرة أظهـرت أداء تفاضـلیا مـن أصـل ) 14(وجـود ) 4(یتضح من الجدول  ً)74 (
 –لمتغیـر النــوع، وحـسب طریقـة مانتــل ًوفقـا ) صــورة األب" (إمبـو"اختبـار فقـرة مـن فقــرات 

ــا نــسبته  ــار، منهــا%) 19(هــانزل، وهــي تــشكل م فقــرات لــصالح ) 8 (مــن فقــرات االختب
ًفقـرات لــصالح الطالبـات، وقــد توزعـت الفقـرات التــي أظهـرت أداء تفاضــلیا ) 6(الطـالب، و  ً

، وفقـرتین )االذالل(لصالح الطالب على بعض أبعاد االختبار بواقع فقرة واحدة للبعد الرابـع 
وفقـرة واحـدة ، )التـدخل الزائـد(، وفقـرة واحـدة للبعـد الـسابع )الحمایة الزائدة(للبعد السادس 
، وفقرة واحدة للبعد الثاني )التوجه لألفضل(، وفقرتین للبعد العاشر )التسامح(للبعد الثامن 

ً، بینما توزعت الفقرات التـي أظهـرت أداء تفاضـلیا لـصالح الطالبـات علـى )التشجیع(عشر  ً
 الخـامس ، وفقـرة واحـدة للبعـد)اإلذالل(بعض أبعاد االختبار بواقع فقـرة واحـدة للبعـد الرابـع 

، وفقـرة واحـدة للبعـد الثـاني عـشر )الحمایـة الزائـدة(، وفقرة واحدة للبعـد الـسادس )الرفض(
، وفقــرة واحــدة للبعــد الرابــع )تفــضیل األخــوة(، وفقــرة واحــدة للبعــد الثالــث عــشر )التــشجیع(

  ).التدلیل(عشر 
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ء الـداخلي ما أثر الفقرات ذات األداء التفاضلي على مؤشرات صدق البنـا: السؤال الثاني
لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة ) صورة األب" (إمبو"الختبار 
  صبیا؟

لإلجابــة عـــن الـــسؤال الثــاني تـــم اســـتخدام التحلیــل العـــاملي التوكیـــدي لحـــساب 
الختبــار  ) RMSEA،  NCP ، AIC ، SRMR ، CFI(مؤشـرات صـدق البنـاء الــداخلي

  ):5( یبینها الجدول ، كما) صورة األب" (إمبو"
قبل وبعد الكشف ) صورة األب("إمبو"مؤشرات صدق البناء الداخلي الختبار ): 5(جدول 

ًعن الفقرات التي تظهر أداء تفاضلیا ً  
مؤشرات المطابقة قبل حذف الفقرات ذات 

 االداء التفاضلي
مؤشرات المطابقة بعد حذف الفقرات ذات 

 مؤشر المطابقة االداء التفاضلي
Value  90% CI  Value 90% CI 

RMSEA 0.093 (0.091 ; 0.095) 0.091  (0.088 ; 0.094) 
NCP 6070.55 (5792.08 ; 6356.34)3734.82  (3516.29 ; 3960.79)
AIC 20344.63 - 15249.21 - 

SRMR 0.096 - 0.093 - 
CFI 0.83 - 0.84 - 
df

2 3.37 --- 3.26 --- 
  ،RMSEA(أن نتـائج مؤشـرات صـدق البنـاء الـداخلي) 5(جـدول یتـضح مـن ال

NCP ، AIC ، SRMR ، CFI (  إمبو"الختبار) "تشیر الى عدم وجود اثـر ) صورة األب
ًدال احصائیا نتیجة لحذف الفقرات ذات االداء التفاضلي من األداة على الرغم من التحـسن 

ثیر الفقـرات ذات االداء التفاضـلي الطفیف لهذه المؤشرات، وقد یكـون الـسبب وراء عـدم تـأ
على صدق البناء الداخلي لألداة هـو ان الفقـرات ذات االداء التفاضـلي كانـت موزعـة علـى 

  .الطالب والطالبات
قبـل حـذف (أن مؤشرات صـدق البنـاء الـداخلي لـألداة) 5(كما یتضح من الجدول 

 ; Hooper, et al., 2008(: مناسبة حسبما یشیر كـل مـن) بعد حذف الفقرات/ الفقرات
Sun, 2005 .(  
ًوفقا لمتغیر الجـنس لـدى ) صورة األم" (إمبو"ما األداء التفاضلي اختبار : السؤال الثالث

  طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم محافظة صبیا؟  
لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب متوسط اسـتجابات الطـالب والطالبـات علـى 

  ):6(كما یبینها الجدول " إمبو"اختبار كل فقرة من فقرات 
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متوسطات استجابات الطالب والطالبات على كل فقرة من فقرات اختبار ): 6(جدول 
  )صورة األم("إمبو"

  الطالبات  الطالب  الطالبات  الطالب
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري

  
االنحراف  المتوسط  الفقرة

لمتوسطا المعیاري االنحراف  
 المعیاري

         
1 0.358 0.481 0.600 0.492 41 0.254 0.437 0.257 0.439 
2  0.276 0.449 0.300 0.460 42  0.194 0.397 0.193 0.396 
3 0.127 0.334 0.171 0.378 43 0.149 0.358 0.107 0.310 
4 0.299 0.459 0.357 0.481 44 0.187 0.391 0.257 0.439 
5 0.545 0.500 0.543 0.500 45 0.164 0.372 0.314 0.466 
6 0.500 0.502 0.386 0.489 46 0.284 0.452 0.357 0.481 
7  0.776 0.418 0.714 0.453 47  0.343 0.477 0.364 0.483 
8  0.896 0.307 0.807 0.396 48  0.761 0.428 0.686 0.466 
9  0.896 0.307 0.893 0.310 49  0.701 0.459 0.707 0.457 
10  0.672 0.471 0.593 0.493 50  0.828 0.378 0.857 0.351 
11  0.903 0.297 0.914 0.281 51  0.873 0.334 0.721 0.450 
12  0.209 0.408 0.400 0.492 52  0.410 0.494 0.521 0.501 
13  0.097 0.297 0.164 0.372 53  0.590 0.494 0.643 0.481 
14  0.097 0.297 0.164 0.372 54  0.224 0.418 0.371 0.485 
15  0.843 0.365 0.779 0.417 55  0.448 0.499 0.457 0.500 
16  0.134 0.342 0.243 0.430 56  0.149 0.358 0.257 0.439 
17  0.246 0.432 0.257 0.439 57  0.299 0.459 0.286 0.453 
18  0.172 0.378 0.250 0.435 58  0.172 0.378 0.193 0.396 
19  0.507 0.502 0.414 0.494 59  0.291 0.456 0.236 0.426 
20  0.239 0.428 0.250 0.435 60  0.321 0.469 0.314 0.466 
21  0.858 0.350 0.779 0.417 61  0.463 0.500 0.357 0.481 
22  0.925 0.264 0.886 0.319 62  0.545 0.500 0.493 0.502 
23  0.985 0.122 0.936 0.246 63  0.724 0.449 0.614 0.489 
24  0.299 0.459 0.179 0.384 64  0.716 0.452 0.671 0.471 
25  0.910 0.287 0.900 0.301 65  0.888 0.316 0.779 0.417 
26  0.119 0.325 0.157 0.365 66  0.769 0.423 0.700 0.460 
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  الطالبات  الطالب  الطالبات  الطالب
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري

  
االنحراف  المتوسط  الفقرة

لمتوسطا المعیاري االنحراف  
 المعیاري

27  0.231 0.423 0.343 0.476 67  0.836 0.372 0.721 0.450 
28  0.187 0.391 0.264 0.443 68  0.299 0.459 0.250 0.435 
29  0.112 0.316 0.121 0.328 69  0.231 0.423 0.271 0.446 
30  0.560 0.498 0.764 0.426 70  0.194 0.397 0.179 0.384 
31  0.530 0.501 0.471 0.501 71  0.127 0.334 0.193 0.396 
32  0.806 0.397 0.707 0.457 72  0.537 0.500 0.350 0.479 
33  0.694 0.463 0.507 0.502 73  0.627 0.485 0.664 0.474 
34  0.425 0.496 0.693 0.463 74  0.246 0.432 0.279 0.450 
35  0.627 0.485 0.736 0.443       
36  0.836 0.372 0.800 0.401       
37  0.784 0.413 0.493 0.502       
38  0.403 0.492 0.400 0.492       
39  0.769 0.423 0.621 0.487       
40  0.179 0.385 0.264 0.443       

وجود فروق ظاهریـة بـین متوسـطات اسـتجابات كـل ) 6(یتضح من الجدول 
، وللكشف عن األداء التفاضلي لفقـرات "إمبو"من الطالب والطالبات على فقرات اختبار

  :  یبین ذلك) 7( هانزل، والجدول –االختبار تم استخدام طریقة مانتل 
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 هانزل للكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار - اختبار مانتل ): 7(جدول 
  )صورة األم("إمبو"

اختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزلاختبار مانتل هانزل
  الفقرة

X2
MH 
 

 
 الداللة

 

  
األداء 

التفاضلي 
  لصالح

  
  الفقرة

 
X2

MH 
 

 
 الداللة

 

  
األداء 

التفاضلي 
  لصالح

  
  
  الفقرة

 
X2

MH 
 

 
 الداللة

 

  
األداء 

التفاضلي 
  لصالح

 الطالب 0.006 7.522  51 ال یوجد 0.236 1.407  26  الطالبات 0.000 15.393  1
  ال یوجد 0.062 3.488  52  الطالبات 0.034 4.494  27  ال یوجد 0.996 0.000  2
 ال یوجد 0.365 0.821  53  ال یوجد 0.084 2.992  28  ال یوجد 0.292 1.113 3
 الطالبات 0.003 8.646  54 ال یوجد 0.475 0.511  29  ال یوجد 0.308 1.039 4
 ال یوجد 0.755 0.097  55 الطالبات 0.000 15.667  30  ال یوجد 0.760 0.094 5
 الطالبات 0.012 6.367  56 ال یوجد 0.571 0.321  31  ال یوجد 0.064 3.440 6
 ال یوجد 0.881 0.022  57 ال یوجد 0.120 2.420  32  ال یوجد 0.562 0.335  7
 ال یوجد 0.857 0.032  58 الطالب 0.002 9.692  33  ال یوجد 0.074 3.189  8
 ال یوجد 0.295 1.095  59 الطالبات 0.000 20.124  34  ال یوجد 0.755 0.097  9
 ال یوجد 0.950 0.004  60 ال یوجد 0.106 2.614  35  ال یوجد 0.404 0.698  10
 ال یوجد 0.161 1.967  61 ال یوجد 0.744 0.107  36  ال یوجد 0.844 0.039  11
 ال یوجد 0.487 0.483  62 الطالب 0.000 18.432  37  الطالبات 0.001 10.651  12
 ال یوجد 0.182 1.784  63 ال یوجد 0.866 0.028  38  ال یوجد 0.498 0.459  13
 ال یوجد 0.389 0.741  64 الطالب 0.013 6.136  39  ال یوجد 0.364 0.823  14
 ال یوجد 0.093 2.819  65 ال یوجد 0.168 1.902  40  ال یوجد 0.160 1.977  15
 ال یوجد 0.193 1.698  66 ال یوجد 0.978 0.001  41  الطالبات 0.036 4.381  16
 الطالب 0.014 5.979  67 ال یوجد 0.897 0.017 42  ال یوجد 0.582 0.303  17
 ال یوجد 0.836 0.043  68 ال یوجد 0.511 0.431 43  ال یوجد 0.206 1.600  18
 ال یوجد 0.387 0.747  69 ال یوجد 0.475 0.510 44  ال یوجد 0.335 0.930  19
 ال یوجد 0.958 0.003  70 الطالبات 0.002 9.335 45  ال یوجد 0.506 0.443  20
 ال یوجد 0.301 1.069  71 ال یوجد 0.321 0.986 46  الطالب 0.042 4.115  21
 الطالب 0.009 6.763  72 ال یوجد 0.976 0.001  47  ال یوجد 0.322 0.981  22
 ال یوجد 0.937 0.006  73 ال یوجد 0.588 0.293  48  ال یوجد 0.087 2.937  23
 ال یوجد 0.406 0.690  74 ال یوجد 0.989 0.000  49  الطالب 0.030 4.707  24
      ال یوجد 0.880 0.023  50  ال یوجد 0.828 0.047  25

ًفقـرة أظهـرت أداء تفاضـلیا مـن أصـل ) 17 (وجـود) 7(الجدول  یتضح من ً)74 (
 –لمتغیــر النــوع، وحــسب طریقــة مانتــل ًوفقــا ) صــورة األم" (إمبــو"اختبــار فقــرة مــن فقــرات 

ــا نــسبته  ــار، منهــا %) 23(هــانزل ، وهــي تــشكل م ــصالح ) 9(مــن فقــرات االختب فقــرات ل
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ًهـرت أداء تفاضــلیا فقـرات لــصالح الطـالب، وقــد توزعـت الفقـرات التــي أظ) 8(الطالبـات، و  ً
ـــع فقـــرة واحـــدة للبعـــد األول  ـــار بواق ـــى بعـــض أبعـــاد االختب ـــات عل ـــصالح الطالب ـــذاء (ل اإلی

، وفقــرة )القــسوة(، وفقــرتین للبعــد الثالــث )الحرمــان(، وفقــرة واحــدة للبعــد الثــاني )الجــسدي
 للبعــد ، وفقــرتین)التــدخل الزائــد(، وفقــرة واحــدة للبعــد الــسابع )اإلذالل(واحــدة للبعــد الرابــع 

، بینمــا توزعــت )التــدلیل(، وفقــرة واحــدة للبعــد الرابــع عــشر )تفــضیل األخــوة(الثالــث عــشر 
ًالفقرات التي أظهرت أداء تفاضلیا لصالح الطالب على بعض أبعاد االختبـار بواقـع فقـرتین  ً

، وفقــرتین للبعــد )التــسامح(، وفقــرة واحــدة للبعــد الثــامن )الحمایــة الزائــدة(للبعــد الــسادس 
، وفقــرتین )اإلشــعار بالــذنب(، وفقـرة واحــدة للبعــد الحــادي عـشر )التوجــه لألفــضل(ر العاشـ

  ).التشجیع(للبعد الثاني عشر 
ما أثر الفقرات ذات األداء التفاضلي على مؤشـرات صـدق البنـاء الـداخلي : السؤال الرابع

 محافظـة لدى طالب وطالبات الصف الثاني ثانوي بإدارة تعلیم) صورة األم" (إمبو"الختبار 
  صبیا؟

لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام التحلیل العاملي التوكیدي لحساب مؤشرات 
، كما یبینها الجدول  )RMSEA،  NCP ، AIC ، SRMR ، CFI(صدق البناء الداخلي

)8:(  
قبل وبعد الكشف ) صورة األم("إمبو"مؤشرات صدق البناء الداخلي الختبار ): 8(جدول 

ً تظهر أداء تفاضلیاعن الفقرات التي ً  
  مؤشرات المطابقة قبل حذف
 الفقرات ذات االداء التفاضلي

مؤشرات المطابقة بعد حذف الفقرات 
مؤشر المطابقة ذات االداء التفاضلي

Value  90% CI  Value 90% CI 
RMSEA 0.075 (0.072 ; 0.077) 0.072  (0.069 ; 0.074) 

NCP 3888.60 (3655.81 ; 4128.90) 2309.53  (2129.07 ; 
2497.60) 

AIC 18398.35 - 14203.76 
 - 

SRMR 0.083 - 0.078 - 
CFI 0.84 - 0.86 - 
df

2 2.52 --- 2.39 --- 
  ،RMSEA(أن نتـائج مؤشـرات صـدق البنـاء الـداخلي) 8(یتـضح مـن الجـدول 

NCP ، AIC ، SRMR ، CFI (  إمبو"الختبار) "ى عـدم وجـود اثـر تشیر ال) صورة األم
ًدال احصائیا نتیجة لحذف الفقرات ذات االداء التفاضلي من األداة على الرغم من التحـسن 
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الطفیف لهذه المؤشرات، وقد یكـون الـسبب وراء عـدم تـأثیر الفقـرات ذات االداء التفاضـلي 
على صدق البناء الداخلي لألداة هـو ان الفقـرات ذات االداء التفاضـلي كانـت موزعـة علـى 

  .الطالب والطالبات
قبـل حـذف (أن مؤشرات صـدق البنـاء الـداخلي لـألداة) 8(كما یتضح من الجدول 

 ; Hooper, et al., 2008(: مناسبة حسبما یشیر كـل مـن) بعد حذف الفقرات/ الفقرات
Sun, 2005 .(  

  :توصیات ومقترحات البحث   
  :في ضوء نتائج البحث الحالي، تم التوصیة بما یلي         
 توجیه الباحثین لقضیة التحقق من عدالة االختبارات والمقاییس النفسیةرورة ض. 
  ضرورة التأكد من خلو فقرات المقاییس النفسیة والتربویة من الفقرات ذات األداء

 .التفاضلي
 أهمیة عدم االكتفاء بظهور األداء التفاضلي على الفقرات للحكم على تحیزها. 
 ــار الكــشف عــن األداء التفاضــلي لفقــ ألســالیب المعاملــة الوالدیــة " إمبــو"رات اختب

 .باستخدام متغیرات أخرى مختلفة عما استخدم في هذا البحث
  ــار ألســالیب المعاملــة الوالدیــة " إمبــو"الكــشف عــن األداء التفاضــلي لفقــرات اختب

 .باستخدام طرق أخرى مختلفة عما استخدم في هذا البحث
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قیم معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة ): 1(ملحق 
  )صورة األب(للبعد الذي تنتمي إلیه 

  البعد األول
 اإلیذاء الجسدي

   الثانيالبعد
  الحرمان

  البعد الثالث
 القسوة

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1 .125* 2 .475** 3 .557** 
15 .639** 16 .063 17 .654** 
29 .719** 30 .661** 31 .518** 
43 .729** 44 .635** 45 .542** 
57 .710** 58 .571** 59 .648** 
  71 .570** 72 .681** 

  البعد الرابع
 اإلذالل

  البعد الخامس
 الرفض

  البعد السادس
 الحمایة الزائدة

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
4 .504** 5 .389** 6 .519** 
18 .699** 19 .578** 20 .571** 
32 .441** 33 .349** 34 .487** 
46 .649** 47 .574** 48 .287** 
60 .661** 61 .521** 62 .555** 
    73 .591** 

  البعد السابع
 التدخل الزائد

  البعد الثامن
 التسامح

  البعد التاسع
 التعاطف الوالدي

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
7 .571** 8 .438** 9 .730** 
21 .403** 22 .448** 23 .765** 
35 .426** 36 .440** 37 .633** 
49 .268** 50 .487** 51 .679** 
63 .556** 64 .609** 65 .671** 
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  البعد العاشر
 التوجه لألفضل

  البعد الحادي عشر
 اإلشعار بالذنب

  البعد الثاني عشر
 التشجیع

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
10 .566** 11 .529** 12 .615** 
24 .512** 25 .534** 26 .601** 
38 .596** 39 .536** 40 .682** 
52 .689** 53 .550** 54 .586** 
66 .546** 67 .513** 68 .677** 
  74 .480**   

  البعد الثالث عشر
)خوةتفضیل األ( النبذ   

  البعد الرایع عشر
  التدلیل

   معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
13 .641** 14 .247**   
27 .708** 28 .566**   
41 .744** 42 .700**   
55 .650** 56 .455**   
69 .608** 70 .698**   
  75 .642**   

  )0.05(دالة عند مستوى  * )              0.01(دالة عند مستوى ** 
قیم معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة ): 2(ملحق 

  )صورة األم(للبعد الذي تنتمي إلیه

  البعد األول
 اإلیذاء الجسدي

  البعد الثاني
  الحرمان

  البعد الثالث
 القسوة

 معامل االرتباط رقم الفقرة باطمعامل االرت رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1 .113 2 .461** 3 .545** 
15 .623** 16 .122* 17 .618** 
29 .700** 30 .579** 31 .503** 
43 .707** 44 .605** 45 .575** 
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57 .653** 58 .549** 59 .669** 
  71 .558** 72 .692** 

  البعد الرابع
 اإلذالل

  البعد الخامس
 الرفض

  البعد السادس
 الحمایة الزائدة

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
4 .571** 5 .516** 6 .490** 
18 .609** 19 .600** 20 .550** 
32 .490** 33 .275** 34 .434** 
46 .606** 47 .532** 48 .510** 
60 .619** 61 .589** 62 .540** 
    73 .567** 

  البعد السابع
 التدخل الزائد

  البعد الثامن
 التسامح

  البعد التاسع
 التعاطف الوالدي

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
7 .548** 8 .476** 9 .629** 
21 .517** 22 .403** 23 .676** 
35 .465** 36 .428** 37 .635** 
49 .530** 50 .520** 51 .693** 
63 .516** 64 .585** 65 .635** 

  البعد العاشر
 التوجه لألفضل

  البعد الحادي عشر
 اإلشعار بالذنب

  البعد الثاني عشر
 التشجیع

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
10 .522** 11 .555** 12 .534** 
24 .382** 25 .527** 26 .546** 
38 .654** 39 .553** 40 .644** 
52 .605** 53 .593** 54 .530** 
66 .542** 67 .440** 68 .622** 

  74 .421**   
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  البعد الثالث عشر
)تفضیل األخوة( النبذ   

  البعد الرایع عشر
  التدلیل

   معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
13 .663** 14 .370**   
27 .694** 28 .606**   
41 .726** 42 .657**   
55 .698** 56 .481**   
69 .618** 70 .606**   
  75 .574**   

                                                      * )0.01(دالة عند مستوى ** 
  )0.05(دالة عند مستوى 

 
 
 

 


