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 الملخص

 والعلوم الرياضيات في TIMSS  2011 إلختبار القياس في الالتغير. فوزي لطفي السمكي،
. د.أ: المشرف( 2017. اليرموك بجامعة دكتوراة رسالة. الطالب وجنس المدرسة موقع عبر

 ) ةالسوالم محمد يوسف
 

 للصف والعلوم الرياضيات في 2011 تمس إلختبار القياس في الالتغير فحص الى اسةالدر  هذه هدفت

). أنثى ذكر،( الطالب وجنس) ريف مدينة،( المدرسة موقع متغير من كل عبر األردن في االساسي الثامن

 وموالعل الرياضيات في تمس إختبار نتائج تحليل في الوصفي التحليلي المنهج إستخدام تم ذلك ولتحقيق

 547 استجابات تحليل تم فقد وبالتحديد  .2011 عام في تمس دراسة في شاركوا الذين الثامن الصف لطلبة

 27 تحليل تم وقد. والعلوم للرياضيات والتاسعة االثامنة )Two Booklet( اإلختبار كراستي في وطالبةً  طالًبا

 تزيد لها اإللتواء معامالت قيم ألن راتفق 7 الستبعاد وذلك الرياضيات اختبار في فقرة 34 أصل من فقرة

 األعداد ُبعد من NUM6 الفقرة هي المستبعدة والفقرات. 7 على تزيد التفلطح معامالت وقيم 2 على

 والفقرة الهندسة ُبعد من GEO5 والفقرة الجبر ُبعد من ALG4, ALG10, ALG11, ALG13 والفقرات

DAT2 ستبعاد الفقرة ختبار العلوم وذلك إلإفقرة في  31من أصل  فقرة 30وقد تم تحليل  البيانات، ُبعد من

EAR6  ولتحليل فقرات  ستجابة عليها من قبل جميع الطلبة.من ُبعد علوم األرض ألنه لم يتم اإل

 متعدد التوكيدي العاملي والتحليل (CFA) التوكيدي العاملي التحليل أسلوبيستخدام إختبارين تم اإل

 البناء مالئمة مدى على وللحكم. )AMOS 22( اإلحصائي البرنامج لخال من (MGCFA) المجموعة

: وهي  (SEM) البنائية الخطية النماذج في المالئمة لكل إختبار تم إستخدام أربعة مؤشرات لجودة العاملي

 ومؤشر (RMSEA) التقريبي الخطأ مربع وسط وجذر (CFI) المقارن المطابقة ومؤشر (χ2) كاي مربع

 المقترح ربعةاأل العوامل نموذج مالئمة النتائج أظهرت وقد. (SRMR) ي لوسط البواقيالجذر المعيار 



 ك 

مالئمة نموذج العوامل و ) حتماالتواإل اإلحصاءات الهندسة، الجبر، األعداد،( الرياضيات ختبارإ لمحتوى

 وأظهرت كما). االرض وعلوم الكيمياء، الفيزياء، البيولوجيا،( العلوم إختبار لمحتوى ربعة المقترح لمحتوىاأل

 وفقاً  والعلوم الرياضيات إختبار من كل فقرات في عددي والتغير متري والتغير تكويني التغير وجود النتائج

وأظهرت النتائج أفضلية لإلناث على الذكور وأفضلية لمدارس  .الطالب وجنس المدرسة موقع لمتغيري

  المدن على مدارس الريف. 

موقع المدرسة، جنس  تمس، اختبار  والعلوم، الرياضيات القياس، في غيرالالت: المفتاحية الكلمات

الطالب.
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Abstract 
 

 Al- Samaki, Lutfi  Fawzi. Measurement Invariance of TIMSS 2011 Tests in 

Mathematics and Science across School Location and Student Gender. Ph. D Yarmouk 

University. 2017 (Supervisor Prof. Dr. Joseph Sawalima) 

 
 The purpose of this study is to examine the measurement invariance of TIMSS 

mathematics and science tests for eighth grade across school location (city, rural) and student 

gender (male, female) in Jordan. To achieve this, the analytical descriptive approach was used 

to analyze the test results for Jordanian 8th graders who participated in the TIMSS study in 

2011.  

 Specifically, the responses of 547 students in booklet eight and nine in mathematics 

and science were analyzed. For Mathematics test, 27 items out of 34 items were analyzed and 7 

items were excluded because skewness indices are greater than 2 and kurtosis indices are 

greater than 8. The excluded items are NUM6 from number domain and ALG4, ALG10, 

ALG11, ALG13 from algebra and GEU5 from geometry and DAT2 from data. For science 

test, 30 items out of 31 items were analyzed and one item (EAR6) was excluded because its 

difficulty index equals zero. 

 Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Multiple Groups Confirmatory Factor 

Analysis (MGCFA) were used to analyze the items of both tests through the statistical program 

(AMOS 22). To judge the quality of test factorial structure the following four fit indices in 

Structural equation modeling (SEM) were used: Chi Square (χ2) test, Comparative Fit Index 

(CFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), and Standardized Root Mean 

Residual index (SRMR). The results indicated that the proposed four factors model (numbers, 

algebra, geometry, statistics and probabilities) fits the mathematics test data and the proposed 

four factors model (Biology, physics, chemistry, and earth science) fits science test data. 

 Also the results indicated the existences of configural, metric and scalar invariance 

across school location and student gender in mathematics and science items. And the results 

indicated a preference for female students over male students and a preference for city schools 

over rural schools. 

Key words: Measurement Invariance, Mathematics & Science, TIMSS Tests, School 

Location, Student Gender. 

 


