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 :مللخصا
تم بناء اتختبار حيث والنظرية التقليدرة.  وفق نظرية استجابة الفقرة  تختبار عى  تقدررا  معالم الفقرةلكشف عن أثر زمن ال ا لبحثا هدف          

لت ثالث صور لالتختبار تختل فقرة (28تحصيىي اتختيار من متعدد )
ّ
ك
ُ
بقت عى  عينة مكونة من ف في زمن اإلجابةفي مقرر الرياضيا . وش

ُ
 طالب (451). وط

 
، ا

لت ال
ّ
 (.(ITEMANو (BILOG-MG3)يباستخدام برنامج بيانا ثم ُحل

التمييز قدرر معالم ( في متوسطا  تα=0.05ظهر  النتائج اتفاق نظرية استجابة الفقرة والنظرية التقليدرة عى  وجود فروق ذا  دللة إحصائية)وأ          

عزى للزمن 
ُ
وجود فروق ذا  دللة إحصائية في دقة تقدرر معالم الصعوبة ومعالم التمييز لصالح الصورة الثانية و  .د( 30وقت املناسب )لصالح الت

 األكثر دقة في تقدرر هذه املعالم وفق نظرية استجابة الفقرة.د( فهي 30)الوقت املناسب

، وجود فروق ذا  دللة إحصائية في معامال  املحسوبة بالطرق التقليدرةللفروق بين معامال  الثبا   Mكما أظهر  نتائج اتختبارا  اإلحصائي           

%، 89ل  في فرز الفقرا  بناء عى  معالم الصعوبة والتمييز في الصورة األو النظريتين أن نسبة التفاق بين و  د(. 30) الثبا  لصالح الصورة الثانية

ملا له  %، وقد تخرج البحث بمجموعة من التوصيا  أهمها: رنبغي تحدرد زمن التختبار املناسب بدقة عالية68صورة الثالثة %، وفي ال96والصورة الثانية 

  من تأثير عى  تخصائص التختبار والفقرا  ودقة تقدررها.

 الفقرة، النظرية التقليدرة، زمن التختبار، معالم الفقرة، ثبا  التختبار.: اتختبار اتختيار من متعدد، نظرية استجابة الكلمات املفتاحية

 

 :قدمةامل
التقويم التي تمد املعلم بمعلوما  وافية عن املستوى التحصيىي  في املتعلم، ومن أهم وسائل  التحصيل من أهم الجوانب التي رنبغي تقويمهايعد           

 (.   105:  2009،وآتخرون  للمتعلم هي التختبارا . )الشيخ

فاإلنسان الذي هو موضوع القياس  ، ومتوسطا ، وغير ذلك من القيم العددرة.يس رحصل املعلم عى  درجا  ومعاريرستخدام التختبارا  واملقارفبا 

ا،التربوي يعّد  اوتتداتخل سماته وتخصائصه، ويعتمد بعضها عى  البعض اآلتخر، مما رجعل الف أكثر الكائنا  تعقيد  ا صل بينها من أجل دراستها أمر  ، معقد 

افالعلماء لم رتمكنوا من الفصل بدرجة كاملة ب . وكذلك لسنا متأكدرن دائم 
 

لم أم رغبته إذا كنا نقيس قدرة الطالب عى  التع ين تأثيرا  الوراثة والبيئة مثال

م، في التعلم، وغير ذلك.
ّ

 .  (28:ب 2015)عال

األهداف وامتالك الطالب للمهارا  واملعارف املطلوبة لبد من استخدام أدوا  قياس موضوعية، وأدوا  القياس رجب أن ُتبنى وللتأكد من تحقيق           

ا. إل إبطريقة علمية وموضوعية وتحلل نتائجها وتعالج ب ة في ُيعّد مشكلة من املشكال  الرئيس ن تطوير أدوا  القياس مازالطريقة علمية موضوعية أرض 

عى  أهمية الدراسا  التي تقدم معلوما  عن تخصائص الفقرا  التي تم اتختيارها وفق  (ANstasi 1985,القياس والتقويم وتؤكد انستازي )مجال 

ل اإلطار ال
ّ
حالي في اتختيار النظرية التقليدرة مقارنة بخصائص الفقرا  التي تم اتختيارها باستخدام نظرية استجابة الفقرة باعتبارها النظرية التي تشك

 (.  2014الشمراني، )في الفقرا  
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Classical Test Theory  (CTT ،) للقياس التربوي والنفس ي هما املدتخل التقليدي والذي رتمثل في النظرية التقليدرة لالتختبارا  هناك مدتخالن           

 رقوم عليها.(، ولكل مدتخل افتراضاته ومفاهيمه ومبادئه التي IRT) Item Response Theory  الحدرث والذي رتمثل في نظرية إستجابة الفقرة واملدتخل

ا وقد ُوجد أن معّدي ومطوري التختبارا  رتجاهلون تلك الفتراضا  أثناء بنائها مما رجعلهم عرضة للوقوع   عى  النتائج في أتخطاء القياس التي تنعكس سلب 

جب أن ركشف عنها قبل بنائها، من هنا كان والتي ُتبنى عليها العدرد من القرارا ، فيغيب عن األذهان ضرورة التأكد من أبعاد التختبار والسما  التي ر ،

 (.  Hattie, 1985ق من صدق البناء وموضوعية القياس )قحتللبد التأكيد عى  هذه الفتراضا  وأهميتها ل

  فإذا تم انتهاكه فإنافتراض التحرر من السرعة.  ،إستجابة الفقرةالنظرية التقليدرة في القياس ونظرية ومن افتراضا            
 
وبالتالي  ،التختبار ركون سريعا

نوا من اإلجابة 
 
اتختبار ضمن الزمن املحدد، فإما أن جميع فقرا  ال  عنفإن املفحوصين لن رتمك قرا  التي تقع في نهارة الف رخّمنوا إجاباتها وتخصوص 

 )التختبار  معالمر دقيقة ملعالم الفقرة، وقدرة األفراد، و سرعة التختبار تقدررا  غيرترتب عى  وبالتالي  أو رتركوا بعض الفقرا  دون إجابة،  ،التختبار

Oshima, 1994). 

 ، وبالتالي فإنآتخر ملا رقيسه التختبار اا إحصائي  سرعة التختبار ُتضيف بعد  ف ،متضمن في افتراض أحادرة البعدإن افتراض التحرر من السرعة           

 (.   Mroch, 2006)التختبار السريع متعدد األبعاد. 

 ما ترجع سرعة التختبار إل  تأثير حدود الزمن عى  عالما  املفحوصين عندما تكون حدود وقت التختبار مقيدة إل  الحد الذي ل رج         
 
د عنده غالبا

 اسريع  ، وكذلك يسمى التختبار "Speededكل فقرة في التختبار، وعندها ُرقال بأن التختبار سريع " عنمعظم املفحوصين الوقت الكافي للتفكير و اإلجابة 

 غير و إل  مدى معين، إذا كان املفحوص
 
 إضافيا

 
عطوا وقتا

ُ
ن رأتخذون عالما  أقل من العالما  التي رأتخذونها إذا كان لديهم الوقت الكافي إلنهاء التختبار، أو أ

 (. 2013، املنارصة) في  Bridgeman, McBride & Monaghan, 2004)محدد إلنهائه )

كمال التختبار. ولقد تضاربت اآلراء حول طول % من األشخاص إل90 تحتاجها(الوقت املناسب بأنه املدة التي   Nunnally, 1978كما عّرف ننىي)          

أن تقصير ثلث الوقت املالئم لالتختبار  Nunnallyننىي التختبار من حيث أهميتها وتأثيرها عى  تخصائص التختبار، حيث ررى  فيالفترة املخصصة لالستجابة 

 ( .1985العمري، )التختبار السيكومتررة.  ل رؤثر في تخصائص

أن حدود الوقت في التختبارا  تعكس مقاريس صعوبة وتمييز ( Reynolds&Livingston,2012/2013 :311ويذكر رينولدس وليفينقستون )         

تخرة في التختبار الفقرة بدرجة كبيرة من تخالل موقع الفقرة في التختبار، وليس الصعوبة الفعلية للفقرة أو قدرتها عى  التمييز. فالفقرا  التي تظهر متأ

 إجابة صحيحة إذا ظهر  مبكرة.الذرن رجيبون عنها رجيب عنها عدد من األفراد أقل من عدد األفراد 

لتختبار سرعة. فإذا انتهى جميع  امجرد استخدام حدود للزمن ليس مؤشر   (Anastasi &Urina,1997/2015:134)وتذكر كل من أنستازي ويورينا           

ن لم رتمكنوا من املفحوصين في حدود الزمن املعين، فإن سرعة اإلجابة ل تلعب أي دور في تحدرد الدرجا . وربما ُتّتخذ النسبة املئوية من األشخاص الذر

 النتهاء من التختبار كمؤشر أّولي للسرعة مقابل القوة. غير أنه حتى إذا لم رنته أي مفحو 
 

. فمثال
 
، إذا ص من التختبار، فإن دور السرعة ُرّبما ركون ضئيال

افقرة يشتمل عليها التختبار، فإن الفروق الف 50فقرة من بين  40أكمل مفحوص  ، عى  الرغم من أنه لم ركن لدى أي ردرة في السرعة تكون غائبة تمام 

 مفحوص الوقت ملحاولة اإلجابة عن جميع الفقرا .

عى  الخصائص السكيومتررة لالتختبار، والبناء العامىي، وقدرا  األفراد،  االتي ل تؤثر سلب   زمن التختبارا سبق رقودنا إل  تساؤل :ماهي حدود كل م          

 
 
 له وزيادة في التكاليف ، ويجعل التختبار أكثر صدق

 
وذلك وفق  اوثبات   اوالذي رناسب الظروف التطبيقية إلجراء التختبار وكذلك ل تكون إطالة الوقت هدرا

 تختالف بين هاتين النظريتين. ومدى التفاق وال  ،ئي املعلمة( النظرية التقليدرة ونظرية إستجابة الفقرة )ثنا

دراسة بعنوان: هل رتحسن أداء الطالب بزيادة وقت التختبار؟  (Portolese, Krause, & Bonner, 2016) وبونير أجر  بورتوليز و كراوس فقد         

جريت الدراسة عى  )
ُ
( من طلبة الجامعا  بأحد املقررا  وتكون 234وهدفت الدراسة للكشف عن تأثير زيادة وقت التختبار عى  األداء في التختبارا . وقد أ

جري اتختبار آتخر لنفس العينة بف576التختبار من )
ُ
التختبار. وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن زيادة وقت التختبار لم  عنترة أطول لإلجابة ( فقرة ، ثم أ

 أداء الطالب. تحسن من

( دراسة هدفت  ملعرفة تأثير زمن التختبار عى  أداء املفحوصين في اتختبار  Talento-Miler,gou& Han,2013ميلر و جو و هان )  -أجرى تالينتوو           

جريت الدراسة عى  أكثر من اللغة اإل 
ُ
أقسام من التختبارا  املكيفة، لكل قسم تم  3. تكون التختبار من مختلفة الجنس والعرق مجموعة  15نجليزرة، وقد أ

أتّموا التختبار  ندقيقة كحد أقص ى لإلجابة. ويوفر البرنامج زمن اإلستجابة لكل متدرب. وأبرز نتائج الدراسة أن نسبة املفحوصين الكوريين الذر 75تحدرد 

 إن 15مجموعة من املجموعا  %  كأقل 87قبل نفاذ الوقت  
ّ

 ه ل توجد فروق ذا  دللة إحصائية.، إل

( دراسة بعنوان تأثير طول التختبار عى  التحصيل واإلرهاق  Jensen, Perry & Kummer, 2013) كومرو  بيري وقد أجرى كل من جينسين و           

ّبق عى  العينة اتختبار في مقرر األحياء، واستخدم في هذه الدراسة  حدأعينة من الطالب الجامعيين في الذهني، تكونت ال
ُ
الجامعا  الخاصة الكبرى، حيث ط

إل   ؤدن أفضل، وأن طول التختبار لم رضحت النتائج أن أداء الطالب في التختبارا  األطول ركو و تصميم شبه تجريبي غير متكافئ من أجل جمع البيانا . وأ

 انخفاض األداء بسبب ظروف اإلرهاق.
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( دراسة هدفت إل  استقصاء أثر زمن التختبار عى  دقة تقدررا  معالم الفقرا  واألفراد وفق نماذج نظرية استجابة الفقرة، 2013)  ةأجرى منارص            

لت ثالث صور لالتختبار تختلف فقط في زمن التختبار فأعطي الطلبة  30حيث تم بناء اتختبار تحصيىي تكّون من 
ّ
دقيقة  45فقرة بشكله النهائي، وشك

دقيقة للصورة الثالثة، وطّبقت صور التختبار   75دقيقة لإلجابة عن فقرا  التختبار بالصورة الثانية، و  60بة عن فقرا  التختبار بالصورة األول ، و لإلجا

ائية بين طالب وطالبة لكل صورة من صور التختبار، وأظهر  النتائج وجود فروق ذا  دللة إحص 500( طالب؛ بواقع 1500عى  عينة مكونة من )

 الصورة الثالثة
 
وفق النموذج ثنائي  متوسطا  األتخطاء املعيارية في تقدرر معالم الصعوبة؛ حيث كانت في الصورة األول  أكثر دقة ثم الصورة الثانية وأتخيرا

مييز للفقرا ؛ حيث كانت التقدررا  املعالم. كما أظهر  النتائج وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسطا  األتخطاء املعيارية في تقدرر معالم الت

 الصورة األول ، وكما أظهر  النتائج وجود فروق ذا  دللة إح
 
صائية بين ملعالم تمييز فقرا  الصورة الثانية أكثر دقة ثم الصورة الثالثة وأتخيرا

دقة لقدرا  أفراد الصورة األول  لالتختبار منها لتقدررا  أفراد  متوسطا  األتخطاء املعيارية في تقدرر معالم القدرة لألفراد وفق النموذج الثنائي املعالم أكثر

 الصورة الثانية والثالثة له؛ مع عدم وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة الثانية والصورة الثالثة.  

دراسة كان  (Mandinach  ,bridgeman,Cahalan-Laitusis&Trapani,2005ماندرجان وبريجمان وكاهالن ليتيوسيس وتراباني ) وأجرى             

مدرسة عامة و  47طالب من  3200إل   2500(  وكان عدد املهتمين باملشاركة من SATهدفها بيان أثر تمدرد زمن التختبار في أداء املفحوصين في اتختبار )

و دونها، أعطاء املفحوصين وقتا معياريا، وإعطائهم زمنا ونصف الزمن املعياري مع استراحا  إولرة وذلك ب 19مدرسة درنية من  12مدرسة مستقلة و 13

ذوو القدرة  الدراسة كاآلتي: استفاد املفحوصون أو ضعف الوقت املعياري دون جزء مخصص لالستراحة بين جزئي التختبار. ويمكن تلخيص نتائج هذه 

عروف أن أي زمن رمكن وضعه  ل رحسن من أداء املفحوصين إذا كانوا لرملكون املعرفة أو املهارة. وساعد  املتدنية قليال من الوقت اإلضافي ، ومن امل

 لوقت.الستراحا  في اتختبار املفحوصين بكافة مستوياتهم املختلفة من القدرة . واستفاد املفحوصون ذوو القدرة املتوسطة والعالية من تمدرد ا

التي هدفت إل  التحقق من أن سرعة الستجابة تلعب دورا  (Bridgeman , Cline & Hessinger,2004)مان وكالرن وهيسنجر وفي دراسة لبررج            

( ، GRE( ، وذلك بإضافة جزء من التختبار في قسم املصطلحا  أو في القسم الكمي من اتختبار)General Test( التختبار العام )GREمهما في اتختبارا )

( 15948ها من )املعياري املحدد، أو بمرة ونصف املرة من الوقت املعياري املحدد. دلت النتائج عى  العالما  التي تم الحصول علي إما بنفس الوقت

( لعالما  املفحوصين في جزء املصطلحا  والجزء الكمي ، 200-800( عالما  في مقياس العالما ) 7ن الوقت اإلضافي رفع حوالي )أمفحوصا أشار  إل  

 القدرة املتدنية األكثر تأثرا بتمدرد زمن التختبار ، حيث كانت عالمتهم أعى  قليال عند تمدرد زمن التختبار. ن ذوو و وكان املفحوص

عى   (SAT II)إل  مراجعة عدة دراسا  سابقة تناولت تأثير اتختالف زمن اتختبار املواضيع الكتابية في اتختبار  (Wayne,2003)وهدفت دراسة وارن            

بارا  درجا  الطلبة بمختلف مستويا  قدراتهم. وأهم النتائج التي توصل لها بأن الدراسا  التي تم مراجعتها كان محورها ثبا  وصدق وصعوبة اتخت

ن درجاتهم بالتختبار، من الوقت من املمكن أن ررفع م ااملواضيع الكتابية املعطاة ضمن ظروف زمنية مختلفة، حيث أشار  إل  أن إعطاء املفحوصين مزيد  

 ولكن ل رؤثر في ترتيب الطلبة.

( عى  أداء GREثر اتختالف الزمن املحدد في الجزء الكتابي من اتختبار)( هدفت إل  فحص أpowers&Fowles,1996وفي دراسة لباورز وفاولز)           

العليا شاركوا في كتابة موضوعين مختلفين ضمن زمنين مختلفين األول : ( مفحوص من طلبة الدراسا  300املفحوصين . وقد تكونت عينة الدراسة من )

( دقيقة ؛ أي تمدرد الوقت املعياري. وجد الباحثان بأنه رمكن تحسين أداء املفحوصين عى  التختبار عندما 60( دقيقة والثاني : )40الوقت املحدد املعياري)

 بار.( دقيقة إلكمال التخت40( دقيقة بدل من )60يعطوا )

 : البحثمشكلة 
 لتختبار سرعةأن  (Anastasi &Urina,1997/2015:134)تذكر انستازي ويورينا          

 
فإذا انتهى جميع  ،مجرد استخدام حدود للزمن ليس مؤشرا

ن لم رتمكنوا من املفحوصين في حدود الزمن املعين، فإن سرعة اإلجابة ل تلعب أي دور في تحدرد الدرجا ، وربما ُتّتخذ النسبة املئوية من األشخاص الذر

 النتهاء من التختبار كمؤشر أّولي للسرعة مقابل القوة.

( 2013وكما رذكر منارصة ) .ة املرتبط بافتراض أحادرة البعدلنا مما سبق ومن تخالل املقدمة أهمية الزمن وعالقته بافتراض التحرر من السرع تبّين           

ا ماهنالك فرصة لنتهاك افتراض السرعة وأن انتهاكه رؤدي لتقدررا  غير دقيقة لقدرا  املفحوصين وملعالم الفقرة وإحصائيا  ال  وبما أن  تبار.تخأن غالب 

عطى لالتختبار، سوف أحاول بهذ
ُ
عطى لالتختبار عى  الكشف عن البحث اافتراض السرعة له عالقة وثيقة بالزمن امل

ُ
وثبا   تقدرر معالم الفقرة أثر الزمن امل

 .من تخالل التحكم بزمن التختبار النموذجينومقارنة النتائج بين ( والنظرية التقليدرة في القياس  )ثنائي املعلموفق نظرية استجابة الفقرة التختبار 

 :البحثأسئلة 
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لنظرية التقليدرة والنموذج  اللوجستي ثنائي املعلم  ا : هل توجد فروق دالة إحصائيا في املتوسطا  الحسابية ملعامال  صعوبة الفقرة  وفق السؤال األول 

عزى لزمن التختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40ت

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

عزى لزم هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطا  معامل الصعوبة .1
ُ
 30دقيقة،  40ن التختبار) لفقرا  التختبار وفق النظرية التقليدرة  ت

 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة

ة ة استجابة الفقر يثنائي املعلم لنظر اللوجستي فقرا  التختبار وفق النموذج  معلمة صعوبةهل توجد فروق  دالة إحصائيا بين متوسطا  قيم  .2

عزى 
ُ
 ؟دقيقة( 20،دقيقة 30دقيقة، 40لزمن التختبار)  ت

ة استجابة موذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظريهل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطا  دقة تقدرر  معلمة صعوبة   فقرا  التختبار وفق الن .3

عزى لزمن التختبار) الفقر 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40ة ت

 في املتوسطا  الحسابية ملعامال  تمييز الفقرة  وفقا للنظرية التقليدرة والنموذج اللوجستي ثنائي املع السؤال الثاني
 
  لم: هل توجد فروق دالة إحصائيا

عزى لزمن التختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40ت

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

 بين متوسطا  معامل تمييز فقرا  التختبار وفق النظرية التقليدرة .1
 
عزى لزمن التختبار)   هل توجد فروق دالة إحصائيا

ُ
، دقيقة 30دقيقة،  40ت

 دقيقة ( ؟ 20

رة جابة الفقهل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطا  قيم معلمة تمييز فقرا  التختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية است .2

عزى لزمن التختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة، 30،دقيقة 40ت

ة استجابة موذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظريهل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطا  دقة تقدرر معلمة تمييز فقرا  التختبار وفق الن .3

عزى لزمن ا الفقرة
ُ
 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40لتختبار) ت

عزى لزمن التختبار) ة استجابة الفقر مال  ثبا  التختبار وفقا لكل من النظرية التقليدرة  ونظريإحصائيا بين معا : هل توجد فروق دالةلثالثالسؤال ا 
ُ
ة ت

 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40

 ويتفرع عنه السؤالين التاليين: 

عزى لزمن التختبار)   التختبار وفق النظرية التقليدرةائية بين متوسطا  معامال  ثبا  هل توجد فروق ذا  دللة إحص .1
ُ
، دقيقة 30دقيقة،  40ت

 دقيقة ( ؟ 20

 يموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظر التختبار وفق النلة إحصائية بين معامال  ثبا  لدذا  هل توجد فروق  .2
ُ
عزى لزمن ة استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40التختبار) 

 : هل ُرفرز النموذج الثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  فقرا  تختلف في محتواها وعددها عن تلك التي تفرزها املؤشرا  التقليدرة ؤال الرابعالس

 عى  معامال  الصعوبة والتمييز لصور التختبار الثالثة  ) 
 
 دقيقة ( ؟ 20، دقيقة 30دقيقة،  40اعتمادا

 :  البحثأهداف  
والنظرية  وفق نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي(الفقرا  صعوبة ملعامال   املتوسطا  الحسابيةلتختبار عى  ار زمن أثالكشف عن  .1

 . التقليدرة

 والنظرية التقليدرة.الكشف عن أثر زمن التختبار عى  املتوسطا  الحسابية ملعامال  تمييز الفقرا  وفق نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي(  .2

 زمن التختبار عى  دقة تقدرر معالم الفقرة وفق نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي (.أثر  تقدرر .3

 النظريتين. وفق معامال  الثبا لتختبار عى  ازمن  التعرف عى  أثر .4

ومعرفة مدى التوافق والتختالف  لتختبارازمن  أثرعن  الكشفالفقرة )النموذج الثنائي( من تخالل استجابة املقارنة بين النظرية التقليدرة ونظرية  .5

 فيما بينهما.

 

 : البحثأهمية 
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الزمن املعطى لالتختبار عى  معالم الفقرة وفق النظرية الحدرثة من تخالل النموذج ثنائي املعلمة والنظرية أثر في الكشف عن  البحثتكمن أهمية            

، حيث تعد التختبارا  التحصيلية من أكثر (ومن املمكن أن رقدم مؤشرا  لزيادة دقة أدوا  القياس )التختبار ،التقدررالتقليدرة في القياس، وعى  دقة 

منها تتعلق  ،لنتائج التختبار التي تبنى عليها قرارا  اوصدق ةوبالتالي ستعطي موثوقي مختلف املؤسسا  التعليمية،في  اوشيوع   ار  أدوا  القياس انتشا

 اكتسبوها أثناء الدراسة ، وبمستوى إتقان الطالب للمهارا  واملعارف التيمن مستوى دراس ي إل  آتخر بانتقال الطالب
 
 ، وتحقيق للعدالة مما رنعكس إرجابا

في املؤسسا  التعليمية عى  الهتمام ، كما رمكن للبحث الحالي أن يساعد القائمين عى  تطوير التختبارا  عى  املنافسة في سوق العمل عى  قدرة الطالب

 .ببنية التختبار وإعداده وإتخراجه بما رتوافق مع الزمن املحدد لالتختبار

  :البحثمصطلحات 
: معالم الفقرة حسب نظرية استجابة الفقرة

ً
 أوال

  هي عملية التعبير عن املعالم  : تقدير معالم الفقرات
 
 .كميا

التقدرر التي رميزها الحتمالية الكبيرة في أن التقدرر قريب من القيمة الحقيقية، باستخدام األتخطاء املعيارية في جودة عن هو تعبير  : دقة التقدير

 .التقدرر

 .غياب التخمينفي  0,50هي نقطة عى  مقياس القدرة، عندما ركون احتمال الستجابة الصحيحة يساوي :  صعوبة الفقرة

 ميل أو شدة انحدار منحنى تخصائص الفقرة. هو املعلم الذي رحدد:  تمييز الفقرة

: معالم الفقرة حسب النظرية التقليدية في القياس:
ً
 ثانيا

 .تقّدموا لالتختبار: نسبة الطالب الذرن أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة إل  مجموع الطالب الذرن  صعوبة الفقرة

 كلية لالتختبار.الفقرة والدرجة الدرجة ن ي: قيمة معامل الرتباط بتمييز الفقرة

العهم عى  نموذج  لالتختبار ثالث :زمن االختبار
ّ
صور ركمن التختالف في طول زمن التختبار، حيث تم تحدرد زمن كل اتختبار بعد استشارة املحكمين واط

 التختبار وبعد تطبيق التختبار عى  العينة الستطالعية.

عند اتختيار  درجة واحدمن الفقرا ، كل فقرة لها أربعة بدائل، بدرل واحد منها صحيح، وُيعطى الفرد ال ا: اتختبار رضم عدداختبار اختيار من متعدد

 البدرل الصحيح، و صفر عند اتختيار سواه.

 هو نسبة التبارن الحقيقي إل  التبارن الكىي، ومعامل ثبا  التختبار هو املؤشر اإلحصائي عى  دقة القياس، ثبات االختبار
ُ
 : إحصائيا

 
ونعبر عنه لفظيا

 بمعامل ارتباط التختبار مع نفسه.

 : البحثمحددات 

  :عى  طالب الصف الخامس اإلبتدائي في مدارس التعليم العام) الحكومية واألهلية ( التابعة إلدارة التعليم في  بحثصر التاقمحددا  درموغرافية

 تبوك  درنةم

  واألهلية( التابعة إلدارة التعليم بمنطقة تبوك بمركز إشراف مدرنة تبوك.محددا  مكانية: املدارس البتدائية )الحكومية 

  :ه1439-ه1438الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي تم تطبيق الدراسة في محددا  زمانية 

  :التقليدرة في القياس، وعى  بناءوذج النظرية استجابة الفقرة ونماملعلم لنظرية  ياللوجستي ثنائنموذج العى   البحثاقتصر محددا  موضوعية 

السعودرة، بتدائي في اململكة العربية ال  اتختبار تحصيىي في الفصل األول ) القيمة املنزلية( من منهج مادة الرياضيا  املقرر تدريسه للصف الخامس

 وكانت الفقرا  من نوع التختيار من متعدد بأربعة بدائل.

 البحث:مجتمع 
-1438من طالب الصف الخامس البتدائي بمنطقة تبوك في املدارس الحكومية واألهلية تخالل الفصل الدراس ي األول لعام  بحثتكون مجتمع ال      

  (.( طالب بعد استبعاد مدارس: )قسم تحفيظ القرآن الكريم، والتعليم األجنبي، والتربية الفكرية5189ه. والبالغ عددهم ) 1439

 :بحثعينة ال
، تم اتختيار العينة بالطريقة العشوائية ا451من ) البحثتكونت عينة 

 
من طالب الصف الخامس البتدائي، املنتظمين في مدارس لعنقودرة ( طالبا

 (3( مدارس، كما هو مبّين بالجدول رقم )10). حيث تم اتختيارهـ1438/1439تعليم بمنطقة تبوك للعام الدراس يالتعليم العام، التابعة لإلدارة العامة لل
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 من حيث املدارس وعدد الطالب البحثتوزيع أفراد عينة : (1الجدول )
 النسبة املئوية من العينة الكلية عدد الطالب اسم املدرسة العدد

 % 6‚7 30 جابر بن حيان 1

 % 8 36 الخالدرة 2

 % 8 36 عبد هللا بن رواحه 3

 % 17‚1 77 عثمان بن عفان 4

 % 8‚2 37 عقبة بن نافع 5

 % 11‚5 52 بن القاسممحمد  6

 % 6‚2 28 معن بن زائدة 7

 % 16‚2 73 امللك عبد العزيز 8

 % 8‚8 40 منارا  تبوك 9

 %9‚3 42 مؤتة 10

 % 100 451 املجموع

 البحث:أداة 
من نوع ( فقرة  35)تم بناء اتختبار تحصيىي في مادة الرياضيا  للوحدة األول  )القيمة املنزلية(  للصف الخامس البتدائي، حيث تمت صياغة         

ء التختبارا  بناالتختيار من متعدد بأربعة بدائل لكل فقرة ، ولكل فقرة إجابة واحدة صحيحة ، ولبناء هذا التختبار استرشد  باألسس العامة املتبعة في 

 التحصيلية. وفيما رىي الخطوا  واإلجراءا  التنفيذرة ألداة الدراسة : 

 بناء األداة - أ

 تحدرد الغرض من التختبار؛ وهو قياس تحصيل طالب الصف الخامس في مادة الرياضيا  الفصل األول )القيمة املنزلية(.  .1

تحليل املحتوى وكتابة األهداف السلوكية وعمل جدول مواصفا  بحيث تم فيه ربط مستويا  األهداف بمحتوى املادة الدراسية موضوع  .2

 التختبار. 

 فقرة من نوع اتختيار من متعدد أربعة بدائل، لكل فقرة بدرل صحيح واحد فقط ، مع األتخذ بالعتبار األسس واملعارير الفنية في(  35)كتابة   .3

صياغة هذه الفقرا ، حيث روعيت مطابقة كل فقرة للهدف الذي رقيسه من حيث املحتوى ومستوى الهدف، وأل تعتمد إجابة إحدى الفقرا  

 عى  اإلجابة عى  فقرا  أتخرى ) افتراض الستقالل املوضعي(.

م 18عرض تحليل املحتوى واألهداف وأسئلة التختبار عى  )  .4
ّ
وتم  ن تخالل الستبيان املعد للتحكيم،لتختصاص للحكم ممن أهل الخبرة وا ا( ُمَحك

مون األتخذ بآراء املحكمين، حيث قدموا مجموعة من املالحظا  والقتراحا  التي بناء عليها جرى تعدرل بعض الفقرا . وفي النهارة أجمع املحك

 عى  أن الفقرا  تؤدي الغرض من التختبار، وتمثل املجال السلوكي الذي رتم قياسه.

 إعداد ورقة تعليما  لالتختبار و ورقة نموذج اإلجابة. .5

 التجريب األولي لالختبار:  - ب

 تخارج عينة 76( فقرة عى  عينة استطالعية مكونة من )35تم تطبيق األداة بصورتها األولية والتي تكّونت من )
 
، وذلك لتحدرد الزمن البحث( طالبا

فقرا  التختبار، والتأكد من وضوح الصياغة اللغوية والكشف عن الفقرا  الغامضة. وتم ادتخال البيانا  عى  برنامج  عن املناسب للطالب لإلجابة

((ITEMAN   الخاص بالنظرية التقليدرة لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة، من تخالل نسبة الطالب الذرن أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة إل

بين  Biserial Correlationالطالب الذرن حاولوا اإلجابة عى  الفقرة، واستخراج القدرة التمييزرة لكل فقرة من تخالل معامل ارتباط بوينت بايسيررال 

 (2) رقم الفقرة والدرجة الكلية عى  التختبار، كما في الجدول درجة 
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 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار للعينة االستطالعية وفق النظرية التقليدية: (2جدول )ال
معامل  رقم الفقرة

 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة معامل التمييز

 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة معامل التمييز

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

1 80‚0 64‚0 13 57‚0 17‚0 25 61‚0 60‚0 

2 67‚0 42‚0 14 61‚0 15‚0 26 53‚0 59‚0 

3 51‚0 80‚0 15 57‚0 38‚0 27 32‚0 52‚0 

4 28‚0 - 20‚0 16 59‚0 49‚0 28 43‚0 41‚0 

5 64‚0 73‚0 17 49‚0 43‚0 29 33‚0 44‚0 

6 55‚0 16‚0 18 25‚0 41‚0 30 50‚0 48‚0 

7 75‚0 51‚0 19 29‚0 48‚0 31 57‚0 53‚0 

8 59‚0 36‚0 20 42‚0 54‚0 32 53‚0 40‚0 

9 53‚0 32‚0 21 50‚0 47‚0 33 37‚0 47‚0 

10 57‚0 44‚0 22 67‚0 51‚0 34 22‚0 05‚0 

11 70‚0 48‚0 23 66‚0 38‚0 35 55‚0 47‚0 

12 36‚0 05‚0 24 17‚0 - 09‚0 

 0‚80 أعى  قيمة ملعامل التمييز  0‚80 أعى  قيمة ملعامل الصعوبة

 0‚20 - أقل قيمة ملعامل التمييز 0‚17 أقل قيمة ملعامل الصعوبة

 0‚40 املتوسط الحسابي ملعامال  التمييز 0‚51 املتوسط الحسابي ملعامال  الصعوبة

و  0‚80( أن معامال  الصعوبة للفقرا  في التختبار التحصيىي بعد تطبيقه عى  العينة الستطالعية تراوحت قيمتها بين )2رتضح من الجدول رقم )

فقرا   7(. وتم حذف 0‚17( بمتوسط حسابي مقداره ) 0‚20 -و  0‚80(. بينما تراوحت قيم معامال  التمييز بين )0‚51( بمتوسط حسابي مقداره ) 0‚17

ي معامال 
ّ
  .فقرة 28(. وتم الحتفاظ ببقية الفقرا  البالغ عددها  34، 24، 14، 13، 12، 6، 4  تمييزهما، والفقرا  املحذوفة هي: ) لتدن

(، وبطريقة التجزئة النصفية من تخالل معادلة سبيرمان براون بثالثة طرق) KR-20) 20ريتشاردسون -كما تم حساب معامل الثبا  بمعادلة كيودر

 (:3)رقم ية، النصف األول والنصف الثاني، الفردي والزوجي( كما في جدول التجزئة العشوائ

 معامالت ثبات االختبار )العينة االستطالعية(: (3جدول )ال
 طريقة التجزئة النصفية KR-20 الطريقة

S-B Random S-B First-Last S-B Odd-Even 

 0‚89 0‚85 0‚88 0‚88 قيمة معامل الثبا 

تتمتع بدرجا  عالية من الثبا  والتساق  البحث( أن قيم معامال  الثبا  ألداة البحث مرتفعة، وهذا ردل عى  أن أداة 3)رقم رتضح من الجدول  

 الداتخىي.

 :البحثمتغيرات 
 : زمن التختبار ويتكون من ثالثة نماذج.املتغير املستقل

 والتمييز(، األتخطاء املعيارية لتقدررا  معالم الفقرا ، الثبا  للنماذج الثالثة وفق النظريتين.: معالم الفقرة ) الصعوبة املتغيرا  التابعة

 :األساليب اإلحصائية

 التحليل العامىي الستكشافي: للكشف عن أحادرة البعد. .1

 .((Bilog-mg3استخراج معامال  الصعوبة والتمييز لنموذج استجابة الفقرة باستخدام برنامج  .2
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 .((ITEMANاستخراج معامال  الصعوبة والتمييز لنموذج النظرية التقليدرة، باستخدام برنامج  .3

 تحليل التبارن األحادي للكشف عن الفروق في دقة تقدرر معالم الفقرا . .4

قرا ) الصعوبة والتمييز( للكشف عن الفروق في معالم الف SPSS))، باستخدام برنامج معالم الفقرا تحليل التبارن األحادي ملتوسطا  تقدررا   .5

 .للنموذج الواحد

تساق الداتخىي، وبطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان للنظرية التقليدرة ، وحساب معامل ( بطريقة ال(KR-20حساب الثبا  بمعادلة  .6

 الثبا  المبررقي وثبا  األفراد وثبا  الفقرا  وفق نظرية استجابة الفقرة.

 (.M) عامال  الثبا  عن طريق احصائيللكشف عن الفروق بين م .7

تفاق =  طريق املعادلة التالية:  نسبة الستجابة الفقرة ) النموذج الثنائي( والنظرية التقليدرة عن لحساب نسبة اإلتفاق بين نظرية ا .8

عدد الفقرا  املتفق عى  استبعادها+عدد الفقرا  املتفق عى  بقائها

 العدد الفقرا  الكىي
 

 :وتفسيرهاالنتائج 
عزى السؤال األول: هل توجد فروق دالة احصائيا  في املتوسطا  الحسابية ملعامال  صعوبة الفقرة  وفقا للنظرية التقليدرة والنموذج ثنائي ا

ُ
ملعلم  ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40لزمن التختبار) 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
   30دقيقة ،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات معامل الصعوبة لفقرات االختبار وفق النظرية التقليدية ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 
 (4روضحها الجدول رقم )لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامال  الصعوبة لكل فقرة لصور التختبار الثالث وفق نموذج النظرية التقليدرة كما 

عامالت الصعوبة لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق النظرية التقليديةم: (4جدول )

 الصورة األولى رقم الفقرة

 د 40

 الصورة الثانية

 د 30

 الصورة الثالثة

 د 20

1 96‚0  83‚0  95‚0  

2 68‚0  71‚0  69‚0  

3 59‚0  55‚0  49‚0  

4 48‚0  61‚0  51‚0  

5 79‚0  73‚0  75‚0  

6 57‚0  55‚0  48‚0  

7 48‚0  57‚  48‚0  

8 51‚0  50‚0  41‚0  

9 70‚0  68‚0  68‚0  

10 58‚0  57‚0  68‚0  

11 44‚0  57‚0  61‚0  

12 38‚0  44‚0  47‚0  

13 27‚0  25‚0  31‚0  

14 23‚0  24‚0  19‚0  

15 64‚0  49‚0  53‚0  

16 52‚0  50‚0  56‚0  

17 50‚0  59‚0  55‚0  

18 69‚  61‚0  75‚0  

19 50‚0  49‚0  47‚0  

20 50‚0  55‚0  49‚0  

21 26‚0  24‚0  16‚0  

22 29‚0  37‚0  27‚0  

23 27‚0  28‚0  37‚0  

24 52‚0  45‚0  51‚0  

25 51‚0  56‚0  40‚0  

26 44‚0  45‚0  34‚0  

27 30‚0  33‚0  27‚0  

28 54‚0 55‚0 51‚0 
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الحسابية والنحرافا  املعيارية ملعامال  الصعوبة وفق النظرية التقليدرة في كل صورة من صور التختبار، كما في الجدول رقم تم حساب املتوسطا  

(5). 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليدية :(5جدول )ال   
 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

د 40الصورة األول   28  0‚507 171‚0  

د 30الصورة الثانية  28 508‚0 148‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 493‚ 0 177‚0  

 5رتبّين من الجدول رقم )
 
( 287: 2010( ويشير كل من )عودة،0‚50)حوالي  ( أن متوسطا  معامال  الصعوبة لصور التختبار الثالث متقاربة جدا

( ، من ذلك نستدل 0‚63( أن أفضل معامل صعوبة لتختبار التختيار من متعدد الذي يشمل أربعة بدائل هو) 103: 2004()النبهان،253: 2015)عالم،

د( هو األصعب بفارق  20تضح أن اتختبار الصورة الثالثة )عى  أن التختبارا  بالصور الثالث صعوبتها فوق املتوسط  بناء عى  املعارير التقليدرة. وي

 د (.  30د ( ثم الصورة الثانية )40ضئيل ثم الصورة األول  )

تم  وللكشف عن الدللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  الصعوبة وفق النظرية التقليدرة لصور التختبار باتختالف الزمن،

 .(6التبارن األحادي والنتائج كما في الجدول رقم )استخدام تحليل 

 نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليدية: (6جدول )
 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚933 0‚069 0‚002 2 0‚004 زمن التختبار

   0‚028 81 2‚231 الخطأ 

    83 2‚235 الكىي

( بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  الصعوبة وفق نموذج النظرية 0‚05( عدم وجود فروق ذا  دللة إحصائية عند مستوى )6رتبّين من الجدول رقم )

عزى للزمن.
ُ
 التقليدرة في صور التختبار الثالث ت

لث ل رؤثر في تخصائص التختبار السيكومتررة.ب( أن تقصير زمن التختبار املناسب Nunnally,1978هذه النتائج مع ماذكره ننىي )وتتفق 
ُ
 مقدار الث

فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  صعوبةهل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قيم معلمة   .2

عزى لزمن االختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة ، 30دقيقة ، 40ت

هذا السؤال تم حساب معامال  الصعوبة لكل فقرة لصور التختبار الثالث وفق نموذج النموذج اللوجيستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة  عنلإلجابة 

 (7الفقرة كما روضحها الجدول رقم )

  عامالت الصعوبة لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نظرية استجابة الفقرةم: (7جدول )ال
 د 20الصورة الثالثة  د 30الصورة الثانية  د 40الصورة األولى  رقم الفقرة

1 90‚2-  34‚1-  26‚3-  

2 76‚0-  88‚0-  19‚1-  

3 56‚0-  26‚0-  03‚0  

4 096‚  44‚0-  10‚0-  

5 2- ‚12 24‚1-  56‚1-  

6 36‚0-  27‚0-  094‚0  

7 01‚0-  13‚0-  037‚0  

8 11‚0-  01‚0  69‚0  
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9 05‚1-  91‚0-  96‚0-  

10 43‚0-  34‚0-  56‚0-  

11 22‚0  30‚0-  52‚0-  

12 58‚0  33‚0  39‚0  

13 29‚1  30‚1  19‚1  

14 72‚1  25‚1  66‚1  

15 70‚0-  03‚0  25‚0-  

16 15‚0-  00‚0  30‚0-  

17 08‚0-  36‚0-  28‚0-  

18 24‚1-  52‚0-  45‚1-  

19 08‚0-  05‚0  11‚0  

20 03‚0-  24‚0-  00‚0  

21 41‚1  09‚1  04‚2  

22 17‚1  82‚0  77‚1  

23 36‚1  20‚1  14‚0  

24 20‚0-  21‚0  - 08‚0  

25 07‚0-  26‚0-  42‚0  

26 35‚0  25‚0  85‚0  

27 12‚1  79‚0  32‚1  

28 37‚0- 29‚0- 09‚0- 

جدول حساب املتوسطا  الحسابية والنحرافا  املعيارية ملعامال  الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة في كل صورة من صور التختبار، كما في التم 

 (8رقم )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة :(8جدول )   
 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

1‚034 069‚0 - د 40الصورة األول   28   

0‚706 0 - د 30الصورة الثانية  28 017‚  

1‚106 0 - د 20الصورة الثالثة  28 005‚  

 وتقترب من الصفر، ويدل ذلك عى  أنها متوسطة 8رتبّين من الجدول رقم )
 
( أن متوسطا  معامال  الصعوبة لصور التختبار الثالث متقاربة جدا

الفقرا  التي قيمتها حوالي الصفر تعتبر متوسطة الصعوبة. ويتضح أن اتختبار الصورة الثالثة  أن ((Ayala,2009/2017,p17أرال الصعوبة كما رذكر 

 د (. 40د ( ثم الصورة األول  ) 30م الصورة الثانية )د( هو األصعب ث 20)

 وللكشف عن الدللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة لصور التختبار باتختالف زمن

 (9التختبار، تم استخدام تحليل التبارن األحادي والنتائج كما في الجدول رقم )
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 تحليل التبارن األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة :(9جدول )ال

 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚966 0‚035 0‚032 2 0‚065 زمن التختبار

   0‚93 81 75‚356 الخطأ

    83 75‚42 الكىي

( بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  الصعوبة وفق نظرية 0‚05( عدم وجود فروق ذا  دللة إحصائية عند مستوى )9رتضح من الجدول رقم )

عزى للزمن.
ُ
 استجابة الفقرة في صور التختبار الثالث ت

النظرية التقليدرة فيما رخص معلمة الصعوبة بعدم  وجود فروق ذا  دللة نجد أن هناك اتفاق بين نظرية استجابة الفقرة النموذج الثنائي مع 

عزى لعامل الزمن.
ُ
 إحصائية ت

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير  معلمة صعوبة   فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظربة  -1

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 ؟ دقيقة ( 20دقيقة ،  30ة ، دقيق 40استجابة الفقرة ت

 (10تم حساب الخطأ املعياري في تقدرر معلم صعوبة كل فقرة من الفقرا  لصور التختبار الثالث كما في الجدول رقم ) (Bilog-Mg3)من تخالل برنامج 

 األخطاء املعيارية في تقدير معلمة الصعوبة: (10جدول )ال
 الخطأ املعياري في تقدرر معلمة الصعوبة رقم الفقرة الصعوبةالخطأ املعياري في تقدرر معلمة  رقم الفقرة

 د 20 د 30 د 40 د 20 د 30 د 40

1 088‚0  194‚0  339‚1  15 193‚0  165‚0  253‚0  

2 167‚0  184‚0  354‚0  16 131‚0  175‚0  120‚0  

3 232‚0  189‚0  223‚0  17 166‚0  151‚0  175‚0  

4 241‚0  132‚0  183‚0  18 375‚0  201‚0  405‚0  

5 668‚0  286‚0  448‚0  19 224‚0  146‚0  206‚0  

6 158‚0  200‚0  257‚0  20 206‚0  170‚0  247‚0  

7 126‚0  187‚0  177‚0  21 352‚0  191‚0  444‚0  

8 351‚0  121‚0  128‚0  22 329‚0  279‚0  537‚0  

9 267‚0  227‚0  256‚0  23 394‚0  277‚0  119‚1  

10 172‚0  198‚0  156‚0  24 303‚0  165‚0  274‚0  

11 181‚0  168‚0  140‚0  25 184‚0  154‚0  221‚0  

12 229‚0  207‚0  168‚0  26 280‚0  200‚0  325‚0  

13 342‚0  272‚0  377‚0  27 330‚0  202‚0  384‚0  

14 432‚0  225‚0  344‚0  28 135‚0  214‚0  194‚0  

معلم الصعوبة لفقرا  كل صورة من صور التختبار، كما هو موضح تم حساب املتوسطا  الحسابية والنحرافا  املعيارية لألتخطاء املعيارية لتقدررا  

 (11في جدول رقم )
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرات معلم الصعوبة :(11جدول )ال  

 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

0‚195 295‚0 د 40الصورة األول   28   

د 30الصورة الثانية  28 199‚ 0 040‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 337‚ 0 276‚0  

( أن املتوسطا  الحسابية لألتخطاء املعيارية لتقدررا  معالم الصعوبة لفقرا  كل صورة من صور التختبار أن الصورة الثانية 11رتبين من الجدول )

د(، واألكثر أتخطاء في تقدرر معالم صعوبة الفقرا  الصورة الثالثة  40األتخرى، ثم الصورة األول )د( هي األقل أتخطاء وبفارق كبير عن بقية الصور  30)

 (.د 20)

 ولفحص الفروق في دقة تقدررا  معالم الصعوبة، تم استخدام تحليل التبارن األحادي لألتخطاء املعيارية لهذه التقدررا  لكل صورة من صورة

 ( روضح ذلك.12التختبار، والجدول )
 تحليل التباين لفحص الفروق في دقة تقديرات معالم الصعوبة: (12جدول )ال

 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚030 3‚662 0‚141 2 0‚282 زمن التختبار

   0‚038 81 3‚117 الخطأ 

    83 3‚398 الكىي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام ( 12رتضح من الجدول رقم)
ُ
وجود فروق ذا  دللة إحصائية في دقة تقدرر صعوبة الفقرا  في صور التختبار الثالث ت

 ويتبين ذلك طريقة املقارنا  البعدرة بين متوسطا  األتخطاء املعيارية لتقدرر معالم الصعوبة  للصور الثالث لالتختبار ملعرفة أي الفروق دالة إحصائ
 
يا

 (13ل رقم )من الجدو 

 املقارنات البعدية بين متوسطات األخطاء املعيارية لتقدير معالم الصعوبة :(13جدول )ال

 الدللة اإلحصائية الخطأ  الفرق بين املتوسطا  املقارنا  

 40 *30 959‚0 052‚0 194‚0 

 40 *20 -043‚0 052‚0 719‚0 

 30 *20 * -139‚0 052‚0 035‚0 

د ( هي األكثر دقة في تقدرر معالم صعوبة الفقرا  من بقية الصور، وتوجد  30( أن الوقت املناسب )الصورة الثانية 13الجدول رقم )رتضح من           

د(. وكذلك  30( لصالح الصورة الثانية ) د20د( والصورة الثالثة ) 30فروق ذا  دللة إحصائية في دقة تقدرر معالم الصعوبة بين الصورة الثانية )

. وتوجد فروق في دقة التقدرر بين  40د( والصورة األول  ) 30توجد فروق بين الصورة الثانية )
 
د ( لصالح الصورة الثانية ولكن غير دالة إحصائيا

.د( لصالح الصورة األول  ولكن الفرق غير دال إح 20د( والصورة الثالثة ) 40الصورة األول )
 
 صائيا

( في أن زمن التختبار له تأثير عى  دقة تقدرر معالم صعوبة الفقرا ، 2013)ودراسة منارصة (Oshima,1994) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أوشيما

تقدرر معالم في الصورة األكثر دقة، حيث تؤكد نتائج هذه الدراسة أن الوقت الطبيعي )املناسب( هو األكثر دقة في   ةوتختلف مع دراسة منارص

 الوقت القصير هو األكثر دقة في تقدرر معالم صعوبة الفقرا .  ةالصعوبة، بينما في دراسة منارص

 في املتوسطا  الحسابية ملعامال  تمييز الفقرة  وفقا للنظرية التقليدرة والنموذج اللوج
 
ستي ثنائي املعلم  السؤال الثاني : هل توجد فروق دالة إحصائيا

عزى لزمن 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40التختبار) ت

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
 بين متوسطات معامل تمييز فقرات االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

ً
 30دقيقة ،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 

 (14التمييز لكل فقرة لصور التختبار الثالث وفق نموذج النظرية التقليدرة كما روضحها الجدول رقم ) هذا السؤال تم حساب معامال  عنلإلجابة 
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 عامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق النظرية التقليديةم: (14جدول )ال

 د( 20الصورة الثالثة ) د( 30الصورة الثانية ) د( 40الصورة األول  )  رقم الفقرة

1 21‚0  46‚0  158‚0  

2 44‚0  46‚0  245‚0  

3 32‚0  40‚0  311‚0  

4 30‚0  55‚0  332‚0  

5 16‚0  34‚0  241‚0  

6 44‚0  36‚0  250‚0  

7 54‚0  40‚0  39‚0  

8 12‚0  35‚0  17‚0  

9 33‚0  36‚0  28‚0  

10 37‚0  38‚0  40‚0  

11 40‚0  46‚0  41‚0  

12 39‚0  36‚0  41‚0  

13 35‚0  38‚0  26‚0  

14 33‚0  44‚0  42‚0  

15 38‚0  46‚0  23‚0  

16 51‚0  43‚0  49‚0  

17 40‚0  50‚  35‚0  

18 21‚0  39‚0  25‚0  

19 32‚0  53‚0  33‚0  

20 34‚0  44‚0  23‚0  

21 35‚0  53‚0  37‚0  

22 33‚0  31‚0  20‚0  

23 32‚0  37‚0  14‚0  

24 13‚0  47‚0  19‚0  

25 36‚0  48‚0  35‚0  

26 25‚0  38‚0  33‚0  

27 35‚0  35‚0  32‚0  

28 47‚0 34‚0 34‚0 

لجدول رقم تم حساب املتوسطا  الحسابية والنحرافا  املعيارية ملعامال  التمييز وفق النظرية التقليدرة  في كل صورة من صور التختبار، كما في ا

(15 .) 
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 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت التمييز وفق النظرية التقليدية: (15جدول )ال

 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

0‚103 335‚0 د 40الصورة األول   28   

د 30الصورة الثانية  28 419‚ 0 063‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 299‚ 0 089‚0  

أن متوسط معامل التمييز ( أن متوسطا  معامال  التمييز وفق النظرية التقليدرة تتفاو  حسب كل صورة، فنجد 15رتضح من الجدول رقم ) 

 الصورة الثالثة ) 40د( هو األعى  ثم الصورة األول  ) 30بالصورة الثانية )
 
د(. وللكشف عن الدللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطا   20د ( وأتخيرا

لتبارن األحادي والنتائج كما في الجدول رقم الحسابية ملعامال  التمييز وفق النظرية التقليدرة لصور التختبار باتختالف الزمن، تم استخدام تحليل ا

(16) 

 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين متوسطات معامالت التمييز وفق النظرية التقليدية: (16جدول )ال
 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚000 14‚321 0‚107 2 0‚214 زمن التختبار

   0‚007 81 0‚606 الخطأ

    83 0‚82 الكىي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام طريقة املقارنا  16رتضح من الجدول رقم )
ُ
( وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسطا  معامال  التمييز ت

 ويتبين ذلك من الجدول رقم ) البعدرة بين متوسطا  معامال  التمييز للصور الثالث لالتختبار ملعرفة أي الفروق
 
 (17دالة إحصائيا

 املقارنات البعدية بين متوسطات معامالت التمييز وفق النظرية التقليدية: (17جدول )ال
 الدللة اإلحصائية الخطأ الفرق بين املتوسطا  املقارنا 

40*30 *–084‚0 023‚0 002‚0 

40*20 037‚0 023‚0 291‚0 

30*20 * 121‚0 023‚0 000‚0 

 بين الصورتين األول )17رالحظ من الجدول رقم )    
 
د( ولصالح الصورة  30د ( والثانية )40( أن الفرق بين متوسطي معامال  التمييز كان دال إحصائيا

إل  وجود دللة إحصائية للفرق الثانية، أي أن فقرا  الصورة الثانية أكثر قدرة عى  التمييز بين الطالب من فقرا  الصورة األول . كما أشار  النتائج 

د( لصالح الصورة الثانية.  في حين أن الفرق بين  20د ( والثالثة ) 30بين متوسطا  معامال  التمييز وفق النظرية التقليدرة للصورتين الثانية )

. 20د( والصورة الثالثة ) 40متوسطا  معامال  التمييز في الصورة األول  )
 
 د( غير دالة إحصائيا

ن عامل الزمن أدى لوجود فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسطا  إحيث  (Nnnnally,1978)ننىيلف النتائج املتعلقة بمعلمة التمييز مع ما ذكره تخت

 معامال  التمييز في كال النموذجين.

ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قيم معلمة تمييز فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي  .2

عزى لزمن االختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة ، 30دقيقة ، 40ت

 هذا السؤال تم حساب معامال  التمييز لكل فقرة لصور التختبار الثالث وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  كما عنلإلجابة 

 (18روضحها الجدول رقم )
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 عامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نظرية استجابة الفقرةم: (18جدول )ال

 د 20الصورة الثالثة د 30الصورة الثانية د 40الصورة األولى رقم الفقرة

1 17‚1  898‚1  989‚0  

2 44‚1  372‚1  774‚0  

3 83‚0  985‚0  790‚0  

4 72‚0  650‚1  999‚0  

5 65‚0  965‚0  771‚0  

6 22‚1  904‚0  668‚0  

7 69‚1  97‚0  14‚1  

8 47‚0  83‚0  51‚0  

9 02‚1  01‚1  95‚0  

10 11‚1  94‚0  31‚1  

11 16‚1  18‚1  47‚1  

12 96‚0  89‚0  13‚1  

13 87‚0  03‚1  73‚0  

14 81‚0  23‚1  05‚1  

15 12‚1  15‚1  68‚0  

16 60‚1  07‚1  1‚73 

17 13‚1  37‚1  05‚1  

18 69‚0  01‚1  85‚0  

19 78‚0  46‚1  94‚0  

20 86‚0  12‚1  702‚  

21 85‚0  61‚1  93‚0  

22 86‚0  77‚0  59‚0  

23 85‚0  96‚0  52‚0  

24 56‚0  16‚1  61‚0  

25 99‚0  26‚1  87‚0  

26 66‚0  95‚0  84‚0  

27 86‚0  12‚1  82‚0  

28 52‚1 85‚0 93‚0 
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الفقرة في كل صورة من صور التختبار، كما في الجدول  تم حساب املتوسطا  الحسابية والنحرافا  املعيارية ملعامال  التمييز وفق نظرية استجابة

(19) 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة  :(19جدول )ال  

 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

0‚308 978‚0 د 40الصورة األول   28   

د 30الصورة الثانية  28 133‚ 1 269‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 906‚ 0 276‚0  

ائي املعلم تتفاو  حسب كل صورة، فنجد أن ن( أن متوسطا  معامال  التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة النموذج ث19رتضح من الجدول رقم )

 الصورة الثالثة ) 40د( هو األعى  ثم الصورة األول  ) 30متوسط معامل التمييز بالصورة الثانية )
 
 د(. 20د ( وأتخيرا

من، تم وللكشف عن الدللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطا  الحسابية ملعامال  التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة لصور التختبار باتختالف الز  

 .(20استخدام تحليل التبارن األحادي والنتائج كما في الجدول رقم)

 التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرةتحليل : (20جدول )ال

 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚012 4‚643 0‚377 2 0‚754 زمن التختبار

   0‚081 81 6‚575 الخطأ

    83 7‚329 الكىي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام طريقة املقارنا  20رتضح من الجدول رقم )
ُ
( وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسطا  معامال  التمييز ت

 ويتبين ذلك من الجدول )
 
 (.21البعدرة بين متوسطا  معامال  التمييز للصور الثالث لالتختبار ملعرفة أي الفروق دالة إحصائيا

 نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات معامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة النموذج الثنائي: (21جدول )ال
 الدللة اإلحصائية الخطأ الفرق بين املتوسطا  املقارنا 

40*30 –155‚0 076‚0 134‚0 

40*20 073‚0 076‚0 637‚0 

30*20 * 227‚0 076‚0 015‚0 

 بين الصورتين الثانية) ( أن الفرق 21رالحظ من الجدول رقم )
 
د( ولصالح الصورة  20د ( والثالثة ) 30بين متوسطي معامال  التمييز كان دال إحصائيا

ا  معامال  الثانية، أي أن فقرا  الصورة الثانية أكثر قدرة عى  التمييز بين الطالب من فقرا  الصورة الثالثة. في حين أن بقية الفروق بين متوسط

.التمييز غير دالة 
 
 إحصائيا

حصائية نجد أن هناك اتفاق بين نظرية استجابة الفقرة النموذج الثنائي مع النظرية التقليدرة فيما رخص معلمة التمييز بوجود فروق ذا  دللة إ

عزى لعامل الزمن، وكان ه
ُ
، حيث إت

 
 د( وفق النموذجين . 30ن الفرق لصالح الوقت املناسب )نالك اتفاق بالنتائج أرضا

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير معلمة تمييز فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظربة استجابة هل  -3

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40الفقرة ت

  (Bilog-Mg3)قرة من الفقرا  لصور التختبار الثالث من تخالل برنامج هذا السؤال تم حساب الخطأ املعياري في تقدرر معلم التمييز لكل ف نلإلجابة ع

 (22كما في الجدول رقم )
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 الخطأ املعياري في تقدير معلم التمييز لكل فقرة من الفقرات لصور االختبار الثالث :(22جدول )ال
 في تقدرر معلمة التمييز الخطأ املعياري  رقم الفقرة الخطأ املعياري في تقدرر معلمة التمييز رقم الفقرة

 د 20 د 30 د 40 د 20 د 30 د 40

1 581‚0  460‚0  491‚0  15 291‚0  225‚0  176‚0  

2 323‚0  268‚0  224‚0  16 342‚0  218‚0  446‚0  

3 206‚0  205‚0  204‚0  17 258‚0  266‚0  257‚0  

4 165‚0  352‚0  239‚0  18 179‚0  202‚0  263‚0  

5 212‚0  214‚0  226‚0  19 192‚0  277‚0  256‚0  

6 277‚0  185‚0  164‚0  20 201‚0  221‚0  199‚0  

7 377‚0  199‚0  296‚0  21 193‚0  304‚0  215‚0  

8 127‚0  173‚0  144‚0  22 197‚0  169‚0  155‚0  

9 294‚0  221‚0  247‚0  23 198‚0  208‚0  522‚0  

10 271‚0  191‚0  270‚0  24 146‚0  226‚0  166‚0  

11 256‚0  220‚0  392‚0  25 239‚0  261‚0  176‚0  

12 230‚0  184‚0  254‚0  26 170‚0  193‚0  219‚0  

13 197‚0  211‚0  182‚0  27 210‚0  223‚0  204‚0  

14 200‚0  261‚0  232‚0  28 357‚0  185‚0  251‚0  

التختبار، كما هو  تم حساب املتوسطا  الحسابية والنحرافا  املعيارية لألتخطاء املعيارية لتقدررا  معلم التمييز لفقرا  كل صورة من صور كما 

 (23موضح في جدول رقم )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرات معالم التمييز: (23جدول)ال  
 الصورة العدد املتوسط الحسابي النحراف املعياري 

0‚195 246‚0 د 40الصورة األول   28   

د 30الصورة الثانية  28 233‚ 0 040‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 253‚ 0 276‚0  

( أن املتوسطا  الحسابية لألتخطاء املعيارية لتقدررا  معالم التمييز لفقرا  كل صورة من صور التختبار أن الصورة الثانية 23رتبين من الجدول رقم )

د(، واألكثر أتخطاء في تقدرر معالم  40التمييز، ثم الصورة األول )د( هي األقل أتخطاء بين بقية الصور األتخرى أي أنها األكثر دقة في تقدرر معلم  30)

 د(.20صعوبة التمييز الصورة الثالثة )

التختبار، ولفحص الفروق في دقة تقدررا  معالم التميز، تم استخدام تحليل التبارن األحادي لألتخطاء املعيارية لهذه التقدررا  لكل صورة من صورة 

 لك.( روضح ذ24والجدول رقم )
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 تحليل التباين لفحص الفروق في دقة تقديرات معالم الصعوبة: (24جدول )ال

 الدللة اإلحصائية F متوسط املربعا  درجا  الحرية مجموع املربعا  مصدر التبارن

 0‚679 0‚389 0‚003 2 0‚006 زمن التختبار

   0‚07 81 0‚579 الخطأ

    83 0‚585 الكىي

عزى لزمن التختبار. ( إل 24يشير الجدول رقم )
ُ
 عدم وجود فروق ذا  دللة إحصائية في دقة تقدرر معالم التمييز بين صور التختبار ت

عزى لزمن التختبار. وتتفق 2013) ةوتختلف هذه النتيجة مع دراسة منارص
ُ
( التي بّينت وجود فروق ذا  دللة إحصائية في دقة تقدرر معلم التمييز ت

 في تقدرر معلم التمييز)الوقت املناسب(.معها بالصورة األكثر دقة 

ع
ُ
زى لزمن السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة  إحصائيا بين معامالت ثبات االختبار وفقا لكل من  النظرية التقليدية  ونظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40االختبار) 

 ويتفرع عنه السؤالين التاليين: 

عزى لزمن االختبار) هل توج -1
ُ
 30دقيقة ،  40د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معامالت  ثبات  االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 
 هذا السؤال رلزمنا حساب معامال  الثبا  لكل صورة من صور التختبار وفق الطرق التقليدرة. عنلإلجابة 

رق كما روضحها الجدول رقم )تم حساب معامال  
ُ
 (، وهذه الطرق هي:25الثبا  لصور التختبار وفق النظرية التقليدرة بأربع ط

  (KR-20) 20ريتشاردسون -معادلة كيودر .1

 .(S-B Random)براون  -التجزئة النصفية )العشوائية( باستخدام معادلة سبيرمان .2

  (S-B First-Last)براون   -مانالثاني( بمعادلة سبير  -التجزئة النصفية )النصف األول  .3

  (S-B Odd-Even)براون  -زوجي( بمعادلة سبيرمان -التجزئة النصفية )فردي .4

 معامالت الثبات وفق النظرية التقليدية لصور االختبار: (25جدول )ال

 زوجي(-التجزئة )فردي الثاني(-التجزئة )األول  التجزئة العشوائية KR-20 الطريقة

 0‚84 0‚81 0‚81 0‚82 د 40الصورة األول  

 0‚91 0‚84 0‚88 0‚88 د 30الصورة الثانية 

 0‚79 0‚68 0‚81 0‚79 د 20الصورة الثالثة 

د( هي  30( اتفاق الطرق املستخدمة لحساب معامل الثبا  وفق النظرية التقليدرة أن الصورة الثانية )الوقت املناسب 25رتضح من الجدول رقم )

، ثم 
 
 الصورة الثالثة )الوقت القصير  40الصورة األول  )الوقت الطويل األعى  ثباتا

 
 د(. 20د(، وأتخيرا

 ، من تخالل املعادلة التالية : Mولفحص دللة الفروق بين معامال  الثبا  لصور التختبار، تم عمل املقارنا  الثنائية عن طريق اإلحصائي 

𝑀 =
𝐽 − 1

1
{∑ 𝐵𝑘 −  

{∑ 𝐵𝑘 (1 − 𝑟𝑘)
−1
3 }𝑘

𝑘=1

{∑ 𝐵𝑘(1 − 𝑟𝑘)
−2
3𝑘

𝑘=1

}

𝑘

𝑘=1

 

𝐵من املعادلة التالية:     𝐵𝑘حيث ُتحسب 
𝑘=

(9𝑛𝑘−11)2

𝑛𝑘

 

 : عدد أفراد العينة 𝑛𝑘: معامل الثبا ،       𝑟𝑘: عدد فقرا  التختبار،        Jحيث ، 

 (26لكل مقارنة بين صور التختبار لجميع الطرق املستخدمة لحساب الثبا  كما في الجدول رقم ) Mحيث تم استخراج قيمة  
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 للمقارنات الثنائية بين معامالت الثبات لصور االختبار الثالث Mقيم اإلحصائي : (26جدول)ال
 40*30 40*20 30*20 

KR-20 11‚5 * 06‚1 7‚10 * 

 * 6‚24 0‚03 * 7‚11 التجزئة العشوائية

 * 16‚83 * 9‚64 1‚06 الثاني(-التجزئة) األول 

 * 22‚92 3‚59 * 8‚74 زوجي(-التجزئة )فردي

  0‚05ذات داللة إحصائية عند 

 M، نجد أن بعض قيم  3‚84( عند درجة حرية واحدة =  𝑋2( ومقارنتها بالقيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع )26املحسوبة في الجدول رقم ) Mمن قيم 

(، وذلك ردل عى  أن معامال  الثبا  وفق الطرق التقليدرة 0‚05تجاوز  القيمة الحرجة، وبالتالي ردل ذلك عى  وجود فروق ذا  دللة إحصائية عند )

 تتأثر بعامل الزمن، والفروق كالتالي:

 :KR-20معامل الثبات   .1

لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة الثانية وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة األول  والصورة الثانية، 

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B Randomمعامل ثبات التجزئة النصفية )العشوائي( ) .2

ا  دللة إحصائية بين الصورة الثانية وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة األول  والصورة الثانية، لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذ

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B First- Lastالثاني( ) -معامل ثبات التجزئة النصفية )النصف األول  .3

بين الصورة الثانية وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة األول  والصورة الثالثة، لصالح الصورة األول . وجود فروق ذا  دللة إحصائية 

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B Odd- Evenزوجي( ) -معامل ثبات التجزئة النصفية )فردي .4

لثانية وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة األول  والصورة الثانية، لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين الصورة ا

 لثالثة، لصالح الصورة الثانية.والصورة ا

عزى لزمن  -2
ُ
هل توجد فروق دالة إحصائية بين معامالت  ثبات  االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40االختبار) 

 هذا السؤال رلزمنا حساب معامال  الثبا  لكل صورة من صور التختبار وفق نظرية استجابة الفقرة  عنلإلجابة 

 د(: 40حساب معامالت الثبات للصورة األولى ) .1

 معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة(:  - أ

(، وقد تراوحت قيم 1‚034(، وانحراف معياري )0‚069-)( بوسط حسابي 1‚72( و )2‚90-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرا  في الصورة األول  بين )

 (.0‚195( وانحراف معياري )0‚295( بوسط حسابي )1‚09( و )0‚13الخطأ املعياري في تقدرر معلم الصعوبة للفقرا  بين )

( =   ( Gمعامل الفصل لألفراد
 النحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرا 

اري املعي في تقدرر معلم الصعوبة  الوسط الحسابي للخطأ 
 =51‚3 

معامل ثبا  األفراد للصورة األول  = 
𝐺2

1+𝐺2  =92‚0 

 معامل ثبات الفقرات: - ب

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدرر القدرة 1‚07( بانحراف معياري )0‚043 -بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرا  املفحوصين )

 (.0‚19) ( بانحراف معياري 0‚44)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرا 
 النحراف املعياري  لقيم تقدرر القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدرر القدرة
 =43‚2 

معامل ثبا  الفقرا  للصورة األول  =  
𝐺2

1+𝐺2  =86‚0 
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 معامل الثبات التجريبي: -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج  0‚83بلغت قيمة معامل الثبا  التجريبي للصورة األول  )

 د(: 30حساب معامالت الثبات للصورة الثانية ) -1

 معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة(:  - أ

(، وقد تراوحت قيم 0‚706(، وانحراف معياري )0‚017-( بوسط حسابي )1‚30( و )1‚34-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرا  في الصورة األول  بين )

 (.0‚04( وانحراف معياري )0‚199( بوسط حسابي )0‚29( و )0‚13في تقدرر معلم الصعوبة للفقرا  بين )الخطأ املعياري 

( =   ( Gمعامل الفصل لألفراد
 النحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرا 

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدرر معلم الصعوبة
 =55‚3 

 معامل ثبا  األفراد للصورة األول  =
𝐺2

1+𝐺2  =93‚0 

 معامل ثبات الفقرات: - ب

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدرر القدرة 1‚12( بانحراف معياري )0‚006بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرا  املفحوصين )

 (.0‚16( بانحراف معياري )0‚399)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرا 
 النحراف املعياري  لقيم تقدرر القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدرر القدرة
 =81‚2 

معامل ثبا  الفقرا  للصورة األول  =  
𝐺2

1+𝐺2  =89‚0 

 معامل الثبات التجريبي: -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج  0‚87بلغت قيمة معامل الثبا  التجريبي للصورة الثانية )

 د(: 20حساب معامالت الثبات للصورة الثالثة )  -2

 معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة(: - أ

(، وقد تراوحت قيم 1‚106(، وانحراف معياري )0‚005-( بوسط حسابي )2‚04( و )3‚26-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرا  في الصورة الثالثة بين )

 (.0‚276( وانحراف معياري )0‚338( بوسط حسابي )1‚34( و )0‚12ين )الخطأ املعياري في تقدرر معلم الصعوبة للفقرا  ب

( =   ( Gمعامل الفصل لألفراد
 النحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرا 

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدرر معلم الصعوبة
 =27‚3 

معامل ثبا  األفراد للصورة األول  = 
𝐺2

1+𝐺2  =91‚0 

 الفقرات:معامل ثبات  - ب

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدرر القدرة 1‚12( بانحراف معياري )0‚016 -بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرا  املفحوصين )

 (.0‚22( بانحراف معياري )0‚473)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرا 
 النحراف املعياري  لقيم تقدرر القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدرر القدرة
 =37‚2 

معامل ثبا  الفقرا  للصورة األول  =  
𝐺2

1+𝐺2  =85‚0 

 معامل الثبات التجريبي: -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج 0‚82بلغت قيمة معامل الثبا  التجريبي للصورة الثانية )

 استجابة الفقرة لصور االختبار الثالثيوضح معامالت الثبات وفق نظرية : (27جدول )ال
 ثبات الفقرات ثبات األفراد الثبات التجريبي 

 0‚86 0‚92 0‚83 د 40الصورة األول  

 0‚89 0‚93 0‚87 د 30الصورة الثانية 

 0‚85 0‚91 0‚82 د 20الصورة الثالثة 
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د( هي  30نظرية استجابة الفقرة أن الصورة الثانية )الوقت املناسب  ( اتفاق الطرق املستخدمة لحساب معامل الثبا  وفق27رتضح من الجدول رقم )

، ثم الصورة األول  )الوقت الطويل 
 
 الصورة الثالثة )الوقت القصير  40األعى  ثباتا

 
 د(. 20د(، وأتخيرا

 من تخالل املعادلة التالية : Mولفحص فروق معامال  الثبا  بين صور التختبار، تم عمل املقارنا  الثنائية عن طريق اإلحصائي 

𝑀 =
𝐽 − 1

1
{∑ 𝐵𝑘 −  

{∑ 𝐵𝑘 (1 − 𝑟𝑘)
−1
3 }𝑘

𝑘=1

{∑ 𝐵𝑘(1 − 𝑟𝑘)
−2
3𝑘

𝑘=1

}

𝑘

𝑘=1

 

 من املعادلة التالية: 𝐵𝑘حيث ُتحسب 

𝐵
𝑘=

(9𝑛𝑘−11)2

𝑛𝑘

 

 : عدد أفراد العينة  𝑛𝑘: معامل الثبا ،       𝑟𝑘: عدد فقرا  التختبار،        Jحيث ، 

 (28لكل مقارنة بين صور التختبار لجميع الطرق املستخدمة لحساب الثبا  كما في الجدول ) Mوتم استخراج قيمة 

 للمقارنا  الثنائية بين معامال  الثبا  لصور التختبار الثالث Mاإلحصائي  قيم: (28جدول)ال
 40*30 40*20 30*20 

 3‚76 0‚33 2‚76 التجريبيالثبا  

 2‚25 0‚50 0‚63 ثبا  األفراد

 3‚42 0‚16 2‚06 الفقرا ثبا  

( عند درجة حرية واحدة =  𝑋2املحسوبة من تخالل املعادلة لم تتجاوز القيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع ) M( رتضح أن جميع قيم 28من الجدول رقم )

، أي أن عامل الزمن ليس له تأثير ذو دللة إحصائية  3‚84
 
عى   ، ومن ذلك نجد أن الفروق بين معامال  الثبا  بين صور التختبار غير دالة إحصائيا

 معامال  الثبا  املحسوبة وفق نظرية استجابة الفقرة. 

ة مع معامال  الثبا  املحسوبة وفق نظرية استجابة الفقرة عى  أن معامال  ثبا  الصورة الثانية تتفق معامال  الثبا  املحسوبة بالطرق التقليدر

اد( هي األعى  ثبا 30)الوقت املتوسط  معامال  ثبا  الصورة الثالثة) الوقت القصير  اد(، وأتخير   40، ثم معامال  ثبا  الصورة األول  )الوقت الطويل ت 

ما في دللة الفروق، حيث رتضح لنا أن الفروق بين معامال  الثبا  لصور التختبار بالنظرية التقليدرة ذا  دللة د(.  ويكمن التختالف بينه 20

.
 
 إحصائية، بينما الفروق في معامال  الثبا  لصور التختبار بنظرية استجابة الفقرة غير دالة إحصائيا

ظرية استجابة الفقرة  فقرات تختلف في محتواها وعددها عن تلك التي تفرزها السؤال الرابع: هل ُيفرز النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لن

 على معامالت الصعوبة والتمييز لصور االختبار الثالثة  ) 
ً
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40املؤشرات التقليدية  اعتمادا

قرا  صور التختبار وفق نظرية استجابة الفقرة )ثنائي املعلم( والنظرية هذا السؤال تم حساب معامال  الصعوبة والتمييز لكل فقرة من ف عنلإلجابة 

 التقليدرة. حيث تم اعتماد املعيار التالي لحذف الفقرا  أو بقائها:

 ( ُتحذف.0‚40( ُتحذف. أي فقرة معامل تمييزها أقل من )1‚50،  1‚50-نظرية استجابة الفقرة: أي فقرة معامل صعوبتها تخارج املدى ) -1

 ( ُتحذف.0‚25( ُتحذف. أي فقرة معامل تمييزها أقل من )0‚80،  0‚20النظرية التقليدرة: أي فقرة معامل صعوبتها تخارج املدى ) -2

: الصورة األولى)
ً
 د(:  40أوال

والنظرية التقليدرة كما في تم حساب معامال  الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرا  الصورة األول  لالتختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم 

 (24( و)20( و)13و) (10الجداول رقم )

%. وأن الفقرا  14( أي ما نسبته  24، 14، 1،5هي: )  4وبناء عى  املعيار املحدد فإن الفقرا  املستبعدة وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم وعددها 

 3%. واتفق النموذج الثنائي مع املؤشرا  التقليدرة عى  حذف 18( أي ما نسبته  24، 18، 8، 5،  1وهي: )  5املستبعدة وفق النظرية التقليدرة وعددها 

 (. 28، 27، 26، 25، 23، 22، 21، 20، 19، 17، 15،16،  12،13، 11،  9،10، 7، 6، 4، 3، 2فقرة وهي ) 22(، وعى  مطابقة  24، 5، 1فقرا  هي:) 

 د( من تخالل املعادلة التالية:  40ورة األول  )ويمكن حساب  نسبة التفاق بين النموذجين بالص

نسبة التفاق= 
عدد الفقرا  املتفق عى  استبعادها+عدد الفقرا  املتفق عى  بقائها

 العدد الفقرا  الكىي
  = 89% =

22+3

28
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فقرة من فقرا  اتختبار الصورة  22فقرا  وبقاء  3فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها، حيث اتفقا عى  استبعاد  25% من الفقرا  )89أي أن 

يدرة ولم فقرا ( فقد اتختلفا بالحكم عليها، فقرتين استبعدتها املؤشرا  التقل 3% من فقرا  التختبار )11د(، أما النسبة املتبقية وهي  40األول  )

 يستبعدها النموذج الثنائي، وفقرة واحدة استبعدها النموذج الثنائي ولم تستبعدها املؤشرا  التقليدرة. 

: الصورة الثانية )
ً
 د(:  30ثانيا

لتقليدرة كما في تم حساب معامال  الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرا  الصورة األول  لالتختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والنظرية ا

 (24( و)20و) (13و) (10الجداول رقم )

د ( لم يستبعد أي فقرة. وأن الفقرا  املستبعدة وفق النظرية 30وبناء عى  املعيار املحدد فإن النموذج للوجستي ثنائي املعلم في الصورة الثانية )

 9،10، 7،8، 6، 5، 4، 3، 2فقرة وهي) 27املؤشرا  التقليدرة عى  مطابقة  %. واتفق النموذج الثنائي مع4( أي ما نسبته 1التقليدرة فقرة واحدة )رقم 

،11 ،12،13 ،14،15،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 .) 

 د( من تخالل املعادلة التالية: 30ويمكن حساب  نسبة التفاق بين النموذجين بالصورة الثانية )

نسبة التفاق= 
تفقامل عى  بقائها عدد الفقرا  املتفق عى  استبعادها+عدد الفقرا  

 العدد الفقرا  الكىي
  = 96% =

27+0

28
 

د(، أما  30فقرة من فقرا  اتختبار الصورة الثانية ) 27فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها، حيث اتفقا عى  بقاء  27% من الفقرا  )96أي أن 

موذج الثنائي % من فقرا  التختبار )فقرة واحدة( فقد اتختلفا بالحكم عليها، استبعدتها املؤشرا  التقليدرة ولم يستبعدها الن4النسبة املتبقية وهي 

 د( لالتختبار.  30الذي لم يستبعد أي فقرة من فقرا  الصورة الثانية )

: الصورة الثالثة )
ً
 د(: 20ثالثا

ة كما في تم حساب معامال  الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرا  الصورة األول  لالتختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والنظرية التقليدر

 (24( و)20( و)13( و)10الجداول رقم )

%. وأن الفقرا  14( أي ما نسبته  21، 14، 1،5هي: )  4وبناء عى  املعيار املحدد فإن الفقرا  املستبعدة وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم  وعددها 

%. واتفق النموذج الثنائي مع 39نسبته  ( أي ما 24، 23، 22، 18،20،  15، 14، 8، 5 2، 1وهي: )  11املستبعدة وفق النظرية التقليدرة وعددها 

، 27، 26، 25، 19، 17، 16،  13، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 4، 3فقرة وهي ) 16(، وعى  مطابقة  14، 5، 1فقرا  هي:)  3املؤشرا  التقليدرة عى  حذف 

28 .) 

 لتالية: د( من تخالل املعادلة ا 20ويمكن حساب  نسبة التفاق بين النموذجين بالصورة الثانية )

نسبة التفاق= 
عدد الفقرا  املتفق عى  استبعادها+عدد الفقرا  املتفق عى  بقائها

 العدد الفقرا  الكىي
  = 68% =

16+3

28
 

فقرة من فقرا  اتختبار الصورة  16فقرا  وبقاء  3فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها، حيث اتفقا عى  استبعاد  19% من الفقرا  )68أي أن 

( 24، 23، 22، 20، 18، 15، 8، 2فقرا  ) 8فقرا ( فقد اتختلفا بالحكم عليها،  9% من فقرا  التختبار )32د(، أما النسبة املتبقية وهي  20) الثالثة

 ليدرة. استبعدها النموذج الثنائي ولم تستبعدها املؤشرا  التق (21استبعدتها املؤشرا  التقليدرة ولم يستبعدها النموذج الثنائي، وفقرة واحدة )

سبة التفاق رتبّين مما سبق أن نسبة التفاق بين النظريتين في فرز الفقرا  بناء عى  معامال  الصعوبة والتمييز تتأثر بزمن التختبار، حيث تكون ن

ل
ُ
 في الوقت املناسب، وتنخفض عند زيادة وقت التختبار، أما عند تقليص وقت التختبار بمقدار الث

 
تكون نسبة التفاق منخفضة ث بينهما عالية جدا

، ثم الصورة ، وذلك بسبب دقة تقدرر هذه املعالم من تخالل األتخطاء املعيارية فكما ظهر بالنتائج أن الصورة الثانية )الزمن املناسب( هي األكثر دقةاجد  

 األول  )الزمن الطويل( ثم الصورة الثالثة )الزمن القصير(.

ر وتأثيره عى  معالم الفقرا  ودقة تقدررها، فالزمن املناسب لالتختبار الذي رتناسب مع عدد الفقرا  وتخصائص ومن ذلك رتضح لنا أهمية زمن التختبا

اء املعيارية املفحوصين تكون فيه دقة التقدرر ملعلمة الصعوبة ومعلمة التمييز أعى  من دقة تقدررها في الزمن القصير والزمن الطويل بسبب قلة األتخط

 لم في الزمن املناسب. في تقدرر هذه املعا

احسب النظرية التقليدرة  أما بالنسبة لتفسير أن ثبا  التختبار في الزمن املناسب ووجود فروق ذا  دللة إحصائية لصالح الزمن  ،هو األعى  ثبات 

الطريقة في حساب الثبا  عى  ( تعتمد هذه 236: 2009املناسب، إنه تم حساب الثبا  بطرق التساق الداتخىي وكما رذكر رذكر)الشيخ وآتخرون ،

له تأثير عى  زمن التختبار  فإن وبالتالي .التساق في أداء الطالب عى  التختبار من فقرة ألتخرى، فكلما زاد التساق بين هذه الفقرا  زاد ثبا  التختبار ككل

ا  في الفقرا  األتخيرة مما رقلل من اتساق هذه الفقرا ، اتساق هذه الفقرا  من تخالل أداء الطالب، فالزمن القصير رؤثر عى  أداء الطالب وتخصوص 

ما رقلل والزمن الطويل كذلك قد ركون له تأثير عى  أداء الطالب من تخالل تغيير بعض اإلجابا  الصحيحة بإجابا  تخاطئة بسبب طول فترة التختبار م

 من اتساق فقرا  التختبار وبالتالي تأثيرها عى  الثبا .
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 التوصيات:

 تائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، رمكن الخروج بالتوصيا  التالية:في ضوء الن

 ة تقدررها.رنبغي تحدرد زمن التختبار املناسب بدقة عالية وفق األسس واملعارير واللتزام به، ملا له من تأثير عى  تخصائص التختبار والفقرا  ودق .1

لوقت وجهد  اعى  تخصائص التختبار والفقرا  ودقة تقدررها، باإلضافة إل  أن فيه هدر  إطالة زمن التختبار عن الوقت املناسب له تأثير سلبي  .2

تختيار الطالب واملراقب، وزيادة حال  الغش. كما لوحظ من تخالل تصحيح الصورة األول  )الوقت الطويل( كثير من الحال  التي رتم فيها تغيير ا

الطالب، ويؤكد ذلك املتوسط الحسابي للدرجا  الكلية بالصورة الثانية )الوقت املناسب( هو ة بإجابة تخاطئة وتأثيرها عى  درجة حاإلجابة الصحي

 الصورة الثالثة )الوقت القصير(.
 
 األعى ، ثم الصورة األول  )الوقت الطويل(، وأتخيرا

وقد رؤدي لرتفاع القلق عند الطالب تقصير زمن التختبار عن الوقت املناسب له تأثير سلبي عى  تخصائص التختبار والفقرا  ودقة تقدررها،  .3

 وبالتالي رؤثر عى  أدائهم.

 تنويع أساليب التقويم في املرحلة البتدائية واستخدام التختبارا  املوضوعية وتخاصة )التختيار من متعدد( في الصفوف العليا. .4

 توعية الطالب بأهمية التختبارا ، وتدريبهم عى  إدارة وقت التختبار. .5

 ة:البحوث املقترح

 الكشف عن أثر زمن التختبار عى  تحصيل طالب املرحلة الجامعية. .1

 الكشف عن تأثير زمن التختبار عى  أداء الطالب في التختبارا  املقالية  أو التختبارا  الشفوية. .2
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Abstract: 

       The research aimed to explore the impacts of test time on estimations of items aspects in context 

with Item Response Theory, and Classical Theory. Where a multi choice test of (28) items was 

constructed. Three test images were formed, varying in response time. Were applied  sample of 

students. Then analyzed .The results showed that there is concordance of Theories on the existence 

statistically significant differences in the average of the estimation of discrimination Coefficient and 

the accuracy of the difficulty coefficient. As the results of the M-tests showed differences between 

the reliability coefficients of the three images. Also, the ratio between two theories in the 

classification of items  based on the characteristics of difficulty and discrimination in the images 

respectively 89%, 96% and  68%. As research results, we recommend test time to be carefully 

selected as its impaction on test characteristics, items and estimation  accuracy . 
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