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 خلخص امل
 السيكومترية الفقرة والخصائص معالم على فقرات االختيار من متعدد والصواب والخطأ شكل أثر على التعرف إلى البحث هدف هذا

 متعدد من الحاسب اآللي: االختيار في مادة الختبار شكلين تم بناء الهدف هذا الفقرة، ولتحقيق استجابة لنظرية وفق نموذج ثنائي املعلم لالختبار

.421على ) االختبار تطبيق فقرة، وتم (24) من صورته النهائية في االختبار شكلي من شكل كل والصواب والخطأ، تكون 
ً
 ( طالبا

ن النتائج كشفت وجود فروق ذات داللة إأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في صعوبة الفقرة بين شكلي االختبار، إال 

ات إحصائية في تمييز الفقرة لصالح اختبار الصواب والخطأ، من ناحية أخرى أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معامل الثب

 ي بين شكلي االختبار.التجريب

 متعدد من االختيار الشكلين تحتوي على بحيث يستخدمونها التي االختباراتأشكال فقرات ب التنويع إلى املعلمين بتوعية وتوص ي نتائج البحث

 .كونها أقوى تمييًزا اآلن عليه هو مما أوسع نطاق الصواب والخطأ على فقرات والصواب والخطأ، واستعمال

 .نظرية استجابة الفقرة، فقرة الصواب والخطأ ،فقرة االختيار من متعدد ،شكل فقرة االختبار  ،الخصائص السيكومتريةالكلمات املفتاحية  

 املقدمة 
 له عن االختبار التحصيلي املقنن وهو من

ً
أهم  يعتبر االختبار التحصيلي الذي يعده املعلم ونطلق عليه االختبار التحصيلي الصفي تمييزا

لتقويم أساليب القياس التي يستخدمها املعلم في جمع املعلومات الالزمة لعملية التقويم التربوي، حيث يبقى االختبار األنسب واألفضل ألغراض ا

 وذ
ً
لك من أجل اتخاذ الصفي وتوفير معلومات للمعلم عن سير العملية التعليمية التعلمية، واملعلومات التي توفرها االختبارات متنوعة وضرورية جدا

التالميذ من قرارات مختلفة تتعلق بدرجة إتقان التالميذ لوحدة دراسية معينة أو بمدى تقدم التالميذ في مقرر معين بعد فترة زمنية محددة أو ترفيع 

 (.197:1994صف ألخر. )أبو ناهية ،

ى النجاح الذي يحرزه الطالب في مجال دراس ي عام أو ( أنه يستخدم مفهوم التحصيل لإلشارة إلى درجة أو مستو 122:2014وأشار عالم )

 علم.متخصص، فهو يمثل اكتساب املعارف واملهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية، ويعد التحصيل هو الناتج النهائي للت

صلتها  وكذلك إجرائها، وطرق  وأشكالها طبيعتها حول  مختلفة وجهات نظر هناك ن  إالتربوية، إال  العملية في االختبارات أهمية من الرغم وعلى

 تحتل االختبارات أصبحت حتى التحصيلية، باالختبارات خاصة التربوية عناية املؤسسات تولي أن غرابة فال ولهذا تدريسها، وطرق  التربوية باألهداف

 .والجامعات املدارس األولى في املكانة

ا ا، لذلك يراعون كثيرً دقيًق  اواملقاييس بكتابة أو انتقاء مفردات عالية الجودة لقياس السمات اإلنسانية قياًس يهتم القائمون ببناء االختبارات 

من الشروط في تكوين هذه املفردات وصياغتها والتحقق باألساليب املنطقية وأحكام الخبراء من صدق محتوى كل مفردة على حدة وكذلك صدق 

هما بلغت دقة هذه األساليب واألحكام فإنها ال تغني عن التجريب امليداني لالختبار وتحليل درجات مفرداته باستخدام محتوى االختبار ككل، غير أنه م

 (.267:2011األساليب اإلحصائية وتحديد العالقة بين ما تقيسه املفردات وبين استجابات األفراد لها )عالم،
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الب واملعلم وواضعي األسئلة ببنوك األسئلة فرصة األلفة بتلك األنواع والتدريب على أن التعرف على األسئلة املوضوعية املختلفة يتيح للط

حتى يتمكن من عمل مخزن أسئلة جيد الصياغة ’ إعداد نماذج أخرى على شاكلتها والتعرف على املواصفات الفنية املطلوبة في كل نوع على حدة

 (.245:2010)سليمان،

 والصواب ما هي إال حالة خاصة من فقرات االختيار من متعدد.( أن الخطأ 85:2013وذكر النبهان )

ا كبيرين ملا تتمتع به من مستوى مرتفع من املوثوقية والبعد عن التحيز في إعطاء الدرجات، واكتسبت االختبارات املوضوعية شهرة وانتشارً 

 (379:2010وتركي، والسبيعي، وفخرو، في حاالت أخرى )عمر، ورغم ذلك نجدها تواجه بالنقد في بعض الحاالت، كما تقابل بالتأييد واالستحسان

أن لكل نوع من أنواع الفقرات جوانب ضعف أو عيوب تحد أو ال تشجع من استعمال هذه الفقرات في  ا( أيضً 164:2010وأشار عودة )

بشأن نوع من أنواع الفقرات في فئة معينة وتفضيله مواقف معينة وجوانب قوة ومزايا ربما تشجع على استعمالها في مواقف أخرى، ولذلك فإن القرار 

فر على نوع آخر من نفس الفئة أو فئة أخرى يتطلب من املعلم إجراء موازنة بين جوانب الضعف والقوة في ضوء الغرض من التقويم والزمن املتو 

 لإلجابة.

عد نظرية استجابة املفردة من النظريات السيكومترية املعاصرة التي اتضحت 
ُ
فائدتها في التغلب على الكثير من مشكالت القياس التي وت

ر معين عجزت النظرية الكالسيكية عن مواجهتها، فهذه النظرية تحاول نمذجة العالقة القائمة بين مستوى سمة معينة لدى الفرد التي يقيسها اختبا

 (.53:2005واستجابته ملفردة من مفردات االختبار )عالم،

 ذات داللة إحصائية في معامالت ثبات االختبار التحصيلي تعزى ملتغير شكل الفقرة لصالح اختبار 2016فقد أشار عالونة )
ً
( أن هناك فروقا

يرات شكل االختيار من متعدد، كما تبين على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار تعزى ملتغ

 الدراسة إلى إجراء دراسة مماثلة لها باستخدام نظرية القياس الحديثة. الفقرة، وتوص ي هذه

والخطأ يعزى للثبات  واختبار الصواب متعدد من بين اختبار االختيار إحصائية داللة ذات ( أنه ال يوجد فروق2013وأشارت الذنيبات )

يعزى ملعامل الصعوبة وذلك لصالح اختبار الصواب  والخطأ تعدد والصوابم من االختيار بين إحصائية داللة ذات فروقا والصدق والتمييز بينما يوجد

 استجابة لنظرية الثنائي النموذج املوضوعية وفق لالختبارات السيكومترية الخصائص بين تقارن  دراسات والخطأ، وقد أوصت هذه الدراسة إجراء

 .الفقرة

 الختبار منها أعلى التكميل اختبار في واألفراد للفقرات الصعوبة تقديرات ثبات معامالتأن  (2012وقد أظهرت نتائج دراسة قام بها أبو جراد )

 .من متعدد االختيار

دراسة تبين التحليالت الكمية لنتائج االختبارات أن االختبارات بأشكاله املختلفة  (Mobalegh&Barati,2012)موباليغ وباراتي  أجرى  وقد

 في معا
ً
 مل الثبات.لم تختلف اختالفا كبيرا

اختبارات الصواب والخطأ ليست أسهل من االختيار من املتعدد وأن اختبارات أن  (Tasdemir,2010)وقد أظهرت نتائج دراسة تاسديمير

 االختبارين.اختبارات الصواب والخطأ في تحصيل الطالب وال يوجد فروق في معامل الصعوبة ومعامل التمييز بين الختيار من متعدد ال تتفوق على ا

إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم الصعوبة  داللة ذات ( عدم وجود فروق2007كما أظهرت دراسة طعامنة )

 للفقرات وكذلك بين معامالت ثبات األفراد تعزى لعدد البدائل.

طريقة اإلعادة وباستخدام معادلة كرونباخ ألفا أكبر من ( أن معاملي ثبات اختبار التكميل املحسوبين ب2002وأظهرت دراسة الكحلوت )

الختبار  الصعوبة الختبار االختيار من متعدد أكبر من متوسط معامالت الصعوبة معامالت معاملي ثبات اختبار االختيار من متعدد كما بينت النتائج أن

 الختبار االختيار من متعدد. امالت التمييزالتمييز الختبار التكميل أكبر من متوسط مع معامالت التكميل، وأن متوسط

 وبين متعدد من االختيار في االختبار عالمات متوسط بين داللة إحصائية فروق ذات وجود نتائجها ( أظهرت(Gadalla,1999 جاد هللاوأشار 

 اإلجابةي ذ التكميل اختبار عالمات في منه أعلىمتعدد  من االختيار اختبار عالمات في كان واملحددة، حيث القصيرة الفقرات ياالختبار ذ عالمات

الطلبة  أداء على الفقرات لصيغة داللة إحصائية فروق ذات وجود عدم إلى الدراسة أشارت نتائج واملحددة وذلك للصفين الثاني والثالث، كما القصيرة

 السادس. إلى الرابع من الصفوف في

 حول  جدل وجود نتج عنها وعيوب مزايا الشكلين من الصواب والخطأ، ولكلو متعدد  من األسئلة، االختيار من شكلين استخدام شاع لقد

 أهمها عوامل بعدة االعتبار بعين األخذ ما اختبار األسئلة في من معين شكل اختيار عند املهم من إنه حيث أفضل، وأيهما الشكلين هذين استخدامات

من  أي تمتع مدى إلى باإلضافة االختبار،  سيقيسها التي التعليمية والنتائج ألهداف االختبار األسئلة شكل مالءمة ومدى االختبار،  تصحيح وطريقة زمن

إلى  السيكومترية خصائصهما حيث من بين أشكال الفقرة للمقارنة أجريت التي نتائج الدراسات أشارت أفضل، وقد سيكومترية بخصائص الشكلين

التي قورنت بينها باإلضافة إلى استخدم نظرية القياس املستخدمة في الدراسة، وقد يحدد هذا البحث الشكل نتائجها وبين أشكال الفقرة  في اختالف
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ن الخصائص األكثر فاعلية واألفضل واملناسب بين الشكلين من خالل الخصائص السيكومترية للفقرة ولالختبار، وتأتي أهمية هذا البحث في املقارنة بي

لنموذج ثنائي املعلم حيث يوفر هذا النموذج وحدة قياس واحدة لكل من متعدد وفقرات الصواب والخطأ وفًقا  يار منالسيكومترية لفقرات االخت

 األفراد والفقرات مما يعطي دقة أعلى في إجراء املقارنات.

 مشكلة البحث وأسئلته 
شكل االختيار من أما  االستخدام األفضل لشكل الفقرة،ول يدور جدل كبير حول الكيفية التي تطور بواسطتها عملية بناء االختبارات ح

 لشيوع استخدام كل من فقرات اال 
ً
ختيار متعدد ووجود مموهات قد تؤثر في إجابات الطالب وتشتته عن بقية الفقرات أو شكل الصواب والخطأ، ونظرا

 .نهما يقدمان عمليات عقلية مختلفةأطالب من متعدد وفقرات الصواب والخطأ وانتشارها في امليدان التربوي في قياس تحصيل ال

 في إلى اختالف أشارت السيكومترية، والتي خصائصهم حيث من بين أشكال الفقرة وقد أوصت الدراسات السابقة إلى إجراء دراسة للمقارنة

ذين الشكلين وفق نظرية وافتقرت دراسة ه الدراسة،نتائجها وبين أشكال الفقرة التي قورنت بينها باإلضافة إلى اختالف نظرية القياس املستخدمة في 

بين شكلين من أشكال الفقرة االختيار من متعدد والصواب  قارن ي السابقة بأنه استجابة الفقرة بنماذجها الثالثة، ويختلف هذا البحث عن الدراسات

 هذا جاء هنا تتناولها الدراسات السابقة مع هذين الشكلين ومن في القياس والتي لم الحديثة النظرية وإحصائيات ونماذج افتراضات على بناء ،والخطأ

 حولهما. االختالف والتناقض حجم تقليص في واملساعدة استخدامهما من املنشود للغرض كل منهما مالءمة ومدى الشكلين هذين بين للمقارنة البحث

علم وقد تناول هذه البحث مقارنة الخصائص السيكومترية من الثبات التجريبي لالختبار وتحليل فقرات الشكلين على النموذج اللوجستي ثنائي امل

 لشكلين من فقرات االختبار املوضوعية االختيار من متعدد وفقرات الصواب والخطأ، وقد أجاب هذا البحث عن األسئلة التالية: 

الصواب  –بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد  ادال إحصائيً  هل يوجد فرق  .1

 والخطأ(؟ 

الصواب  –بين املتوسطات الحسابية ملعلمة تمييز الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد إحصائًيا هل يوجد فرق دال  .2

 والخطأ(؟

 الصواب والخطأ(؟ –بين معامالت الثبات التجريبي يعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد إحصائًيا فرق دال هل يوجد  .3

 أهداف البحث 
  فقرات االختبار في الخصائص السيكومترية يهدف هذا البحث عن الكشف عن أثر شكل

ً
 استجابة الفقرة، لفقرات األكثر لنظرية وفقا

املدارس: فقرات االختيار من متعدد مع فقرات اختبار الصواب والخطأ التي تناظرها في  في املعلمين واملعلمات من الكثير لدى اا واستخداًم شيوعً 

 .فقراته وصعوبة وتمييز ثباته التجريبي حيث من األفضل االختبار شكل عن املحتوى، وذلك باستخدام أشهر نموذج ثنائي املعلم، والكشف

 أهمية البحث 
 ا لنموذج ثنائي املعلم.الخطأ وفًق أهمية هذا البحث في املقارنة بين الخصائص السيكومترية لفقرات االختيار من متعدد وفقرات الصواب و تأتي  .1

 واختيار األفضل منهما. .2
ً
 الكشف عن إمكانية املفاضلة بين شكلين من االختبارات يعدان من أكثر االختبارات استعماال

 التعليمية، فنتائج هذا البحث ستمكن الباحث من أن يوص ي باستخدام الشكل املناسب من الفقرات في االختبارات. اإلسهام في تحسين العملية .3

اختالف نتائج الدراسات السابقة من حيث إمكانية تفوق أي شكل من أشكال الفقرة، وكذلك توصياتها على إجراء املقارنة بين أشكال الفقرة  .4

ا ف ا لنظرية استجابة الفقرةوفًق 
ً
 على إجراء هذا البحث.كان ذلك باعث

 الخصائص على أثرها ومالحظة االختبارات من أخرى  بين أشكال للمقارنة الدراسات من املزيد إلجراء امنطلًق  البحث هذا نتائج تشكل قد .5

 .السيكومترية لالختبار

 مصطخلحات البحث 
 بفقرات املتعلقة الخصائص سواء تلك رقمية، بدالالت عنها التعبير يمكن والتي االختبار، بذات املرتبطة الخصائص هي الخصائص السيكومترية 

 ويقصد، ( 205:2010)الزهراني،)الثبات، الصدق( لالختبار الكلية بالدرجة املتعلقة تلك الخصائص أو االختبار )الصعوبة، التمييز، التخمين(

 للفقرة. ومعلم التخمين ومعلم التمييز، ،الصعوبة معلم الفقرة: االستجابة نظرية السيكومترية حسب بالخصائص

 : عرض معامالت تمييز وصعوبة الفقرات وفق نظرية استجابة الفقرة.إجرائًياويعرف 
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وسيلة منظمة لتقويم قدرات الطالب ولتحديد مستوى تحصيل املعلومات واملهارات عندهم في مادة دراسية تعلموها مسبًقا، وذلك   Testsاالختبارات 

 (65:2008،دعمس. )إجابتهم على مجموعة من الفقرات التي تمثل محتوى مادة دراسيةمن خالل 

( 24من ) يتكون  األول ثانوي، والذي للصف 1الحاسب وتقنية املعلومات مادةاملوضوعة لقياس التحصيل في  مجموعة من الفقرات : بأنهًياإجرائ ويعرف

 .النهائية في صورته فقرة

من متعدد من متن السؤال يحدد فيه املعلم املشكلة التي قد تصاغ في هيئة سؤال أو عبارة استفهامية أو  ل االختيارسؤا يتألف االختيار من متعدد  

ويلي هذه املقدمة قائمة من الحلول املحتملة تسمى بدائل وأحد هذه البدائل هو اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة ثم يطلب من شكل عبارة ناقصة، 

 (186:2005)مراد،وسليمان. السؤال وقائمة البدائل فراءة متعمقة ثم ينتقي البديل الصحيح لكل سؤالالطالب أن يقرأ 

 البديل اختيار الطالب من األول ثانوي، ويتطلب للصف 1الحاسب وتقنية املعلوماتلقياس التحصيل في  املعدة الفقرات من عدد :إجرائًياويعرف 

 الخاطئة. البدائل بين من الصحيح

. غير صحيحةوعلى الطالب أن يحدد فيما إذا كانت صحيحة أو  غير صحيحةهي عبارة عن جمل قابلة ألن تكون صحيحة أو  الصواب والخطأ 

 (311:1997)الطريري،

صحيحة أو غير األول ثانوي قابلة ألن تكون  للصف 1لقياس التحصيل في الحاسب وتقنية املعلومات املعدة الجمل الخبرية من عدد :إجرائًيا ويعرف

 صحيحة وعلى الطالب أن يحدد فيما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة

 وتخمين وتمييز صعوبة من الخاصة باالختبار واألفراد الفقرات معالم حساب في تستخدم التي اإلحصائية الطرق  مجموعة وهي استجابة الفقرة نظرية 

البارامتر(.  بيرنيوم ثالثي نموذج البارامتر، ثنائي لورد نموذج البارامتر، أحادي راش )نموذجهي:  البعد نماذج أحادية من واملكونة معلومات، ودالة

 (14:1429)زكري، (14:2008)زكري،

والثبات  املعلمثنائي  اللوجستي نموذجال: هو استخدام أسس نظرية استجابة الفقرة في حساب معامالت الفقرة )الصعوبة والتمييز( وفق إجرائًيا ويعرف

 التجريبي لالختبار.

إضافة إلى  (ai)معلم تمييز الفقرة  يتم إضافة لورد" وفيه" بنموذج ويسمى  Two Parameters Logistic Modelاملعلم  النموذج اللوجستي ثنائي

 (.50:2008)زكري،.  (ci)التخمين انعدام يفترض هذا النموذج كما فقرة، أحادي املعلم لكل في نموذج (bi)معلم صعوبة الفقرة 

 أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة. املعلمثنائي  النموذج اللوجستي: هو حساب معالم الفقرة )الصعوبة والتمييز( وفق إجرائًيا ويعرف

 حدود البحث 
 .تم تطبيق أداة البحث في املدارس الثانوية في مدينة تبوك الحدود املكانية 

 .هـ1439-1438تم تطبيق أداة البحث في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  الحدود الزمانية 

 الحدود الديموغرافية:

الوحدة الثانية )برامج إدارة املواقع على اإلنترنت( "الجزء  1تقنية املعلوماتو تم تطبيق أداة البحث على طالب الصف األول ثانوي، في مادة الحاسب 

 النظري".

 :ءاتهمنهجية البحث وإجرا
 منهجية البحث 

  البحث أدوات تجريبي، وطبقتالشبه استخدم الباحث املنهج 
ً
 تصميم من أقوى  التصميم هذا ويعد املتكررة القياسات لتصميم وفقا

 (390:2012السابقة. )أبو جراد، الدراسات معظم اعتمدته الذي املجموعات العشوائية

 مجتمع البحث  

هــ، الفصل الدراس ي األول، وبعد الرجوع للسجالت 1439-1438للعام الدراس ي  الحكومية بمدينة تبوكطالب الصف األول ثانوي باملدارس 

حكومية بمدينة تبوك والتقارير الرسمية إلدارة التخطيط والتطوير باإلدارة العامة لتعليم بمنطقة تبوك تبين لنا أن عدد طالب أول ثانوي باملدارس ال

 هـ والذي يمثل هذا العدد حجم مجتمع البحث.2/4/1439بتاريخ  ( طالًبا3268)

 عينة البحث 

تم أخذ عينة البحث من مجتمع البحث باستخدام العينة العشوائية العنقودية من املدارس التي داخل نطاق مدينة تبوك، وبلغ عدد أفراد 

 ا.( طالبً 421العينة )

 (:1حيث اشتملت عينة البحث ما هو موضح في جدول رقم )
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 والطالب وعدد الشعب املدارس حيث البحث من عينة أفراد توزيع  (1جدول ) 

 أداة البحث 

والشبكات  الثانية )تصميم وإدارة املواقع الوحدة في األول ثانوي( )الحاسب وتقنية املعلومات للصف مادة في تحصيلي اختبار بناء تم

 وتكون  ا لتدريس الباحث هذه املادة خالل السنوات املاضية وتمكنه من املادة ومحتوى مفرداتها،املقرر، وتم تحديد هذه املادة نظرً  من االجتماعية(

 تم واملتن، وقد الفقرات بعدد نالشكال  تساوى  الصواب والخطأ، حيث نوع من والثاني بدائل أربعة من متعدد من اختيار شكل من شكلين: األول  االختبار

 :وهي االختبارات هذه مثل بناء في املتبعة على الخطوات بناءً  االختبار هذا بناء

 :االختبار من الغرض تحديد

 األول ثانوي في الصف طلبة لتقييم من متعدد( و)الصواب والخطأ( )االختيار صورتين في تحصيلي اختبار أنه أساس على االختبار بناء تم

 الحاسب وتقنية املعلومات كاختبار فترة أولى. منهج

 :املادة محتوى  تحليل

 الثانية )تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية(، في الوحدة ثانوي الاألول  الحاسب وتقنية املعلومات للصف مادة محتوى  تحليل تم

ا (24) صياغة تم املعرفية، حيث التعلم ومستويات نواتج املحتوى  عناصر حسب موضوع في الوحدة لكل السلوكية األهداف وتم صياغة
ً
 اتعليميً  هدف

 ة.الوحد دراسة من الطالب انتهاء عند يفترض تحققها والتي اسلوكيً 

 : املواصفات جدول  بناء

 املعلم لزمي التي األهداف عدد ا علىاعتمادً  االختبار فيها تم التي الوحدة في موضوع لكل النسبية األهمية بتوزيع املواصفات جدول  بناء تم

 موضوع.  شرحها لكل

 :الفقرات بناء

 وذلك الصواب والخطأ اختبار بناء شكل تم الشكل هذا وبناًء على بدائل( متعدد )أربع من شكل اختبار اختيار الفقرات على بناء تم صياغة

من  للشكل األول  مساوًيا يكون  سليمة من األخطاء، وبهذا البدائل ووضع بديل صحيح أو خاطئ وإعادة صياغة الفقرة على شكل جملة خبرية بحذف

 الفقرات بناء في املتبعة واألسس اإلرشادات ُرِعيت وقد املحتوى، أهداف فقرة لقياس (34األولية ) صورتها في الفقرات عدد بلغ الفقرات، وقد عدد حيث

 الشكلين.  كال في

 تحكيم االختبار والتحقق من صدق املحتوى 

 الفقرة هدف كل وأمام املادة أهداف االختبارين تتضمن بفقرات محكم كل تزويد تحكيم األداة والتحقق من صدق املحتوى، تمولغرض 

لب حيث بالهدف على شكلين )االختيار من متعدد والصواب والخطأ( املرتبطة
ُ
 غير الفقرات من خالل استمارة التحكيم وتحديد الفقرات تحكيم منهم ط

 الالزمة. التعديالت اءوإجر  ناسبةامل

( من معلمي املادة 4( من مشرفي املادة و)5( متخصصين في القياس والتقويم و)3الخبرة: ) ذوي  ( محكم من12) على الفقرات عرض تم وقد

ِلب منهم إبداء مالحظاتهم في الفقرات من حيث سالمتها اللغوية ودقتها في قياس األهداف التي وضعت من 
ُ
أجلها وفاعلية املموهات من ذوي الخبرة وط

 لالختبار. املحتوى  صدق من والتأكد

املحكمين تم تعديل الفقرات وتحسينها وإخراجها بصورة واضحة وسليمة من األخطاء، واعتماد  مالحظات خالل ومن

 الشكل النهائي لفقرات االختبارين، وتجهيزها لتطبيقها على العينتين االستطالعية واألساسية.
 :لالختبار األولي التطبيق

، أشكال الفقرة: االختيار من متعدد( فقرة على شكلين من 34االختبار املكون من ) تطبيق بعد حصول الباحث على خطاب تسهيل املهمة تم

الطلبة  جميع أنهى حيث) لإلجابة الالزم الزمن وتقدير وضوح الفقرات من وذلك للتأكد ا( طالبً 50مكونة من ) استطالعية عينة على والصواب والخطأ

بعد إعطائهم الوقت الكافي لإلجابة بمقدار خمس وعشرين دقيقة لشكل االختيار من متعدد، وخمسة عشر دقيقة  بشكليه االختبار فقرات عن اإلجابة

 النسبة من العينة الكلية أرقام الطالب عدد الطالب عدد الشعب املدرسةاسم  م

 %18.29 176 - 100 77 3 ثانوية تبوك 1

 %15.44 241 – 177 65 2 ثانوية ابن حزم 2

 %37.77 400 – 242 159 5 ثانوية أسامة بن زيد 3

 %14.49 461 – 401 61 2 ثانوية مجمع األمير فهد 4

 %14.01 520 – 462 59 2 القاض يثانوية يوسف  5

 %100.00 520 - 100 421 14 املجموع
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ظرية الكالسيكية، الن حسب وذلك معامل الثبات لحساب وكذلك االختبار لفقرات شكلي والتمييز الصعوبة معامالت وحساب( لشكل الصواب والخطأ

 بشكليه. الواحدة الشعبة في االختبار توزيع وتم

 تصحيح األداة املطبقة على العينة االستطالعية 

الشكلين، وتم تصحيح إجابات الطالب من كسل لكل خال إجابات الطالب إلى برنامج اإلتم إعطاء لكل طالب رقم موحد بين الشكلين وتم إد

 (.0( واإلجابة الخاطئة بالرقم )1نفس برنامج )استبدال اإلجابة الصحيحة برقم )من خالل البحث واالستبدال من 

 داة املطبقة على العينة االستطالعية األ تحليل فقرات 

االختبار من خالل برنامج البايلوج وثبات االختبار  لفقرات شكلي والتمييز الصعوبة معامالت بعد تطبيق االختبار وتصحيحه تم حساب

 حسبت والتمييز التي الصعوبة ( معامالت2النظرية الكالسيكية، ويوضح جدول رقم ) حسب وذلك SPSSكرونباخ من خالل برنامج معامل ألفا 

 :والصواب والخطأ االختيار من متعدد لفقرات

 االختيار من متعدد والصواب والخطأ والتمييز لفقرات الصعوبة معامالت  (2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 شكل الصواب والخطأ شكل االختيار من متعدد الفقرة

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.42 0.499 0.62 0.377 

2 0.64 0.627 0.80 0.080 

3 0.70 0.513 0.80 0.469 

4 0.54 0.539 0.48 0.538 

5 0.66 0.505 0.66 0.430 

6 0.44 0.608 0.26 0.028 

7 0.66 0.513 0.44 0.355 

8 0.64 0.318 0.88 0.004 

9 0.64 0.496 0.62 0.564 

10 0.70 0.522 0.82 0.322 

11 0.92 0.374 0.88 0.280 

12 0.68 0.381 0.62 0.575 

13 0.64 0.660 0.74 0.400 

14 0.92 0.512 0.86 0.239 

15 0.84 0.383 0.92 0.281 

16 0.76 0.545 0.84 0.031 

17 0.46 0.592 0.56 0.509 

18 0.84 0.592 0.94 0.243 

19 0.60 0.667 0.82 0.524 

20 0.64 0.702 0.84 -0.065 

21 0.70 0.282 0.62 0.377 

22 0.66 0.480 0.74 0.299 

23 0.72 0.235 0.78 0.299 

24 0.70 0.513 0.78 0.576 

25 0.52 0.440 0.48 0.527 

26 0.50 0.321 0.54 0.474 

27 0.62 0.401 0.46 0.552 

28 0.42 0.602 0.72 0.516 

29 0.36 0.678 0.58 0.460 

30 0.50 0.566 0.72 0.430 

31 0.38 0.677 0.72 0.248 

32 0.42 0.484 0.66 0.076 

33 0.40 0.662 0.46 0.541 

34 0.45 0.297 0.40 0.293 

 0.35 0.68 0.50 0.61 املتوسط
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 بينما (0.61) قدره حسابي ( بمتوسط0.92( و )0.38بين ) متعدد تراوحت من االختيار شكل في الصعوبة معامالت أن (2رقم )الجدول  من يتضح

 (.0.50) قدره حسابي ( بمتوسط0.70( و )0.30) بين الشكل نفس في التمييز قيم معامالت تراوحت

 (0.68) قدره حسابي ( بمتوسط0.94( و)0.26بين ) الصواب والخطأ تراوحت شكل في الصعوبة معامالت أن (2) رقم الجدول  ضحكم يو 

 (. 0.35)  قدره حسابي بمتوسط ( 0.58( و)0.06-بين) الشكل نفس في التمييز قيم معامالت تراوحت بينما

ن ( يمكن أن تكو 0.50( بمتوسط مقداره )0.80( و)0.20( أن أي فقرة ضمن توزيع ملعامالت الصعوبة يتراوح بين )287:2010ويذكر عوده )

 مقبولة، وينصح باالحتفاظ بها في ملف أو بنك الفقرات.

 على أن املفردة تميز بين املجموعتين بدرجة 0.40(، فإذا كانت قيمته )1( و)+1-وتتراوح قيمة معامل التمييز بين )
ً
( أو أكبر فإن هذا يكون دليال

 فإن هذا 0.20عن )( فإن التمييز يكون ال بأس به وإذا قلت 0.40–0.20جيدة، وإذا كانت بين )
ً
، وإذا كانت قيمة التمييز صفرا

ً
( يكون التمييز ضعيفا

 (289:2011هذه املفردة من االختبار. )عالم،حذف يعني أن املفردة في غاية السهولة أو الصعوبة وينبغي 

 ( فقرات لألسباب التالية: 10حذف ) تم ( فقد2ومن جدولي )

 النخفاض معامل التمييز لشكل، وبالتالي تم حذفها من شكل االختيار من متعدد.الصواب والخطأ  ( من شكل2، 32،6فقرة ) -

 ، كما تم حذفها من شكل االختيار من متعدد.ع معامل صعوبتها وانخفاض تمييزها( لشكل الصواب والخطأ وذلك الرتفا20،16،8فقرة ) -

 ( الرتفاع معامل صعوبتها في كال الشكلين.18،15،14،11فقرة ) -

 ( قيم معامالت الثبات:3ب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألداة البحث ويوضح جدول رقم )كما تم حسا

 قيم معامالت الثبات لشكلي االختبار  (3جدول)

 

 

 

( 0.78( لشكل االختيار من متعدد ، و) 0.86أن معامالت الثبات لشكلي االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ بلغت ) (3رقم )ويتضح من جدول 

 لشكل الصواب والخطأ.

 إعداد الصورة النهائية لفقرات االختبار لكال الشكلين 

االختبار االختيار من متعدد واختبار الصواب والخطأ بعد بعد تحليل فقرات اختبار العينة االستطالعية تم إعداد الصورة النهائية لفقرات 

 تحديد الفقرات التي تم حذفها ووضع تعليمات االختبار وإخراجها بالشكل النهائي.

 :النهائية بصورته االختبار تطبيق

 :اآلتي حيث تم فقرة (24) عددها والبالغ النهائية بصورته االختبار بشكليه البحث وبفقرات عينة على االختبار تطبيق تم

 .االختبار البحث وتطبيق إلجراء إدارة التعليم موافقة على الحصول  .1

 .أعداد طالب الصف األول ثانوي في مدينة تبوك على الحصول  .2

 .البحث عينة اختيار .3

الحاسب وتقنية املعلومات  ملادة األول ثانوي  الصف معلمين والجلوس مع االختبار وقت لتحديد فيها االختبار تطبيق تم التي املدارس زيارة تمت .4

 املادة. في للطلبة كتقويم نتائجه واعتماد والجدية في االختبار عن آلية تطبيق االختبار وإعطاء األمر للطالب باالستعداد لالختبار كمنتصف فصلي

 .اختبار لجنة كل في الطالب تنظيم والحرص على االختبار تطبيق في شاركوا الذين للمعلمين االختبار طريقة توضيح تم .5

 االنتهاء وبعد الصواب والخطأ الصف األخر بأسئلة ويبدأ متعدد من االختبار بأسئلة صف حيث بدأ بشكليه الواحدة الشعبة في االختبار توزيع تم .6

الصواب  بأسئلة وابدأ الذين الطلبة وأعطى الصواب والخطأ، أسئلة متعدد االختيار من بأسئلة واأبد الذين الطلبة أعطى األسئلة هذه إجابة من

 عدم الجمع بين الشكلين عند الطالب وعدم السماح له بالغش.على متعدد، مع الحرص الشديد  من االختيار أسئلة والخطأ

كسل، وتم تصحيح إجابات الطالب بات الطالب إلى برنامج اإلوإعطاء لكل طالب رقم موحد بين الشكلين وتم إدخال إجا االختبار أوراق جمع تم .7

( وتصديرها إلى البرامج 0( واإلجابة الخاطئة بالرقم )1خالل البحث واالستبدال من نفس برنامج )استبدال اإلجابة الصحيحة برقم )من 

 وذلك لعمل التحاليل اإلحصائية املطلوبة. (BILOGMG 3.0) ، (SPSS.19)اإلحصائية األخرى 

 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ شكل االختبار

 0.86 االختيار من متعدد

 0.78 الصواب والخطأ
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  متغيرات البحث

 .الصواب والخطأ اختبار -بدائل(  أربع متعدد )ذو من اختياراالختبار  في الفقرة املستقل: شكل املتغير

 لالختبار. الثبات التجريبي ومعامل ومعلمة التمييز، معلمة الصعوبة بـ: الفقرة بمعالم واملتمثلة السيكومترية االختبار التابعة: خصائص املتغيرات

 األساليب اإلحصائية  

ملفحوصين إلى البرامج اإلحصائية ومن أجل اإلجابة عن أسئلة البحث ، فقد تم استخدام املعالجات بعد إجراء تطبيق االختبارين وإدخال إجابات ا

 اإلحصائية التالية:

 معامل ثبات ألفا لكرونباخ. .1

 نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة لكل فقرة )معامل الصعوبة للنظرية التقليدية(. .2

 التقليدية(.معامل بايســيريــال )معامل التمييز للنظرية  .3

 لتحقق من افتراض أحادية البعد واالستقالل املوضعي.لاختبار التحليل العاملي  .4

 ملطابقة الفقرات. يمربع كا .5

 .لعينتين مرتبطتين لدراسة الفروق في األوساط الحسابية ملتوسطات الخصائص السيكومترية للفقرةSample test paired (T)  اختبار)ت( .6

 معامل الصعوبة ومعامل التمييز للفقرات وثبات االختبار التجريبي وفق نظرية استجابة الفقرة .  .7

 (Alswalmeh&Feldt,1994:187)ثبات مرتبطين  معاملي تساوي  فرضية لفحص (Feldt & Alswalmeh test) فلدت اختبار  .8

 :النتائج ومناقشتها وتوصياتهاعرض 
 : الفقرة التحقق من افتراضات نظرية استجابة

  أحادية البعد 
ً
 أوال

 لشكلي االختبار: (SPSS.19)اإلحصائية  الرزمة للمكونات الرئيسية وباستخدام العاملي التحليل باستخدام البعد أحادية افتراض من التحقق تم

 .املستخلصة للعوامل املفسر التباين ونسبة الكامن الجذر قيم (4رقم ) الجدول  متعدد  يبين من االختيار اختبار  .1

 متعدد من االختيار نموذج في الرئيسية العينة في العوامل عامل من لكل التراكمية التباين ونسبة املستخلصة للعوامل املفسر التباين ونسبة الكامن الجذر قيم  (4جدول )

 النسبة التراكمية للتباين % التباين املفسر % الجذر الكامن العامل

1 5.10 21.26 21.26 

2 1.81 7.52 28.78 

3 1.33 5.53 34.31 

4 1.24 5.18 39.49 

5 1.23 5.13 44.62 

6 1.20 4.99 49.61 

7 1.14 4.75 54.36 

 الجذر قيمة كانت لالختبار، بينما الكلي التباين %( من21.26نسبته ) ما ( وأنه فسر5.1األول ) للعامل الكامن الجذر قيمة أن (4رقم )جدول  من يالحظ

( 20قيمة التباين املفسر للعامل األول أكبر من ) لالختبار، كما نالحظ أن الكلي التباين %( من7.52) نسبته ما فسر ( وأنه1.81) الثاني للعامل الكامن

 (Georgiev,2008:10)ا. واحًد  ابعًد  يقيس االختبار أن يعني مما

 فيه يظهر البياني التمثيل أن (1) الشكل رقم في يظهر كما الكامنة الجذور  مع للعوامل (Scree Plot)سكري  مخطط استخدام خالل من ويالحظ

 امؤشرً  يعتبر أيًضا وهذا ومتقاربة نسبًيا كامنة صغيرة بجذور  تظهر التي األخرى  العوامل مع مقارنة نسبًيا مرتفعة كامن جذر ينفرد بقيمة األول  العامل

 .البعد أحادية على
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 التحليل العاملي الختبار االختيار من متعدد من املستخلصة للعوامل الكامنة الجذور  مخطط سكري لقيم :(1شكل)

 .املستخلصة للعوامل املفسر التباين ونسبة الكامن الجذر ( قيم5رقم ) الجدول  الصواب والخطأ  يبين اختبار .2

 الصواب والخطأ نموذج في الرئيسية العينة في العوامل عامل من لكل التراكمية التباين ونسبة املستخلصة للعوامل املفسر التباين ونسبة الكامن الجذر قيم  (5جدول)

 النسبة التراكمية للتباين % التباين املفسر % الجذر الكامن العامل

1 4.92 20.49 20.49 

2 2.46 10.25 30.73 

3 1.25 5.20 35.93 

4 1.19 4.97 40.90 

5 1.13 4.69 45.59 

6 1.12 4.66 50.25 

7 1.07 4.44 54.68 

 الجذر قيمة كانت لالختبار، بينما الكلي التباين %( من20.49نسبته ) ما ( وأنه فسر4.92األول) للعامل الكامن الجذر قيمة أن (5رقم)جدول  من يالحظ

( 20التباين املفسر للعامل األول أكبر من )قيمة  لالختبار كما نالحظ أن الكلي التباين %( من10.25) نسبته ما فسر وأنه (2.46) الثاني الكامن للعامل

  يقيس االختبار أن يعني مما
ً
  بعدا

ً
 .واحدا

 ينفرد بقيمة األول  العامل فيه يظهر البياني التمثيل أن (2) الشكل في يظهر كما الكامنة الجذور  مع سكري للعوامل مخطط استخدام خالل من ويالحظ

 .البعد أحادية على امؤشرً  يعتبر أيًضا وهذا ومتقاربة نسبًيا كامنة صغيرة بجذور  تظهر التي األخرى  العوامل مع مقارنة نسبًيا مرتفعة كامن جذر

 
 التحليل العاملي الختبار الصواب والخطأ من املستخلصة للعوامل الكامنة الجذور  مخطط سكري لقيم :(2شكل)

  االستقالل املوضعي 
ً
 ثانيا

املفردات تقيس سمة كامنة أو قدرة واحدة، فأحادية البعد تتطلب إذن وجود سمة كامنة واحدة بحيث يكون يتحقق هذا االفتراض إذا كانت جميع 

 لتداخل هذا االفتراض مع اف
ً
 ألحادية البعد، ونظرا

ً
تراض أحادية جميع أزواج املفردات تحقق افتراض االستقالل، أي أن االستقالل املوضعي يعد مؤشرا

 (63:2005. )عالم،بتحقق افتراض أحادية البعد مة افتراض االستقالل املوضعيالبعد يمكن التحقق من مالئ
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  التحرر 
ً
 األداء  في السرعة من ثالثا

 جابةهم الوقت الكافي لإل ئبعد إعطا بشكليه االختبار فقرات عن الطلبة اإلجابة جميع أنهى حيث األداء، في السرعة افتراض من التحقق تم

أي طالب أثناء أو  ، باإلضافة إلى أنه لم يشتِك لشكل الصواب والخطأ دقيقة ة عشرخمسلشكل االختيار من متعدد، و خمس وعشرين دقيقة بمقدار 

 .بعد تطبيق االختبار بضيق الوقت، وأن إخفاق األفراد في اإلجابة يعود إلى انخفاض قدراتهم وليس إلى تأثير عامل السرعة في اإلجابة

 :الفقرات التحقق من مطابقة

 طريقة وفق واألفراد الفقرات معالم تقدير وفي البيانات تحليل البحث في في اعتماده تم الذي (BILOG- MG)برنامج  ستخداما تم

 .الفقرة استجابة نظرية نماذج من املعلمة ثنائي العظمى، بحسب النموذج األرجحية

هناك خمس فقرات من االختبار االختيار من  أن إلى النتائجأظهرت  حيث يكا مربع اإلحصائي استخدام خالل من البيانات مطابقة فحص تم

 ضعيفة هناك خمس فقرات من االختبار الصواب والخطأ كانت أن (، كما19،9،8،6،4( وهي )0.05الداللة ) مستوى  املطابقة عند ضعيفة متعدد كانت

 اختبار مربع كأي للفقرات ومستوى داللتها:( قيم 6( ويوضح جدول رقم )19،9،8،6،4( وهي )0.05الداللة ) مستوى  املطابقة عند

 قيم اختبار مربع كأي للفقرات ومستوى داللتها  (6جدول )
 الصواب والخطأ االختيار من متعدد رقم الفقرة

 مستوى داللتها مربع كأي مستوى داللتها مربع كأي

1 8.00 0.24 8.4 0.08 

2 5.4 0.24 0.80 0.94 

3 7.80 0.55 7.00 0.43 

4 15.20 0.02 9.90 0.02 

5 12.5 0.19 10.10 0.11 

6 14.20 0.01 13.60 0.00 

7 0.60 0.99 2.80 0.73 

8 19.90 0.00 9.30 0.03 

9 18.20 0.01 18.90 0.00 

10 5.80 0.67 0.70 0.97 

11 4.30 0.09 7.50 0.28 

12 10.20 0.25 7.10 0.31 

13 3.40 0.94 3.60 0.83 

14 5.90 0.56 10.40 0.11 

15 6.60 0.36 6.40 0.17 

16 1.50 0.99 2.90 0.72 

17 4.10 0.91 7.70 0.36 

18 4.60 0.60 1.90 0.76 

19 20.80 0.01 20.70 0.01 

20 13.40 0.06 9.90 0.27 

21 3.4 0.76 8.00 0.33 

22 4.00 0.85 14.00 0.08 

23 9.90 0.36 10.20 0.18 

24 3.80 0.93 8.60 0.38 

( فقرة خضعت 19االختبار ) شكلي من شكل لكل الفقرات عدد للنموذج أصبح املطابقة الفقرات على وبعد حذف الفقرات غير املطابقة واإلبقاء

 .املناسبة اإلحصائية للمعالجات

 :مطابقة املفحوصين للنموذج اللوجستي ثنائي املعلم

 ولم يتم استبعاد أي مفحوص لشكلي االختبار. (BILOG-MG) املعلم من خالل برنامجتم التحقق من مطابقة املفحوصين للنموذج اللوجستي ثنائي 
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 اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد
ً
–السؤال األول  هل يوجد فرق دال إحصائيا

 الصواب والخطأ(؟ 

 اعتماد تم للفقرات املطابقة للنموذج من خالل إجابات املفحوصين املطابقين للنموذج حيث الصعوبة معلمة تقدير هذا السؤال تم عن ولإلجابة

 اختبار والخطأ املعياري لفقرات الصعوبة معلمة ( قيم7متعدد، والصواب والخطأ، ويوضح جدول رقم ) االختيار من اختبار لفقرات املعلم ثنائي نموذج

 .متعدد والصواب والخطأ من االختيار

 متعدد والصواب والخطأ من االختيار اختبار لفقرات الصعوبة معلمة قيم  (7) جدول 

 الصواب والخطأ متعدد من االختيار رقم الفقرة م

 الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة

1 1 -0.58 0.11 -0.27 0.09 

2 2 -1.14 0.13 -1.53 0.28 

3 3 -0.31 0.16 -0.29 0.13 

4 5 -2.73 0.74 -0.89 0.27 

5 7 -1.86 0.38 -1.67 0.30 

6 10 -0.32 0.10 -0.30 0.09 

7 11 -0.55 0.10 -1.10 0.15 

8 12 -1.08 0.26 -0.73 0.18 

9 13 -0.51 0.21 -1.63 0.41 

10 14 -1.80 0.46 -2.34 0.54 

11 15 -1.23 0.14 -1.44 0.19 

12 16 -0.28 0.15 -0.34 0.13 

13 17 -0.51 0.15 -0.97 0.18 

14 18 -0.84 0.13 -0.36 0.12 

15 20 0.17 0.14 -0.15 0.11 

16 21 -0.57 0.10 -0.97 0.15 

17 22 -0.07 0.10 -0.59 0.08 

18 23 0.12 0.14 0.06 0.13 

19 24 1.14 0.23 0.84 0.22 

 الصعوبة كالتالي: قيم معلمة تراوحت (7رقم )جدول  خالل من نالحظ

 2.73-و  1.14 بين الصعوبة قيم معلمة تراوحت: االختيار من متعدد اختبار

 2.34-و  0.84بين  الصعوبة قيم معلمة تراوحت: الصواب والخطأ اختبار

 (.3 + إلى 3 –والعتبارات علمية عادة ما نحدد مدى القدرة )من  هأن   ، إال∞( -)إلى )+∞( من  أن الصعوبة تتراوح درجاته (Baker,2001:5)ويرى بيكر 

 Sample)ثم حسبت املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة لفقرات شكلي االختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ واستخدام اختبار 

paired T – Test)  ( نتائج هذا االختبار:8لعينيتين مرتبطتين للكشف عن الفروق بين متوسطات معلمة الصعوبة ويوضح جدول ) 

 ( لعينتين مرتبطتين للكشف عن الداللة اإلحصائية بين متوسطات معلمة الصعوبة لشكلي االختبارTاختبار )  (8جدول )
 .Sigمستوى الداللة  ( Tقيمة )  درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد شكل االختبار

 0.60 0.537 18 0.85 0.68- 19 االختيار من متعدد

 0.76 0.76- 19 الصواب والخطأ

 ( بين متوسطات الصعوبة لشكلي االختبار.α0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 8رقم )ويتضح من جدول 

 بين املتوسطات الحسابية ملعلم تمييز الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد
ً
 –السؤال الثاني  هل يوجد فرق دال إحصائيا

 الصواب والخطأ(؟ 
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 اعتماد تم حيث للفقرات املطابقة للنموذج من خالل إجابات املفحوصين املطابقين للنموذج التمييز معلمة تقدير هذا السؤال تم عن ولإلجابة

 اختبار والخطأ املعياري لفقرات التمييز معلمة ( قيم9متعدد، والصواب والخطأ، ويوضح جدول رقم ) االختيار من اختبار لفقرات املعلم ثنائي نموذج

 .متعدد والصواب والخطأ من االختيار

 والخطأمتعدد والصواب  من االختيار اختبار لفقرات التمييز معلمة قيم  (9جدول)
 الصواب والخطأ متعدد من االختيار رقم الفقرة م

 الخطأ املعياري  معلمة التمييز الخطأ املعياري  معلمة التمييز

1 1 0.82 0.13 0.96 0.14 

2 2 1.29 0.35 1.28 0.44 

3 3 0.48 0.08 0.57 0.10 

4 5 0.24 0.06 0.33 0.07 

5 7 0.83 0.26 0.93 0.28 

6 10 0.78 0.10 0.93 0.13 

7 11 0.90 0.013 0.93 0.17 

8 12 0.37 0.07 0.46 0.08 

9 13 0.37 0.08 0.34 0.08 

10 14 0.33 0.08 0.35 0.09 

11 15 0.93 0.17 1.03 0.21 

12 16 0.50 0.10 0.59 0.10 

13 17 0.52 0.09 0.56 0.10 

14 18 0.72 0.12 0.66 0.11 

15 20 0.61 0.09 0.82 0.11 

16 21 0.93 0.14 0.78 0.13 

17 22 1.26 0.18 1.21 0.26 

18 23 0.50 0.08 0.55 0.08 

19 24 0.50 0.09 0.42 0.07 

 التمييز كالتالي: قيم معلمة جدول السابق تراوحت خالل من نالحظ

 1.29و  0.24بين  التمييز قيم معلمة تراوحت: االختيار من متعدد اختبار

 1.28و  0.33بين  التمييز قيم معلمة تراوحت: الصواب والخطأ اختبار
 ( التالي :10مسميات قيم معلم التمييز للفقرة كما موضح في جدول رقم ) (Baker,2001:34)ويذكر بيكر

 مسميات قيم معلم التمييز للفقرة  (10جدول)

 املسمى اللفظي مدى القيم

 غير مميز صفر

0.01 – 0.34  
ً
 منخفض جدا

 منخفض 0.64 – 0.35

 متوسط 1.34 – 0.65

 مرتفع 1.69 – 1.35

  فأكثر 1.7
ً
 مرتفع جدا

 تام + ما ال نهاية

 Sample paired)ثم حسبت املتوسطات الحسابية ملعلم تمييز الفقرة لفقرات شكلي االختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ واستخدام اختبار 

T Test) ( نتائج هذا االختبار:11لعينيتين مرتبطتين للكشف عن الفروق بين معامالت التمييز ويوضح جدول ) 
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 ( لعينتين مرتبطتين للكشف عن الداللة اإلحصائية بين متوسطات معلم التمييز لشكلي االختبارTاختبار )  (11جدول )
 .Sigمستوى الداللة  ( Tقيمة )  درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد شكل االختبار

 0.04 2.13- 18 0.30 0.68 19 االختيار من متعدد

 0.29 0.72 19 الصواب والخطأ

بين متوسطات معلمة التمييز لشكلي االختبار وذلك  (α0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (11رقم )ويتضح من جدول 

 اختبار الصواب والخطأ.لصالح 

 بين معامل الثبات التجريبي يعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من متعدد 
ً
 الصواب والخطأ(؟ –السؤال الثالث  هل يوجد فرق دال إحصائيا

( على التوالي 0.87)(، 0.86تم حساب معامالت الثبات التجريبي لكل من االختبار االختيار من متعدد واختبار الصواب والخطأ والتي بلغت )

 لفحص  (Feldt test) فلدت الختبار املعدلة وملعرفة الداللة اإلحصائية للفروق بين معامالت الثبات التجريبي لكل الشكلين فقد تم استخدام الصورة

 :التالي قانون ال في اإلحصائي املعطى الصورة هذه في ويستعمل (Alswalmeh&Feldt,1994:187)ثبات مرتبطين  معاملي تساوي  فرضية

 

 = معامل ثبات األكبر.= معامل ثبات األقل.   حيث أن :   

 .العينة بحجم تقدر خاصة حرية بدرجات (F) الفائي  التوزيع من اإلحصائي فلدت يقترب لالختبار العيني التوزيع كون  على الصورة هذه وتقوم

T= 
1 – 0.86 

=1.08 
1 – 0.87 

تساوي  (F)( فإن القيمة الحرجة من جدول 421( وبدرجة حرية عدد العينة )1.08نالحظ أن قيمة االختبار اإلحصائي فلدت القيمة املحسوبة تساوي )

جد فروق ( وبالتالي ال تو α0.05( ونالحظ أن القيمة املحسوبة أقل من القيمة الحرجة عند مستوى الداللة )498:2014( )الكيالني والشريفين،1.22)

 ذات داللة إحصائية بين معامالت الثبات التجريبي لشكلي االختبار

 مناقشة النتائج وتفسيرها 

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة )االختيار من نص السؤال األول: 

 الصواب والخطأ(؟ –متعدد

 وعلى مستوى داللة 
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال األول أن الفروق في الوسط الحسابي ملعلمة الصعوبة كانت غير دالة إحصائيا

(α0.05،في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2016( أي أن معامالت الصعوبة ال تتأثر بشكل الفقرة، واتفقت هذه النتائج مع دراسة )عالونة )

 بين متوسطات الصعوبة لشكلي االختبار.

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني 

املتوسطات الحسابية ملعلمة التمييز الفقرة تعزى الختالف شكل )االختيار من هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نص السؤال الثاني: 

 الصواب والخطأ(؟ –متعدد

 وعلى مستوى داللة )
ً
( α0.05أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني أن الفروق في الوسط الحسابي ملعلمة التمييز كانت دالة إحصائيا

( والذي قد يعود هذا 2016معامالت التمييز تتأثر بشكل الفقرة، واختلفت هذه النتائج مع دراسة )عالونة،وكانت لصالح الصواب والخطأ، أي أن 

 مه عينات مستقلة في دراسته.ااالختالف إلى استخد

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث 

 الصواب والخطأ(؟ –هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت الثبات التجريبي يعزى الختالف )االختيار من متعددنص السؤال الثالث: 

 وعلى مستوى دال
ً
لة أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث أن الفروق بين معامالت الثبات التجريبي لشكل الفقرة كانت غير دالة إحصائيا

(α0.05 أي أن معامال )،( والذي قد يعود هذا االختالف إلى 2016ت الثبات التجريبي ال تتأثر بشكل الفقرة، واختلفت هذه النتائج مع دراسة )عالونة

 استخدمه عينات مستقلة في دراسته.
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 التوصيات 
 : يلي بما التوصية فيمكن نتائج من البحث إليه توصل ما ضوء في

 .والصواب والخطأ متعدد من االختيار النوعين تحتوي على بحيث يستخدمونها التي االختبارات بأنواع التنويع إلى املعلمين توعية .1

. عليه هو مما أوسع نطاق الصواب والخطأ على فقرات استعمال .2
ً
 اآلن كونها أقوى تمييزا

 املقترحات 
الصفوف  من مختلفة مستويات وعلى الحاسب غير أخرى  في مباحث االختبارات بناء في الفقرة شكل أثر حول  الدراسات من املزيد إجراء  .1

 .هذه الدراسة نتائج من والتحقق

 بين شكل فقرة االختيار من متعدد والصواب والخطأ وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلم. السيكومترية الخصائص تقارن  دراسات إجراء  .2

 .املوضوعية لالختبارات مختلفة أشكال على دراسات إجراء  .3

  املراجع
 
ً
 املراجع العربية  أوال

 االستجابة نظرية مقارنة باستخدام دراسة :والتكميل متعدد من االختيار الختبارات السيكومترية الخصائص (2012) ،يونس حمدي جراد، أبو .1

  404-375، 3،ع13.مجالبحرين –والنفسية التربوية العلوم مجلة. للمفردة

 نجلو املصرية األ (، القاهرة: مكتبة 1( القياس التربوي )ط1994)،صالح الدين محمد أبو ناهية، .2

 دار غيداء للنشر والتوزيع.  عمان: ( استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته،2008)،مصطفى نمر دعمس، .3

 ماجستير منشورة، جامعة مؤتة، مؤتة،( أثر اختالف شكل االختبار على الخصائص السيكومترية لالختبار، رسالة 2013)،الذنيبات، سجى أحمد .4

  األردن

 لدى راش ونموذج الكالسيكي القياس وفق العقلية مقدرة للقدرة لينون(-)أوتيس الختبار السيكومترية ( الخصائص2008) ،زكري، علي محمد .5

 التعليمية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى  صبيا بمحافظة املرحلة املتوسطة طلبة

لينون( للقدرة العقلية لدى طلبة املرحلة املتوسطة بمحافظة القنفذة، -( الخصائص السيكومترية الختبار )أوتيس2010)، راشدالزهراني، محمد  .6

  68مجلة كلية التربية بالزقازيق، مصر، ع

  الرياض: مكتبة الرشد (،1( القياس النفس ي والتربوي نظريته أسسه تطبيقاته )ط1997) ،الطريري، عبدالرحمن سليمان .7

 الصعوبة لألفراد وتقديرات القدرة تقديرات على متعدد من االختيار اختبار في البدائل عدد ( أثر2007) ،طعامنة، إيمان صالح صالح .8

 واالختبار ، جامعة اليرموك، األردن للفقرات املعلومات ودالة للفقرات

 (، عمان: دار الفكر4)ط( االختبارات واملقاييس التربوية والنفسية 2014)،عالم، صالح الدين محمود .9

 (، القاهرة: دار الفكر العربي5( القياس والتقويم التربوي والنفس ي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة )ط2011)،عالم، صالح الدين محمود .10

ا في القياس النفس ي والتربوي ( نماذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد وتطبيقاته2005)،عالم، صالح الدين محمود .11

 (، القاهرة: دار الفكر العربي 1)ط

 لدى الرياضيات في الختبار تحصيلي السيكومترية الخصائص على الطلبة جنس و الفقرة نمط و العينة حجم ( أثر2016)،جابر معزوز عالونة، .12

  473-426،  17ماليزيا. ع العاملية املدينة جامعة مجمع مجلة ،الحكومية الفلسطينية املدارس في عشر الحادي الصف طلبة

(، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع 1( القياس النفس ي والتربوي )ط2010)،تركي، آمنة& السبيعي، تركي & فخرو، حصة & عمر، محمود  .13

 والطباعة 

  األمل. م( القياس والتقويم في العملية التدريسية.)الطبعة الرابعة(. عمان: دار2010) ،عودة، أحمد .14

( مقارنة بين الخصائص السيكومترية لكل من اختبارات االختيار من متعدد واختبارات التكميل، مجلة مركز 2002) ،الكحلوت، أحمد إسماعيل .15

 153 – 127(، 22البحوث التربوية، جامعة قطر، )

(، عمان: دار املسيرة للنشر 4)طواالجتماعية( مدخل إلى البحث في العلوم التربوية 2014) ،الشريفين، نظال كمال& الكيالني، عبدهللا زيد،  .16

 والتوزيع والطباعة

 (، القاهرة: دار الكتاب الحديث.2( االختبارات واملقاييس في العلوم النفسية والتربوية )ط2005) ،سليمان، أمين علي&  صالح أحمد مراد، .17

 (، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع 2( أساسيات القياس في العلوم السلوكية )ط2013)،النبهان، موس ى .18
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Abstract: This study aimed on recognizable the effect items format of multiple choice and true-false on 

psychometrics properties  according two-parameter logistic model of the (IRT), two format of computer test have 

been created: multiple choice and True-false, In its final format consisted of (24) items. The test has been applied 

on (421) students. The results showed no statistically significant differences in the item difficulty between the test 

formats, however he results revealed statistically significant differences in the item discrimination were in favor of 

True- false test. On the other hand, the results showed no statistically significant differences in the empirical 

reliability between test formats. The results of the research recommend educating teachers to the types of tests they 

use so that the two types contain multiple choice, right and wrong, and use the right and wrong paragraphs on a 

wider scale than it is now being more discrimination. 

 
Keywords: Psychometrics Properties, Format Of Test item, Multiple Choice Item, True-False Item, Item Response 

Theory (IRT) 
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