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 :صخاملل
ة الصعوبة تقدير معلمدقة أربعة بدائل على  ذيإلى الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد هدف البحث الحالي 

. ولتحقيق ئي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة، وعلى تقديرات معامالت الثبات التجريبي ومعامالت ثبات األفراد، وفق النموذج ثناوالتمييز للفقرات

من ثالثة ( فقرة، و 31ه النهائية من )ي صورتأربعة بدائل في مادة العلوم مكون ف ذياختيار من متعدد  أهداف البحث تم بناء اختبار تحصيلي من نوع

، حيث النموذج األول يكون موقع البديل الصحيح على البديلين )أ، ب(، والنموذج الثاني هو موقع البديل الصحيححتو  واملتيير نماذج لها نفس امل

وائي على جميع البدائل األربعة. وطبقت النماذج يكون موقع البديل الصحيح على البديلين )ج، د(، والنموذج الثالث يتوزع البديل الصحيح بشكل عش

 SPSS)وتم استخدام البرنامج اإلحصائي)( طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط في مدينة ينبع. 500الثالثة على عينة عشوائية عنقودية بليت )

ر معلمة الصعوبة والتمييز للفقرات متوسطات دقة تقديبين  فروق دالة إحصائًياعدم وجود وأظهرت النتائج . ( لتحليل البياناتBilog-Mg3وبرنامج )

وقع البديل مل . وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي تعز  تعز  ملوقع البديل الصحيح

وفي ضوء النتائج تم  وقع البديل الصحيح.ملالت ثبات األفراد تعز  مالصحيح، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معا

ضرورة توعية املعلمين واملعلمات إلى ضرورة العناية بفقرات اختبار االختيار من متعدد عند إعدادها وكذلك تقديم عدد من التوصيات من أبرزها 

 .العناية بتوزيع اإلجابات الصحيحة على جميع البدائل بشكل عشوائي

   ملعلمة، نظرية االستجابة للفقرة.موقع البديل الصحيح، اختبار اختيار من متعدد، دقة تقدير معالم الفقرة، النموذج ثنائي ا  الكلمات املفتاحية: 

 

 قدمة:امل
 
 
املختلفة، و بناًء على  عد االختبارات بجميع أنواعها من األدوات املعتمدة لقياس التحصيل املعرفي لد  الطلبة في جميع املراحل الدراسيةت

ستخدم ألغراض اال 
 
ب في مصلحة الطلبة، من حيث االنتقال من مستو  تعليمي إلى أخر، أو ت نتقاء نتائجها يتم اتخاذ العديد من القرارات التي تص 

 والتصنيف كتحديد مسار معين للطلبة بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وغير ذلك من قرارات.

عتمد عليها في تقويم تقدم الطلبة وانتقالهم من صف دراس ي إلى واالختبارات التح عد من أنسب األدوات لتقويم نتاجات التعلم املعرفية، حيث ي 
 
صيلية ت

    جيد آخر، ومن مرحلة تعليمية إلى أخر ، ومن هنا جاء االهتمام بكيفية إعدادها وأهم الخطوات التي يمكن اتباعها للوصول إلى اختبار تحصيلي 

 (.99، ص2015هاشم، والخليفة، )

( االختبار التحصيلي بأنه طريقة منظمة لتحديد مستو  تحصيل الطلبة ملعلومات ومهارات في مادة دراسية 63، ص 2010 ،عودة)ويعرف 

 معينة كان قد تم تعلمها مسبقا بصفة رسمية وذلك من خالل إجاباتهم على عينة من األسئلة )الفقرات( التي تمثل محتو  املادة الدراسية.

ما تنطلق من مخطط تفصيلي أو جدول مواصفات يحدد محتو  االختبار،  ًبابتنوع األهداف املراد تحقيقها منها ولكنها غال وتتنوع طرق وضع االختبارات

ئلة اإلجابات ثم يتم اتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة األسئلة التي سيتضمنها االختبار: أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد أو أسئلة الصواب والخطأ أو أس

 (.Aiken, 1998/2007, p.37) أو أسئلة املطابقة( أو أسئلة ذات إجابات مفتوحة )مقالية(القصيرة 
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في التربية  ومما زاد من انتشار هذا النوع من االختبارات  تعدد أكثر أشكال التقويم انتشاًراوتعد االختبارات التحصيلية من نوع االختيار من م

س أهداف األخر  وكذلك على األسئلة املقالية، كفاءتها وتعدد استعماالتها، إذ يمكن بواسطتها قياوتفوقها على كافة أشكال الفقرات املوضوعية 

من غيرها من الفقرات املوضوعية بعامل التخمين،  ل التعليمية فهي أقل تأثًراالدراسية، وعلى اختالف املراحة وأخر  مركبة في مختلف املواد بسيط

 (.  15، ص2012وكذلك إلى االستعدادات الخاصة لالستجابة بطرق معينة  )أبو فودة، وبني يونس، 

( alternative( أو مقدمة الفقرة وبدائل )stem( إلى أن الفقرات من نوع االختيار من متعدد تتألف من متن )68، ص2009 ،عبابنة)ويشير 

مرونة  ويطلب من الطالب اختيار الجواب الصحيح أو الجواب األقرب إلى الصحة، وتعتبر فقرات االختيار من متعدد من أفضل أنواع الفقرات وأكثرها

   فهي ال تقتصر على قياس مستو  تذكر املعلومات بل يمكن أن توظف لقياس قدرات عقلية عليا مثل التطبيق والتحليل والتركيب.

على اختيار البديل ( بأنه ال بد من تنويع البدائل الصحيحة بين الفقرات في محاولة ملساعدة الطالب 216، ص2011،عبد الرحمن)ويؤكد 

ا معيًناعلى الفهم والتمييز وليس على التخمين. ويال  الصحيح معتمًدا
ً
للبدائل الصحيحة من أجل تسهيل عملية  ح  أن بع  املعلمين يتخذون نمط

ذلك إشارة للطالب الذكي والنبيه ملعرفة اإلجابات الصحيحة لبقية الفقرات، وبالتالي لن تعكس عالمته حقيقة مستو  قدراته وتكون التصحيح وفي 

األمر ذلك عملية القياس في هذه الحالة غير دقيقة. ولذلك ال بد من االختيار العشوائي للبدائل الصحيحة وعدم اتخاذ نمط واحد لها إال إذا اقتض ى 

 سباب منطقية.أل 

ولقد أسفرت جهود العلماء في مجال القياس والتقويم إلى ظهور بع  االتجاهات الحديثة، ومن هذه االتجاهات نظرية االستجابة للفقرة 

Item Response Theory (IRT)  أو نظرية السمات الكامنةLatent Trait Theory (LTT)  أو نظرية منحنى خصائص الفقرةItem 

Characteristic Curve Theory (ICCT) .وقد أطلق على كل هذه االتجاهات نظرية االختبارات املعاصرةModern Test Theory (MTT)   

 (.     243، ص 2014)الفقي، 

ت الطالب لفقرات للسمات التي ال تعتمد على املجموعة وإنما تعتمد على استجابا رة تفترض تفسير أداء الطلبة تبًعاونظرية االستجابة للفق

قاس السمة بطريقة غير مباشرة من خالل إجابة الطالب على فقرات االختبار. وهذه النظرية تسمح بقيم مختلفة لخصائص الفقرة من أن  االختبار، وت 

 يمكن للفقرات أن توضع تبًعا توضع وحدات القياس على
ً

)الصراف،  أو االثنين مًعاصعوبة أو التمييز لخاصية ال متصل القدرة موضع القياس. فمثال

 (.407، ص2014

( أن نظرية االستجابة للفقرة تنطلق منها ثالثة نماذج رياضية ملنحنى خصائص الفقرة،  وهذه النماذج Baker, 2001/2010ويذكر بيكر )

أو أكثر. وهذه  Parameterيستخدم معلم  االستجابة الصحيحة للفقرة ودرجات القدرة. وكل نموذج منهاادلة رياضية للعالقة بين احتمالية تزودنا بمع

ة والتمييز. النماذج هي: النموذج ثالثي املعلمة ويعتمد على معلمة الصعوبة والتمييز، والتخمين. والنموذج ثنائي املعلمة ويعتمد على معلمة الصعوب

 باإلضافة إلى النموذج أحادي املعلمة والذي يعتمد على معلمة الصعوبة فقط .   

على خصائص االختبار، وخصائص الطالب، ومن خصائص فقرة االختيار من متعدد املؤثرة في  رستو  أداء الطالب في االختباويعتمد م

 .Plake, Thompson & Lowry, 1981, P) .مستو  أداء الطالب، صعوبة الفقرة وقدرتها التمييزية وجاذبية املموهات، ومد  تأثرها بعامل التخمين

214)  

أن صعوبة الفقرة تعتمد على موقع البديل الصحيح بالنسبة لبقية البدائل في   (Nwadinigwe & Naibi, 2013)نوادنيجو ونايبي  ويذكر

 اختبار االختيار من متعدد. 

جة عالقتها مع وتتأثر القدرة الالزمة لإلجابة على الفقرة، بعوامل فنية تعتمد على درجة الوضوح في صياغة املتن، ومد  تجانس البدائل، ودر 

  (. Lane & Bull, 1987, P. 865-879متن السؤال، ومد  تحرر الفقرة بشكل عام من أي خلل في صياغتها )

دراسة هدفت إلى معرفة ما إذا كان هناك أثر إلعادة ترتيب بدائل اإلجابات في فقرات اختبار اختيار من  Cizek, 1994)وأجر  كيزيك )

بقت الدراسة على عينة مكونة من )متعدد على مستو  صعوبة 
 
من املختبرين في املجلس الطبي التخصص ي بالواليات املتحدة )759الفقرة، وط

دائل اإلجابة له فقرة من نوع اختيار من متعدد في اختيار التأهيل الطبي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إعادة ترتيب ب)20األمريكية، وتكون االختبار من )

 على صعوبة الفقرة، ولكن من غير املمكن التنبؤ باألداء على الفقرة من خالل إعادة ترتيب بدائل اإلجابة. ئًياأثر دال إحصا

ذا كان البديل الصحيح ( بدراسة بعنوان االستعداد الخاص لالستجابة في اختبار اختيار من متعدد إWevrick, 2001كما قام ويفرك )

بقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ) يحتل موقًعا متحيًزا
 
، وتم بناء ثالثة نماذج من اختبار من نوع ( طالًبا جامعًيا467)البديل األوسط(، وط

فقرة، وتختلف النماذج الثالثة بالتالي: في النموذج األول يكون موقع البديل الصحيح في الوسط، )100ثالثة بدائل ويتكون من ) ياختيار من متعدد ذ

، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه إذا كان وائًياعش موقع البديل الصحيح موزع توزيًعا لنموذج الثاني البديل الوسط يتضمن مموه لإلجابة، والثالثوا

حتله مموه من البديل الصحيح يقع في الوسط، فإن درجة الطالب على االختبار عالية أي أن معامل صعوبة الفقرة يزداد، أما إذا كان البديل األوسط ي

ذكر لالستعداد الخاص للطالب.  ا عشوائًيامموهات اإلجابة فإن معامل صعوبة الفقرة يزداد، أما إذا كان البديل الصحيح موزعً    فإنه ال تأثير ي 
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( دراسة بهدف التحقق من مد  التحيز نحو الرموز الوسطى Kolawole & Olarotimi, 2008وأجر  كل من كوالولي واوالروتيمي )

اليربية ملدة واملتطرفة في االختبارات من أربعة خيارات، وقد استخدم الباحثين املنهج التحليلي، حيث قاما بتحليل اختبارات مجلس امتحانات أفريقيا 

ضعف جودة (، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واضعي االخ2008 – 2004)خمس سنوات من  تبارات يميلون إلى وضع البديل الصحيح في الوسط، مما ي 

 االختبارات.      

( دراسة هدفت إلى بيان أثر بنية فقرات االختيار من متعدد ومستو  القدرة لد  األفراد على دقة التقديرات 2011 ،الصبح)كما أجرت   

أربعة بدائل في  ذيحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد ملعالم الفقرات واألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة. ولت

( فقرة محكمة البناء، ثم جر  صياغة فقرات االختبار في نموذج أخر مخالف في بنائه لقواعد 35مادة الرياضيات للصف العاشر األساس ي، وتكون من )

( طالب وطالبة من طلبة الصف 1057البديل املميز )البديل األول( . وتكونت عينة الدراسة من )صياغة األسئلة، ومن ضمن هذه املخالفات موقع 

 العاشر، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم الصعوبة للفقرات وفق

  د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم التمييز للفقرات.النموذجين الثنائي والثالثي املعلمة، وعدم وجو 

( بدراسة بعنوان فاعلية استخدام موقع البديل الصحيح عند ابعاد البديل الخاطئ في صعوبة الفقرات 2012،الكناني وفيض ي) كما قام 

من طلبة املرحلة الثالثة لكلية التربية الرياضية، ولتحقيق هدف الدراسة تم  ( طالًبا60الدراسة من )كونت عينة ألسئلة االختيار من متعدد وتمييزها، وت

وقع البديل بناء مقياس البديل الصحيح في أسئلة االختيار من متعدد ملادة طرائق تدريس التربية الرياضية، وسعى الباحثان إلى الكشف عن أثر تيير م

بعاد البدائل الخاطئة على تحصيل الطلبة في أسئلة االختيار من متعدد، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين الصحيح عند استخدام تقنية إ

وطالبة عن أسئلة النموذج الثاني وأشارت النتائج إلى عدم وجود  ( طالًبا30موذج األول، كما أجاب )وطالبة عن أسئلة الن ًبا( طال30متساويتين وأجاب )

 بين نموذجي االختبار من حيث الصعوبة والتمييز.فروق معنوية 

( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ترتيب مواقع بدائل ألسئلة االختيار من متعدد على نسبة اإلجابات الصحيحة 2013 ،قاسم)وأجرت 

( فقرات بأربعة بدائل بدون إجابة 10فقرة منها )( 50املخمنة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار في اللية العربية للصف األول ثانوي، يتكون من )

بقت الدراس
 
ة على عينة مكونة من صحيحة، واألخر  بأربعة بدائل واحد منها صحيحة، بحيث توزع اإلجابة الصحيحة على جميع املواقع بالتساوي، وط

راسة إلى وجود فروق العنقودية العشوائية، وتوصلت نتائج الدوطالبة من طلبة الصف األول ثانوي  تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية  ( طالًبا429)

في نسبة تخمين البدائل كإجابات صحيحة باختالف موقع اإلجابة الصحيحة، ولصالح البديلين )ب ،ج(، وتشير هذه النتيجة إلى أن الطلبة  دالة إحصائًيا

الصحيحة للمفحوصين على فقرات اختبار االختيار من متعدد غير متساو على  يتجهون إلى اختيار البدائل املتوسطة، وتبين كذلك أن توزيع اإلجابات

 رموز الفقرات املستخدمة.    

( دراسة بعنوان األخطاء الشائعة في بناء فقرات اختبار االختيار من متعدد وتأثيرها على الخصائص السيكومترية 2016 ،األمير) وأجر  

من أسئلة معلمي  ( نموذًجا51تخدام عينة مكونه من )يات باملرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة. وتم اسلالختبارات التحصيلية لد  معلمي الرياض

طاء في الرياضيات للفصل الدراس ي األول للصف الثاني متوسط، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة تدقيق األخطاء تحتوي على جميع األخ

( خطأ، وذلك لحصر جميع األخطاء في بناء فقرات اختبار االختيار من متعدد من خالل نماذج أسئلة 22ن متعدد وعددها )بناء فقرات اختبار االختيار م

% فأكثر، وتوصلت النتائج إلى تحديد األخطاء الشائعة في بناء فقرات االختيار من 20املعلمين، ثم تحديد األخطاء الشائعة فيها والتي تكررت بنسبة 

أ واحًداالرياضيات بالصف الثاني متوسط إلى خمسة أخطاء شائعة وهي: خطأين في مدخل متعدد ملعلمي 
ً
في اإلجابة  الفقرة، وخطأين في البدائل، وخط

 .     ًياعشوائ ًعاالصحيحة وهو عدم توزيع اإلجابة الصحيحة توزي

اختيار من متعدد على تقديرات معالم الفقرات  ( دراسة بعنوان أثر موقع البديل الصحيح في اختبار2017 ،سليمان والصالح) وأجر  

مكون من  والقدرة وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد من أربعة بدائل

مل على ثالثة نماذج لها نفس املحتو  واملتيير هو موقع البديل ( فقرة في القياس والتقويم التربوي املقرر لطلبة دبلوم التربية العام، ولقد أشت35)

النموذج األول يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين أ ، ب والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين ج إن الصحيح، بحيث 

بقت النماذج على عين كون توزيع البديل الصحيح عشوائًيا، د والنموذج الثالث ي
 
 ( طالًبا1541ة عشوائية مكونة من )على مختلف البدائل األربعة، وط

عز  ملوقع  لى وجود فروق دالة إحصائًياوطالبة من جامعة تبوك، وتوصلت النتائج إ
 
بين معامالت تمييز وتخمين الفقرات والثبات التجريبي لالختبار ت

عز  ملوقع البديل الصحيح.   ئًياصحيح وال توجد فروق دالة إحصاالبديل ال
 
 بين معامالت الصعوبة وتقديرات معلمة القدرة ت

( دراسة بعنوان مقارنة تأثيرات تييير موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات الصعوبة 2017 ،الصالح) كما أجر  

لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد بأربعة بدائل للفقرات وتقديرات القدرة لد  األفراد باستخدام نموذج راش و 

شتمل على ثالثة نماذج لها نفس املحتو  واملتيير هو موقع ا( فقرة، ولقد 34في القياس والتقويم التربوي املقرر لطلبة دبلوم التربية العام مكون من )

كون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين أ ، ب والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على ن النموذج األول يإالبديل الصحيح، بحيث 
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بقت النماذج على عين كون توزيع البديل الصحيح عشوائًياالبديلين ج ، د والنموذج الثالث ي
 
ة عشوائية مكونة من على مختلف البدائل األربعة، وط

بين املتوسطات الحسابية ملعامالت صعوبة الفقرات  اة على عدم وجود فروق دالة إحصائيً تبوك، ودلت نتائج الدراس وطالبة من جامعة ( طالًبا1541)

عز  ملوقع البديل الصحيح.     
 
 ت

ويتميز يتضح مما سبق أهمية موقع البديل الصحيح في اختبار االختيار من متعدد، وتأثيره على تقديرات معالم الفقرة وخصائص االختبار، و 

( والتي استخدمت النموذج ثالثي املعلمة، وكذلك 2017 ،سليمان والصالح)البحث الحالي باستخدام النموذج ثنائي املعلمة على العكس من دراسة 

تييير موقع عدم وجود دراسات سابقة تناولت أثر الباحثين ( والتي استخدمت النموذج راش األحادي املعلمة. ولقد توضح لد  2017 ،الصالح) دراسة

ابقة في البديل الصحيح وفق النموذج ثنائي املعلمة وهذا يدل على الحاجة امللحة إلجراء هذا البحث. وكذلك يتميز البحث الحالي عن الدراسات الس

الفقرة وهو أكثر دقة في  عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار متعدد على دقة تقدير معالم الفقرة باستخدام الخطأ املعياري ملعالمالكشف 

   تقدير معالم الفقرة.

  مشكلة البحث: 
يسعى علماء القياس واملختصين بالعلوم التربوية والنفسية للتوصل الى املوضوعية في قياس سلوك االفراد واستجاباتهم، فقد بات بناء 

 الوسيلة التي تمكن الباحث من الوصول الى التقدير املوضوعي للسلوك من األهداف املهمة التي ينشدها علماء النفس والتربويين . 

رة االختبارات التحصيلية نتيجة رغبة املتخصصين في التعرف على أدوات جديدة تمكنهم من الوصول الى معلومات أكثر لذا فقد نشأت فك

تخصص ي عن مستو  أداء الطلبة موضوع القياس، تفيد في اتخاذ القرارات املتنوعة، وكان من أسباب االهتمام بهذا النوع من االختبارات أن معظم م

بوي كانوا يركزون في املاض ي على عدد قليل من ادوات القياس، ولم يح  باالهتمام ما يحتاجه املعلم من ادوات قياس لتشخيص القياس والتقويم التر 

 حاجات الطلبة الفردية او تقويم البرامج التعليمية الخاصة وفق النظريات الحديثة في القياس. 

تع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، يمكن من خاللها قياس تحصيل الطلبة والتحقق والتعليم بشكل عام، بحاجة الى توافر اختبارات تحصيلية تتم

قق واقتراح من مد  اتقان الطلبة للمادة العلمية. وتمثل هذه االختبارات أدوات مناسبة لتشخيص ومعرفة األهداف التربوية التي تحققت، والتي لم تتح

 . األساليب التدريسية في ضوء نتائج عملية التشخيص

 اختبارات
ً
 والواقع التعليمي الحالي، يعتمد بدرجة كبيرة على اختبارات التحصيل كوسيلة أساسية في تقويم الطلبة في املدارس، وهي غالبا

قيقة لحتقليدية يشوبها الكثير من السلبيات واألخطاء في ضوء معايير القياس والتقويم الحديث، وتبتعد من ناحية ثانية عن رسم الصورة الصحيحة 

 .
ً
 قدرات واستعدادات ومستويات تحصيل الطالب املراد تقويمها تربويا

ولقد أجريت بع  األبحاث التي تناولت أثر موقع البديل الصحيح على خصائص االختبار وفقراته. حيث أوصت جميع هذه األبحاث الى 

ات الحديثة في القياس، كون هذا امليدان ما زال بحاجة الى املزيد من ضرورة إجراء املزيد من الدراسات البحثية املعمقة في هذا الخصوص وفق النظري

 بنوع الفقرات في االختبار وموقع البديل الصحيح . البحث والتمحيص، وأن خصائص االختبار نفسه وخصائص فقراته تتأثر

يار من متعدد على دقة تقدير معالم الفقرة ملحاولة الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اخت ومن هنا، فقد جاء البحث الحالي 

ليتناول أثر موقع البديل الصحيح  والذي يأخذ باالعتبار اختالف معالم الصعوبة والتمييز  وفق النموذج ثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة

ة، والتي افتقرت إليها األبحاث السابقة باستخدام أحد للفقرات، وملا تتمتع به هذه االختبارات من دقة في قياس خصائص األفراد التربوية والنفسي

نحنيات في نماذج نظرية االستجابة للفقرة وهو النموذج اللوجستي ثنائي املعلم، حيث يسمح هذا النموذج باختالف معالم الفقرة ، إذا تختلف هذه امل

  (Hambelton& Swaminathan,1985, Lord,1980:241)ميلها )معلمة التمييز وموقعها على متصل السمة )معلمة الصعوبة(، 

 أسئلة البحث:
ية هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد  وفق نظر  .1

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
  االستجابة للفقرة ت

إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية هل توجد فروق دالة  .2

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
 االستجابة للفقرة ت

ن متعدد وفق نظرية االستجابة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختبار اختيار م .3

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟ 
 
 للفقرة ت

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة  .4

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
     ت
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 أهداف البحث:
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:     

 الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة. .1

 من متعدد  وفق نظرية االستجابة للفقرة.  الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار .2

 التحقق من أثر موقع البديل الصحيح على تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة.  .3

   وفق نظرية االستجابة للفقرة.   التحقق من أثر موقع البديل الصحيح على تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد  .4

 أهمية البحث: 
 تأتي أهمية البحث الحالي من اآلتي:     

 األهمية النظرية:   - أ

أن البحث الحالي يسعى إلى الكشف عن تأثير اختالف موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد وفق النموذج ثنائي املعلمة  .1

  على دقة  تقديرات معالم الفقرات وكذلك الثبات التجريبي، وثبات األفراد.  

عد هذا البحث إضافة علمية  .2   ذا املجال، ومحاولة الوصول إلى إطار نظري في هجيدةي 
 
ال يوجد في البحوث والدراسات نه إحيث

 دراسة عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معالم الفقرة وفق النموذج ثنائي املعلمة. -على حد علم الباحثة-السابقة 

 األهمية التطبيقية: - ب

مادة العلوم للصف الثالث متوسط من قبل يوفر البحث الحالي أداة قياس يمكن االعتماد عليها في قياس تحصيل الطالبات في  .1

 املعلمات.

 مساعدة الجهات املختصة في امليدان التربوي ببناء وتطوير االختبارات التحصيلية وتحليل وتفسير نتائجها. .2

سهم نتائج هذا البحث في مواصلة الباحثين بطريقة التراكم املعرفي في هذا املجال من خالل القيام باملزيد من البح .3
 
وث والدراسات قد ت

   املشابهة على نطاق أوسع  وفي مواد دراسية أخر .   

 مصطلحات البحث:  

   " :اختبار االختيار من متعدد ( يتكون اختبار االختيار من متعدد من املتنStem أو النص أو الجذر حيث يشرح فيه املعلم املشكلة، ويتبعه )

(، وباقي البدائل عبارة عن مموهات إلجابة الصحيحة )أو األصح أحياًناالبدائل هو ا( أو أكثر، أحد هذه Alternativesثالثة بدائل )

(Distractorsيطلب من الطالب أن يبين اإلجابة الصحيحة، وقد يظهر املطلوب على شكل سؤال أو على شكل جملة م ) فتوحة تكتمل باإلجابة

 (.   159، ص2010)عودة،  الصحيحة " 

ر االختيار من متعدد: هو االختبار الذي يتكون من جملة تقريرية أو سؤال، في مادة العلوم للصف الثالث متوسط، التعريف اإلجرائي الختبا

 اإلجابة الصحيحة من بين هذه البدائل.  حيث يختار الطالبومتبوع بعدد من البدائل؛ 

األداء  ذوي األداء املرتفع أكثر من الطلبة  ذوو ارها الطلبة التعريف اإلجرائي ملوقع البديل الصحيح: هو موقع رمز اإلجابة الصحيحة والتي يخت

 املنخف . 

 :العالقة الوظيفية النظرية بين سلسلة للقدرات الكامنة عند الفرد وبين اإلجابات على فقرات االختبار نظرية االستجابة للفقرة (Aiken, 

1998/2007, p.95). 

تمال التعريف اإلجرائي لنظرية االستجابة للفقرة: هي نظرية حديثة في مجال القياس، تعتمد على نماذج رياضية، توضح العالقة بين القدرة و اح

 .استجابة صحيحة  على الفقرةاستجابة الطالب الذي يمتلك قدرة معينة 

 :النموذج ثنائي املعلمة ( هو الفرق بين القدرةθ التي يمتلكها ) الطالب في الصفة التي يراد تقديرها، ودرجة صعوبة الفقرة التي يرغب الطالب في

 ب( مضرو biاإلجابة عنها والتي يمثلها الرمز )
ً
 (.22، ص2013( )التقي، 𝑎iفي درجة التمييز التي تتصف فيها الفقرة والتي يرمز لها بالرمز ) ا

عوبة، التعريف اإلجرائي للنموذج ثنائي املعلمة: هو النموذج اللوجستي الرياض ي، الذي يعتمد في معادلته الرياضية على معلمين هما: معلمة الص

 ومعلمة التمييز في حالة عدم وجود معلمة التخمين. 

 :0,5لـ  حة مساوًيااحتمال االستجابة الصحي" نقطة على مقياس القدرة عندما يكون  معلمة صعوبة الفقرة "  Baker, 2001/2010, p.25).) 
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 biالتعريف اإلجرائي ملعلمة صعوبة الفقرة: هي معلمة الفقرة التي يرمز لها بالرمز )
ً
طلق عليها ايضا ( وتقع على نفس مقياس القدرة؛ لذلك ي 

  .Location Parameterمعلمة املوقع 

 :(.                  698، ص2015هي ميل املنحنى املميز للفقرة عند نقطة االنقالب )عالم،  معلمة تمييز الفقرة 

القدرة املرتفعة  ذي( وهي قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة 𝑎𝑖التعريف اإلجرائي ملعلمة تمييز الفقرة: هي معلمة الفقرة التي يرمز لها بالرمز )

 القدرة املنخفضة. وذي

 لم الفقرةتقدير معا( هو التقدير باستخدام دالة األرجحية  العظمى :Ayala, 2009/2017, p.47). 

ية تقدير التعريف اإلجرائي لتقدير معالم الفقرة: هو تقدير رقمي ملعلمة الصعوبة، ومعلمة التمييز في النموذج ثنائي املعلمة، عند افتراض معلوم

 معلمة القدرة. 

 :تعبير يشير إلى جودة الفقرات التي يميزها االحتمالية الكبيرة في أن التقدير قريب من القيمة الحقيقية باستخدام  دقة تقدير معالم الفقرة

 (.Baker, 2001األخطاء املعيارية في التقدير )

  التعريف اإلجرائي لدقة تقدير معالم الفقرة: هو التقدير الذي يتم باختيار تقدير الخطأ املعياري األقل.  

 البحث: حدود
 يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:       

  أربعة  ذيحدود موضوعية:  اقتصر البحث الحالي على دقة تقدير معالم الفقرة وفق النموذج ثنائي املعلمة الختبار من نوع اختيار من متعدد

 للصف الثالث متوسط.الوحدة األولى )طبيعة العلم وتييرات األرض(، والوحدة الثانية )كيمياء املادة( بدائل، لوحدتين في مادة العلوم 

 ع.حدود ديموغرافية: اقتصر البحث على طالبات الصف الثالث متوسط املنتظمات في املدارس الحكومية، والتابعة إلدارة التعليم في مدينة ينب 

 دارس الحكومية للبنات، للمرحلة املتوسطة والتابعة إلدارة التعليم في مدينة ينبع.حدود مكانية: تم تطبيق البحث على امل 

  هـ.1440هـ/1439حدود زمانية: تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  . 

 الطريقة واإلجراءات:  
 مجتمع البحث: 

متوسط املنتظمات في املدارس الحكومية التابعة إلدارة التعليم في مدينة ينبع للعام يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الثالث      

وزعين ( طالبة م2311هـ  للفصل الدراس ي األول، وذلك بعد استبعاد مدارس تحفي  القرآن الكريم. وبلغ عدد مجتمع البحث )1440هـ /1439الدراس ي  

العام والتي تم الحصول عليها من قسم التخطيط والتطوير بإدارة التعليم في مدينة ينبع خالل  للتقارير اإلحصائية، ( مدرسة، وذلك وفًقا45على )

 هـ..1440هـ /1439الدراس ي 

 عينة البحث:

ثم فصل من كل مدرسة ثم شعبة من كل  عشوائًيام اختيار عدد من املدارس تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية العنقودية، حيث ت  

 (.1( مدرسة عشوائية من مدارس البنات في مدينة ينبع كما هو موضح في الجدول رقم )14( طالبة، تم اختيارهم من )500وبلغ عدد أفراد العينة )فصل. 

 توزيع عدد أفراد عينة البحث من حيث املدارس وعدد الطالبات : (1)جدول 
 النسبة املئوية من العينة الكلية عدد الطالبات اسم املدرسة م

 % 7,2 36 املتوسطة الثانية 1

 % 8 40 املتوسطة الرابعة 2

 % 8,8 44 املتوسطة الخامسة 3

 % 8,2 41 املتوسطة السادسة 4

 % 5,4 27 املتوسطة السابعة 5

 % 9,2 46 املتوسطة الثامنة 6

 % 11,6 58 املتوسطة التاسعة 7

 % 6,8 34 املتوسطة العاشرة 8

 % 3,4 17 املتوسطة الحادية عشر 9

 % 9,4 47 املتوسطة الثالثة عشر 10

 % 7 35 املتوسطة الخامسة عشر 11



 أشواق املرواني، شاهر سليمان                                 ...دد على دقة تقدير معامل الفقرة وفق النموذجأثر موقع البديل الصحيح يف اختبار اختيار من متع 

 2019 -1، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 72 

 

 % 6,2 31 متوسطة أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها 12

 % 2,2 11 متوسطة الخنساء 13

 % 6,6 33 متوسطة حفصة بنت عمر 14

 % 100  500 املجموع

 أداة البحث:

أربعة بدائل في مادة العلوم للصف الثالث متوسط في  ذيلتحقيق أهداف البحث تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد 

ء الوحدة األولى )طبيعة العلم وتييرات األرض(، والوحدة الثانية )كيمياء املادة(، وقد تم تتبع الخطوات واإلجراءات التالية في بناالوحدتين التاليتين: 

 االختبار: 

للمعلومات واملهارات املطلوبة  اكتسابهنتحديد اليرض من االختبار: تم بناء االختبار لقياس تحصيل طالبات الصف الثالث متوسط ومعرفة مد   .1

 في مادة العلوم، وبالتحديد في الوحدة األولى )طبيعة العلم وتييرات األرض(، والوحدة الثانية )كيمياء املادة(. 

حتو  الدراس ي: تم تحليل املحتو  ملادة العلوم للوحدتين األولى، والثانية، وتم صياغة األهداف السلوكية لكل موضوع على حده، وذلك تحليل امل .2

 42بعد الرجوع إلى كتاب العلوم للصف الثالث متوسط، وكذلك كتاب دليل املعلم، وتم صياغة )
ً
 . ا سلوكًيا( هدف

 تم إعداد جدول املواصفات وتم فيه ربط مستويات األهداف بمحتو  املادة الدراسية موضوع االختبار. بناء جدول املواصفات لالختبار: حيث .3

أربعة بدائل، وتم مراعاة األسس الفنية في كتابة هذا النوع من الفقرات  ذي( فقرة من نوع اختيار من متعدد 52صياغة فقرات االختبار: تم صياغة ) .4

 ومطابقتها للهدف الذي تقيسه من حيث املحتو  ومستو  الهدف.

هداف التأكد من صدق املحتو  لالختبار: وللتحقق من صدق املحتو  ألداة البحث، تم عرض االختبار بصورته األولية، وكذلك تحليل املحتو ، واأل  .5

من معلمات ومشرفات ملادة العلوم،  ( محكًما15برة والكفاءة، وعددهم )سلوكية وجدول املواصفات، على عدد من املحكمين من أصحاب الخال

وكذلك من املختصين في بناء االختبار من مجال القياس والتقويم وغيرهم؛ وذلك من أجل أخذ وجهة نظرهم حول مد  صدق فقرات االختبار في 

. وتم إبداء املقترحات في األهداف أو األهداف والفقرات مًعالتعديل الفقرات أو  د وكذلك يقترحون ما يرونه مناسًباالسلوكي املحدقياس الهدف 

على أن فقرات االختبار مناسبة  املحكمون (. ولقد أجمع 41نموذج تحكيم األداة، وبناًء على االقتراحات تم إجراء تعديل في صياغة الفقرة رقم )

 ي اليرض من االختبار، وممثلة للمجال السلوكي الذي يتم قياسه.وتؤد

 ( فقرة، وكذلك ورقة تعليمات االختبار، والنموذج املخصص لإلجابة.52إعداد االختبار في صورته األولية: تم إعداد االختبار املكون من ) .6

( فقرة على عينة استطالعية من طالبات الصف الثالث متوسط واملقدر 52)التجريب األولي لالختبار: تم تطبيق األداة في صورتها األولية واملكونة من  .7

من خارج عينة البحث، وهي املدرسة الثالثة للبنات في مدية ينبع  وكان الهدف من التطبيق  ، حيث تم اختيار املدرسة عشوائًيا( طالبة50عددهم بــ )

داة ومعامالت تمييز وصعوبة الفقرات وفق النظرية التقليدية في القياس، حيث هو التأكد من وضوح الفقرات، وكذلك للكشف عن معامل ثبات األ 

 Point Biserial( وذلك للحصول على معامل التمييز لكل فقرة من خالل معامل االرتباط الثنائي ITEMANتم ذلك بإدخال البيانات في برنامج )

Correlation)وإيجاد معامل الصعوبة لكل فقرة، وذلك من خالل نسبة الطالبات الالتي أجبن عن  ( بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على االختبار

 (.2الفقرة إجابة صحيحة إلى عدد الالتي حاولن اإلجابة عن الفقرة )أي عدد الطالبات الكلي( والنتائج تتضح كما في الجدول )

 ية وفق النظرية التقليديةمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار للعينة االستطالع: (2جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0,58 0,23 18 0,38 0,21 35 0,66 0,00 

2 0,50 0,37 19 0,54 -0,04 36 0,56 0,49 

3 0,88 0,22 20 0,60 0,22 37 0,20 -0,33 

4 0,96 0,24 21 0,54 0,69 38 0,20 -0,11 

5 0,76 0,38 22 0,76 0,24 39 0.66 0,61 

6 0,70 0,39 23 0,50 0,57 40 0,74 0,49 

7 0,80 0,34 24 0,54 0,15 41 0,54 0,08 

8 0,70 0,32 25 0,40 -0,02 42 0,52 0,38 

9 0,68 0,05 26 0,60 0,35 43 0,36 0,31 

10 0,22 0,24 27 0,54 0,31 44 0,68 0,54 

11 0,38 0,02 28 0,50 0,11 45 0,42 0,10 
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(. بينما 0,53قدره )( بمتوسط حسابي 0,96( و )0,20( أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت بين )2يتضح من الجدول رقم )  

 0,20(. ومن املعلوم بأن معامالت الصعوبة والتي تتراوح قيمتها بين )0,22( وبمتوسط حسابي قدره )0,69( و )0,33-معامالت التمييز فقد تراوحت بين )

كانت قيمة معامالت التمييز  ( بأنه إذا116، ص2016(. ويذكر عالم )287، ص2010( يمكن أن تكون مقبولة )عوده، 0,50( وبمتوسط قدره )0,80 –

أما إذا كان قيمة معامل التمييز صفر فهذا يعني أن  ًفا( يكون التمييز ضعي0,20لت عن )(، فإن التمييز يكون ال بأس به. وإذا ق0,40 -0,20تتراوح بين ) 

 الفقرة غاية في السهولة أو الصعوبة، وال تمييز بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل.    

( بأن مؤشرات تحليل الفقرة هي معلومات أولية وليست مطلقة حيث يفترض بع  العاملين في مجال االختبارات بأن 216، ص2004النبهان )ويؤكد      

دد الطلبة معامالت الصعوبة والتمييز ثابتة أو نهائية حيث من املعلوم بأن معلومات تحليل الفقرة تتأثر بطبيعة املجموعة الخاضعة لالختبار، أو ع

بق عليهم االختبار، واألسلوب التعليمي املتبع في تدريسهم، وأخطاء الصدفة. ويجب أن يا
 
على مد  قياسها أو  كون حكمنا على جودة الفقرة مبنًيالذين ط

مييز وتقيمة، وليس على حجم معامالت صعوبتها وتمييزها. ومن خالل ما تقدم وبعد مراجعة قيم معامالت صعوبة  ذيعدم قياسها لهدف تعليمي 

  الفقرات، يتضح لنا ضرورة حذف الفقرات التالية:

 ( وذلك الرتفاع معامل صعوبتها، ويدل ذلك على أن هذه الفقرات غاية في السهولة.4،3الفقرة رقم ) 

 ( وذلك النخفاض معامل تمييزها  وذلك يدل على انخفاض قدرة هذه الفقرات 50، 48، 45، 41، 28، 24، 14، 11، 9الفقرة رقم ) على التمييز

 بين الطالبات.

 ( ميز بين الطالبات ذوات التحصيل املرتفع واملنخف . 35الفقرة رقم  ( وذلك ألن قيمة معامل تمييزها يساوي صفر، وذلك يدل على أن الفقرة ال ت 

 ( وذلك ألنها ذات قيم تمييز سالبة ويدل ذلك على أن الط52، 49، 47، 38، 37، 30، 25، 19، 16الفقرة رقم ) البات ذوات التحصيل املرتفع لم

 يجيبن على هذه الفقرات إجابة صحيحة، بينما أجاب عليها نسبة كبيرة من الطالبات ذوات التحصيل املنخف .

فقد تم ( فقرة. أما ما يتعلق بمعامل ثبات االختبار 31( فقرة، واالحتفاظ بالفقرات املتبقية وعددها )21لذلك تم حذف هذه الفقرات والبالغ عددها )

 من برنامج )
ً
( حيث تم حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ، وكذلك بطريقة ITEMANالحصول عليه أيضا

تضح ذلك التجزئة النصفية من خالل معادلة سبيرمان براون بالطرق الثالثة )الفردي والزوجي، النصف األول والنصف الثاني، التجزئة العشوائية( وي

 (:   3من الجدول رقم )

 قيم معامالت الثبات لالختبار للعينة االستطالعية: (3جدول )

 قيمة معامل الثبات الطريقة

 0,77 معامل ألفا لكرونباخ

 الفردي والزوجي التجزئة النصفية

S-B Odd-Even 

0,78 

 النصف األول والنصف الثاني

S-B First-Last 

0,76 

 التجزئة العشوائية

S-B Random 

0,68 

عد مناسبة ومقبولة وتخدم أغراض البحث. 
 
 ويتضح من الجدول السابق، بأن قيم معامالت الثبات بالطرق املختلفة ت

، تم إعداد االختبار في صورته غير املناسبةبعد تحليل فقرات االختبار للعينة االستطالعية وحذف الفقرات  تطبيق االختبار بصورته النهائية: .8

النموذج األول  إنحيث تم إعداد ثالثة نماذج من االختبار لها نفس املحتو  واملتيير هو موقع البديل الصحيح، بحيث  ( فقرة،31النهائية واملكون من )

كون نموذج الثالث ييكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين )أ ، ب(، والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين )ج ، د( وال

بقت على العينة األساسية والبالغ عددها ) توزيع البديل الصحيح عشوائًيا
 
( طالبة. وتم تصحيح نماذج االختبار 500على جميع البدائل األربعة. وط

12 0,62 0,39 29 0,60 0,56 46 0,74 0,25 

13 0,42 0,21 30 0,20 -0,19 47 0,20 -0,10 

14 0,44 0,02 31 0,46 0,34 48 0,24 0,10 

15 0,74 0,44 32 0,72 0,37 49 0,42 -0,13 

16 0,68 -0,01 33 0,68 0,38 50 0,24 0,08 

17 0,36 0,23 34 0,48 0,27 51 0,56 0,39 

 52 0,26 -0,25 

 0,22 املتوسط الحسابي ملعامالت التمييز  0,53 املتوسط الحسابي ملعامالت الصعوبة 
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(، وكذلك SPSSجية اإلحصائية )( وتم إدخال بيانات كل نموذج على حده إلى ذاكرة الحاسوب وذلك الستخدامها في البرمZip Gradeباستخدام برنامج )

 ( من أجل تحليل بيانات البحث.  Bilog-Mg3برنامج )

 متغيرات البحث:

 .املتيير املستقل: موقع البديل الصحيح وله ثالثة مستويات 

   .املتيير التابع: دقة تقديرات معالم الفقرة، والثبات التجريبي، وثبات األفراد  

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 ( تم استخدام برنامجITEMAN :لحساب ما يلي ) 

 استخراج معامل صعوبة الفقرة بالنظرية التقليدية للقياس . .1

( بين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية لالختبار إليجاد معامل تمييز الفقرة (Point Biserial Correlationمعامل االرتباط الثنائي  .2

 بالنظرية التقليدية للقياس.

 (.Split-Half(، وطريقة التجزئة النصفية )Alphaمعامل ثبات االختبار بالطرق املختلفة مثل طريقة ألفا لكرونباخ ) .3

 ( وتم استخدام البرمجية اإلحصائيةSPSS :لحساب ما يلي ) 

 التحليل العاملي االستكشافي للتحقق من افتراض أحادية البعد لالختبار.  .1

للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدقة تقدير معالم الفقرة  One Way ANOVA))اختبار تحليل التباين األحادي  .2

 باختالف موقع البديل الصحيح.

 ( استخدام البرنامج اإلحصائيBilog-Mg3:لحساب التالي ) 

 معامالت صعوبة وتمييز الفقرة وفق النموذج الثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة. .1

 تقدير معالم الفقرة )الصعوبة، والتمييز( وفق النموذج الثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة.إيجاد دقة  .2

  اختبار مربع كاي لحسن املطابقة للكشف عن مد  مطابقة الفقرات للنموذج اللوجستي ثنائي املعلمة. .3

 عرض ومناقشة نتائج البحث:

 عرض نتائج البحث:

: النتائج املتعلقة بالتحقق
ً
 من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة )النموذج ثنائي املعلمة(. أوال

 أحادية البعد:    .1

 واحًداأن تكون استجمن افتراضات نظرية االستجابة للفقرة،  
ً

وليس عدة عوامل، أي تقيس سمة معينة  ابة الفرد على الفقرة تقيس عامال

( بطريقة Factor Analysisمن خالل التحليل العاملي االستكشافي )، (SPSSبذاتها. وتم التحقق من افتراض أحادية البعد باستخدام برنامج )

( ونسبة التباين Eigen Valueلجذر الكامن )( قيمة ا4( لنماذج االختبار الثالثة. ويظهر في الجدول رقم )Principle Componentاملكونات الرئيسية )

   األول على العامل الثاني، وذلك للنماذج الثالثة.  ( للعامل األول والثاني، وكذلك ناتج قسمة الجذر الكامن للعامل Explained Varianceاملفسر )

 الثالثةقيم الجذور الكامنة ونسب التباين املفسر والتراكمي لنماذج االختبار  :(4جدول )
الجذر الكامن للعامل األول  التباين املفسر التراكمي التباين املفسر الجذر الكامن العامل النموذج

الجذر الكامن للعامل الثاني
 

)البديل الصحيح      األول                             

 على أ و ب(

 2.64 13,63 14,63 4.54 األول 

 20,17 5,54 1,72 الثاني

 الثاني

 )البديل الصحيح على ج و د(

 3,20 18,88 18,88 5,85 األول 

 24,78 5,89 1,83 الثاني

 الثالث

)
ً
 )البديل الصحيح موزع عشوائيا

 2,44 15,95 15,95 4,95 األول 

 22,49 6,54 2,03 الثاني
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(، مما يدل على وجود 2النماذج الثالثة كانت أكبر من )الجذر الكامن للعامل األول على الثاني في ( أن ناتج قسمة 4يتبين من الجدول رقم )

 (.Hatti, 1984سمة سائدة لالختبار، وبالتالي يمكن القول بتحقق افتراض أحادية البعد لالختبار )

لكامن للعامل األول ( يتبين أن الجذر ا3(، )2(، )1( للعوامل مع الجذور الكامنة، والذي يتضح في األشكال رقم )Scree Plotومن خالل مخطط سكري )

  االختبارعلى أحادية البعد لبيانات  للنماذج الثالثة، وهذا مؤشر ايًضايتميز بشكل كبير عن الجذور الكامنة لبقية العوامل وذلك 

 

 

 (: مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج األول 1شكل رقم )

 

 

 

 للعوامل في النموذج األول (: مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة 1شكل )

 

 

 

 

 (: مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج الثاني2شكل )

 

 

 

 

 (: مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج الثالث3شكل )

حيث يتبين من خالل الرسم البياني باستخدام ( أن افتراض أحادية البعد قد تحقق للنماذج الثالثة 3(، )2(، )1ويتضح من األشكال السابقة رقم )

(Scree Plot أن قيمة الجذر الكامن للعامل األول كانت مرتفعة نسبًيا عن بقية العوامل والتي تبدو متقاربة، ويتضح ذلك بشكل أكبر في النموذج )

 الثاني لالختبار، ثم في النموذج الثالث، ثم في النموذج األول.

 االستقالل املوضعي:  .2

ار ويقصد بذلك أن إجابة الطالب على الفقرة ال تتأثر بإجابته عن فقرة أخر  والعامل الوحيد املؤثر على احتمال االجابة عن الفقرة هو مقد 

 & Hambleton)وخصائص الفقرة. وهذا االفتراض مكافئ الفتراض أحادية البعد، حيث يذكر هامبلتون وسوامينثان) (ɵالقدرة)

Swaminathan,1985   أنه إذا تحقق افتراض أحادية البعد يعني تحقق افتراض االستقالل املوضعي. ويتضح من خالل النتائج السابقة تحقق افتراض

 أحادية البعد وبالتالي تحقق افتراض االستقالل املوضعي.  

 التحرر من السرعة في األداء: .3

بار. ولقد تم تحقق هذا االفتراض بحيث تم االنتهاء من االختبار لجميع ويقصد بذلك إعطاء الطلبة الوقت الكافي لإلجابة على فقرات االخت  

 فقرات االختبار .  الطالبات وعلى كل الفقرات في الوقت املحدد وذلك للنماذج الثالثة لالختبار، وهذا يدل على أن الوقت املحدد كان مناسًبا لإلجابة على 
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: التحقق من مطابقة األفراد والفقرات للنموذج ثنائي املعلمة. 
ً
 ثانيا

 التحقق من مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة: .1

بذلك تحديد ما إذا كان الطالب يتصرف بطريقة متوافقة مع النموذج أو ال. وبشكل أكثر تحديًدا فاألفراد غير املتطرفين ال واملقصود 

عد  يستبعدون من النموذج، ستبعد من النماذج وي  حيث إن املفحوص املتطرف يكون قد حصل على الدرجة الخام صفر، أو الدرجة الكاملة وبالتالي ي 

 (.Ayala,2009 /2017, p.62غير مطابق للنموذج )

( طالبة إلى 500نة البحث )وبهدف التحقق من درجة مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة، تم إدخال البيانات الخاصة باستجابة أفراد عي 

( لتحليل البيانات للنماذج الثالثة لالختبار، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة طالبة واحدة فقط في النموذج األول لالختبار Bilog-Mg3برنامج )

لالختبار )موقع البديل الصحيح على البديلين ج )موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب(، وكذلك عدم مطابقة طالبة واحدة فقط في النموذج الثاني 

طالبات غير و د(، بينما تبين عدم مطابقة طالبتين في النموذج الثالث لالختبار )موقع البديل الصحيح عشوائًيا(. وبالتالي تم استبعاد استجابات ال

 ( طالبة.496وذج وعددهم )املطابقة للنموذج ثنائي املعلمة واإلبقاء على استجابات الطالبات املطابقات للنم

 التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة: .2

عند مستو  الداللة  (𝑥2)( باستخدام اختبار مربع كاي  Bilog-Mg3تم فحص مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة باستخدام برنامج ) 

 ( وذلك للنماذج الثالثة لالختبار وكانت النتائج كالتالي:0,01)

 نتائج مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج األول لالختبار: (5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

( مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج األول لالختبار )موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب( للنموذج ثنائي 5يتضح من الجدول رقم ) 

 ( لجميع الفقرات.  0,01املعلمة، حيث كانت قيمة مستو  داللة مربع كاي أكبر من )

 

 

مستو  داللة كاي  قيمة كاي تربيع الفقرة رقم

 تربيع

مستو  داللة كاي  قيمة كاي تربيع رقم الفقرة

 تربيع

قيمة كاي  رقم الفقرة

 تربيع

مستو  داللة كاي 

 تربيع

1 2,2 0,82 11 14,4 0,07 21 11,1 0,14 

2 3,5 0,84 12 7,3 0,39 22 13,1 0,07 

3 3,9 0,79 13 14,5 0,04 23 17,4 0,03 

4 1,5 0,91 14 2,5 0,64 24 1,6 0,95 

5 4,0 0,55 15 4,7 0,45 25 2,4 0,88 

6 3,4 0,34 16 6,8 0,45 26 1,3 0,86 

7 9,7 0,29 17 2,0 0,96 27 4,1 0,77 

8 6,9 0,33 18 3,2 0,92 28 10,5 0,16 

9 12,6 0,08 19 4,5 0,72 29 5,0 0,66 

10 2,1 0,84 20 6,5 0,48 30 8,2 0,32 

 31 2,6 0,85 



 

 مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج الثاني لالختبارنتائج : (6جدول )
مستو  داللة كاي  قيمة كاي تربيع رقم الفقرة

 تربيع

قيمة كاي  رقم الفقرة

 تربيع

مستو  داللة كاي 

 تربيع

قيمة كاي  رقم الفقرة

 تربيع

مستو  داللة كاي 

 تربيع

1 1,9 0,93 11 4,1 0,85 21 7,1 0,42 

2 1,7 0,97 12 6,3 0,50 22 1,4 0,99 

3 1,4 0,96 13 12,0 0,10 23 6,0 0,65 

4 3,9 0,57 14 1,8 0,93 24 1,6 0,95 

5 6,1 0,29 15 2,9 0,90 25 4,8 0,68 

6 2,6 0,76 16 2,1 0,95 26 5,4 0,25 

7 3,5 0,90 17 5,2 0,64 27 8,5 0,48 

8 5,5 0,59 18 6,1 0,63 28 5,5 0,60 

9 8,9 0,26 19 1,9 0,93 29 2,6 0,76 

10 1,2 0,98 20 7,6 0,47 30 4,8 0,58 

 31 4,1 0,54 

( مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج الثاني لالختبار )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د( للنموذج ثنائي 6يتضح من الجدول رقم ) 

 ( لجميع الفقرات.0,01أكبر من ) املعلمة، حيث كانت قيمة مستو  داللة مربع كاي

 نتائج مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج الثالث لالختبار: (7)جدول 
مستو  داللة كاي  قيمة كاي تربيع رقم الفقرة

 تربيع

قيمة كاي  رقم الفقرة

 تربيع

مستو  داللة كاي 

 تربيع

قيمة كاي  رقم الفقرة

 تربيع

مستو  داللة كاي 

 تربيع

1 1,1 0,95 11 7,0 0,43 21 3,4 0,84 

2 6,9 0,33 12 2,0 0,96 22 4,0 0,55 

3 1,8 0,76 13 10,3 0,17 23 3,7 0,81 

4 1,2 0,76 14 2,4 0,79 24 9,3 0,05 

5 2,3 0,51 15 1,2 0,94 25 6,2 0,19 

6 0,9 0,93 16 14,3 0,05 26 4,7 0,20 

7 3,1 0,87 17 0,5 0,99 27 1,3 0,99 

8 3,1 0,68 18 2,0 0,96 28 5,5 0,60 

9 5,2 0,39 19 9,3 0,10 29 4,0 0,55 

10 3,3 0,66 20 10,4 0,11 30 1,6 0,80 

 31 8,4 0,14 

( للنموذج ثنائي موقع البديل الصحيح موزع عشوائًيا( مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج الثالث لالختبار )7يتضح من الجدول رقم ) 

   ( لجميع الفقرات.0,01املعلمة، حيث كانت قيمة مستو  داللة مربع كاي أكبر من )

: النتائج املتعلقة باإلجابة عن اسئلة البحث.
ً
 ثالثا

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد  وفق السؤال األول: 

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟ 
 
 نظرية االستجابة للفقرة ت

ر وذلك للنماذج في دقة تقدير معلمة الصعوبة لفقرات االختبالحساب الخطأ املعياري  (Bilog-Mg3)هذا السؤال تم استخدام برنامج  عنلإلجابة 

وحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والذي يوضح كذلك تقديرات معلمة الصعوبة.  (8، كما هو موضح في الجدول رقم )الثالثة لالختبار

الحسابي واالنحراف  املتوسط أيًضا ( والذي يوضح9كما هو موضح في الجدول رقم ) لدقة تقدير معلمة الصعوبة وذلك للنماذج الثالثة لالختبار،

  لتقديرات معلمة الصعوبة. املعياري 
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 لفقرات االختبار للنماذج الثالثة واألخطاء املعيارية في دقة تقديرهاتقديرات قيم معلمة الصعوبة  :(8جدول )
( )البديل الصحيح على البديلين ج و د( النموذج الثاني )البديل الصحيح على البديلين أ و ب(        النموذج األول  رقم الفقرة

ً
 النموذج الثالث  )البديل الصحيح موزع عشوائيا

 الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة

1 -0,92 0,199 0,03 0,193 -0,78 0,231 

2 0,03 0,226 0,95 0,231 0,35 0,222 

3 -1,19 0,358 0,20 0,145 -0,74 0,196 

4 -1,34 0,332 -0,09 0,121 -0,67 0,120 

5 -0,94 0,205 -0,88 0,174 -1,28 0,254 

6 -0,71 0,132 -0,33 0,120 -1,06 0,277 

7 1,23 0,641 1,45 0,505 1,54 0,484 

8 -0,80 0,190 -0,23 0,168 -0,56 0,187 

9 -0,05 0,195 0,39 0,220 0,25 0,194 

10 -0,84 0,201 -0,71 0,170 -0,96 0,252 

11 0,61 0,345 1,31 0,327 0,92 0,338 

12 -0,24 0,300 1,35 0,426 0,38 0,228 

13 0,41 0,389 1,37 0,374 0,92 0,354 

14 -0,90 0,170 -0,76 0,169 -0,38 0,129 

15 -1,11 0,244 -1,24 0,315 -1,12 0,284 

16 -0,15 0,223 -0,09 0,245 -0,04 0,322 

17 -0,56 0,232 -0,09 0,223 -0,83 0,220 

18 -0,21 0,357 1,16 0,464 0,87 0,345 

19 -0,08 0,260 0,54 0,189 0,15 0,171 

20 0,19 0,223 0,31 0,234 0,46 0,209 

21 -0,55 0,324 0,39 0,177 0,44 0,253 

22 -1,08 0,408 -0,21 0,170 -0,67 0,192 

23 0,93 0,505 1,90 0,592 0,59 0,343 

24 -0,62 0,195 0,10 0,140 -0,05 0,137 

25 -1,11 0,270 -0,50 0,165 -0,31 0,133 

26 -0,99 0,177 -0,54 0,110 -0,82 0,136 

27 -0,31 0,288 0,99 0,502 0,38 0,293 

28 0,19 0,216 1,30 0,437 0,66 0,286 

29 -0,57 0,233 -0,30 0,149 -0,04 0,135 

30 -0,38 0,282 0,21 0,168 -0,72 0,167 

31 -0,28 0,127 -0,49 0,148 -0,27 0,157 

 

 ملعلمة الصعوبة واألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبار للنماذج الثالثة   املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري : (9جدول )
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النموذج

 الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة الخطأ املعياري  معلمة الصعوبة

 0,109 0,64 0,272 0,40- النموذج األول )البديل الصحيح على البديلين أ و ب(

 0,134 0,81 0,251 0,24 النموذج الثاني )البديل الصحيح على البديلين ج و د(

 0,085 0,73 0,234 0,11- (البديل الصحيح موزع عشوائًياالنموذج الثالث )

 

 
ً

أن صعوبة الفقرة تحدد مكان فعالية الفقرة على مقياس القدرة فعلى سبيل املثال الفقرة السهلة تظهر فعاليتها بين  ال بد أن نوضح أوال

نحنى املميز املفحوصين منخفض ي القدرة، بينما الفقرة الصعبة تظهر فعاليتها بين املفحوصين مرتفعي القدرة لذا فالصعوبة دليل ملوضع الفقرة على امل

( بمتوسط 1,23إلى  1,34-أن قيم معلمة الصعوبة للنموذج األول لالختبار تتراوح بين) (،9، والجدول رقم )(8ن الجدول السابق رقم )لها. ويتضح م

(، وقيم معلمة 0,24( بمتوسط حسابي قدره )1,90إلى  1,24-(، بينما قيم معلمة الصعوبة للنموذج الثاني لالختبار تتراوح بين ) 0,40-حسابي قدره )

( أن الفقرات (Ayala, 2009/2017, p.17 ياال ا(. ويذكر 0,11-)( بمتوسط حسابي قدره 1,54ى إل 1,28-صعوبة للنموذج الثالث لالختبار تتراوح بين )ال

والي الصفر تعتبر توصف بأنها فقرات سهلة، والفقرات التي فوق الصفر فقرات صعبة. أما الفقرات التي قيمتها ح 2-التي تتراوح قيمتها تحت الصفر و
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وبناًء على ما تقدم نالح  بأن املتوسط الحساب لقيم معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة تقترب من الصفر وهذا يدل على أن فقرات  متوسطة الصعوبة.

 االختبار متوسطة الصعوبة، ويتضح بأن النموذج الثاني لالختبار هو األصعب ثم النموذج الثالث ثم النموذج األول.

هو داللة على دقة تقدير معلمة الصعوبة وهو أدق من تقدير معلمة الصعوبة نفسها. فالخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة ب ما ما يتعلقأ 

( وهي 0,127( في النموذج األول لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة )31( بأن الفقرة رقم )8ويتبين من الجدول السابق رقم )

عد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة الصعوبةأقل قيمة في الجدول بالنسبة للنموذج األول لالختبار، 
 
( في النموذج الثاني 26. والفقرة رقم )وبالتالي ت

عد هذه الفقرة أكثر دقة في ( وهي أقل قيمة بالنسبة للنموذج الثاني، 0,110لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة )
 
وبالتالي ت

( وهي أقل قيمة 0,120الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة )( تبلغ فيها قيمة 4. بينما في النموذج الثالث، فالفقرة رقم )تقدير معلمة الصعوبة

عد 
 
 ( بأن9من الجدول رقم )ويتضح في النموذج الثالث لالختبار.  هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة الصعوبةبالنسبة للنموذج الثالث، وبالتالي ت

 الثاني وأخيًرالنموذج الثالث هو األقل خطاًء مقارنة ببقية النماذج، ثم النموذج املتوسط الحسابي لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة ل

 النموذج األول.

ار وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة لالختب 

 (. 10دام تحليل التباين األحادي، وتظهر النتائج في الجدول رقم )باختالف موقع البديل الصحيح، تم استخ

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة باختالف موقع : (10جدول )

 البديل الصحيح 
 الداللة اإلحصائية  Fقيمة  متوسط املربعات الدرجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

بين املجموعات    )موقع البديل 

 الصحيح(

0,023 2 0,012 0,940 0,394 

 0,012 90 1,114 داخل املجموعات )الخطأ(

 92 1,138 الكلي

( بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة 0,05عند مستو  الداللة ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا10ويتبين من الجدول رقم )  

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح.
 
 تقدير معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة لالختبار ت

فقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق السؤال الثاني: هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز لل

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
  نظرية االستجابة للفقرة ت

لحساب الخطأ املعياري في دقة تقدير معلمة التمييز لفقرات االختبار وذلك للنماذج  (Bilog-Mg3)هذا السؤال تم استخدام برنامج  عنلإلجابة 

( والذي يوضح كذلك تقديرات معلمة التمييز. وحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدقة 11الثالثة لالختبار، كما هو موضح في الجدول رقم )

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 12ختبار، كما هو موضح في الجدول رقم )تقدير معلمة التمييز وذلك للنماذج الثالثة لال 
ً
( والذي يوضح أيضا

 لتقديرات معلمة التمييز. 

 لفقرات االختبار للنماذج الثالثةواألخطاء املعيارية في دقة تقديرها تقديرات قيم معلمة التمييز  :(11جدول )
 ()البديل الصحيح موزع عشوائًيا النموذج الثالث )البديل الصحيح على البديلين ج و د( النموذج الثاني الصحيح على البديلين أ و ب(النموذج األول  )البديل  رقم الفقرة

 الخطأ املعياري  معلمة التمييز الخطأ املعياري  معلمة التمييز الخطأ املعياري  معلمة التمييز

1 1,22 0,323 0,88 0,196 0,90 0,240 

2 0,73 0,171 1,05 0,213 0,86 0,197 

3 0,69 0,186 1,42 0,272 1,05 0,254 

4 0,86 0,227 1,64 0,346 1,81 0,511 

5 1,20 0,283 1,45 0,339 1,52 0,457 

6 1,70 0,451 1,65 0,348 0,97 0,300 

7 0,30 0,088 0,48 0,126 0,53 0,133 

8 1,19 0,251 1,04 0,215 0,99 0,255 

9 0,88 0,207 0,87 0,185 1,02 0,236 

10 1,14 0,300 1,24 0,317 0,97 0,264 

11 0,54 0,143 0,82 0,173 0,69 0,165 

12 0,53 0,147 0,59 0,148 0,79 0,172 

13 0,42 0,123 0,66 0,154 0,59 0,142 

14 1,53 0,340 1,26 0,314 1,42 0,319 
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15 1,19 0,332 0,86 0,210 0,89 0,221 

16 0,74 0,189 0,66 0,158 0,48 0,126 

17 0,79 0,195 0,73 0,176 0,99 0,267 

18 0,44 0,123 0,45 0,123 0,59 0,144 

19 0,62 0,155 1,21 0,242 1,19 0,299 

20 0,79 0,195 0,73 0,164 0,96 0,202 

21 0,55 0,141 1,06 0,200 0,74 0,178 

22 0,54 0,143 1,03 0,207 1,02 0,251 

23 0,36 0,106 0,50 0,136 0,51 0,127 

24 0,97 0,253 1,44 0,304 1,48 0,365 

25 0,95 0,272 1,13 0,235 1,37 0,347 

26 1,57 0,417 1,97 0,450 1,78 0,538 

27 0,57 0,150 0,37 0,103 0,59 0,148 

28 0,80 0,187 0,54 0,140 0,70 0,173 

29 0,79 0,187 1,24 0,233 1,37 0,265 

30 0,60 0,154 1,09 0,218 1,28 0,335 

31 1,52 0,356 1,29 0,284 1,10 0,256 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعلمة التمييز واألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبار للنماذج الثالثة  : (12جدول )
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النموذج

 الخطأ املعياري  معلمة التمييز الخطأ املعياري  معلمة التمييز

 0,093 0,38 0,219 0,86 النموذج األول )البديل الصحيح على البديلين أ و ب(

 0,082 0,40 0,224 1,01 النموذج الثاني )البديل الصحيح على البديلين ج و د(

 0,107 0,36 0,254 1,00 (الث )البديل الصحيح موزع عشوائًياالنموذج الث

( بمتوسط حسابي 1,70إلى  0,30أن قيم معلمة التمييز للنموذج األول لالختبار تتراوح بين) (،12، والجدول رقم )(11يتضح من الجدول رقم ) 

(، وقيم معلمة التمييز 1,01( بمتوسط حسابي قدره )1,97إلى  0,37(، بينما قيم معلمة التمييز للنموذج الثاني لالختبار تتراوح بين ) 0,86قدره )

(. ونجد بأن متوسط معلمة التمييز للنموذج الثاني هو األعلى ثم 1,00( بمتوسط حسابي قدره )1,81إلى  0,48للنموذج الثالث لالختبار تتراوح بين )

 ويليه النموذج األول.      النموذج الثالث 

( في النموذج األول لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز 7( بأن الفقرة رقم )11ويتضح من الجدول السابق رقم ) 

عد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة التمييز( وهي أقل قيمة في الجدول بالنسبة للنموذج األول لالختبار، 0,088)
 
( في 18. والفقرة رقم )وبالتالي ت

عد هذه الفقرة ( وهي أقل قيمة بالنسبة للنموذج الثاني، 0,123ختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز )النموذج الثاني لال 
 
وبالتالي ت

( وهي أقل 0,126( تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز )16. بينما في النموذج الثالث فالفقرة رقم )أكثر دقة في تقدير معلمة التمييز

عد 
 
 ( 12من الجدول رقم ) ويتضح . في النموذج الثالث لالختبار هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة التمييزقيمة بالنسبة للنموذج الثالث، وبالتالي ت

 نماذج، ثم النموذج الثاني وأخيًرابقية البأن املتوسط الحسابي لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للنموذج األول هو األقل خطاًء مقارنة ب

 النموذج الثالث.

ار وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للنماذج الثالثة لالختب 

  (.13النتائج في الجدول رقم )باختالف موقع البديل الصحيح، تم استخدام تحليل التباين األحادي، وتظهر 

البديل نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز باختالف موقع  :(13جدول )

 الصحيح 

 اإلحصائيةالداللة   Fقيمة  متوسط املربعات الدرجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

بين املجموعات )موقع البديل 

 الصحيح(

0,023 2 0,011 1,285 0,282 

 0,009 90 0,799 داخل املجموعات )الخطأ(

 92 0,822 الكلي

( بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير 0,05عند مستو  الداللة ) فروق دالة إحصائًيا ( عدم وجود13ويتبين من الجدول رقم )     

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح. 
 
  معلمة التمييز للنماذج الثالثة لالختبار ت
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ر اختيار من متعدد وفق نظرية : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختباالثالثالسؤال 

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
 االستجابة للفقرة ت

الثالثة لالختبار، والجدول رقم  لحساب معامالت الثبات التجريبي لكل نموذج من النماذج (Bilog-Mg3)هذا السؤال تم استخدام برنامج  عنلإلجابة 

 ( يوضح هذه النتائج. 14)

 قيم معامالت الثبات التجريبي لنماذج االختبار الثالثةنتائج  :(14جدول )
 معامل الثبات التجريبي النموذج

 0,85 النموذج األول )موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب(

 0,88 النموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د(

 0,87 (ًيالصحيح موزع عشوائالنموذج الثالث )موقع البديل ا

قيمة،  ( أن قيمة معامل الثبات التجريبي للنموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د( هي األعلى14يتضح من الجدول رقم )  

النموذج األول )موقع البديل  ائًيا(، واخيًرامن النماذج األخر  لالختبار ويليها النموذج الثالث )موقع البديل الصحيح موزع عشو  وبالتالي هي األكثر ثباًتا

 الصحيح على البديلين أ و ب(.

( والذي يتبع توزيع Mوملعرفة داللة الفروق في معامالت الثبات التجريبي بين نماذج االختبار الثالثة، فقد تم استخدام االختبار اإلحصائي ) 

 االختبار بالصورة التالية:  ( وتتضح املعادلة الرياضية لهذا1 –مربع كاي بدرجات حرية )عدد املعامالت 
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حسب   من املعادلة التالية: BKحيث ت 

BK = 
(9nk − 11)

2

nk − 1
 

 ن ... إحيث 

J:  ، عدد فقرات االختبارrk : ، معامل الثبات التجريبيnkأفراد العينة ،   : عددK  .رقم نموذج االختبار حسب موقع البديل الصحيح : 

 (.15( لكل مقارنة بين نماذج االختبار الثالثة لحساب معامل الثبات التجريبي كما تظهر في الجدول رقم )Mوتم حساب قيمة اإلحصائي )

 االختبار الثالثة( للمقارنات الثنائية بين معامالت الثبات التجريبي لنماذج Mقيم اإلحصائي )  :(15جدول)  
 (Mقيم اإلحصائي ) املقارنات الثنائية

 1,96 النموذج األول*النموذج الثاني

 0,81 النموذج األول*النموذج الثالث

 0,25 النموذج الثاني*النموذج الثالث

( وعند مستو  داللة 1تربيع بدرجة حرية ) ( املحسوبة أقل من القيمة الحرجة لتوزيع كايM( يتضح أن جميع قيمة )15من الجدول رقم )

(، والذي يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم معامالت الثبات التجريبي لنماذج االختبار الثالثة، وهذا 3,84( والتي تساوي )0,05)

  بي.يعني أن موقع البديل الصحيح ليس له تأثير ذو داللة إحصائية على معامالت الثبات التجري

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة الرابعالسؤال 

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
 
 للفقرة ت

 لالختبار من خالل املعادلة التالية:تم حساب معامل الفصل بين األفراد للنماذج الثالثة هذا السؤال  عنلإلجابة 

( = Gمعامل الفصل لألفراد )
االنحراف المعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات

الوسط الحسابي للخطأ المعياري في تقدير معلمة الصعوبة
 

 (. (Bilog-Mg3ويتم استخراج هذه القيم من خالل نتائج برنامج 

 معامل ثبات األفراد للنموذج األول:  -أ 

وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير  (0,64النموذج األول لالختبار تبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات )في 

( = G)نحصل على قيمة معامل الفصل لألفراد كالتالي:  (، وعند التعوي  في املعادلة السابقة0,272معلمة الصعوبة )
0,64

0,272
ومن خالل قيمة     2,35=  

 معامل الفصل لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية:
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= معامل ثبات األفراد 
G2

1+G2
 وبالتعوي  في هذه املعادلة ينتج لنا التالي ...    

معامل ثبات األفراد للنموذج األول:  
2,35

2

1+2,35
2  =0,85 

 معامل ثبات األفراد للنموذج الثاني: -ب 

( وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في 0,81يتعلق بالنموذج الثاني لالختبار فتبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات )ما 

( = G)نحصل على القيمة التالي: ( وعند التعوي  في معادلة معامل الفصل لألفراد 0,251تقدير معلمة الصعوبة )
0,81

0,251
ومن خالل قيمة     3,23=  

 معامل الفصل لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية: 

معامل ثبات األفراد للنموذج الثاني = 
G2

1+G2
     =0,91   

 

 معامل ثبات األفراد للنموذج الثالث: -ج 

( وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير 0,73) في النموذج الثالث لالختبار تبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات

( = G)نحصل على التالي:  ( وعند التعوي  في معادلة معامل الفصل لألفراد0,234معلمة الصعوبة )
0,73

0,234
ومن خالل قيمة معامل الفصل     3,12=  

 لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية:

 فراد للنموذج الثالث =معامل ثبات األ 
G2

1+G2
     =0,91   

 ( يتضح قيم معامالت ثبات األفراد للنماذج الثالثة لالختبار. 16ومن خالل الجدول رقم )

 نتائج قيم معامالت ثبات األفراد لنماذج االختبار الثالثة  :(16جدول )
 معامل ثبات األفراد النموذج

 0,85 البديلين أ و ب( النموذج األول )موقع البديل الصحيح على

 0,91 النموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د(

 0,91 (ًياموقع البديل الصحيح موزع عشوائالنموذج الثالث )

يح موزع موقع البديل الصح( بأن النموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د( والنموذج الثالث )16يتضح من الجدول رقم )

( وهي قيمة مرتفعة للثبات، بينما 0,91حيث يتضح تساوي قيمة معامل ثبات األفراد للنموذجين الثاني والثالث وتبلغ القيمة ) عشوائًيا( هما األعلى ثباًتا

 من النموذجين الثاني والثالث. البديلين أ و ب( هو األقل ثباًتا النموذج األول )موقع البديل الصحيح على

( والذي يتبع توزيع مربع كاي Mوملعرفة داللة الفروق في معامالت ثبات األفراد بين نماذج االختبار الثالثة، فقد تم استخدام االختبار اإلحصائي )     

 ( وتتضح املعادلة الرياضية لهذا االختبار بالصورة التالية: 1 –بدرجات حرية )عدد املعامالت 
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K=1 (1 − rk)

−1
3 ]

2

∑ BK(1 − rk)
−2
3K

K }
 

 

 

حسب   من املعادلة التالية :  BKحيث ت 

BK = 
(9nk − 11)

2

nk − 1
 

 ن ... إحيث 

J:  ، عدد فقرات االختبارrk : ، معامل الثبات التجريبيnkفراد العينة ، : عدد أ K .رقم نموذج االختبار حسب موقع البديل الصحيح : 

 (.17الثالثة لحساب معامل ثبات األفراد كما تظهر في الجدول رقم )( لكل مقارنة بين نماذج االختبار Mوتم حساب قيمة اإلحصائي )

 ( للمقارنات الثنائية بين معامالت ثبات األفراد لنماذج االختبار الثالثةMقيم اإلحصائي ) :( 17جدول )  
 (Mقيم اإلحصائي ) املقارنات الثنائية

 10,18 النموذج األول*النموذج الثاني

 10,18 الثالثالنموذج األول*النموذج 

 0,00 النموذج الثاني*النموذج الثالث
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( وعند مستو  داللة 1( املحسوبة أعلى من القيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع بدرجة حرية )M( يتضح أن بع  قيم )17من الجدول رقم ) 

ثبات األفراد، وهذا يعني أن موقع البديل الصحيح له بين قيم معامالت (، والذي يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية 3,84( والتي تساوي )0,05)

بديلين أ و تأثير ذو داللة إحصائية على معامالت ثبات األفراد. حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النموذج األول )موقع البديل الصحيح على ال

وذج الثاني. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين النموذج األول )موقع لصالح النم ،ب(، والنموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د(

( لصالح النموذج الثالث. وعدم وجود فروق ذات داللة الصحيح موزع عشوائًيا البديل الصحيح على البديلين أ و ب(، والنموذج الثالث )موقع البديل

حيث هنا تساوت  ،(موقع البديل الصحيح موزع عشوائًياالبديلين ج و د(، والنموذج الثالث )إحصائية بين النموذج الثاني )موقع البديل الصحيح على 

 ( لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النموذجين.0,91قيم معامل ثبات األفراد بين النموذجين الثاني، والثالث وتبلغ )

 مناقشة نتائج البحث:
ت نظرية االستجابة للفقرة للنموذج ثنائي املعلمة وبالتحديد افتراض أحادية البعد بأن قيمة الجذر أظهرت النتائج املتعلقة بتحقق افتراضا

وهذا يدل على وجود سمة سائدة لالختبار، وهذه  ،( للنماذج الثالثة لالختبار2الكامن للعامل األول إلى قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني كانت أعلى من )

(، ويليه النموذج الثاني )البديل ًياالث )البديل الصحيح موزع عشوائنموذج األول )البديل الصحيح على أ و ب(، ثم النموذج الثالقيمة تكون أعلى في ال

( في تحقق افتراض أحادية البعد وتختلف معها في أن قيمة الجذر الكامن 2017سليمان والصالح )الصحيح على ج و د(، وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

(، ثم النموذج األول )البديل الصحيح على أ ًياالث )البديل الصحيح موزع عشوائاألول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني تكون أعلى في النموذج الثللعامل 

 و ب(، ويليه النموذج الثاني )البديل الصحيح على ج و د(. 

فلقد تم استبعاد استجابات طالبة واحدة   نظرية االستجابة للفقرة أما ما يتعلق بمناقشة نتائج مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة وفق

فسر عدم مطابقتهم للنموذج إلى عدم جدية بع  الطالبات في اإلجابة على فقرات االختبار، وم يلهن إلى من النموذجين األول، والثاني لالختبار، وي 

الة أن تكون اإلجابات الصحيحة مركزه على بدائل معينة واعتقادهم بأنها مرتبة اإلجابة على فقرات االختبار بشكل عشوائي. وكذلك اعتقادهم باستح

ث لالختبار، بطريقة عشوائية على البدائل، وبالتالي حصولهم على درجات متدنية في االختبار.  وكذلك تم استبعاد استجابات طالبتين من النموذج الثال

( في أن النموذج الثاني لالختبار تم فيه استبعاد 2017سليمان والصالح )لنتائج مع دراسة وذلك بسبب حصولهم على درجات مرتفعة. وتتفق هذه ا

ابات استجابات طالب واحد غير مطابق للنموذج ثالثي املعلمة وتختلف عنها في استبعاد استجابات ثالثة طلبة من النموذج األول، واستبعاد استج

 طالب واحد من النموذج الثالث.

 أما ما يتعلق بمناقشة نتائج أسئلة البحث، فتم ذكرها كالتالي ... 

: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على: هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دق
ً
ة تقدير أوال

عزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟ معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد  وفق نظرية ا
ُ
 الستجابة للفقرة ت

( بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة 0,05عند مستو  الداللة ) تائج عدم وجود فروق دالة إحصائًياأظهرت الن

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح.  ولقد اتضح أن النموذج الث
 
( هو األكثر دقة في تقدير معلمة )البديل الصحيح موزع عشوائًياالث للفقرة ت

بين متوسطات  كشفت عن وجود فروق دالة إحصائًيا ( والتي2011الصعوبة للفقرة من النماذج األخر ، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الصبح )

سبب عدم  وقد يعوديز )البديل األول( للنموذجين الثنائي والثالثي املعلمة. األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرة وفق موقع البديل املم

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح وجود فروق دالة إحصائًيا
 
إلى أن  ؛بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرة ت

 لسبب األخر هو أن الطالبات ال يمتلكن مهارة حكمة االختبار.محتو  االختبار واحد لكل النماذج الثالثة، وربما يكون ا

: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على: 
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير ثانيا

عزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟ معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستج
ُ
 ابة للفقرة ت

( بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز 0,05عند مستو  الداللة ) تائج عدم وجود فروق دالة إحصائًياأظهرت الن

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح.  ولقد اتضح أن النموذج األول )البديل الصحيح على أ و ب( هو األكثر دقة في تقدير معلم
 
ة التمييز للفقرة ت

بين متوسطات األخطاء  م وجود فروق دالة إحصائًيا( والتي كشفت عن عد2011نتيجة مع دراسة الصبح )للفقرة من النماذج األخر ، وتتفق هذه ال

سبب عدم وجود  وذجين الثنائي والثالثي املعلمة. وقد يعوداملعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرة وفق موقع البديل املميز )البديل األول( للنم

عز  إلى اختالف موقع البديل الصحيح إلى أحد السببين حيث بين متو  فروق دالة إحصائًيا
 
سطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرة ت

ت ملهارة حكمة السبب األول قد يتمحور حول أن محتو  االختبار واحد لكل النماذج الثالثة لالختبار، والسبب الثاني ربما يعود إلى عدم امتالك الطالبا

 تبار.االخ
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ً
والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت  تعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: النتائج املثالثا

عزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟ 
ُ
 الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة ت

عز  0,05أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )
 
( بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي ت

(، والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2017سليمان والصالح )الصحيح. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة إلى اختالف موقع البديل 

عز متوس
 
   إلى اختالف موقع البديل الصحيح. طات تقديرات معامالت الثبات التجريبي ت

 
ً
ثبات والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت  تعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: النتائج املرابعا

عزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟   األفراد
ُ
 في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة ت

عز  إلى 0,05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )
 
( بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد ت

 .(الث )البديل الصحيح موزع عشوائًياين الثاني )البديل الصحيح على ج و د(، والثاختالف موقع البديل الصحيح، وذلك لصالح النموذج

 التوصيات:
 بناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن الخروج بالتوصيات التالية:         

 من متعدد.إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين واملعلمات في مجال قواعد صياغة اختبارات االختيار  .1

توعية املعلمين واملعلمات إلى ضرورة العناية بفقرات اختبار االختيار من متعدد عند إعدادها وكذلك ضرورة العناية بتوزيع اإلجابات  .2

 الصحيحة على جميع البدائل بشكل عشوائي، دون إتباع نمط معين في ترتيب اإلجابات الصحيحة.

ر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد في مواد دراسية مختلفة، وفي مراحل دراسية إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول أث .3

 مختلفة، وكذلك في وجود متييرات أخر  كالجنس واملرحلة الدراسية، وعدد البدائل وغيرها.

 املقترحات:
 الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تحصيل الطلبة. .1

خمسة بدائل على معالم الفقرة والثبات التجريبي وفق نظرية االستجابة  ذيدراسة عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد  .2

 للفقرة.

يل ثالثة بدائل في ضوء موقع البد ذيأربعة بدائل ونموذج اختبار اختيار من متعدد  ذيدراسة مقارنة بين نموذج اختبار اختيار من متعدد  .3

 الصحيح وفق نظرية االستجابة للفقرة.

 البديل الصحيح وأثره على معلمة الصعوبة والتمييز. دراسة مقارنة بين النظرية التقليدية في القياس، ونظرية االستجابة للفقرة في ضوء موقع  .4

 املراجع: 
 :

ً
 املراجع العربية:أوال

(، ترجمة: عبدهللا الكيالني، إسماعيل البرصان. الرياض: دار جامعة امللك 1( النظرية والتطبيق في نظرية االستجابة للفقرة، )ط2017) ،إياال، دي .1

 سعود للنشر.

 (، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.    1( االختبارات التحصيلية، )ط2012) ،بني يونس، نجاتي أحمد& أبو فودة، باسل خميس  .2

( األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد وتأثيرها على الخصائص السيكومترية لالختبارات 2016) ،األمير، بندر زيد سالم .3

، 175-137،(9)5التحصيلية لد  معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة، املجلة العربية للعلوم االجتماعية، 
https://doi.org/10.12816/0033017 

 (، ترجمة: فرح السراج. الرياض : شركة العبيكان لألبحاث والتطوير. 1( االختبارات واالمتحانات قياس القدرات واألداء، )ط2007) ،أيكين، لويس ر .4

سوسن شلبي. الرياض: النشر  (، ترجمة: عبد الرحمن الطريري، السيد أبو هاشم،1( أسس نظرية االستجابة للمفردة، )ط2010) ،بيكر، فرانك ب .5

 جامعة امللك سعود. –العلمي واملطابع 

 (، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع. 2( النظرية الحديثة في القياس، )ط2013) ،التقي، أحمد محمد .6

( أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات معالم الفقرات 2017) ،الصالح، علي محمد خالد&  سليمان، شاهر خالد .7

  https://doi.org/10.12816/0041974، 120-98 ،90والقدرة وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

يير موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات الصعوبة للفقرات ( مقارنة تأثيرات تي2017) ،الصالح، علي محمد خالد .8

 . 133-124 ،(9) 6وتقديرات القدرة لد  األفراد باستخدام نموذج راش، املجلة التربوية الدولية املتخصصة، 
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ة لد  األفراد على دقة التقديرات ملعالم الفقرات ( أثر بنية فقرات االختيار من متعدد ومستو  القدر 2011) ،الصبح، رانيا محمد خير حسين .9

 .110-45 ،(2)3واألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة، مجلة جامعة أم القر  للعلوم التربوية والنفسية، 

 (، القاهرة : دار الكتاب الحديث.  2( القياس والتقويم في التربية والتعليم، )ط2014) ي،الصراف، قاسم عل .10

 (، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع. 1محكية املرجع فلسفتها وأسس تطويرها، )ط االختبارات( 2009) ،غصابعبابنة، عماد  .11

 دار أسامة للنشر والتوزيع.   (، عمان: 1( تصميم االختبارات، )ط2011) ،عبد الرحمن، أحمد محمد .12

ه املعاصرة، )ط2015) ،عالم، صالح الدين محمود .13 ه وتوجهات  ه وتطبيقات   (، القاهرة: دار الفكر العربي.  6( القياس والتقويم التربوي والنفس ي أساسيات 

 (، عمان: دار الفكر.5االختبارات واملقاييس التربوية والنفسية، )ط (2016) ،عالم، صالح الدين محمود .14

 (، إربد : دار األمل للنشر والتوزيع. 4( القياس والتقويم في العملية التدريسية، )ط2010) ،عودة، أحمد سليمان .15

 (، الرياض : مكتبة الرشد. 3( التقويم والقياس النفس ي والتربوي، )ط2014) ،الفقي، اسماعيل .16

دد على نسبة اختيارها بالتخمين كإجابات ( أثر موقع البديل في فقرات اختبارات االختيار من متع2013) ،قاسم، ياسمين محمود ضيف هللا .17

 صحيحة للفقرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، كلية العلوم التربوية، األردن.  

الخاطئ في صعوبة فقرات األسئلة من بعاد البديل إ( فاعلية استخدام موقع البديل الفعال عند 2012) ،فيض ي، فاضل عبد&  الكناني، عايد كريم .18

 . 226-207 ،(1) 12وتمييزها، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، متعدد 

 (، عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع. 1( أساسيات القياس في العلوم السلوكية، )ط2004) ،النبهان، موس ى .19
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Abstract:     This study aimed to detect the impact of the correct alternative position in multiple choice test 
with four alternatives on the precision of estimation difficulty parameter and item discrimination, and on the 

estimation of experiential reliability coefficients and individual reliability coefficients according to two 

parameter model of the item response theory. 
To achieve research objectives, a multiple choice test with four alternatives in science was built 

consisted of (31) items and of three patterns with the same content and variable which is the correct alternative 

position where the first pattern is the correct alternative position on the two alternatives (A & B) and the 

second pattern on the alternatives (C & D) and the third pattern randomly distributes the correct alternative 
position on the four alternatives. 

The three patterns were applied to a random clustered sample consisting of (500) third intermediate 

female students in Yanbu city. (SPSS) statistical program package and ( Bilog-Mg 3) were used for data 
analysis . 

The results of the study indicated that there are no statistically significant differences between the 

means of precision of estimation difficulty parameter and item discrimination attributed to correct alternative 
position, and there are no statistically significant differences between the means of experiential reliability 

coefficients ratings attributed to correct alternative position attributed to correct alternative position , while 

there are no statistically significant differences between the means of individual reliability coefficients ratings 

attributed to  correct alternative position. 
In light of these results a number of recommendations were presented, the most notably are the male 

and female teacher’s awareness of the need to take care of the multiple choice test items preparation, as well 

as the need to care  in the distribution of the correct answers randomly to all alternatives . 

Keywords: Correct Alternative Position, Multiple Choice Test, Precision of Item Parameters Estimation, Two 

Parameter Model, Item Response Theory.   
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