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امللخص:
هدفت الدرا�سة للك�شف عن �أثر عدد البدائل والفقرات يف تقدير
معامل الأفراد والفقرات با�ستخدام النموذج رباعي املعلم البارامرتي،
ب�إ�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،وت�ألف جمتمع الدرا�سة من
جميع الطلبة الدرا�سيني ملادة علم النف�س واحلياة ،والبالغ عددهم
ما يقارب ( )245طالب ًا وطالبة ،وعينة الدرا�سة من ( ،)237منهم
( )156طالب ًا و( )81طالبة ،ب�أ�سلوب العينة الق�صدية ،فيما تكونت
�أداة الدرا�سة من ثالثة مناذج �إختبارية ،وجرى التحقق من �صدق
املحتوى والبناء والثبات بطريقة الإت�ساق الداخلي.
وقد تو�صلت النتائج ملطابقة الأفراد والفقرات للنموذج
رباعي املعلم ب�إ�ستخدام م�ؤ�رشات املطابقة ،كما مت تقدير معامل
الأفراد والفقرات واخلط�أ املعياري يف النظرية الكال�سيكية
(ال�صعوبة ،التمييز) ونظرية �إ�ستجابة الفقرة (ال�صعوبة ،التمييز،
التخمني ،الالمبااله) ،وحتقق �إفرتا�ضات (�أحادية البعد� ،إطرادية
ال�سمة ،منحنى خ�صائ�ص الفقرة ،دالة معلومات الفقرة والإختبار).
وقد تو�صلت النتائج يف النظرية الكال�سيكية لوجود فروق بني
متو�سطي معلم (التمييز) لفقرات البديلني والثالثة ،وبني البديلني
والأربعة ،وذلك ل�صالح الثالثة والأربعة بدائل ،ووجود فروق يف
نظرية الإ�ستجابة للفقرة بني متو�سطي معلم (الالمبااله) لعدد
فقرات ( )9و( ،)15و( )9و( ،)24وذلك ل�صالح ( )24 ،15فقرة.
الكلمات املفتاحية :عدد البدائل ،عدد الفقرات ،تقدير معامل
الأفراد والفقرات ،النموذج رباعي املعلم البارامرتي.

Abstract:
The study sought to reveal the effect of the
number of alternatives and items in estimating the
parameters of individuals and items using the fourparameter parametric model, using the descriptive
survey methodology. The study population consisted of
all the students who study psychology and life sciences
subject, it included 245 male and female students. The
study sample consisted of 237 (156 male students and
81 female students) who were selected using purposive
sample. The study instrument consisted of three
experimental models. The validity and reliability of
their content and structure were verified using internal
consistency.
Individuals and items of the four-parameter
model were matched using matching indicators.
The parameters of individuals, items, and standard
errors were estimated in classical theory (difficulty,
discrimination) and item response theory (difficulty,
discrimination, guessing, upper asymptote). Moreover,
assumptions were achieved (unidimensionality,
monotone homogeneity, item characteristic curve,

item information function and test).
The results according to the classical theory
have found differences between the mean parameters
(discrimination) of the two and three variants, as well
as between the two alternatives and the four, in favor
of the three and four. Moreover, there were differences
in the theory of response to the item between the
parameter means (upper asymptote) for the number of
items 9 and 15, and 9 and 24, in favor of 15, 24 items.
Key words: Alternatives Number, Item Number,
Estimation of Persons and Items Parameters, Four
Parameter Logistic Model.

مقدمة:
يرى الباحث �أن الإختبارات تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف جميع
مراحل الطالب التعليمية ،وبناءاً على نتائجها يتحدد م�ستقبله،
وتتخذ بحقه الكثري من القرارات ،ويرى (عودة )2014 ،ب�أنها تع ّد
الو�سيلة الأ�سا�سية يف تقومي العملية الرتبوية التعليمية التعلمية،
بهدف التعرف على ما حققه الطالب من �أهداف تعليمية.
ومتتاز الإختبارات بالعديد من الأ�شكال ،ك�إختبارات املقال
والإجابة الق�صرية ،والتي يعطي فيها الطالب �إجابة بلغته اخلا�صة،
ومنها ما يطلب منه �إختيار الإجابة ال�صحيحة من بني عدد من
البدائل ك�إختبارات املطابقة ،والإختيار من متعدد ،وال�صواب
واخلط�أ ،والتكميل ذات الإجابة الق�صرية واملحددة (عودة2014 ،؛
العي�سوي� ،)2003 ،إذ ي�ؤثر �شكل الفقرة يف م�ستوى �صعوبتها بحيث
ت�صبح �سهلة �أو �صعبة جداً� ،أو متو�سطة ح�سب ما تتطلبه الفقرة من
قدرة للإجابة عنها ب�شكل �صحيح ،مما ي�ؤدي �إىل ح�صول الطالب
على عالمات ال تعك�س قدرته احلقيقية ،كما ت�ؤثر على خ�صائ�ص
الإختبار ال�سيكومرتية (ال�صدق والثبات) (امل�رصي.)2009 ،
وتعد فقرات الإختيار من متعدد من �أف�ضل الفقرات املو�ضوعية
و�أكرثها �إنت�شاراً وكفاءة و�سهولة يف ت�صحيحها ،كما �أنها متتاز
بثبات درجة الطالب فيها ،وعدم ت�أثرها بذاتية امل�صحح (دبك،
 ،)1998ويرى (عالم� )2016 ،إىل �أن �أب�سط �صيغ فقرات الإختيار
من متعدد هي �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،كما ميكن �أن يكون لكل
فقرة ثالثة �أو �أربعة �أو خم�سة بدائل ،فزيادتها يقلل من التخمني،
ف�إحتمالية التخمني لفقرات البديلني ( ،)% 50وللثالثة (،)% 33
وللأربعة ( ،)% 25وللخم�سة (.)% 20
وقد جرى �إ�ستخدام النظرية الكال�سيكية يف بناء الإختبارات
�إال �أن الفوائد املنتظرة منها كانت حمدودة ،لإعتمادها يف حتليل
الفقرات على خ�صائ�ص عينة الأفراد املطبق عليهم الإختبار مما قلل
من �إت�ساقها وفاعليتها ومرونتها ،لذلك مت الإنتقال �إىل ا�ستخدام
نظرية الإ�ستجابة للفقرة بهدف مواجهة جوانب ق�صورها (عالم،
 ،)2005وتهتم نظرية الإ�ستجابة للفقرة بالربط بني �إ�ستجابة الفرد
لفقرة �إختبار ذات خ�صائ�ص معينة وقدرته (ال�شافعي ،)2008 ،كما
تركز على حتديد مواقع الأفراد بالن�سبة لالختبارات ،التي تتمثل
يف جمموعة من النماذج الريا�ضية والإح�صائية امل�ستخدمة يف
حتليل الفقرات ،لذلك تعترب منوذج ًا ريا�ضي ًا يركز على جمموعة
من الإفرتا�ضات للعالقة بني الأداء املالحظ للفرد على االختبار
84

أثر عدد البدائل والفقرات في تقدير معالم األفراد والفقرات
بإستخدام النموذج رباعي املعلم البارامتري

د.محمد فايق مرشود

وال�سمات الكامنة ،هذه الإفرتا�ضات ينبغي حتققها يف البيانات
لكي ت�ؤدي �إىل نتائج ميكن الوثوق بها ،وي�شري �إفرتا�ض �أحادية البعد
لوجود �سمة �أو قدرة واحدة تف�رس �أداء الأفراد على االختبار ،مبعنى
�أن جميع فقرات الإختبار تقي�س بعداً واحداً ،فيما يق�صد بافرتا�ض
اال�ستقالل املو�ضعي املكافئ الفرتا�ض �أحادية البعد� ،أن �إ�ستجابات
الفرد للفقرات املختلفة يف الإختبار م�ستقلة �إح�صائياً� ،أي �أن
�إ�ستجابة الفرد على فقرة ما ال ت�ؤثر �إيجاب ًا �أو �سلب ًا يف ا�ستجابته
على فقرة �أخرى ،وي�شري افرتا�ض منحنى خ�صائ�ص الفقرة �إىل
�أن �إحتمال �إجابة الفرد على فقرة �إجابة �صحيحة يزداد بازدياد
قدرته والذي ي�أخذ ال�شكل اللوج�ستي متمث ًال ب�شكل احلرف (،)S
وي�شري �إفرتا�ض ال�رسعة يف الإجابة �إىل �أن عامل ال�رسعة ال يلعب
دوراً يف الإجابة على فقرات االختبار ،مبعنى �أن �إخفاق الأفراد يف
�إجابة فقرات االختبار يرجع �إىل �إنخفا�ض قدرتهم ،ولي�س �إىل ت�أثري
عامل ال�رسعة على �إجاباتهم ،بينما ي�شري �إفرتا�ض دالة معلومات
الفقرة لكمية املعلومات التي تقدمها الفقرة عند م�ستوى القدرة التي
تقي�سها ،وذلك بتحديد �أق�صى ارتفاع ملنحنى دالة معلومات الفقرة
عند م�ستوى معني للقدرة ،وبهذا ميكن حتديد �أي الفقرات االختبارية
تقي�س املتغري املراد قيا�سه بدرجة �أف�ضل عند م�ستويات حمددة
للقدرة (.)Hambleton & Swaminathan, 1985
وتعترب مناذج �إ�ستجابة الفقرة دوا ًال ريا�ضية احتمالية
تختلف عن بع�ضها باختالف عدد املعامل املتعلقة بتقدير احتمالية
الإجابة ال�صحيحة على الفقرة ،كذلك من حيث ال�صيغة الريا�ضية
( ،)4Baker & Kim, 200وتركز الدرا�سة احلالية على النموذج رباعي
املعلم� ،إذ ميكن التعرف على �إحتمالية �إ�ستجابة الفرد على الفقرة يف
النموذج الرباعي من خالل �أربع معامل (.)Magis & Raiche, 2012
(ال�صعوبة  )bوالتي تعرب عن النقطة على مت�صل القدرة التي
تكون عندها احتمالية ا�ستجابة الفرد ال�صحيحة عند تلك الفقرة
م�ساوية لـ( ،)% 50عندما تكون نقطة تقاطع منحنى خ�صائ�ص
الفقرة مع املحور ال�صادي ت�ساوي �صفر تقريباً�( ،أي �أن معلم
التخمني هنا ي�ساوي �صفراً ،كما هو يف النموذج �أحادي وثنائي
املعلم) �أما �إذا كانت قيمة املقطع ال�صادي للمنحنى �أكرب من �صفر
ف�إن �صعوبة الفقرة هي القدرة املمثلة على حمور ال�سينات التي
تقابل �إحتمالية الإجابة ال�صحيحة يف منت�صف امل�سافة بني تقاطع
املنحنى مع املحور ال�صادي والقيمة واحد (كما هو يف النموذج
ثالثي ورباعي املعلم)Baker, 2001; Hambleton & Swamina�(  (،
.)than, 1985 ; Magis & Raich, 2012
(التمييز  )aوتعرب قيم هذا املعلم عن مدى قدرة الفقرة
على التمييز بني الأفراد ذوي القدرات التي تقع دون موقع الفقرة
على مت�صل القدرة و�أولئك ذوي القدرات التي تقع فوق موقع هذه
الفقرة ،حيث ترتبط قيم معلم التمييز مبيل منحنى خ�صائ�ص الفقرة،
وبزيادة ميل املنحنى تزداد قيمة معلم التمييز عند نقطة الإنعطاف
(.)Hambleton & Swaminathan, 1985
(التخمني  )cميثل معلم التخمني املقطع ال�صادي ملنحنى
خ�صائ�ص الفقرة ،وتعرب قيم هذا املعلم عن احتمالية اال�ستجابة
ال�صحيحة للفقرة لفرد ذي قدرة متدنية على الفقرات ال�صعبة جداً
�أو متو�سطة ال�صعوبة ،وتعترب الفقرة جيدة عندما يقرتب اخلط
التقاربي الأدنى من ال�صفر �أي �أن قيمة التخمني �صفر (Baker,
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.)2001; Hambleton & Swaminathan, 1985
وب�إ�ضافة معلم رابع وهو ( )dالذي يعرب عن اخلط التقاربي
الأعلى ملنحنى خ�صائ�ص الفقرة (الالمبااله)� ،أي �أن الأفراد من ذوي
القدرة املرتفعة ال ي�ستجيبوا لفقرات الإختبار ب�إجابة �صحيحة ،وهو
يفرت�ض قيمة �أقل من (،)Hambleton & Swaminathan, 1985( )1
والذي ميثل املقطع ال�صادي ملنحنى خ�صائ�ص الفقرة ،وتعرب قيم
هذا املعلم عن �إحتمالية اال�ستجابة ال�صحيحة للفقرة لفرد ذي قدرة
عالية ،وتعترب الفقرة جيدة عندما يقرتب من الواحد ال�صحيح �أي �أن
قيمته (.)Loken & Rulison, 2010( )1
وي�شري املنطق وراء املعلم الرابع �إىل �أن الأ�شخا�ص ذوي
القدرات املرتفعة جداً ،قد يرتكبون خط�أ يف الإجابة على فقرات
�سهلة ن�سبياً ،لذلك ينخف�ض منحنى الإ�ستجابة للفقرة بالنهاية
العليا والتي ت�ساوي (.)de Ayala, 2003( )1
وتعد نظرية ا�ستجابة الفقرة الالبارمرتية كعائلة لنماذج
قيا�س �إح�صائية والتي تعتمد على جمموعة �صغرية من االفرتا�ضات
ال�رضورية للح�صول على فوائد قيا�سات الأفراد والفقرات (Stochl,
 ،)2007فقد لعبت دوراً هام ًا يف تطوير نظرية �إ�ستجابة الفقرة،
فهي متثل احلالة العامة لها والتي ت�شكل النماذج البارامرتية حالة
خا�صة منها (.)Sijtsma & Hemker, 2000
ولقد �شاع �إ�ستخدام مناذج نظرية �إ�ستجابة الفقرة البارامرتية
من قبل الباحثني على الرغم من موانعها يف حتليل البيانات ذات
امل�ستوى الرتبي� ،إال �أن م�صداقية النتائج التي تتو�صل لها النماذج
البارامرتية يكون مو�ضع ت�سا�ؤل عندما ال يتحقق فر�ض وقوع
البيانات على م�ستوى القيا�س الفئوي ،الأمر الذي يربر �إ�ستخدام
مناذج �إ�ستجابة الفقرة الالبارامرتية والتي ال ت�ضع قيود حول
�شكل دالة ا�ستجابة الفقرة ( ،)IRFمما يثري الت�سا�ؤل حول مدى
مطابقة النوعني للبيانات التح�صيلية التي يعتربها بع�ضهم رتبية
وبع�ضهم الآخر �شبه فئوية ،ومدى دقة النتائج التي تفرزها مثل هذه
االختبارات (. )Liang, 2010
وتعرف دالة ( )IRFبالعالقة بني احتمالية ح�صول الفرد على
الدرجة ( )1اال�ستجابة ال�صحيحة لفقرة ثنائية التدريج ،وال�سمة
الكامنة �أو القدرة للفرد ( ،)ϴوتفرت�ض النماذج البارامرتية قيوداً
ل�شكل هذه الدالة �إال �أن نظريتها الالبارامرتية ال تفرت�ض �شك ًال معين ًا
لها ،ف�رشطها الوحيد �أال تكون متناق�صة مع �إزدياد م�ستوى القدرة
وما عدا ذلك فجميع الأ�شكال مقبولة (.)Sijtsma,1998
ويعترب تقدير معامل الفقرات من الإجراءات املهمة التي
ت�ستخدم نظريات �إح�صائية تف�رس كيفية اال�ستجابة للفقرات
االختبارية بتحديد الفقرات املطابقة للنموذج امل�ستخدم ،والتي
تقدر وفق عدة طرق ت�ستخدم �أ�ساليب التحليل العددي من خالل
�إ�ستخدام برامج حا�سوبية معينة (Hambelton, Swaminathan,
)Rogers, 1991
وينظر للهدف من تقدير معامل الأفراد (قدرتهم) هو تقييم
املفحو�ص تبع ًا لقدرته احلقيقية التي تكمن وراء ا�ستجابته عن
فقرات الإختبار (� ،)Baker, 2001إذ ت�ساعد اال�ستجابات التي يقدمها
املفحو�ص يف التعبري عن موقعه على مت�صل القدرة التي يقي�سها ذلك
االختبار مع احتمال وجود خط�أ يف تقديرها ،بحيث تعرب قيمة هذا
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اخلط�أ عن مقدار التفاوت بني عالمة املفحو�ص احلقيقية وعالمته
املالحظة (.)Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991
وحتاول جميع النماذج تقدير موقع املفحو�ص على مت�صل
القدرة ب�إ�ستخدام منط �إ�ستجابات املفحو�صني ،و�أن �أداء املفحو�ص
على جمموعة من الفقرات يرتبط بقدرته ،والتي تعرب عن كمية ال
ميكن مالحظتها ولكن ميكن تقديرها ،وتعترب �أهم ميزات تقدير
القدرة ،حتررها من خ�صائ�ص عينة الفقرات التي �إ�ستخدمت يف
تقديرها ،وحتررها من �أداء باقي املفحو�صني ،وهذا ي�سهل مقارنة
الفقرات ومقارنة االختبارات بالإ�ضافة �إىل مقارنة �أداء املفحو�صني
(.)Embretson & Reise, 2000
وقد تناولت العديد من الدرا�سات تقدير معامل الأفراد والفقرات
وفق متغريات الدرا�سة ،فهدفت درا�سة دبك ( )1998ملعرفة �أثر
�شكل الفقرات (تكميل ،اختيار من متعدد) وعدد البدائل ( )4 ،3يف
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للإختبار (ال�صدق ،الثبات) ،واخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية للفقرة (ال�صعوبة والتمييز) ،وت�ألف جمتمع الدرا�سة من
جميع طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مديرية تربية الكورة للعام
( ،)1997/ 1996فيما ت�ألفت العينة من ( )300طالباً ،با�ستخدام
�إختبار حت�صيلي يف مادة الفيزياء ،تكون من ( )49فقرة بثالث
مناذج ،منوذج من نوع التكميل ،ومنوذجني وفق االختيار من متعدد
( )4 ،3بدائل ،وقد تو�صلت النتائج لعدم وجود فروق يف معامالت
ال�صعوبة تعزى لعدد البدائل ( )4 ،3بدائل ،بينما توجد فروق يف
معامالت التمييز لعدد البدائل ( )4 ،3بدائل ول�صالح ( )3بدائل.
بينما �أ�شارت درا�س ة فران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا (�Fran
 )cisco, Olea & Ponsoda, 2001لتحليل عدد البدائل الأمثل يف
فقرات االختيار من متعدد وفق النظرية الكال�سيكية والنموذج ثالثي
املعلم ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )452فرداً من طلبة املدار�س
الثانوية وطلبة املرحلة اجلامعية ومعلمي اجلامعات يف �إ�سبانيا،
وذلك ببناء �إختبار ملفردات اللغة الإجنليزية ،مكون من ( )221فقرة
لها ( )5بدائل ،وب�شكل متتالٍ مت �إعادة تدوير �إجاباتهم لأ�سو�أ البدائل
الثالثة ( )3 ،2 ،1ع�شوائي ًا لتوليد �إجابات افرتا�ضية لفقرات البدائل
( ،)4 ،3 ،2وقد تو�صلت النتائج لتحقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة
للفقرة ،ومطابقة ( )113من �أ�صل ( )221بن�سبة ( ،)% 51.13فيما
�أ�شارت �إىل �أن �أ�سو�أ النتائج كانت للفقرات ذات البديلني ،يف حني �أن
النتائج للفقرات ذات ( )4 ،3بدائل ال تكاد تختلف عن الفقرات ذات
( )5بدائل ،وقد �إعتربت فقرات ( )3بدائل �أف�ضل خيار.
وقام التعمري بدرا�سة ( )2003هدفت لتطبيق النموذج
اللوغاريتمي ذي الثالث معامل لتقدير قدرات الأفراد ومعامل الفقرات
يف اختبار االختيار من متعدد باختالف عدد البدائل� ،إذ ت�ألف
جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية
عمان الرابعة للعام ( )2002/ 2001والبالغ عددهم ()10245
طالب ًا وطالبة ،فيما ت�ألفت العينة من ( )1200طالب ًا وطالبة ،التي
اختريت با�ستخدام العينة الع�شوائية الب�سيطة ،وذلك ببناء اختبار
حت�صيلي يف مادة الريا�ضيات ،تكون من ( )35فقرة من نوع
الإختيار من متعدد بثالث مناذج ( )5 ،4 ،3بدائل ،وقد تو�صلت
النتائج لتحقق �إفرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة ،وعدم وجود
فروق يف قدرات الأفراد على اختبار االختيار من متعدد ب�إختالف
عدد البدائل وفق النظرية احلديثة يف القيا�س ،بينما توجد فروق

وفق النظرية الكال�سيكية يف القيا�س ول�صالح االختبار ذي ()5
بدائل ،كما وجدت فروق يف معامل ال�صعوبة والتمييز والتخمني وفق
النظرية احلديثة يف القيا�س ل�صالح االختبار ذي ( )3بدائل.
ويف درا�سة ال�رشيفني وطعامنة ( )2009والتي هدفت للك�شف
عن �أثر عدد البدائل ( )5 ،4 ،3يف تقديرات القدرة للأفراد الختبار
الإختيار من متعدد ،وتقديرات ال�صعوبة للفقرات وفق منوذج را�ش
�أحادي املعلم ،وت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية �أربد الأوىل للعام (،)2007/ 2006
فيما ت�ألفت العينة من ( )600طالب ًا وطالبة ،منهم ( )300طالب ًا
و( )300طالبة ،وذلك ب�إعداد اختبار حت�صيلي يف مادة الريا�ضيات،
مكون من ( )45فقرة من نوع االختيار من متعدد بثالثة مناذج
خمتلفة يف عدد بدائلها ( ،)5 ،4 ،3وقد تو�صلت النتائج لتحقق
�إفرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة ،ومطابقة ( )37فقرة بن�سبة
( )% 92.5لـ( )3بدائل ،و( )38فقرة بن�سبة ( )% 95لـ()4
بدائل ،و( )33فقرة بن�سبة ( )% 82.5لـ( )5بدائل ،ولعدم وجود
فروق بني متو�سط اخلط�أ املعياري ملعلم ال�صعوبة ومعامالت
ثبات الأفراد تعزى لعدد البدائل ،ووجود فروق بني متو�سط اخلط�أ
املعياري يف معامل القدرة للأفراد ،والتي متتعت بدقة �أكرث لالختبار
من ( )3و( )4بدائل مقارنة بـ( )5بدائل ،بينما مل تختلف بني ()3
و( )4بدائل ،كما �أعطى االختبار من ( )3بدائل كمية معلومات �أكرب
من �إختبار ( )4و( )5بدائل عند م�ستويات القدرة املنخف�ضة ،بينما
�أعطى الإختبار من ( )5بدائل كمية معلومات �أكرب عند م�ستوى
القدرة املتو�سطة واملرتفعة من ( )3و( )4بدائل.
يف حني ك�شفت درا�سة الزواهره ( )2014عن �أثر عدد البدائل يف
تقدير معامل الأفراد والفقرات ب�إ�ستخدام منوذج بارامرتي (رباعي
املعلم) ومنوذج البارامرتي (موكن) ،وذلك بتوليد بيانات ذات
ا�ستجابة ثنائية ( )1 ،0حيث بلغ عدد الأفراد ( )4500فرد بواقع
( )1500لكل بديل ( ،)4 ،3 ،2وعدد فقرات االختبار ( )45فقرة،
وقد تو�صلت النتائج لتحقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة،
ومطابقة جميع فقرات االختبار باختالف عدد البدائل ،كما �أن
االختبارات من ( )4 ،3 ،2بدائل تعطي معلومات �أكرث عند الأفراد
ذوي القدرات دون املتو�سط ،كذلك وجود فروق يف التخمني للنموذج
الرباعي املعلم تعزى ملتغري عدد البدائل ( )4 ،3بدائل ول�صالح ()3
بدائل؛ ووجود فروق يف معلمة التمييز عندما يكون عدد البدائل (4
ثم  )3مقارنة بنظريتهما عندما يكون عدد البدائل ( ،)2ووجود
فروق يف تقديرات القدرة تعزى ملتغري عدد البدائل ( )2مقارنة بعدد
البدائل (.)4 ،3
بينما هدفت درا�سة �أبو م�سلم ( )2016للك�شف عن �أثر كل من
عدد وترتيب البدائل لفقرات اختبار اختيار من متعدد حت�صيلي على
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لفقراته وفق النظرية الكال�سيكية ،وت�ألف
جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة الدار�سني يف برنامج الدبلوم
العام يف الرتبية مبعهد البحوث والدرا�سات الرتبوية يف جامعة
القاهرة للعام ( ،)2013/ 2012فيما ت�ألفت العينة من ()113
طالب ًا وطالبة ،منهم ( )51طالب ًا و( )62طالبة ،وذلك ب�إعداد �إختبار
حت�صيلي يف مقرر علم النف�س الرتبوي ،مكون من ( )50فقرة من
نوع االختيار من متعدد ،وقد تو�صلت النتائج �إىل �أنه يف اختبار ()3
بدائل يزداد ال�صدق والثبات عما لو كان ( )5 ،4بدائل ،وذلك عندما
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د.محمد فايق مرشود

يتوزع البديل ال�صحيح ب�شكل ع�شوائي ،كما تو�صلت �إىل �أن االختبار
يكون �أكرث �صعوبة ومتييزاً كلما زاد عدد البدائل ،وذلك عندما يتوزع
البديل ال�صحيح ع�شوائياً.
وقام عالونة ( )2016بدرا�سة للك�شف عن �أثر حجم العينة
ومنط الفقرة وجن�س الطلبة على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار
حت�صيلي ،فقد ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف احلادي
ع�رش للعلوم الإن�سانية مبدينة نابل�س والبالغ عددهم ( )3500طالب ًا
وطالبة ،فيما ت�ألفت العينة من ( )3356طالب ًا وطالبة ،والتي
اختريت ب�إ�ستخدام العينة الع�شوائية الب�سيطة ،وذلك ببناء �إختبار
حت�صيلي يف مادة الريا�ضيات ،تكون من ( )72فقرة بنموذجني
(( )36فقرة اختيار من متعدد ب�أربع بدائل )36( ،فقرة ال�صح
واخلط�أ) ،وقد تو�صلت النتائج لوجود فروق يف ثبات الإختبار
التح�صيلي ل�صالح فقرات االختيار من متعدد ،بينما ال توجد فروق
يف ال�صعوبة والتمييز وفق منط الفقرة (اختيار من متعدد ،ال�صح
واخلط�أ).
ويف درا�سة العنزي ( )2017والتي هدفت �إىل تعرف �أثر �شكل
فقرات الإختيار من متعدد وال�صواب واخلط�أ على معامل الفقرة
واخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار وفق النموذج ثنائي املعلم ،وقد
ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف الأول الثانوي مبدينة
تبوك والبالغ عددهم ( )3268طالباً ،فيما ت�ألفت العينة من ()520
طالباً ،والتي اختريت ب�إ�ستخدام العينة الع�شوائية العنقودية ،وذلك
ببناء اختبار حت�صيلي يف مادة احلا�سب وتقنية املعلومات ،تكون
من ( )24فقرة بنموذجني (اختيار من متعدد ،ال�صواب واخلط�أ)،
وقد تو�صلت النتائج لتحقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة،
ومطابقة ( )19فقرة بن�سبة ( )% 79.2ل�شكلي الفقرات ،ولعدم
وجود فروق يف ال�صعوبة والثبات بني �شكلي االختبار ،بينما وجد
فروق يف التمييز ل�صالح اختبار ال�صواب واخلط�أ.
ومن خالل الإطالع على الدرا�سات ال�سابقة يالحظ �أنها تباينت
واختلفت يف العديد من الق�ضايا التي ا�ستهدفتها بالدرا�سة ،فمنها ما
ركزت على النظرية الكال�سيكية كدرا�سات دبك ( )1998وفران�سي�سكو
و�أوليا وبون�سودا ( )Francisco, Olea & Ponsoda, 2001والتعمري
( )2003و�أبو م�سلم ( )2016وعالونة ( ،)2016ومنها ما ركزت
على منط فقرات الإختبار متجاهلة عدد بدائلها كدرا�ستي العنزي
( )2017وعالونة ( ،)2016وكذلك ما ركزت على مناذج �إ�ستجابة
الفقرة رباعي املعلم كدرا�سة الزواهره ( )2014والتي كانت على
بيانات مولدة ولي�ست حقيقية ،وثالثي املعلم كدرا�ستي فران�سي�سكو
و�أوليا وبون�سودا ( )Francisco, Olea & Ponsoda, 2001والتعمري
( ،)2003وثنائي املعلم كدرا�سة العنزي ( ،)2017و�أحادي املعلم
كدرا�سة ال�رشيفني وطعامنة ( ،)2009لكن الدرا�سة احلالية تت�شابه
مع الدرا�سات التي تطرقت للنظرية الكال�سيكية ،كذلك الدرا�سات
التي ركزت على منط الفقرات لكن تختلف عنها بدرا�سة عدد الفقرات
والبدائل والتفاعل بينهما ،كذلك ت�شابهها مع درا�سة الزواهره
( )2014بدرا�سة النموذج رباعي املعلم لكن تختلف معها يف �أن
بيانات الدرا�سة احلالية حقيقية.
وبا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يالحظ �أن �أغلبها �أ�شارت
�إىل �أن �أف�ضل عدد بدائل كانت لنموذج االختبار من ( )3بدائل يف
تقدير معامل ال�صعوبة والتمييز والتخمني والقدرة كدرا�سات دبك
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( )1998وفران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا (�Francisco, Olea & Pon

 )soda, 2001والتعمري ( )2003وال�رشيفني وطعامنة (،)2009
كذلك زيادة ال�صدق والثبات كدرا�سة �أبو م�سلم ( ،)2016كما �أن
�أغلبها �أ�شارت لعدم وجود فروق بني عدد البدائل ( )4 ،3يف تقدير
معامل ال�صعوبة والتمييز والتخمني والقدرة كدرا�سات دبك ()1998
وفران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا (Francisco, Olea & Ponsoda,
 )2001وال�رشيفني وطعامنة ( ،)2009وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع
الدرا�سات التي تطرقت لعدد البدائل لكن تختلف عنها بدرا�سة عدد
الفقرات والبدائل والتفاعل بينهما يف نظريتي القيا�س الكال�سيكية
ونظرية اال�ستجابة للفقرة.
كما �أن جميع الدرا�سات جتاهلت متغري عدد فقرات االختبار
وركزت على عدد البدائل ومنط �أو �شكل الفقرة على الرغم من �أهميته
يف تقدير قدرة الأفراد ،وعدم تناولها حجم الفقرات امل�شكلة لالختبار
ومدى ت�أثريها يف خ�صائ�ص الإختبار ،وتركيزها على عدد الفقرات
املرتفع ( )36 ،50 ،45 ،40 ،35 ،221 ،49فقرة با�ستثناء درا�سة
العنزي ( )2017والتي ركزت على ( )24فقرة وكان �أدنى عدد
فقرات يف الدرا�سات ،والذي تت�شابه فيه مع الدرا�سة احلالية ،التي
ركزت على عدد فقرات ( )24 ،15 ،9مبجموع ( )48فقرة ،كذلك
ندرة الدرا�سات التي تناولت الطلبة اجلامعيني وتركيزها على طلبة
املرحلة الأ�سا�سية والثانوية ب�إ�ستثناء درا�سة فران�سي�سكو و�أوليا
وبون�سودا ( ،)Francisco, Olea & Ponsoda, 2001كذلك ندرة
الدرا�سات التي تتناول مواد �أكادميية تالم�س واقع احلياة كمواد علم
النف�س واالت�صال والتوا�صل ،وتركيزها على مواد �أكادميية بحثية
تقي�س قدرات مهارية كالريا�ضيات والفيزياء واحلا�سوب واللغة
الإجنليزية.
وت�سعى الدرا�سة احلالية ل�سد الفجوة ودرا�سة ما مت جتاهله
يف الدرا�سات ال�سابقة ،بحيث جمعت ما بني عدد البدائل والفقرات
والنموذج رباعي املعلم على بيانات حقيقية يف تقدير معامل الأفراد
والفقرات ،وهو ما مل يجر تناوله يف �أي من الدرا�سات ال�سابقة ،بهدف
الك�شف عن �أف�ضل عدد من البدائل ،كذلك عن �أف�ضل عدد من الفقرات،
والتفاعل بينهما يف تقدير معامل الأفراد والفقرات وفق ا�ستخدام
النموذج رباعي املعلم من خالل ا�ستخدام بيانات حقيقية ،بحيث
ميثل ذلك �إ�ضافة علمية مل يتم التحقق منها من خالل الدرا�سات
ال�سابقة يف �ضوء اطالع الباحث.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد القيا�س عملية مهمة يف الوقت احلا�رض من �أجل الك�شف
عن كمية ما ميتلكه الأفراد من مهارات ومعلومات ب�شتى اجلوانب،
ومن �أجل �أن تتم عملية القيا�س فال بد من ا�ستخدام �أدوات لذلك،
وترتكز الدرا�سة احلالية على الإختبارات ك�أداة قيا�س لكونها حتقق
�أهداف الدرا�سة ،كما �أنها تعترب من �أف�ضل الأدوات لقيا�س التح�صيل،
فت�ستخدم ب�شتى �أ�شكالها و�أنواعها من �أجل التعرف على مقدار ما
ميتلكه الأفراد من ال�سمة املقي�سة ،ولأنها �أداة فاعلة ومهمة كان
ال بد و�أن يتم بنائها على �أ�س�س �سليمة ومو�ضوعية ،بالإ�ضافة لأن
متتع بدرجة عالية من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية املحكمة واملوثوقة
بحيث حتقق الهدف املن�شود منها ،وهو �إ�ستخدام فقراتها عند �إعداد
اختبارات ذات موا�صفات حمددة ،لذلك �أجته معدو الإختبارات �إىل
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�إعدادها ب�أقل وقت وجهد ومال ،بحيث تتكون من عدد منا�سب من
الفقرات والبدائل وتتمكن من قيا�س �سمة واحدة حمددة ب�أق�صى
درجة من الدقة واملو�ضوعية� ،إ�ضافة �إىل �إمتالكها خ�صائ�ص
�سيكومرتية جيدة ،ونظراً لأهمية بناء الإختبارات و�رضورة
مراعاتها لعدد الفقرات امل�شكلة لالختبار �أو عدد بدائلها ,جاءت هذه
الدرا�سة لتك�شف عن �أف�ضل عدد منا�سب لت�شكيل اختبار حت�صيلي من
بني ثالث م�ستويات من عدد الفقرات (� ،)24 ،15 ،9إ�ضافة لأخذ
عدد البدائل يف االعتبار بتناولها ثالثة �أمناط ( ،)4 ،3 ،2والتفاعل
بينهما ،والتي �أدرجت وفق الت�سا�ؤالت التالية:
1 .1ما مدى مطابقة الأفراد والفقرات للنموذج رباعي املعلم
وفق عدد البدائل والفقرات؟
2 .2ما تقدير معامل فقرات الإختبار التح�صيلي واخلط�أ
املعياري يف نظريتي الكال�سيكية وا�ستجابة الفقرة وفق عدد البدائل
والفقرات؟
3 .3ما مدى حتقق افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار التح�صيلي
وفق عدد البدائل والفقرات؟
4 .4ما مدى حتقق افرتا�ض اطرادية ال�سمة لالختبار التح�صيلي
وفق عدد البدائل والفقرات؟
5 .5ما مدى حتقق دالة املعلومات للفقرات واالختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات؟
6 .6ما تقديرات القدرة لدى �أفراد الدرا�سة على االختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات؟
7 .7ما �أثر عدد البدائل والفقرات على التوافق مع معامل
الفقرات يف النظرية الكال�سيكية؟
8 .8ما �أثر عدد البدائل والفقرات على التوافق مع معامل
الفقرات يف نظرية اال�ستجابة للفقرة؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف جانبني فمن الناحية النظرية
حتاول ت�سليط ال�ضوء على كيفية بناء �إختبار على درجة عالية
من الفاعلية والكفاءة من حيث اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لفقراته
(ال�صعوبة ،التمييز ،التخمني ،الالمبااله) بحيث ي�أخذ باالعتبار
عدد الفقرات وبدائلها ،كذلك تناول النموذج رباعي املعلم ومعامله
و�إفرتا�ضاته.
�أما من الناحية العملية فتحاول �إفادة العاملني يف املجال
الرتبوي والنف�سي ومطورو الإختبارات مبحتوى الإختبار اجليد،
كذلك يتوقع منها �أن تقدم عدد الفقرات والبدائل الأن�سب لقيا�س
التح�صيل� ،إ�ضافة ملقارنتها بني معامل الفقرات يف نظريتي القيا�س
الكال�سيكية واحلديثة ،والإ�سهام بتناول العديد من املفاهيم احلديثة
(كم�ؤ�رشات مطابقة الفقرات و�إفرتا�ض الإطرادية).

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية للك�شف عن �أثر عدد البدائل والفقرات
يف تقدير معامل الأفراد والفقرات ب�إ�ستخدام النموذج رباعي املعلم

البارامرتي.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
عدد البدائل :وهي عدد اال�ستجابات املمكنة للفقرة ،والتي
تكون �إحداهما �صحيحة والأخرى خاطئة ت�سمى باملموهات
(امل�شتتات) ،ويف هذه الدرا�سة مت ا�ستخدام عدد البدائل (.)4 ،3 ،2
عدد الفقرات :وهي عدد الأ�سئلة التي ت�شكل االختبار ،ويف هذه
الدرا�سة مت �إ�ستخدام عدد الفقرات (.)24 ،15 ،9
تقدير معامل الأفراد :وهي قيمة تدريجية تنتج من تطبيق
الدالة الريا�ضية لنموذج ا�ستجابة الفقرة عند �إ�ستجابة املفحو�ص
على جمموعة من الفقرات امل�شكلة لالختبار ،والتي تقي�س مدى
�إمتالكه لل�سمة املراد قيا�سها� ،إذ يكون لكل فرد معلم ي�سمى معلم
الفرد �أو القدرة.
تقدير معامل الفقرات :وهي قيمة تدريجية تنتج من تطبيق
الدالة الريا�ضية لنموذج �إ�ستجابة الفقرة عند ا�ستجابة املفحو�ص
على جمموعة من الفقرات امل�شكلة لالختبار ،والتي تقي�س
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية املتعلقة بالفقرة كال�صعوبة والتمييز
والتخمني والالمبااله ملنحنى خ�صائ�ص الفقرة.
النموذج رباعي املعلم البارامرتي :وهو �أحد مناذج ا�ستجابة
الفقرة البارامرتية ثنائية التدريج ،والذي يتم من خالله معرفة
احتمالية ا�ستجابة الفرد على الفقرة من خالل �أربع معامل (ال�صعوبة
 ،bالتمييز  ،aالتخمني  ،cاحلد التقاربي الأعلى .)d

حدود الدراسة:
1 .1احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على بناء �إختبار
حت�صيلي ن�صفي يف مادة علم النف�س واحلياة ،كما تتحدد �أداة
الدرا�سة مبدى مطابقتها للنموذج رباعي املعلم البارامرتي ومدى
توافر دالالت �إح�صائية مقبولة عن اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة
الدرا�سة ،كذلك تعتمد النتائج التي مت التو�صل �إليها على الربامج
احلا�سوبية التي �أمكن توفريها �أثناء حتليل البيانات التي جمعت
يف هذه الدرا�سة.
2 .2احلدود الزمانية :اقت�رصت الدرا�سة على مادة علم النف�س
واحلياة يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي (/2017
 )2018والتي متثل فيها جمتمع الدرا�سة.
3 .3احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة
جامعة عمان الأهلية يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
(.)2018 / 2017

حمددات الدراسة:
1 .1يقت�رص تعميم نتائج الدرا�سة بالقدر الذي يكون فيه هناك
عينات مماثلة للعينة التي مت �إختيارها من الطلبة.
�2 .2أقت�رصت �أداة الدرا�سة على بناء فقرات ثنائية التدريج من
نوع (االختيار من متعدد بـ( )4 ،3 ،2بدائل) وب�أعداد ()24 ،15 ،9
فقرة ،يف مادة علم النف�س واحلياة ،والذي كان حمتواه يف وحدتني
درا�سيتني هما (ماهية علم النف�س والتعلم ،من كتاب علم النف�س
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أثر عدد البدائل والفقرات في تقدير معالم األفراد والفقرات
بإستخدام النموذج رباعي املعلم البارامتري

د.محمد فايق مرشود

العام مل�ؤلفه معاوية �أبو غزال .)2015
3 .3تتحدد �أداة الدرا�سة يف مدى مطابقتها للنموذج رباعي
املعلم البارامرتي ومدى توافر دالالت �إح�صائية مقبولة عن
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة الدرا�سة .
4 .4تعتمد النتائج التي مت التو�صل �إليها على الربامج
احلا�سوبية التي �أمكن توفريها �أثناء حتليل البيانات التي جمعت
يف هذه الدرا�سة.

النف�س واحلياة ،والذي كان حمتواه يف وحدتني درا�سيتني هما
(ماهية علم النف�س والتعلم ،من كتاب علم النف�س العام مل�ؤلفه
معاوية �أبو غزال  )2015والذي �أعترب �أداة الدرا�سة ،فقد ت�ألفت من
ثالثة مناذج �إختبارية ،فكل منوذج تكون من ( )48فقرة ،النموذج
الأول تكون من ( 9فقرات من ( )4بدائل 15 ،من بديلني 24 ،من
( )3بدائل) ،والنموذج الثاين تكون من ( 9فقرات من ( )3بدائل15 ،
من ( )4بدائل 24 ،فقرة من بديلني) ،والنموذج الثالث تكون من (9
فقرات من بديلني 15 ،من ( )3بدائل 24 ،من ( )4بدائل).
كما ا�ستخدم تدريج ثنائي بحيث تعطى الدرجة ( )1للإجابة
ال�صحيحة والدرجة ( )0للإجابة اخلاطئة ،بحيث ترتاوح الدرجة
الكلية على الإختبار بني (.)48 –0

منهج البحث:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي والذي يعترب من �أكرث
املناهج ا�ستخدام ًا يف مثل هذه الدرا�سات ،وهذا ين�سجم مع طبيعة
الدرا�سة و�أهدافها ،وذلك با�ستخدام االختبار ك�أداة جلمع البيانات
الالزمة.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
�صدق الأداة :ي�شري ال�صدق �إىل ما �إذا كان املقيا�س املعد يقي�س
بالفعل ما و�ضع لقيا�سه وال يقي�س �شيء �أخر ،وقد �أعتمد الباحث
على ال�صدق الظاهري من �أجل التحقق من �صدق الأداة امل�صممة من
خالل عر�ض النماذج االختبارية على زمالئه مدر�سي املادة ،والبالغ
عددهم ( ،)4والذين اعتربوا كمحكمني لتمتعهم بالإخت�صا�ص
واخلربة ،وقد جرى الأخذ بر�أيهم حول مدى منا�سبة الأداة التي
عت من حيث مالئمتها للهدف املراد قيا�سه والدقة وال�صياغة
ُو ِ�ض ْ
وال�سالمة اللغوية وو�ضوحها وخلوها من الإ�شارات التوجيهية
ومنا�سبتها ،وقد قام الباحث يف �ضوء مالحظات املحكمني بتعديل
ال�صياغة اللغوية لـثالث فقرات ،وحذف فقرتني ،وتعديل ( )10بدائل
بحيث تكون منا�سبة.
كما قام الباحث بالتحقق من ال�صدق البنائي على العينة
الأ�سا�سية من خالل التحقق من �إيجاد معامل الإرتباط بني الفقرة
والدرجة الكلية على الإختبار الفرعي ،والتي يعر�ضها اجلدول (،)1

جمتمع الدراسة وعينتها:
ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة عمان الأهلية
الدار�سيني ملادة علم النف�س واحلياة يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي ( ،)2018 / 2017والبالغ عددهم ( )245طالب ًا
وطالبة� ،أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من ( )237طالب ًا وطالبة،
منهم ( )156طالب ًا و( )81طالبة ،وقد �شكلت العينة ما ن�سبته
( )% 96.7من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،والتي �أخذت ب�أ�سلوب
العينة الق�صدية ،لكون الباحث هدف لإجراء درا�سته على طلبة
امل�ساق الذي يقوم بتدري�سه ،وذلك ل�سهولة احل�صول على البيانات
وعلى �أذن من اجلامعة جلمعها ،ولكون �إعداد مناذج االختبار متت
وفق �أ�س�س القيا�س والتقومي ،كذلك ملنا�سبة عدد الأفراد لإجراء
درا�سة علمية.
أداة الدراسة:
قام الباحث بكتابة �إختبار حت�صيلي ن�صفي يف مادة علم

الجدول ()1
معامالت اإلرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية على اإلختبار الفرعي بإختالف عدد البدائل والفقرات

معامالت الإرتباط
النموذج

ن

الأول

79

الثاين

78

الفقرات

�أدنى

�أعلى

عدد املعامالت
**

*

غري دال

 9فقرات �أربع بدائل

.162

.624

7

1

1

 15فقرة بديلني

.016

.553

11

2

2

 24فقرة ثالث بدائل

.188

.550

21

1

2

كل الفقرات

.054

.546

30

9

9

 9فقرات ثالث بدائل

.211

.493

7

1

1

 15فقرة �أربع بدائل

.124

.511

11

3

1

 24فقرة بديلني

.020

.530

14

4

6

كل الفقرات

.055

.484

25

6

17
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معامالت الإرتباط
النموذج

ن

الثالث

80

الفقرات

**

*

غري دال

 9فقرات بديلني

.188

.590

6

2

1

 15فقرة ثالث بدائل

.225

.615

13

2

0

 24فقرة �أربع بدائل

.173

.670

21

2

1

كل الفقرات

.005

.664

37

3

8

 9فقرات

.271

.480

9

0

0

 15فقرة

.297

.507

15

0

0

 24فقرة

.126

.526

23

0

1

كل الفقرات

.145

.499

46

2

0

عدد
الفقرات
باختالف

�أدنى

�أعلى

عدد املعامالت

237

عدد
البدائل
* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α = .05
** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α = .01

حيث �أظهرت النتائج �أن معامل الإرتباط بني الفقرة والدرجة
الكلية على الإختبار الفرعي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.01
) و( ،) .05ب�إ�ستثناء بع�ض الفقرات جاءت غري دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة ( ) .01و( ) .05والتي ين�صح بتعديلها �أو حذفها،
وهذا م�ؤ�رش على �أن املقيا�س يتمتع مب�ؤ�رشات �صدق بنائي مرتفعة
تدلل على مدى �صالحيته لقيا�س ما و�ضع لقيا�سه ومنا�سبتها
لتحقيق غر�ض الدرا�سة.
الثبات :ا�ستخدمت معادلة كرونباخ الفا للتحقق من دالالت
ثبات �أداة الدرا�سة ،والتي تعمل على فح�ص الإت�ساق الداخلي
ال�ستجابات املفحو�صني على فقرات الأداة ،وقد بلغت قيم معامل
الثبات ،والتي يعر�ضها اجلدول (.)2
الجدول ()2
قيم معامالت الثبات على اإلختبار الفرعي بإختالف عدد البدائل والفقرات

معامالت الثبات

منوذج
الإختبار
الأول

الثاين

الثالث

 9فقرات

15فقرة

 24فقرة

كل الفقرات

�أربع بدائل

بديلني

ثالث بدائل

الكلي

.416

.785

.431

.827

ثالث بدائل

�أربع بدائل

بديلني

الكلي

.174

.513

.610

.760

بديلني

ثالث بدائل

�أربع بدائل

الكلي

.189

.748

.773

.850

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن قيم معامل الثبات لـ ( 9فقرات
( )3 ،2بدائل) منخف�ضة ،بينما كانت معامالت الثبات الأخرى
جيدة وهذا يعرب عن مدى �صالحية الأداة ومنا�سبتها لتحقيق غر�ض
الدرا�سة.

إجراءات الدراسة:
وقد �أتبع الباحث الإجراءات التالية من �أجل جمع البيانات� ،إذ
قام مبخاطبة رئا�سة ق�سمه من �أجل ت�سهيل مهمته بجمع البيانات
بجميع �شعب مادة علم النف�س واحلياة ،ومن ثم جرى �إبالغ مدر�سي
املادة بذلك ،وقام الباحث لكونه من�سق املادة يف حينه ،بتحليل
حمتوى املادة الدرا�سية امل�شمولة بالدرا�سة ،وكذلك �إعداد جدول
موا�صفات لالختبار ،ومن ثم �أعد االختبار بنماذجه الثالثة ،وقام
بعر�ضها على مدر�سي املادة الذين اعتربوا كمحكمني ،وقام ب�أخذ
مالحظاتهم يف االعتبار عند �إعداد ال�صورة النهائية لالختبار،
ومن ثم جرى حتديد مكان وزمان االختبار وكيفية توزع الطلبة
واملراقبني على القاعات التدري�سية ،وقام بجمع �أوراق االختبار بعد
تطبيقه ،و�أعد مفتاح مثقب للت�صحيح بالتعاون مع مدر�سي املادة،
وقاموا بت�صحيحها ،ومن ثم قام الباحث بتجهيز الإ�ستجابات
من �أجل �إدخالها على الربامج الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة
لتحليلها �إح�صائي ًا واحل�صول على النتائج املتعلقة بالإجابة على
�أ�سئلة الدرا�سة.
املعاجلات اإلحصائية:
جرى التحقق من ال�صدق البنائي با�ستخدام معامل االرتباط
بري�سون ،والثبات وفق معادلة كرونباخ الفا ب�إ�ستخدام برنامج
( ،)spssكما جرى مطابقة الأفراد والفقرات وتقدير معامل الفقرات
للنموذج رباعي املعلم ،كذلك التحقق من �إفرتا�ضي (�أحادية البعد،
اطرادية ال�سمة) ودالة معلومات الفقرة واالختبار وتقديرات القدرة
با�ستخدام برنامج ( ،)Exametrika v.5.3كما مت الك�شف عن �أثر عدد
البدائل والفقرات يف نظريتي القيا�س الكال�سيكية واال�ستجابة للفقرة
با�ستخدام برنامج (.)spss
نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا اجلزء عر�ضاً لنتائج الدرا�سة التي حت�صل عليها
الباحث ،وفقاً للت�سل�سل الآتي:
◄◄� َّأوالً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال َّأول والذي ين�ص على:
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د.محمد فايق مرشود

"ما مدى مطابقة الأفراد والفقرات للنموذج رباعي املعلم وفق عدد
البدائل والفقرات؟".
1 .1التحقق من مطابقة الأفراد:
متت مطابقة �إ�ستجابات ( )237فرداً؛ منهم ( )79فرد طبق
عليهم النموذج الأول ،و( )78الثاين ،و( )79الثالث ،حيث مل يتم
حذف �أي منهم ملطابقتهم للنموذج رباعي املعلم ،وذلك من خالل
�إ�ستخدام برنامج (.)Exametrika v.5.3
2 .2التحقق من مطابقة الفقرات:
مت التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج رباعي املعلم وفق
عدد البدائل والفقرات لبيانات �أفراد الدرا�سة ،من خالل برنامج
(.)Exametrika v.5.3
3 .3عدد الفقرات ( )9وب�إختالف عدد البدائل:
وقد تو�صلت النتائج وفق م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أحد م�ؤ�رشات
جودة املطابقة املطلقة لفقرات الإختبار �أن ( 8فقرات) بن�سبة
( )% 88.9للبديلني والأربع بدائل ،و( 9فقرات) بن�سبة (100
 )%للثالثة بدائل كانت مطابقة بدرجة ممتازة ،والتي ت�شري �إىل
�أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة بني (� 0إىل  )2ت�ؤ�رش على مطابقة
ممتازة ،بينما كانت (فقرة واحدة) بن�سبة ( )% 11.1مطابقة ب�شكل
جيد للبديلني والأربع بدائل ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ()χ2
املح�سوبة بني (�أعلى من � 2إىل  )3ت�ؤ�رش على مطابقة جيدة ،كذلك
وفق م�ؤ�رشي (� )CFI, RMSEAإحدى م�ؤ�رشات جودة املطابقة غري
املركزية لفقرات الإختبار �أن جميع الفقرات (بديلني ،ثالث� ،أربع
بدائل) كانت مطابقة بن�سبة ( )% 100بدرجة ممتازة ،والتي ت�شري
�إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )CFIبني (� 0.97إىل  )1وم�ؤ�رش ()RMSEA
بني (� 0إىل  )0.05ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة (& Karin, Helfried
.)Hans, 2003
4 .4عدد الفقرات ( )15وب�إختالف عدد البدائل:
كما تو�صلت النتائج وفق م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أن ( 11فقرة)
بن�سبة ( )% 73.3للبديلني ،و( 12فقرة) بن�سبة ( )% 80للثالث
بدائل ،و( 15فقرة) بن�سبة ( )% 100للأربع بدائل مطابقة بدرجة
ممتازة ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة بني (� 0إىل
 )2ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة ،بينما كانت (فقرة واحدة) بن�سبة
( )% 6.7مطابقة ب�شكل جيد للثالث بدائل ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة
م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة بني (�أعلى من � 2إىل  )3ت�ؤ�رش على مطابقة
جيدة ،فيما كانت ( 4فقرات) بن�سبة ( )% 26.7للبديلني ،و(فقرتني)
بن�سبة ( )% 13.3للثالث بدائل غري مطابقة للنموذج ،والتي ت�شري
�إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أعلى من ( )3ت�ؤ�رش على عدم
مطابقة الفقرات للنموذج ،كذلك وفق م�ؤ�رشي (� )CFI, RMSEAأن
جميع الفقرات كانت مطابقة بن�سبة ( )% 100بدرجة ممتازة،
والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )CFIبني (� 0.97إىل  ،)1وم�ؤ�رش
( )RMSEAبني (� 0إىل  ،)0.05ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة(Karin,
.)Helfried & Hans, 2003
5 .5عدد الفقرات ( )24وب�إختالف عدد البدائل:
كما تو�صلت النتائج وفق م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة لفقرات
91

الإختبار �أن ( 9فقرات) بن�سبة ( )% 37.5للبديلني ،و( 17فقرة)
بن�سبة ( )% 70.8للثالث بدائل ،و( 19فقرة) بن�سبة ()% 79.2
للأربع بدائل مطابقة بدرجة ممتازة ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش
( )χ2املح�سوبة بني (� 0إىل  )2ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة ،بينما
كانت ( 7فقرات) بن�سبة ( )% 29.2للبديلني ،و( 5فقرات) بن�سبة
( )% 20.8للثالث بدائل ،و( 3فقرات) بن�سبة ( )% 12.5للأربع
بدائل مطابقة ب�شكل جيد ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ()χ2
املح�سوبة بني (�أعلى من � 2إىل  )3ت�ؤ�رش على مطابقة جيدة ،فيما
كانت ( 8فقرات) بن�سبة ( )% 33.3للبديلني ،و(فقرتني) بن�سبة
( )% 8.3للثالث والأربع بدائل غري مطابقة للنموذج ،التي ت�شري
�إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أعلى من ( )3ت�ؤ�رش على عدم
مطابقة الفقرات للنموذج ،كذلك وفق م�ؤ�رشي (� )CFI, RMSEAأن
جميع الفقرات كانت مطابقة بن�سبة ( )% 100بدرجة ممتازة،
والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )CFIبني (� 0.97إىل  ،)1وم�ؤ�رش
( )RMSEAبني (� 0إىل  )0.05ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة (Karin,
.)Helfried & Hans, 2003
كما تو�صلت النتائج �أن جميع الفقرات ( )24 ،15 ،9من
(بديلني ،ثالث بدائل� ،أربع بدائل) مطابقة للنموذج رباعي املعلم،
�إذ مل ت�ستبعد �أي فقرة غري مطابقة جلميع م�ؤ�رشات املطابقة ،وهذا
ي�شري �إىل حتقق �إفرتا�ضي مطابقة الفقرات �ضمن م�ؤ�رش �أو �أكرث من
م�ؤ�رشات املطابقة.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الزواهره ()2014
مبطابقة جميع فقرات االختبار باختالف عدد بدائلها ،كما تتفق
مع درا�سة العنزي ( )2017يف عدد ون�سبة الفقرات املطابقة
للنموذج ( )4بدائل ،لكن تختلف معها يف منوذج البديلني ،كما
تختلف مع درا�سة فران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا (Francisco, Olea
 )& Ponsoda, 2001وال�رشيفني وطعامنة ( )2009يف عدد ون�سبة
الفقرات املطابقة للنموذج باختالف عدد بدائلها.
ويعزو الباحث هذه النتيجة لدقة ومتانة الإختبار يف قيا�س
�سمة التح�صيل ،وهذا ي�ؤكد مدى �سالمة الإجراءات املتبعة يف بنائه،
والتي �أرت�سمت بتحقق خ�صائ�ص االختبار اجليد وهي ال�صدق
والثبات واملو�ضوعية ،ومدى �صحة و�سالمة البيانات التي جرى
جمعها والتي �أ�رشت على جودة ومالئمة الفقرات للنموذج امل�ستخدم،
ومتتعها مب�ستوى منا�سب من ال�صعوبة ومالئمتها مل�ستويات القدرة
املختلفة للأفراد اخلا�ضعني لالختبار.
◄◄ثانياً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين والذي ين�ص على:
"ما تقدير معامل فقرات االختبار التح�صيلي واخلط�أ املعياري يف
نظريتي الكال�سيكية وا�ستجابة الفقرة وفق عدد البدائل والفقرات؟".
6 .6عدد الفقرات ( )9ب�إختالف عدد البدائل:
مت تقدير معامل فقرات االختبار التح�صيلي واخلط�أ املعياري
يف نظريتي الكال�سيكية وا�ستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ()9
ب�إختالف عدد البدائل ،والتي يعر�ضها اجلدول (.)3
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الجدول ()3
إحصائيات معالم فقرات اإلختبار التحصيلي والخطأ المعياري في نظريتي الكالسيكية وإستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ( )9بإختالف عدد البدائل

عدد
البدائل

النظرية الكال�سيكية
�إح�صائيات

معلمة

معلمة

نظرية �إ�ستجابة الفقرة
b

a

d

c

التمييز

ال�صعوبة

a

S.E

b

S.E

c

S.E

d

S.E

minimum

.363

.188

.262

.145

-2.455

.365

.103

.078

.717

.051

maximum

.888

.590

1.328

.537

.701

1.564

.518

.136

1.000

.114

mean

.631

.360

.616

.302

-.709

.894

.271

.113

.867

.080

std

.177

.130

.344

.125

.993

.428

.138

.019

.094

.021

minimum

.359

.211

-.248

.104

-5.566

.262

.104

.076

.619

.022

maximum

.846

.493

1.818

.597

1.748

111.449

.662

.135

1.000

.121

mean

.584

.361

.486

.335

-.382

22.357

.265

.114

.837

.091

std

.160

.087

.727

.182

2.171

39.332

.173

.018

.127

.034

minimum

.266

.162

.160

.139

-2.288

.363

.082

.054

.729

.051

maximum

.810

.624

1.196

.556

1.410

2.537

.455

.127

1.000

.138

mean

.533

.420

.770

.358

-.090

.882

.215

.093

.855

.093

std

.188

.139

.372

.126

1.098

.770

.122

.025

.100

.028

بديلني

ثالث
بدائل

�أربع
بدائل

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معامل الفقرات يف
النظرية الكال�سيكية لفقرات البديلني كانت على ال�شكل التايل� ،إذ
تراوحت معلمة التمييز بني ( ) .888 – .363مبتو�سط () .631
و�إنحراف ( ،) .177وللثالثة بدائل تراوحت بني (.846 – .359
) مبتو�سط ( ) .584و�إنحراف ( ،) .160وللأربع بدائل تراوحت بني
( ) .810 – .266مبتو�سط ( ) .533وانحراف (.) .188
بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات للبديلني بني (.188
  ) .590مبتو�سط ( ) .360و�إنحراف ( ،) .130وللثالثة بدائلتراوحت بني ( )0.493 - 0.211مبتو�سط ( ) .361وانحراف
( ،) .087وللأربع بدائل تراوحت بني ( ) .624 - .162مبتو�سط
( ) .420و�إنحراف (.) .139
كما يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معلم التمييز يف
نظرية �إ�ستجابة الفقرة لفقرات البديلني تراوحت بني (– .262
 )1.328مبتو�سط ( ) .616وانحراف ( ،) .344وللثالث بدائل
بني (( )1.818 – )- .248مبتو�سط ( ) .486وانحراف (،) .727
وللأربع بدائل بني ( )1.196 – .160مبتو�سط ( ) .770وانحراف
(.) .372

بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات البديلني بني ((-
 )) .701( –)2.455مبتو�سط ( )- .709و�إنحراف (،) .993
وللثالث بدائل بني (( ))1.748( –)-5.566مبتو�سط ()- .382
و�إنحراف ( ،)2.171وللأربع بدائل بني (())1.410( –)-2.288
مبتو�سط ( )- .090و�إنحراف (.)1.098
بينما تراوحت معلمة التخمني لفقرات البديلني بني (0.103
–  ) .518مبتو�سط ( ) .271و�إنحراف ( ،) .138وللثالث بدائل بني
( ) .662 – .104مبتو�سط ( ) .265و�إنحراف ( ،) .173وللأربع
بدائل بني ( ) .455 – .082مبتو�سط ( ) .215و�إنحراف (.)0.122
بينما تراوحت معلمة الالمبااله لفقرات البديلني بني (.717
–  )1.000مبتو�سط ( ) .867و�إنحراف ( ،) .094وللثالث بدائل بني
( )1.000 – .619مبتو�سط ( ) .837و�إنحراف ( ،) .127وللأربع
بدائل بني ( )1.000 – .729مبتو�سط ( ) .855و�إنحراف (.) .100
7 .7عدد الفقرات ( )15ب�إختالف عدد البدائل:
مت تقدير معامل فقرات االختبار التح�صيلي واخلط�أ املعياري
يف نظريتي الكال�سيكية وا�ستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ()15
باختالف عدد البدائل ،والتي يعر�ضها اجلدول (.)4
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الجدول ()4
إحصائيات معالم فقرات اإلختبار التحصيلي والخطأ المعياري في نظريتي الكالسيكية وإستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ( )15بإختالف عدد البدائل

عدد
البدائل

النظرية الكال�سيكية
�إح�صائيات

معلمة

معلمة

نظرية �إ�ستجابة الفقرة
b

a

d

c

التمييز

ال�صعوبة

a

S.E

b

S.E

c

S.E

d

S.E

minimum

.253

.016

.029

.040

-8.213

.416

.052

.076

.694

.040

maximum

.911

.553

1.153

.465

.921

12.168

.375

.175

1.000

.108

mean

.717

.327

.635

.270

-1.158

1.439

.266

.133

.908

.068

std

.177

.125

.266

.096

2.055

2.974

.088

.022

.079

.021

minimum

.513

.225

.436

.162

-1.915

.345

.152

.100

.813

.030

maximum

.938

.615

1.410

.580

.022

.957

.488

.174

1.000

.088

mean

.748

.466

.951

.369

-.805

.525

.272

.131

.932

.051

std

.131

.113

.261

.105

.635

.170

.106

.022

.053

.016

minimum

.410

.124

.016

.069

-4.836

.402

.108

.075

.801

.011

maximum

.949

.511

1.166

.496

1.082

23.483

.505

.194

1.000

.109

mean

.697

.362

.717

.312

-.914

2.246

.325

.120

.930

.069

std

.146

.108

.346

.108

1.464

5.889

.130

.030

.060

.031

بديلني

ثالث
بدائل

�أربع
بدائل

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معامل الفقرات يف
النظرية الكال�سيكية لفقرات البديلني كانت على ال�شكل التايل ،حيث
تراوحت معلمة التمييز بني ( ) .911 – .253مبتو�سط () .717
وانحراف ( ،) .177وللثالثة بدائل تراوحت بني (.938 – .513
) مبتو�سط ( ) .748وانحراف ( ،) .131وللأربع بدائل تراوحت بني
( ) .949 – .410مبتو�سط ( ) .697وانحراف (.) .146
بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات للبديلني بني (.016
  ) .553مبتو�سط ( )0.327وانحراف ( ،) .125وللثالثة بدائلتراوحت بني ( )0.615 0.225-مبتو�سط ( ) .466وانحراف
( ،) .113وللأربع بدائل تراوحت بني ( ) .511 - .124مبتو�سط
( ) .362و�إنحراف (.) .108
كما يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معلم التمييز يف
نظرية ا�ستجابة الفقرة لفقرات البديلني تراوحت بني (– .029
 )1.153مبتو�سط ( ) .635و�إنحراف ( ،) .266وللثالث بدائل بني
(( )1.410 – .436مبتو�سط ( )0.951وانحراف ( ،) .261وللأربع
بدائل بني ( )1.166 – .016مبتو�سط ( ) .717وانحراف (.) .346
بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات البديلني بني ((-
93

 )) .921( –)8.213مبتو�سط ( )1.158-و�إنحراف (،)2.055
وللثالث بدائل بني (( )) .022( –)-1.915مبتو�سط ()- .805
و�إنحراف ( ،) .635وللأربع بدائل بني (())1.082( –)-4.836
مبتو�سط ( )- .914و�إنحراف (.)1.464
بينما تراوحت معلمة التخمني لفقرات البديلني بني (.052
–  ) .375مبتو�سط ( ) .266وانحراف ( ،) .088وللثالث بدائل بني
( ) .488 – .152مبتو�سط ( )0.272وانحراف ( ،) .106وللأربع
بدائل بني ( ) .505 – .108مبتو�سط ( ) .325وانحراف (.) .130
بينما تراوحت معلمة الالمبااله لفقرات البديلني بني (0.694
–  )1.000مبتو�سط ( ) .908وانحراف ( ،)0.079وللثالث بدائل
بني ( )1.000 – .813مبتو�سط ( ) .932وانحراف (،) .053
وللأربع بدائل بني ( )1.000 – .801مبتو�سط ( ) .930وانحراف
(.) .060
8 .8عدد الفقرات ( )24ب�إختالف عدد البدائل:
مت تقدير معامل فقرات الإختبار التح�صيلي واخلط�أ املعياري
يف نظريتي الكال�سيكية وا�ستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ()24
باختالف عدد البدائل ،التي يعر�ضها اجلدول (.)5

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

الجدول ()5
إحصائيات معالم فقرات اإلختبار التحصيلي والخطأ المعياري في نظريتي الكالسيكية وإستجابة الفقرة وفق عدد الفقرات ( )24بإختالف عدد البدائل

عدد
البدائل

النظرية الكال�سيكية
�إح�صائيات

معلمة

معلمة

نظرية �إ�ستجابة الفقرة
b

a

d

c

التمييز

ال�صعوبة

a

S.E

b

S.E

c

S.E

d

S.E

minimum

.253

.016

.029

.040

-8.213

.416

.052

.076

.694

.040

maximum

.911

.553

1.153

.465

.921

12.168

.375

.175

1.000

.108

mean

.717

.327

.635

.270

-1.158

1.439

.266

.133

.908

.068

std

.177

.125

.266

.096

2.055

2.974

.088

.022

.079

.021

minimum

.513

.225

.436

.162

-1.915

.345

.152

.100

.813

.030

ثالث

maximum

.938

.615

1.410

.580

.022

.957

.488

.174

1.000

.088

بدائل

mean

.748

.466

.951

.369

-.805

.525

.272

.131

.932

.051

std

.131

.113

.261

.105

.635

.170

.106

.022

.053

.016

minimum

.410

.124

.016

.069

-4.836

.402

.108

.075

.801

.011

�أربع

maximum

.949

.511

1.166

.496

1.082

23.483

.505

.194

1.000

.109

بدائل

mean

.697

.362

.717

.312

-.914

2.246

.325

.120

0.930

.069

std

.146

.108

.346

.108

1.464

5.889

.130

.030

.060

.031

بديلني

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معامل الفقرات يف
النظرية الكال�سيكية لفقرات البديلني كانت على ال�شكل التايل� ،إذ
تراوحت معلمة التمييز بني ( ) .911 – .253مبتو�سط () .717
و�إنحراف ( ،)0.177وللثالثة بدائل تراوحت بني () .938 – .513
مبتو�سط ( )0.748وانحراف ( ،) .131وللأربع بدائل تراوحت بني
( ) .949 – .410مبتو�سط ( ) .697وانحراف (.) .146
بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات للبديلني بني (.016
  ) .553مبتو�سط ( )0.327و�إنحراف ( ،) .125وللثالثة بدائلتراوحت بني ( ) .615 - .225مبتو�سط ( )0.466وانحراف
( ،)0.113وللأربع بدائل تراوحت بني ( ) .511 - .124مبتو�سط
( ) .362وانحراف (.) .108
كما يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات معلم التمييز يف
نظرية �إ�ستجابة الفقرة لفقرات البديلني تراوحت بني (– .029
 )1.153مبتو�سط ( ) .635و�إنحراف ( ،) .266وللثالث بدائل بني
( )1.410 – .436مبتو�سط ( ) .951وانحراف ( ،) .261وللأربع
بدائل بني ( )1.166 – .016مبتو�سط ( ) .717و�إنحراف (.) .346
بينما تراوحت معلمة ال�صعوبة لفقرات البديلني بني
( )0.921 – -8.213مبتو�سط ( )1.158-وانحراف (،)2.055
وللثالث بدائل بني ( )0.022 –)-1.915مبتو�سط ()- .805
وانحراف ( ،) .635وللأربع بدائل بني ()1.082–()-4.836
مبتو�سط ( )- .914وانحراف (.)1.464
بينما تراوحت معلمة التخمني لفقرات البديلني بني (.052
–  ) .375مبتو�سط ( ) .266وانحراف ( ،) .088وللثالث بدائل بني
( ) .488 – .152مبتو�سط ( ) .272وانحراف ( ،) .106وللأربع

بدائل بني ( ) .505 – .108مبتو�سط ( ) .325وانحراف (.) .130
بينما تراوحت معلمة الالمبااله لفقرات البديلني بني (.694
–  )1.000مبتو�سط ( ) .908وانحراف ( ،) .079وللثالث بدائل بني
( )1.000 – .813مبتو�سط ( ) .932وانحراف ( ،) .053وللأربع
بدائل بني ( )1.000 – .801مبتو�سط ( ) .930وانحراف (.) .060
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة دبك ( )1998بوجود
فروق يف معلم التمييز ل�صالح ( )3بدائل ،لكن تختلف معها
مبعلم ال�صعوبة والتي ت�شري الدرا�سة لأف�ضلية ( )3بدائل ،كما
تتفق مع درا�سة فران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا (& Francisco, Olea
 )Ponsoda, 2001يف �أن �أ�سوا النتائج كانت للبديلني و�أف�ضلها لـ()3
بدائل ،لكن تختلف معها يف معلم التمييز لعدد فقرات ( )9والذي
كان �أ�سوا لفقرات ( )3بدائل يف النموذج الثالثي ،ولفقرات ()4
بدائل يف النظرية الكال�سيكية ب�إختالف عدد الفقرات ،كما تتفق مع
درا�سة التعمري ( )2003بوجود فروق يف معامل ال�صعوبة والتمييز
والتخمني ل�صالح فقرات ( )3بدائل ،وتختلف مع درا�سة ال�رشيفني
وطعامنة ( )2009بوجود فروق بني متو�سط اخلط�أ املعياري ملعلم
ال�صعوبة ول�صالح فقرات ( )3بدائل.
كما تتفق مع درا�سة الزواهره ( )2014بوجود فروق يف
التخمني لعدد البدائل ( )4 ،3ول�صالح ( )3بدائل عند عدد الفقرات
( )24 ،15لكن تختلف عند عدد الفقرات ( )9ول�صالح ( )4بدائل،
كما تتفق معها بوجود فرق يف معلمة التمييز لعدد البدائل ()4 ،3
مقارنة بعدد البدائل ( )2عند عدد الفقرات ( )24 ،15لكن تختلف
عند عدد الفقرات ( )9فكانت �أف�ضل ببدائل ( )2 ،4من ( )3بدائل،
كما تختلف مع درا�سة �أبو م�سلم ( )2016يف �أن الإختبار يكون
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أثر عدد البدائل والفقرات في تقدير معالم األفراد والفقرات
بإستخدام النموذج رباعي املعلم البارامتري

د.محمد فايق مرشود

�أكرث �صعوبة ومتييزاً كلما زاد عدد البدائل ،فكان �أف�ضل عند (،3
 )4 ،2بدائل ملعلم التمييز و( )2 ،4 ،3ملعلم ال�صعوبة لعدد فقرات
( ،)24 ،15كذلك يف معلم التمييز لعدد فقرات ( )9جاءت النتيجة
معاك�سة فكلما زاد عدد البدائل قل التمييز ،كما اتفقت معها يف معلم
ال�صعوبة لعدد الفقرات (.)9

دون اللجوء �إىل التخمني ،لكون الإختبار امل�صمم اختبار حت�صيلي
يحقق �أهداف املادة التي مت درا�ستها ،كذلك �إىل منا�سبة فقرات
الإختبار بقدرتها على قيا�س التح�صيل الدرا�سي ،ومدى �شموليتها
ومراعاة الأ�س�س ال�سليمة يف كتابتها وحتقيقها لأهداف املادة
الدرا�سية.

وتختلف مع درا�سة عالونة ( )2016بوجود فروق يف
ال�صعوبة والتمييز وفق منط الفقرة �أو عدد البدائل ( ،)4 ،3 ،2كما
تختلف مع درا�سة العنزي ( )2017بوجود فروق يف ال�صعوبة بني
�شكلي االختبار (اختيار من متعدد ،ال�صواب واخلط�أ) ،كذلك بوجود
فروق يف التمييز ل�صالح �إختبار ال�صواب واخلط�أ.

◄◄ثالثاً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث والذي ين�ص
على»:ما مدى حتقق �إفرتا�ض �أحادية البعد لالختبار التح�صيلي
وفق عدد البدائل والفقرات ؟».

ويعزو الباحث هذه النتيجة ملدى دقة وحر�ص الطلبة يف
الإجابة على فقرات االختبار �ضمن ما توفرت لديهم من معلومات

جرى التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار التح�صيلي
وفق عدد البدائل والفقرات با�ستخدام م�ؤ�رشات جودة املطابقة،
والتي يعر�ضها اجلدول (.)6

الجدول ()6
مؤشرات التحقق من إفتراض أحادية البعد لإلختبار التحصيلي وفق عدد البدائل والفقرات

 9فقرات

م�ؤ�رشات مطابقة

 15فقرة

ثالث

�أربع

بدائل

بدائل
5.804

38.149
1.000

1.000

.000

.000

الإختبار

بديلني

كا 2املح�سوبة

5.902

.787

CFI

1.000

1.000

1.000

RMSEA

.000

.000

.000

بديلني

يالحظ من اجلدول �أعاله وفق م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أن
الإختبار التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات غري مطابقة للنموذج
رباعي املعلم ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أعلى
من ( )3ت�ؤ�رش على عدم مطابقة الفقرات للنموذج ،بينما طابق
الإختبار التح�صيلي من ( 9فقرات بثالثة بدائل) النموذج رباعي
املعلم ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة م�ؤ�رش ( )χ2املح�سوبة �أقل من ()2
ت�ؤ�رش على مطابقة الفقرات للنموذج بدرجة ممتازة.
كما يالحظ من اجلدول �أعاله وفق م�ؤ�رشي ()CFI, RMSEA
�أن جميع االختبارات التح�صيلية وفق عدد البدائل والفقرات كانت
مطابقة بن�سبة ( )% 100بدرجة ممتازة ،والتي ت�شري �إىل �أن قيمة
م�ؤ�رش ( )CFIبني (� .97إىل  ،)1وم�ؤ�رش ( )RMSEAبني (� 0إىل) .05
ت�ؤ�رش على مطابقة ممتازة.
كما يالحظ من اجلدول �أعاله �أن االختبار التح�صيلي وفق عدد
البدائل والفقرات ،مطابقة للنموذج رباعي املعلم ،فلم يتم ا�ستبعاد
�أي �إختبار غري مطابق جلميع م�ؤ�رشات املطابقة ،وهذا ي�شري �إىل
حتقق افرتا�ضي مطابقة فقرات االختبار التح�صيلي �ضمن م�ؤ�رش
�أو �أكرث من م�ؤ�رشات املطابقة ،و�إفرتا�ض �أحادية البعد ،الذي يقود
لتحقيق افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ،وفق ما �أكد( (Hamble�,1991
� )ton , Swaminathan & Rogersأنه يعد مكافئ ًا لإفرتا�ض �أحادية
البعد.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة فران�سي�سكو و�أوليا
وبون�سودا ( )Francisco, Olea & Ponsoda, 2001والتعمري
( )2003وال�رشيفني وطعامنة ( )2009والزواهره ()2014
والعنزي ( )2017بتحقق افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة للفقرة.
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 24فقرة

ثالث

�أربع

بدائل

بدائل

22.691

8.790

70.146

1.000

1.000

1.000

.000

.000

.000

بديلني

ثالث

�أربع

بدائل

بدائل

45.890

36.513
1.000
.000

ويعزو الباحث هذه النتيجة ال�ستقاللية الفقرات امل�شكلة
لالختبار وعدم ارتباط �إجابة فقرة بالفقرات الأخرى ،مما ي�ؤ�رش
على �أن كل فقرة تقي�س هدف معني من املحتوى التدري�سي ،وهذا
يدل على مدى متثيل جدول موا�صفات الإختبار ملحتوى املادة،
والذي ي�ؤ�رش على دقة ومتانة االختبار و�سالمة الإجراءات املتبعة
يف بنائه ،مما ي�ؤ�رش على متتع النماذج االختبارية ب�صدق بنائي
مرتفع ،وهذا بدوره ي�ؤ�رش على �أن هناك قدرة واحدة فقط تف�رس �أداء
الفرد يف االختبار وهي حت�صيله الأكادميي يف مادة علم النف�س
واحلياة.
◄◄رابعاً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع والذي ين�ص
على»:ما مدى حتقق �إفرتا�ض �إطرادية ال�سمة للإختبار التح�صيلي
وفق عدد البدائل والفقرات؟».
مت التحقق من �إفرتا�ض اطرادية ال�سمة لفقرات االختبار
ّ
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات ،وذلك بر�سم منحنيات
اخل�صائ�ص لكل فقرة من فقرات الإختبار التح�صيلي وفق عدد
البدائل والفقرات ،والتي ت�شري �إىل �أن جميع الفقرات حتقق �إفرتا�ض
�إطرادية ال�سمة؛ حيث �أن �إحتمال الإجابة عن الفقرة الواحدة �إجابة
�صحيحة يتزايد وتريي ًا تبع ًا لزيادة م�ستوى القدرة.
�أما للتحقق من افرتا�ض اطرادية ال�سمة لالختبار التح�صيلي
ككل وفق عدد البدائل والفقرات؛ فقد مت ر�سم منحنى خ�صائ�ص
االختبار التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات ،كما هو مبني يف
ال�شكل (.)1
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عدد الفقرات ( )9ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )15ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )24ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )9لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )15لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )24لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )9لبديلين

عدد الفقرات ( )15لبديلين

عدد الفقرات ( )24لبديلين

الشكل رقم (:)1
منحنى خصائص اإلختبار التحصيلي وفق عدد البدائل والفقرات

يت�ضح من ال�شكل (� )1أن افرتا�ض �إطرادية ال�سمة متحقق
لالختبار التح�صيلي ككل وفق عدد البدائل والفقرات للنموذج
رباعي املعلم؛ �إذ �أن احتمال الإجابة عن الفقرات يف الإختبار �إجابة
�صحيحة يتزايد وتريي ًا تبع ًا لزيادة م�ستوى القدرة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الزواهره ()2014
بتحقق افرتا�ض االطرادية �أحد افرتا�ضات النموذج رباعي املعلم.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل مدى وجود فروق فردية ما
بني الطلبة والتي متثلت بتوزعهم على مت�صل ال�سمة ،من القدرات
املنخف�ضة �إىل املرتفعة ،والتي تو�ضح مدى �إرتفاع فر�صة الأفراد
ذوي القدرات املرتفعة يف الإجابة على فقرات االختبار ب�شكل
ثم ،ت�ؤ�رش على مدى
�صحيح دون تخمني كلما ارتفعت قدرتهم ،ومن ّ
امتالكهم لل�سمة املدرو�سة ب�شكل �أف�ضل وهي التح�صيل الدرا�سي.
◄◄خام�ساً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س والذي ين�ص
على»:ما مدى حتقق دالة املعلومات للفقرات والإختبار التح�صيلي

وفق عدد البدائل والفقرات؟».
مت التحقق من دالة املعلومات لفقرات االختبار التح�صيلي
ّ
وفق عدد البدائل والفقرات والتي ت�ؤ�رش على ثبات فقرات الإختبار،
وذلك بر�سم منحنيات دالة معلومات كل فقرة من فقرات االختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات والتي تتنا�سب عك�سيا مع
اخلط�أ املعياري للتقدير� ،إذ يت�ضح من منحنيات دوال املعلومات
�أن قيم دالة املعلومات املتعلقة بالفقرات تكون �أكرب ما ميكن عندما
يقرتب م�ستوى القدرة من ال�صفر؛ �أي �أن هذه الفقرات تنا�سب الأفراد
ذوي القدرة املتو�سط �أو دونها بقليل �أو �أعلى منها بقليل ،بينما
تكون قيم دالة املعلومات التي تعطيها هذه الفقرات �أقل ما ميكن
عند م�ستويات القدرة العالية واملتدنية.
بينما للتحقق من افرتا�ض دالة معلومات الإختبار التح�صيلي
ككل وفق عدد البدائل والفقرات؛ فقد مت ر�سم دالة معلومات االختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)2
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د.محمد فايق مرشود

الشكل رقم (:)2

عدد الفقرات ( )9ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )9لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )9لبديلين

عدد الفقرات ( )15ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )15لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )15لبديلين

عدد الفقرات ( )24ألربع بدائل

عدد الفقرات ( )24لثالث بدائل

عدد الفقرات ( )24لبديلين

دالة معلومات اإلختبار التحصيلي وفق عدد البدائل والفقرات

يالحظ من ال�شكل (� ،)2أن قيم دالة معلومات االختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات تكون �أكرب ما ميكن عند
م�ستوى القدرة ()0.000؛ مبعنى �أن االختبار يعطي معلومات
�أكرث فاعلية عن الأفراد ذوي القدرة املتو�سط ،بينما تكون قيم دالة
املعلومات التي يقدمها الإختبار �أقل ما ميكن عند م�ستويات القدرة
املتدنية واملرتفعة ،وهذا يعني �أن االختيار يعطي معلومات قليلة
عن الأفراد ذوي القدرات املتدنية واملرتفعة.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�رشيفني وطعامنة
( )2009ب�إعطاء الإختبار من ( )3بدائل كمية معلومات �أكرب من
�إختبار ( )4بدائل عند م�ستويات القدرة املنخف�ضة ،كما تختلف عن
درا�سة الزواهره ( )2014يف �أن االختبارات من ( )4 ،3 ،2بدائل
تعطي معلومات �أكرث عند الأفراد ذوي القدرات دون املتو�سط ،بينما
تتفق مع درا�سة العنزي ( )2017بعدم وجود فروق بني �شكلي
االختبار (اختيار من متعدد ،ال�صواب واخلط�أ).
ويعزى الباحث هذه النتيجة ملدى متثيل االختبار مل�ستويات
القدرة املختلفة ،والتي ت�ؤ�رش على توزعه ًا طبيعي ًا وفق ًا مل�ستوى
حت�صيل الطلبة ،وذلك لكون املادة الدرا�سية امل�شمولة بالدرا�سة
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تعترب مادة اختيارية للطلبة فبع�ض الطلبة ي�سعى لتحقيق عالمة
مرتفعة فيها �سعي ًا منه لرفع معدله الرتاكمي ،مما ي�سهم ببذله جهداً
ثم ترتفع قدرته فيها ،والبع�ض الأخر ي�سعى لأخذ املادة
�أعلى ،ومن ّ
�أعتقاداً منه ب�أنها �سهلة ولي�ست بحاجة �إىل جهد كبري� ،أما غالبية
الطلبة وهم فئة متو�سطي القدرة فيعتربونها مادة درا�سية كاملواد
ثم يبذلون جمهوداً متو�سط ًا فيها ،وهذا ما يف�رس توزع
الأخرى ،ومن ّ
حت�صيلهم الدرا�سي (قدرتهم) توزع ًا طبيعي ًا على مت�صل ال�سمة،
والتي تنعك�س على م�ستوى ثبات الإختبار املتمثلة بدالة املعلومات
ومدى كمية املعلومات التي يوفرها االختبار عند م�ستويات القدرة
املختلفة.
◄◄�ساد�ساً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال�ساد�س والذي
ين�ص على»:ما تقديرات القدرة لدى �أفراد الدرا�سة على الإختبار
التح�صيلي وفق عدد البدائل والفقرات؟».
جرى ح�ساب كافة الإح�صاءات الو�صفية لكل من تقديرات
القدرة لأفراد الدرا�سة على االختبار التح�صيلي للنموذج رباعي
املعلم وفق عدد البدائل والفقرات ،والتي يعر�ضها اجلدول (.)7

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

الجدول ()7
اإلحصاءات الوصفية لكل من تقديرات القدرة ألفراد الدراسة على اإلختبار التحصيلي للنموذج رباعي المعلم وفق عدد البدائل والفقرات

 9فقرات

�إح�صاءات و�صفية

 24فقرة

 15فقرة

للقدرة

بديلني

ثالث بدائل

�أربع بدائل

بديلني

ثالث بدائل

�أربع بدائل

بديلني

ثالث بدائل

�أربع بدائل

N-person

80

78

79

79

80

78

78

79

80

N-item

9

9

9

15

15

15

24

24

24

minimum

-2.470

-2.355

-2.220

-2.636

-2.720

-2.630

-2.391

-2.927

-2.342

maximum

2.093

1.736

2.472

2.490

2.355

2.472

2.875

2.971

2.987

median

.408

.545

-0.019

.652

.761

.205

.474

.405

.309

mean

.153

.014

-0.007

.556

.544

.253

.585

.431

.393

variance

1.265

1.682

1.697

1.395

2.144

1.975

1.949

2.372

2.506

std

1.125

1.297

1.303

1.181

1.464

1.406

1.396

1.540

1.583

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات القدرة لالختبار
التح�صيلي ( )9فقرات لبديلني تراوحت بني (()2.093 – )2.470-
مبتو�سط ( ) .153و�إنحراف ( ،)1.125وللثالثة بدائل تراوحت بني
(( )1.736 – )2.355-مبتو�سط ( )0.014وانحراف (،)1.297
وللأربع بدائل تراوحت بني (( )2.472 – )2.220-مبتو�سط
( )0.007-وانحراف (.)1.303
كما يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات القدرة لالختبار
التح�صيلي ( )15فقرة لبديلني تراوحت بني ((– )2.636-
 )2.490مبتو�سط ( ) .556وانحراف ( ،)1.181وللثالثة بدائل
تراوحت بني (( )2.355 – )2.720-مبتو�سط ( )0.544وانحراف
( ،)1.464وللأربع بدائل تراوحت بني (()2.472 – )2.630-
مبتو�سط ( ) .253وانحراف (.)1.406
يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن تقديرات القدرة للإختبار
التح�صيلي ( )24فقرة لبديلني تراوحت بني ((– )2.391-
 )2.875مبتو�سط ( )0.585وانحراف ( ،)1.396وللثالثة بدائل
تراوحت بني (( )2.971 – )2.927-مبتو�سط ( ) .405وانحراف
( ،)1.540وللأربع بدائل تراوحت بني (()2.987 – )2.342-
مبتو�سط ( ) .393و�إنحراف (.)1.583
كما يالحظ من اجلدول �أعاله �أن مدى تقديرات القدرة لدى
�أفراد الدرا�سة لـ( )9فقرات لبديلني بلغ ()4.563؛ ولثالث بدائل
( ،)4.091وللأربع بدائل ( ،)4.692ولـ( )15فقرة بديلني بلغ
()5.126؛ ولثالث بدائل ( ،)5.075وللأربع بدائل (،)5.102
ولـ( )24فقرة بديلني بلغ ()5.266؛ ولثالث بدائل (،)5.898
وللأربع بدائل ( ،)5.329مبا يفيد بوجود فروق فردية بني تقديرات
القدرة لدى �أفراد الدرا�سة ،وهذا يعني �أن قدرات الأفراد تتوزع توزيع ًا
ملتوي ًا نحو الي�سار على مت�صل ال�سمة ب�إ�ستثناء االختبار ( 9فقرات
لأربع بدائل) (ذلك بالنظر �إىل قيمة املتو�سط)؛ كما �أن قدرات الأفراد
غري متجان�سة كون االنحراف املعياري لها مرتفع ،و�أن الأفراد الذين

قدراتهم العالية �أكرث عدداً من الأفراد الذين قدراتهم متدنية (ذلك
بالنظر �إىل قيمة الو�سيط) با�ستثناء الإختبار ( 9فقرات لأربع بدائل).
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الزواهره ()2014
وال�رشيفني وطعامنة ( ،)2009لكن تختلف مع درا�سة التعمري
( )2003بوجود فروق يف تقديرات القدرة.
ويعزى الباحث هذه النتيجة لوجود فروق فردية ما بني
الطلبة يف حت�صيلهم ومدى متثيل االختبار مل�ستويات القدرة
املختلفة ،كذلك لت�شابه حمتوى املادة الدرا�سية والإختبار وظروف
تطبيق االختبار بني جميع الطلبة الذين خ�ضعوا لالختبار با�ستثناء
اختالفهم مبدر�س املادة ومنوذج االختبار الذي خ�ضعوا له.
◄◄�سابعاً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال�سابع والذي ين�ص
على”:ما �أثر عدد البدائل والفقرات على التوافق مع معامل الفقرات
يف النظرية الكال�سيكية؟”.
يالحظ من اجلداول (� )6 ،5 ،4أنه توجد فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية ملعامل فقرات االختبار التح�صيلي يف النظرية
الكال�سيكية وفق ًا ملتغريي (عدد البدائل والفقرات والتفاعل بينهما)،
وملعرفة هل توجد فروق دالة �إح�صائيا �أجري حتليل التباين الثنائي
( ،)Two Way ANOVAوالتي يعر�ضها اجلدول (.)8
الجدول (:)8
تحليل التباين الثنائي لمعالم الفقرات بإستخدام النظرية الكالسيكية (التمييز ،والصعوبة) وفقاً
لمتغيري عدد البدائل والفقرات والتفاعل بينهما

معلم

م�صدر

الفقرة

التباين
عدد فقرات

.003

عدد بدائل

.134

2

تفاعل

.099

4

.025

اخلط�أ

1.968

135

.015

متييز

98

SS

DF

MSS

F

sig

2

.001

.095

.910

.067

4.590

*.012

1.699

.154

5.450
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د.محمد فايق مرشود

معلم

م�صدر

الفقرة

التباين
عدد فقرات

.322

عدد بدائل

.042

2

تفاعل

.044

4

.011

اخلط�أ

3.988

135

.030

�صعوبة

SS

DF

MSS

F

sig

2

.161

.708

*.005

.021

.371

.494
.829

يالحظ من اجلدول �أعاله �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05بني املتو�سطات احل�سابية ملعلم التمييز
وفق ًا ملتغري عدد البدائل ،وبني املتو�سطات احل�سابية ملعلم ال�صعوبة
وفق ًا ملتغري عدد الفقرات ،وملعرفة ملن ت�ؤول الفروق �أُ
جريت
ْ
املقارنات البعدية با�ستخدام اختبار ( ،)Scheffeواجلدولني (،9
 )10يبينان ذلك.
الجدول ()9
نتائج إختبار  Scheffeللمقارنات البعدية لمعلم التمييز وفقاً لمتغير عدد البدائل

عدد البدائل

التمييز

بديلني

ثالث بدائل

�أربع بدائل

متو�سط

.328

.416

.393

*.088-

*.065-

بديلني

0.328

ثالث بدائل

0.416

*.088

�أربع بدائل

0.393

*.065

.023

درا�سة دبك ( )1998بوجود فروق يف التمييز لعدد البدائل ()4 ،3
بدائل ول�صالح ( )3بدائل ،وعالونة ( )2016بعدم وجود فروق يف
التمييز وفق منط الفقرة (اختيار من متعدد ،ال�صح واخلط�أ).
كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن عدد الفقرات املرتفع �أو
املنخف�ض ي�ؤثر يف م�ستوى �صعوبة الفقرة ب�سبب �أن العدد املنخف�ض
من الفقرات يكون دقيق جداً ،وبالتايل يحتوي على فقرات �صعبة،
فيما العدد املرتفع قد يحتوي �أي�ض ًا فقرات �صعبة ب�سبب عدم كفاية
الوقت للإجابة عليها �أو عدم متعن الطالب بفهم حمتوى الفقرة
ثم ترتفع فر�صة التخمني ،لذلك يف�ضل �أن يكون
ب�شكل دقيق ،ومن ّ
االختبار م�شكل من عدد متوازن من الفقرات بحيث يراعي حمتوى
املادة وم�ستوى �صعوبة الفقرات ومدى كفاية الوقت للإجابة عليها
وتهيئة الظروف الفيزيقية لذلك.
◄◄ثامناً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثامن والذي ين�ص
على”:ما �أثر عدد البدائل والفقرات على التوافق مع معامل الفقرات
يف نظرية الإ�ستجابة للفقرة ؟”.
يالحظ من اجلدول (� )6 ،5 ،4أنه توجد فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية ملعامل فقرات االختبار التح�صيلي يف نظرية
الإ�ستجابة للفقرة وفق ًا ملتغريي (عدد البدائل والفقرات والتفاعل
بينهما) ،وملعرفة هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،مت �إجراء
حتليل التباين الثنائي ( ،)Two Way ANOVAوالتي يعر�ضها
اجلدول (.)11
الجدول (:)11

.023

يت�ضح من نتائج اجلدول �أعاله �أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطي معلم (التمييز) لفقرات
البديلني وللثالث بدائل ،وبني البديلني والأربع بدائل ،وذلك ل�صالح
الثالث والأربع بدائل كون املتو�سط احل�سابي لها �أعلى من املتو�سط
احل�سابي للبديلني.

تحليل التباين الثنائي لمعالم الفقرات بإستخدام نظرية اإلستجابة للفقرة وفقاً لمتغيري عدد
البدائل والفقرات والتفاعل بينهما

معلمة

م�صدر

الفقرة

التباين

a

الجدول ()10
نتائج إختبار  Scheffeللمقارنات البعدية لمعلم الصعوبة وفقاً لمتغير عدد الفقرات

عدد

ال�صعوبة

 9فقرات

 15فقرة

 24فقرة

الفقرات

متو�سط

.583

0.721

0.669

 9فقرات

0.583

*.138-

.087-

 15فقرة

0.721

*.138

 24فقرة

0.669

.087

b

.052
.052

يت�ضح من نتائج اجلدول �أعاله �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطي معلم (ال�صعوبة) لعدد
فقرات ( )9و( 15فقرة) ،وذلك ل�صالح ( )15فقرة كون املتو�سط
احل�سابي لها �أعلى من املتو�سط احل�سابي لـ( 9فقرات).
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة فران�سي�سكو و�أوليا وبون�سودا
( )Francisco, Olea & Ponsoda, 2001يف �أن �أ�سو�أ النتائج كانت
للفقرات ذات البديلني ،كما تتفق مع درا�سة �أبو م�سلم ( )2016يف �أن
االختبار يكون �أكرث متييز كلما زاد عدد البدائل للبديل مقارنة بـ (،3
 )4لكن تختلف معها عند مقارنة ( )3و( )4بدائل ،لكن تختلف مع
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c

d

SS

DF

MSS

F

sig

عدد فقرات

.452

2

.226

1.899

.154

عدد بدائل

.579

2

.289

2.433

.092

تفاعل

.974

4

.244

2.048

.091

اخلط�أ

16.057

135

.119

عدد فقرات

15.575

2

7.788

1.916

.151

عدد بدائل

.324

2

.162

.040

.961

تفاعل

7.562

4

1.891

.465

.761

اخلط�أ

548.634

135

4.064

1.724

عدد فقرات

.044

2

.022

.074

.182

عدد بدائل

.002

2

.001

.906

.929

تفاعل

.046

4

.012

اخلط�أ

1.714

135

.013

.462

عدد فقرات

.086

2

.043

6.508

*.002

عدد بدائل

.003

2

.002

.239

.788

تفاعل

.010

4

.002

.380

.823

اخلط�أ

.889

135

.007
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يالحظ من اجلدول �أعاله �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05بني املتو�سطات احل�سابية ملعلم الالمبااله
أجريت
وفق ًا ملتغري عدد الفقرات ،وملعرفة ملن ت�ؤول الفروق �
ْ
املقارنات البعدية ب�إ�ستخدام �إختبار ( ،)Scheffeالتي يعر�ضها
اجلدول (.)12
الجدول ()12
نتائج إختبار  Scheffeللمقارنات البعدية لمعلم الالمبااله وفقاً لمتغير عدد الفقرات

عدد الفقرات

d

 9فقرات

 15فقرة

 24فقرة

متو�سط

.583

.721

.669

*.070-

*.052-

 9فقرات

.583

 15فقرة

.721

*.070

 24فقرة

.669

*.052

.018
.018

يت�ضح من نتائج اجلدول �أعاله �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطي معلم (الالمبااله)
لعدد فقرات ( )9و( 15فقرة) ،وبني عدد فقرات ( )9و( 24فقرة)،
وذلك ل�صالح ( )24 ،15فقرة كون املتو�سط احل�سابي لها �أعلى من
املتو�سط احل�سابي لـ(  9فقرات).
وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة التعمري ()2003
بعدم وجود فروق يف معامل ال�صعوبة والتمييز والتخمني وفق
النظرية احلديثة ،ودرا�سة الزواهره ( )2014والعنزي ()2017
بوجود فروق يف التمييز والتخمني تعزى ملتغري عدد البدائل (،)4 ،3
وتتفق مع درا�سة ال�رشيفني وطعامنة ( )2009والعنزي ()2017
بعدم وجود فروق ملعلم ال�صعوبة تعزى لعدد البدائل.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أنه كلما قل �أو زاد عدد
الفقرات عن العدد املنا�سب ي�سهم بزيادة م�ستوى الالمبااله لدى
الطلبة من ذوي القدرات املرتفعة ،بحيث يجيبون على فقرات �سهلة
�إجابة خاطئة ،وتعترب الفقرة جيدة عندما تقرتب قيمة ( )dمن ()1
( ،)Loken & Rulison, 2010وبالنظر �إىل متو�سط قيمة ( )dلوحظ �أنه
ثم يجب على
كان �أف�ضل لعدد فقرات ( )15مقارنة بـ( ،)24 ،9ومن ّ
املدر�سني بناء اختبارات متوازنة من حيث عدد فقراتها وم�ستوى
�صعوبتها ،بحيث ت�سهم ب�أن يجيب عليها الطلبة �إجابة �صحيحة
بثقة ودقة مع مراعاة حمتوى املادة ومدى متثيله بال�شكل ال�صحيح.

التوصيات:
ويف �ضوء النتائج التي تو�صل لها الباحث من خالل �إجراءه
للدرا�سة ،ف�إنّه يو�صي مبا يلي:
 1 .1الك�شف عن �أثر عدد البدائل والفقرات يف مواد درا�سية
�أخرى وفق نظريات القيا�س املختلفة واملتعددة (نظرية القيا�س
الكال�سيكية ،ونظرية اال�ستجابة للفقرة بنماذجها البارامرتية
والالبارامرتية).
2 .2العمل على ا�ستخدام برجميات خمتلفة للتحقق من
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية وتقدير معامل الأفراد.
3 .3تقدير معامل الأفراد والفقرات ب�إ�ستخدام الأنواع املختلفة

من الفقرات والتي مل تتناولها الدرا�سة من مثل الفقرات ذات الإجابة
املنتقاة (التكميل ،الإن�شائية املحددة) ،والفقرات ذات الإجابة
امل�صوغة.
4 .4تقدير معامل الأفراد والفقرات يف الإختبارات النف�سية ،مما
ميكننا من تف�سري مدى �إمتالك الفرد لل�سمة املراد قيا�سها من خالل
العالمة الكلية التي يح�صل عليها الفرد.
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