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االستجابة  نظرية وفق للفقرات السيكومترية الخصائصتقدير  على متعدد من االختيار فقرات مموهات عدد أثر
 للفقرة

 الملخص
 صالخصائتقدير  على متعدد من االختيار فقرات مموهات عدد أثر عن لكشفل الدراسة هدفت     

 الدراسة هدف ولتحقيق المعلمة الثنائي النموذج باستخدام االستجابة للفقرة نظرية وفق واالختبار للفقرات السيكومترية
 بعدد فقط وتختلف بالمتن تتشابه نماذج لثالثة متعدد من االختيار نوع من فقرة( 03) من تكون  اختبار بناء تم

 والنموذج فقرة، لكل مموهات ثالثة الثّاني والنموذج فقرة، لكل (2المموهات ) كان عدد األول النموذج المموهات،
 لكل وطالبة طالب( 033) بواقع وطالبة طالب( 0033) من الدراسة عينة تكونت فقرة، لكل مموهات أربعة الثالث
 معظم مطابقة النتائج أظهرت ات،ناالبي لتحليل( BILOG-MG3) برمجية استخدمت الثالثة، النماذج من نموذج
 أثر وجود النتائج وأظهرت المعلمة، الثنائي النموذج الفتراضات الدراسة عينة أفراد جميع ومطابقة االختبار فقرات
 المموهات لعدد أثر وجود وعدم مموهات، األربعة اختبار مجموعة ولصالح القدرة تقدير دقة على المموهات لعدد
 .االختبار لفقرات السيكومترية الخصائص تقدير دقة على

االسااااااااااااتجابة  نظريااااااااااااة ،ولالختبااااااااااااار للفقاااااااااااارات الساااااااااااايكومترية الخصااااااااااااائص ،تالمموهااااااااااااا الكلمااااااااااااات المفتاحيااااااااااااة 
 للفقرة

Abstract 
The Impact of the Number of Distracters in Multiple Choice Item Tests on the 

Estimation of the Psychometric Characteristics of the Items Using Item Response 

Theory  

  

This study aimed at identifying the the impact of the number of distracters in multiple 

choice item tests on the estimation of the psychometric characteristics of the items using 

the two-parameter model of the Item Response Theory (IRT). In order to achieve this 

aim, a multiple choice test was constructed. It consisted of thirty multiple choice items 

and it has three forms that are similar in content but different in the number of 

distracters. The first form consisted of two distracters for each item, the second 

consisted of three distracters, and the third form consisted of four distracters. The study 

sample consisted of (1500) male and female students. Each form was applied to 500 

students. Bilog-mg3 software was used to analyze the data. The results showed that 

there is a correspondence between most of the test items and all the study sample 

individuals with the assumptions of the two-parameter model. There is also an impact 

for the number of distracters on the accuracy of estimating ability in favor of the four 

distracters while there is no impact for the number of distracters on the accuracy of 

estimating the psychometric characteristics of the study items. There are no statistically 

significant differences in the accuracy of estimating the psychometric characteristics for 

the test due to the variable of the number of distracters of the test items. 

 

Key words: number of distracters, psychometric charracterestics items test,               

Item Response  Theory 
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 :المقدمة
عليهااا فااي قياااي وتقااويم قاادرات الطااالب ومعرفااة مااد  مسااتواهم  تماادالوسااائل التااي يعماان اهاام تعااد االختبااارات        

مان خاالل هاذا الكفااءة تاتتي و  تكاون هاذا االختباارات ذات كفااءة عالياة، أنلاذل  حارص التربوياون علاى  ،التحصايلي
  .لموضوعيةلدقة واتتسم با عداد اختبارات نموذجيةإ 

االختباااارات الشااافوية، واالختباااارات العملياااة)اختبارات األداء(،  منهاااا واع عديااادة أنااالالختباااارات التحصااايلية و  
هذا االختبارات تشاتر  بكونهاا أدوات تساتخدم  أنواالختبارات المقالية، واالختبارات الموضوعية، ورغم هذا التنوع إال 

ونتيجااة للعيااوب التااي أحاطاات باالختبااارات  ،حاادد نااوع االختبااارطبيعااة المااادة وأهاادافها هااي التااي تو  ،لقياااي التحصاايل
ت نتيجااة ناااتحصاايل الطلبااة، وك يمو تقااالمقاليااة حاااول التربويااون البحااث عاان وساايلة أخاار  أكثاار موضااوعية ودقااة فااي 

، ومان حاوصفداء المأى علا مجال لتتثير العوامل الشخصاية الفيها فجهودهم التوصل إلى االختبارات الموضوعية،  
 . (2332)دنديي،  واختبارات االختيار من متعدد المطابقة ختباراتاو تها اختبارات الصواب والخطت، مثلأ

تتكااون واع االختبااارات الموضااوعية ماان حيااث ا عااداد و أناااالختيااار ماان متعاادد ماان أصااعب  اتعااد اختبااار تو      
حيحة والبقياااة تسااامى مموهاااات تسااامى ا جاباااة الصااا هااااحااادة مناو  ،مجموعاااة مااان ا جابااااتالماااتن و فقااارة االختياااار مااان 
يختار إجابة واحدة صحيحة من ا جابات المعروضة عليه أو يضع  أن مفحوصويطلب من ال ،)ا جابات الخاطئة(

 (.2332 ، ربيع واحمدلذل  ) حددالم ناعليها عالمة أو يكتب رقم ا جابة الصحيحة في المك
  يمكان القاولو  ،علاى هاذا السا ال محاددةتوجد إجاباة ، وال لكل فقرةكثيرا ما يستل عن عدد البدائل األمثل و 

كلماا زاد عادد البادائل بشارط فيهاا الفقرة تزداد دقة في التقدير والتنب  في معلمة قدرا المفحوص ويقل أثار التخماين  أن
 ،دفقارات االختياار مان متعاد بنااءلقواعاد  وهناا  مجموعاة  ،الاذين لام يدرساوا مفحوصينجذابة للهذا البدائل تكون  أن

بتحاد المخرجاات المهماة بحياث تبتعاد  الفقارة طرحهااتتتعلق المشكلة التاي  أنيجب  ومنها  ،فقرةبمتن ال يتعلق منها ما
تصاا  المشاكلة بدقاة  أنعلاى مشاكلة محاددة، ويجاب  الفقرة يحتوي متن أنويجب  ،عن قياي التفاصيل غير المهمة

ذا كااو  ،الفقاارة قصااداتبحيااث ال يضااطر الطالااب إلااى الااتكهن بمااا   أنمااتن الفقاارة علااى شااكل عبااارة ناقصااة يجااب  ناا 
ال وجااب وضااع خااط  ،يضااف إليهااا كاال الكلمااات المتكااررة فااي الباادائل ويجااب تجنااب صاايفة النفااي كلمااا أمكاان ذلاا ، وا 

ذا ك ،، ويضعها فاي اعتباارا عناد ا جاباة علاى السا المفحوصتحت أداة النفي حتى ينتبه إليها ال ت الفقارة متعلقاة نااوا 
)أبااو عااالم  لااه طلح معااين فماان األفضاال وضااع المصااطلح فااي مااتن الساا ال ثاام أعطاااء تعريفااات بديلااةبتعريااف مصاا

،2330)  
، وأال يكاون للفقارة يكاون هناا  إجاباة واحادة فقاط صاحيحة أنيجاب   ومنهاا ،تعلاق بالبادائلي اماقواعد لا منو          

 أنويجاب  ،ا ومرتبطاة بمجاال المشاكلةساة فاي محتواهاناتكاون كال البادائل متج أنويجاب  ،هنا  أي ش  في صحتها
ذوي  لطلبةلتكون المموهات مبنية على األخطاء الناشئة عن نقص المعلومات أو الفهم الخاطئ بحيث تصبح جذابة 

  أنيجاب و  ،المفحوصاينتكون المصطلحات المستخدمة في البادائل معروفاة كلهاا لاد   أنويجب  ،التحصيل المتدني
 ،طااول بشااكل ماان الباادائل الخاطئااةأ، ويجااب أال تكااون ا جابااة الصااحيحة فقاارةلمااتن ال لفويااا   يكااون كاال بااديل مناسااب

ويجااب  ،ويجااب تجنااب العالمااات التااي  قااد تاا دي إلااى التعاارف علااى ا جابااة الصااحيحة أو اسااتبعاد الباادائل الخاطئااة
 جاباات الساابقة يجاب عادم اساتخدام الباديل جمياع ا ،تجنب االرتباطات اللفظية بين ماتن السا ال وا جاباة الصاحيحة

عااااودة، ) تااااوزع ا جابااااة الصااااحيحة علااااى المواقااااع المختلفااااة للباااادائل بشااااكل عشااااوائي أنويجااااب أو خاطئااااة صااااحيحة 
2332) . 
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وتتوقاف  ،)االختيار من متعدد( على اجتذاب اساتجابات المفحوصاين إلى قدرة بدائل الفقرة فعالية البدائلتشير و      
فالبااااديل الااااذي ال يجااااذب اسااااتجابة أي ماااان  ،ب اسااااتجابات المفحوصااااينعلااااى اجتااااذا هفعاليااااة كاااال بااااديل علااااى قدرتاااا

 (.2303)النجار، يجب إعادة النظر فيه بالتعديل أو الحذفو  ،المفحوصين يعد مموها غير فعال
المموا الفاعل هو المماوا الاذي  أن ،للحكم على فعالية المموهات  عليها عتماداللتي ياامكان ااالقواعاد  ومن   

لاااد  الفئاااة العلياااا مااان االساااتجابات علياااه كبااار مااان عااادد أمااان المفحوصاااين لاااد  الفئاااة الااادنيا  ات علياااهبعااادد االساااتجا
 التالية  معادلةيحسب باستخدام الو  ،سالبة تهت قيمتنيكون المموا أكثر فاعلية إذا كو  ،المفحوصين
 ا من الفئة الدنياو وصين الذين إختار عدد المفح -من الفئة العليا  واختار إعدد المفحوصين الذين                           

 = فعالية المموا
 عدد إحد  الفئتين                                               

 (Allen &Yen، 1979).  
في ضوء خاصية  على اختباره يمكن التنب  بتداء الفرد، أو تفسير أدائه أنتفاترض  االستجابة للفقرة ونظرية   

ه تنمميزة لهذا األداء تسمى السمات، ونظرا لصعوبة مالحظة هذا السمات بصورة مباشرة، فأو مجموعة خصائص 
 ،Hambleton & Swaminthan) يجب تقديرها من خالل أداء المفحاوص على ماجماوعة من فقارات االختبار

د بداللة السمة الكامنة احتمال إجابة الفرد على الفقرة يتحد أنعلى افتراض  االستجابة للفقرةوتقوم نظرية  ،(1985
توصف من خالل منحنى  أنالعالقة بين أداء الفرد على الفقرة وقدرته يمكن  أن، أو ما يسمى قدرة الفرد، و هلدي

معلمة وهي   ،واع من المعالمأنويعتمد منحنى خصائص الفقرة في طريقة رسمه على ثالث  ،خصائص الفقرة
وجود مجموعة كبيرة : خصائص منها االستجابة للفقرةولنماذج نظرية  ،اميانالصعوبة ومعالمة التمييااز ومعالامة التاخ

باا  يسمى وهذا ما ،يكون تقدير قدرة الفرد مستقال عن عينة الفقراتو من فقرات االختبار التي تقيي نفي السمة، 
((Item free،  عينة األفراد التي وجود مجتمع كبير من األفراد، تكون الخصائص السيكومترية للفقرات مستقلة عن و

 & person free، (Hambleton، Swaminthan))باا  وهذا ما يسمى ،استخدمت في تقدير هذا الخصائص

Rogers, 1991). 
 وهي  ،حسب عدد المعالم إلى ثالثة نماذجالثنائية التدريج وتقسم نماذج السمات الكامنة        

الفقرات في  أنيفترض  ، (Rash Model)راش يعرف باسم نموذج  النموذج اللوجستي أحادي المعلمة -
  ومعادلته والتخمين فيها يساوي صفر، معامل التمييزقيم تختلف فقط في معامل الصعوبة، ومتساوية في 

    
 حيث 

(θ )Pi  على الفقرة إجابة صحيحة. يجيب المفحوص من مستو  القدرة  أنهي احتمالية 
(bi)معامل صعوبة الفقرة   
(i)  رقم الفقرة في االختبار 
(e)   2.0.2ثابت يحول المنحنى اللوجستي إلى منحنى طبيعي يساوي   

التمييز، ومعلم و بة الصعو  يالفقرات تختلف في معام أنيفترض هذا النموذج : ائي المعلمةنالنموذج اللوجستي الث - 
   ومعادلته، التخمين يساوي صفر
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  حيث 
(i) ة  معلمة تمييز الفقر   (ai) 

معامل  كل من  الفقرات تختلف فيما بينها في أنيفترض هذا النموذج  :النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة -
  ومعادلته، التخمين لمامعو  ومعامل التمييز ،الصعوبة

 

 :حيث
:(ci) معلمة تخمين الفقرة (I)  

(Hambleton, Swaminthan and Rogers, 1991;  ( 2332 ،التقي 
 وهي  ،مجموعة من االفتراضات ستجابة للفقرةاالولنظرية 

  & Croker).االختبار ) علىتفترض نماذج السمات الكامنة وجود قدرة واحدة تفسر أداء الفرد   أحادية البعد -
Algina،1986 

 لفقاااارات المختلفااااة فااااي االختبااااار مسااااتقلة اسااااتقالال  علااااى اتكااااون اسااااتجابات الفاااارد  أن أي االسااااتقالل الموضااااعي  -
فاذذا تحقاق  ،لفقارات األخار ا فايحد  فقرات االختبار على اساتجاباته على إال ي ثر استجابة الفرد  أنأي  ،يا  إحصائ

حاصااال ضااارب  المفحاااوص يساااوييكاااون احتمااال الحصاااول علاااى نمااط معاااين لاادرجات  الموضااعيفاارض االساااتقالل 
 ,Hambleton & Swaminthan)احتمااالت حادوث هاذا الانمط لكال فقارة مان فقارات االختباار التاي أجااب عنهاا 

1985.) 
يعد مفهوم المنحنى المميز للفقرة من المفاهيم المهمة في نماذج االستجابة للفقرة التي   منحنى خصائص الفقرة -

ويمثل هذا المنحنى بدالة رياضية تربط بين احتمال نجاح الفرد في إجابة الفقرة، وبين  ،تتناول سمة كامنة متصلة
 (. 2300)عالم، االختبارقيسها فقرات السمة أو القدرة التي ت

إخفاق األفراد في  أنأي  في ا جابة عن فقرات االختبار، عامل السرعة ال يلعب دورا   أنأي   التحرر من السرعة -
الزمن المخصص لالختبار إلى تتثير عامل  خفاض قدرتهم وليينافقرات االختبار يرجع إلى على جابة ا 
(Hambleton & Swaminthan, 1985.)    

 :السابقة الدراسات
بدراسة هدفت إلى المقارنة بين ثالثة نماذج من فقرات االختيار من متعدد من حيث  (0221)يعقوب قام      

لها أربعة بدائل، وفقرات النموذج  الثّانيالصعوبة، والتمييز، فقرات النموذج األول لها ثالثة بدائل، وفقرات النموذج 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد باستخدام 02تم كتابة ) ،ائل منها البديل"ال شئ مما ذكر"بد أربعةلها الثالث 

أظهرت النتائج  ،من طلبة جامعة اليرمو  وطالبة   ( طالبا  022النماذج الثالثة، وزعت عشوائيا على عينة مكونة من)
الفقرات  تمييزو ات الثالثة بدائل وصعوبة ه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين قيم صعوبة وتمييز الفقرات ذتنب

إحصائيا بين صعوبة وتمييز الفقرات ذات الثالثة بدائل والفقرات التي  ةذات األربعة بدائل، وكذل  ال يوجد فروق دال
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الفروق بين قيم صعوبة الفقرات ذات األربعة بدائل  أنالنتائج  أظهرتكما  ،تتضمن البديل " الشي مما ذكر "
ما الفرق بين قيم معامالت تمييز هذين أمما ذكر " لم يكن دال إحصائيا  ءلتي تضمن البديل " الشيوالفقرات ا

 . داال إحصائيا   ناالنوعين من الفقرات فقد ك
بدراسة هدفت إلى معرفة عدد البدائل   (Julio and ponsoda، 2001)وبونسوداوقام كل من جوليو 

 من كونتجليزية ناللفة األ في، حيث طبق اختبار االستجابة للفقرةنظرية  األمثل في فقرات االختيار من متعدد وفق
الخيار  هي ذات الثالث بدائلالفقرات  أنأظهرت النتائج و ، فرد( 202بدائل لكل فقرة على) ة( فقرة من خمس220)

 .هو ثالثة عدد البدائل األمثل أي أن األفضل
 ,Shizuka, Takeuchi, Yashima and Yoshizawa) وشيزاوايوقام شيزوكا وتاكجي ويوشيما و 

الخصائص السيكومترية الختبار القبول  ( بدراسة هدفت إلى معرفة أثر تقليل عدد البدائل لكل فقرة على  2006
ية إلى اختبار ناية، تم تحويل اختبار القراءة المتعدد االختيار المستخدم للقبول في جامعة يابناالياب (EFL)في جامعة

من ثالثة بدائل وذل  من خالل استبعاد البديل األقل تكرارا من حيث القرب من ا جابة في كل فقرة،  فقرات تضمني
التقليل من البدائل  أنو  ،من أربعة لم يفير كثيرا من متوسط تمييزها استخدام البدائل الثالثة بدال   أنظهرت النتائج وأ

الفقرات ذات البدائل الثالثة  أن كذل  النتائج وأظهرتمتبقية، أثر قليل على أداء البدائل ال اذ نااألقل عمومية قد ك
 ذات البدائل األربعة.ل تقربيا   مساوي أداء أدت
بدراسة هدفت إلى معرفة أثر عدد البدائل وجاذبيتها في فقرات االختيار من متعدد  (.233) عيلبونيوقام       

، األساسيار تحصيلي في مادة الرياضيات للصف التاسع تم بناء اختب ،المعلم الثنائيعلى التوافق مع النموذج 
ثالثة  الثّاني النموذجاألول خمي بدائل للفقرة، و  النموذج( فقرة في 03اختباريه لكل منها) نماذج ثالثمكون من 

من  الثالث ثالثة بدائل أيضا بحذف البديلين األقل فعالية النموذجو  ،األول نموذجالبدائل بحذف بديلين عشوائيا من 
في  األساسيمن طلبة الصف التاسع  وطالبة   ( طالبا  0101طبقت الدراسة على عينة مكونة من) ،األول النموذج

 ،(2330/2331)يالدراسة للعام الثّانيالمداري الحكومية والخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة إربد 
الثالثة وذل  من خالل التحقق  نماذجهالمعلم لد  االختبار ب ئيالثناأظهرت النتائج إلى توافق الفقرات مع النموذج 

 نماذجالمعلم، وأظهرت النتائج تطابق الفقرات لل الثنائيالستخدام النموذج  االستجابة للفقرةمن افتراضات نظرية 
يحذف أي فقرة األول لالختبار، ولم  نموذج( فقرات من ال0المعلم بعد حذف ) الثنائيالثالثة لالختبار مع النموذج 

الثالثة  نماذجخصائص الفقرات واالختبار لل أن وأظهرت النتائج أيضا   ،والثالث لالختبار الثّاني نموذجينمن فقرات ال
األول ذو الخمسة  نموذجلل نامن حيث معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين ومنحنى معلومات وثبات االختبار ك

 .الثالث النموذجو  انيالثّ  لنموذجبدائل هو األفضل مقارنة با
أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدد على  نابدراسة هدفت إلى بي( 2332) طعامنة وقامت

تم بناء اختبار تحصيلي من  ،الختبارلتقديرات القدرة لألفراد وتقديرات الصعوبة للفقرات ودالة المعلومات للفقرات و 
وله ثالثة نماذج تختلف  ،( فقرة 23من) مكون األساسيلصف العاشر االختيار من متعدد في الرياضيات  لنوع 

، وخمسة الثّانيت ثالثة بدائل لفقرات النموذج األول، وأربعة بدائل لفقرات النموذج نافقط في عدد بدائل فقراتها، فك
وطالبة لكل  ( طالب233بواقع ) ،( طالب وطالبة133عينة الدراسة  من) تكونتو  بدائل لفقرات النموذج الثالث،

( في مداري مديرية تربية أربد األولى، .2331/233للعام الدراسي ) األساسينموذج من طلبة الصف العاشر 
كما أظهرت  ،بين تقديرات معالم الصعوبة للنماذج الثالثة هرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةظأ

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الدال النتائج لة في تقديرات معالم القدرة ألفراد النماذج الثالثة، وا 



 0211(1( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

158 
 

 الثّانيوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األخطاء المعيارية في تقديرات القدرة لألفراد بين النموذجين 
ال توجد فروق  ولصالح النموذج الثالث بينما ،ولصالح النموذج الثالث، وكذل  بين النموذجين األول والثالث ،والثالث

للنموذج الثالث أعلى كفاءة نسبية عند  أنوأظهرت النتائج أيضا  ،الثّانيذات دالة إحصائية بين النموذجين األول و 
ت أعلى نافك ،أما عند مستويات القدرة المتوسطة الثّانيمستويات القدرة المنخفض يليه النموذج األول ثم النموذج 

ت أعلى تنه النموذج الثالث ثم النموذج األول، أما عند مستويات القدرة المرتفعة فكيلي الثّانيكفاءة نسبية للنموذج 
  .ثم النموذج األول الثّانيكفاءة نسبية للنموذج الثالث يليه نموذج 

أثر طريقة اختيار المموهات في فقرات االختيار من  نابدراسة هدفت إلى بي (2332) الكعابنة كما قام
تم إعداد  ،الحديثة في القيايو الكالسيكية  تينرة لم شرات معالم الفقرات والقدرة، وفق النظريمتعدد على القيم المقد

  نماذج( فقرة، تم بناء مموهات تل  الفقرات في ثالثة 20، تكون من)األساسياختبار تحصيلي لطلبة الصف التاسع 
والثالثة قائمة على ا جابات المفتوحة  ة قائمة على أسي إحصائية،الثّانياألولى قائمة على اختيار المعلمين، و 

أظهرت  ،وطالبة   ( طالبا  220للطلبة عن فقرات االختبار، وتم تطبيق نماذج االختبار الثالثة على عينة مكونة من)
كما أظهرت النتائج  ،ار المموهات على مواقع األفراد على تدريج متصل القدرةبنتائج عدم وجود أثر لطريقة اختال

ات داللة إحصائية بين قدرات المفحوصين المقدرة بالعالمة الخام تعز  للطريقة المتبعة في بناء وجود فروق ذ
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التقديرات الخاصة بمعلمة الصعوبة،  كذل  المموهات، وأظهرت النتائج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وتقديرات معلمة التمييز واألخطاء المعيارية في تقديرها، ولم تظهر النتائج 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التقديرات  ،األخطاء المعيارية لتقديرات معلمة الصعوبة

الخاصة بمعلمة التخمين، بينما أظهرت النتائج وجود فروق بين األخطاء المعيارية لتقديرات معلمة التخمين، وفيما 
مات االختبار فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم دالة المعلومات معلو  ةيتعلق بدال

 تعز  للطريقة المتبعة في اختيار المموهات.
تحديد العدد األمثل بدراسة هدفت إلى  Baghael and Amrahi, 2011)مراهي ) أوقام بيجل و 

متشابهة في المتن ومختلفة  من ثالثة نماذج تتلفداد اختبار تم إعحيث لبدائل فقرات اختبار االختيار من متعدد، 
من كل فقرة من  من خالل حذف أحد المموهات عشوائيا   الثالثو  الثّانيفي عدد البدائل لكل فقرة، تم بناء النموذجين 

من متعدد، ( فقرة من نوع االختيار 03تتلف كل نموذج من )و على التوالي،  الثّانيالنموذج و  ولالنوذج األفقرات 
من  ا  ( طالب023على) تم توزيع النماذج عشوائيا   ،وثالثة بدائل ،وأربعة بدائل ،على خمسة بدائل النماذجواشتملت 

وتم  ،جليزية وتم ربط النماذج الثالثة لالختبار بواسطة عشر فقرات مشتركةنطلبة الجامعة تخصص اللفة ا 
باختالف لم تتفير  فقرة، وصدق وثبات النماذج الثالثة لالختبارالصعوبة  أناستخدام نموذج راش، أظهرت النتائج 

 األمثل.  البدائل الثالثة هي أنوأظهرت النتائج  ،النموذج المستخدم
بدراسة هدفت إلى المقارنة بين  (Nwadiningwel and Nabil, 2013) وقام كل من نواديننقويل وناابال   

ثالثة بدائل على الخصائص  مكون من الثّانيو  ،ن خمسة بدائلاألول مكون م ،أثر نموذجين من االختبارات
من ستة مداري حكومية في نيجيريا، أظهرت  ( طالب002تكونت عينة الدراسة من)السيكومترية لالختبار والفقرة، 

مل معا فيولكن لم ي ثر  ،متوسط صعوبة االختبارو  ،بمتوسط درجات االختبارعدد البدائل قد أثر كثيرا  أنالنتائج 
 دائل.المكون من ثالثة ب نموذجت الفروق لصالح الناوك ،الثبات لالختبار

هتم بدراسة عدد البدائل والمموهات األمثل ا معظمها  أناالطالع على الدراسات السابقة خالل يتبين من     
دام النظرية ختبار سواء باستخلالفي فقرات االختيار من متعدد وأثر ذل  على الخصائص السيكومترية للفقرات و 
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ها استخدمت أن، وتتميز هذا الدراسة عن الدراسات السابقة في ة الفقرةبجاتنظرية اسالكالسيكية في القياي أو 
وهدفت إلى  ،الصف الرابع ،ةاألساسيالمرحلة  فيالعلوم في مبحث  ختبارالالنموذج الثنائي المعلمة، وفي تطبيقها 

 .فقرةلل االستجابةنظرية للفقرات وفق خصائص السيكومترية دراسة أثر عدد المموهات على دقة تقدير ال
 
 

 :الدراسة مشكلة
االختياار مان متعادد، وأثار ذلا  علاى  اتاختباار  لفقاراتاألمثال  مموهااتسئلة حول عدد الهنا  الكثير من األ        

، فقرةلل االستجابةنظرية و لفقرات سواء باستخدام النظرية الكالسيكية في القياي ألالخصائص السيكومترية لالختبار و 
ومان هاذا المنطلاق ساتحاول هاذا الدراسااة البحاث عان أثار عادد المموهاات لفقاارات االختياار مان متعادد فاي دقاة تقاادير 

 حاادد مشااكلة الدراسااة فااي ا جابااة عاانتوت ،فقاارةلل االسااتجابةنظريااة الخصااائص الساايكومترية للفقاارات ولالختبااار وفااق 
  ينيتاآل س الينال

 ؟االختبارباختالف عدد المموهات لفقرات  القدرة ختلف تقديريهل   الس ال األول
 ؟ية للفقرات باختالف عدد المموهاتختلف تقدير الخصائص السيكومتر يهل   الثّانيالس ال 
 :الدراسة أهداف
 الخصااائص تقاادير دقااة فااي متعاادد ماان االختيااار لفقاارات المموهااات عاادد ثاارأ عاان الكشااف إلااى الدراسااة هاادفت      
 اختبااار بناااء خااالل ماان وذلاا  المعلاام الثنااائي النمااوذج باسااتخدام ، االسااتجابة للفقاارةنظريااة  وفااق للفقاارات يكومتريةالساا

 .األساسي الرابع للصف العلوم في متعدد مناختيار 
 :  الدراسة أهمّية
 أجال مان تجابة للفقارةاالس باستخدتم نظرية الموضوعيةب متازي اختبار بناء إلى تسعى كونها الدراسة أهمّية تتتي     

 ا جاباة علاى القادرة يمتلكاون الاذين الطلباة باين التميياز علاى القادرة لهااأي  ،مفحاوصلل الحقيقية القدرة على الوصول
مموهااات علااى ال عاادد بحااث فااي أثارهاا تأنالدراسااة كااذل  فااي  أهمّياةوتكماان  ،القاادرة هاذا لكااونتيم ال الااذين ،الصاحيحة
  تخدام النموذج الثنائي المعلمة.اسب االستجابة للفقرةنظرية  فقو  للفقرات السيكومترية الخصائص

 :الدراسة حدود
 ما يلي  على الدراسة اقتصرت 
 .2302/2300 الدراسي للعام الكر  محافظة في األساسي الرابع الصف طلبة -
 .الثّاني للفصل األساسي الرابع للصف العلوم كتاب -
 .االستجابة للفقرةنماذج نظرية  من المعلمة الثنائي النموذج استخدام -

 :المصطلحاتتعريف 

 الفقرات لمعالجة األساليب من لمجموعة والتربوي النفسي القياي في نظري أسايهي   االستجابة للفقرةنظرية  -
 دالة تسمى االحتماالت نظرية إلى مستندة رياضية دالة علىبناء  الفرد إجابة نمط على يعتمد االختبارات، وتصميم

 . ستجابة للفقرةاال
 ودقة المعلمة، تقدير خطت تمثل تناك الدراسة هذا وفي ،ةللمعلم المختلفة التقديرات في التباين هي  التقدير دقة -

  (.Baker, 2001) التقدير خطت مقلوب هي التقدير
 :الدراسة مجتمع  
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 الكر  محافظة في ميةالحكو  المداري في األساسي الرابع الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون  
 أربع على موزعين طالبة،( 2020)و طالبا( 2020) منهم( 2232) عددهم والبالغ ،2300/ 2302 الدراسي للعام

 . ذل  يوضح( 0) والجدول ،مديريات
 
 
 

 (0) الجدول
 والجني المديرية حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع

الطالب عدد المديرية الطالبات عدد   المجموع 
 0033 22. 0.2 الجنوبي المزار

الجنوبية األغوار  121 121 02.2 

الكر  منطقة  220 220 0201 

القصر منطقة  022 221 223 

 2232 2020 2020 المجموع

 :الدراسة عينة
 بطريقة الكر  محافظة في الحكومية المداري في األساسي الرابع الصف طلبة من الدراسة عينة اختيار تم    

حيث تم اختيار المداري  الدراسة، مجتمع من تقربيا  ( %03) بنسبة للمدرسة، بالنسبة العنقودية ةالعشوائي العينة
 وطالبة طالب( 0033) العينة حجم بلغ وقد ،وتم اختيار الشعب بشكل عشوائي من كل مدرسة ،بشكل عشوائي

 . المديرية حسب العينةأفراد  توزيع يوضح( 2)والجدول الثالثة، النماذج من نموذج لكل وطالب طالب( 033) بواقع
 (2)جدول

 المديرية حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 العدد المديرية
 021 الجنوبي المزار
الجنوبية األغوار  023 
الكر  منطقة  022 
القصر منطقة  002 

 0033 المجموع
 الدراسة أداة
، من نوع الثّانيل الدراسي للفص األساسيتم بناء اختبار تحصيلي في مبحث العلوم للصف الرابع  

النموذج األول  عدد مموهاتاالختيار من متعدد وله ثالثة نماذج تتشابه بالمتن وتختلف فقط بعدد المموهات، حيث 
فيما يلي ثالثة مموهات لكل فقرة، والنموذج الثالث أربعة مموهات لكل فقرة، و  الثّانيمموهين لكل فقرة، والنموذج 

 تباعها في بناء االختبار ا توضيح للخطوات التي تم
في مبحث العلوم للفصل الدراسي  األساسيوهو قياي تحصيل طلبة الصف الرابع  تحديد غرض االختبار ( 1

وحدة علوم األرض و  ،وحدة النباتو  ،وحدة الكهرباء والمفناطيي  وهي ،وحدات ثالث حو تالمحيت تضمن  ،الثّاني
 والفضاء.
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من كتاب العلوم  الثّانيداف السلوكية  بعد االطالع على محتو  الفصل الدراسي األه صياغةتحليل المحتو  و ( 2
ة ناوذل  باالستع ،لثالثللوحدات ا ها من قبل الطالبناالمتوقع اتقالنتاجات  تحديد تم األساسيللصف الرابع 

 .ذل  والملحق )أ( يبين ،مبحث العلومالمعلم لدليل وبالرجوع إلى بالمختصين من معلمين ومشرفين 
 تم بناء جدول المواصفات، حسب تصنيف وزارة التربية والتعليم لمستويات التقويم، وتم اعتماد النسب التالية  ( 3

 ناخذت األوز أو  ،الوحدات الدراسيةو ، (%23)العليا  ، والقدرات العقلية(%03)، والفهم والتطبيق (%03)المعرفة 
وتم  ،(%00)، ووحدة علوم األرض والفضاء(%02)حدة النبات ، وو (%22)التالية  وحدة الكهرباء والمفناطيي 

والملحق )ب(  ،هذا النسب باالعتماد على عدد حصص تدريي هذا المواضيع وعدد األهداف لكل موضوع حديدت
 يبين ذل .

لمتن ( فقرة، وبثالثة نماذج تتشابه با03) كتابة تمحيث على جدول المواصفات،  بناءتم كتابة فقرات االختبار   (4
 الثّانيوالنموذج  ،)ثالثة بدائل( وتختلف في عدد المموهات فقط، حيث تكون النموذج األول من مموهين لكل فقرة

 .)خمسة بدائل(والنموذج الثالث من أربعة مموهات لكل فقرة ،ربعة بدائل( أ) من ثالثة مموهات لكل فقرة
من  ا  ( محكم01مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )بصورته األولية على  االختبار عرضتم   تحكيم االختبار (5

جامعات متخصصين في القياي والتقويم واللفة ذة اتسأو أصحاب االختصاص والخبرة من معلمين ومشرفين تربويين 
ومالئمة بدائلها، ومد  ارتباط محتو  الفقرة بالهدف  اتالعربية والعلوم، من أجل الحكم على مد  وضوح الفقر 

ب ، 22ذل  تمت إعادة صياغة بعض الفقرات وهي ) ىوبناء علداء أية مالحظات يرونها مناسبة، الخاص بها، وا 
 ( يبين االختبار بصورته النهائية للنماذج الثالثة.جوالملحق )(، 22، 0، 03،2، 00، 00
استطالعية األولي لالختبار على العينة االستطالعية  تم تطبيق االختبار بصورته األولية على عينة  التطبيق (6

كشف عن الفقرات ولل ، لمعرفة مد  وضوح فقرات االختبار،من خارج عينة الدراسة وطالبة ا  ( طالب003) مكونة من
التي بحاجة إلى تعديل أو حذف أو يوجد فيها غموض، وأيضا من أجل تقدير الزمن الالزم لالختبار آخذين بعين 

 ( دقيقة. 20لى التطبيق األولي تم تحديد الزمن المناسب وهو)االعتبار افتراض التحرر من السرعة، وباالعتماد ع
تهاء من إعداد نماذج االختبار بصورتها النهائية، تم تطبيق نتطبيق االختبار على عينة الدراسة الكلية  بعد اال ( .

موذجية لكل على ا جابة الن بناءتصحيح االختبار  وتم ،وتم جمع استجابات الطلبة ،االختبار على عينة الدراسة
 .ات الدراسةنالتحليل بي Bilog-mg3 و  spss ياستخدام برنامج موت ،اتناتفريغ البيتم نموذج، وبعد ذل  

 : الدراسة متغيرات
  هيو  ،مستويات ثالثة وله متعدد، من االختيار اختبار لفقرات المموهات عدد :المستقل المتفير
 .فقرة لكل مموهات أربعةو ،  فقرة لكل مموهات ،ثالثةو  ،فقرة لكل نمموها

 معلوماتية دالة أقصىو  ،الفقرة تمييزو  ،الفقرة صعوبة  وهي لالختبار الفقرات خصائص  وهي ،التابعة المتفيرات
 .الفقرة ثباتو 

:النتائج  
  وهي ،نظرية اسنجاية الفقرة في المعلمة الثنائي النموذج فتراضاتاتم التحقق من 

 برنامج باستخدام العاملي التحليل باستخدام البعد أحادية افتراض من التحقق تم  البعد أحادية افتراض -0
(SPSS  )ذل  نتائج يوضح( 0)والجدول ،لالختبار الثالثة للنماذج. 

 (0)الجدول
 للنماذج الثالثة االختبار لفقرات العاملي التحليل نتائج
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 رقم
  العامل

 (مموهات األربعة ذو) الثالث النموذج (مموهات ةالثالث ذو) الثّاني النموذج (المموهين ذو) األول النموذج
 الجذر قيمة

 الكامن
 التباين نسبة

 %المفسر
 المفسر التباين

 التراكمي
 الجذر قيمة

 الكامن
 التباين نسبة

 %المفسر
 المفسر التباين

 التراكمي
 الجذر قيمة

 الكامن
 التباين نسبة

 %المفسر
 المفسر التباين

 التراكمي

1 2..30 00.1.0 00.1.0 4.540 15.134 15.134 0.0020 0..220 0..220 
2 0.120 0.220 20.002 1.645 5.484 20.618 0..1. 0.223 20..00 
0 0.220 2.201 21.323 1.572 5.241 25.859 0.010 2.022 22.2.0 
2 0.2.2 2.221 03.001 1.264 4.213 30.072 0.230 2.303 02.220 
0 0.0.. 0.222 02.202 1.229 4.097 34.169 0.010 0.222 01.01. 
1 0.022 0.221 02.322 1.185 3.950 38.120 0.00. 0..22 02.222 
. 0.3.2 0.021 20.123 1.140 3.802 41.921 0.303 0.033 20.022 
2 0.320 0.220 20.010 1.101 3.668 45.589 0.320 0.200 21.232 
2 0.322 0.202 22.0.1 1.073 3.575 49.164 0.330 0.001 03.023 
03 220. 0.002 00.220 1.014 3.379 52.543 212. 0.23. 00 .021 
00 212. 0.222 00.022 981. 3.271 55.815 203. 0.033 01.22. 
02 200. 0.012 02.222 941. 3.136 58.951 222. 2.202 02.231 
00 201. 0.020 10.200 937  . 3.124 62.075 2.3. 2.230 12.03. 
02 221. 2.222 12.230 .910 3.034 65.109 222. 2.200 10.022 
00 2... 2.220 1..021 862. 2.875 67.983 222. 2..10 1..222 
01 202. 2..22 .3.002 819. 2.729 70.713 .22. 2.122 .3.000 
0. 220. 2..22 .2.213 794. 2.647 73.360 .23. 2.132 .0.000 
02 ..2. 2.020 .0.200 756. 2.520 75.880 .01 2.202 .0.010 
02 .12. 2.002 .2.300 735. 2.450 78.330 .22. 2.222 ...222 
23 .02. 2.020 23.231 .707 2.356 80.686 .02. 2.0.0 23.012 
20 .32. 2.021 22..00 .691 2.304 82.990 121. 2.020 22.122 
22 123. 2.21. 20.323 .665 2.217 85.208 1.0. 2.20. 22.221 
20 100. 2.000 2..000 650 2.167 87.375 121. 2.322 2..302 
22 101. 2.302 22.020 619 2.063 89.438 100. 2.320 22.302 
20 132. 2.322 20.200 614 2.045 91.483 133. 2.330 20.313 
21 023. 0.21. 20.0.2 592 1.975 93.458 0.2. 0.231 22.211 
2. 02.. 0.220 20.332 .538 1.794 95.252 002. 0.220 22.231 
22 020. 0.232 21.200 .501 1.671 96.923 023. 0..22 21.130 
22 220. 0.101 22.22. .470 1.567 98.490 020. 0..20 22.003 
03 211. 0.000 033.333 .453 1.510 100.000 220. 0.103 033.333 

 ما يلي ( 0يتضح من الجدول)
تزيااد عاان للنمااوذج األول  الثّااانيلجااذر الكااامن للعاماال األول علااى الجااذر الكااامن للعاماال قيمااة حاصاال قساامة ا أن -
(، 2تزيد قيمته عان ) أنإذ يشترط  ،(، وهذا م شر على تحقق أحادية البعد0..2.20حيث بلغ ناتج القسمة ) ،(2)

 .(Hambleton & Swaminthan, 1985) ناكما أشار إليه هامبلتون وسوامنيث
 الثّاانيللنماوذج ( 2تزياد عان ) الثّانيصل قسمة الجذر الكامن للعامل األول على الجذر الكامن للعامل قيمة حا أن-

 ( وهذا م شر على تحقق أحادية البعد..022..2) قيمته تحيث بلف
للنماوذج ( 2تزياد قيمتاه عان) الثّاانيقيمة حاصل قسمة الجذر الكاامن للعامال األول علاى الجاذر الكاامن للعامال  أن-
 (.0.32221حيث بلغ ناتج القسمة )ثالث ال
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 ( تبين نتائج ذل .0،2،0شكال )واأل Scree Plot  وكذل  تم تمثيل الجذور الكامنة برسم

 
(0) الشكل  

  األول لنموذجل Scree Plot رسم
 تحقق ىعل آخر م شر وهذا العوامل، ببقية مقارنة األول للعامل الكامن الجذر قيمة ارتفاع( 0) الشكل من يتضح    

 .األول للنموذج البعد أحاديةافتراض 

 
 (2) الشكل

  الثّانيللنموذج  Scree Plot رسم 
 ببقيااااااااااااااة مقارنااااااااااااااة األول للعاماااااااااااااال الكااااااااااااااامن الجااااااااااااااذر قيمااااااااااااااة ارتفاااااااااااااااع( 2) الشااااااااااااااكل ماااااااااااااان يتضااااااااااااااح    

 .الثّانيللنموذج  البعد أحادية افتراض تحقق على آخر م شر وهذا ،العوامل

 
 (0الشكل )

  الثالثللنموذج  Scree Plotرسم  
وهذا م شر آخر  ،( ارتفاع قيمة الجذر الكامن للعامل األول مقارنة ببقية العوامل0يتضح من الشكل )

 .للنموذج الثالث أحادية البعد افتراضعلى تحقق 
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من فتراض أحادية البعد، وكما يتبين الافتراض االستقالل الموضعي مكافئ  نإ  افتراض االستقاالل الموضعي -2
أحادية البعد وبالتالي فاالختبار يقيي سمة واحدة، وعليه تحقق  افتراضا تحقق   تحليل العاملي الذي تم إجراال

تم التحقق و  ،(Hambleton & Swaminthan, 1985) افتراض االستقالل الموضعي لالختبار بنماذجه الثالثة
 Local Dependence Indices for)(LDID) افتراض االستقالل الموضعي كذل  باستخدام برنامج من

Dichotomous Items نسبة ارتباطات البواقي بين كل زوج من فقرات االختبار التي حققت (،حيث تم حساب
، وكانت تساوي للنماذج الثالثةلالستقالل الموضعي  3Qاالستقالل الموضعي والتي لم تحققه وفقا  لم شر 

تحقق افتراض وهذا يدل على  ،على التواليختبار الل للنماذج الثالثة( %20.02و)  (22.20%)،(2.23%.)
( 50%االستقالل الموضعي أن تزيد هذا النسبة عن )افتراض يتحقق لالبرنامج فيشترط  ،الموضعي االستقالل

(Kim، Cohen& Lin, 2005). 
عدد تم التحقق من افتراض منحنى خصائص الفقرة لفقرات االختبار من مت  افتراض منحنى خصاائص الفقرة -0

وأظهرت جميع المنحنيات تحقق  ،االستجابة للفقرةالمعلمة في نظرية  الثنائي بنماذجه الثالثة باستخدام النموذج
 .اطرادية منحنى خاصية الفقرة

حيث حدد  تم تقدير الزمن المناسب لالختبار بعد التجريب األولي له،  التحقق من افاتراض التحرر من السرعة -2
هاء االختبار نإأربعين دقيقة، وبعد تطبيق االختبار بصورته النهائية استطاع جميع الطالب و  زمن االختبار بخمي

 نإ  جميع الطلبة قد أكملوا جميع الفقرات، وبالتالي يمكن القول أنضمن الزمن المحدد لإلجابة، كما تم مالحظة 
 ،وليي لعامل السرعةلديهم لقدرة خفاض عامل انإفقرات االختبار يعز  إلى على بعض جابة ا إخفاق الطالب في 

( من فقرات االختبار، وعدد الفقرات التي أكملها %0.) اهو أنويتم تحديد ذل  من خالل نسبة المفحوصين الذين 
 تحقق افتراض التحرر من السرعة.ه أنأي  ،وهذا تحقق خالل تطبيق النماذج الثالثة ،( من الطالب23%)
تم استخدام برنامج   االستجابة للفقرةر للنموذج الثنائي المعلمة في نظرية التحقق من مطابقة فقرات االختبا -0
(Bilog-mg3)  وبعد  االستجابة للفقرةالمعلمة في نظرية  الثنائيللتحقق من مطابقة فقرات االختبار للنموذج ،

( من 02) رقم يوفقرة واحدة وه ،( من النموذج األول20)رقم إجراء التحليل األولي تم حذف فقرة واحدة وهي 
( يبين إحصائيات مطابقة فقرات االختبار 2والجدول) ،، ولم يتم حذف أية فقرة من النموذج الثالثالثّانيالنموذج 

 نماذجه الثالثة.ل
 (2الجدول)

 إحصائيات مطابقة فقرات االختبار بنماذجه الثالثة
 النموذج الول النموذج الول النموذج الول رقم الفقرة

المحسوبة  2قيمة كا
                 المطابقة لحسن

مستوى 
 الداللة 

المحسوبة  2قيمة كا
                 المطابقة لحسن

مستوى 
 الداللة 

المحسوبة  2قيمة كا
                 المطابقة لحسن

مستوى 
 الداللة 

1 5.2 0.6325 5.2 0.8052 5.9 0.6629 

2 2.1 0.9561 2.1 0.2097 14.6 0.0682 

3 4.4 0.4939 4.4 0.0511 3.2 0.8647 

4 3.9 0.6874 3.9 0.4003 8.4 0.3942 

5 2.2 0.8210 2.2 0.5621 3.3 0.7766 

6 2.4 0.9330 2.4 0.3288 7.3 0.5022 

7 7.4 0.2820 7.4 0.7546 6.2 0.6219 

8 9.4 0.3060 9.4 0.0942 1.8 0.9863 
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9 5.4 0.4942 5.4 0.4403 6.8 0.4482 

10 2.4 0.7983 2.4 0.8563 2.8 0.9479 

11 10.1 0.1186 10.1 0.5287 4.8 0.7802 

12 14.5 0.0695 14.5 0.4707 7.0 0.5347 

13 3.0 0.8828 3.0 0.2074 4.0 0.7826 

14 4.7 0.4508 4.7 0.5828 6.7 0.3457 

15 7.6 0.3720 7.6 0.2598 6.1 0.6395 

16 2.6 0.9229 2.6 0.0789 5.9 0.5554 

17 10.7 0.2202 10.7 0.1416 14.4 0.0730 

18 9.8 0.2767 9.8 0.0079 19.5 0.0126 

19 10.5 0.1639 10.5 0.1056 17.1 0.0287 

20 6 0.3106 6.0 0.9332 4.5 0.7176 

21 21.7 0.0054 21.7 0.9079 4.2 0.8400 

22 8.4 0.2985 8.4 0.1690 7.0 0.5383 

23 0.8 0.9974 0.8 0.4708 4.0 0.8559 

24 11.4 0.1224 11.4 0.1863 10.6 0.2237 

25 3.9 0.7887 3.9 0.7016 9.4 0.3069 

26 5.5 0.4865 5.5 0.7951 15.3 0.0321 

27 2.9 0.8192 2.9 0.1531 4.7 0.5784 

28 2.6 0.8619 2.6 0.1096 8.3 0.4086 

29 6.3 0.5029 6.3 0.6534 6.3 0.6103 

30 10.4 0.2358 10.4 0.6761 2.7 0.9533 

 
 الثنائي مع النموذج لالختبار بين فقرات اختبار النموذج األول ا  هنا  توافق أن( 2يالحظ من الجدول)   

توافق فقرات النموذج  ، وكذل (0.01ت قيمة مستو  الداللة لها أقل من )ناحيث ك ،(20ما عد  الفقرة ) ،المعلمة
ت قيمة مستو  الداللة لها أقل من انحيث ك ،(02ما عد  الفقرة ) المعلمة، الثنائيمع النموذج لالختبار  الثّاني

 تينفقر التم حذف و المعلمة،  الثنائيمع النموذج لالختبار  فقرات اختبار النموذج الثالثجميع وأيضا توافق  ،(0.01)
  .ا في النماذج الثالثةتكون الفقرات هي نفسه أنأي  ،هالتحقيق التكاف  بين من فقرات النماذج الثالثة( 20،02)
-Bilog)  تم استخدام برنامجاالستجابة للفقرةي المعلمة في نظرية الثالتحقق من مطابقة األفراد للنموذج ث -1

mg3 ) ولم يتم حذف أي فرد من أفراد عينة المعلمة الثنائيللتحقق من مطابقة األفراد الفتراضات النموذج ،
(، 3.22.0) بلفتلدقة تقدير قدرات أفراد عينة الدراسة للنموذج األول قيمة المتوسط الحسابي  أنو  ،الدراسة

 (.3.2323) بلفتللنموذج الثالث و (، 3.2000)بلفت  الثّانيللنموذج و 
( من المفحوصين من %03فحص أداء) م التحقق من عدم التخمين من خاللالتحقق من تساوي التخمين  ت -.

ة، وتم مقارنة نسبتهم مع القيمة النظرية للتخمين العشوائي في حالة  الثالثة ذوي القدرة المتدنية على الفقرات الصعب
( يوضح نسبة 0، والجدول )من كل نموذج صعب ثالث فقراتأأخذ وتم  ،بدائل ةبدائل والخمس ةواألربع ،بدائل

 .الثةالثالث على النماذج الثالطلبة منخفضي القدرة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرات الصعبة 
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   (0الجدول )
 نسبة الطالب منخفضي القدرة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرات الصعبة 

الثالثة االختبارنماذج ل  

نموذجال الذين أجابوا إجابة صحيحة الطلبةنسبة  الفقرة   

  األول

1 0.22 

2 0.21 

3 0.20 

  الثّاني

1 0.22 

2 0.21 

3 0.19 

 الثالث

1 0.12 

2 0.11 

3 0.16 

 نسبة الطلبة منخفضي القدرة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرات الصعبة أن( 0يتبين من الجدول )
وفي  ،ثالثةالالتي هي نسبة التخمين في حالة المموهين وعدد البدائل  ،(3.00أقل من )كانت في النموذج األول 

وفي  نسبة التخمين في حالة الثالثة مموهات وعدد البدائل أربعة التي هي ،(3.20أقل من ) كانت الثّانيالنموذج 
 ،التي هي نسبة التخمين في حالة األربعة مموهات وعدد البدائل خمسة ،(3.23أقل من ) كانت النموذج الثالث

 . نماذجه الثالثةوبهذا يتحقق أفتراض التخمين لفقرات االختبار ب

 ( ؟α=5...تقدير القدرة عند مستوى الداللة ) فيجد أثر لعدد المموهات هل يو  سؤال الول:الالنتائج المتعلقة ب
( 033) قدرة المفحوصين وعددهمل المعياري االنحرافحساب المتوسط الحسابي و لإلجابة عن الس ال تم    

 .يبين نتائج ذل  (1)الجدول و ، (Bilog-mg3) باستخدام برنامج لكل نموذج من نماذج االختبار الثالثة
 (1ول )الجد

 المعياري لقدرة المفحوصين االنحرافالمتوسط الحسابي و 

وسط الحسابيمتال النموذج المعياري االنحراف   
 0.10 0.4271 األول
 0.08 0.4553 الثّاني
 0.08 0.4040 الثالث
 0.09 0.4288 الكلي
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باااااااااااااااااين  تقااااااااااااااااادير القااااااااااااااااادرة تتاااااااااااااااااراوح ل ات الحساااااااااااااااااابيةمتوساااااااااااااااااطال أن( 1يتباااااااااااااااااين مااااااااااااااااان الجااااااااااااااااادول)
تحلياااااااااااال التبااااااااااااين األحاااااااااااادي كمااااااااااااا  إجاااااااااااراء(، ولفحاااااااااااص داللاااااااااااة الفااااااااااااروق تااااااااااام 3.2000) وباااااااااااين( 3.2323)

 (..يبينه الجدول )
 
 
 
 

 (.الجدول )
 ألثر عدد المموهات على دقة تقدير القدرة نائج تحليل التباين األحادي

F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين قيمة اختبار   الداللة 
ات عدد المموه  3.660 2 3.330 41.751 3.000 

   3.008 1497 11.825 الخطت
    1499 12.485 المجموع

 ولمعرفااااااااااة ،القاااااااااادرة تقاااااااااادير دقااااااااااة علااااااااااى المموهااااااااااات لعاااااااااادد أثاااااااااار وجااااااااااود (.) ماااااااااان الجاااااااااادول يتبااااااااااين
 نتااااااااااائج يبااااااااااين( 2)والجاااااااااادول شاااااااااايفيه، بطريقااااااااااة بعديااااااااااة مقارنااااااااااات عماااااااااال تاااااااااام الفااااااااااروق تناااااااااااك ماااااااااان لصااااااااااالح

 . ذل 
 (2) الجدول

 تقدير القدرة على المموهات عدد ألثر البعدية رناتالمقا

الثّانيالوسط  الوسط األول  مستو  الداللة الفرق بين المتوسطات 
 0.000 *0282.- الثّاني األول

 0.000 *02314. الثالث األول

 0.000 05128. الثالث الثّاني

 ،المموهين اختبار مع بالمقارنة تمموها الثالثة اختبار لصالح تناك الفروق أن( 2) الجدول من يتبين
 ت الفروقناوكذل  ك ،مموهات اختبار األربعة مع بالمقارنة مموهات الثالثة اختبار لصالح ت الفروقناوكذل  ك
 تزودنا التي المعلومات خالل من ذل  ريتفسيمكن و  ،مموهات اختبار األربعة مع بالمقارنة المموهين اختبار لصالح

 الفقرة تل  معلوماتية ارتفاع يفسر مما أكبر بشكل األفراد بين ا  ز تمي األكثر البدائل ذات الفقرة نإ حيث ، الفقرة بها
مين بزيادة عدد البدائل تقل الفرصة في التخه أنإلى وقد يعز  ذل   ،الفرد لقدرة تقديرها دقة من سيزيد بالتتكيد وهذا

 .المعلوماتيةالذي ينعكي على ارتفاع دالة وبالتالي تزداد دقة التقدير 
 ؟ المموهات عدد باختالف للفقرات السيكومترية الخصائص تقدير ختلفي هل :الثّاني سؤالالب المتعلقة النتائج

 الفقرة وثبات معلومات دالة وأقصى والصعوبة التمييز من كل تقدير خطت حساب تم الس ال عن لإلجابة   
  (2) الجدول يوضحها كما االختبار من الثالثة للنماذج

 ( 2)جدول
 لالختبار الثالثة للنماذج وثبات الفقرة وصعوبتها وتمييزها معلوماتية دالة وأقصى والصعوبة التمييز من كل تقدير خطت قيم 

 عدد
 تقدير دقة التمييز الفقرة المموهات

 تقدير خطأ الصعوبة التمييز
 دالة أقصى الصعوبة

 أقصى تقدير خطأ معلوماتية
 دالة سطمتو للفقرة معلومات دالة

 ثبات الفقرة معلومات
 الفقرة

2 1 0.808 0.141 -1.539 0.239 0.163 0.0568 0.11 0.1 
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2 0.618 0.106 -0.743 0.184 0.095 0.0327 0.084 0.1 

3 1.365 0.235 -1.458 0.162 0.466 0.1607 0.22 0.2 

4 1.149 0.176 -1.082 0.133 0.33 0.1011 0.212 0.2 

5 1.539 0.304 -1.611 0.185 0.592 0.2336 0.224 0.2 

6 0.825 0.152 -1.959 0.313 0.17 0.0627 0.096 0.1 

7 1.535 0.182 -0.985 0.096 0.589 0.14 0.327 0.2 

8 0.337 0.077 0.799 0.323 0.028 0.0129 0.027 0 

9 1.407 0.191 -1.17 0.121 0.495 0.1347 0.267 0.2 

10 1.242 0.193 -1.262 0.146 0.386 0.1198 0.218 0.2 

11 1.411 0.178 -0.845 0.097 0.498 0.1255 0.309 0.2 

12 0.686 0.114 -1.542 0.264 0.118 0.0391 0.086 0.1 

13 0.904 0.133 -1.034 0.155 0.204 0.06 0.151 0.1 

14 2.005 0.257 -0.923 0.074 1.005 0.2575 0.471 0.3 

15 0.89 0.123 -0.725 0.133 0.198 0.0549 0.158 0.1 

16 0.993 0.139 -0.928 0.134 0.247 0.069 0.18 0.2 

17 0.421 0.086 -0.391 0.228 0.044 0.0182 0.042 0 

19 0.856 0.123 -0.767 0.142 0.183 0.0528 0.147 0.1 

20 1.386 0.218 -1.313 0.138 0.481 0.151 0.243 0.1 

22 0.569 0.115 -1.798 0.361 0.081 0.0328 0.061 0.2 

23 0.844 0.133 -1.11 0.175 0.178 0.0561 0.133 0.1 

24 0.975 0.131 0.041 0.104 0.238 0.0638 0.198 0.1 

25 1.008 0.135 -0.469 0.105 0.254 0.0683 0.203 0.2 

26 0.983 0.168 -1.556 0.216 0.242 0.0827 0.142 0.2 

27 0.997 0.151 -1.276 0.171 0.249 0.0755 0.162 0.1 

28 1.163 0.166 -1.085 0.131 0.338 0.0963 0.215 0.1 

29 0.916 0.141 -0.933 0.145 0.21 0.0646 0.158 0.2 

30 0.578 0.097 -0.047 0.161 0.084 0.0281 0.078 0.1 

0 1 1.008 0.15 -1.23 0.162 0.254 0.0757 0.167 0.1 

2 0.525 0.099 -0.83 0.225 0.069 0.0259 0.062 0.1 

3 1.071 0.204 -2.008 0.283 0.287 0.1093 0.123 0.1 

4 1.306 0.173 -1.004 0.112 0.426 0.1129 0.261 0.1 

5 0.815 0.201 -3.296 0.697 0.166 0.0817 0.047 0.2 

6 1.071 0.146 -1.359 0.167 0.287 0.0784 0.172 0 

7 0.73 0.123 -1.894 0.307 0.133 0.0448 0.085 0.1 

8 0.567 0.104 1.188 0.257 0.081 0.0295 0.068 0.1 

9 1.213 0.165 -1.469 0.165 0.368 0.0999 0.191 0.1 

10 0.787 0.151 -2.295 0.38 0.155 0.0595 0.079 0.2 

11 1.223 0.155 -0.921 0.11 0.374 0.095 0.245 0.1 

12 0.586 0.11 -2.032 0.383 0.086 0.0323 0.06 0.2 

13 0.968 0.144 -1.301 0.176 0.234 0.0697 0.154 0.1 

14 1.785 0.252 -1.31 0.113 0.797 0.2253 0.323 0.1 

15 0.69 0.113 -0.851 0.179 0.119 0.039 0.101 0.2 

16 1.03 0.14 -0.581 0.108 0.265 0.0718 0.206 0.1 

17 0.455 0.09 0.932 0.269 0.052 0.0205 0.047 0.2 

19 0.521 0.101 -1.058 0.253 0.068 0.0263 0.06 0 

20 1.105 0.165 -1.43 0.173 0.305 0.0914 0.174 0.1 

22 0.886 0.15 -1.548 0.227 0.196 0.0666 0.124 0.1 

23 0.909 0.134 -1.072 0.158 0.207 0.061 0.151 0.1 

24 0.798 0.115 -0.139 0.122 0.159 0.0458 0.139 0.1 

25 0.897 0.118 -0.332 0.116 0.201 0.0528 0.169 0.1 

26 0.899 0.144 -1.718 0.243 0.202 0.0649 0.118 0.1 

27 1.335 0.168 -1.002 0.106 0.446 0.1121 0.269 0.1 

28 0.893 0.123 -0.593 0.123 0.199 0.0551 0.162 0.2 

29 1.117 0.144 -0.679 0.108 0.312 0.0802 0.23 0 

30 0.476 0.098 -1.929 0.42 0.057 0.0234 0.045 0.2 

2 1 1.359 0.162 -0.601 0.088 0.462 0.11 0.316 0.2 

2 0.731 0.109 0.047 0.131 0.134 0.04 0.119 0.1 

3 0.994 0.176 -1.988 0.281 0.247 0.0877 0.116 0.1 

4 1.203 0.141 -0.683 0.102 0.362 0.0849 0.257 0.2 

5 0.776 0.166 -2.983 0.561 0.151 0.0645 0.055 0.1 

6 1.229 0.155 -0.949 0.112 0.377 0.0951 0.245 0.2 

7 1.026 0.145 -1.274 0.163 0.263 0.0746 0.168 0.1 

8 0.506 0.093 1.424 0.306 0.064 0.0236 0.054 0.1 

9 1.391 0.172 -0.845 0.098 0.484 0.1197 0.303 0.2 

10 0.896 0.14 -1.574 0.22 0.201 0.0628 0.125 0.1 

11 1.2 0.152 -0.675 0.098 0.36 0.091 0.257 0.2 
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12 0.803 0.115 -0.688 0.142 0.161 0.0461 0.134 0.1 

13 1.226 0.162 -0.834 0.103 0.376 0.0993 0.254 0.2 

14 1.59 0.207 -1.237 0.114 0.632 0.1649 0.298 0.2 

15 0.74 0.11 -0.209 0.131 0.137 0.0408 0.122 0.1 

16 0.881 0.119 -0.361 0.115 0.194 0.0526 0.163 0.1 

17 0.786 0.114 -0.05 0.123 0.155 0.0446 0.136 0.1 

19 0.705 0.105 -0.797 0.168 0.124 0.0372 0.105 0.1 

20 1.137 0.146 -0.981 0.123 0.323 0.0829 0.217 0.2 

22 0.819 0.121 -0.967 0.161 0.168 0.0495 0.131 0.1 

23 0.945 0.131 -0.843 0.133 0.223 0.0618 0.17 0.1 

24 0.837 0.114 -0.261 0.118 0.175 0.0478 0.151 0.1 

25 1.049 0.123 0.207 0.1 0.275 0.0644 0.222 0.2 

26 1.111 0.148 -1.134 0.14 0.308 0.0821 0.198 0.2 

27 1.61 0.203 -0.648 0.076 0.648 0.1631 0.398 0.3 

28 0.668 0.106 -0.93 0.188 0.112 0.0353 0.094 0.1 

29 1.116 0.139 -0.683 0.109 0.311 0.0774 0.229 0.2 

30 0.73 0.11 -0.751 0.161 0.133 0.0402 0.113 0.1 

   يلي ما( 9) الجدول من يتبين   
 وبمتوسط( 22..3) و( - 0.202)بين تراوحت الصعوبة معلمة قيم أن يتبين  األول النموذج بالنسبة إلى -

( 1) رةالفق وحصلت( 22..3) وبلغ صعوبة معامل أعلى على( 2) رقم الفقرة حصلت وقد (-3.02) قدرة حسابي
( 2.330)و( .3.00) بين تراوحتف التمييز لمعامالت بالنسبة أما ،(-0.202) وبلغ صعوبة معامل أدنى على

 الفقرة وحصلت( 2.330) وبلغ يزيتم معامل أعلى على( 02) رقم الفقرة وحصلت( 0.0.0) قدرة حسابي وبمتوسط
( 3.3220) بين تراوحت معلومات دالة أقصى أن كما ،(.3.00) وبلغ تمييز معامل أدنى على( 2) رقم
 وبمتوسط( 3.0230)و( 3.3212) بين الفقرات ثبات وتراوح (3.00100) قدرا يحساب وبمتوسط( 0.3322)و

 .(3.0.000) قدرا حسابي
 وبمتوسط( 1.188) و( -0.221)  بين تراوحت الصعوبة معلمة قيم أن نالحظ  الثّاني النموذج بالنسبة إلى-

 الفقرة وحصلت( 0.022) وبلغ صعوبة معامل أعلى على( 2) رقم الفقرة حصلت وقد(  -0.302)  قدرة حسابي
( 3.200) بين تراوحتف التمييز لمعامالت بالنسبة أما ،(-0.221) وبلغ صعوبة معامل أدنى على( 0) رقم
 (20..0) وبلغ تميز معامل أعلى على( 02) رقم الفقرة وحصلت( 0.02) قدرا حسابي وبمتوسط( 20..0)و

 بين تراوحت معلومات دالة أقصى أن كما ،(3.200) وبلغ تمييز معامل أدنى على( .0) رقم الفقرة وحصلت
( 3.2220)و( 3.3200) بين الفقرات ثبات وتراوح (3.2220) قدرة يحساب وبمتوسط( 212..3)و( 3.3002)

 .(.3.020) قدرا حسابي وبمتوسط
 وبمتوسط( 0.222) و( - 2.220) بين تراوحت الصعوبة علمةم قيم أن نالحظ  الثالث النموذج بالنسبة إلى-

 الفقرة وحصلت( 0.222) وبلغ صعوبة معامل أعلى على( 2) رقم الفقرة حصلت وقد(  -20...3) قدرة حسابي
( 0.10)و( 3.031) بين تراوحتف التمييز لمعامالت بالنسبة أما ،(-2.220) وبلغ صعوبة معامل أدنى على( 0)

 الفقرة وحصلت( 0.10) وبلغ تميز معامل أعلى على( .2) رقم الفقرة وحصلت( 0.302) قدرا حسابي وبمتوسط
( 3.312) بين تراوحت معلومات دالة أقصى أن كما ،(3.031) وبلغ تمييز معامل أدنى على( 2) رقم
 وبمتوسط( 3.2222)و( 3.3000) بين الفقرات ثبات وتراوح (3.00100) قدرا حسابي وبمتوسط( 3.1220)و

 .(3.0120) قدرا حسابي
 دالة وأقصى والصعوبة التمييز من كل تقدير لدقة األحادي التباين تحليل إجراء تم الفروق داللة والختبار   

 .يبين نتائج ذل  (03) جدولوال الفقرة، وثبات معلومات
( 03) الجدول  

لفقرةل السيكومترية الخصائص تقدير بدقة المتعلق األحادي التباين تحليل نتائج   
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دقة    
 تقدير

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

F قيمة  
 اختبار

 الداللة
 

 0.262 1.361 0.002 2 0.004 عدد المموهات التمييز
   0.002 84 0.140 الخطت

    86 0.144 المجموع
 0.066 2.815 0.029 2 0.057 عدد المموهات الصعوبة

   0.010 84 0.866 الخطت
    86 0.923 المجموع

أقصى 
دالة    
 معلومات

 0.332 1.117 0.002 2 0.005 عدد المموهات
   0.002 84 0.184 الخطت

    86 0.189 المجموع
ةقر ثبات الف  0.197 1.654 0.006 2 0.012 عدد المموهات 

   0.004 84 0.311 الخطت
    86 0.323 المجموع

 
 لفقرات السيكومترية الخصائص تقدير دقة على المموهات لعدد أثر وجود عدم( 03) الجدول من يتبين

 . الفقرة ثبات معلومات، دالة أقصى الصعوبة، التمييز، االختبار
 :التوصيات

  توصي الدراسة بما يلي
 للفقرات السيكومترية الخصائص تقدير دقة في متعدد من االختيار لفقرات المموهات عدد أثر دراسة -

 .األخر  ةالثنائياذج النم وفق الختباروا
 .مختلفة وفئات مختلفة دراسية مواد وضمن المجال هذا في الدراسات من المزيد إجراء -
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 :المراجع
 دار المسيرة.  ناالتعلم، عمتقويم  (.2330) أبو عالم، رجاء محمود. -
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