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معين سلمان سليم النصراوين

دالة معلومات الفقرة واالختبار والثبات

Information Function for Item and Test and Reliability When Using
Three Forms of Multi-Choice Test Under Item Response Theory
Mo’en Salman Alnasraween
Assistant Professor –Educational and Phsychological College Amman Arab
Uinversity
mueen@aau.edu.jo & mueen1234@hotmail.com
Abstract
This study aimed at revealing the effect of the number of alternatives
in the multiple choice tests on the information function of the item and the
test according to the three-parameter model under the item response theory.
To achieve the objective of the study, a multi-choice achievement test was
constructed in the second part of mathematics subject for the 10th grade
students in the public schools in the capital city of Amman. The final test
consists of 38 paragraphs and three models are prepared, which differ only in
the number of item alternatives. The sample of the study consisted of 1530
students. The results of the study showed statistically significant differences
in reliability in favor of the five- alternative form, as well as the fouralternative form, the results also showed no statistically significant
differences between the arithmetic means of the information function due to
the variable number of item alternatives.
Keywords: number of alternatives; multiplechoice test; three parameter
model.
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في إطار نظرية االستجابة للفقرة
معين سلمان سليم النصراوين
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مستخلص البحث:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدّد على دالة
معلومات الفقرة واالختبار وفق النموذج الثالثي المعلمة في إطار نظرية االستجابة للفقرة؛ ولتحقيق
هدف الدراسة ت َّم بناء اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدّد في الجزء الثاني من مبحث
تكون
الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة ع ّمانّ ،
االختبار في صورته النهائية من ( ) 83فقرة وتم إعداد ثالثة نماذج منه تختلف فقط في عدد بدائل
تكونت عينة الدراسة من ( )0381طالبًا من طلبة الصف العاشر ،أظهرت نتائج الدراسة
فقراتهاّ ،
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الثبات لصالح النموذج ذي الخمسة بدائل ،والنموذج ذي االربعة
بدائل ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدالة
المعلومات يُعزى لمتغير عدد البدائل للفقرة.
الكلمات المفتاحية :عدد البدائل؛ اختبار االختيار من متعدّد؛ النموذج ثالثي المعلمة.
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المقدمة
انتشر استخدام االختبارات انتشارا ً واسعا ً في العديد من المجاالت ،وتستخدم لإلشارة إلى
درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه المفحوص في مجال دراسي عام أو متخصص ،وتكتسب عملية
تقويم األفراد أهمية كبيرة بقدر أهمية القرارات التي تبنى عليها ،وبقدر خطورة القرارات الخاطئة التي
يمكن أن تترتب على ذلك في المواقف والمجاالت المتعددة ،وبالتالي يجب أن توفر االختبارات
معلومات تتسم بالصدق والدقة ،وهذا يمكن أن يتحقق من خالل التخطيط واإلعداد الجيد لهذه
االختبارات.
أدّى انتشااار االختبارات الموضااوعية إلى التعدّد في األشااكال التي تتخذها هذه االختبارات،
فهنالك اختبارات المزاوجة ،واختبارات الصااواو والخط  ،واختبارات التكميل ،واختبارات االختيار
من متعدد  Multiple Choice Questionالتي تُعدّ أكثر أنواع األساائلة الموضااوعية اسااتخدا ًما في
المؤسسات التعليمة؛ وأكثرها استخداما ً
وانتشارا في االختبارات التحصيلية وغيرها من االختبارات،
ً
ويت ّكون سااؤال االختيار من متعدّد من قساامين رئيسااين هما :متن السااؤال الذي يحتوي على المشااكلة،
وعموما يُعدّ هذا النمط من
ومجموعة من البدائل أو المموهات باإلضاااااااافة لإلجابة الصااااااحيحة،
ً
االختبارات الموضوعية األكثر استخدا ًما عند بناء بنوك األسئلة ،أو إجراء االختبارات التكيفية؛ وذلك
كبير من المفحوصين ،وسهولة التصحيح
لما يتمتع به هذا النمط من مرونة ،وقدرة على اختبار عد ٍد ٍ
ووالموضاااااوعية وثبات الدرجات ،وتوفر االختبارات الموضاااااوعية تغطية جيدة للمادة الدراساااااية،
وتقيس نواتج التعلم في المساااتويات العقلية العليا من المجال المعرفي ،ويُعد اختيار عدد بدائل الفقرة
المناساااااب من القااااااايا التي جرى االهتمام بها ،لمعرفة األثر الناتج منها على دالة المعلومات وعلى
الخط المعياري في التقدير في نظرية االستجابة للفقرة ).(Sahin & Anil, 2017
ونظرية االساااتجابة للفقرة تساااتند على افتراا َّ
أن احتمال إجابة المفحوص إجابة صاااحيحة
توضاااح هذه النظرية العالقة بين قدرة المفحوص
عن الفقرة يتحدّد بقدرة الفرد وبصاااعوبة الفقرة ،كما
ّ
واحتمال إجابته على الفقرة إجابة صااااااحيحة؛ وذلك من خالل نماذج رياضااااااية تصااااااف هذه العالقة
بداللة قدرة الفرد ومعالم الفقرة ،وتفترا هذه النظرية إمكانية التنبؤ ب داء األفراد ،أو تفسااااااير أدائهم
في اختبار نفسااي أو تربوي معين في ضااوء خاصااية أو خصااائص مميزة لهذا األداء ،وقد أنبثق عن
هذه النظرية مجموعة من النماذج تُعرف بنماذج الساااامات الكامنة تصااااف العالقة بين أداء الفرد على
الفقرة والقدرة الكامنة وراء هذا األداء ).(Kim & Lee, 2017
وتقوم نظرية االستجابة للفقرة على افتراضات أساسية هي( Demars, 2010; Onn, :
)2013
(أ) أحادية البعد  :Uni- Dimensionalityويتحقق هذا االفتراا حينما تقيس الفقرات المكونة
مؤثر واح ٍد فقط على األداء ،ويُساااااامى هذا
لالختبار بعدًا واحدًا فقط؛ م ّما يعني وجودَ عام ٍل
ٍ
العامل بالقدرة المقاسااااااة باالختبار ،والذي يمكن أن تُعزى إجابة المفحوص لفقرات االختبار
لهذه القدرة.
(ب) االستتتتتتتقالض المو تتتتتتعي  :Local Independenceويعني َّ
أن احتمال إجابة المفحوص عن
الفقرة إجابة صحيحة يكون مستقالً إحصائيًا عند مستوى قدرة معين عن إجابته على أية فقرة
أخرى في االختبار.
(ج) منحنى خصائص الفقرة ) :Item Characteristic Curve (ICCأي أنه يمكن التعبير بيانيا ً
باقتران متصاااااعد يُساااامى منُحنى خصااااائص الفقرة عن العالقة بين أداء الفرد والساااامة التي
يقيسها االختبار.
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حيث إن:
) :Pi (θتمثل احتمال إجاب ِة الفر ِد ذي القدرة ) (θعلى الفقرة ( )iإجابة صحيحة.
 :Dقيمة ثابتة وتساوي (.)0.1
 :biمعلمة الصعوبة للفقرة ).)i
 .eاألساس اللوغاريتمي الطبيعي ويساوي (.)8.103
دالة معلومات الفقرة واالختبار
وتُعدّ دالة المعلومات من المفاهيم األساسية في نظرية االستجابة للفقرة؛ ومن خالل دالة
المعلومات يمكن تحديد النقطة على متصل القدرة حيث يمكن الحصول على أقصى معلومات عند
مستوى قدرة ( )θمحدّد ،وهي أداة لوصف كل من الفقرات واالختبار ،كما أنها وظيفة للعالقة بين
قدرة الفرد والمعلومات التي تقد ّمها الفقرة ،إذ تعبّر هذه الدالة عن كمية المعلومات التي يمكن أن توفرها
فقرات االختبار عند مستوى قدرة محدّد ،ولعل من أهم التطبيقات التي تزود بها دالة المعلومات هي
(:)Ha, 2017
أ -المساهمة في بناء االختبارات ب نواعها المختلفة ،واختيار فقرات االختبار بنا ًء على كمية
المعلومات التي يمكن أن تقدّمها كل فقرة وبما يتوافق مع هدف االختبار والغرا الذي صمم
ألجله.
و -المقارنة بين االختبارت المختلفة ،وتقييم مدى دقة أدوات القياس ،والمقارنة بين طرق التصحيح
المستخدمة في االختبارات المختلفة ،ولعل أهم ما يُميز دالة المعلومات أنها يمكن أن تُعّرف
عند كل مستوى من مستويات القدرة ( )θعلى المتصل ،وال تت ثر دالة المعلومات ألية فقرة
بالمعلومات التي تقدمها الفقرات األخرى بنفس االختبار ،والمعادلة اآلتية تبين دالة معلومات
الفقرة ):(Yen & Fitzpatrick, 2006 , p.126
P´(𝜃)2
= )𝜃( 𝑖𝐼
)𝜃(𝑖𝑄)𝜃(𝑖P
حيث إن:
)𝜃( 𝑖𝐼  :دالة المعلومات للفقرة (.(i
)𝜃(´ :Pالمشتقة األولى الحتمال اإلجابة الصحيحة عن الفقرة ).(i
)𝜃(𝑖 :Pاحتمال اإلجابة الصحيحة عن الفقرة ).(i
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(د) انعدام تأثير السرعة في اإلجابة  :Speedednessأي أن عدم إجابة الفرد إجابة صحيحة عن
فقرات االختبار ال يعود لايق الوقت ،بل الفتقاره للقدرة الالزمة لإلجابة عن السؤال إجابة
صحيحة.
النموذج ثالثي المعلمة
يفترا هذا النموذج أن الفقرات تتباين من حيث درجة الصعوبة والتمييز ،كما َّ
أن مستويات
التخمين لدى المفحوصين تختلف من فقرة ألخرى ،واحتمال أن يجيب المفحوص عن الفقرة إجابة
صحيحة من خالل التخمين العشوائي تساوي ( )0مقسو ًما على عدد بدائل الفقرة وت خذ معادلة هذا
النموذج الشكل اآلتي)(De Ayala, 2010 : , p.149
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)𝜃(𝑖𝑄  :احتمال اإلجابة الخط عن الفقرة ).(i
عالقة معالم الفقرات بدالة المعلومات
يمكن وصف عالقة كل من معلمة الصعوبة والتمييز والتخمين للفقرة ،وتحديد األثر الذي
تتركه الفقرات على دالة المعلومات من خالل المعادلة اآلتية ):(Linden & Hambleton,1997
𝐷 2 𝑎𝑖 2

] 𝐼(𝜃, 𝑈𝑖)𝑚𝑎𝑥 = 8(1−𝑐𝑖 2 ) [1 − 20𝑐𝑖 − 8𝑐𝑖 2 + (1 + 8𝑐𝑖)3/2

حيث إن:
𝑥𝑎𝑚)𝑖𝑈  :𝐼(𝜃,قيمة دالة المعلومات : ci ،معلمة التخمين : ai ،.معلمة التمييز :D ،ثابت ويساوي
(.)0.11
وتبيّن المعادلة أعاله أن هناك أثرا ً لكل من معلمة الصعوبة ومعلمة التمييز ومعلمة التخمين
على دالة المعلومات على النحو اآلتي:
أ -كلما كانت قيمة معلمة الصعوبة ( )bقريبة من مستوى القدرة ( )θللمفحوص أدى ذلك لزيادة
كمية المعلومات التي تقدمها الفقرة.
و -تزداد قيمة دالة المعلومات كلما قلت معلمة التخمين ( )cواقتربت من الصفر ،وأعلى قيمة
لدالة المعلومات يمكن الوصول لها حينما تصبح قيمة معلمة التخمين مساوية للصفر ،وعندها
فإن قيمة القيمة القصوى لدالة المعلومات ( )maxθتساوي معلمة الصعوبة ) ،(bوعندما تكون
قيمة معلمة التخمين أكبر من صفر ) (c >0فإن قيمة ( )maxθتصبح إلى يمين معلمة الصعوبة
).(b
ج -بزيادة قيمة معلمة التمييز ) )aيقل التباين ،ويرتفع منحنى المعلومات وبالتالي تزداد قيمة
المعلومات.
دالة معلومات االختبار
إن دالة المعلومات لالختبار عند مستوى قدرة ( )θهي عبارة عن مجموع دوال المعلومات
للفقرات المكونة لهذا االختبار عند ذلك المستوى للقدرة ( ،)θوالمعادلة اآلتية تبين كيفية إيجاد دالة
المعلومات لالختبار :
𝑛

)𝜃( 𝑖𝐼 ∑ = )𝜃(𝐼
𝑖=1

حيث إن:
) : I( θدالة معلومات االختبار ،دالة معلومات الفقرةIi(θ) .
يزود بها االختبار عند مستوى قدرة ( )θعكسيًا مع مستوى
ويرتبط مقدار المعلومات التي ّ
الدقة كما يتّاح من المعادلة اآلتية )(Partchev ,2004

حيث إن:
) : SE(θالخط المعياري في التقدير ) : I(θ) ،(Standard Error of Estimateدالة المعلومات.
إن معدل الخط المعياري في تقدير معلمة القدرة للمفحوص يرتبط مع الثبات وفقًا للنظرية
الكالسيكية في القياس المعروف بالعالقة rxx=1-(SEE)2؛ فاالختبار ذو الثبات المرتفع تكون قيمة
الخط المعياري في التقدير له متدنية ،وكمية المعلومات التي يقدمها تكون كبيرة؛ فالخط المعياري
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الدراسات السابقة
أجرى واغنر وهارفي ( )Wagner & Harvey, 2003دراسة هدفت إلى تطوير أداة
جديدة ألوجه التفكير الناقد الختبار واتسون-جليسر باستخدام النموذج الثالثي المعلمة ،وقام الباحثان
بزيادة عدد البدائل (المموهات) لتكوين اختبار جديد ( Wagner Assessment Test)WATللحد
ب وطالبة في المستوى الجامعي ،وقد
من درجة التخمين ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )711طال ٍ
أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين زيادة عدد البدائل ونسبة التخمين في االختبار المطور
( ،)WATوكذلك تحسّن في دالة معلومات الفقرة لالختبار المطور ،وكانت أخطاء القياس في اختبار
واتسون -جليسر ( )WGCTأكبر من أخطاء القياس لالختبار المطور ( )WATبمقدار  %31على
األقل.
أجرى عيلبوني ( )8111دراسااااااة هدفت إلى معرفة أثر عدد البدائل وجاذبيتها في فقرات
االختيار من متعدد على التوافق مع النموذج ثالثي المعلمة ،ولتحقيق هدف الدراسااة قام الباحث ببناء
اختبار تح صيلي في مادة الرياضيات لل صف التا سع األساسي ،تكونت أداة الدراسة من ثالثة أشكال
اختبارية لكل منها ( )31فقرة ،في الشااااااكل األول خمس بدائل للفقرة ،والشااااااكل الثاني له ثالثة بدائل
بحذف بديلين عشاااوائيًا من الشاااكل األول ،والشاااكل الثالث له ثالثة بدائل أيااااا ً بحذف البديلين األقل
ً
تمييزا من الشكل األول ،تكونت عينة الدراسة من ( )0131طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع في
مدارس مدير ية الترب ية والتعليم إر بد ال ثان ية ،تم تطبيق االخت بارات ب شاااااا كال ها الثال ثة على أفراد
الدراسااااااة ،ومن ثم ُحللت االسااااااتجابات ،وأظهرت النتائج توافق الفقرات مع النموذج الثالثي المعلمة
لدى االختبار ب شااكاله الثالثة ،كما أظهرت النتائج أيا اا ً تطابق الفقرات للشااكال الثالثة لالختبار مع
النموذج ثالثي المعلمة بعد حذف ( )8فقرات من الشااااااكل األول لالختبار والذي يحتوي على ()31
فقرة .،وأظهرت النتائج ومن خالل مقارنة خصاااااائص الفقرات واالختبار للشاااااكال الثالثة من حيث
معامالت الصااااااعوبة والتمييز والتخمين ودالة المعلومات وثبات االختبار إلى َّ
أن الشااااااك َل األو َل ذا
الخمس ِة بدائل هو األفال مقارنة مع الشكلين الثاني والثالث.
وأجرى الغامدي ( )8113دراسة هدفت لمعرفة أثر عدد البدائل في الخصائص السيكومترية
الختبار تحصيلي في الرياضيات للصف التاسع األساسي في المملكة العربية السعودية ،تكونت عينة
ب ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ()α=0.05
الدراسة من ( )0711طال ٍ
بين متوسطات قيم معامالت الصعوبة للنموذجين ذي الخمسة بدائل وذي الثالثة بدائل وكانت هذه
الفروق لصالح النموذج ذي الثالثة بدائل ،كما أظهرت النتائج فروقا ً ذات داللة إحصائية بين متوسطات
قيم معامالت الصعوبة للنموذجين ذي األربعة بدائل وذي الثالثة بدائل وكانت الفروق لصالح النموذج
ذي الثالثة بدائل ،ولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائيا ً تعزى للنماذج فيما يتعلق بمعلمة التخمين.
أما دراسااة الشااريفين وطعامنة ( )8112فهدفت إلى الكشااف عن أثر عدد البدائل في اختبار
ا الختيار من متعدد في تقديرات معلمة القدرة للمفحوصااااااين ،وتقديرات معلمة الصااااااعوبة للفقرات،
واقتران المعلومات للفقرات واالختبار ،ولتحقيق أهداف الدراساااااة تم بناء اختبار تحصااااايلي من نوع
االختيار من متعدد في الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي ت ّكون من ) (40فقرة .وت ّم ت شكيل
بعااااا في عدد بدائل فقراتها فقط (ثالثة بدائل ،أربعة
ثالث صاااور من االختبار تختلف عن بعااااها
ً
بدائل ،خم سة بدائل) لكل صورة من ال صور الثالث على الترتيب .طبقت صور االختبار على عينة
ب وطالبة لكل صورة ،أظهرت النتائج عدم وجود
ب وطالبة بواقع ) (200طال ٍ
مكونة من ) (600طال ٍ
ّ
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للتقدير كما تبيّن المعادلة أعاله يرتبط عكسيًا مع الجذر التربيعي لدالة المعلومات لالختبار
).(Emberston & Reise, 2000
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فروق ذات داللة إحصاااائية بين متوساااطات األخطاء المعيارية في تقديرات معالم الصاااعوبة للفقرات،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية بين معامالت ثبات األفراد تُعزى لعدد البدائل ،بينما كانت
ت دال ل ٍة إحصاااااااائ َّي ٍة بين
ق ذا ِ
معامالت الثبات للفقرات متسااااااااوية ،كما أظهرت النتائ ُج وجودَ فرو ٍ
متوسااااااطات األخطاء المعيار يَّة في تقديرات معالم القدرة للفراد؛ حيث كانت التَّ قديرات أكثر دقة
لقدرات أفراد الصورة األولى لالختبار من قدرات أفراد الصورة الثالثة له ،وكانت التقديرات لقدرات
أفراد الصاااااورة الثانية أكثر دقة منها للصاااااورة الثالثة ،بينما لم تختلف دقة تقدير معالم القدرة للفراد
لكل من الصااورتين األولى والثانية ،إضااافة إلى ذلك أعطت الصااورة األولى كمية معلومات أكبر من
الصورتين الثانية والثالثة عند مستويات القدرة المنخفاة ،بينما أعطت الصورة الثالثة لالختبار كمية
أكبر من المعلومات عند مسااتويات القدرة المتوسااطة والمرتفعة من الصااورتين األخريين .كما بينت
النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين معامالت صدق المحك ولصالح الصورة الثانية لالختبار.
وأجرى تارنت و وير ( )Tarrant & Ware, 2010دراسة هدفت إلى مقارنة الخصائص
السيكومترية لصورتين من اختبارات االختيار من متعدّد المستخدمة في عملية تقييم طلبة تخصص
التمريض ،تختلفان فقراتها في عدد البدائل (ثالثة بدائل ،أربعة بدائل) ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام
الباحثان بتطبيق الصورة ذات األربعة بدائل على عينة استطالعية؛ وذلك لفحص ومقارنة الخصائص
السيكومترية لفقرات االختبار ،والكشف عن الم ّموه الاعيف في عملية اإلجابة ليتم حذفه وتشكيل
الصورة الثانية ذات الثالثة بدائل من االختبار ،تكونت صورة االختبار النهائية من ( )70فقرة في كل
نموذج (ثالثة بدائل ،أربعة بدائل) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى َّ
أن الصورة الثانية (ثالثة بدائل) كانت
أكثر فاعلية على الرغم من قلة المموهات؛ وذلك بسبب قوة هذه المموهات.
كما أجرى ملياني ( )8101دراسااااااة هدفت إلى مقارنة أثر اختالف عدد البدائل في اختبار
االختيار من متعدد على صاااعوبة الفقرة وقدرة الفرد في ضاااوء ك ٍل من النظرية الكالسااايكية ونموذج
راش .ولتحقيق الغرا من ا لدرا ساااااااة تم بناء اختبار تحصاااااايلي من نوع االختيار من متعدد في
الرياضيات لطلبة الصف الثاني الثانوي مكون من ( )83فقرة بصورته النهائية من نوع االختيار من
متعدد في ثالثة نماذج (ثالثي البدائل ،رباعي البدائل ،خماسااااااي البدائل) ،تم تحليل اسااااااتجابات
المفحوصااااااين البالم عددهم ( )338طال بًا لجميع نماذج االختبار الثالثة وفق النظرية الكالساااااايكية
أثر ذي داللة إحصااااااائيَّة للنموذج على
والنموذج اللوجسااااااتي أحادي المعلمة ،أظهرت النتائ ُج وجودَ ٍ
قدرات األفراد المقدرة وفق النظرية الكالساااااايكية ولصااااااالح النموذج ثالثي البدائل ،في حين لم يتبين
أثر ذي داللة إحصااااااائيَّة للنموذج على قدرات األفراد المقدرة وفق نموذج راش ،كما كشاااااافت
وجودَ ٍ
صعوبة المقدرة وفق
نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائيَّة بين قيم معامالت ال ُّ
النَّظريَّة الكالسيكيَّة ونموذج راش للنماذج الثالثة ،وأظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية
للنموذج على قيم معامالت الصااااعوبة المقدرة وفق النظرية الكالساااايكية ،في حين تبين وجود أثر ذي
داللة إحصااااائية للنماذج على قيم معامالت الصااااعوبة المقدرة وفق النموذج أحادي المعلمة ولصااااالح
النموذج ثالثي البدائل.
أما دراسة باغاي وأمراهي ( )Baghaei & Amrahi, 2011فهدفت إلى الكشف عن أثر
اختالف عدد البدائل في أسااائلة االختيار من متعدد على الخصاااائص السااايكومترية لالختبار وفقراته،
كما هدفت الدراسااة إلى تحديد العدد األمثل من البدائل المسااتخدمة في أساائلة االختيار من متعدد والتي
يكون صاااااادقها وثباتها عاليًا ،تكونت عينة الدراسااااااة من( )031طالبًا في إيران ،قام الباحثان ببناء
اختبار من نوع االختيار من متعدد ،ت لف من ثالثة نماذج؛ النموذج األول لكل فقرة من فقراته خمسااة
بدائل ،والنموذج الثاني لكل فقرة من فقراته أربعة بدائل ،أما النموذج الثالث فلكل فقرة من فقراته
ثالثة بدائل ،تم تطبيقها على أفراد الدراسة ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
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أثر النماذج الثالثة لالختبار(ثالثة ،وأربعة ،وخمسااااة) بدائل على صاااادق وثبات االختبار حيث كانت
متوسطات كل من الثبات والصدق للنماذج الثالثة متقاربة.
وهدفت دراسة يامان ) (Yaman, 2011إلى تحديد العدد األمثل للبدائل في اختبارات
االختيار من متعدد ،وذلك من خالل مقارنة الخصائص السيكومترية الختبارات االختيار من متعدد
في تعليم العلوم ،ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء ( )2اختبارات من نوع االختيار من متعدد ذات أعداد
مختلفة من البدائل (ثالثة بدائل ،أربعة بدائل ،خمسة بدائل) طبقت على أفراد عينة الدراسة البالم عددهم
( )70طالبًا وطالبة جامعيين في تركيا ،أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ثبات فقرات االختبار
المكون من أربعة بدائل.
المكون من ثالثة أو خمسة بدائل أعلى منها بالنسبة لالختبار
ّ
ّ
وأجرى نوادنجول ونابل ) (Nwadinigwe1 & Naibi1 , 2013دراسة هدفت التعرف
إلى أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدد على خصائص االختبار ،تكونت عينة الدراسة من
( )032طالبا ً وطالبة من الصف السادس األساسي في نيجيريا ،وتكونت أداة الدراسة من صورتين
الختبار اختيار من متعدد في الرياضيات الصورة األولى احتوت خمسة بدائل للفقرة ،والصورة الثانية
ثالثة بدائل للفقرة ،وأظهرت نتائج االختبار َّ
أن عدد البدائل يؤثر بشكل دال إحصائيا ً على المتوسط
الحسابي للدرجات وعلى مؤشرات الصعوبة والتمييز للفقرات ،وبشكل عام دعمت النتائج استخدام
اخبارات بثالث بدائل للفقرة.
وأجرى بني عطا والرباعي ( )8108دراسة هدفت الكشف عن أثر عدد بدائل الفقرة وموقع
المموه القوي في فقرات اختبار اختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لالختبار ،ومعالم
مكون من ( )70فقرة اشتمل
الفقرات ،تم بناء اختبار تحصيلي في الرياضيات لطلبة الصف العاشر ّ
االختبار على أربعة نماذج حسب عدد البدائل وموقع المموه القوي ،تكونت عينة الدراسة من ((2111
طالبًا وطالبة لجميع نماذج االختبار األربعة ،وفقًا للنموذج ثالثي المعلمة ،أظهرت نتائج الدراسة بعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معالم الصعوبة للفقرات تُعزى لعدد بدائل الفقرة وموقع
المموه القوي ،وأظهرت نتائج الدراسة ب ن دالة المعلومات لالختبار قد تباينت بتباين نماذج االختبار،
َّ
وأن هنالك فروقا ً دالة إحصائيًا بين قيم معامالت الثبات اإلمبريقي وجاءت لصالح النموذج الذي يحوي
خمسة بدائل.
وأجرت أبو مسلم (  ) 8101دراسة هدفت إلى معرفة أثر كل من عدد البدائل وترتيبها
لمفردات اختبار تحصيل دراسي من نوع االختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لالختبار
ومفرداته ،تكونت عينة الدراسة من ( )008طالبا ً وطالبة من معهد البحوث بجامعة القاهرة ،تكونت
أداة الدراسة من ( )31فقرة من نوع االختيار من متعدد وله ثالث صور تختلف في عدد البدائل لكل
فقرة ،أظهرت نتائج الدراسة أن صدق وثبات االختبار من نوع االختيار من متعدد يزداد عندما يكون
االختبار ثالثي البدائل عما لو كان أكثر من ذلك (رباعي أو خماسي البدائل) ،ويزداد ثبات االختبار
عندما يتوزع البديل الصحيح عشوائيا ً بين البدائل األخرى ،وتكون فقرات االختبار أكثر صعوبة كلما
ازداد عدد بدائل الفقرة ،كما تزداد القدرة التمييزية للفقرة كلما ازداد عدد البدائل للفقرة ،وكلما كان
توزيع البديل الصحيح عشوائيا ً بين البدائل األخرى.
وأجرى زواهرة وكوفحي ( )8101دراسة هدفت إلى استقصاء أثر تصفية المموهات في
فقرات االختبار من متعدد على معادلة االختبار ،وتم إعداد اختبار في الرياضيات من نوع االختيار
من متعدد بستة بدائل ،وكونت أربعة نماذج من لكل منها أربعة بدائل للفقرة بعد حذف مموهين من
بدائل فقرات الصورة النهائية لالختبار ،وجرى تطبيق النماذج االربعة على عينة تكونت من ()331
طالبا ً من طلبة الصف السابع األساسي ،أظهرت النتائج أن فاعلية المعادلة وفق نموذج راش تقل عندما
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ال تكون البيانات متطابقة مع النموذج ،كما أظهرت النتائج الت كيد على فعالية معادلة الدرجات باستخدام
نماذج تصفية المموهات.
تعقيب على الدراسات السابقة
اختلفت الدراسااات السااابقة فيما بينها من حيث المرحلة التي تم اسااتهدافها ،فبعاااها اسااتهدفت
طلبة المرحلة األساسية كدراسة بني عطا والرباعي ()8108؛ ودراسة الشريفين وطعامنة (،)8112
في حين اسااتهدف بعاااها اآلخر طلبة المرحلة الثانوية كدراسااة ملياني ()8101؛ وهكذا يتاااح َّ
أن
الدراسات لم تقتصر على مرحلة دراسية دون أخرى ،كما اختلفت الدراسات السابقة في نتائجها وفي
البرامج الحاسااااااوبية والنماذج المسااااااتخدمة في تحليل فقرات االختبار وتدريجها؛ إذ َّ
إن معظم هذه
الدراسااااااات اسااااااتخدمت النموذج أحادي المعلمة وثُنائي المعلمة كدراسااااااة كل من :ملياني ()8101؛
وفرانسااايساااكو ،جوليو ،ودراساااة أبو مسااالم ()8101؛ تارنت ووير ()Tarrant & Ware, 2010؛
باغاي و أمراهي ()Baghaei & Amrahi, 2011؛ دراساااة يامان ) ،(Yaman, 2011باساااتثناء
دراساااة كل من :واغنر وهارفي ()Wagner & Harvey, 2003؛ عيلبوني ()8111؛ دراساااة بني
عطا والرباعي ( ،) 8108وتشاااااااابهت الدراساااااااة الحالية مع دراساااااااة نوادنجول ونابل ), 2013
 (Nwadinigwe1 & Naibi1من حيث اسااااااتخدام نفس عدد البدائل لالختبارات إال َّ
أن األخيرة
اساااااتندت في تحليل البيانات على نظرية القياس التقليدية ،بينما تساااااتند الدراساااااة الحالية على نظرية
االستجابة للفقرة.
يُالحظ عدم وجود اتفاق بين نتائج الدراسات واألبحاث التي أجريت في مجال الكشف عن
أثر عدد بدائل الفقرة على هذه المتغيرات ،وبالتالي جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر عدد بدائل الفقرة
(خمسة بدائل؛ أربعة بدائل؛ ثالثة بدائل) في اختبار االختيار من متعدد على دالة معلومات الفقرة
واالختبار وعلى الخط المعياري في التقدير؛ وذلك باستخدام أحد نماذج نظرية االستجابة للفقرة وهو
النموذج ثُالثي المعلمة ،وبالتالي تميّزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة من حيث
مجتمعها وعينتها والتي تكونت من طلبة الصف العاشر األساسي.
مشكلة الدراسة
ت ُعد االختبارات التحصاااااايلية أداة بالغة األهمية في قياس وتقويم تحصاااااايل الطلبة ،ويُّعد
امتالك المعلم لمبادئ بناء االختبارات التحصيلية هدفا ً بالم األهمية ،فالمعلم مسؤول عن متابعة طلبته
واإل شراف عليهم وتقويم م سارهم ،وإعداد االختبارات وتطبيقها وت صحيحها في جميع مراحل التعليم
المختلفة ،وتتطلب اختبارات االختيار من متعدد مهارات في إعدادها واسااااااتخدامها ،حيث يسااااااتخدم
بعض المعلمين فقرات تحتوي على خمسااااااة بدائل للحدّ من أثر التخمين ،في حين يميل البعض منهم
إلى استخدام فقرات تحتوي على عدد أقل من خمسة بدائل بسبب صعوبة إيجاد بديل خامس ذي درجة
مرتفعااة من الجاااذبيااة والتجااانس مع بقيااة الباادائاال ،ويالحظ أن هنااالااك ضااااااعفاا ً في طريقااة إعااداد
االختبارات من قبل المعلمين بإلضااااااافة لعدم قدرتهم على تحليل نتائج هذه االختبارات وهذا جزء ذو
العمليا ة
أهميااة كبيرة؛ فتحلياال نتااائج االختبااار يُم ّكن المعلم من الوقوف على جوانااب الاااااااعف في
اَّ
التعليميَّة برمتها ،والكثير من المعلمين يكثرون من اساااتخدام األسااائلة ذات اإلجابة المنتقاة في قياساااهم
لتحصيل الطلبة ،األمر الذي يستدعي إجراء المزيد من البحث في األثر الذي يتركه عدد بدائل السؤال
الموضاااااوعي في خصاااااائص االختبار ،وفي دالة المعلومات ،من هنا جاءت هذه الدراساااااة بغرا
الكشف عن أثر عدد البدائل على دالة المعلومات وعلى الثبات لالختبار وفقًا للنموذج ثُالثي المعلمة.
أسئلة الدراسة
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أهمية الدراسة
لهذه الدراسة أهمية نظرية وتطبيقية كما يلي:
األهمية النظرية.
تتمثل األهمية النظرية في توفير أدو نظري يتااااااامن بناء كيفية بناء اختبارات لها خصاااااااائص
ساايكومترية جيدة اسااتنادًا إلى النموذج ثُالثي المعلمة كواحد من نماذج نظرية االسااتجابة للفقرة ،كما
قد تسااهم هذه الدراسااة في دعم األطر النظرية للبحوث المتعلقة بنظرية االسااتجابة للفقرة في من حيث
انتقائها للفقرات المناساااااابة لبناء االختبارات ،وعدد بدائل الفقرة المالئمة ،كما قد تّسااااااهم نتائج هذه
الدراسة في توجه الباحثين للقيام بالمزيد من الدراسات المشابهة.
األهمية العملية.
تتمثل األهميَّة العملية في هذه الدراسة بإعداد اختبار تحصيلي ذي خصائص جيدة يمكن أن
يستخدم ك داة لقياس تحصيل الطلبة في مبحث الرياضيات للكشف عن جوانب القوة والاعف لديهم؛
كما قد ت ُ سهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة متخذي القرار وراسمي السياسات التربوية على تطوير
مهارات تدريس وتقويم مبحث الرياضاااااايات ،وتحسااااااين العملية التعليمية التعلّمية من حيث أهدافها
ووسائلها وتقنياتها من خالل عقد الدورات المتخصصة في مجال بناء االختبارات التحصيلية ،وكيفية
تحليل وتفسير النتائج ،األمر الذي سيقود إلى تطوير النظام التربوي واالرتقاء بنوعية مخرجاته.
مصطلحات الدراسة
اختبار االختيار من متعدّد.
اختبار يتكون من عدد من الفقرات ،حيث تتكون الفقرة من جزأين ،الجزء األول يساااااامى
المتن وقد يكون على شاااكل ساااؤال أو عبارة تتاااامن قااااية معينة تحتاج إلى تكميل إجابة ،ويسااامى
الجزء الثاني بالبدائل والتي هي بمثابة حلول أو إجابات محتملة للسااؤال أو القاااية الواردة في المتن،
تفساايرا لبيانات ومعلومات معطاة
وتتطلب إجابة صااحيحة أو أفااال اإلجابات ،أو إجابة مركبة ،أو
ً
(  .(Thorndike, 2010ويعرف إجرائيا ً على أنه االختبار الذي أعدّه الباحث في محتوى الفصاااااال
المقرر تدريسه لطلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في
الدراسي األول من كتاو الرياضيات
ّ
محافظة العاصمة عمان لقياس درجة اكتسابهم للمفاهيم الرياضية ،والذي يت لف من ثالثة نماذج دون
تغيير في متون فقراتها.
الثبــــات.
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السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قيم معامالت الثبات المقدّرة باستخدام النموذج
الثالثي المعلمة في ثالثة نماذج الختبار تحصيلي في مادة الرياضيات من نوع االختيار من متعدد
تُعزى الختالف عدد بدائل الفقرة (خمسة بدائل؛ أربعة بدائل؛ ثالثة بدائل)؟
السااااااؤال الثاني :هل يوجد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطات قيم دالة المعلومات للفقرة
واالختبار ال ُم قدَّرة باسااااااتخدام النموذج ثُالثي المعلمة في ثالثة نماذج الختبار تحصاااااايلي في مادة
الرياضيات من نوع االختيار من متعدّد تُعزى الختالف عدد بدائل الفقرة (خمسة بدائل؛ أربعة بدائل؛
ثالثة بدائل)؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسااة إلى الكشااف عن أثر اختالف عدد البدائل في أساائلة االختيار من متعدّد على
دالة المعلومات للفقرة واالختبار والثبات؛ باستخدام النموذج الثالثي المعلمة.

معين سلمان سليم النصراوين
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الحصاااااول على نفس النتائج تقريبًا عندما يتم إعادة االختبار نفساااااه على المجموعة نفساااااها
وتحت نفس الظروف ( ،)Pathak, Patro, Pathak, & Valecha, 2013أما التعريف اإلجرائي
للثبات في سااااياق الدراسااااة الحالية فهو قيمة معامل الثبات اإلمبريقي المحسااااوو وفقًا للنموذج ثُالثي
المعلمة.
دالة المعلومات للفقرة.
هي اقتران رياضااااااي يعبّر عن كمية المعلومات المتمثلة في تمييز الفقرة بين مسااااااتويات
عرف ب نها القيمة التي يتم الحصول
القدرة ،ويتم التوصل إليها من بيانات التطبيق وفي هذه الدراسة ت ُ ّ
عليها من .تطبيق المعادلة اآلتية.(Kim & Lee, 2017) Ii (θ) = ai2 Pi (θ) Qi (θ) :
دالة المعلومات لالختبار.
هي اقتران رياضاااااي يعبّر عن مجموع دوال المعلومات لفقرات االختبار (Hambleton,
عرف دالة معلومات االختبار ب نها القيمة
) .Swamithan & Roger, 1991وفي هذه الدراساااااة ت ُ ّ
التي يتم الحصااااااول عليها من تطبيق النماذج الثالثة الختبار الرياضاااااايات الذي أعدّه الباحث لقياس
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي.
النموذج ثُالثي المعلمة .
أحد نماذج نظرية االسااااتجابة للفقرة ،ويفترا أن الفقرات تختلف في صااااعوبتها وتمييزها
وميل المفحوصاااين ذوي مساااتويات القدرة المنخفااااة للتخمين لدى محاولتهم اإلجابة عن الفقرة من
نوع االخت يار من مت عدّد ،ويُرمز لم عا مل التمييز بالرمز ( ،)aوم عا مل الصااااااعو بة بالرمز (،)b
ومعامل التخمين بالرمز ( )cفي المعادلة الرياضاااية التي تربط بين احتمال إجابة المفحوص ذي قدرة
معيّنة إجابة صااااااحيحة عن فقرة ما من جهة والمعالم الثالثة للفقرة من الجهة الثانية (Embreston
).& Reise, 2000
حدود الدراسة ومحدداتها
يتحدّد تعميم نتائج هذه الدراسااة بخصااائص مجتمع الدراسااة والمجتمعات المماثلة له ،إذ ت ّم
جمع بيانات الدراسااة من خالل تطبيق اختبار تحصاايلي في مبحث الرياضاايات ،على عيّنة عشااوائية
عنقودية ت ّم اختيارها من مجتمع طلبة الصاااف العاشااار األسااااساااي المسااا ّجلين في المدارس الحكومية
التابعة لمديرية التربية والتعليم لواء الجامعة في محافظة العاصاامة عمان ،خالل الفصاال الدراسااي
الثاني من العام الدراسي( .)8103/8101
كما يتحدّد تعميم نتائج هذه الدراسة بالخصائص السيكومترية الختبار التحصيل ال ُمستخدم في
هذه الدراسة ،وبالنموذج ال ُمستخدم في تحليل البيانات وهو النموذج الثالثي المعلمة ،كما يتحدّد تعميم
نتائج الدراسة بمدى جديّة ومصداقية استجابة الطلبة على أداة الدراسة.
الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر المس ّجلين في المدارس الحكومية في
ّ
مديرية التربية والتعليم لواء الجامعة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)8103/8101والبالم
عددهم ( )8371طالبا وطالبة ،وذلك حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.
عينة الدراسة
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مقرر الرضيات في
أوالً :تحديد الهدف من االختبار وهو قياس تحصيل طلبة الصف العاشر في ّ
الفصل الدراسي الثاني ( )8103/8101في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم للواء
الجامعة ،وتحليل محتوى الجزء الثاني من الكتاو ،إذ أمكن اشتقاق ( )71هدفًا تعليميا ً،وتصميم
جدول مواصفات االختبار ،وكتابة فقرات االختبار لتغطي المحتوى التعليمي ،وقد بلم عدد فقرات
االختبار بالصورة األولية ( )31فقرة.
ثانياَ :للتحقق من صدق المحتوى تم عرا االختبار بصورته األولية على مجموعة من المحكمين
في الجامعات األردنية ،وت ّم إجراء التعديالت على صياغة بعض الفقرات في ضوء االقتراحات التي
قدمها المح ّكمون ،فقد تم تعديل الفقرة ( )7التي نصت على ميل المستقيم الموازي للمستقيم الذي يمر
بالنقطتين ( ، )2 ،7( ، )3، 8لتصبح بعد التعديل ميل المستقيم ل 0الموازي للمستقيم ل 8الذي يمر
بالنقطتين  “ .....ومن الفقرات األخرى التي تم تعديلها الفقرة( )03والتي نصت إذا كانت هـ زاوية
وكان جتاهـ= 1.1فإن ج( )031يساوي لتصبح بعد التعديل إذا كانت هـ زاوية حادة وكانت جتا هـ
=( )1.1فإن جا( +031هـ) يساوي  ،كما تم حذف ( )08فقرات ليصبح عدد فقرات االختبار بصورته
النهائية ( )83فقرة .
تكونت من ( )81طالبًا من خارج
ثالثاً :تطبيق الصورة النهائية من االختبار على عينة استطالع َّية َّ
عينة الدراسة ،وتحليل الفقرات من خالل حساو معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات
االختبار ،وحساو فاعلية المموهات لفقرات االختبار ،وفي ضوء نتائج تحليل الفقرات ت ّمت المفاضلة
بين الفقرات التي تشترك بقياس الهدف نفسه ،وتم اختيار الفقرات التي تتمتع ب فال معاملي صعوبة
وتمييز ،وبهذا ت َّم االحتفاظ بـ ( )87فقرة في الصورة النهائية من االختبار ،إذ بلم متوسط صعوبة
فقرات االختبار بصورته النهائية ( ،)1.31ومتوسط معامالت تمييزها (.)1.78
رابعاً :حساب فاعلية المموهات لكل فقرة من فقرات االختبار ،وذلك الستخدامها كمعيار لحذف المموه
األضعف.
خامساً :تطبيق الصورة النهائية من االختبار بنماذجه الثالثة على أفراد عيَّنة الدراسة ّ
موزعين على
النماذج الثالثة لالختبار.
سادساً :إعداد مفتاح اإلجابة لكل نموذج من نماذج االختبار.
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ت ّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية ،حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى
أربع مناطق إدارية وتم اختيار المدارس في تلك المناطق بصورة عشوائية وصوالً إلى شعب الصف
العاشر التي تم اختيارها كذلك بصورة عشوائية ،وبلم حجم عينة الدراسة ( )0381طالبًا وطالبة يمثّلون
ما نسبته ( )%82.3من حجم مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة
تم بناء ثالثة نماذج الختبار تحصيلي في الرياضيات من محتوى الجزء الثاني للصف العاشر
األساسي من نوع االختيار من متعدّد تختلف في عدد البدائل فقط ،حيث كان لفقرات النموذج األول
خمسة بدائل لإلجابة ،ولفقرات النموذج الثاني أربعة بدائل لإلجابة ،ولفقرات النموذج الثالث ثالثة بدائل
لإلجابة .وتمت مراعاة الخطوات اآلتية خالل بناء االختبار التحصيلي):(Popham, 2003
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سابعاً :استبعاد إجابات الطلبة الذين أخفقوا في اإلجابة عن جميع فقرات االختبار؛ َّ
ألن مستوى صعوبة
االختبار أعلى من مستوى قدرتهم ،وكذلك استبعاد استجابات الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن
جميع الفقرات؛ ألن مستوى صعوبة االختبار يُعدّ أدنى من مستوى قدراتهم ،وبلم عدد الطلبة الذين ت ّم
استبعادهم ( )81طالباً.
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مؤشرا على تحقّق أحادية البعد.
ثانياً :معامل كرونباخ الفا ،والذي تُعدّ القيمة المرتفعة له
ً
ثالثاً :الثبات وتم استخراجه باستخدام برنامج ).(Bilog-MG
رابعاً :ت ّم استخدام تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لقيم دالة
المعلومات ،كما تم التحقق من االفتراضات التي يتطلبها النموذج الثالثي ال ّمعلمة في نظرية االستجابة
للفقرة ،وفيما يلي عرا لهذه اإلجراءات.
أوالً -النتائج المتعلقة بالتحقق من افتراض أحادية البعد.
جرى التحقق من توافر افتراا أحادية البعد باستخدام إجرائين هما :معامل االتساق الداخلي بداللة
إحصائيات الفقرة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وإجراء التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات
عرا للنتائج التي تم التوصل إليها:
األساسية ،وفيما يلي
ٌ
معامل ثبات االتساق الداخلي بداللة إحصائيات الفقرة :جرى استخراج معامل الثبات االتساق الداخلي
بداللة إحصائيات الفقرة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل نموذج من النماذج الثالثة لالختبار كما هو
موضّح في الجدول (.)1
جدول 1

معامالت ثبات االتساق الداخلي لنماذج االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
النموذج

عدد الفقرات

عدد البدائل

معامل الثبات

األول

83

خمسة بدائل

1.33

الثاني

83

أربعة بدائل بدائل

1.38

1.31
ثالثة بدائل
83
الثالث
يُالحظ من الجدول (ّ )1
أن قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
تراوحت بين ( 1.38و  ،)1.31وهي معامالت مقبولة ألغراا التحقّق من افتراا أحادية
البُعد ). (Dennick & Tavakol, 2011
التحقّق من أحادية البعد من خالل إجراء التحليل العاملي :ت ّم إخااع استجابات أفراد عيّنة
المكونات األساسية ،إذ تم استخراج قيم الجذور الكامنة للعوامل المتحققة عليها،
الدراسة ألسلوو تحليل
ّ
إضافة إلى نسب التباين ال ُمفسّر لكل عامل من العوامل ،وتبين الجداول ( )5-2نتائج التحليل العاملي
لكل نموذج من النماذج المستخدمة.
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المعالجات اإلحصائية
التحقق من افتراا أحادية البعد من خالل:
المكونات األساسية ،واستخرجت قيم الجذور الكامنة
أوالً :إجراءات التحليل العاملي باستخدام تحليل
ّ
ونسبة التباين ال ُمفسر لكل عامل من العوامل المستخلصة من التحليل ،وتم استخدام تدوير المحاور
المكونات األساسية التي زادت قيم
باستخدام طريقة التدوير المتعامد للعوامل المستخلصة من تحليل
ّ
جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح.

معين سلمان سليم النصراوين

دالة معلومات الفقرة واالختبار والثبات
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نتائج التحليل العاملي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات النموذج ذي الخمسة بدائل وتدوير
تدويرا متعامدًا
المحاور
ً
العامل
1
2
3
4
5
6

الجذر الكامن
8.81
0.81
0.81
0.81
0.01
0.01

سر%
نسبة التباين المف ّ
08.81
3.81
7.21
7.31
7.31
7.81

سر %
نسبة التباين التراكمي المف ّ
08.81
03.71
88.81
83.01
88.11
81.21

يُالحظ من الجدول ( )2وجود ستة عوامل تزيد جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح؛ إذ َّ
إن
العامل األول فسّر ما نسبته ( )% 08.81من تباين األداء على االختبار ،كما يُالحظ أن نسبة الجذر
مؤشرا على
الكامن للعامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني زادات عن ( ،)8األمر الذي يُعّد
ً
تحقق سمة أحادية البعد ،والتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لهذا
النموذج من االختبار يؤكد ذلك ،كما هو موضّح في الشكل (.)0

قيمة الجذر الكامن

العوامل
شكل  .0التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لنموذج االختبار ذي
الخمسة بدائل.
كبيرا جدًا إذا ما قورن
كان
الثاني
والعامل
األول
العامل
بين
الفرق
أن
)
0
(
الشكل
من
ُالحظ
ي
ً
ّ
بالفرق بين العامل الثاني والعامل الثالث ،م ّما يُشير إلى تحقق سمة أحادية البعد في هذا االختبار.
جدول8

نتائج التحليل العاملي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات النموذج ذي األربعة بدائل
العامل
1
2
3
4
5
6

الجذر الكامن
7.27
0.88
0.83
0.87
0.88
0.03

سر%
نسبة التباين المف ّ
03.78
7.08
7.10
8.32
8.37
8.13
172

سر%
نسبة التباين التراكمي المف ّ
03.78
02.33
88.31
81.73
80.82
87.23
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قيمة الجذر الكامن

العوامل
شكل  .8التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لنموذج االختبار ذي
األربعة بدائل
كبيرا جدًا إذا
يُالحظ من الشكل ( )8أن مقدار الفرق بين العامل األول والعامل الثاني كان ً
ما قورن بالفرق بين العامل الثاني والعامل الثالث ،وبقاء الفروق بعد ذلك متقاربة جدًا بين العوامل
المتبقية ،م ّما يُشير إلى تحقق افتراا أحادية البعد في تفسير األداء على االختبار.
جدول 4

نتائج التحليل العاملي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات النموذج ذي الثالثة بدائل وتدوير
تدويرا متعامدًا
المحاور
ً
العامل
1
2
3
4
5
6
1
3

الجذر الكامن
1.31
0.81
0.80
0.02
0.01
0.08
0.11
0.13

سر%
نسبة التباين المف ّ
80.87
8.23
8.12
8.11
8.18
8.38
8.87
8.83
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سر%
نسبة التباين التراكمي المف ّ
80.87
83.02
83.23
88.12
81.88
82.37
78.73
71.73
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83.10
8.18
0.01
1
78.11
8.73
0.01
3
يُالحظ من الجدول ( )3وجود ثمانية عوامل تزيد قيم جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح،
وأن العامل األول فسر ما نسبته ( )%03.78من تباين األداء على نموذج االختبار ذي البدائل األربعة،
كما يُالحظ أن نسبة الجذر الكامن للعامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني بلغت ( ،)8.181وهي
مؤشرا على تحقق افتراا أحادية البعد للبيانات في هذا االختبار ،والتمثيل
تزيد عن ( ،)8وهذا يُعُّد
ً
البياني لقيم الجذورالكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لهذا النموذج من االختبار يؤكد ذلك،
كما هو موضّح في الشكل (.)8

معين سلمان سليم النصراوين
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يُالحظ من الجدول ( )4وجود ثمانية عوامل تزيد قيم جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح،
وأن العامل األول فسّر ما نسبته ( )%21.24من تباين األداء على هذا النموذج من االختبار ،كما
يُالحظ أن نسبة الجذر الكامن للعامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني بلغت ( )3.81وهذا ُي ُّعد
مؤشرا على تحقق أحادية البعد للبيانات في هذا النموذج من االختبار ،ويت كد هذا من خالل التمثيل
ً
البياني لقيم الجذ ور الكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لهذا النموذج من االختبار كما هو
موضّح في الشكل (.)8

العوامل
شكل  .8التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل الناتجة عن التحليل العاملي لنموذج االختبار ذي
الثالثة بدائل
كبيرا جدًا إذا ما
يُالحظ من الشكل ( )8أن مقدار الفرق بين العامل األول والعامل الثاني كان ً
قورن بالفرق بين العامل الثاني والعامل الثالث ،م َّما يشير إلى تحقق افتراا أحادية البعد في تفسير
األداء على نموذج االختبار ذي الثالثة بدائل.
أما بالنسبة الفتراا االستقالل الموضعي َّ
فإن تحقق افتراا أحادية البعد في البيانات ،يعني
تحقق افتراا االستقالل الموضعي كما أشار لذلك هامبلتون وسوامنثان & (Hamblton
).Swaminathan, 1985
ثانيًا -النتائج المتعلقة بمطابقة األفراد والفقرات للنموذج ثالثي المعلمة.
تم استخدام برنامج ) (BILOG-MG3ومن خالل مؤشر مربع كاي ( )χ2عند مستوى
الداللة (  )0.01 =αحيث أظهرت النتائج مطابقة األفراد في كل نموذج ،أما بالنسبة لمطابقة الفقرات
في كل اختبار للنموذج الثالثي المعلمة بنا ًء على مؤشر مربع كاي ( )χ2عند مستوى الداللة (=α
 )0.01حيث تُعد الفقرة غير مطابقة للنموذج الثالثي المعلمة إذا كانت االحتمالية لهذه الفقرة أقل من
( ،)1.10والجدول ( )5يُبين ذلك:
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جدول 5

العدد األصلي
للفقرات

نموذج االختبار

الفقرات غير المطابقة

83
83
83

خمسة بدائل
أربعة بدائل
ثالثة بدائل

3
1

عدد فقرات االختبار بعد
حذف الفقرات غير
المطابقة
83
88
88

نتائج الدراسة
نتائج اإلجابة عن سؤاض الدراسة األوض :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قيم معامالت الثبات
المقدّرة باستخدام النموذج الثالثي المعلمة في ثالثة نماذج الختبار تحصيلي في مادة الريا يات من
نوع االختيار من متعدد ت ُعزى الختالف عدد بدائل الفقرة (خمسة بدائل؛ أربعة بدائل؛ ثالثة بدائل)
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد معامالت الثبات باستخدام برنامج ) (Bilog-MGلكل
نموذج ،والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول 6

معامالت الثبات لكل نموذج من نماذج االختبار المستخدمة

معامل الثبات
نموذج االختبار
0.85
خمسة بدائل
1.13
أربعة بدائل
1.11
ثالثة بدائل
يُالحظ من الجدول( )6وجود فروق ظاهرية بين معامالت الثبات المستخرجة لنماذج
االختبار المختلفة ،حيث تبيّن أن نموذج االختبار ذو الخمسة بدائل هو األكثر ثباتًا ،يليه نموذج االختبار
ذي األربعة بدائل ،ثم نموذج االختبار ذي الثالثة بدائل ،والختبار داللة الفروق بين معامالت الثبات
تم استخدام معادلة فيشر لتحويل معامالت الثبات إلى قيم زائيّة وفحص داللتها باستخدام معادلة
فيشر ) )Fisher r-to-z transformationكما هو موضّح في الجدول (.)7
جدول 7

عامالت الثبات لكل نموذج من نماذج االختبار وقيم ز المناظرة لها ومستوى داللتها

مستوى الداللة
قيمة "ز"
المقارنة
معامل الثبات
نموذج االختبار
0.004
12.16
7*3
0.85
خمسة بدائل
0.040
7.30
8*3
1.13
أربعة بدائل
0.023
-4.85
8*7
1.11
ثالثة بدائل
يُالحظ من الجدول ( )7أن الفروق بين معامالت ثبات كل زوج من أزواج النماذج الثالثة
لالختبار هي فروق ذات داللة إحصائية بمستوى يقل عن (  ،)0.05=αويُالحظ أياا ً أن نموذج
االختبار ذي الخمسة بدائل هو األكثر ثباتًا مقارنةً بالنموذجين األخريين ،يليه النموذج ذو األربعة
بدائل.
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نتائج اإلجابة عن السؤاض الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αبين متوسطات
قيم دالة المعلومات للفقرة واالختبار باستخدام النموذج اللوجستس ثالثي المعلمة في ثالثة نماذج
الختبار تحصيلي في مادة الريا يات من نوع االختيار من متعدّد ت ُعزى الختالف عدد بدائل الفقرة
(خمسة بدائل؛ أربعة بدائل؛ ثالثة بدائل)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج دالة المعلومات لكل فقرة من فقرات كل نموذج من
نماذج االختبار ،وت ّم حساو متوسط دوال معلومات الفقرات لكل نموذج لتعبّر عن دالة معلومات
االختبار كما يوضّحها الجدول (.)8
جدول 8

قيم دالة المعلومات لكل فقرة من فقرات كل نموذج من نماذج االختبار
نموذج الخمسة بدائل

نموذج الثالثة بدائل

نموذج األربعة بدائل

الفقرة

دالة
المعلومات

الفقرة

دالة
المعلومات

الفقرة

دالة
المعلومات

الفقرة

دالة
المعلومات

الفقرة

دالة
المعلومات

الفقرة

دالة
المعلومات

0
8
8
7
3
1
1
3
2
01
00
08
08
07
03
01
01
03
02
81

0.59
0.68
.580
0.46
0.51
0.79
0.64
0.49
0.56
0.50
0.60
0.65
0.49
0.69
0.49
0.61
0.58
0.46
0.58
1.59

80
88
88
87
83
81
81
83
82
81
80
88
88
87
83
81
81
83

0.57
0.66
0.50
0.53
0.57
0.44
0.73
0.52
0.73
0.54
0.70
0.58
0.51
0.79
0.50
0.60
0.65
0.51

0
8
*8
7
3
1
1
3
2
01
00
08
*08
07
03
*01
01
03
02
81

0.62
.450
محذوفة
0.34
1.45
0.45
0.62
0.43
0.62
0.23
1.34
0.62
محذوفة
0.43
0.23
محذوفة
0.54
0.62
0.43
0.62

80
88
*88
87
83
*81
81
83
82
81
80
88
88
87
83
*81
81
83

0.54
0.98
محذوفة
0.54
0.98
محذوفة
1.11
0.69
0.54
0.62
0.44
0.34
0.54
0.98
0.50
محذوفة
0.60
0.52

0
8
8
*7
3
1
1
3
2
01
00
*08
08
07
03
*01
01
03
02
81

0.40
0.40
0.40
محذوفة
1.45
0.40
0.41
0.40
0.40
0.64
0.60
محذوفة
0.43
0.99
1.49
محذوفة
0.49
0.48
0.45
0.42

80
*88
88
87
83
81
81
83
82
*81
80
88
88
87
*83
81
81
83

0.51
محذوفة
0.45
1.87
1.01
0.41
0.49
0.42
0.44
محذوفة
1.45
0.43
محذوفة
محذوفة
محذوفة
1.30
1.73
1.82

المتوسط الحسابي

87.01

المتوسط الحسابي

81.33

المتوسط الحسابي

02.13

يُالحظ من الجدول ( )8وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لقيم دالة معلومات
االختبار باختالف نموذج االختبار المستخدم ،حيث تبيّن أن نموذج االختبار ذي الخمسة بدائل يُعطي
أكبر معلومات ،يليه نموذج االختبار ذي األربعة بدائل ،ثم االختبار ذي الثالثة بدائل ،وللكشف عن
داللة الفروق بين هذه المتوسطات تبعًا لنموذج االختبار ،ت ّم استخدام أسلوو تحليل التباين األحادي كما
يوضّحها الجدول (.)9
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جدول 9

مصدر التباين

مجموع
المربعات
0.01
10.04
10.05

نموذج االختبار
الخط
الكلي

درجات
الحرية
2
100
102

قيمة
ف
1.13

متوسط
المربعات
1.10
1.01

مستوى
الداللة
1.23

يُالحظ من الجدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 )0.05بين المتوسطات الحسابية لتقدير دالة المعلومات يُعزى لمتغير نموذج االختبار (خمسة بدائل؛
وأربعة بدائل؛ وثالثة بدائل) حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ( ،)1.13وبمستوى داللة مقداره
( ،) 1.23وهذا يعني عدم اختالف المتوسطات الحسابية لدالة معلومات االختبار باختالف عدد بدائل
الفقرة ،وتوضّح األشكال ( )1 ،3 ،7التمثيالت البيانية التي تعبّر عن دالة معلومات االختبار لكل
نموذج.
TEST0001 FORM:

1
2.79

7

6
2.23

1.67
4

Information

Standard Error

5

3
1.12

2
0.56
1

0

4

3

2

0

1

-1

-2

-3

-4

0

S cale S cor e

شكل  .7دالة المعلومات لالختبار ذي الخمسة بدائل
TEST0001 FORM:

1
5.48

0.20

4.38

3.29
0.10
2.19

0.05
1.10

0

4

3

2

0

1

S cale S cor e
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-1

-2

-3

-4

0

Information

Standard Error
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نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير دالة معلومات
االختبار تبعًا لنموذج االختبار المستخدم (خمسة بدائل ،أربعة بدائل ،ثالثة بدائل)

معين سلمان سليم النصراوين

دالة معلومات الفقرة واالختبار والثبات
TEST0001 FORM:

1
3.03

3.0

2.42

2.0
1.82
1.5

Information

Standard Error
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2.5

1.21
1.0

0.61
0.5

0

4

3

2

0

1

-1

-2

-3

-4

0

S cale S cor e
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مناقشة النتائج والتوصيات
أوال-مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤاض الدراسة األوض
أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال َّ
أن النموذج األكثر ثباتًا هو النموذج ذو الخمسة بدائل،
يليه النموذج ذو الثالثة بدائل ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى َّ
أن عدد بدائل الفقرة يؤثر إيجابًا على ثبات
االختبار؛ إذ تقل فرصة تخمين اإلجابة الصحيحية بزيادة عدد البدائل ،فالتخمين يؤثر سلبا ً على ثبات
االختبار ،فالتخمين العشوائي يعُدّ من ال ُمهددات لكل من صدق وثبات اختبارات االختيار من متعدد
حيث يرى ميسك ) (Messick, 1995أن لجوء الطلبة لعملية التخمين خالل إجابتهم عن فقرات اختبار
االختيار من متعدد يُايف تباينًا ال يرتبط بالتباين في القدرة الحقيقية ،واختلفت نتيجة اإلجابة عن هذا
السؤال عن نتائج دراسة الشريفين وطعامنة ( )8112التي أشارت إلى عدم وجود فروق بين معامالت
الثبات ت ُعزى لعدد البدائل ،كما اختلفت النتائج عن دراسة باغاي و أمراهي (Baghaei & Amrahi,
) 2011والتي أشارت إلى عدم وجود أثر يُعزى لنموذج االختبار المستخدم على صدق وثبات االختبار
المستخدم حيث كانت قيم الثبات متقاربة لهذه النماذج ،واتفقت نتائج الدراسة الحاليّة المتعلقة باإلجابة
عن هذا السؤال نسبيا ً مع نتائج دراسة يامان ) (Yaman, 2011والتي أشارت إلى أن مستوى ثبات
االختبار ذي الثالثة بدائل أو خمسة بدائل أعلى منها في حالة النموذج ذي األربعة بدائل ،كما اتفقت
نتائج اإلجابة عن هذا السؤال نسبيا ً مع نتائج دراسة بني عطا والرباعي ( ،)8108والتي أشارت إلى
وجود فروق دالة إحصائيًا بين قيم معامالت الثبات في النماذج المختلفة حيث جاءت لصالح النموذجي
الخمسة بدائل ،كما اتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع نتائج دراسة نوادنجول ونابل
) (Nwadinigwe1 & Naibil, 2013والتي أشارت إلى أفالية لنموذج االختبار ذي الخمسة
بدائل.
ثانيا -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤاض الدراسة الثاني
أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 =αبين المتوسطات الحسابية لدالة المعلومات يُعزى لمتغير عدد بدائل الفقرة ،إذ بلغت قيمة
ف المحسوبة ( )1.13وبمستوى داللة مقداره ( ،)1.23وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة (.)1.13
وقد يُعزى ذلك إلى جديّة الطلبة والتزامهم باإلجابة عن فقرات االختبار بدقة وعدم لجوئهم للتخمين
العشوائي ،كما أن دالة المعلومات تعُّد مؤشراً على ثبات االختبار كونها تتناسب عكسيا ً مع خط التقدير
الذي يزداد ثبات االختبار بنقصانه ،واختلفت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع نتائج دراسة بني عطا
والرباعي ( )8108والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم متوسطات دالة
المعلومات لنماذج االختبار ولصالح نموذج االختبار ذي الخمسة بدائل للفقرة ،كما اختلفت نسبيا ً مع
نتائج دراسة نوادنجول ونابل ) (Nwadinigwe1 & Naibi1 , 2013والتي أشارت إلى أفالية
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ثانياً :التوصيات البحثية
 .0إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول أشكاالً أخرى من االختبارات الموضوعية.
 .8إجراء دراسات لتحري أثر شكل وطبيعة متن فقرة االختبار من متعدد على دقة تقديرات
معااللفقرات (الصعوبة ،والتمييز ،والتخمين).
 .8إجراء دراس ات مماثلة ،بعد تقسيم أفراد عينة الدراسة لثالثة مستويات للقدرة لكل نموذج
(مرتفعة ،ومتوسطة ،ومنخفاة) ودراسة الخصائص السيكومترية التي بحثتها الدراسة الحالية
عند كل مستوى.
المصادر والمراجع

اوالً :المراجع العربية
أبو مسلم ،مايسة .)8101(.أثر كل من عدد البدائل وترتيبها لمفردات اختبار تحصيل دراسي من نوع
االختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لالختبار ومفرداته ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية للتربية وعلم النفس.811-010 ،)8(07 ،
بني عطا ،زايد والرباعي ،إبراهيم .)8108( .أثر عدد البدائل وتغيير موقع المموه القوي في فقرات
اختبار االختيار من متعدد على معالم الفقرات وقدرة الفرد ودالة المعلومات .المجلة في
العلوم التربوية.888-802،)8(2 ،
زواهرة ،ريما ،كوفحي ،موسى .)8101(.لمراجع األجنبية و كوفحي ،موسى .)8101(.أثر طريقة
تصفية المموهات في فقرات االختيار من متعدد على معادلة االختبار .دراسات العلوم
التربوية.818-871 ،)8(77 ،
الشريفين ،ناال وطعامنة ،إيمان .)8112( .أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدد في تقديرات
القدرة للفراد والخصائص السيكومترية للفقرات واالختبار وفق نموذج راش في نظرية
االستجابة .المجلة في العلوم التربوية..883-812 ،)7(5 ،
عيلبوني ،سمير .)8111( .أثر عدد البدائل وتمييز المموهات في فقرات االختيار من متعدد على التوافق
مع نموذج ثالثي المعلم .أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة اليرموك ،إربد.
الغامدي ،عبدهللا بن أحمد .)8113( .أثر عدد البدائل في الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي
في الريا يات .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،المملكة .
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للنموذج ذي الخمسة بدائل للفقرة ،كما اختلفت مع نتائج دراسة أبو مسلم (  ) 8101والتي أشارت إلى
أن نموذج االختبار ذي الثالثة بدائل كان أفال من النموذج ذي الخمسة أو األربعة بدائل.
التوصيات
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما ي تي:
أوالً :التوصيات التربوية
 .0اختيار عدد بدائل للفقرة تبعًا لمستوى قدرة المفحوصين ،إذ إن االختبار ذا األربعة بدائل يتناسب
مع الطلبة ذوي القدرة المتوسطة؛ فهو يُعطي معلومات أكثر ،أما الطلبة ذوي مستوى القدرة
المرتفع فيفال استخدام االختبار ذي الخمسة بدائل كونه يعطي معلومات أكثر عنهم.
 .8االهتمام ببناء االختبارات التربوية وفقا ً لخطوات سليمة من تحليل محتوى وبناء جدول
مواصفات ،وإعداد مموهات ذات خصائص مناسبة.

دالة معلومات الفقرة واالختبار والثبات
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