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ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية اختيار المموھات لفقرات اختبارات االختيار 
ھذه الدراسة تم إعداد اختبار من نوع  وألغراضمن متعدد على دالة معلومات االختبار، 

، فقرة )41( مكون من االساسي التاسعاالختيار من متعدد لمقرر الرياضيات لطلبة الصف 
، حيث تم بناء تلك النماذج بثالثة استراتيجيات مختلفة (A, B, C)نماذج  ثالثة على وموزع

تم بناء مموھات فقراته من  Bتم بناء مموھات فقراته من خالل المعلمين، والنموذج  Aالنموذج (
، وتم )تم بناء مموھات فقراته من خالل اجابات الطلبة Cخالل التحليل اإلحصائي، والنموذج 

ً  )1473(من  بار على عينة مكونةاذج االختتطبيق نم وبرنامج  (SPSS)، واستخدم برنامج طالبا
)BILOG– MG (وأظھرت النتائج أن مقدار دالة معلومات االختبار  .لتحليل بيانات الدراسة

ثم  (C)، يليه النموذج (B)كانت مختلفة وكان أفضلھا في النموذج  (A, B, C)لنماذج االختبار
، ولكن عند )B,C(وكان ھناك فرق قليل بين قيمة دالة المعلومات للنموذجين ، (A)النموذج 

وكذلك أظھرت النتائج أن اكبر قيمة لدالة معلومات االختبار كانت  مستويات مختلفة من القدرة،
  . عندما تكون قدرات المفحوصين متوسطة

وھات، اختبارات دالة معلومات االختبار، استراتيجية اختيار المم: الكلمات المفتاحية
  .االختيار من متعدد

 
Abstract 

The objective of the study was to investigate the effect of distracters’ 
selection method of multiple choice test items on Information Function. 
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To achieve the objective of the study, the researcher prepared an 
achievement test for 9th graders consisting in the final format of 41 
items. Three different forms of items distracters (A, B, C) were used. The 
forms were constructed according to three different strategies: form (A) 
was constructed based on the information taken from teachers, while the 
items distracters of the second form (B) were constructed by using the 
statistical analysis and the distracters of form (C) were constructed 
according to students’ answers. The various forms of the test were 
applied on sample of 1473 students. The results of the study were 
analyzed by using SPSS, and BILOG– MG programs. The findings 
showed that the information function of the test in all the forms were 
different, and the best information function was in the form (B), then 
form (C), then form (A), and there was a small difference between the 
information function for the (A, C) forms, but at different levels of the 
ability. Moreover, the results revealed that the highest value of the 
information function was with average students' abilities.  

Keywords: Information Function, Multiple choice tests, Distractors' 
selection method  

 
  مقدمةال

ليھا في اتخاذ القرارات إدوات التي تزودنا بالبيانات التي يُستند ھم األأتُعد االختبارات من 
نتشر استخدام االختبارات وخاصةً اختبارات افي جميع المؤسسات التربوية وغير التربوية، و

التطور الكبير في  وزاد من ذلكخيرة بشكل كبير، األ اآلونةاالختيار من متعدد في 
التقليدية، (ھا، وتحليل الفقرات ونتائج االختبار وفق النظريتين ئاالستراتيجيات المستخدمة في بنا

  .)2004عوده، ( في القياس) والحديثة

ستراتيجية مثلى الختيار مموھات ا إلىاألدبيات المتوفرة في القياس لم تشر ھذه أن ال إ
  .فقرات االختيار من متعدد، فقد يتم االختيار وفق أسس منطقية أو وفق أسس إحصائية

ويعتمد الكثير من مطوري االختبارات على األسس المنطقية لخبرتھم في المادة التعليمية أو 
اختيار مموھات فقرات اختبارات  إلى أشارتيكن ھناك دراسات خبرتھم في المفحوصين، ولم 

االختيار من متعدد من خالل إجابات المفحوصين أنفسھم، وفحص ھذا االختيار ومقارنته بطرق 
أخرى الختيار ھذه المموھات من خالل خصائص الفقرات واالختبار في بحوث تجريبية 

  .ومواقف اختبارية واقعية
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عند تطوير اختبار من نوع االختيار من متعدد يجب األخذ بعين االعتبار عدة أمور تؤثر ف
الصعوبة، (في الخصائص السيكومترية لالختبار، وفي الخصائص السيكومترية للفقرة 

  ). والتمييز

تون اردراسة ست :عدد المموھات، حيث أكدت معظم الدراسات مثل ،ومن ھذه األمور
 Nevo,1985)   &(Budescuوودراسة بدسكو ونيف (Straton & Catts, 1980) وكاتس

اختالف عدد المموھات حيث وضحت ھذه الدراسة بأن  بشكل جيدالتي تناولت ھذا الموضوع 
 بيسيؤثر على الخصائص السيكومترية لالختبار ولفقراته، وفي ھذا الصدد يرى إبل وفري

(Eble & Frisbie, 1986)  في اختبارات االختيار من متعدد  أن اختالف عدد المموھات
اختالف عدد المقارنات لإلجابة المعطاة، حيث يؤثر ذلك على صعوبة الفقرة ومعامل  إلىيؤدي 

تمييزھا، وباختالف القدرة التمييزية لھا يختلف ثبات أداء المفحوصين على الفقرة وعلى االختبار 
يزية للفقرات زاد ثبات يفكلما زادت الدالة التم ككل، مما يؤثر بالتالي على معامل ثبات االختبار،

لصدفة، وبذلك با النجاح على الفقرة مرتبطًا االختبار، ألن انخفاض القدرة التمييزية للفقرة يجعل
ؤثر على ثبات االختبار، التي تالحقيقية للطلبة، وكذلك مدى صعوبة الفقرة  فھي ال تقيس القدرة

منه في حال الفقرات  ىسطة الصعوبة يكون الثبات أعلوذلك ألنه عندما تكون الفقرات متو
  .االسھلة جدا أو الصعبة جدً 

 كما أن زيادة عدد مموھات فقرات االختبار قد تعمل على تشويش الطلبة وتزيد من 
مما يستدعي تفضيل االختبار الذي يحوي على عدد أكبر من الفقرات وبعدد مموھات  ھمأخطائ

 والتي بينت أن ، (Grier, 1975)ق مع نتائج دراسة جرير أقل لتلك الفقرات، وھذا يتف
 وبدسكو ونيفمعامل ثبات االختبار يزداد كلما قل عدد مموھات الفقرات، وبخالف نتائج دراسة 

Nevo, 1985)  &(Budescu التي بينت أن معامل ثبات االختبار يزداد بزيادة عدد ،
فقد بينت أن  (Costin, 1972)وأما بعض الدراسات مثل دراسة كوستين  المموھات للفقرات،

عدد المموھات ال يؤثر على معامل ثبات االختبار، ولتجنب تأثير عدد المموھات على معامل 
ستراتيجية جيدة لنحصل على اثبات االختبار فال بد أن تكون المموھات متجانسة ومبنية وفق 

لمفحوصين بدقة وموضوعية، ُويزود واضعيه بمعلومات موثوقة اختبار قادر على قياس قدرات ا
   .لعملية اتخاذ القرارات التدريسية، ويكون له دور ايجابي في عملية التعليم والتعلم

أما األمر الثاني فھو شكل المموھات، عندما تكون تقليدية، والتي تتلخص في وجود إجابة و
 ءال شي"كأن تحتوي على مموھات عل شكل واحدة صحيحة وعدد من المموھات، أو مركبة؛ 

، وھذا ما نالحظه في "ب+أ"أو الجمع بين المموھات  مثل " جميع ما ذكر صحيح"أو " مما ذكر
أو قد يتم استخدام المموھات المركبة  كثير من االختبارات التحصيلية التي يعدھا المعلمون،

لفقرات االختبار إما لتوفير الوقت والجھد في بناء مموھات جيدة، أو عدم توفر الخبرة لدى 
مطوري االختبارات بالمحتوى الدراسي أو بالمفحوصين، أو عدم وجود استراتيجية معينة يتم 

ختيار من متعدد، ومن ناحية أخرى من خاللھا بناء مموھات جذابة ومناسبة لفقرات اختبارات اال
يزيد من " جميع ما ذكر صحيح" المموهأن استخدام  (Gronlund, 1982)يرى جرونالند 
من مموھات  مموھينمن بين المموھات، بحيث إذا عرف المفحوص أن  اإلجابةاحتمالية تخمين 
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د المموھات بغض النظر عن عد" جميع ما ذكر صحيح" المموهالفقرة صحيحان فإنهُ سيختار 
 المموهنه سيستبعد ن أحد المموھات على األقل خاطئ فأالمتبقية للفقرة، وإذا عرف المفحوص أ

ال " المموهوضع  إلىإن بعض المعلمين يلجأ ) 2004(، ويضيف عودة "جميع ما ذكر صحيح"
من عدم وجود إجابة صحيحة بين  في األسئلة الحسابية، وذلك تحسبًاوخاصةً " مما ذكر ءشي
تراض حول من أي اع لمموھات دون أن يقصد المعلم ذلك، وفي ھذه الحالة يبقى المعلم في حلٍ ا

  . الھروبي المموهھو " مما ذكر ءال شي" المموهن عدم وجود إجابة صحيحة أل

أما األمر الثالث فھي الطريقة التي يتم من خاللھا اختيار المموھات لفقرات اختبار و
فمن اإلرشادات الواردة في أدبيات القياس أن تكون المموھات متجانسة مع  االختيار من متعدد،

ن تأثير ى جذب انتباه المفحوصين، وكذلك فأبعضھا البعض، مما يزيد من قدرة المموھات عل
خصائص  :رة عامل من العوامل المحتملة، ومثااًل على ذلكجاذبية المموھات على خصائص الفق

حديد خصائص ن أي إجراء الختيار المموھات قد يكون له دور في تالطالب، وطبيعة المادة، وإ
  .الفقرات واالختبار

ً بشكل جيد، فعندما تكون الفقرة غامضة  وكذلك البد من أن يكون متن الفقرة ُمصاغا
إرباك الطلبة ويزيد من احتمال أن يستجيبوا للفقرة بشكل  إلىفإن ذلك يؤدي  وضعيفة لغويا

متلكون المعرفة الالزمة إلجابة الفقرة بشكل صحيح، وفي ھذا الصدد خاطئ حتى وإن كانوا ي
فھم  إلى، أن مثل ھذا الغموض يؤدي (Gronland & Linn, 1990)يرى جرونالند ولين 

 .مختلف من مفحوص آلخر لمضمون الفقرة

لالختبارات في المدارس  ون والمطبقونصصتختبعھا المي التي -اإلرشادات ھذه  نإ
على خصائص االختبار كأداة قياس،  تطبيقھاأن ينعكس  يمكن - والجامعات والمؤسسات األخرى

مما يعني أن مدى االھتمام بتطوير اختبار من نوع االختيار من متعدد يعكس مدى االھتمام 
ظھور النظرية وساعد في ھذا االھتمام . بتطبيق القياس العلمي في المجال التربوي والنفسي

الحديثة في القياس التي بدورھا حلت بعض جوانب القصور التي كانت تواجه النظرية 
   .الكالسيكية

عملت النظرية الحديثة في القياس على تالفي ھذا القصور، فعند استخدام نماذج ھذه  حيث
الفقرات، ومن النظرية بوجود مجتمع كبير من األفراد، يكون تقدير قدرات األفراد متحررة من 

في تقدير معالم الفقرات بين مختلف مجموعات  (Invariance)ھنا أعطي أھمية الالتغير 
 لتقدير درجة الدقة في قياس القدرة لكل فرد كما توفر النظرية الحديثة مؤشًرا إحصائيًا األفراد،

(Hambleton & Swaminathan, 1985)  

ستخدام ھذه النظرية بشكل ال ونتيجةالختالف أشكال منحنيات خصائص الفقرة،  ونظراً 
قد تم تطوير نماذج مختلفة تصف العالقة بين أداء األفراد على االختبار والسمات الكامنة واسع، ف

النموذج ثالثي المعلمة، حيث ومن ھذه النماذج . وراء ھذا األداء باقتران رياضي لوغاريتمي
، فھذا )Ci(معلم التخمين  للفقرة يسمىدا ھو يضيف معلما جدييعتبر امتداد للنموذج الثنائي، ف



 1749ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نايل الكعابنه

 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وتم االعتماد على . إجابة صحيحة عن الفقرة بالتخمين أن يجيب المفحوصب المعلم يحدد احتمااًل 
  :كمايليالمعادلة الرياضية لھذا النموذج تعطى ھذا النموذج ألغراض ھذه الدراسة، و

Pi(Ө) = ci + (1 – ci )[1 + e ( -Dai (Ө - bi) ]-1        ; i = 1, 2 , 3 …,n 

  :حيث

Pi(Ө) :احتمال أن يجيب المفحوص ذو القدرة )Ө(عن الفقرة )i( إجابة صحيحة.  

D: عامل التدريج)Scaling Factor( ، وھو ثابت لجميع فقرات االختبار ويساوي)1.7(.  

ai :معامل تمييز الفقرة.  

bi : معامل صعوبة الفقرة)i.(  

e : 2.718(ھي األساس اللوغاريتمي الطبيعي وتساوي.(  

Ci:  معلمة التخمين للفقرة(i).  

ذ يمكن من إفتلعب دورا مھما في نظرية استجابة الفقرة،  االختبارأما دالة معلومات و
خاللھا تحديد الخطأ المعياري في التقدير، وتتمتع دالة معلومات االختبار بميزة كونھا مستقلة عن 

ضافية فيما إنظرية استجابة الفقرة مميزات  مفحوصين الخاضعة لالختبار، وبذك تقدعينة الم
  .(Brannick, 2003)خطاء القياس أبزيادة القدرة على تقدير  يتعلق

دالة معلومات الفقرة تبين مدى مساھمة كل فقرة من فقرات االختبار في دالة  أنكما 
لالختبار، فاذا كان لدينا فكرة جيدة عن قدرات خرى مستقل عن الفقرات األ لاالختبار بشك

المعلومات التي  ترفع من شأناالختبار التي مجموعة من المفحوصين، فيمكن انتقاء فقرات 
  .يقدمھا االختبار في المدى الذي تتوزع فيه قدرات المفحوصين

  :ثالثي المعلمة كما في المعادلة التالية في النموذج اللوجستي دالة معلومات الفقرة عطىوتُ 
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في  (Ө)على مقياس القدرة  (b)القيمة العظمى له عند قيمة معلمة الصعوبة  θI)( ويأخذ
النموذجين األحادي والثنائي، أما في النموذج ثالثي المعلمة فتكون القيمة العظمى للمعلومات عند 

  :كما في المعادلة التالية(Ө) قيمة 
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المعلومات  دالة لمجموع اقترانات ككل يكون مساويًا θI)(واقتران معلومات االختبار
  :كما في المعادلة اآلتية عند مستوى قدرة معين لفقرات االختبار جميعھا
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ساھم في االختبار أو المقياس بحجم المعلومات التي تعطيھا الفقرة التي تدقة القياس وترتبط 
التغير في  إلى- أيًضا- ويتغير اقتران معلومات االختبار بتغير القدرة، وھذا التغير يؤدي. ككل

سوف  θI)(والقيمة العظمى القتران معلومات االختبار ،(S.E.E)الخطأ المعياري في التقدير
مع  لمعياري في التقدير يتناسب عكسيًاألن الخطأ ا(تقابل أقل قيمة للخطأ المعياري في التقدير 

) الجذر التربيعي القتران معلومات االختبار
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

θI
ESS 1...   

كثر دقة ومصداقية عند مستويات يقدم تقديرات أ االختبار السھل من المتوقع أنأن  كما
عند مستويات كثر دقة أن يقدم معلومات بعكس االختبار الصعب الذي يمكن أ القدرة المتدنية،
 & Hamblton).  القدرات العالية ولذا فھو اكثر فائدة للمفحوصين ذو ،القدرة العليا

Swaminathan, 1985)   

  مشكلة الدراسة
ويعتمد الكثير من  اختيار المموھات يتم وفق أسس منطقية أو وفق أسس إحصائية، نإ

مطوري االختبارات على األسس المنطقية في ضوء محددات معينة، مبنية على خبرتھم في 
على فحص جاذبية محتوى المادة، أو خبرتھم التراكمية في المفحوصين، ويتم االعتماد 

تشر م لوخاصةً في االختبارات المقننة، إال أن األدبيات المتوفرة في القياس  المموھات إحصائيًا
أن اختيار المموھات من إجابات المفحوصين أنفسھم مقارنةً بالمموھات التي يتم اختيارھا  إلى

وفحص  و وفق أسس إحصائية،أوفق أسس منطقية من مطوري االختبارات أو الباحثين،
لتي تشكل دراسات تجريبية، وا إلىدالة معلومات االختبار يحتاج  نعكاسات ھذا االختيار علىا

اإلجابة عن السؤال حاول ھذه الدراسة تد سوبالتحدي. في ھذا المجال ثيًابح الحالية منطلقًا الدراسة
  :التالي

اإلستراتيجية المتبعة في  باختالف االختيار من متعدد ختبارادالة معلومات  ھل تختلف
  ؟هاختيار مموھات فقرات

  الدراسةأھمية 

ھمية العلمية والعملية لھذه الدراسة من خالل محاولتھا تحديد االستراتيجية المثلى تأتي األ
لدالة معلومات لتحديد مموھات فقرات اختبار االختيار من متعدد للحصول على تقديرات دقيقة 
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يقات نظرية استجابة الفقرة من ولدالة معلومات االختبار، حيث يُعد االنتشار الواسع لتطب الفقرة
ن النظرية الحديثة في القياس تتمتع بدقة ور التي ساھمت في تطوير االختبارات، ألماال

للخصائص السيكومترية لالختبار صادق  ديرم توفير تقثوموضوعية في قياس السلوك ومن 
االختبار عند مستويات معينة من  الفقرة ودالة معلومات لدالة معلومات دقيق ، وتقديرهفقراتلو

 .القدرة

  الدراسة محددات

  .يجاد دالة معلومات الفقرة ودالة معلومات االختبارإاقتصرت ھذه الدراسة على  −

  .صرت عينة الدراسة على طلبة الصف التاسع األساسيقتا −

ة"الدراسة على وحدة  ھذه اقتصرت − ادير الجبري ل المق نھجمن " تحلي رر  م الرياضيات المق
  .لطلبة الصف التاسع األساسي

رات في ھذه الدراسة استخدم − ع النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة للفق ذي يتعامل مع جمي ، ال
  .)الصعوبة، والتمييز، والتخمين(معالم الفقرة 

ام  − ة لع ة الدراس ى عين ة عل ق أداة الدراس ن تطبي ت م تخدامھا جمع م اس ي ت ات الت البيان
  .م2010/2011

امج  − تخدام برن م اس امج  (BILOG – MG)ت ن، (SPSS)وبرن ا م ن خاللھ ق م  للتحق
  .ستقالل الموضعي لبيانات الدراسةأحادية البعد واال افتراضات

تم − م ي ة إ ل ر المطابق رات غي اء الفق م الغ ل ت اذج، ب ة للنم ر المطابق رات غي ع الفق اء جمي لغ
  . والمشتركة بين النماذج الثالثة
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  الدراسات السابقة
رات،  اھتمت الم الفق دير مع ة تق ى دق العديد من الدراسات بدراسة خصائص المفحوصين عل

ات ذه الدراس ن ھ ة  م ون أدراس ا بيلت دفت  (Pelton, 2002)جراھ ي ھ ىالت ة  إل ة الدق مقارن
اس  يكية في القي ة الكالس درة باستخدام النظري ة الق ة الصعوبة ومعلم دير معلم واالستقرار في تق

تية اذج اللوجس تخدام  والنم الل اس ن خ ك م رة، وذل تجابة الفق ة اس ي نظري اة، أف لوب المحاك س
ة  لت الدراس ىوتوص ة  أن إل يكية ونظري ة الكالس ر النظري ا عب ن مقارنتھ درة يمك ديرات الق تق

ات إاستجابة الفقرة،  وفرة في مجموعة البيان ة المعلومات المت ذ تتباين تقديرات القدرة حسب كمي
ا دوثالمولدة، والتي تت رات أرھا بر ب اين في صعوبة الفق ين ومدى التب د ودرجة التخم ة البع حادي
ة من أن إلىفراد، كما توصلت الدراسة مقارنة بقدرات األ ة مكون ، امفحوًص) 999(ه بوجود عين

ار مكون من  رة، ف) 33(واختب ائي  نإفق وذج اللوجستي الثن ديرات النم دم تق ة أيق ة لمعلم ر دق كث
ك  اس وذل ي القي يكية ف ة الكالس ي والنظري وذج اللوجستي الثالث وذج راش والنم الصعوبة من نم

  .على فقرات االختبار اإلجابةبوجود تخمين قليل في 

بدراسة  (Shizuka& Takeuchi, et all. 2006) تاكوشي وآخرينوكما قام شيزوكي 
لفقرات اختبار استيعاب المقروء باللغة  ھدفت إلى مقارنة بين الخصائص السيكومترية

 فقرة) 38(االختبار من  تكونياإلنجليزية، الذي يؤھل الطلبة بااللتحاق بالجامعات اليابانية، و
أربعة مموھات، وفي مرحلة الحقة تم  على  ويتذات االختيار من متعدد، وكانت تلك الفقرات تح

، ذف المموه األقل تمويھًاھات من خالل حأربعة مموھات إلى ثالثة ممو وھات منخفض عدد مم
النموذج األول يتكون من فقرات لھا ثالثة مموھات، والنموذج : وتكون االختبار من نموذجين

في ) راش(الثاني من فقرات لھا أربعة مموھات، واستخدم الباحث النموذج اللوجستي األحادي 
  .ھذه الدراسة

تين مختلفتين من الطلبة، وثم تقدير معلمة وتم تطبيق النموذجين من االختبار على عين
الصعوبة للفقرات في كال النموذجين، حيث أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في تقديرات معلمة صعوبة الفقرات لكال النموذجين، وأشارت النتائج إلى عدم وجود تغيير 

باحث باستخدام االختبارات التي وأوصى ال. يستحق الذكر في دقة وعدد المموھات الُمميزة
  .لھدر الوقت والمال في تطوير االختبارات وإدارتھا مموھات تجنبًاعلى ثالثة  ويتتح

 تقليل عدد فقرات أثرلى بيان إدراسة ھدفت ) Fitzpatrick, 2009(وأجرى فيزبارتك 
اختبار من نوع  )12(عداد إتقان الطلبة، ولتحقيق غرض الدراسة تم إاختبار التھيئة على معدل 

فقرة، وتم تطبيق االختبار ) 15،10،5(االختيار من متعدد، حيث تكونت االختبارات من 
ن ھناك تباين في معدالت أالنتائج  وأظھرتغراض التحليل، حادي المعلمة ألأالنموذج  ستخدموا
ھناك اختالف ن ألى إ - أيًضا– شارت النتائجأاالختبارات القصيرة، كما  استخدامتقان الطلبة عند إ

) 15(وي على عدد اكبر من تالدراسة باستخدام اختبارات تح وأوصتفي معدالت الصعوبة، 
   .فقرة لزيادة االستقرار في معلم الفقرات
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 ,Tarrant, Ware, Mohammed(جرت تارانت ووير، ومحمد أ أخرى في دراسةو
 للبياناتعلى نتائج التحليل الوصفي  ونمعتمدلى معرفة فعالية المموھات إھدفت التي  )2009
في اختبارات  فعالةجل تحقيق ھدف ھذه الدراسة قام الباحثون بتحديد مموھات غير أومن 

حدى الجامعات إوالمقدمة في تخصص التمريض في  المعلماالختيار من متعدد والمطور من قبل 
عد الباحثون سبعة اختبارات من نوع االختيار من متعدد في تخصص أفي ھونج كونغ، و

وتم تطبيق االختبارات على طلبة كلية التمريض، وتم تحليل النتائج بناًء على دالة . التمريض
  .في نماذج االختبار الةغير فعمموھات معلومات الفقرة لكل نموذج من نماذج االختبار لتحديد 

، كما %)52.2(كانت  الة في نماذج االختبارة المموھات الفعنسب أن إلى النتائج أشارتو
من المموھات كانت نسبة اختيارھا كإجابة صحيحة %) 10.2( أننتائج الدراسة الى  أشارت

معامالت  لية كانت فقراتھا تتميز بارتفاع، وأن الفقرات ذات المموھات األكثر فاعيساوي صفر
  .من االختبار األخرىت الصعوبة والتميز لھا مقارنةً مع الفقرا

لى تحديد العدد إدراسة ھدفت  (Baghaei, Amrahi, 2011) مراحياوأجرى باجييه و
 د وللمقارنة بين إحصائيات الفقرةاألمثل من المموھات لفقرات اختبارات االختيار من متعد

 (A, B, C)وثبات االختبار، ولتحقيق ھدف ھذه الدراسة قام الباحثان بإعداد ثالثة نماذج 
فقرة، ومختلفة فقط في عدد المموھات للفقرات في كل  30على وي كل نموذجتمتكافئة، يح

 اإلجابةخمسة مموھات من ضمنھا  الفقرة الواحدة تحتوي على  تكان (A)نموذج، ففي النموذج 
عشوائياً،  (A)أربعة مموھات بعد حذف أحد المموھات في النموذج  (B)الصحيحة، وللنموذج 

  .(B)في النموذج  عشوائيًا المموھاتأحد ثالثة مموھات بعد حذف  (C)وللنموذج 

طالبة من  102و لبًاطا 78تم تطبيق نماذج االختبار الثالثة على عينة عشوائية مكونة من و
األوساط الحسابية  كل من حسابوتم طلبة مرحلة البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية، 

المعيارية، وحساب قيم ثبات نماذج االختبار،  لألخطاءالحسابية  االوساطولعالمات الطلبة 
  .وتقدير معلمة الصعوبة ومعلمة التمييز لفقرات النماذج

وساط الحسابية لعالمات النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األ أشارتو
، الثبات للنماذج الثالثة قيم معامالت، وبين المعيارية لألخطاءوبين االوساط الحسابية الطلبة 

أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات معلمة الصعوبة كذلك و
لى وجود فروق ذات داللة إالنتائج  أشارتللفقرات في نماذج االختبار، أما معلمة التمييز ف

ثالثة مموھات ھي على وي فقراته تحيإحصائية، حيث كانت تقديرات معلمة التميز للنموذج الذي 
 توي فقراته علىاألعلى، وأوصى الباحثان االعتماد على اختبارات اختيار من متعدد التي تح

   .لوقتثالثة مموھات توفيًرا للجھد وا

عدد البدائل  أثرھدفت إلى التحقق من ) 2013(عطا والرباعي  نيجراھا بأوفي دراسة 
وقدرة  ،ختيار من متعدد على معالم الفقراتوتغيير الموقع المموه القوي في فقرات اختبار اال

اختبار  بإعدادقام الباحثان  ،تحقيق الغرض من ھذه الدراسةلالفرد ودالة معلومات االختبار، و
شتمل على افقرة، و) 41(في مقرر الرياضيات من نوع االختيار من متعدد مكون من لي يتحص
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نة مكونة من على عيوتم تطبيق االختبار  نماذج حسب عدد البدائل وموقع المموه القوي، أربعة
  .وطالبة من طلبة الصف العاشر في االردن طالبًا) 2111(

حصائية بين متوسطات معالم الصعوبة إة لالنتائج عدم وجود فروق ذات دال وأظھرت
لى عدد البدائل وموقع المموه إتعزى  وبين متوسطات معلمة القدرة لألفراد ومعالم التخمين

حصائية بين متوسطات معالم التمييز تعزى إظھرت النتائج وجود فروق ذات دالة أ القوي، كما
 على ويتلى عدد البدائل وموقع المموه القوي، ولقد كانت تلك الفروق لصالح النموذج الذي يحإ

دالة  أنالنتائج الى  أشارتكما  .الصحيحة اإلجابةخمسة بدائل وموقع المموه يكون بعيد عن 
فروق ذات دالة  وجودكذلك اشارت النتائج و، معلومات االختبار تباينت بتباين نماذج االختبار
 على ويتحيث جاءت لصالح النموذج الذي يح احصائية بين قيم معامالت الثبات االمبريقي

  .الصحيحة اإلجابةعن اً عيدخمسة بدائل وموقع المموه يكون ب

حجم العينة على تقديرات دالة  أثر لمعرفةھدفت ) 2013(وفي دراسة أجراھا الزبون 
المعلومات لالختبار والخطأ المعياري في تقديرھا، ولتحقيق أغراض ھذه الدراسة قام الباحث 

ً طالب) 7500(باستخدام استجابات  وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي على االختبار  ا
ً على خمسة مجموعات ، وقام الباحث بتوزيع الوطني لضبط نوعية التعليم  500(الطلبة عشوائيا

ً طالب ً طالب 1000 ،وطالبة للعينة األولى ا ً طالب 1500وطالبة للعينة الثانية،  ا وطالبة للعينة الثالثة،  ا
ً طالب 2000 ً طالب 2500وطالبة للعينة الرابعة،  ا ن أوأظھرت النتائج . )وطالبة للعينة الخامسة ا

ن الخطأ المعياري أيزداد بزيادة حجم العينة، وكذلك بينت النتائج  لالختبار مقدار دالة المعلومات
  .لومات يتناقص بزيادة حجم العينةفي تقدير دالة المع

  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي الذكور واإلناث في المدارس 

طالباً، وعدد ) 5245(، ويبلغ عدد الطلبة الذكوراالردن /رقاءالزالحكومية التابعة لمديرية تربية 
  . تربية الزرقاء إحصائيات قسم التخطيط في مديرية حسب. طالبة) 5401(اإلناث 

  عينة الدراسة
ً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي، ) 1500(عينة الدراسة من  تكونت  تم إذطالبا

ً اختيار مجموعة من المدار   .التي تحوي الصف التاسع األساسيمن بين المدارس  س عشوائيا

  أداة الدراسة
إعداد اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد بھدف قياس  تملتحقيق أھداف الدراسة، 

   .)وحدة المقادير الجبرية(تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث الرياضيات 
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  طرق مختلفة ةفقرات االختبار باستخدام ثالثلبناء المموھات 
على مجموعة تتكون ) بدون مموھات( توزيع نموذج فقرات االختبار تم: الطريقة األولى

الحكومية معلمين ممن يدرسون مادة الرياضيات للصف التاسع األساسي في المدارس ) 10(من 
الطلب من كل معلم كتابة جميع المموھات الممكنة لكل فقرة من  وتم، التابعة لتربية الزرقاء

حصر جميع المموھات  تم، وبعد ذلك الصحيحة للفقرة اإلجابة إلى باإلضافةقرات االختبار، ف
على ثالثة معلمين من ذوي عرض ھذا النموذج  تملكل فقرة ووضعھا في نموذج واحد فقط، و

 ،الصحيحة للفقرة بناًء على خبرتھم اإلجابة إلىضافة الختيار أفضل ثالثة مموھات باإلالخبرة 
  .(A)لتشكيل النموذج 

بعد حصر مموھات كل فقرة من فقرات االختبار، التي تم الحصول عليھا  :الطريقة الثانية
 إلى باإلضافةمموھات  ثالثةنماذج لالختبار لكل نموذج  عدةتكوين  تممن خالل الطريقة األولى، 

وتغير  لنماذجاموھات كل فقرة على فقرات الصحيحة، من خالل التوزيع العشوائي لم اإلجابة
على عينة عشوائية  نماذج االختبارتطبيق  تمبعد ذلك  الختباراالصحيحة لنماذج  اإلجابة موقع

  .طالباً وطالبة لكل نموذج) 50(بواقع 

تطبيق نماذج االختبار في نفس الوقت، وبشكل عشوائي على طلبة الشعبة الواحدة، ثم تم  تم
األكثر (االختبار، وإجراء التحليالت اإلحصائية لتحديد أفضل ثالثة مموھات تصحيح أوراق 

، لتشكيل النموذج الصحيحة للفقرة اإلجابة إلى باإلضافةلكل فقرة من فقرات االختبار، ) تمييزاً 
(B).    

، على عينة عشوائية )أي على شكل تكميل(توزيع فقرات االختبار  تم :الطريقة الثالثة
ً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي، بعد أن تم إبالغ الطلبة عن ) 200(تتكون من  طالبا

االختبار باالتفاق مع إدارة كل مدرسة، ومدرسي ومدرسات الرياضيات للصف التاسع األساسي، 
وعلى أن تكون عالمة ھذا االختبار جزءاً من عالمة االختبار األول للطلبة، ذلك أن فقرات 

ظم الوحدة األولى من كتاب الرياضيات المقرر للصف التاسع األساسي، حيث االختبار تغطي مع
تصحيح أوراق  تميكون االختبار األول للطلبة في المدارس في الوحدة األولى والثانية تقريباً، ثم 

 تمورصد أخطاء الطلبة أثناء إجابتھم على فقرات االختبار،  تماالختبار من قبل الباحث، حيث 
ت بين أخطاء الطلبة في كل فقرة من فقرات االختبار، وتحديد األخطاء األكثر إجراء مقارنا

 .لالختبار (C) تكراراً، لتضمين تلك األخطاء لمموھات فقرات االختبار، ليتم تشكيل النموذج

  تطبيق نماذج االختبار على المفحوصين
وبشكل جماعي داخل في مدرسته،  على عينة الدراسة كالً  ةتم تطبيق نماذج االختبار الثالث

البرنامج الزمني المتفق عليه مع معلمي الرياضيات في كل مدرسة، وقد تم  غرفة الصف، وفق
، إذ يأخذ الطالب األول في الجلوس ) C، النموذج B، النموذج Aالنموذج( توزيع نماذج االختبار

وھكذا، إلى أن يتم  C، والطالب الذي يليه النموذج B، والطالب الذي بجانبه النموذج Aالنموذج 
نماذج االختبار على جميع الطلبة المفحوصين داخل الشعبة المختارة، وبعد إنھاء الطالب توزيع 
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، B، وبعد إنھائه اإلجابة على النموذج B، يتم إخضاعه للنموذج Aاألول اإلجابة على النموذج 
وصين لإلجابة على ، وھكذا حتى يتم إخضاع كل طالب من الطلبة المفحCيتم إخضاعه للنموذج 
  .ةنماذج االختبار الثالث

كانت  إذاوصفر ) 1(للفقرة الصحيحة العالمة  وراق االختبار بحيث تعطىأتصحيح  تمو
  .لإلجابة عن سؤال الدراسةزمة الإجراء اإلحصائيات ال تمخاطئة، و

  المعالجات اإلحصائية

  صدق المحتوى
قام الباحث بعرض الصورة األولية لفقرات االختبار،  للتأكد من صدق محتوى االختبار،

وجدول المواصفات، وتحليل المحتوى، والنتاجات التعليمية، على مجموعة من المحكمين 
أربعة : والمختصين في تدريس الرياضيات من مدرسين، ومشرفين تربويين، ينقسمون كمايلي

ة، أحدھم يحمل درجة الدكتوراه في من مشرفي الرياضيات في مديرية الزرقاء األولى والثاني
أساليب تدريس الرياضيات، والباقي يحملون درجة الماجستير في أساليب تدريس الرياضيات، 
وسبعة معلمين ممن يدرسون مادة الرياضيات للصف التاسع األساسي، واقتراح ما يرونه مناسباً 

   .لغرضمن تعديل على بعض الفقرات، من خالل استبيان تم أعداده لھذا ا

تم تعديل بعض فقرات االختبار الغامضة، وقد تراوحت األوساط الحسابية لتقديرات و
المحكمين ضمن تدريج ليكرت على فقرات االستبيان المتعلقة بالحكم على فقرات االختبار ما بين 

أما الوسط الحسابي  ،)4.51 -  4.45(، وللحكم على جدول المواصفات ما بين )4.42 - 3.89(
لتقديرات المحكمين للحكم على مدى تغطية فقرات االختبار ككل لجدول المواصفات فقد كان 

4.43.  

  صدق المحك
ة  ين أداء العين اط بيرسون ب ك من خالل حساب معامل ارتب تم التأكد من صدق المحك وذل

ة  اذج الثالث ى النم تطالعية عل ا(A, B, C)االس ي االختب اتھم ف ادة ، وعالم ي م ر األول ف
ه  وذج ) 0.84(الرياضيات، إذ كانت قيمت وذج) 0.64(و، (B)للنموذج ) 0.67(و، (A)للنم  للنم

C.  

  معامل الثبات
اس،  ي القي ة ف ة التقليدي تخدام النظري ده، باس اذج المع ار للنم ات االختب ل ثب دير معام ّم تق ت

  .يبين ذلك) 1(والجدول  ونظرية استجابة الفقرة
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  .معامالت الثبات للنماذج الثالثة وفق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في القياس ):1(جدول 

  وفق النظرية التقليدية  النموذج
Cronbach's alpha  

  وفق النظرية الحديثة
Empirical Reliability  

A 0.94  0.94  
B 0.85  0.88  
C 0.85  0.88  

   (Unidimensionality) التحقق من افتراض أحادية البعد
استخدام  تمالتحقق من افتراض أحادية البعد من خالل استخدام التحليل العاملي، بحيث  تم

 Quartimax) طريقة ، مع استخدام(Principal Axis Factoring)طريقة المحاور األساسية 
Rotation) للبيانات الناتجة من استجابات العينة  )1(جذورھا الكامنة عن  تزيد للعوامل التي

 .تحليل البيانات في (SPSS)برنامج  ستخدمأحيث االستطالعية على نماذج االختبار الثالثة 
، وكانت )2(وكانت نسبة الجذر الكامن للعامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من 

لى نسبة الفرق بين الجذرين الكامنيين الثاني نسبة الفرق بين الجذريين الكامنيين األول والثاني إ
مؤشر على ) Hattie, 1985(، وتعد ھذه القيم كما يشير ھاتي )70.45 – 3.92(والثالث عالية 
  .نتائج التحليل العاملي لنماذج االختبار الثالثة )2(ويمثل الجدول. أحادية البعد

  .)A, B, C( نتائج التحليل العاملي لنماذج االختبار): 2(جدول 

نموذج 
  االختبار

عدد 
  العوامل

نسبة 
التباين 
التي 

يفسرھا 
العامل 
  % االول

نسبة 
التباين 
التي 

يفسرھا 
العامل 
  % الثاني

نسبة 
التباين 
التي 

يفسرھا 
العامل 
  % الثالث

الجذر نسبة 
الكامن 
 /االول
الجذر  نسبة

الكامن 
  الثاني

 الجذرنسبة (
 الكامن

 الجذر -األول
 )الثاني الكامن

 الجذرنسبة ( /
 الجذر -الثاني

  )الثالث
A 10 28.318 10.401 5.827  2.722  3.917  
B 15 15.170 5.973 5.681  2.539  31.496  
C 15 15.245 5.805 5.671  2.626  70.447  

بنماذج االختبار  الخاصةاني للجذور الكامنة يالتمثيل الب ،)3(، و)2(، و)1(شكالاألوتبين 
  .الثالثة بعد تطبيقھا على عينة الدراسة
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  .من االختبار (A)التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل للنموذج : )1( شكل
  

 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من االختبار (B)التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل للنموذج  :)2(شكل 
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  .من االختبار (C)التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل للنموذج  :)3(شكل 

  افتراض االستقالل الموضعي
د  ة البع راض أحادي راض االستقالل الموضعي، نتيجة محصلة من تحقق افت يعد تحقق افت

)Hulin, Drasgow & Parsons,1983(،  ه ى أن احثين عل ه بعض الب ر إلي ين ينظ ي ح ف
د  الي )Hambleton & Swaminathan,1985(افتراض مكافىء الفتراض أحادية البع ، وبالت

ق أيضاً،  تقالل الموضعي يتحق راض االس إّن افت د، ف ة البع راض أحادي ن افت ق الباحث م إذا تحق
شارة إلى تحقق افتراض االستقالل وعليه فقد اكتفى الباحث بالتحقق من افتراض أحادية البعد، لإل

  .الموضعي

  فراد والفقراتإجراءات المطابقة لأل
ة لأل راءات المطابق م إج الغ ت ين والب راد المفحوص تجابات األف ال اس رات، بإدخ راد والفق ف

ار ) 1500(عددھم  اذج االختب ى نم ة، عل اً وطالب ة )A, B, C(طالب ، إذ أدخلت استجابات الطلب
ا ى حدعلى كل نموذج من نم ة عل ار الثالث د استخدام . اذج االختب ل عن ائج التحلي رزت نت د أف وق

امج  د ) BILOG – MG(برن ع عن آي تربي ار ك ام، باستخدام اختب ات الخ ى البيان رة عل ألول م
ة  توى الدالل ة )α0.01=(مس ت قيم ين، وكان ن المفحوص ة م تجابات مجموع ة اس دم مطابق ، ع

ن  ل م م اق ة لھ ين اي، و)0.01(االحتمالي دول ب ر ) 3(لج ين غي ام المفحوص ة وأرق داد الطلب أع
  .المطابقين للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة
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  .أعداد المفحوصين غير المطابقين للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة :)3(جدول 

نموذج 
 االختبار

عدد 
 المفحوصين

أعداد المفحوصون 
  أرقامھم غير المطابقين

A 1500 5 150 ،176 ،620 817، 987  
B 1500  10  62 ،102 ،104 ،106 ،128 ،182 ،

561 ،776 ،1344،830  
C 1500  15  48 ،62 ،214 ،230 ،287 ،550 ،662 ،

746 ،748 ،750 ،751 ،754 ،776 ،
1119 ،830  

ات  ع توقع تجاباتھم م ابق اس م تتط ي ل راد الت تجابات األف ذف اس ام الباحث بح ك ق د ذل وبع
ً ) 27(حيث بلغ عدد األفراد غير المطابقين للنموذج  النموذج،   .مفحوصا

ي  رات للنموذج اللوجستي ثالث ة الفق ار مدى مطابق ومن ثم قام الباحث بإعادة التحليل الختب
ة بعض )α0.01=(المعلمة، باستخدام اختبار كآي تربيع عند مستوى الداللة  ين عدم مطابق ، وتب

ة  اذج الثالث ي النم رات ف ة  (A, B, C)الفق ت قيم ة، إذ كان ي المعلم تي ثالث وذج اللوجس للنم
أرقام الفقرات غير المطابقة للنموذج ) 4(لھذه الفقرات، وبين الجدول ) 0.01(االحتمالية اقل من 

  .اللوجستي ثالثي المعلمة، حسب تسلسل أرقامھا في نماذج االختبار في مجموعة الدراسة
  .أرقام الفقرات غير المطابقة للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة: )4(جدول 

أعداد الفقرات غير   عدد الفقرات  النموذج
  أرقامھا المطابقة

A44 6 9 ،11 ،27 ،36 ،40  
B44 7 9 ،11 ،12 ،14 ،19 ،27  
C44 9 5 ،9 ،11،13 ،14 ،15 ،27  

ابق دول الس ن الج ظ م ام  ويالح ل األرق ي تحم رات الت اذج ) 27، 11، 9(أن الفق ي نم ف
ة  ار الثالث ة (A, B, C)االختب ة، ونتيج ي المعلم تي ثالث وذج اللوجس ة للنم ر مطابق ت غي ، كان

رات  ذه الفق ة للنموذج المستخدم، وكون ھ ر المطابق رات غي ة الفق للتغاير الواضح في وضع بقي
ار تمثل العمود الفقري لھذه الدراسة، كان الب رات االختب د من اإلبقاء على اكبر قدر ممكن من فق

ى الباحث ب د اكتف الي فق ة، وبالت ار الثالث اذج االختب ن نم وذج م ل نم ي ك ة  حذفف رات الثالث الفق
وذج  ة للنم ر المطابق رات األخرى غي تم حذف الفق ة، دون أن ي اذج الثالث ي النم ط ف تركة فق المش

ى ذ اًء عل ة، وبن ي المعلم تي  ثالث ن اللوجس ة م ة المفحوصين المكون اد عين م اعتم ك ت ) 1473(ل
جراء التحليالت اإلحصائية إفقرة في كل نموذج، كأساس في  )41(طالباً وطالبة، وعينة الفقرات 

  .المختلفة
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رات الم الفق ن مع ل م ة لك ديرات النھائي اب التق ل لحس ادة التحلي ام الباحث بإع ة  إذ ق ومعلم
لحديثة في القياس، للبيانات الخاصة باستجابات أفراد مجموعة ، وفق النظرية االقدرة للمفحوصين

  .لإلجابة عن سؤال الدراسة، )A, B, C(الدراسة على النماذج الثالثة 
  الدراسة ومناقشتھا نتائج

ومعالم  لتقدير معالم الصعوبة، ومعالم التمييز، تم استخدام النموذج اللوجستي الثالثي
باستخدام  وتحديد قدرات المفحوصين ،(A, B, C) ةالتخمين لكل فقرة في نماذج االختبار الثالث

دالة المعلومات لكل فقرة في كل النماذج عند مستويات  إيجادتم و، )BILOG –MG(برمجية
، القدرة مستويات مختارة مندالة معلومات االختبار لكل نموذج عند  وإيجاد، مختارة من القدرة

، والمقارنة بينھا )A, B, C(تم رسم دالة المعلومات االختبار لكل نموذج من نماذج االختبار و
قيم دالة المعلومات عند مستويات مختارة من ) 5(بين الجدوليو، عند مستويات قدرة محددة

  .القدرة
مستويات مختارة عند (A, B, C) قيم دالة المعلومات التي تقدمھا نماذج االختبار : )5( جدول

  .من القدرة

  القدرة
  دالة المعلومات

  النماذج
AB C 

-1.2 0.57 0.56  0.45  
-1.0 1.24 1.15  1.10  
-0.8 2.56 2.26  2.50  
-0.6 5.12 4.35  5.35  
-0.4 10.39 8.35  10.48  
-0.2 21.55 15.53  18.01  

0.0 42.49 27.57  28.04  
0.2 69.38 48.25  43.63  
0.4 81.70 77.40  69.31  
0.6 69.61 101.55  96.88  
0.8 49.51 92.68  100.66  
1.0 32.16 63.90  72.37  
1.2 19.44 36.99  40.36  
1.4 11.14 18.89  19.30  
1.6 6.20 9.44  9.12  
1.8 3.42 4.91  4.51  
2.0 1.89 2.67  2.34  
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مستويات القدرة المختارة الناتجة من تطبيق نماذج  معلومات االختبار عندتم رسم دالة و
  ).6(، و)5(، و)4(األشكال ب، والموضحة )A, B, C(االختبار الثالثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .والقدرة في مجموعة الدراسة (A)رسم دالة معلومات االختبار للنموذج : )4(شكل 
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  .والقدرة في مجموعة الدراسة (B)رسم دالة معلومات االختبار للنموذج : )5(شكل 



 1763ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نايل الكعابنه

 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

-1.00 0.00 1.00 2.00

Ability

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

In
fo

rm
C

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .والقدرة في مجموعة الدراسة (C)رسم دالة معلومات االختبار للنموذج : )6(شكل 

كمية المعلومات أن ن العالقة بين كمية المعلومات والقدرة ھي دالة المعلومات للفقرة، وأ
القدرة بدرجة عالية من الدقة عندما  تقيس الفقرةكذلك التي تقدمھا الفقرة الواحدة تكون قليلة، و

، كما تتأثر دالة المعلومات لالختبار مع مستوى معلمة الصعوبة للفقرة يتوافق مستوى القدرة
  . ھادبخصائص الفقرات وعد

كبر قيمة لدالة معلومات أواألشكال المعروضة سابقاً، أن ) 3(يالحظ من خالل الجدول و
، الذي بنيت مموھات فقراته باستخدام التحليل (B)ار االختبار التي يقدمھا نموذج االختب

نموذج يليه ، )0.6(عند مستوى قدرة ) 101.55(تساوي  )الفقرات األكثر تمييزاً (االحصائي 
كبر قيمة لدالة معلومات أفكانت  اجابات الطلبة، خالل الذي بنيت فقراته من ،(C)االختبار 

ونالحظ تقارب قيمتي دالة  ،)100.66(وكانت قيمتھا  )0.8(االختبار عند مستوى القدرة 
أقل قيمة ، ولكن عند مستويين مختلفين من القدرة، وكانت (B, C)معلومات االختبار للنموذجين 

فقد  الذي بنيت فقراته من خالل المعلمين، ،(A)االختبار  في نموذج لدالة معلومات االختبار
، ويفسر )81.70(، إذ بلغت قيمتھا )0.4(توى القدرة عند مسأكبر قيمة لدالة المعلومات كانت 

ة من القدرة إلى أن كل مفحوص من عينة الدراسة نتقارب قيمة دالة الفقرات عند مستويات معي
التي خضعت لالختبارات، كان يخضع لإلجابة عن النماذج الثالثة في نفس جلسة االختبار، 

لإلجابة عن بقية النماذج،  ةساويتكون منماذج فحوص لإلجابة عن أحدى المن قدرة الإوبالتالي ف
  . ج التحليلئوھذا ما تدل عليه نتا

، قد قدمت معلومات أكثر فاعلية عند المفحوصين (A, B, C)أن نماذج االختبار ونالحظ 
ويمكن تفسير  الذي بنيت فقراته إحصائياً، (B)فضلھا النموذج أوكان  ذوي القدرات المتوسطة؛

، وبالتالي ستضخم من ات من القدرةيالمستو هقرات عند ھذقيم معلمة التمييز للف رتفاعإذلك إلى 
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دالة المعلومات لالختبار، إضافة إلى المدى الواسع من التشتت لتوزيع القدرة الستجابات األفراد 
على نماذج االختبار الثالثة، فالمدى الواسع من التشتت جعل نماذج االختبار تعطي اكبر قيمة 

المعلومات عند مستويات القدرة المتوسطة، بينما كانت قيم دالة المعلومات التي تقدمھا لدالة 
  .قل ما يمكن عند مستويات القدرة العالية أو المتدنيةأنماذج االختبار، 

وبناًء على ھذه النتائج فان الباحث ينصح باستخدام نموذج االختبار الذي تم بناء فقراته 
 ھذا النموذج قدمت معلومات عالية عند مستويات القدرات المتوسطة فقرات حصائياً، وذلك النإ

لدراسية والعمرية المختلفة، ، ومثل ھذه النموذج يتناسب مع معظم الطلبة في المراحل اللطلبة
    .متوسطة وتتبع التوزيع الطبيعي في الغالب الن قدراتھم

  المقترحات
ات لفقرات اختبارات االختيار من متعدد، مراعاة الطريقة التي يتم من خاللھا بناء المموھ .1

ن الطريقة التي يتم من خاللھا بناء المموھات يؤثر على تقديرات معالم الفقرات أحيث 
دالة معلومات على دالة معلومات الفقرة و يؤثروتقديرات القدرة للمفحوصين، وبالتالي 

 .االختبار

حل اومر ،رات دراسية مختلفةأجراء دراسات أخرى للتأكد من نتائج ھذه الدراسة لمقر .2
 .عمرية مختلفة

  .على دالة معلومات االختبار كمعيار عند بناء بنوك االسئلة االعتماد .3
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