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 ملخص

فراد في تقدير معالم األ االختبارطريقة ترتيب فقرات  أثرهدفت الدراسة للكشف عن 

جتمع تألف مو، المنهج الوصفي باستخدامالنموذج خماسي المعلم البارامتري،  باستخداموالفقرات 

 ددهم ماعبالغ الدراسة من جميع طلبة الثانوية العامة في الفرع العلمي بلواء عين الباشا، وال

( طالبة، 290و) ا  ( طالب290(، منهم )580ينة الدراسة من )وطالبة، وع ا  ( طالب1940يقارب )

قق من التح ، وتمختباريةابأسلوب العينة القصدية، فيما تكونت أداة الدراسة من ثالثة نماذج 

ج النتائ الداخلي.وقد توصلت االتساقوالمرتبط بمحك والثبات بطريقة صدق المحتوى والبناء 

لم دير معاا تم تقمؤشرات المطابقة، كم باستخدامخماسي المعلم لمطابقة األفراد والفقرات للنموذج 

 ةاستجاب نظريةواألفراد والفقرات والخطأ المعياري في النظرية الكالسيكية )الصعوبة، التمييز( 

 فتراضاتاتحقق و((، عدم التناسق) تماثلالعدم الفقرة )الصعوبة، التمييز، التخمين، الالمباالة، 

.وقد (الختباروادالة معلومات الفقرة ومنحنى خصائص الفقرة، والسمة،  طراديةاو)أحادية البعد، 

ي طريقتتوصلت النتائج في النظرية الكالسيكية لوجود فروق بين متوسطي معلم )التمييز( ل

وسطي ين متالترتيب الصعوبة المنطقية والعشوائية، ولصالح الصعوبة المنطقية، ووجود فروق ب

ب الترتي ريقتيللفقرة( لط االستجابةظرية الكالسيكية، والتمييز في نظرية معلم )الصعوبة في الن

 لصالح)تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقية( من جهة، و)العشوائية( من جهة أخرى، و

 )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقية(.

خماسي  نموذج، الطريقة ترتيب الفقرات، تقدير معالم األفراد والفقرات الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aims to reveal the effect of test items orderin estimating 

persons and items parameters using the five parameter logistic model, 

using the descriptive survey methodology. The study population 

consisted of all secondary students in the scientific stream in Ein Albash 

district, approximately their number (1940) male and female students. 

The study sample consisted of (580), (290) male and (290) female by 

using intentional sample. The study instrument consisted of three 

experimental models. The validity of the content, construction, criterion-

related and reliability was verified by internal consistency. Results were 

obtained for matching individuals and items to the five parameter logistic 

model using matching indicators. persons, items and standard errors were 

parameter estimated in the classical test theory (difficulty, 

discrimination) and item response theory (difficulty, discrimination, 

guessing, Upper Asymptote and asymmetrical).Assumptions were 

achieved (unidimesionality, monotone homogeneity, item characteristic 

curve, test and item information function).The results in the classical test 

theory have found differences between the mean parameters 

(discrimination) of the two ways order logical difficulty and random 

difficulty, in the favor for logical difficulty. Also found differences 

between the mean parameters (difficulty in the classical test theory and 

discrimination in item response theory) of the two ways order (sequence 

of subject content and logical difficulty) on one hand and random on the 

other, in the favor for (sequence of subject content and logical difficulty). 

Keywords: Items Order Way, Estimation of Persons and Items 

Parameters, Five Parameter Logistic Model. 

 مقدمة

بؤ لى التنعقدرتنا القرارات التربوية، كما يسهم ب اتخاذالقياس والتقويم دورا  هاماَ في ب علي

رى ، حيث يلظواهرلفهم وتفسير ابالعملية التربوية وتزويدنا بالمعلومات الدقيقة  والضبط والتحكم

 ص والسماتالعملية التي يتم بواسطتها التعبير عن الخصائ إلىالقياس يشير  أن( 2014عودة )

 باألرقام.

من أدوات القياس المهمة، فهي متعددة األغراض واألهداف، كما تعد  االختباراتتعد و

يكون الهدف حيث الطلبة  اختبارعند التقويم؛ خاصة ؤشرا  عاما  يستند إليها في عمليتي التقييم وم
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 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

دور أساسي في  فلالختبارات قوف على مدى التقدم الذي أحرزوه،هم، والوقياس مستوى تحصيل

توزيعهم حسب قدراتهم تربوية، كقرارات  اتخاذ ستخدم نتائجها في، وتوالتقويم يمالتقي عمليتي

، وفي قوتهم وضعفهمبعضهم ببعض، أو في تشخيص جوانب  ةالعقلية والتحصيلية، ومقارن

، زادت اتخاذهوالتوظيف والتنبؤ، فكلما زادت أهمية القرار الذي يتوقع  واالختيارعملية القبول 

وصلة بالغرض الذي  أكثر دقة االختبارحصول عليها من الحاجة ألن تكون المعلومات التي يتم ال

في مجملها على تطوير العملية التعليمية، من خالل  االختباراتمن أجله، وتعمل  االختبارأعد 

مستوى التحصيل من ناحية كذلك العمل على تقويم عملية التدريس من ناحية يقيس  اختباربناء 

 (.2014؛ عودة، 2016؛ عالم، 2001أخرى )عبد الهادي، 

يس، ارات الخاصة بعملية التدرالقر اتخاذتؤدي إلى تحسين جودة  أيضا فاالختبارات

، متعلمهر أث وانتقالبالمعلومات،  احتفاظهمدافعية الطلبة، وتزيد من درجة سن من مستوى وتح

ولكي يكون راجعة لفاعلية العملية التدريسية،أنفسهم، وتوفر التغذية الوتزيد من معرفتهم ب

حيث  وضع من مدى األهمية التي من أجلها البناء ويعكسلطلبة جيد لالذي يتم تقديمه  االختبار

ر تطويله أساسا  كونه أداة حكم على تحصيل الطلبة وتصنيفهم إلى مستويات، أو من حيث كون

التي  عاييرر فيه مجموعة من المراسي، أو تطوير نوعية األسئلة نفسها، بحيث يتوفمنهج الدال

 نتائجهبالوثوق  جميع المختصين، وبالتالي يتم باحتراملكي يحظى  لالستخدامد صالحيته تحد

ه هذ ختباراالقد يمكننا من قياس السمة أو الظاهرة المراد قياسها، أما إذا فو منها، واالستفادة

 يتصف المعايير فإنه يفقد صالحيته، ويقلل من ثقة الفاحص والمفحوص به، لذلك ال بد أن

ر فيه تتوف الجيد بمجموعة من المعايير كالموضوعية، والصدق، والثبات، كما يجب أن االختبار

ز، ون تحيدأو التكلفة المادية، وسهولة تحليل نتائجه  واالقتصادحيح، سهولة التطبيق والتص

بيعي ؛ عمر وفخرو والس2008جيد )أبو غربيه،  االختبارودون إرباك للمتعلم، مما يجعل 

 .(2003؛ العيسوي، 2010وتركي، 

قة كون متسمجموعة من العوامل، كأن ت االختباراتعند إعداد  باالعتباركما يجب أن يؤخذ 

، وأن تدريسة المتضمنة في الوأن تكون ممثلة لمحتوى المادة الدراسي األهداف التدريسية، مع

لذين لطلبة اابطريقة تتناسب مع الغايات التي تستخدم النتائج من أجلها، وعمر  االختباريصاغ 

ليمية ، وعددهم الذي يرتبط بالزمن المتوفر للتصحيح، فالنتاجات التعلالختبارسيخضعون 

قق لى تحعد أنواع السلوك الذي يمكن قبوله كدليل بوحدة دراسية معينة هي التي تحد صةالخا

الله خلذي من االسلوك المعين  الستدعاءالتحصيلي إال وسيلة  االختباراألهداف التدريسية، وما 

ال فع ل بشكلولهذا فإن قياس التحصي حكام حول درجة تحقق النتاجات التعليمية،يمكن إعطاء األ

جابات عد اإلنوعية األسئلة التي من شأنها أن تستثير اإلجابة المطلوبة وتستب باختيار يتأثر

ورا  دمختلفة بأشكالها ال االختباراتتؤدي األخرى التي ليس لها صلة باإلجابات الصحيحة، كما 

 همة،م الملكثير من مخرجات التعل رئيسيا  في تقويم تعلم الطلبة؛ فهي تعطي قياسات مناسبة

الجهد وعناية على الدقة وال االختباراتمد صدق النتائج التي يتم الحصول عليها من تطبيق ويعت

 (2014؛ عودة، 2002)عدس،  ها.ل تخطيطالالذي بذل في تحضيرها و
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طريقة ترتيب فقراته، ومن الطرق المستخدمة في  االختبارومن العوامل المؤثرة أيضا  في 

ذلك والتي ستكون محور تركيز الباحث في هذه الدراسة، طريقة ترتيب الفقرات وفقا  لصعوبتها، 

وهي أكثر األساليب المستخدمة وخصوصا  إذا كانت الفقرات من نفس النوع أو النمط أو الشكل، 

، وكذلك طريقة االختبارفقرات  عنفي اإلجابة  رلالستمرامما يوفر للطالب الدافعية الالزمة 

في الحكم على درجة صعوبة الفقرة،  االختبارالصعوبة المنطقية والتي تعتمد على منطق مصمم 

وذلك من خالل تقدير المستوى العقلي الذي تقيسه الفقرة وفق هرم بلوم لألهداف، كما تتوفر 

لدراسية، وتعتمد على ترتيب فقرات طريقة ترتيب الفقرات حسب تسلسل محتوى المادة ا

ال توجد طريقة واحدة متبعة  أنه ونا في محتوى المادة، ويرى الباحثوفق تسلسل تناوله االختبار

وفق محتوى المادة يساهم  االختبار، فبعضهم يرى أن تسلسل فقرات االختباراتفي تصميم 

شارات تساعدهم ترتيبها بطرق أخرى، وذلك بتوفر إ بحصول الطلبة على درجات أفضل من

ن ضرورة ترتيب الفقرات بصعوبة لومات وفق ترميزها، فيما يرى آخروالمع استرجاععلى 

تصاعدية مما يساهم بخفض القلق وزيادة دافعية الطلبة لإلجابة، وهو ما تسعى الدراسية الحالية 

 & 2014Blach, 1989; Doerner، ؛ عودة2016؛ عالم، 2007لإلجابة عليه )الحريري، 

Calhoun, 2009; Gerow, 1980 .) 

ترية، صه وخصائص فقراته السيكومال بد من التحقق من خصائ اختبارعند بناء وتصميم ف

كنونه، منتائج تصف  إلىوالوصول  االختبارتحليل  أجلمن  نظريات القياس بإتباع إحدىذلك و

ات ذ االختبار الفرد على فقرات استجابةلربط بين للفقرة ل االستجابةتسعى نظرية حيث 

النسبة (، كما تركز على تحديد مواقع األفراد ب2008معينة وقدرته )الشافعي، الخصائص ال

حليل في ت ، والتي تتمثل في مجموعة من النماذج الرياضية واإلحصائية المستخدمةلالختبارات

داء ين األللعالقة ب االفتراضاتالفقرات، لذلك تعتبر نموذجا  رياضيا  يركز على مجموعة من 

 (Hambleton & Swaminathan, 1985والسمات الكامنة ) االختبارالمالحظ للفرد على 

عدد المعالم  باختالفعن بعضها ( أن النماذج تختلف 4Baker & Kim, 200ويرى )

تي الياضية، ومن حيث الصيغة الرالفقرة، كذلك  عناإلجابة الصحيحة  احتماليةالمتعلقة بتقدير 

يرى  لم، حيثوتركز الدراسة الحالية على النموذج خماسي المع، احتماليةتعتبر دواال  رياضية 

(Cumberland, et al., 2015 بأنه يمكن التعرف على )لفقرة االفرد على  استجابة احتمالية

، dمباالة ، الالc، التخمين a، التمييز bفي النموذج الخماسي من خالل خمسة معالم )الصعوبة 

منحنى لالذي يعبر عن مدى تماثل المحور السيني  التماثل(عدم ) gوإضافة معلم خامس وهو 

 .انعطافهخصائص الفقرة حول نقطة 

سر ية تفيعتبر تقدير معالم الفقرات من اإلجراءات المهمة التي تستخدم نظريات إحصائو

ي م، والتالمستخد الفقرات المطابقة للنموذج واختياربتحديد  ختباريةاإلللفقرات  االستجابةكيفية 

ة ة معينبرامج حاسوبي استخدامتقدر وفق عدة طرق تستخدم أساليب التحليل العددي من خالل 

(Hambelton, Swaminathan, & Rogers, 1991) 
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لمفحوص ( أن الهدف من تقدير معالم األفراد )قدرتهم( هو تقييم اBaker, 2001ويبين )

التي  تالستجابااتساعد  إذ، االختبارعن فقرات  استجابتهتبعا  للقدرة الحقيقية التي تكمن وراء 

 حتمالامع  االختباريقدمها المفحوص في التعبير عن موقعه على متصل القدرة التي يقيسها ذلك 

ص لمفحووجود خطأ في تقديرها، بحيث تعبر قيمة هذا الخطأ عن مقدار التفاوت بين عالمة ا

 (.Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991)الحقيقية وعالمته المالحظة 

 سئلتها مشكلة الدراسة وأ

من  فراديعد القياس عملية مهمة في الوقت الحاضر من أجل الكشف عن كمية ما يمتلكه األ

دوات أ أستخدممهارات ومعلومات بشتى الجوانب، ومن أجل أن تتم عملية القياس فال بد من 

، كما لدراسةكأداة قياس لكونها تحقق أهداف ا االختباراتلذلك، وترتكز الدراسة الحالية على 

جل أا من أنها تعتبر من أفضل األدوات في الجانب التحصيلي فتستخدم بشتى أشكالها وأنواعه

من  ن ال بدمة كاالتعرف على مقدار ما يمتلكه األفراد من السمة المقيسة، وألنها أداة فاعلة ومه

ائص إلضافة لتمتعها بدرجة عالية من الخصأن يتم بنائها على أسس سليمة وموضوعية، با

ند عاتها فقر استخدامالسيكومترية المحكمة والموثوقة بحيث تحقق الهدف المنشود منها، وهو 

لسمة، افي كل مرة نقيس بها  اختبارذات مواصفات محددة، ولصعوبة إنشاء  اختباراتإعداد 

 اوعيته، ولعدم موضاالختبارعد من وقت وجهد ومال من م االختبارنتيجة ما يستهلكه إعداد 

ون تتك اراتاالختبنماذج من إلى إعداد  االختباراتمعدو  أتجهودقتها في أغلب األحيان، لذلك 

 ى درجةتقيس سمة واحدة محددة؛ بحيث تكون عل نفس محتوى الفقرات لكن مختلفة الترتيبمن 

ص خصائ امتالكهافة إلى عالية من الدقة والموضوعية في قياسها للسمة المراد قياسها، إضا

اسة ذه الدرهجاءت لذلك من مشاكل في بنائها,  االختباراتلما تعانيه  سيكومترية جيدة، ونظرا  
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 أهمية الدراسة

ية ى كيفتكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين فمن الجانب النظري تحاول تسليط الضوء عل

ته لفقرا على درجة عالية من الفاعلية والكفاءة من حيث الخصائص السيكومترية اختباربناء 

ه، تيب فقراتطريقة تر باالعتباربأن يأخذوا  المجال للعاملين في المجال التعليميتُتيح بحيث 

 هاتناولإضافة لوالذي سيسهم في تطوير أساليب قياس وتقويم التحصيل الدراسي لدى الطلبة، 

ن مهميتها أومعالمه، كما تنبع  وافتراضاتهالفقرة  استجابةالنموذج خماسي المعلم في نظرية 

والذي يبنى  ضيات،للمستوى التعليمي لطلبة الثانوية العامة في الفرع العلمي بالريا خالل تحديدها

ادة ف المعليه التعرف على فاعلية المنهاج المستخدم ومن يقوم بتدريسه ومدى تحقيقه ألهدا

 الدراسية.

ذج لنموان مفتعتبر أول دراسة عربية حديثة تدرس الجانب التطبيقي  الجانب العمليأما من 

 تالختبارااومطورو  النفسي والتربويين إفادة العاملين في المجالتحاول ، كما خماسي المعلم

ألفراد قرات وادير معالم الفالجيد والذي يمكن من خالله تق االختباربمحتوى ومعلمو الرياضيات 

ؤثرة ، في ظل االهتمام المتزايد بالعوامل الملترتيب فقراته هاأنسبو الطرق أفضلوفق 

 .التحصيلية باالختبارات

 هاومحددات حدود الدراسة

 بما يأتيالدراسة تتأطر 

صف لطلبة ال تحصيلي في مادة الرياضيات اختبار استخدامأداة الدراسة على  اقتصرت .1

 .الثاني الثانوي العلمي

ر تواف ، ومدىللنموذج خماسي المعلم البارامتريتتحدد أداة الدراسة في مدى مالئمتها  .2

 إحصائية مقبولة عن خصائص أداة الدراسة السيكومترية.دالالت 

ل من األو في الفصل طلبة الثانوية العامة في لواء عين الباشاعينة الدراسة على  اقتصرت .3

 والتي يتمثل فيها مجتمع الدراسة. (2018/  2019العام الدراسي )

ام اء القيأثن توفيرها ستعتمد النتائج التي يتم التوصل إليها على برامج الحاسوب التي أمكن .4

 بتحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة.

 التعريفات اإلجرائية

 فات اإلجرائية اآلتية لمصطلحاتهاتعتمد الدراسة التعري

، ختباراالوهي الطريقة التي يتم بها ترتيب وتنظيم الفقرات في : طريقة ترتيب الفقرات

وى سب مستحتناول المادة، والصعوبة المنطقية أي  أثناءتسلسل محتوى المادة أي وفق ورودها 

 أي محك. إلىبعدم االرتكاز صعوبتها وفق حكم الباحث المنطقي، والعشوائية أي 
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 ستجابةاوذج وهي قيمة تدريجية تنتج من تطبيق الدالة الرياضية لنم تقدير معالم األفراد:

 يس مدى، والتي تقلالختبارلمشكلة المفحوص على مجموعة من الفقرات ا استجابةالفقرة عند 

 رة.للسمة المراد قياسها، حيث يكون لكل فرد معلم يسمى معلم الفرد أو القد امتالكه

 ستجابةاوذج وهي قيمة تدريجية تنتج من تطبيق الدالة الرياضية لنم تقدير معالم الفقرات:

يس ، والتي تقلالختبارالمفحوص على مجموعة من الفقرات المشكلة  استجابةالفقرة عند 

 ثلالتمام عدة والخصائص السيكومترية المتعلقة بالفقرة كالصعوبة والتمييز والتخمين والالمباال

 ( لمنحنى خصائص الفقرة. عدم التناسق)

ية ية ثنائالفقرة البارامتر استجابةوهو أحد نماذج  المعلم البارامتري: خماسيالنموذج 

الم مع خمسةل الفرد على الفقرة من خال استجابة احتماليةمعرفة والذي يتم من خالله التدريج، 

 (.g( لتناسقاعدم ) التماثلعدم ، d، الحد التقاربي األعلى c، التخمين a، التمييز b)الصعوبة 

 الدراسات السابقة

بعاد أوتم دراستها وفق عدة  االختبارتناولت العديد من الدراسات طرق ترتيب فقرات 

 اراختب( والتي هدفت للكشف عن تأثير موقع الفقرة في Barnett, et al., 2007فدراسة )

في  (BECE) شهادة  اختبارمن متعدد على أداء الطلبة في المرحلة األساسية لمستوى  اختيار

لى إ ومن السهلالصين، وقد رتبت الفقرات بثالثة طرق حسب مستوى الصعوبة )العشوائية، 

قرات قد أشارت النتائج لوجود فروق لطريقة ترتيب الفالصعب، ومن الصعب إلى السهل(، و

ق في على أداء الطلبة ولصالح طريقة ترتيب الفقرات العشوائية، كذلك أشارت لوجود فرو

من ووائية الرياضيات لصالح الترتيب من السهل إلى الصعب مقارنة بالعش اختبارترتيب فقرات 

علوم ال اختبارالصعب إلى السهل، وفي  الصعب إلى السهل، ولصالح العشوائية مقارنة بمن

لصالح طريقة الترتيب من الصعب إلى السهل مقارنة بطريقة من السهل إلى الصعب 

 والعشوائية.

 لطلبةاعلى أداء  االختبار( للكشف عن أثر ترتيب فقرات Sue, 2009دراسة )فيما هدفت 

ج النتائ وصلت(، وقد تفي مادة مبادئ اإلدارة، حيث رتبت الفقرات بطريقتين )المحتوى، عشوائيا  

 .االختبارلطريقة ترتيب فقرات  تبعا   الطلبةلعدم وجود فروق في أداء 

ل لكشف عن أثر ترتيب الفقرات على تحصيبا( Doerner & Calhoun, 2009)فيما قام 

(، وقد عشوائيا  و، تنازليا  و، تصاعديا  رتبت الفقرات بثالث طرق )، وقد االقتصادفي مادة  الطلبة

، تنازليا   ،تصاعديا  الذي رتبت فقراته ) باالختبارأشارت النتائج أن أداء الطلبة كان أفضل 

 ( على الترتيب.عشوائيا  

أثر ترتيب الفقرات في المقاييس النفسية عن ( للكشف 2011بينما سعت دراسة العمري )

 باستخدام، نس الداخلي للمقياس وخصائص فقراته على عينة من طلبة المرحلة الثانويةعلى التجا

، إضافة إلى طريقة ترتيبها تنازليا  أربع طرق لترتيب الفقرات )تمييز وثبات وصدق الفقرات 
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(، وقد أشارت النتائج لتفوق طريقة ترتيب الفقرات وفق مؤشر ثباتها في مستوى ثبات عشوائيا  

 .وخصائص الفقرات السيكومتريةالمقياس 

عن أثر ترتيب الفقرات  (Weinstein & Roediger, 2012)في حين كشفت دراسة 

ات الفقر ترتيب باستخداملدى عينة من طلبة جامعة واشنطن،  االختبارعلى تقييم األداء على 

لطلبة اء ادأبطريقتين )السهل إلى الصعب، الصعب إلى السهل(، وقد أشارت النتائج أن تقييمات 

 على كل مجموعة من الفقرات التي رتبت من الصعب إلى السهل كان أفضل.

 اختبار( والتي هدفت لمعرفة أثر ترتيب فقرات 2015بينما توصلت دراسة سليمان )

 ارالختباتحصيلي في التقويم التربوي على معامالت تمييز وصعوبة الفقرات وعلى صدق وثبات 

ب ات )حسثالث طرق لترتيب الفقر باستخداموس في جامعة تبوك، لدى عينة من طلبة البكالوري

(، اعديا  تصمستوى الهدف الذي تقيسه الفقرة وفق هرم بلوم، تسلسل المحتوى، صعوبة الفقرات 

دقه ته وصوثبا االختباروقد أشارت نتائج الدراسة لعدم وجود فروق في معامالت صعوبة فقرات 

لمرتبة اقرات طريقة ترتيب الفقرات، بينما توجد فروق في معامالت التمييز ولصالح الف باختالف

 .تصاعديا  وفق صعوبتها 

( والتي هدفت لفحص أثر كل من ترتيب فقرات 2015في حين كشفت دراسة محمود )

لبة ن طمى عينة من متعدد لد االختيار اختبارومستوى القلق لدى الطلبة على أدائهم في  االختبار

ث لنفس ثالفي مادة مدخل إلى علم ا اختبارست طرق لترتيب فقرات  باستخدامجامعة أم القرى، 

ث الثالو(، عشوائيا  منها وفق مستوى الصعوبة )من السهل إلى الصعب، من الصعب إلى السهل، 

وجود األخرى وفق تسلسل تدريس المحتوى )تسلسلي، عكسي، عشوائي(، وقد أشارت النتائج ل

توى وفق طريقة ترتيب الفقرات ولصالح طريقتي تسلسل تدريس المح الطلبةي أداء فروق ف

 )تسلسلي، عكسي(.

ي ف( بين النموذجين رباعي وخماسي المعلم William, et al., 2015وتقارن دراسة )

ير غعايرة على نطاق واسع في الم استخدامهماالمعايرة غير الخطية، والتي تشير إلى  اختيار

دما ذكر عنالنموذج خماسي المعلم ال ت استخدامالخطية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن كفاءة 

لمعلم باعي ا، بينما يكون أداء النموذج راالنعطافيكون المنحنى الحقيقي متماثال  حول نقطة 

 ر متماثل.أفضل في بعض األحيان، وذلك عندما يكون المنحنى الحقيقي غي

عبة في ( للكشف عن أثر موقع الفقرات الص2017بينما هدفت دراسة بني عطا والشريفين )

دى لحاسوب من متعدد على خصائصه السيكومترية وأداء الطلبة عليه في مادة ال اختيار اختبار

( 10) على ( فقرة محتويا  50من ) االختبارعينة من طلبة الصف األول الثانوي، وقد تكون 

( في 30-21ذج األول، ومن )( في النمو10-1فقرات صعبة متغيرة الترتيب، كانت من )

في النموذج الرابع، وأشارت  عشوائيا  ( في النموذج الثالث، و50-41النموذج الثاني، ومن )

لصالح ورابع النتائج لوجود فروق في متوسط معامالت الصعوبة والتمييز بين النموذج األول وال

ان كعامل منموذج الرابع، كما أشارت إلى أن أعلى معامل ثبات كان للنموذج الرابع وأدنى ال

 للنموذج األول.
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( والتي هدفت للكشف عن أثر ترتيب 2017فيما توصلت دراسة الزبون والصرايرة )

 ن ودالةلمعالم الفقرة على تقدير قدرة المفحوصي من متعدد وفقا   االختيار اختبارفقرات 

ب قرات حستيب الفبيانات مولدة، وتر باستخدامللنموذج ثالثي المعلمة،  وفقا   لالختبارمات المعلو

شارت معامالت الصعوبة )تنازلي، تصاعدي، عشوائي(، ومعامالت التمييز والتخمين، وقد أ

 نازليا  تمييز لترتيب الفقرات وفق معامالت الت االختبارالنتائج لوجود فروق في دالة معلومات 

 الت الصعوبة تصاعديا .ومعام

 شياء،في العديد من األ واختلفتومن خالل اإلطالع على الدراسات يالحظ أنها تباينت 

غم لى الرعالفقرة ونماذجها  استجابةفأغلبها ركزت على النظرية الكالسيكية وتجاهلت نظرية 

ة مثل مولد من أنها تعالج جوانب القصور في النظرية الكالسيكية، وكذلك ما ركزت على بيانات

بقت على البيانات الحقيقية في الدراسات التي ط واستثنت( 2017دراسة الزبون والصرايرة )

لفقرات عالم اممييز وتجاهل الفقرة، كما أن أغلبها ركز على معالم الصعوبة والت استجابةنظرية 

ة دير قدرفي تق ( على الرغم من أهميتهعدم التناسقالتماثل )عدم األخرى كالتخمين والالمباالة و

ية العشوائ( وا  تنازلي، تصاعديا  األفراد، كذلك ما ركزت على طريقتي الترتيب الصعوبة المنطقية )

ا ركزت (، كذلك أغلبه2015يمان )دراسة سل باستثناءوتجاهلت طريقة ترتيب تسلسل المحتوى 

( 2017( وبني عطا والشريفين )2011دراسة العمري ) باستثناءعلى فئة الطلبة الجامعيين 

 أجنبية أودراسة عربية  أيكذلك لم يجد الباحث والتي ركزتا على طلبة المرحلة الثانوية، 

 جنبيةأدراسة  باستثناءتحصيلي  اختبارفي ترتيب فقرات النموذج الخماسي  الستخدامتطرقت 

ت لك جاءلذالمعايرة غير الخطية،  استخدامين النموذج الرباعي والخماسي في واحدة قارنت ب

ا بين معت مالدراسة الحالية لسد الفجوة ودراسة ما تم تجاهله في الدراسات السابقة، بحيث ج

تدريج ائية الالفقرة ثن استجابةحد نماذج نظرية أطريقة ترتيب الفقرات والنموذج خماسي المعلم 

 في تقدير معالم األفراد والفقرات.

 منهج البحث

راسات، ذه الدالمنهج الوصفي والذي يعتبر من أكثر المناهج استخداما  في مثل ه استخدامتم 

ا عبر عنها  ويفهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، كما يهتم بوصفها وصفا  دقيق

يبين ويصفها كميا   أنهتعبيرا  كيفيا ، بحيث يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، إضافة إلى 

وذلك  دافها،مع الظواهر المختلفة األخرى، وهذا ينسجم مع طبيعة الدراسة وأه ارتباطهادرجات 

 كأداة لجمع البيانات الالزمة. االختبار باستخدام

 مجتمع الدراسة

في  شان البالواء عيالفرع العلمي بالثانوية العامة في تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

 ا  الب( ط1940(، والبالغ عددهم ما يقارب )2018/  2019ي )العام الدراسالفصل األول من 

 باشا.ربية والتعليم بلواء عين الدائرة التخطيط في مديرية الت إحصائياتوفق وطالبة، 
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 عينة الدراسة

ة، وقد ( طالب290و) ا  ( طالب290وطالبة، منهم ) ا  ( طالب580عينة الدراسة من ) تكونت

 نة القصديةالدراسة األصلي، والتي أخذت بأسلوب العي%( من مجتمع 30شكلت العينة ما نسبته )

 تينابعتمدرستين  في لواء عين الباشادرس فيها الفرع العلمي يُ مدارس ثانوية  أربعلوجود 

 سية منستة شعب درا أخذت، حيث مخيم البقعة ومدرستين تابعتين لمنطقة عين الباشامنطقة ل

 .لإلناثمدرسة البقعة الثانوية للذكور، وستة أخرى من مدرسة البقعة الثانوية 

 أداة الدراسة

حدتين و، والذي كان محتواه في الرياضياتتحصيلي في مادة  اختبارقام الباحث بكتابة 

ه تبرعالذي أو( التفاضل، النهايات واالتصالهما )من الكتاب المقرر لمادة الرياضيات دراسيتين 

ج ثة نماذمن ثال االختبارتكون لتحقيق أهداف وغايات الدراسة، حيث  ةالهادف الباحث األداة

تسلسل  وفقالنموذج األول بحيث رتبت فقراته في ، ( فقرة41)على  أحتوىكل منها  إختبارية

يب بترتث ، والنموذج الثالوفق الصعوبة المنطقية للفقرات، والنموذج الثاني المادة ىمحتو

 .عشوائي

( 0درجة )( لإلجابة الصحيحة وال1ثنائي بحيث تعطى الدرجة )التدريج ال استخدامكما تم 

 (.0 – 41بين ) االختبارتتراوح الدرجة الكلية على  وبذلكلإلجابة الخاطئة، 

 على حتوىأ ، والذيلالختبارتحليل محتوى المادة الدراسية وكتابة جدول مواصفات تم كما 

 هرم بلوم. التحليل وفق ( تقيس3و)( تقيس التطبيق، 26)وتقيس الفهم واالستيعاب، فقرة ( 12)

 صدق أداة الدراسة

ء قيس شييالمعد يقيس بالفعل ما وضع لقياسه وال  االختبارشير الصدق إلى ما إذا كان ي

 ثالث مؤشرات للصدق.الباحث على  أعتمدأخر، وقد 

جدول  الباحث بعرضقام التحقق من صدق األداة المصممة  أجلمن  :محتوىصدق ال .1

ين الرياضيات في لواء ع مادةمشرفي ومدرسي على  ختباريةاإل المواصفات والنماذج

ول رأيهم حبوالخبرة، وقد تم األخذ  باالختصاصكمحكمين لتمتعهم  اعتبروا، والذين الباشا

لصياغة قة وامدى مناسبة األداة التي تم وضعها من حيث مالئمتها للهدف المراد قياسه والد

يل تعد ، وقد جرىن اإلشارات التوجيهية ومناسبتهاوالسالمة اللغوية ووضوحها وخلوها م

 .صياغة بعض الفقرات ومموهاتها وفق مالحظاتهم

 اطاالرتب التحقق من الصدق البنائي من خالل التحقق من إيجاد معاملتم  الصدق البنائي: .2

 .(1) الجدول، والتي يعرضها االختبارقرة والدرجة الكلية على بين الف
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 اختالفب االختباربين الفقرة والدرجة الكلية على  االرتباطمعامالت  إحصائيات: (1) جدول

 .طريقة ترتيب الفقرات

 حجم العينة طريقة ترتيب الفقرات

 االرتباطمعامالت 

 أعلى أدنى
 عدد المعامالت

 غير دال * **

 1 0 40 0.474 0.113 200 طريقة تسلسل المحتوى

 0 0 41 0.508 0.210 200 الصعوبة المنطقية

 4 5 32 0.449 0.013 180 العشوائية

 الختبارابين الفقرة والدرجة الكلية على  االرتباطمعامل جميع حيث أظهرت النتائج أن 

(، 0.05( و)0.01عند مستوى الداللة ) لة إحصائيةالذات دطريقة ترتيب الفقرات  باختالف

 لمنطقيةطريقة الصعوبة اوفق ( فقرات 4وفق طريقة تسلسل المحتوى و)واحدة فقرة  باستثناء

، وهذا ا( والتي ينصح بتعديله0.05و)( 0.01عند مستوى الداللة ) ا  إحصائي غير دالةجاءت 

ا قياس ميتمتع بمؤشرات صدق بنائي مرتفعة تدلل على مدى صالحيته ل االختبارمؤشر على أن 

 وضع لقياسه ومناسبتها لتحقيق غرض الدراسة.

 الصدق المرتبط بمحك

ة ة الكليالدرجبين  االرتباط تمن خالل إيجاد معامال المرتبط بمحكالتحقق من الصدق  تم

ت قيم حيث بلغ، الثانوي األولوعالمة الطالب في مادة الرياضيات في الصف  االختبارعلى 

لمنطقية ا(، والصعوبة 0.821بطريقة ترتيب الفقرات وفق تسلسل المحتوى ) االرتباطمعامالت 

 (.0.765(، والعشوائية )0.842)

 ثبات أداة الدراسة

ى عمل علللتحقق من دالالت ثبات أداة الدراسة، والتي ت ألفامعادلة كرونباخ  استخدمت

بات الثمل داة، وقد بلغت قيم معاالمفحوصين على فقرات األ الستجاباتفحص االتساق الداخلي 

(، 0.834(، والصعوبة المنطقية )0.808ترتيب الفقرات وفق تسلسل المحتوى ) بطريقة

 دراسة.ألداة ومناسبتها لتحقيق غرض الوهذا يعبر عن مدى صالحية ا، (0.666والعشوائية )

 المعالجات اإلحصائية

، بيرسون االرتباطمعامل  باستخدام والمرتبط بمحك جرى التحقق من الصدق البنائي

فراد (، كما جرى مطابقة األSPSSبرنامج ) باستخدام ألفاوالثبات وفق معادلة كرونباخ 

أحادية ) افتراضي، كذلك التحقق من المعلمللنموذج خماسي والفقرات وتقدير معالم الفقرات 

مج برنا امباستخدوتقديرات القدرة  واالختبارالسمة( ودالة معلومات الفقرة  إطراديةالبعد، 

(Exametrika v.5.3 كما تم الكشف عن ،)اس في نظريتي القي ترتيب الفقرات أثر طريقة

 (.SPSSبرنامج ) باستخدامللفقرة  واالستجابةالكالسيكية 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :ةيالتلا سئلةلأل، وفقا  حصل عليهاتنتائج الدراسة التي  الجزء هذاالباحث في يتناول 

ريقة للنموذج خماسي المعلم وفق طمدى مطابقة األفراد والفقرات "ما :األولالسؤال 

 .؟"فقراتالترتيب 

 التحقق من مطابقة األفراد

، ( فرد طبق عليهم النموذج األول200منهم )؛ ( فردا  580) استجاباتتمت مطابقة 

، ي المعلمللنموذج خماس( الثالث، حيث لم يتم حذف أي منهم لمطابقتهم 180( الثاني، و)200و)

 (.3، 2، 1(، والتي توضحها المالحق )Exametrika v.5.3برنامج ) استخداموذلك من خالل 

 التحقق من مطابقة الفقرات

ات لبيان فقراتالللنموذج خماسي المعلم وفق طريقة ترتيب ت تم التحقق من مطابقة الفقرا

 (.6، 5 ،4والتي توضحها المالحق ) (،Exametrika v.5.3أفراد الدراسة، من خالل برنامج )

 ترتيب الفقرات وفق تسلسل محتوى المادة

مؤشرات جودة المطابقة المطلقة  أحد( المحسوبة 2χوفق مؤشر )وقد توصلت النتائج 

%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، 46.3( بنسبة )41فقرة من أصل  19أن ) االختبارلفقرات 

( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما 2إلى  0( المحسوبة بين )2χوالتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

%( مطابقة بشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة 34.2( بنسبة )41فقرة من أصل  14كانت )

فقرات  8( تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت )3إلى  2بين )أعلى من ( المحسوبة 2χمؤشر )

( 2χ%( غير مطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر )19.5( بنسبة )41من أصل 

 & Karin, Helfried)( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنموذج3المحسوبة أعلى من )

Hans, 2003). 

لفقرات  جدا  مؤشرات جودة المطابقة الشحيحة  أحد( NFIوفق مؤشر )كما توصلت النتائج 

%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير 26.8( بنسبة )41فقرة من أصل  11أن ) االختبار

فقرة  11( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما كانت )1إلى  0.95( بين )NFIإلى أن قيمة مؤشر )

( بين NFIجيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )%( مطابقة بشكل 26.8( بنسبة )41من أصل 

( بنسبة 41فقرة من أصل  19( تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت )0.95 من إلى أقل 0.90)

( تؤشر 0.90من ) أقل( NFI%( غير مطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر )46.3)

مؤشرات جودة  أحد( RFIق مؤشر )وفكما توصلت النتائج ، على عدم مطابقة الفقرات للنموذج

%( كانت مطابقة 19.5( بنسبة )41فقرات من أصل  8أن ) االختبارالمطابقة النسبية لفقرات 

( تؤشر على مطابقة 1إلى  0.95( بين )RFIبدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

بشكل جيد، والتي تشير %( مطابقة 24.4( بنسبة )41فقرات من أصل  10ممتازة، بينما كانت )

( تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت 0.95 من إلى أقل 0.90( بين )RFIإلى أن قيمة مؤشر )
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%( غير مطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر 56.1( بنسبة )41فقرة من أصل  23)

(RFI )( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنموذج0.90من ) أقل. (James, Mulaik & 

Brett, 1982; Mulaik, et al., 1989) 

 ترتيب الفقرات وفق الصعوبة المنطقية

أصل  فقرة من 37أن ) االختبار( المحسوبة لفقرات 2χوفق مؤشر )وقد توصلت النتائج 

( 2χ%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )90.3( بنسبة )41

( بنسبة 14فقرات من أصل  3مطابقة ممتازة، بينما كانت ) ( تؤشر على2إلى  0المحسوبة بين )

 2من  ( المحسوبة بين )أعلى2χ%( مطابقة بشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )7.3)

غير  %(2.4( بنسبة )41( تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت )فقرة واحدة من أصل 3إلى 

لى عدم ( تؤشر ع3( المحسوبة أعلى من )2χ)مطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر 

 مطابقة الفقرات للنموذج.

بنسبة  (41فقرة من أصل  30أن ) االختبار( لفقرات NFIوفق مؤشر )توصلت النتائج كما 

إلى  0.95( بين )NFI%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )73.2)

ابقة %( مط17.1( بنسبة )41فقرات من أصل  7كانت )( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما 1

على  ( تؤشر0.95 من إلى أقل 0.90( بين )NFIبشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

، التي %( غير مطابقة للنموذج9.7( بنسبة )41فقرات من أصل  4مطابقة جيدة، فيما كانت )

 وذج.ى عدم مطابقة الفقرات للنم( تؤشر عل0.90من ) أقل( NFIتشير إلى أن قيمة مؤشر )

بنسبة  (41فقرة من أصل  27أن ) االختبار( لفقرات RFIوفق مؤشر )توصلت النتائج كما 

إلى  0.95( بين )RFI%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )65.8)

بقة %( مطا17.1)( بنسبة 41فقرات من أصل  7( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما كانت )1

على  ( تؤشر0.95من  أقلإلى  0.90( بين )RFIبشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

ج، التي %( غير مطابقة للنموذ17.1( بنسبة )41فقرات من أصل  7مطابقة جيدة، فيما كانت )

 وذج.( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنم0.90من ) أقل( RFIتشير إلى أن قيمة مؤشر )

 العشوائية

أصل  فقرة من 28أن ) االختبار( المحسوبة لفقرات 2χوفق مؤشر )كما توصلت النتائج 

( 2χ%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )68.3( بنسبة )41

( بنسبة 14فقرة من أصل  12( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما كانت )2إلى  0المحسوبة بين )

 2ى من ( المحسوبة بين )أعل2χمطابقة بشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )%( 29.3)

غير  %(2.4( بنسبة )41( تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت )فقرة واحدة من أصل 3إلى 

لى عدم ( تؤشر ع3( المحسوبة أعلى من )2χمطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

 ج.مطابقة الفقرات للنموذ
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بنسبة  (41فقرة من أصل  13أن ) االختبار( لفقرات NFIوفق مؤشر )كما توصلت النتائج 

إلى  0.95( بين )NFI%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )31.7)

ابقة %( مط17.1( بنسبة )41فقرات من أصل  7( تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما كانت )1

على  ( تؤشر0.95من  أقلإلى  0.90( بين )NFIي تشير إلى أن قيمة مؤشر )بشكل جيد، والت

ج، التي %( غير مطابقة للنموذ51.2( بنسبة )41فقرة من أصل  21مطابقة جيدة، فيما كانت )

 وذج.( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنم0.90من ) أقل( NFIتشير إلى أن قيمة مؤشر )

بنسبة  (41فقرات من أصل  9أن ) االختبار( لفقرات RFIوفق مؤشر )كما توصلت النتائج 

( 1إلى  0.95( بين )RFI%( كانت مطابقة بدرجة ممتازة، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )22)

قة %( مطاب24.4( بنسبة )41فقرات من أصل  10تؤشر على مطابقة ممتازة، بينما كانت )

على  ( تؤشر0.95من  أقلإلى  0.90ن )( بيRFIبشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

ج، التي %( غير مطابقة للنموذ53.6( بنسبة )41فقرة من أصل  22مطابقة جيدة، فيما كانت )

 وذج.( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنم0.90من ) أقل( RFIتشير إلى أن قيمة مؤشر )

مؤشرات جودة المطابقة النسبية،  ىأحد( IFI, TLIكما توصلت النتائج وفق مؤشري )

( إحدى مؤشرات جودة المطابقة غير المركزية، ومؤشرات CFI, RMSEAومؤشري )

(AIC, CAIC, BIC( ومؤشر )value-p(لـ )2χ المحسوبة إحدى مؤشرات جودة المطابقة )

 على الطرق %( بدرجة ممتازة100أن جميع الفقرات مطابقة بنسبة ) االختبارالمطلقة لفقرات 

( بين CFI( ومؤشر )1إلى  0.95( بين )IFI, TLI، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشري )الثالث

( المحسوبة 2χ( لـ)value-p( ومؤشر )0.05إلى  0( بين )RMSEA( ومؤشر )1إلى  0.97)

 ,AIC, CAICعلى مطابقة ممتازة، كما تشير مؤشرات )تؤشر ( 1إلى  0.05بين )أعلى من 

BIC قيمتها تؤشر على مطابقة ممتازة فضتانخكلما  أنه( إلى (Karin, Helfried & Hans, 

2003). 

حتوى مفقرات وفق طرق ترتيب الفقرات الثالثة )تسلسل الكما توصلت النتائج أن جميع 

ة، الفقر ةستجاباالمادة، الصعوبة المنطقية، العشوائية( مطابقة للنموذج خماسي المعلم في نظرية 

ر ضمن مؤش االختبارمطابقة فقرات  افتراضأي فقرة، وهذا يشير إلى تحقق  استبعادلم يتم حيث 

في ضعي المو واالستقاللالبعد  أحادية افتراضي، وكذلك تحقق أو أكثر من مؤشرات المطابقة

 .االختبار

دف تقيس هولعدم وجود عالقة بين الفقرات فكل فقرة مستقلة بذاتها ويعزو الباحث نتيجته 

هذا وحصيل، في قياس سمة الت االختبارمعين من المحتوى التدريسي، كما يؤشر على دقة ومتانة 

 اراالختب بتحقق خصائص ارتسمتوالتي  االختباريؤكد مدى سالمة اإلجراءات المتبعة في بناء 

ي والت ة البيانات التي تم جمعهالموضوعية، ومدى صحة وسالمالجيد وهي الصدق والثبات وا

 المعلم.   خماسيمع النموذج  انسجمت

كية لكالسياالمعياري في نظريتي  أخطالو االختبارما تقدير معالم فقرات ":سؤال الثانيال

 ؟".وفق طريقة ترتيب الفقرات الفقرة  واستجابة
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فقرة ال ابةواستجالمعياري في نظريتي الكالسيكية  وخطئها االختبارتم تقدير معالم فقرات 

 ، والتيائية(وفق طرق ترتيب الفقرات الثالثة )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقية، العشو

 (.2) الجدوليعرضها 

ية المعياري في نظريتي الكالسيك ئهاخطو االختبارحصائيات معالم فقرات إ :(2) جدول

ة، ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقيطرق الفقرة وفق  واستجابة

 العشوائية(

 

رتيب يقة تيتضح من الجدول أعاله أن تقديرات معالم الفقرات في النظرية الكالسيكية لطر

 – 0.38)على الشكل التالي، حيث تراوح التمييز بين كانت الفقرات )تسلسل محتوى المادة( 

( 0.339( بمتوسط )0.47 -0.11(، والصعوبة بين )0.11) وانحراف( 0.56( بمتوسط )0.87

 (.0.07) وانحراف

الفقرة على الشكل التالي، التمييز  استجابةفيما تراوحت تقديرات معالم الفقرات في نظرية 

(( 1.08) –(1.57-(، والصعوبة بين ))0.25) وانحراف( 0.68( بمتوسط )1.64 – 0.10بين )

 وانحراف( 0.21( بمتوسط )0.39 – 0.08(، والتخمين بين )0.63) وانحراف( 0.00بمتوسط )
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 عدم التناسق(، و0.07) وانحراف( 0.90( بمتوسط )1.00 – 0.69(، والالمباالة بين )0.07)

 (.0.13) وانحراف( 1.04( بمتوسط )1.36 –  0.80التماثل( بين )عدم )

قة لطري كما يتضح من الجدول أعاله أن تقديرات معالم الفقرات في النظرية الكالسيكية

–0.36ين )بعلى الشكل التالي، حيث تراوح التمييز كانت ترتيب الفقرات )الصعوبة المنطقية( 

 (0.37( بمتوسط )0.52–0.21(، والصعوبة بين )0.10) وانحراف( 0.59( بمتوسط )0.82

 (.0.07) وانحراف

لتمييز الي، االفقرة على الشكل الت استجابةفيما تراوحت تقديرات معالم الفقرات في نظرية 

( 0.78 –(1.97-(، والصعوبة بين ))0.23) وانحراف( 0.777) ( بمتوسط1.35–0.31بين )

 وانحراف( 0.21( بمتوسط )0.39 –0.02)(، والتخمين بين 0.57) وانحراف( -0.20بمتوسط )

 عدم التناسق(، و0.06) وانحراف( 0.89( بمتوسط )1.00–0.73ة بين )(، والالمباال0.08)

 (.0.13) وانحراف( 1.02( بمتوسط )1.31–0.74( بين )عدم التماثل)

قة لطري كما يتضح من الجدول أعاله أن تقديرات معالم الفقرات في النظرية الكالسيكية

( 0.86–0.33على الشكل التالي، حيث تراوح التمييز بين )كانت ترتيب الفقرات )العشوائية( 

( 0.26) ( بمتوسط0.45-(-0.01(، والصعوبة بين ))0.11) وانحراف( 0.528بمتوسط )

 (.0.10) وانحراف

لتمييز الي، االفقرة على الشكل الت استجابةفيما تراوحت تقديرات معالم الفقرات في نظرية 

( 1.91–(21.10-(، والصعوبة بين ))0.28) وانحراف( 0.48( بمتوسط )1.19–(-0.15بين ))

 وانحراف( 0.20( بمتوسط )0.44–0.09)(، والتخمين بين 3.38) وانحراف( -0.46بمتوسط )

 عدم التناسق(، و0.06) وانحراف( 0.87( بمتوسط )1.00–0.72(، والالمباالة بين )0.07)

 (.0.11) وانحراف( 1.01( بمتوسط )1.27–0.74( بين )عدم التماثل)

من ما ض االختبارلمدى دقة وحرص الطلبة في اإلجابة على فقرات  نتيجتهويعزو الباحث 

درتها بق اراالختبتوفرت لديهم من معلومات دون اللجوء إلى التخمين، كذلك إلى مناسبة فقرات 

ها تحقيقعلى قياس التحصيل الدراسي، ومدى شموليتها ومراعاة األسس السليمة في كتابتها و

 ألهداف المادة الدراسية.

د بوجو( 2017وبني عطا والشريفين ) (2015وتختلف هذه النتيجة مع دراسة سليمان )

ة قرلفلستجابة فروق ظاهرية في معامالت صعوبة الفقرة في نظريتي القياس الكالسيكية واال

شريفين وبني عطا وال( 2015طريقة ترتيب الفقرات، بينما تتفق مع دراسة سليمان ) باختالف

 ستجابةواالفي نظريتي القياس الكالسيكية معامالت التمييز في  ظاهرية بوجود فروق( 2017)

 طريقة ترتيب الفقرات. باختالفقرة للف

 قراتفطريقة ترتيب وفق  لالختبارأحادية البعد  افتراضتحقق مدى "ما :الثالثسؤال ال

 ؟".االختبار
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ات مؤشر دامباستخطريقة ترتيب الفقرات وفق  لالختبارأحادية البعد  افتراضتّم التحقق من 

 (.3) الجدولجودة المطابقة، والتي يعرضها 

 .قراتالفطريقة ترتيب وفق  لالختبارأحادية البعد  افتراضمؤشرات التحقق من : (3) جدول

 االختبارمؤشرات مطابقة 
تسلسل محتوى طريقة 

 المادة

طريقة الصعوبة 

 المنطقية

طريقة ال

 ةعشوائيال
2χ59.231 52.260 89.881 المحسوبة 

 656 656 656 درجة الحرية

 1 1 1 الداللة اإلحصائية

NFI 0.888 0.942 0.866 

RFI 0.888 0.942 0.866 

IFI 1 1 1 

TLI 1 1 1 

CFI 1 1 1 

RMSEA 0 0 0 

AIC -1222.119 -1259.740 -1252.769 

CAIC -4041.815 -4079.437 -4003.348 

BIC -3385.815 -3423.437 -3347.348 

قرات فوفق طرق ترتيب  االختبار أن( المحسوبة 2χيالحظ من الجدول أعاله وفق مؤشر )

( 2χؤشر )الثالثة غير مطابقة للنموذج خماسي المعلم، والتي تشير إلى أن قيمة م االختبار

وفق  اراالختب( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنموذج، بينما طابق 3المحسوبة أعلى من )

( 2χ( لـ)aluev-pالنموذج خماسي المعلم بدرجة ممتازة، وفق مؤشرات )ه طرق ترتيب فقرات

(، والتي تشير إلى أن AIC, CAIC, BIC( و)CFI, RMSEA( و)IFI, TLIالمحسوبة و)

ين ب( IFI, TLIو) (،1إلى  0.05( المحسوبة بين )أعلى من 2χ( لـ)value-pقيمة مؤشر )

( على مطابقة 0.05إلى  0( بين )RMSEA( و)1إلى  0.97( بين )CFI( و)1إلى  0.95)

لى قيمتها تؤشر ع انخفضتكلما  أنه( إلى AIC, CAIC, BICممتازة، كما تشير مؤشرات )

 (Karin, Helfried & Hans, 2003) مطابقة ممتازة. 

( أن طريقة ترتيب الفقرات NFI, RFIكما يالحظ من الجدول أعاله وفق مؤشري )

( بين NFI, RFI)الصعوبة المنطقية( كانت مطابقة بشكل جيد، والتي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

ت )تسلسل تؤشر على مطابقة جيدة، فيما كانت طريقتي ترتيب الفقرا( 0.95من  أقلإلى  0.90)

( NFI, RFIمحتوى المادة، العشوائية( غير مطابقة للنموذج، التي تشير إلى أن قيمة مؤشر )

 ( تؤشر على عدم مطابقة الفقرات للنموذج.0.90من ) أقل
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وذج قة للنمثالثة مطابطرق ترتيب الفقرات الوفق  االختباريالحظ من الجدول أعاله أن كما 

شير ، وهذا يغير مطابق لجميع مؤشرات المطابقة اختبارأي  استبعادلم يتم ، حيث خماسي المعلم

، ضمن مؤشر أو أكثر من مؤشرات المطابقة االختبارمطابقة فقرات  افتراضيإلى تحقق 

د الموضعي، وفق ما أك االستقالل افتراضأحادية البعد، الذي يقود لتحقيق  وافتراض

Hambleton , Swaminathan & Rogers, 1991)عد.أحادية الب الفتراضا  ( أنه يعد مكافئ 

ة فقرة إجاب ارتباطوعدم  لالختبارالفقرات المشكلة  الستقاللية نتيجتهويعزو الباحث 

ا ، وهذبالفقرات األخرى، مما يؤشر على أن كل فقرة تقيس هدف معين من المحتوى التدريسي

متانة ولمحتوى المادة، والذي يؤشر على دقة  االختباريدل على مدى تمثيل جدول مواصفات 

 وسالمة اإلجراءات المتبعة في بنائه. االختبار

ب وفق طريقة ترتي لالختبارالسمة  إطرادية افتراضتحقق مدى "ما :سؤال الرابعال

 ؟". االختبارفقرات 

 ، وذلكراتوفق طريقة ترتيب الفق االختبارالسمة لفقرات  إطرادية افتراضتّم التحقق من 

ا ، كمطريقة ترتيب الفقراتوفق  االختباربرسم منحنيات الخصائص لكل فقرة من فقرات 

حيث أن  السمة؛ إطرادية افتراض(، والتي تشير إلى أن جميع الفقرات تحقق 7حق )المل يعرضه

وى يمة مستقزيادة لتبعا  )طرديا ( اإلجابة عن الفقرة الواحدة إجابة صحيحة يتزايد وتيريا   احتمال

 القدرة.

؛ فقد تم طريقة ترتيب الفقراتككل وفق  لالختبارالسمة  إطرادية افتراضأما للتحقق من 

 (.1الشكل ) يعرضه، كما طريقة ترتيب الفقراتوفق  االختباررسم منحنى خصائص 

 .وفق طريقة ترتيب الفقرات االختبارمنحنى خصائص  (:1شكل )

 طريقةككل وفق  لالختبارالسمة متحقق  إطرادية افتراضأن  أعالهيتضح من الشكل 

جابة إ ختباراالاإلجابة عن الفقرات في  احتمال؛ حيث أن للنموذج خماسي المعلمترتيب الفقرات 

 تبعا  لزيادة مستوى القدرة. )طرديا ( صحيحة يتزايد وتيريا  
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ل لى متصعفروق فردية ما بين الطلبة والتي تمثلت بتوزعهم  نتيجته لوجودويعزو الباحث 

د في فرصة األفرا ارتفاعالسمة، من القدرات المنخفضة إلى المرتفعة، والتي توضح مدى 

لسمة ل امتالكهمقدرتهم والتي تؤشر على مدى  ارتفعتكلما  االختبارعلى فقرات  إجابتهم

 المدروسة وهي التحصيل الدراسي.

تيب طريقة تروفق  واالختبار"ما مدى تحقق دالة المعلومات للفقرات :سؤال الخامسال

 ؟"االختبارفقرات 

ي تؤشر والتطريقة ترتيب الفقرات وفق  االختبارالتحقق من دالة المعلومات لفقرات  تم

وفق  ختباراال، وذلك برسم منحنيات دالة معلومات كل فقرة من فقرات االختبارعلى ثبات فقرات 

حق لالم هيعرضري للتقدير، كما مع الخطأ المعيا والتي تتناسب عكسيا   طريقة ترتيب الفقرات

تكون  فقرات(، حيث يتضح من منحنيات دوال المعلومات أن قيم دالة المعلومات المتعلقة بال8)

ذوي  فرادأكبر ما يمكن عندما يقترب مستوى القدرة من الصفر؛ أي أن هذه الفقرات تناسب األ

ها عطيالتي ت لوماتالقدرة المتوسط أو دونها بقليل أو أعلى منها بقليل، بينما تكون قيم دالة المع

 ما يمكن عند مستويات القدرة العالية والمتدنية. أقلهذه الفقرات 

قد تم ف؛ طريقة ترتيب الفقراتككل وفق  االختباردالة معلومات  افتراضأما للتحقق من 

 (.2الشكل ) يعرضه، كما طريقة ترتيب الفقراتوفق  االختباررسم دالة معلومات 

 .طريقة ترتيب الفقراتوفق  االختباردالة معلومات  (:2شكل )

ترتيب الفقرات )تسلسل  طريقتيمعلومات وفق الأن قيم دالة  أعالهالشكل يالحظ من 

وطريقة (؛ 0.000أكبر ما يمكن عند مستوى القدرة ) ، كانت، الصعوبة المنطقية(محتوى المادة

بمعنى أن (، 0.040أكبر ما يمكن عند مستوى القدرة ) كانتترتيب الفقرات )العشوائية( 

، بينما في الطرق الثالث األفراد ذوي القدرة المتوسط ديعطي معلومات أكثر فاعلية عن االختبار

ما يمكن عند مستويات القدرة المتدنية  أقل االختبارقيم دالة المعلومات التي يقدمها  كانت

يعطي معلومات قليلة عن  االختيار، وهذا يعني أن في طريقة الصعوبة المنطقية والمرتفعة

أقل  االختبار، بينما كانت قيم دالة المعلومات التي يقدمها األفراد ذوي القدرات المتدنية والمرتفعة
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، وهذا )تسلسل محتوى المادة، العشوائية( في طريقتيما يمكن عند مستويات القدرة المتدنية 

 .درات المتدنيةعن األفراد ذوي القيعطي معلومات قليلة  االختياريعني أن 

لى تؤشر ع لمستويات القدرة المختلفة، والتي االختبارتمثيل  نتيجته لمدىويعزى الباحث 

ر فيه يتوف يجب أن اختبارفي قياسها لسمة التحصيل، فأي  طبيعيا   توزع مستوى الفقرات توزعا  

ن ى يكومجموعة من الفقرات يتمكن ذوو القدرات المنخفضة من اإلجابة عليها، ومجموعة أخر

 يكون مستواها أعلى بحيث يتمكن ذوو القدرة المتوسطة من اإلجابة عليها، ومجموعة أخرى

ن عشف لكامستواها مرتفع بحيث يتمكن ذوو القدرات المرتفعة من اإلجابة عليها، وذلك بهدف 

تاجات لنا) مستويات التحصيل لدى الطلبة والتي ترتبط بمدى تحقيقهم ألهداف المادة الدراسية

 .التعليمية(

معلومات ال( بوجود فروق في دالة 2017دراسة الزبون والصرايرة )وتتفق هذه النتيجة مع 

 طريقة ترتيب الفقرات. باختالف

ة ترتيب طريقوفق االختبارتقديرات القدرة لدى أفراد الدراسة على "ما : سؤال السادسال

 ؟".االختبارفقرات 

ريقة طوفق تم حساب كافة اإلحصاءات الوصفية لكل من تقديرات القدرة ألفراد الدراسة 

 .(4) الجدول، والتي يعرضها النموذج خماسي المعلم باستخدام االختبارترتيب فقرات 

رتيب توفق طريقة اإلحصاءات الوصفية لكل من تقديرات القدرة ألفراد الدراسة : (4) جدول

 .لنموذج خماسي المعلما باستخدام االختبار قراتف

إحصاءات وصفية 

 للقدرة

تسلسل محتوى طريقة 

 المادة

طريقة الصعوبة 

 المنطقية

الطريقة 

 عشوائيةال

 180 200 200 عدد المفحوصين

 41 41 41 عدد الفقرات

 3.325- 3.513- 3.269- القدرة الصغرى

 3.439 3.299 3.536 القدرة العظمى

 0.132- 0.271 0.076- الوسيط

 0.041- 0.234 0.129 المتوسط

 2.220 2.720 2.536 التباين

 1.490 1.649 1.593 المعياري االنحراف

لمادة وفق طريقة تسلسل محتوى ا لالختباريتضح من الجدول أعاله أن تقديرات القدرة 

وطريقة الصعوبة ، (1.593) وانحراف( 0.129( بمتوسط )3.536 –( -3.269تراوحت بين ))

والطريقة (، 1.649) وانحراف( 0.234( بمتوسط )2.299 –( -3.513بين ))المنطقية 

 (.1.490) وانحراف( -0.041( بمتوسط )3.439 –( -3.325بين ))العشوائية 
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سل ة تسلطريقمن الجدول أعاله أن مدى تقديرات القدرة لدى أفراد الدراسة لـكما يالحظ 

ائية والطريقة العشو(، 6.812)طريقة الصعوبة المنطقية (؛ ول6.805بلغ )محتوى المادة 

ني أن هذا يع(، بما يفيد بوجود فروق فردية بين تقديرات القدرة لدى أفراد الدراسة، و6.764)

سلسل رتيب )تفي طريقتي التملتويا  نحو اليسار على متصل السمة  وزعا  تقدرات األفراد تتوزع 

دا  من عدكثر أوالذي يؤشر على أن األفراد الذين قدراتهم العالية محتوى المادة، العشوائية(، 

يقة في طرين ملتويا  نحو اليم األفرادمتدنية، كما جاء توزيع قدرات األفراد الذين قدراتهم 

د األفرا دا  منوالذي يؤشر على أن األفراد الذين قدراتهم متدنية أكثر عد)الصعوبة المنطقية(، 

 وننسة كر متجا؛ كما أن قدرات األفراد غيوذلك بالنظر إلى قيمة المتوسطالذين قدراتهم عالية، 

 المعياري لها مرتفع. االنحراف

بين الطلبة في تحصيلهم ومدى تمثيل وجود فروق فردية ما ل نتيجتهويعزى الباحث 

والمدرس  واالختبارمحتوى المادة الدراسة  ، كذلك لتشابهاالختبارفي  مستويات القدرة المختلفة

بطريقة  اختالفهم باستثناء لالختباربين جميع الطلبة الذين خضعوا  االختباروظروف تطبيق 

(، Sue, 2009هذه النتيجة مع دراسة )وتتفق  الذي خضعوا له. االختبارات لنموذج ترتيب الفقر

 ,Weinstein & Roediger)(، وDoerner & Calhoun, 2009لكن تختلف مع نتيجة )

 أداءجوهرية في  وجود فروقعدم (، ب2015(، ومحمود )Barnett, et al., 2007، و)(2012

 طريقة ترتيب الفقرات. باختالف االختبارالطلبة على 

في  لفقراتعلى التوافق مع معالم ا االختبار"ما أثر طريقة ترتيب فقرات :سؤال السابعال

 .النظرية الكالسيكية ؟"

فقرات  فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمعالم وجود( 2يالحظ من الجداول رقم )

د فروق ل توجفي النظرية الكالسيكية وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات، ولمعرفة ه االختبار

ا (، والتي يعرضهOne Way ANOVA، تم إجراء تحليل التباين األحادي )دالة إحصائيا  

 (.5) الجدول

ز، )التميي النظرية الكالسيكية باستخدامتحليل التباين األحادي لمعالم الفقرات  (:5) جدول

 .والصعوبة( وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات

 SS DF MSS F sig مصدر التباين معلم الفقرة

 تمييز

 0.035* 3.438 0.040 2 0.081 بين الطرق

   0.012 120 1.412 داخل الطرق

    122 1.493 الكلي

 صعوبة

 0.000* 18.769 0.122 2 0.244 بين الطرق

   0.007 120 0.782 داخل الطرق

    122 1.026 الكلي
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بين  α = 0.05عند مستوى الداللة  يالحظ من الجدول أعاله أنه توجد فروق دالة إحصائيا  

ن عرفة لم، ولمالمتوسطات الحسابية لمعلم التمييز والصعوبة وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات

 ( يبين ذلك.6) الجدول(، وScheffe) اختبار باستخدامتؤول الفروق تم إجراء المقارنات البعدية 

قا  لمتغير للمقارنات البعدية لمعلم التمييز والصعوبة وف Scheffe اختبارنتائج  :(6) جدول

 .طريقة ترتيب الفقرات

 

تسلسل محتوى 

 المادة

الصعوبة 

 المنطقية
 العشوائية

معلم 

 التمييز

 0.528 0.591 0.563 المتوسط طريقة ترتيب الفقرات

 0.563 تسلسل محتوى المادة
   

 0.591 الصعوبة المنطقية
   

 *-0.063 -0.035 0.528 العشوائية
 

معلم 

 الصعوبة

 0.262 0.367 0.339 المتوسط طريقة ترتيب الفقرات

 0.339 تسلسل محتوى المادة
   

 0.028 0.367 الصعوبة المنطقية
  

 *-0.105 *-0.077 0.262 العشوائية
 

 α = 0.05عند مستوى الداللة  فروق دالة إحصائيا   وجوديتضح من نتائج الجدول أعاله 

قية( المنط وفق طريقة ترتيب الفقرات )الصعوبة االختباربين متوسطي معلم )التمييز( لفقرات 

من جهة، وطريقة ترتيب الفقرات )العشوائية( من جهة أخرى، وذلك لصالح )الصعوبة 

قرات فتمييز متوسط معلم ي لمعلم تمييز فقراتها أعلى من المنطقية( كون المتوسط الحساب

 الطريقة العشوائية.

إلى  ن فقرةيتفاوت م عشوائيا  إلى أن مستوى صعوبة الفقرات المرتبة  نتيجتهويعزو الباحث 

ة لإلجاب ت عرضهبين الطلبة، ويجعل الفقرا تمييزهاالفقرة التي تليها، وهذا بدوره يؤثر في عدم 

 في ختباراالت يستهلك وق أنهضافة إلى عليها بالتخمين، كما يعمل على تشتيت تركيز الطلبة، باإل

ختلف مع ت(، لكن 2015مع دراسة سليمان ) النتيجةإعادة التفكير ببعض الفقرات، وتتفق هذه 

 .(2017بني عطا والشريفين )نتيجة 

 = αعند مستوى الداللة  ة إحصائيا  الفروق د وجودكما يتضح من نتائج الجدول أعاله 

وفق طريقتي ترتيب الفقرات )تسلسل  االختباربين متوسطي معلم )الصعوبة( لفقرات  0.05

محتوى المادة، الصعوبة المنطقية( من جهة، وطريقة ترتيب الفقرات )العشوائية( من جهة 

ة( كون أخرى، وذلك لصالح طريقتي ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقي

متوسط معلم صعوبة فقرات الطريقة ي لمعلم صعوبة فقراتها أعلى من المتوسط الحساب

 العشوائية. 
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إلى  ن فقرةيتفاوت م عشوائيا  إلى أن مستوى صعوبة الفقرات المرتبة  نتيجتهويعزو الباحث 

فقرات  على هأثناء إجابتالفقرة التي تليها، وهذا بدوره يساهم في نقصان همة ودافعية الطالب 

تشتت وحلول المما يزيد من مستوى صعوبتها، كما يسبب الملل وعدم القدرة على إيجاد  االختبار

ي فتضييعه الوقت و استثمار، كذلك عدم جدا  إذا كانت الفقرات األولى صعبة  وخصوصا  التفكير 

 جةالنتيه لف هذمنه أن الفقرات التالية ستكون أصعب، وتخت عتقادا  ألولى إالتفكير في الفقرات ا

 (.2017بني عطا والشريفين )و، (2015مع دراسة سليمان )

فراد األعلى التوافق مع معالم  االختبار"ما أثر طريقة ترتيب فقرات :سؤال الثامنال

 .للفقرة ؟" االستجابةالفقرات في نظرية و

ما ك، االختبارمتوسطات معالم فقرات وجود فروق ظاهرية بين ( 2) الجدوليالحظ من 

 ستجابةاالفي نظرية  ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات معالم األفراد4يالحظ من الجدول )

إجراء  ، تمة إحصائيا  الللفقرة وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات، ولمعرفة هل توجد فروق د

 (.7) الجدول(، والتي يعرضها One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 قرة وفقا  للف تجابةاالسنظرية  باستخدامالفقرات األفراد وتحليل التباين األحادي لمعالم  (:7) جدول

 .لمتغير طريقة ترتيب الفقرات

معالم 

األفراد 

 والفقرات

مصدر 

 التباين
SS DF MSS F sig 

 معلم القدرة

 0.280 1.274 3.145 2 6.291 بين الطرق

   2.468 577 1424.294 داخل الطرق

    579 1430.585 الكلي

معلمة 

 الفقرة

a 

 *0.000 14.178 0.890 2 1.780 بين الطرق

   0.063 120 7.534 داخل الطرق

    122 9.315 الكلي

b 

 0.591 0.529 2.145 2 4.289 بين الطرق

   4.058 120 486.918 داخل الطرق

    122 491.207 الكلي

c 

 0.690 0.373 0.002 2 0.004 بين الطرق

   0.005 120 0.652 داخل الطرق

       122 0.656 الكلي

d 

 0.085 2.511 0.010 2 0.020 بين الطرق

   0.004 120 0.486 داخل الطرق

    122 0.506 الكلي
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 (7)تابع جدول رقم  ...

معالم 

األفراد 

 والفقرات

مصدر 

 التباين
SS DF MSS F sig 

 

g 

 0.460 0.781 0.012 2 0.024 بين الطرق

   0.015 120 1.840 داخل الطرق

    122 1.864 الكلي

 α = 0.05عند مستوى الداللة  يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود فروق دالة إحصائيا  

الة دروق وجود ف عدم بين متوسطات معالم األفراد وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات، كذلك

خمين، الصعوبة، التالفقرات )لم ابين متوسطات مع α = 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيا  

 وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات. ((عدم التناسق) عدم تماثلالالمباالة، 

بين  α = 0.05عند مستوى الداللة  فروق دالة إحصائيا   يالحظ من الجدول أعاله وجود

 م إجراءتفروق متوسطات معلم التمييز وفقا  لمتغير طريقة ترتيب الفقرات، ولمعرفة لمن تؤول ال

 (.8) الجدول(، والتي يعرضها Scheffe) اختبار باستخدامالمقارنات البعدية 

ب ر طريقة ترتيللمقارنات البعدية لمعلم التمييز وفقا  لمتغي Scheffe اختبارنتائج : (8) جدول

 الفقرات

 

تسلسل 

 محتوى المادة

الصعوبة 

 المنطقية
 العشوائية

معلم 

 التمييز

 0.488 0.777 0.683 المتوسط طريقة ترتيب الفقرات

 0.683 محتوى المادةتسلسل 
   

 0.094 0.777 الصعوبة المنطقية
  

 *-0.289 *-0.195 0.488 العشوائية
 

 α = 0.05عند مستوى الداللة  الة إحصائيا  دفروق  وجوديتضح من نتائج الجدول أعاله 

حتوى موفق طريقتي ترتيب الفقرات )تسلسل  االختباربين متوسطي معلم )التمييز( لفقرات 

ذلك وخرى، أالمادة، الصعوبة المنطقية( من جهة، وطريقة ترتيب الفقرات )العشوائية( من جهة 

وسط لصالح طريقتي ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقية( كون المت

 ية. قرات الطريقة العشوائمتوسط معلم تمييز في لمعلم تمييز فقراتها أعلى من الحساب

سمة  مستوى التكافؤ النظري ما بين النماذج الثالث في قياسلويعزو الباحث نتيجته 

 تفق هذهترتيب الفقرات، وت باختالفلكون محتوى المادة نفسه لكن  وذلك ،تحصيل الرياضيات

 (،Doerner & Calhoun, 2009(، لكن تختلف مع نتيجة )Sue, 2009النتيجة مع دراسة )

 (.2015(، ومحمود )Barnett, et al., 2007، و)(Weinstein & Roediger, 2012)و
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رة ت من فقيتفاو عشوائيا  إلى أن مستوى صعوبة الفقرات المرتبة  نتيجتهيعزو الباحث كما 

رضه عفقرات بين الطلبة، ويجعل ال تمييزهاإلى الفقرة التي تليها، وهذا بدوره يؤثر في عدم 

إلضافة ت، بالإلجابة عليها بالتخمين، كما يعمل على توفير وقت وجهد المعلم في توزيع الفقرا

 ظرا  نفقرات على ال اإلجابةيظهر العالقة العكسية ما بين مستوى القلق والدافعية في  أنهإلى 

دراسة  مع النتيجةصعوبتها، وتتفق هذه  وانخفاض ارتفاعما بين  عشوائيا  لترتيب الفقرات 

 .(2017بني عطا والشريفين )(، لكن تختلف مع نتيجة 2015سليمان )

 التوصيات

 ، فإنّه يوصي بما يلي :ما توصل له الباحثوفي ضوء 

نائية مترية ثالفقرة البارامترية والالبارا استجابةنماذج  باستخدامإجراء دراسات مماثلة  .1

 باإلضافة إلى مقارنات النماذج مع بعضها البعض. ،االستجابةومتعددة 

رات، ل الفقمتغيرات )حجم العينة، عدد الفقرات، شك باالعتبارإجراء دراسات مماثلة تأخذ  .2

 عدد بدائل الفقرة، مواد دراسية أخرى، ... (.

من  دةاالستفابضرورة  االختباراتدعوة التربويين العاملين في مجال التدريس ومطورو  .3

 التحصيلية. الختباراتهملدراسة أثناء تصميمهم وبنائهم نتائج ا

 مقارنةوترتيب الفقرات في بنوك األسئلة والمقاييس النفسية والتربوية  أثرالكشف عن  .4

 التحصيلية. االختباراتنتائجها مع 

 ترتيب الفقرات وعالقتها باألداء التفاضلي للفقرات والمموهات. أثرالكشف عن  .5

References (Arabic & English) 

 Abdul Hadi, Nabil. (2001). Measurement and educational evaluation 

and its composition in the field of classroom teaching. (second 

edition), Wael Publishing & Distribution House, Amman. 

 Abu Gharbia, Iman. (2008). Educational Measurement and 

Evaluation. (1st ed), Al-Bedaya for Publishing and Distribution 

house, Cairo, Egypt. 

 Adess, Abdul Rahman. (2002). Teacher's Guide in Building 

Achievement Tests. (Third Edition), Al-Fikr for Publishing and 

Distribution house, Amman, Jordan. 

 Allam, Salahdin. (2016). Educational and Psychological Tests and 

scaling. (Fifth Edition), Al-Fikr house, Amman, Jordan. 



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 392

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Alzboun, Habis.& Sarayra, Raji. (2017). The effect of items order in 

the Multiple choice test according to items parameter to estimate the 

ability of person and information function for test according to the 

three parameter model, Al-Hussein Bin Talal University Journal for 

research. 3(1).Jordan. 191-206. 

 Baker, Frank B.& Kim, Seock-Ho. (2004). Item Response Theory: 

Parameter Estimation Techniques. Second Edition. Revised and 

Expanded. Marcel Dekker, INC. New York. 

 Baker, Frank B. (2001). The Basic Item Response Theory. ERIC 

Clearinghouse on Assessment and Evaluation. 

 Bani Ata, Zayed & Sharifin, Ali Abdullah. (2017). The effect of the 

difficult items location in the Multiple choice test on its 

psychometric properties and students' performance on it. Journal of 

the Union of Arab Universities for Education and Psychology. Syria, 

15(3), 93-129. 

 Barnett, J. Nigg, C, Bourdeaudhuij, I. Maglione, C. & Maddock, J. 

(2007). The Effect of Item order on physical Activity Estimates using 

the IPAQ. Californian, Journal of Health Promotion, 5(1), 23-29. 

 Blach, W. (1989). Item order affects performance on multiple-choice 

exams. Teaching of Psychology, 16(2), 75-77. 

 Cumberland, W. N. Fong, Y. Yu, X. Defawe, O. Frahm, N. & De 

Rosa, S. (2015). Nonlinear Calibration Model Choice between the 

Four and Five-Parameter Logistic Models. Journal of 

Biopharmaceutical Statistics,25(5). 972-983. 

 Doerner, W. & Calhoun, J. (2009). The impact of the order of test 

questions in introductory economics. (working paper), Retrieved 

from, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1321906. 

 Gerow, J. (1980). Performance on achievement tests as a function of 

the order of item difficulty, Teaching of Psychology, 7(2). 93-94. 



 393 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشودمحمد 

 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 Hambleton, R. Swaminathan, H. & Rogers, J. (1991). Fundamentals 

of item response theory. Newbury perk California: stage 

publications. 

 Hambleton, Ronald K. & Swaminathan, Hariharan. (1985). Item 

Response Theory: Principles and Applications. Boston: Kluwer. 

 Hariri, Rafeda. (2007). Comprehensive Educational Evaluation of 

the School Establishment, Al Fikr for Publishing and Distribution 

house, Amman, Jordan. 

 Issawi, Abdul Rahman. (2003). Scaling and mental and 

psychological measurement, Knowledge Facility, Alexandria. 

 James, L. R. Mulaik, S. A. & Brett, J. M. (1982). Causal analysis: 

Assumptions, models and data. Beverly Hills: Sage. 

 Karin, S. Helfried, M. & Hans, M. (2003).Evaluating the Fit of 

Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive 

Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research 

Online 2003, 8(2), 23-74. 

 Mahmoud, Ferieal Mahmoud Al-haj. (2015). The effect of test items 

order and the level on anxiety, on student’s performance in a 

multiple choice test, Educational and Psychological Sciences 

Journal. Bahrain, 16(2), 587-605. 

 Mulaik, S. A. James, L. R., Van Alstine, J., Bennett, N., Lind, S. & 

Stilwell, C. D. (1989). Evaluation of goodness-of-fit indices for 

structural equation models. Psychological Bulletin, 105, 430–445. 

 Odeh, Ahmed Suleiman. (2014). Measurement and Evaluation in the 

Teaching Process. (fourth Edition), Al-Amal for Publishing and 

Distribution house, Irbid. 

 Omar, Mahmoud.& Fakhro, Hessa. Subaie, Turkish.& Turkish, 

Amna. (2010). Psychological and Educational Measurement. (First 

Edition), Al-Masirah for Publishing, Distribution and Printing house, 

Amman, Jordan. 



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 394

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Omari, Hassan. (2011). The effect of items in the psychological 

scales on the internal homogeneity for the scale and its items 

characteristics, Damascus University Journal. Syria. 27(3). 111-129. 

 Shafei, Mohamed Mansour. (2008). The effects of violation some IRT 

assumption on the calibration of item bank and equating scores of 

drone tests. Paper presented to the regional symposium of 

psychology, King Saud University, Riyadh, 27-29 October. 

 Sue, D. (2009). The effect of scrambling test questions on student 

performance in a small class setting. Journal for Economic 

Educators, 9(1), 32-41. 

 Suleiman, Khaled Shaher. (2015). The Effect of Three Models for 

Arranging items in Achievement test in educational evaluation on the 

psychometric properties for the test and its items. The Arabian Gulf 

Letter journal (researches and studies), 36(136), 15-30. 

 Weinstein, Y. & Roediger, L. (2012). The effect of question order on 

evaluations of test performance: how does the bias 

evolve?.Psychonomic Society, 40 (1), 727 – 735. 

 William, N. Youyi, F. Xuesong, Y. Olivier, D. Nicole, F. & Stephen, 

D. (2015). Nonlinear Calibration Model Choice Between the Four 

and Five-Parameter Logistic Models. Journal of Biopharmaceutical 

Statistics, 25: 972–983. 

  

  



 395 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشودمحمد 

 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 )1(ملحق 

 (مادةمحتوى ال طريقة ترتيب الفقرات )تسلسلل تقدير قدرتهم وفقا  المعياري في  والخطأ قدرات األفرادتقديرات 

 



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 396

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 (2)ملحق 

 منطقية(بة التقديرات قدرات األفراد والخطأ المعياري في تقدير قدرتهم وفقا  لطريقة ترتيب الفقرات )الصعو

 



 397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشودمحمد 

 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 )3(ملحق 

 ائية(تقديرات قدرات األفراد والخطأ المعياري في تقدير قدرتهم وفقا  لطريقة ترتيب الفقرات )العشو

 
 

 

 



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 398

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 )4(ملحق

 مؤشرات مطابقة فقرات االختبار التحصيلي وفق طريقة ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة(

 
  



 399 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشودمحمد 

 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 )5(ملحق 

 الفقرات )الصعوبة المنطقية(مؤشرات مطابقة فقرات االختبار التحصيلي وفق طريقة ترتيب 

 
 



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 400

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 )6(ملحق 

 مؤشرات مطابقة فقرات االختبار التحصيلي وفق طريقة ترتيب الفقرات )العشوائية(

 
 



 401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشودمحمد 

 2022( 2)36جلد وم اإلنسانية( الماث )العلحلألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 )7(ملحق 

 شوائية(ة، العوفق طريقة ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة المنطقي االختبارمنحنى خصائص فقرات 

 
  



 "......اثر طريقة ترتيب فقرات االختبار في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 402

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 )8(ملحق 

ة، لمنطقياوفق طريقة ترتيب الفقرات )تسلسل محتوى المادة، الصعوبة  االختبارمنحنى دالة معلومات فقرات 

 العشوائية(

 


