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امللخص_ َدفذ الدزاطت الخالُت إلى الىؼف غً جأزيراث حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػدد غلى جلدًساث
الصػىبت للفلساث ،وجلدًساث اللدزة لدي ألافساد باطخخدام همىذط زاغ ،ولخدلُم أَداف الدزاطت جم بىاء اخخباز جدصُلي مً هىع
الاخخُاز مً مخػدد بأزبػت بدابل في اللُاض والخلىٍم التربىي اإلالسز لؼالب دبلىم التربُت الػام ميىن مً ( )34فلسة بصىزجه النهابُت،
وكد أػخمل غلى زالزت هماذط لها هفع اإلادخىي واإلاخغير َى مىكؼ البدًل الصخُذ :الىمىذط الاوٌ ًيىن فُه مىكؼ البدًل الصخُذ غلى
البدًلين أ ،ب ،والىمىذط الشاوي ًيىن فُه مىكؼ البدًل الصخُذ غلى البدًلين ط ،د ،والىمىذط الشالض جىشَؼ البدًل الصخُذ غؼىابُا
غلى مخخلف البدابل ألازبػت ،وػبلذ الىماذط الشالزت غلى غُىت غؼىابُت ميىهت ( )1541مً ػالب وػالباث ظامػت جبىن .اطخخدم
ً
الباخض بسهامجي  Bilog-Mg3 ،SPSS1 5لخدلُل البُاهاث ليل همىذط مً هماذط الاخخبازاث الشالزت وفلا للىمىذط أخادي اإلاػلمت (همىذط
ّ
زاغ) ،ودلذ هخابج الدزاطت غلى غدم وظىد فسوق دالت إخصابُا بين اإلاخىطؼاث الخظابُت إلاػامالث صػىبت الفلساث ،حػصي إلاىكؼ
البدًل الصخُذ ،وغدم وظىد فسوق دالت إخصابُا بين اإلاخىطؼاث الخظابُت لخلدًساث مػلمت اللدزة لألفساد حػصي إلاىكؼ البدًل
الصخُذ.
الكلماث املفتاحيت :مػلمت صػىبت الفلسة ،مػلمت اللدزة ،مىكؼ البدًل الصخُذ ،همىذط زاغ ،هظسٍت الاطخجابت للفلسة.
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ملازهت جأزيراث حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػدد غلى
جلدًساث الصػىبت للفلساث وجلدًساث اللدزة لدي ألافساد باطخخدام همىذط زاغ
للد أطفسث ظهىد الػلماء غً ظهىز عػع الاججاَاث الخدًشت في
مجاٌ اللُاض والخلىٍم ،ومً بين َرٍ الاججاَاث ،هظسٍت الاطخجابت
للفلسة ) Item Response Theory (IRTأو هظسٍت الظماث اليامىت
 ،Latent Traits Theoryوخظي َرا اإلادخل الجدًد باَخمام الباخشين
خُض ًخغلب غلى هشير مً مؼىالث اللُاض الخللُدي.
ّ
وٍلخص غالم [ ]8الفىسة ألاطاطُت لىماذط الاطخجابت للفلسة في
أنها جداوٌ اػخلاق كُم جلدًسٍت للظماث التي جىؼىي غليها مجمىغت
مً الاطخجاباث إلاجمىغت مً الفلساث ،وغادة ًفترض أن الظمت
اإلالاطت هي كدزة مػُىت أو خاصُت مً خصابص الفسد الري ًخخبر بها،
بدُض ال جىظد غالكت مىخظمت بين مظخىٍاث الظمت اإلالاطت لدي أفساد
مخخلفين ،واخخماالث الاطخجابت الصخُدت لفلساث مخخلفت بمػنى
آخس.
اطاث مدددة ال بد مً
جلىم هظسٍت الاطخجابت للفلسة غلى افتر ٍ
الخدلم مً وظىدَا؛ إذ ال جؤدي َرٍ الىظسٍت بدونها إلى هخابج
صخُدت .وٍىدزط جدذ إػاز هظسٍت الاطخجابت للفلسة هماذط مخػددة،
فلد جيىن َرٍ الىماذط :أخادًت البػد أو مخػددة ألاعػاد ،وحظخخدم
ظمُػها في الخيبؤ بأداء اإلافدىصين غلى فلسة باطخخدام خىاص الفلسة
والظماث التي ًلِظها الاخخباز ،ومظخىي ؤلاظابت .ومً بين الىماذط
هماذط أخادًت البػد.
ولىظسٍت اطخجابت الفلسة مصاًا منهاً :يىن جلدًس كدزة الفسد
ً
مظخلال غً غُىت الفلساث التي جؼبم غليها ،أي ّأن جلدًس كدزاث ألافساد
مخدسزة مً الفلساث ،وجلدًساث مػالم الفلساث مظخللت غً غُىت
ّ
وأهه ًمىً الخصىٌ
ألافساد التي اطخخدمذ في جلدًس َرٍ الخصابص،
غلى إخصاةي (الخؼأ اإلاػُازي في الخلدًس) لخلدًس دزظت الدكت في كُاض
اللدزة ليل فسد ،وٍخخلف الاخصاةي مً فسد آلخس [ ،]9وحػد اطخلاللُت
اللُاض بمشابت الفسق الجىَسي بين الىظسٍت الخللُدًت وهظسٍت اطخجابت
الفلسة ،وَى ما غبر غىه لىزد [ ]10بخاصُت الالحغاًس ]،Invariance [11
َرا وكد بىِذ َرٍ الىظسٍت غلى افتراطاث ًيبغي جدلُلها في البُاهاث
ليي جؤدي إلى هخابج ًمىً الىزىق بها ،وَرٍ الافتراطاث هي:
 أخادًت البػد )ٌ (Unidimensionalityػني ّأن َىان كدزة واخدة جفظسأداء الفسد في الاخخباز لرا حظمى بالىماذط أخادًت البػدّ ،أما الىماذط
التي جفترض وظىد أهثر مً كدزة واخدة جىمً وزاء َرا ألاداء حظمى
مخػددة ألاعػاد.
 الاطخلالٌ اإلاىطعي ) (Local Independenceأي أن جيىن اطخجاباثالفسد غلى الفلساث اإلاخخلفت في الاخخباز مظخللت اطخلالال إخصابُا غىد
ّ
مظخىي مػين مً اللدزة ،أي ّأن اطخجابت الفسد غً فلسة ما ًجب أال
جؤزس طلبا أو إًجابا غلى اطخجابخه لفلسة أخسي [.[12
 مىدنى خصابص الفلسة ) Item Characteristic Curve (ICCوَىاكتران زٍاض ي ًسبؽ بين اخخماٌ اطخجابت الفسد اطخجابت صخُدت غلى
فلسة الاخخباز ،وبين اللدزة التي جلِظها مجمىغت الفلساث التي جدخىي

 .1املقدمت
ّ
جفترض الاخخبازاث الىفظُت والتربىٍت أن َىان طماث أو خصابص
مػُىت ٌؼترن فيها ظمُؼ ألافساد ،ولىنهم ًخخلفىن في ملدازَا وبالسغم
ّ ّ
مً ّأن َرٍ الظماث غير مىظىزة ،إال أهه ًمىً الاطخدالٌ غلى ملدازَا
مً الظلىن اإلاالخظ للفسد اإلاخمشل في اطخجاباجه غلى مفسداث الاخخباز،
وَرا ما ًبرز حظمُتها بالظماث اليامىت ٠فالظمت التي جىمً وزاء
اطخجابت الفسد غلى مفسداث الاخخباز اللفظي جخخلف غً الظمت التي
جىمً وزاء اطخجاباجه غلى مفسداث اخخباز غددي أو مياوي ،ولىً ًمىً
أن جىمً طمت واخدة وزاء اطخجاباجه غلى مفسداث اخخبازًٍ مخخلفين
مخػللين بىفع اإلادخىي [.[1
ّ
وٍسي َاملخىن وطىامىُازان [ ]2أن مظخىي الؼالب في الاخخباز
ًخىكف غلى خصابص ول مً الفلسة أو الاخخباز ،وغلى خصابص
الؼالب الري ًخػسض لالخخباز ،وٍخأزس مظخىي أداء الؼالب في الاخخباز
بخصابص الفلسة مً خُض الصػىبت والخمُيز وفاغلُت اإلامىَاثّ .أما
ّ
باليظبت لصػىبت الفلسة ،وٍسي غالم [ّ ]3أن مً الػىامل اإلاهمت اإلاؤزسة
غلى صػىبت فلساث الاخخُاز مً مخػدد ،إطافت إلى كدزة الؼالب غلى
الاظابت ،غىامل فىُت جخػلم بلىاغد صُاغت فلساث الاخخُاز مً مخػدد
مشل :دزظت ججاوع البدابل ،وطالمت الصُاغت اللغىٍت ،والخىشَؼ
الػؼىاةي للبدابل الصخُدت.
ّإن كىاغد صُاغت فلساث الاخخباز الخدصُلُت جمشل هخاط خبرة
غملُت ،وأخيام خبراء مبيُت غلى اإلاىؼم في َرا اإلاجاٌ ،والخلل أو
الػُىب التي كد ًلؼ بها واطؼ الاخخباز ].[4
أػاز اإلااليي [ ]5الى أن مػلمي الػلىم في اإلاسخلت اإلاخىطؼت ًلتزمىن
ب ( )%60مً كىاغد بىاء أطئلت الاخخُاز مً مخػدد أزبػت بدابل ،وكد
ٌػصي ذلً إلى ّأن مػظم اإلادزطين مظغىػين بالىكذ ومخؼلباث
وظُفتهم ،إطافت إلى غدم مػسفت البػع بىُفُت صُاغت الاطئلت،
وبالىدُجت ّ
فئن اخخبازاتهم كد جيىن غسطت للخلىر بفلساث طػُفت
الصُاغتّ ،
وإن وظىد َرٍ الػُىب جيىن مؤػساث إلاا ٌػسف بالخىمت في
ّ
الاظابت لدي عػع الؼالبّ ،
مما كد ًؤزس طلبا غلى خصابص الفلسة
ّ
مظلل ،ألنّ
والاخخباز ،باإلطافت إلى جطخُم دزظاث الاخخباز عؼيل
فلساث الاخخباز بدال مً أن جلِع الظمت اإلاساد كُاطها ،أصبدذ جلِع
طمت أخسي دخُلت ،وهي خىمت الاخخباز أو اإلاشابسة واطخغالٌ الخلل
للخصىٌ غلى دزظاث مسجفػت غلى الاخخباز [.[6
ً
ً
ّإن الشخص الري ٌػسف الاظابت ّ
فئن بدًال واخدا مً بدابل الفلسة
ّ
ّ
ٌؼدٍ ،وَى اإلالبىٌ لدًه بأهه البدًل الصخُذ ،بِىما الشخص الري ال
ٌػسف الاظابتّ ،
فئن ّ
ول البدابل جبدو له مدظاوٍت ألاَمُت ،وبدابل ذاث
اخخماٌ مػلىلت له ،وبالخالي فئن اخخماٌ اخخُاز بدًل اخخماٌ واخد
لجمُؼ البدابل ،وإن ّ
أي غُب في أي مً البدابل بؼسٍلت ما ،ججػله
ٌؼد اهدباٍ عػع الؼلبت ممً ًجهلىن الاظابت غً الفلسة ،مما ّ
ٌغير
وظبت اخخماٌ الاظابت غً ذلً البدًل [.[7
125
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غلى جلً الفلسة ،وَؼير بىطىح إلى أن اخخماٌ إظابت الفلسة إظابت
صخُدت ًصداد باشدًاد كدزة اإلافدىص ،عظبب أن اإلاىدنى جساهمي
صاغد ،وجىصف َرٍ اإلاىدىُاث في هماذط الاخخبازاث اإلاصممت للُاض
طمت واخدة (أخادًت البػد) بداللت بازامتر واخد ،أو بازامترًً ،أو زالزت
بازامتراث.
ّ
 الظسغت في ألاداء ) (Speedinessجفترض أن غامل الظسغت لِع له دوزفي ؤلاظابت غً الفلسة ،أي أن خصابص الفسد في ؤلاظابت غً فلساث
الاخخباز ًسظؼ إلى اهخفاض كدزجه ولِع إلى جأزير غامل الظسغت في
إظابخه [.[13
وٍىظد مجمىغت مً الافتراطاث خاصت بيل همىذط مً هماذط
اطخجابت الفلسة البازامترًت ،خُض ّأن الىمىذط ألاخادي اإلاػلمت (همىذط
زاغ) الىمىذط اإلاظخخدم في َرٍ الدزاطتٌ ،ػخبر أخد هماذط الاطخجابت
للفلسة .وَػخبر همىذط زاغ أعظؽ هماذط الظماث اليامىت وأهثرَا
ً
اطخخداما في بىاء الاخخبازاث واإلالاًِع الىفظُت والتربىٍت وجؼىٍسَا،
والفىسة ألاطاطُت التي ًلىم غليها َرا الىمىذط هي أن ول فلسة جدمل
شخىت اهفػالُت حظاَم مؼ الفلساث ألاخسي في اللابمت في جيىًٍ شخىت
اهفػالُت إظمالُت حػبر غً اججاٍ الفسد بما ًخفم مؼ جلدًسٍ لخلً الفلسة
خظب غدد فئاث الخدزٍج اإلاظخخدم في اللابمت ،وٍلىم الىمىذط بخلدًس
َرٍ الشخىت ليل فلسة خظب الدالت السٍاطُت الاخخمالُت التي ٌػخمدَا
الىمىذط ،زم الخدلم مً ػسوغ مالءمت الفلساث [ .]14وَظخخدم
همىذط زاغ اطلىب ٌظمى ػسٍلت ألازجخُت الػظمى ) (MLوالتي بدوزَا
حػخمد غلى زالر ػسق زبِظُت مخخلفت في جلدًس مػلمت صػىبت الفلساث
في الىماذط أخادًت البػد ] [15,16اإلاؼاز إليهم في الؼسٍفين، ]17[ ،
وَرٍ الؼسق هي جلدًساث ػسٍلت ألازجخُت الػظمى اإلاؼترهت (Joint
) ،Maximum Likelihood Estimationوػسٍلت جلدًساث ألازجخُت
الػظمى الؼسػُت)، (Conditional Maximum Likelihood Estimation
وػسٍلت )ّ ،Marginal Maximum Likelihood Estimationأما ػسق
جلدًس مػالم اللدزة لألفساد ،فُخم جلدًسَا بؼسٍلخين :الؼسٍلت الاولى
حػخمد غلى جلدًساث ألازجخُت الػظمى ) ، (MLبِىما حػخمد الؼسٍلت
الشاهُت غلى جلدًساث بُيز)(Bayesian Estimation
ٌػد همىذط زاغ ) (Rash Modelأهثر َرٍ الىماذط ػهسة ،وَظمذ َرا
الىمىذط باخخالف الفلساث في مػامالث صػىبتهاُ .وَػبر غً همىذط زاغ
ً
زٍاطُا بالصىزة:
خُض أن :مػلمت كدزة اإلافدىص.
غلى الفلسة ) (iإظابت
 :اخخماٌ اظابت اإلافدىص الري كدزجه
صخُدت.
 :Dمػلم الخدزٍج وكُمخه ( bi: ,)10702مػلمت صػىبت الفلسة(i).
 :eاللىغازٍخم الىِبيري ) (Naperian logوالري كُمخه ( )2071828جلسٍبا.
 .3الدزاساث السابقت
في دزاطت كام بها الظىٍلم [ ]18عػىىان اللىاغد الػامت في صُاغت
أطئلت الاخخُاز مً مخػدد ومدي التزام أطاجرة ولُت التربُت بجامػت
اإلالً طػىد بهرٍ اللىاغد ،وَدفذ الدزاطت إلى جلدًم دلُل جىطُحي
ٌظاغد اإلاػلم والتربىي في صُاغت وبىاء أطئلت الاخخُاز مً مخػدد ذاث
هفاءة غالُت في دكت الدشخُص وطالمت الخلىٍم مؼ الخػسف غلى
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ممازطاث أغظاء َُئت الخدزَع في ولُت التربُت هدى أطئلت الاخخبازاث
عؼيل غام ،وغلى دزظت الدكت وطالمت الصُاغت ألطئلت الاخخُاز مً
مخػدد في الاخخبازاث التي ٌظخخدمها أغظاء َُئت الخدزَع في ولُت
التربُت وذلً بىاء غلى دزظت التزامهم باللىاغد الػامت اإلاروىزة في
الدلُل ،جيىهذ ّ
غُىت الدزاطت مً ( )97غظىا مً أغظاء َُئت
الخدزَع بيلُت التربُت ،هما اػخملذ غُىت جدلُل مدخىي ألاطئلت غلى
ّ
 489طؤالا ،وكد دلذ هخابج الدزاطت أن أهثر أهىاع الاطئلت اطخخداما
في الاخخبازاث ألاوادًمُت َى أطئلت الاخخُاز مً مخػدد ،إال ّأنها هؼفذ
غً كصىز وطػف صدكها اإلاديي ،خُض أن ( )%3.65مً ألاطئلت
اإلاظخخدمت ًدخىي غلى مخالفاث للؼسوغ الظُيىمترًت الىاظب
جىافسَا في طؤاٌ الاخخُاز مً مخػدد ،وأوصذ الدزاطت بظسوزة الاغخىاء
بىفاءة أطئلت الاخخبازاث وأَمُت جؼىٍس كدزاث أغظاء َُئت الخدزَع
لبىاء اخخبازاث صادكت هظسا لطخامت اللسازاث اإلاسجبؼت بيخابج جلً
الاخخبازاث.
أظسي وٍفسن [ ]19دزاطت عػىىان الاطخػداد الخاص لالطخجابت
في اخخباز اخخُاز مً مخػدد إذا وان البدًل الصخُذ ًدخل مىكػا
مخديزا (البدًل ألاوطؽ) ،لخدلُم َدف الدزاطت صمم الباخض اخخباز
اخخُاز مً مخػدد ذو زالزت بدابل ًخيىن مً ( )100فلسةٌ ،ؼمل زالزت
هماذط :ألاوٌ ًيىن مىكؼ البدًل الصخُذ في الىطؽ ،والشاوي البدًل
الىطؽ ًخظمً ممىٍ لإلظابت ،والىمىذط الشالض مىكؼ البدًل الصخُذ
مىشع جىشَػا غؼىابُا ،ػبلذ هماذط الاخخباز غلى ّ
غُىت غؼىابُت
ّ
جيىهذ مً ( )467ػالبا ظامػُا ،وكد دلذ الىخابج أهه إذا وان البدًل
الصخُذ ًلؼ في الىطؽ فئن دزظت الؼالب غلى الاخخباز غالُت ،أي ّأن
ّ
مػامل صػىبت الفلسة ًصدادّ ،أما إذا وان البدًل ألاوطؽ ًدخله ممىٍ
مً ممىَاث الاظابت فئن مػامل صػىبت الفلسة ًصداد ،أما إذا وان
ً
ً
البدًل الصخُذ مىشغا غؼىابُا فئهه ال جأزير ًرهس إلاا ٌظمى باطخػداد
الؼالب الخاص لإلظابت غً الفلساث بؼسٍلت مػُىت.
هما أظسي طلُمان [ ]20دزاطت َدفذ إلى اطخلصاء أزس مخالفت
كىاغد صُاغت فلساث اخخباز الاخخُاز مً مخػدد غلى الخصابص
ً
الظُيىمترًت لالخخباز وفلساجه ،ولخدلُم َرا الهدف جم إغداد اخخبازا
ً
جدصُلُا في مادة غلم الىفع التربىي ،وَى أخد اإلاىاد التي جؼسح في
الجامػتّ ،
وجيىن الاخخباز مً ( )40فلسة مخالفت مً هىع اخخُاز مً
مخػدد أزبػت بدابل بىاكؼ ( )10فلساث ليل هىع مً اإلاخالفاث ألازبؼ
آلاجُت :ػىٌ البدًل الصخُذ ،مىكؼ البدًل الصخُذ ،البدًل ظمُؼ ما
ً
ً
ذهس صخُذ ،البدًل هالَما صخُدان ،وٍىاظسٍ اخخبازا ميىها مً ()40
فلسة مخدسزة مً اإلاخالفاث ولها هفع اإلادخىي ،ػبم الاخخباز غلى غُىت
ّ ّ
ً
ظامػُا ،دلذ الىخابج أن الفلساث
غؼىابُت ميىهت مً ( )482ػالبا
اإلاخالفت للىاغد الصُاغت ،أطهل مً هظيرتها الفلساث اإلاخدسزة مً
ً
اإلاخالفاث وبفازق داٌ إخصابُا ،وال جىظد فسوق دالت اخصابُا بين
مػامالث جمُيز الفلساث اإلاخالفت الصُاغت وهظيرتها اإلاخدسزة مً
اإلاخالفاث ،هما ًىظد فسوق دالت إخصابُا بين مػامالث صدق وزباث
الاخخباز الري فلساجه مخالفت للىاغد صُاغت الفلساث والاخخباز الري
فلساث مخدسزة مً اإلاخالفاث والفسوق لصالح الاخخباز الري فلساجه
مخدسزة مً اإلاخالفاث.
126

مخالفت كىاغد صُاغت فلساث الاخخُاز مً مخػدد في الخصابص
الظُيىمترًت للفلساث (الصػىبت والخمُيز) ،والخصابص الظُيىمترًت
لالخخباز (الشباث والصدق) ،ولخدلُم ذلً ّ
جم بىاء اخخباز مً هىع
الاخخُاز مً مخػدد في مبدض السٍاطُاثّ ،
جيىن مً ( )40فلسة ذاث
أزبػت بدابل ،زم ظسي صُاغت فلساث الاخخباز في همىذط آخس مخالف
غُىت ّ
للىاغد الصُاغت ،وكد ظسي جؼبُم همىذجي الاخخباز غلى ّ
ميىهت
ً
مً  300ػالب ،بىاكؼ  150ػالبا ليل همىذط ،وفي ظسوف صفُت
غادًت ،وبػد إظساءاث الخؼبُم خظبذ كُم مػامالث صػىبت الفلساث
وجمُيزَا في همىذجي الاخخباز ،وهرلً مػامالث صدكها وزباتها ،فأظهسث
ً
ً
الىخابج أن الفسق وان دالا إخصابُا بين صػىبت وجمُيز الفلساث التي لم
جدخىي اإلاخالفاث في كىاغد الصُاغت ،أو التي اخخىتها ،وبُيذ الىخابج
أن الفسق بين كُم مػاملي زباث الاحظاق الداخلي في همىذجي الاخخباز
ً
ً
ً
ً
وان دالا إخصابُا ،ووان الفسق بين كُم مػاملي صدكها دالا أًظا.
وجأحي َرٍ الدزاطت للىؼف غً جأزير حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ
في اخخباز اخخُاز مً مخػدد في مؼابلت الفلساث لىمىذط زاغ ،وجأزيراث
حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػدد أزبػت بدابل
غلى مػلمت صػىبت الفلساث وجلدًساث اللدزة لألفساد باطخخدام همىذط
أخادي اإلاػلمت (همىذط زاغ).
أ .أهداف الدزاست
تهدف الدزاطت الخالُت إلى آلاحي:
 ملازهت جأزير حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػددغلى مػلمت صػىبت الفلسة وفم همىذط زاغ.
 ملازهت جأزير حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػددغلى جلدًساث اللدزة لدي ألافساد وفم همىذط زاغ.
ب .أسئلت الدزاست
الظؤاٌ الاوٌَ :ل جخخلف جلدًساث مػلمت صػىبت الفلسة اإلالدزة
باطخخدام همىذط زاغ باخخالف مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز
مً مخػدد؟
الظؤاٌ الشاويَ :ل جخخلف جلدًساث مػلمت كدزة الفسد اإلالدزة )(θ
باطخخدام همىذط زاغ باخخالف مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز
مً مخػدد؟
ج .حدود الدزاست
 الخدود اإلاىطىغُت:اكخصسث الدزاطت غلى دزاطت جأزيراث حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ
في اخخباز اخخُاز مً مخػدد غلى صػىبت الفلساث وجلدًساث اللدزة
لألفساد في زالزت هماذط لالخخباز هي والخالي:
الىمىذط ألاوٌ ًيىن فُه مىكؼ البدًل الصخُذ في الىصف ألاوٌ
(البدًلين أ ،ب) ،والىمىذط الشاوي ًيىن فُه مىكؼ البدًل الصخُذ في
الىصف الشاوي (البدًلين ط ،د) ،والىمىذط الشالض ًيىن فُه جىشَؼ
مىكؼ البدًل الصخُذ غؼىابُا غلى البدابل ،باطخخدام همىذط زاغ
هأخد هماذط هظسٍت اطخجابت الفلسة.
 الخدود البؼسٍت :ػالب وػالباث ظامػت جبىن جخصص دبلىم غام فيالتربُت للػام الدزاس ي َ 1435 /ٌ 1434ـ .
 -الخدود اإلاياهُت :ظامػت جبىن – ولُت التربُت وآلاداب .

وأظسث الخازسي [ ]21دزاطت َدفذ إلى جلىٍم هفاًاث بىاء
الاخخبازاث الخدصُلُت لدي مػلماث اإلاسخلت الشاهىٍت جبػا للمخغيراث
(الخخصص ،والخبرة ،الخدزٍب) ،وكد اطخخدمذ الباخشت اإلاىهج
ّ
اإلاػدة مً كبل
الىصفي في دزاطتها مً خالٌ بؼاكت جدلُل ألاطئلت
غُىت مً مػلماث اإلاسخلت الشاهىٍت التي بلغذ ( )251مػلمت بمدافظت
ّ
ظدة ،دلذ الىخابج غلى جدوي دزظت مػسفت وممازطت مػلماث الػلىم
لىفاًاث بىاء الاخخباز الخدصُلُت ،وغلى وظىد فسوق ذاث داللت
اخصابُت في مخغير الخدزٍب لصالح اإلاخدزباث.
وأظسي الىىاوي وفُض ي [ ]22دزاطت عػىىان فاغلُت اطخخدام
مىكؼ البدًل الصخُذ غىد اعػاد البدًل الخاػئ في صػىبت فلساث
ألطئلت اخخُاز مً مخػدد وجمُيزَاَ ،دفذ الدزاطت إلى بىاء ملُاض
البدًل الصخُذ في أطئلت الاخخُاز مً مخػدد إلاادة ػسابم جدزَع
التربُت السٍاطُت ،ومً خالٌ طعي الباخشان إلى الىؼف غً أزس حغير
مىكؼ البدًل الصخُذ غىد اطخخدام جلىُت إعػاد البدابل الخاػئت غلى
جدصُل الؼلبت في أطئلت الاخخُاز مً مخػدد ،اػخملذ غُىت الدزاطت
غلى ( )60ػالبا مً ػلبت اإلاسخلت الشالشت ليلُت التربُت السٍاطُت في
ظامػت اإلاشنى في الػساق ،خُض جم جلظُم ّ
غُىت الدزاطت إلى مجمىغخين
مدظاوٍخين ،خُض أظاب ( )130ػالبا وػالبت غً أطئلت الىمىذط ألاوٌ،
ّ
هما أظاب ( )130ػالبا غً أطئلت الىمىذط الشاوي ،دلذ الىخابج غلى
غدم وظىد فسوق مػىىٍت بين همىذجي الاخخباز مً خُض الصػىبت
والخمُيز.
وأظسي ظاظا [ ]23دزاطت تهدف إلى الىؼف غً مدي اهتهان
كىاغد صُاغت فلساث الاخخُاز مً مخػدد في أطئلت امخدان ػهادة
الدزاطت الشاهىٍت الػامت في ألازدن في طىء مساظػت ( )2910فلساث،
لألغىام 2010 – 2007باطخخدام ( )18كاغدة للىؼف غً مخافت
الفلسة للىاغد صُاغتها ،أظهسث الىخابج أن ( )416فلسة أي ما وظبخه
 % 12.6جظمىذ أهثر مً مخالفت ،وبؼيل اظمالي وظدث  782فلسة
أي ما وظبخه  %26.9فلسة مخالفت ،وجبين أن أهثر كاغدجين اهتهاوا واهخا:
جسجِب البدابل غمىدًا بيظبت  ،%67.7وجسجِب البدابل مىؼلُا أو غددًا
أو أبجدًا بيظبت  ،% 9.8في خين خافظذ الفلساث غلى غدم اهتهان
طذ كىاغد ،هما جىصلذ الدزاطت إلى ّأن امخدان الشاهىٍت الػامت في
ألازدن عؼيل غام ًساعي كىاغد صُاغت فلساث الاخخُاز مً مخػدد .
وأظسي بني غؼا ،والسباعي [ ]24دزاطت َدفذ إلى الخدلم مً أزس غدد
بدابل الفلسة ومىكؼ اإلامىٍ اللىي في فلساث اخخباز اخخُاز مً مخػدد
غلى الخصابص الظُيىمترًت لالخخباز ومػالم الفلساث وكدزة ألافساد،
ولخدلُم الغسض مً الدزاطت جم بىاء اخخباز جدصُلي مً هىع الاخخُاز
مً مخػدد في السٍاطُاث لؼلبت الصف الػاػس ّ
ميىن مً( )41فلسة
بصىزجه النهابُت ،وكد اػخمل غلى أزبػت هماذط خظب غدد البدابل،
ووان غدد أفساد غُىت الدزاطت( )2111ػالبا وػالبت لجمُؼ هماذط
الاخخبازاث ألازبػت ،اطخخدم الباخشان الىمىذط اللىظظتي زالسي
ّ
اإلاػلمت ،وأػازث الىخابج أهه ال جىظد فسوق ذاث داللت إخصابُت بين
مخىطؼاث مػالم الصػىبت والخمُيز والخخمين حػصي لػدد البدابل أو
مىكؼ اإلامىٍ.
هم ـا أظ ـسي ٌػل ـىب ،وأب ـى فـ ـىدة [ ]25دزاطت َدفذ إلى مػسفت أزس
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الظلىوي الري جلِظه مً خُض اإلادخىي واإلاظخىي اإلاػسفي ،هما ّ
جم
إغداد زالزت هماذط مً الاخخباز ،ظمُػهم ًخيىن مً هفع اإلادخىي
والفلساث :الىمىذط ألاوٌ مىكؼ البدًل الصخُذ في الىصف ألاوٌ
(البدًل أ ،أو البدًل ب) ،والىمىذط الشاوي هفع مدخىي الىمىذط الاوٌ
لىً مىكؼ البدًل الصخُذ في الىصف الشاوي مً البدابل (البدًل ط ،أو
البدًل د) ،والىمىذط الشالض ًخيىن مً هفع الفلساث باطخصىاء مىكؼ
البدًل الصخُذ مىشع عؼيل غؼىاةي وجم جؼبُم الىماذط غلى غُىت
ميىهت مً ( )1545ػالبا وػالبت جخصص الدبلىم الػام في التربُت.
صدق ألاداة
للخأهد مً صدق اإلادخىي ،غسطذ فلساث الاخخباز بصىزتها ألاولُت
وغددَا ( )40فلسة غلى غؼسة مدىمين مً أغظاء َُئت الخدزَع في
الجامػاث الرًً ًدزطىن ملسز اللُاض والخلىٍم التربىي ،وػلب مً
ول منهم أن ًبدي زأًه في :دزظت الاجفاق بين ألاَداف الظلىهُت
والهدف ألاطاس ي لالخخباز وجمشُلها لها ،ومدي كُاض الفلساث للهدف
الظلىوي اإلاخػلم بها ،ومدي إحظاق الاخخباز هيل مؼ الهدف ألاطاس ي
مىه ،وبىاء غلى مالخظاتهم لم ًخم خرف فلساث ،واهما ظسي حػدًل غلى
عػع الفلساث ،وأظمؼ اإلادىمىن أن َىان فلساث جؤدي غسطها ،وأنها
ّ
غُىت ممشلت للمجاٌ الظلىوي الري ًلِظه.
ظمؼ وجدلُل البُاهاث
لخدلُم الهدف مً الدزاطت ،جم جؼبُم هماذط الاخخباز غؼىابُا
غلى أفساد غُىت الدزاطت والبالغ غددَم  1545ػالبا وػالبت ،وبػد
جؼبُم هماذط الاخخباز غلى أفساد غُىت الدزاطت ،جم فسش ول همىذط غلى
خدٍ ،وجصخُده ،زم أدخلذ البُاهاث إلى ذاهسة الخاطىب،
واطخخدمذ البرامج ؤلاخصابُت إلظساء الخدلُالث ؤلاخصابُت وهي بسهامج
 ،Bilog-Mg3وبسهامج  SPSS15لإلظابت غً أطئلت الدزاطت ،وكد جمذ
غملُت الخدلُل وفم اإلاساخل الخالُت :
أوال :الخدلم مً افتراطاث الىمىذط:
جم الخدلم مً افتراطاث همىذط زاغ وهي أخادًت البػد إلاا لها
مً أزس غلى دكت الخلدًساث ،وذلً باطخخدام الخدلُل الػاملي ليل
همىذط مً هماذط الاخخباز الشالزت باطخخدام ػسٍلت اإلايىهاث السبِظت
) ،(Principle Component Analysisوٍظهس الجدوٌ ( )1كُما للجرز
اليامً ) ،(Eigen Valuesووظب الخباًً اإلافظس )(Explained Variance
للػامل ألاوٌ والشاوي وهاجج كظمت الجرز ألاوٌ غلى الػامل الشاوي في
هماذط الاخخباز الشالزت.

د .مصطلحاث الدزاست
همىذط زاغ
ًؼلم غلُه همىذط أخادي اإلاػلمت ، One Parameter Modelوكد
اكترخه ظىزط زاغ ،ويهخم بخددًد مىكؼ الفلسة الاخخبازٍت غلى طلم
صػىبت لجمُؼ الفلساث التي حؼيل الاخخباز ،هما يهخم بخدزٍج مظخىٍاث
كدزة الفسد باخخباز مػين غلى هفع مخصل الفلساث [.[8
مػلمت الصػىبت
اللُمت التي جىدزط غلى مخصل الظمت وٍيىن اخخماٌ إظابت الفلسة
غىدَا إظابت صخُدت مظاوٍا .%50
كدزة الفسد
كُمت ًخم جلدًسَا حػظم أزجخُت اطخجاباث الفسد غً فلساث الاخخباز.
اخخباز الاخخُاز مً مخػدد
اخخباز جخيىن ول فلسة مً فلساجه أزبػت بدابل ليل فلسة بدًل واخد
فلؽ صخُذٌ ،ػؼى الفسد الػالمت ( )1غىد اخخُاز البدًل الصخُذ
والػالمت ( )0غىد اخخُاز البدًل الخاػئ .وله زالزت صىز جخخلف فلؽ
في مىكؼ البدًل الصخُذ.
 .4الطسيقت وإلاحساءاث
أ .عيىت الدزاست
جيىهذ مً ظمُؼ أفساد مجخمؼ الدزاطت وَم ػالب وػالباث ظامػت
جبىن جخصص الدبلىم الػام في الػام الدزاس ي َ 1435 / 1434ـ ،وبلغ
غددَم ( )1545ػالبا وػالبت.
ب .أداة الدزاست
للد مس بىاء أداة الدزاطت باإلاساخل آلاحي:
 جددًد الغسض مً الاخخباز وَى كُاض الخدصُل الدزاس ي للؼالب فيملسز اللُاض والخلىٍم ومدي اجلاهه إلاهازاث اللُاض.
 جددًد مدخىي الاخخباز وذلً بالسظىع الى وصف اإلالسز وألادبالىظسي اإلاخػلم بمىطىع اللُاض التربىي وكد اهدصس اإلادخىي
باإلاىطىغاث آلاجُت :مفاَُم أطاطُت في اللُاض والخلىٍم ،أهىاع
الاخخبازاث ،بىاء الاخخبازاث ،جدلُل هخابج الاخخباز.
 صُاغت ألاَداف الظلىهُت التي جىاولتها اإلاىطىغاث واإلاخىكؼ إجلانهامً كبل الؼلبت.
 صُاغت ( )40فلسة بصىزة أولُت مً هىع الاخخُاز مً مخػدد أزبػتبدابل أخدَا ًمشل ؤلاظابت الصخُدت للُاض ول َدف مً ألاَداف
الظلىهُت ،وكد جؼلب كُاض عػظها أهثر مً فلسة ،وكد زوعي اإلابادا
ألاطاطُت التي جدىم صُاغت َرا الىىع مً الفلساث ومؼابلتها للهدف

حدول  .1قيم الجرز الكامن ووسب التباًن املفسس للعامل ألاول والثاوي وهاجج قسمت قيمت الجرز ألاول على العامل الثاوي في التوشيعاث املختلفت
العامل ألاول
العامل الثاوي
هماذج الاختباز
الجرز الكامن للعامل ألاول
الجرز الكامن للعامل الثاوي
الاول
الثاوي
الثالث

الجرز اليامً
الخباًً اإلافظس
الجرز اليامً
الخباًً اإلافظس
الجرز اليامً
الخباًً اإلافظس

3.79
9.4
5. 01
10.42
4.02
9.46

9.34
23.5
11.43
24.11
10.2
23.79
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2.46
2.28
2.54

ّ
اإلافظس مً الػامل
ًخطح مً الجدوٌ ( )1بأن ظمُؼ وظب الخباًً
ألاوٌ واهذ أغلى مً  20ليل هماذط الاخخباز ،وأن هاجج كظمت الجرز
اليامً للػامل ألاوٌ غلى الػامل الشاوي أهبر مً  ،2مما ٌؼير إلى وظىد
طمت طابدة لالخخباز؛ وَرا ٌػني جدلم افتراض أخادًت البػد لالخخباز
[.[26
زاهُا :مؼابلت البُاهاث للىمىذط
بهدف الخدلم مً دزظت مؼابلت ألافساد والفلساث لىمىذط زاغ ،جم
اطخخدام بسهامج  Bilog-Mg3لخدلُل البُاهاث ليل همىذط مً هماذط
ً
ً
الاخخباز الشالزت ،خُض أظهسث هخابج الخدلُل غدم مؼابلت ػالبا واخدا
فلؽ في همىذجي الاخخباز الشاوي والشالض (الىمىذط الشاوي-مىاكؼ البدًل
الصخُذ جىشغذ في ط ،د ،الىمىذط الشالض  -مىاكؼ البدًل الصخُذ
جىشغذ غؼىابُا) والبالغ غددَم في ألاصل ( )513 ،510غلى الترجِب،
وهرلً غدم مؼابلت زالزت ػالب مً ػالب همىذط الاخخباز الاوٌ
(الىمىذط الاوٌ  -مىاكؼ البدًل الصخُذ جىشغذ في (أ ،ب) والبالغ
غددَم في ألاصل ( )522ػالبا .لرا أصبدذ ّ
غُىت الدزاطت بصىزتها
النهابُت عػد اطدبػاد الؼلبت الغير مؼابلين للىمىذط ( )1541ػالبا
وػالبت.
وفُما ًخػلم بفدص مؼابلت الفلساث للىمىذط اإلاظخخدم ،أغُد
الخدلُل باطخخدام بسهامج  Bilog-Mgعػد خرف اطخجابت الؼلبت غير
اإلاؼابلين للىمىذط ً
وبىاء غلى مؤػس مسبؼ واي غىد مظخىي الداللت = α
0.05الري ٌػخبر الفلسة غير مؼابلت للىمىذط إذا وان ملداز الاخخمالُت
لهرٍ الفلسة أكل مً  ،0.05خُض أظهسث هخابج الخدلُل غدم مؼابلت
الفلساث ذواث ألازكام ( )20 ،7،12في همىذط الاخخباز ألاوٌ ،وغدم
مؼابلت الفلساث ذواث ألازكام ( )1،6،9في همىذط الاخخباز الشاوي ،وغدم
مؼابلت الفلساث ذواث ألازكام ( )9،12،20 ،7 ،6 ،1في همىذط الاخخباز
الشالض ،وبػد خرف ظمُؼ الفلساث اإلاؼترهت في ظمُؼ هماذط

الاخخبازاث الشالزت والبالغ غددَا ( )6فلساث أصبذ الاخخباز بىماذظه
الشالزت ميىن مً ( )34فلسة.
اإلاػالجاث ؤلاخصابُت
مً أظل ؤلاظابت غً أطئلت الدزاطت ،جم اطخخدام اإلاػالجاث
ؤلاخصابُت الخالُت:
 إًجاد مؤػس مسبؼ واي غىد مظخىي الداللت  α = 0.05للىؼف غًمؼابلت الافساد والفلساث لىمىذط زاغ اإلاظخخدم في َرٍ الدزاطت
(باطخخدام البرهامج .(Bilog-Mg
 إًجاد مػامالث الصػىبت في ول همىذط مً هماذط الاخخباز الشالزتخظب مخغير مىكؼ البدًل الصخُذ باطخخدام همىذط زاغ (باطخخدام
البرهامج .(Bilog-Mg
 اطخخدام جدلُل الخباًً ألاخادي الخخباز أزس مىكؼ البدًل الصخُذغلى جلدًساث مػلمت الصػىبت للفلساث ومػلمت اللدزة لدي ألافساد
(باطخخدام البرهامج .(SPSS
 .5الىتائج ومىاقشتها
لإلظابت غً الظؤاٌ ألاوٌ " َل جخخلف جلدًساث مػلمت صػىبت الفلسة
اإلالدزة باطخخدام همىذط زاغ باخخالف مىكؼ البدًل الصخُذ في
اخخباز اخخُاز مً مخػدد؟"
جم جلدًس كُم مػلمت الصػىبت للفلساث باطخخدام همىذط زاغ
ليل همىذط مً هماذط الاخخباز الشالزت :الىمىذط الاوٌ :جىشَؼ البدًل
الصخُذ غلى البدابل أ ،ب ،الىمىذط الشاوي :جىشَؼ البدًل الصخُذ
غلى البدابل ط ،د ،الىمىذط الشالض :جىشَؼ البدًل الصخُذ غؼىابُا
غلى البدابل ،وجم أًظا خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث
اإلاػُازٍت للُم َرٍ اإلاػالم .وٍىضح الجدوٌ ( )2كُم مػالم الفلساث
واإلاخىطؼاث الخظابُت ليل همىذط مً هماذط الاخخباز.

حدول 2
قيم معالم الصعوبت للفقساث واملتوسطاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لها لكل هموذج من هماذج الاختباز حسب متغير موقع البدًل الصحيح

زقم الفقسة
2
3
4
5
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19

ألاول :جوشيع البدًل الصحيح على أ ،ب
معلمت الصعوبت
2.69
0.74
-3.94
-2.08
-2.66
0.12
-1.86
-1.64
-2.87
0.37
-2.58
0.58
2.62
-0.61

هموذج الاختباز
الثاوي :جوشيع البدًل الصحيح على ج ،د
معلمت الصعوبت
1.53
-1.52
-2.00
-0.88
-2.26
0.67
-1.52
-3.46
2.59
-0.98
-2.41
0.25
2.66
0.95
129

الثالث :جوشيع البدًل الصحيح عشوائيا
معلمت الصعوبت
2.86
-0.69
-2.65
-1.32
-3.07
0.45
-1.65
-2.55
0.00
-0.53
-3.18
0.38
3.94
0.30

6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
اإلاخىطؽ الخظابي
الاهدساف اإلاػُازي

-0.68
-2.67
2.20
-0.68
-0.92
0.14
-0.37
2.68
2.11
2.17
-0.53
3.94
1.00
0.87
2.74
2.87
2.31
2.61
2.40
1.24
0.36
2.07

9

7102

3.67
0.51
0.74
-0.57
-0.06
0.86
0.37
2.48
0.66
-0.17
0.05
1.37
2.64
0.55
2.96
0.56
1.53
0.77
1.62
-0.37
0.41
1.66

ً
وٍخطح مً الىخابج في الجدوٌ زكم ( )2جباًىا ظاَسٍا في مدي
صػىبت الفلساث ،خُض وان اإلادي في صػىبت الفلساث َى ألاغلى في
الىمىذط ألاوٌ (جىشَؼ البدًل الصخُذ غلى أ ،ب) ،الري جساوخذ كُمه
مً - 3.94إلى  3.94بمخىطؽ خظابي ملدازٍ ( ،)0.36في خين وان ألاكل
في الىمىذط الشاوي (جىشَؼ البدًل الصخُذ غلى ط ،د) ،الري جساوخذ
كُمه مً  3.18-الى 3.94بمخىطؽ خظابي ملدازٍ (.)0.51

1.65
-0.53
1.23
-0.61
-0.38
0.60
0.15
3.68
1.07
0.68
-0.16
2.27
1.82
0.62
3.94
1.90
2.66
1.46
2.89
0.07
0.51
1.91

ً
إن الخباًً في مدي كُم مػالم صػىبت الفلساث أظهس جباًىا ملخىظا
في ألاوطاغ الخظابُت للُم َرٍ اإلاػالم ،وإلاػسفت داللت الفسوق
ً
(إخصابُا) بين مػالم الفلساث خظب مخغير مىكؼ البدًل الصخُذ،
فلد جم اطخخدام جدلُل الخباًً ألاخادي ) ،(One Way Anovaوذلً
لىظىد مخغير مظخلل واخد ،وَى مىكؼ البدًل الصخُذ بشالزت
مظخىٍاث ومخغير جاعؼ واخد وَى جلدًساث مػلمت الصػىبت .وٍىضح
الجدوٌ ( )3هخابج جدلُل الخباًً ألاخادي.

حدول 3
هتائج جحليل التباًن ألاحادي ( )One Way Anovaملعسفت داللت الفسوق في املتوسطاث الحسابيت لتقدًساث معلمت الصعوبت للفقساث باختالف موقع البدًل
الصحيح
مصدز التباًن
مىكؼ البدًل الصخُذ
الخؼأ
الىلي

مجموع املسبعاث
.386
352.977
353.364

دزحت الحسيت
2
99
101

ًخطح مً الجدوٌ ( )3أن كُمت(  p-valueالداللت ؤلاخصابُت) أهبر
مً  0.05للمخغير اإلاظخلل مىكؼ البدًل الصخُذ وفلا لىخابج الاخخبازاث
ً
ً
ؤلاخصابُت ،وبالخالي َرا ٌػني أهه ال ًىظد جأزيرا دالا إخصابُا إلاىكؼ
البدًل الصخُذ غلى جلدًساث مػالم الصػىبت للفلساث.
لإلظابت غً الظؤاٌ الشاوي " َل جخخلف جلدًساث مػلمت كدزة الفسد

متوسط املسبعاث
.193
3.565

قيمت ف
.054

الداللت إلاحصائيت
.947

اإلالدزة ) (θباطخخدام همىذط زاغ باخخالف مىكؼ البدًل الصخُذ في
اخخباز اخخُاز مً مخػدد؟ "
فلد جم إًجاد ألاوطاغ الخظابُت والاهدسافاث اإلاػُازٍت لخلدًساث
مػلمت اللدزة لألفساد خظب همىذط الاخخباز (مخغير مىكؼ البدًل
الصخُذ) ،وٍبين الجدوٌ (َ )4رٍ اللُم.

حدول  .4ألاوساط الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لتقدًساث معلمت القدزة لألفساد ( )θحسب متغير موقع البدًل الصحيح لكل هموذج من هماذج الاختباز
الاهحساف املعيازي
الوسط الحسابي
العدد
هماذج الاختباز
1.52
- 0.007
519
ألاوٌ :جىشَؼ البدًل الصخُذ غلى أ ،ب
1.21
- 0.004
509
الشاوي :مىاكؼ البدًل الصخُذ جىشغذ في ط ،د
1.29
- 0.0047
513
الشالض :مىاكؼ البدًل الصخُذ جىشغذ غؼىابُا
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ًخطح مً الجدوٌ ( )4وظىد فسوق ظاَسٍت بين اإلاخىطؼاث
الخظابُت لخلدًساث مػلمت اللدزة لألفساد خظب مخغير مىكؼ البدًل
الصخُذ ،وإلاػسفت الداللت ؤلاخصابُت لخلً الفسوق الظاَسٍت جبػا إلاخغير

مىكؼ البدًل الصخُذ ،فلد جم اطخخدام جدلُل الخباًً
ألاخادي (One-Way ANOVA) ،وٍبين الجدوٌ ( )5هخابج جدلُل الخباًً
ألاخادي.

حدول 5
هتائج جحليل التباًن ألاحادي ( )One-Way ANOVAللمتوسطاث الحسابيت لتقدًساث معلمت القدزة لألفساد حسب متغير موقع البدًل الصحيح
مصدز التباًن
مىكؼ البدًل الصخُذ
الخؼأ
الىلي

مجموع املسبعاث
.002
2710.597
2710.599

دزحت الحسيت
2
1485
1487

ّ
ًخطح مً الجدوٌ ( )5بأهه ال ًىظد فسوق ذاث داللت إخصابُت
غىد مظخىي الداللت ؤلاخصابُت ( (α = 0.05بين اإلاخىطؼاث الخظابُت
لخلدًساث مػلمت اللدزة لألفساد ٌػصي إلاخغير البدًل الصخُذ .وٍمىً
جفظير الىخابج الظابلت وىن هماذط الاخخباز اإلاؼبلت غلى الؼلبت هي
هفظها ،إذ لم جخغير مخىن َرٍ الفلساث أو ختى غدد فلساث الاخخباز،
وإهما وان الخغُير فلؽ في مىكؼ البدًل الصخُذ ،وَرٍ الخغيراث لم
جؤزس غلى جلدًساث مػلمت اللدزة للمفدىصين ،فجمُؼ الؼلبت دزطىا
هفع مدخىي مادة الاخخباز ،وبأطالُب جدزَع مخىىغت ،وأوؼؼت إزسابُت
هرلً ،مما ظػل جلدًساث كدزاتهم ال جخخلف باخخالف مىكؼ البدًل
الصخُذ .للد اخخلفذ هخابج َرٍ الدزاطت مؼ الىخابج التي جىصلذ اليها
دزاطت وٍفسن [ ]19والتي أػازث الى وظىد جأزيراث إلاىكؼ البدًل
الصخُذ في اخخباز اخخُاز مً مخػدد غلى مػامالث الصػىبت للفلساث،
وكد اجفلذ هخابج َرٍ الدزاطت مؼ الىخابج التي جىصلذ اليها دزاطت
الىىاوي وفُض ي [ ،]22والتي اػازث الى غدم وظىد جأزيراث لخغُير مىكؼ
البدًل الصخُذ غلى جدصُل الؼلبت في أطئلت الاخخُاز مً مخػدد.
 .6التوصياث
ًىص ي الباخض اللُام بالدزاطاث الخالُت:
 دزاطت جأزيراث حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مًمخػدد بخمظت بدابل وطخت بدابل غلى جلدًساث مػلمت صػىبت
الفلساث وجلدًساث مػلمت اللدزة لدي الافساد.
 دزاطت جأزيراث حغُير مىكؼ البدًل الصخُذ في اخخباز اخخُاز مًمخػدد باطخخدام هماذط أخسي مً هظسٍاث الاطخجابت للفلسة.
 ملازهت هخابج َرٍ الدزاطت مؼ الىخابج فُما لى أغُد الخدلُل في طىءالىظسٍت الىالطُىُت في اللُاض.
املساحع
أ .املساحع العسبيت
] [1غالم ،صالح الدًً ( .)1987دزاطت مىاشهت هاكدة لىماذط الظماث
اليامىت ،والىماذط الىالطُىُت في اللُاض الىفس ي والتربىي ٠
ظامػت اليىٍذ ،اإلاجلت الػسبُت للػلىم ؤلاوظاهُت ،الػدد (18،)27
– .44
] [3غالم ،صالح الدًً ( .)2008هماذط الطخجاباث الفلساث الاخخبازٍت
أخادًت البػد ومخػددة ألاعػاد وجؼبُلاتها في اللُاض الىفس ي
والتربىي ،غ ،1اللاَسة :داز الفىس الػسبي.

متوسط املسبعاث
.001
1.825

قيمت ف
001

الداللت إلاحصائيت
.999

] [5اإلاالييً ،ديى ( .)2015دزظت التزام مػلمي اإلاسخلت اإلاخىطؼت بلىاغد
بىاء ألاطئلت اإلاىطىغُت ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،ظامػت أم
اللسي ،اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت.
] [8غالم ،صالح الدًً ( .)2000اللُاض والخلىٍم التربىي والىفس ي –
أطاطُاجه وجؼبُلاجه وجىظهاجه اإلاػاصسة  ٠اللاَسة ،داز الفىس
الػسبي.
] [14غىدة ،أخمد ( .)1992مدي الخىافم بين همىذط زاغ واإلاؤػساث
الخللُدًت في اخخُاز فلساث كابمت اججاٍ طباعي الخدزٍج ،مجلت ولُت
التربُت بجامػت ؤلامازاث ،الػدد ً 8ىهُى.179 – 153 ،
] [17الؼسٍفين ،هظاٌ ( .)2012أزس ػسٍلت جلدًس مػالم الفلسة وكدزاث
ألافساد غلى كُم مػالم الفلسة والخصابص الظُيىمترًت لالخخباز،
في طىء حغير حجم الػُىت .اإلاجلت ألازدهُت في الػلىم التربىٍت،12 ،
(.67-22 :)104
] [18الظىٍلم ،بىدز ( .)2003اللىاغد الػامت في صُاغت أطئلت الاخخُاز
مً مخػدد ،ومدي التزام أطاجرة ولُت التربُت بجامػت اإلالً طػىد
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السٍاطُت ،)1( 12 ،ص .225- 207
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF
CHANGING THE CORRECT ALTERNATIVE
LOCATION IN A MULTIPLE CHOICE TEST
ON THE ITEMS DIFFICULTY ESTIMATES
AND INDIVIDUAL ABILITY ESTIMATES
USING RASH MODEL
ALI MOHAMMAD KHALID AL-SALEH
Ministry of Education – Jordan
ABSTRACT_ The current study aimed at detecting the effects of changing the location of the
correct alternative in a multiple choice test on the difficulty estimates of items and estimates of the
ability of individuals using the Rush model. To achieve the aims of the study were built
achievement test of multiple choice with four alternatives in educational measurement and
evaluation scheduled for students of General Education Diploma consisting of (34) items in the
final form of test. It contains three models that had the same content and the variable was the
correct alternative site. The first model was the correct alternative site on alternatives A and B.
The second model was the correct alternative position on alternatives C, D, and the third model
randomly distributed the correct alternative on the four different alternatives. The three models
were applied to a random sample of (1541) students from the University of Tabuk. The researcher
used the SPSS15, Bilog-Mg3 software to analyze the data for each of the three test models
according to Rush model. The results of the study showed that there were no statistically
significant differences between the arithmetic means of items difficulty coefficients due to the
location of the correct alternative, and no statistically significant differences between the
arithmetic means of the individual's ability parameter estimates due to the location of the correct
alternative.
KEY WORDS: Item difficulty parameter, Ability parameter, correct alternative position, Rash
Model, Item of Response Theory.
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