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‘‘أثر إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار
من متعدد‘‘
د/ابسل مخيس سامل أبو فودة
 مستخلص الدراسة:

هدفت الدراسة إيل بيان أثر إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد ،ولتحقيق ذلك مت
بناء اختبار يف مبح

الرضاييا للببة الف

التاس اسأساس ،،تتوون من متون فق عددها  )02فقرة ،مث جرى

إعداد كراستني لالستجابة تتوون كل منها من  )33بدتال ،وختتب
لفقرا

الوراستان يف ترتيب بدائل االستجابة الفحيحة

منوذج االختبار ،مث جرى تلبيق منوذج االختبار عبى عينة موونة من  )022طالب وطالبة يف تربية حمافظة

جرش ،بواق  )322طالب وطالبة لول كراسة استجابة؛ وذلك خالل عام .0203/0200
وبعد إجراءا التلبيق حسبت قيم معامال صعوبة الفقرا يف منوذج االختبار وفق كراسيت االستجابة ،وجرى
إجياد الفرق بني قيم معامب ،الفعوبة يف الفقرا املتناظرة لنموذج االختبار حسب كراسيت االستجابة ،وكذلك جرى إجياد
الفرق امللبق بني مواق االستجابة الفحيحة يف كراسيت االستجابة.
أظهر النتائج أن الفرق مل تون داال إحفائيا بني معامال

صعوبة الفقرا  ،تعزى إيل إعادة ترتيب بدائل

االستجابة يف كراسيت االستجابة ،عبى الرغم من أن توزت قيم معامال صعوبة فقرا منوذج االختبار جراء االستجابة يف
كراسيت االستجابة خمتبفة ،وأشار النتائج إيل أنه مل تون هناك من اثبت فيما تتعبق إبعادة ترتيب بدائل االستجابة
وأثر ذلك يف صعوبة فقرا

االختبار .وأظهر هذه الدراسة أن إعادة ترتيب بدائل االستجابة قد تعد ممارسة خلرية

خفوصا يف االختبارا املتوافئة ،وتوص ،الدراسة إبجراء املزتد من اسأحباث املستقببية يف هذا اجملال.
الكلمات املفتاحية :إعادة ترتيب بدائل االستجابة ،صعوبة فقرة االختيار من متعدد.

the effect of reordering response options on the difficulty level
of multiple choice test items
Abstract
This study aimed at investigating the effect of reordering response options on
the difficulty level of multiple choice test items. To achieve the aim of the study, an
achievement test (20 items) was designed for the ninth grade students during the
academic year 2012/ 2013. Two response booklet forms, differing only in the order of
the options of the test items, were prepared and used. The test was administered to a
sample consisting of (600) students: (300) examinees responding for each booklet.
Coeffieicents of the difficulty level for each item was calculated for each set of
questions. The difference between the coefficients of difficulty for the matching
items were calculated. The results of the study showed that reordering response
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options often had no significant effects on item difficulty although the coefficients of
the difficulty levels for the response options were different in the two booklets. The
results also showed that there was no stable pattern concerning reordering test options
which affected the difficulty of the level of the test response options. In addition, the
study revealed that reordering response options may be considered a dangerous
practice especially in the equivellent pictures. The study recommended that test
designers should be cautioned about such practice and that this area should be
addressed further in future research papers.
Keywords: Reordering Response Options, Item difficulty.
 املقدمة:

أن التلور احلاصل يف مجي مناح ،احلياة ،وتسارع التلور يف العقود اسأخرية ،جيعبنا ندرك أن هناك حاجة لتلوتر
املناهج التعبيمية وتلوتر أدوا

التقومي من مقاتيس واختبارا

عقبية وأدائية؛ لتستلي قياس قدرا

املفحوصني بدقة

ومويوعية؛ لذا فقد حظيت االختبارا اب لنفيب اسأك ر من هذا التلوتر ملا اها من استدداما واسعة يف مجي اجملاال
التعبيمية واملهنية.
وتبعب االختبارا دورا أساسيا يف حياة اللالب املدرسية جبمي مراحل التعبيم ،فبناء عبى نتائجها تتحدد مستقبل
اللالب ،وتتدذ حبقه الوثري من القرارا  ،وما زالت االختبارا الوسيبة اسأساسية يف تقومي العمبية الرتبوتة؛ وذلك لتعرف
ما حققه اللالب من أهداف تعبيمية .واالختبارا كأداة من أدوا

التقومي الرتبوي ،تعد من أقدم أدوا

التقومي

املستددمة وأكثرها شيوعا وقبوال عند أولياء اسأمور ،وم أن االجتاها يف التقومي الرتبوي تشج عبى استددام أساليب
أخرى غري اختبارا

التحفيل مثل :مبفا

اإلجناز ،فإنه ال تزال لالختبارا

التحفيبية دور مهم يف عمبية التقومي

الرتبوي.
وتفرتض يف االختبارا املدرسية أن توون أداة صادقة تنف

اللالب وتعليه حقه ،وتقيس ما عنده من قدرا

ومعارف ومهارا يف املواد الدراسية ،وتفرتض املدرس أن الفروق بني اللببة يف نتائجهم يف االختبارا تعزى إيل قدراهتم
يف جمال املادة الدراسية ،إال أنه من السهل أن توتش

املدرس ابلتغذتة الراجعة يف االختبارا  ،أن حومة اللالب يف

اإلجابة أو حومة االختبار  )Test Wisenessميون أن توون عامال مسامها يف احليبولة دون حتقيق هذا الغرض.
وتتعدد أشوال فقرا اختبارا التحفيل من حي  :صياغتها؛ فمنها ما تتلبب من املفحوص أن تعل ،اإلجابة
ببغته اخلاصة مثل :أسئبة املقال ،واسأسئبة اليت تتلبب اإلجابة القفرية ،وأسئبة التوميل ،ومنها ما تتلبب من املفحوص
أن خيتا ر اإلجابة الفحيحة من بني جمموعة من البدائل كفقرا االختيار من متعدد ،وفقرا الفواب واخللأ ،وفقرا
املزاوجة.
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وتتحوم يف اختيار الشول املناسب لبفقرا جمموعة من العوامل منها :نوع املعبوما امللبوب تقييمها ،وطبيعة
احملتوى العبم ،لبمقرر أو املويوع نفسه ،واسأهداف التعبيمية املراد حتقيقها من حمتوى املويوع ،والوقت احملدد سأداء
االختبار زمن تلبيق االختبار) ،واملستوى العبم ،لبلببة الذتن سيوي اهم االختبار ،ومستوى ااهدف املراد قياسه ،وعمر
املفحوص ،وغرض االختبار.
واختبارا التحفيل الوثري من اإلجيابيا اليت ساعد يف انتشارها نذكر منها ما أورده دودتن  ،0222ص
 )001-020عبى النحو التايل:
 االختبارا قادرة عبى توفري معبوما دقيقة ومفيدة؛ إذ تزود اللالب وويل اسأمر وأصحاب القرار ابلتغذتة الراجعة
عن مستوى حتفيل اللببة؛ فيتم تعرف مواطن القوة والضع لدى اللببة.
 ال تتلبب االختبارا الوثري من التجهيزا مقارنة أبدوا التقومي اسأخرى.
يف التقومي ،فإن االختبارا

 إيافة إيل فائدة االختبارا

تعد وسيبة تدرتس فعالة ميون استددامها لتعبيم مواد

تعبيمية متنوعة بوفاءة عالية.
 ميون استغالل االختبارا

لتوفري خ را

تعبيم فرتدة ،وابلتايل توظ

هذه اخل را

لتعبم حمتوى معني أو لتعبم

مهارا واجتاها مفيدة.
 تساعد اللالب عبى تنظيم وقته أثناء املذاكرة ،ومالحظة الرتاب بني أجزائها والعالقا

بني مووانهتا؛ أي أهنا

تساعد اللالب يف فهم املادة الدراسية فهما مشوليا.
 إاثرة دافعية اللببة لبتعبم.
 تقييم ال رانمج التعبيم.،
 تقييم طرائق التدرتس.
 تقييم املناهج التعبيمية ومدى مالءمتها حلاجا اللببة.
وابلرغم من هذه اإلجيابيا  ،فإن معظم اللببة تورهون االختبارا  ،وحياولون جتنب جتربة االختبار أبي شول،
وقد توون السبب من ذلك أن االختبارا  .مثل أي وسيبة تقومي .قد تستددم لتحقيق أهداف ال عالقة اها ابلتقومي؛
كالعقاب مثال ،أما السبب اآلخر واملباشر وراء كره اللببة لالختبارا فهو ارتباطها الدائم ابلعالما  ،وما ترتتب عبى
ذلك من قرارا ووقائ سببية؛ كالرسوب؛ مما تنقل هذا الشعور إيل االختبارا ذاهتا ،إيافة إيل ذلك فإن ثقافة اجملتم
ال تنظر لالختبار ابعتباره أداة تقومي عادتة ،وإمنا تضدم االختبار إيل حدث مفريي ،حىت تشعر اللالب ابلقبق والتوتر؛
أي أن اسأمر تعدى النتيجة الرتبوتة املتوقعة من تقدمي االختبار إيل ش،ء أك ر بوثري؛ وابلتايل تفاب اللالب ابلفزع عند
التفوري بذلك ،وعندما ترب أولياء أمور اللببة مدحهم سأبنائهم بنتائج االختبارا  ،فإهنم يف الواق تزتدون اسأمر سوءا؛ إذ
تتضاع أمهية نتيجة االختبار ابلنسبة لبلالب.
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وفيما تتعبق بفقرا االختيار من متعدد عبى وجه التحدتد ،فهناك عدة صيغ لفقرا االختبار من متعدد ،وأبس
هذه الفيغ عندما توون لبفقرة بدتبني؛ حبي توون إجااب اللببة عبى الفقرة بنعم أو ال) أو صح أو خلأ) ،وميون
استددام هذا النوع من صيغ الفقرا

لقياس قدرة اللببة عبى متييز التعرتفا

أسئبة االختيار من متعدد عندما توون اختبارا

الفحيحة واحلقائق البسيلة ،بدال من

االختيار من متعدد ال حتتمل سوى بدتبني ،واحد ميثل اإلجابة

الفحيحة ،واآلخر تفرف االنتباه عن اإلجابة الفحيحة ،وتفضل هذه احلالة ،سأهنا تشغل حيزا أقل من الورقة ،وال حتتاج
قراءهتا إيل وقت طوتل.
ومن الفيغ اسأخرى لفقرا االختيار من متعدد ،عندما توون لبفقرة ثالثة بدائل أو أربعة بدائل أو مخسة بدائل؛
حي

حيتاج هذا النوع من االختبارا

إيل وقت ومهارة أكثر من صيغ الفقرا اليت توون اها بدتالن ،وكذلك حيتاج

االختبار الذي لفقراته مخس بدائل إيل وقت ومهارة أكثر من االختبار الذي لفقراته أربعة أو ثالثة بدائل؛ حي

حيتاج

ابين االختبار إيل التفوري يف عدة احتماال ممونة لجإجابة ،كما حيتاج اللببة إيل وقت أطول يف اإلجابة اما تتناسب م
عدد البدائل.
وبشول عام تعد فقرا
اختبارا

االختيار من متعدد من أفضل أنواع الفقرا

املويوعية ،وأكثرها شيوعا وانتشارا يف

التحفيل  ،)Aiken, 1987, pp. 44-57وتتوون اختبار االختيار من متعدد من جمموعة من الفقرا ،

اليت تشول عينة عشوائية من جمموع الفقرا اليت ميون صياغتها لقياس البناء النفس ،أو العقب ،املراد قياسه ،وتفرتض أن
تقيس الفقرا امجموعها مسة واحدة ،وهذا ما تسم ،أبحادتة البعد )Unidimensionality
 ،) Swaminathan, 1985, p. 16-22ولون من الفعب الوصول إيل هذه الفقرا

& Hambleton

من الناحية العبمية ،فبعض

االختبارا تقيس أكثر من مسة ،فامتالك بعض اسأفراد لسمة غري السمة املراد قياسها بواسلة االختبار قد تساعدهم يف
اإلجابة عن بعض الفقرا وال تساعد غريهم ،والفقرة اليت تتف هبذه اخلاصية ه ،فقرة متحيزة.
وتتوون مجي فقرا االختيار من متعدد من العناصر نفسها ،وأول هذه العناصر هو املنت أو اسأرومة ،)Stem
الذي ميون أن توون عبى شول سؤال ،أو مجبة إخبارتة تتضمن قضية معينة حتتاج إيل إجابة ،أما العناصر اسأخرى يف
فقرة االختيار من متعدد فه ،اخليارا أو البدائل  ،)Options or alternativesوه ،إجااب حمتمبة لبسؤال الوارد
يف املنت ،وأحد هذه البدائل هو اإلجابة الفحيحة ،أما بقية البدائل فتعرف ابملموها أو املشتتا

Distracters or

اليت

 .)Roid & Haladyna, 1982, pp. 49-55 )foilsوتعرف االختبارا

املويوعية أبهنا تبك االختبارا

ختبو أسئبتها من الذاتية؛ مما تعين أهنا تتحرر من ذاتية املفحح عند تقدتر درجا

اللالب Gronlund & Linn,

.)189-166. PP, 1990
وعند تلوتر اختبار من نوع االختيار من متعدد جيب أخذ عدة أمور تؤثر يف اخلفائص السيوومرتتة لالختبار بعني
االعت بار؛ مثل الثبا والفدق) ،ويف اخلفائص السيوومرتتة لبفقرة الفعوبة والتمييز) ،ومن هذه اسأمور عدد البدائل؛
حي

أويحت بعض الدراسا ؛ مثل دراسة ستارتون وكاتس  )Straton & Catts, 1980, pp. 357-365أن
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اختالف عدد البدائل تؤثر يف اخلفائص السيوومرتتة لالختبار وفقراته ،ويف هذا الفدد تري كل من أبيل وفرتسيب
 ) Eble & Frisbie, 1986أن اختالف عدد البدائل يف اختبارا

االختيار من متعدد تؤدي إيل اختالف عدد

املقاران لجإجابة املعلاة؛ حي تؤثر ذلك عبى صعوبة الفقرة ومعامل متييزها ،وابختالف الدالة التمييزتة اها خيتب ثبا
أداء امل فحوصني عبى الفقرة وعبى االختبار كول؛ مما تؤثر عبى معامل ثبا

االختبار ،فوبما زاد

الدالة التمييزتة

لبفقرا زاد ثبا االختبار؛ سأن اخنفاض الدالة التمييزتة لبفقرة جيعل النجاح عبى الفقرة مرتبلا ابلفدفة ،وبذلك فه ،ال
تقيس قدرة اللببة احلقيقية ،كما تؤثر مدى صعوبة الفقرة عبى ثبا االختبار؛ وذلك سأنه عندما توون الفقرا متوسلة
الفعوبة توون الثبا أعبى منه يف حالة الفقرا السهبة جدا أو الفعبة جدا.
وتشري الفراف  ) 0220إيل أن ثبا االختبار تتأثر بعدد فقراته وعدد البدائل اهذه الفقرا  ،فاالختبار القفري؛
أي الذي حيوي عددا قبيال من الفقرا  ،مييز بشول بسي بني املستوضا

املدتبفة ملعرفة اللببة ،كما أن زضادة عدد

بدائل فقرا االختبار قد تعمل عبى تشوتش اللببة وتزتد من أخلائهم؛ مما تستدع ،تفضيل االختبار الذي حيوي عبى
عدد أك ر من الفقرا  ،وبعدد بدائل أقل لتبك الفقرا  .ولتجنب أتثري عدد البدائل عبى معامل ثبا االختبار فالبد أن
توون البدائل متجانسة ومبنية وفق اسرتاتيجية جيدة لنحفل عبى اختبار قادر عبى قياس قدرا

املفحوصني بدقة

ومويوعية ،وتزود وايعيه امعبوما موثقة لعمبية اختاذ القرارا  ،وتوون له دور إجيايب يف عمبية التعبيم والتعبم.
واسأمر الثاين يف هذا اجملال هو شول بدائل فقرا

االختيار من متعدد ،اليت تتبدص يف وجود إجابة واحدة

صحيحة وعدد من املموها  ،سواء كانت بدائل تقبيدتة أو بدائل مركبة؛ كأن حتتوي عبى بدائل يف شول "ال ش،ء مما
ذكر" ،أو "مجي ما ذكر صحيح" ،أو اجلم بني البدائل مثل "أ  +ب" ،وهذا ما نالحظه يف كثري من اختبارا التحفيل
اليت تعدها املعبمون ،أو قد تتم استددام البدائل املركبة لفقرا االختبار ،إما لتوفري الوقت واجلهد يف بناء مموها جيدة،
أو عدم توفر اخل رة لدى ملوري االختبارا ابحملتوى الدراس ،أو ابملفحوصني ،أو عدم وجود اسرتاتيجية معينة تتم من
خالاها بناء بدائل جذابة ومناسبة لفقرا اختبارا االختيار من متعدد.
لقد أشار كرتهان وهاالدتنا )Crehan & Haladyna, 1991, pp. 183- 192 -إيل أن الفقرا اليت
حتتوي عبى بدائل مركبة تؤدي إيل زضادة الفعوبة والتمييز لتبك الفقرا  ،ومن انحية أخرى ترى جرونالند Gronlund

 )& Linn, 1990, pp. 166-189أن استددام البدتل "مجي ما ذكر صحيح" تزتد من احتمالية ختمني اإلجابة من
بني البدائل ،حبي

إذا عرف املفحوص أن بدتبني من بدائل الفقرة صحيحان ،فإنه سيدتار البدتل "مجي ما ذكر

صحيح" بغض النظر عن عدد البدائل املتبقية لبفقرة ،وإذا عرف املفحوص أن أحد البدائل .عبى اسأقل .خاطئ ،فإنه
سيستبعد البدتل "مجي ما ذكر صحيح".
وتضي

عودة  )0222أن بعض املعبمني قد تبجأون إيل وي البدتل "ال ش،ء مما ذكر" وخاصة يف اسأسئبة

احلسابية؛ وذلك حتسبا من عدم وجود إجابة صحيحة بني البدائل دون أن تقفد املعبم ذلك ،ويف هذه احلالة تبق ،املعبم
يف حل من أي اعرتاض حول عدم وجود إجابة صحيحة ،وبذلك تفبح البدتل "ال ش،ء مما ذكر" امثابة البدتل ااهرويب.
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أما اسأمر الثال
اإلرشادا

فه ،اللرتقة اليت تتم من خالاها اختيار البدائل لفقرا

الواردة يف أدبيا

اختبار االختيار من متعدد ،فمن

القياس أن توون البدائل متجانسة م بعضها البعض؛ مما تزتد من قدرة املموها

عبى

جذب انتباه مفحوصني؛ حي تتوق أن تزداد صعوبة فقرة اختبار االختيار من متعدد بزضادة جتانس البدائل ،وإذا كانت
املموها الفقرة يعيفة وغري جذابة؛ فيتوق أن تؤدي ذلك إيل ختفيض صعوبة الفقرة؛ حي سينعوس ذلك عبى قدرهتا
التمي يزتة ،فالفقرا اليت معامل صعوبتها قرتب من الففر أو الواحد ،توون قدرهتا التميزتة يعيفة .والبد من أن توون
منت الفقرة مفاغا بشول جيد ،فعندما توون الفقرة غامضة ويعيفة لغوضا ،فإن ذلك تؤدي إيل إرابك اللببة ،وتزتد من
احتمال استجاابهتم لبفقرة بشول خاطئ ،حىت وإن كانوا ميتبوون املعرفة الالزمة إلجابة الفقرة بشول صحيح ،ويف هذا
الفدد ترى جرونالند ولني  ،)Gronaland & Linn, 1990, pp. 166-189أن مثل هذا الغموض تؤدي إيل فهم
خمتب من مفحوص آلخر ملضمون فقرة االختبار.
وحتتل أسئبة فقرا

االختيار من متعدد مواان ابرزا يف منظومة التقومي يف الوثري من دول العامل ،وذلك لتعدد

إجيابياهتا ،ولعل من أمهها ما أييت:
 سهولة وسرعة تفحيح اإلجااب  ،مما ميون املعبمني من تقدمي التغذتة الراجعة لتالميذهم بفورة فورتة.
 سهولة تغلية حمتوى املقرر الدراس ،،وابلتايل فه ،تغل ،معظم اسأهداف التعبيمية لبمحتوى الدراس ،،وبذلك تعد
أكثر مشولية؛ مما جيعل ااهدف منها وايحا واإلجابة عبيها حمددة؛ فيقل غموض اسأسئبة.
 ال تتأثر بقدرة اللالب البفظية أو التعبريتة ،أو سوء خله ،أو تنظيمه لورقة اإلجابة ،أو أخلائه اإلمالئية والنحوتة،
وحنو ذلك؛ فاالستجااب تعتمد عبى تعرف اإلجابة الفحيحة من بني اإلجااب املعلاة.
 املويوعية يف تفحيح اإلجااب وتقدتر الدرجا وكذلك مويوعية النتيجة النهائية.
 عدم أتثري عامل اخلداع يف النتيجة النهائية لبلالب؛ فاإلجابة عن كل سؤال حمددة جيدا ومعروفه ،وال حتتاج سوى
اختيار حرف معني أو وي عالمة أو كتابة كبمة وحنو ذلك.
 وكما أن اهذا النوع من االختبارا مميزا كثرية ،فبه – أتضا -نفيب من العيوب تنبغ ،التنوته عنها؛ ك ،نضعها
موي االعتبار عند تفميم تبك االختبارا وإعداد أسئبتها ،ومن بني تبك العيوب ما أييت:
 إلغاء عمبية التنظيم والقدرة التعبريتة وكذلك القدرة عبى االبتوار واإلبداع والتفسري لدي اللالب؛ فاإلجااب
حمددة ومعلاة عقب كل سؤال بورقة اإلجابة.
 حيتاج معدوا ومفمموا هذه اسأنواع من االختبارا إيل التدرتب اجليد عبى مهارا إعداد أسئبة تبك اسأنواع بلرتقة
جيدة.
 حيتاج إعداد وبناء بدائل اإلجابة اجليدة عن اسأسئبة إيل وقت وجهد كبريتن وخباصة إذا كانت هذه اسأسئبة تقيس
مستوضا عقبية عبيا ،وعدم توافر فرصة تعبري اللالب عن نفسه أو عن رأته عند اإلجابة الفحيحة.
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 ارتفاع أثر التدمني؛ فعند عجز ا للالب عن معرفة اإلجابة الفحيحة فإن أول ما تفور فيه هو اختيار اإلجابة
عشوائيا من بني بدائل اإلجااب املعلاة عقب كل سؤال ،وخباصة يف أسئبة الفواب واخللأ .فف ،أسئبة االختيار
أربعة البدائل وجد أن نسبة التدمني توون )%02؛ وابلتايل فإن اللالب الذي مل تقرأ املادة

من متعدد ذا

التعبيمية ميونه احلفول عبى  )%02من الدرجا

ابلتدمني ،وقد ترتف تبك النسبة إيل أكثر من ذلك ،فقد

أويح جونستون وآخرون  )Johnstone et al., 1983, pp, 626 – 634أن نسبة التدمني قد ترتف إيل
 )%22يف أسئبة فقرا االختيار من متعدد ذا أربعة البدائل ،نتيجة قيام اللببة حبذف بدتبني يف البداتة قبل
القيام بعمبية التدمني سأسباب منها :عدم جتانس البدتبني م ابق ،البدائل ،أو وجود كبمة مفتاحيه تعمل عبى
استبعاد هذتن البدتبني من قبل اللببة.
وهناك – أتضا -سيل من االنتقادا

وجهت اهذا النوع من االختبارا

من أمهها يف هذا البح

ما تعرف

ابلتحيز ملوق االستجابة  Bias Response, Positionوتقفد بذلك اختيار املفحوص بدتل ما اعتمادا عبى موق
ذلك البدتل يف ترتيب البدائل اسأخرى ،بغض النظر عن حمتوى السؤال ،فقد خيتار اللببة البدتل أ) مثال أكثر من البدتل
ب) يف حالة أن السؤال ت توون من أربعة بدائل ،م احتمال أن توون اإلجابة الفحيحة ه ،البدتل ب) ،وهذا ترج
إيل أن بعض اللببة قد ال تقرءون كل البدائل ،وإمنا توتفون بقراءة البدتبني اسأول والثاين فق  ،خاصة عندما توتن
الغموض جذر السؤال.
لقد أشار ببونش  )Blunch, 1984, pp. 216 – 220إيل أن اختيار املفحوص لببدتل الفحيح تعتمد عبى
موق البدتل الفحيح ابلنسبة لببدائل اسأخرى ،ومن يمن بدائل املموها

أو املشتتا  ،بدتل تظهر بفورة كثرية يف

استجااب اللببة ،حىت أنه أحياان خيتاره اللببة أكثر من اختيارهم لبدتل اإلجابة الفحيحة ،وتلبق عبيه ابسم املشتت
القوي  ،Strong Destructorوتعد موق هذا البدتل ابلنسبة لببدتل الفحيح من يمن العوامل اليت تسبب
مشوال

يف هذا النوع من اسأسئبة ،فوجود هذا البدتل جبانب البدتل الفحيح ،أو بعيدا عنه ،تؤثر يف استجااب

اللببة ،اسأمر الذي تنعوس عبى إحفائيا الفقرة واالختبار.
وهناك جمموعة من القواعد واإلرشادا

يف كتابة فقرة االختيار من متعدد ،أوردها عدسHaladyna, ،

 ، )Downing & Rodriguez, 2002; 2002ومنها :التأكد من أن اسأرومة تلرح مشوبة حمددة ووايحة ،وجعل
البدائل قفرية ما أمون؛ وذلك لتحقيق االقتفاد يف الوقت ،ولضمان الويوح يف طرح املشوبة ،وجتنب صيغ النف ،يف
اسأرومة ،فعبارا النف ،إذا ما اقرتنت ببدائل اإلجابة ،تلرح مشوال قرائية معقدة أمام اللببة ،والتأكد من أن بدائل
اإلجابة اخللأ تؤل

إجااب

معقولة ظاهرضا ،وأن توون جذابة لبمفحوصني الذتن تنقفهم املعرفة ،وأن ال تتضمن

االختبار فقرا تعتمد يف إجابتها عبى فقرا أخرى ،أي جيب أن توون الفقرا مستقبة عن بعضها اآلخر ،وجتنب
استددام اخلداع والغموض يف أرومة الفقرة وبدائبها دون م رر منلق ،،وجتنب وجود احملددا

البفظية اخلاصة ،أو ما

تسمى امفلبحا التدفيص أو التعميم مثل :أبدا ،دائما ،كل ،ال أحد حنو ذلك؛ سأن وجودها غالبا ما تدل عبى أن
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البدتل خاطئ ،وجعل بدائل الفقرة متساوتة يف طواها؛ لو ،ال توون طول البدتل املميز مؤشرا عبى صحة اإلجابة ،وعدم
االتساق القاعدي أو البغوي بني أرومة الفقرة والبدتل الفحيح؛ سأنه تعد تبميحا لجإجابة الفحيحة.
وال تقتفر قواعد صياغة فقرا

االختيار من متعدد عبى هذه اإلرشادا  ،بل هناك العدتد من اإلرشادا

والقواعد اليت قدمها اخل راء لواتيب اسأسئبة ،وه ،يف جممبها مبنية عبى اخل رة ،واها ما ت ررها .وترى براون Brown,

 )1983أن اختيار شول الفقرا املناسب تعتمد عبى خفائص الفقرة ،ومهارة املعبم يف كتابة الفقرا  ،وفبسفة الرتبية،
فمثال إذا رأي املعبم أن طالبه جيب أن توونوا قادرتن عبى تذكر املادة التعبيمية بدال من تعرف االستجااب الفحيحة،
فعبيه أن تستددم اختبارا التوميل واإلجابة القفرية ،خاصة أن بناء فقرا التوميل أو اإلجابة القفرية أسهل من بناء
فقرا االختيار من متعدد جيدة املستوى ،ويف كثري من اسأحيان ميون قياس ااهدف أبكثر من نوع من الفقرا ؛ إذ ميون
ترمجة الفقرة من نوع إيل آخر ،وم ذلك فغالبا ما مييل املعبمون إيل استددام نوع من الفقرا دون اآلخر.
وتتوق

مستوى أداء املفحوص يف االعتبار ،عبى خفائص االختبار واملفحوص ،)Hamblenton, 1983

ومن خفائص فقرة االختيار من متعدد املؤثرة يف مستوى أداء املفحوص ما تعرف بفعوبة الفقرة ،وقدرهتا التمييزتة،
وطرتقة ترتيب الفقرا  ،وطرق إعلاء التعبيما  ،إيافة إيل جاذبية املموها  ،ومدى أتثرها بعامل التدمني Plake,

 ،)Thompson & Lowry, 1981, pp. 214- 219وميون التعبري عن صعوبة الفقرة بلرتقتني :اسأوىل إحفائية،
والثانية معرفية ،وتقفد امستوى صعوبة الفقرة إحفائيا ،نسبة اسأفراد الذتن أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة ،وتتأثر هذه
النسبة إيافة إيل القدرة الالزمة إلجابة الفقرة ،بعوامل فنية تتعبق بدرجة الويوح يف صياغة املنت ،ومدى جتانس بدائل
الفقرة ،ودرجة عالقتها م منت السؤال ،ودرجة ويوح ذلك املنت ،ومدى حترر الفقرة بشول عام من خبل يف صياغتها،
أما صعوبة الفقرة املعرفية فيقفد هبا من املعاجلة العقبية اليت تتلببها املهمة ،وميون تعرتفها إجرائيا ابملستوى املعريف الذي
تقيسه تبك الفقرة .)Lane & Bull, 1987, pp. 865 – 879
وفيما تتعبق ابلقدرة التمييزتة لبفقرة ،فيقفد هبا قدرة الفقرة عبى التمييز بني اسأفراد الذتن ميتبوون قدرا خمتبفا من
السمة املقيسة ،وال تقتفر خفائص االختبار املؤثرة يف اسأداء عبى صعوبة الفقرة ومتييزها ،بل أن طرتقة ترتيب فقرا
االختبار تؤثر يف اسأداء ،ومن هذه اللرق ترتيب الفقرا وفق مستوى صعوبتها اإلحفائية ،أو املعرفية ،أو وفق املستوتني
معا؛ إذ ميون ترتيب الفقرا من السهل إيل الفعب ،أو من الفعب إيل السهل ،أو ترتيبها حبزونيا ،إذ ترتب فقرا كل
مويوع من املويوعا املتضمنة يف االختبار من السهل إيل الفعب .)Plake et al., 1981
أما خفائص املفحوص املؤثرة يف مستوى اسأداء عبى الفقرة ،فتتمثل امستوى قدرة املفحوص عبى السمة املقيسة،
وحومته يف إجابة الفقرة ،إيافة إيل عوامل أخرى قد توون اها أتثري يف مستوى اسأداء يف الفقرة ،وفيما تتعبق امستوى
قدرة املفحوص ترى هامببتون وسوامينيثن  )Hambleton & Swaminathan, 1985أن احتمال إجابة املفحوص
عن الفقرة إجابة صحيحة ،تزداد بزضادة مستوى القدرة ،أي أن املفحوص الذي ميتبك مستوى عال من القدرة عبى السمة
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املقيسة ،توون احتمال إجابته لفقرة معلاة إجابة صحيحة ،أعبى من مفحوص آخر ميتبك مستوى قدرة أقل من السمة
املقيسة.
وفيما تتعبق ابخلفائص السيوومرتتة لفقرا االختبار فقد أجرى ماركوس )Marcus, 1963, pp. 48- 51
االختيار من

يف جامعة مسيج توست دراسة بعنوان" :أثر موق اإلجابة الفحيحة يف مستوى صعوبة أسئبة فقرا

متعدد" .إذ هدفت إيل فحص أثر موق االستجابة يف فقرا االختيار من متعدد عبى مستوى صعوبة الفقرا  ،ولتحقيق
ذلك جرى إعداد أربعة مناذج من نوع االختيار من متعدد ،إذ جرى توزت اإلجااب الفحيحة واملموها عشوائيا يف
مناذج االختبار ،وذلك وفق خمل تسمح لول موق بعدد متساوي من اإلجااب الفحيحة ،إذ ظهر اجلواب الفحيح
لول فقرة يف مواق خمتبفة يف كل النماذج .جرى تلبيق مناذج االختبار عبى  )434طالبا من طببة اجلامعة.
وأشار النتائج إيل أن اختبارا االختيار من متعدد متحررة نسبيا من أفضبية املوق  ،امعىن أن موق االستجابة
كان مهمال وغري دال إحفائيا عبى مستوى صعوبة الفقرة ،وأويحت النتائج فعالية موق املشتت القوي عبى التأثر يف
استجااب اللببة.
وقام كاسبز وجونستون  )Cassels & Johnstone, 1984, pp. 613- 615إبجراء دراسة بعنوان" :أثر
البغة يف أداء املفحوص يف اختبارا االختيار من متعدد يف مبح الويمياء" .إذ قام الباحثان ابلتالعب بتعقيدا البغة
يف اسأزواج املتناظرة يف فقرا الويمياء ،وقد مشبت التغريا يف مفلبحا الوميا  ،والتغريا يف التعقيد العام جلذور
الفقرة ابستعمال الفقرا املفاغة إجيااب وسببا ،وقد أظهر النتائج آاثر صغرية يف صعوبة الفقرا عند استعمال املبين
لبمعبوم أو اجملهول ،ولوحظت آاثر كبرية يف صعوبة الفقرا عند تغيري الوبما املفتاحية يف جذور الفقرة.
وقام لني وبول  )Lane & Bull, 1987, pp. 865-879إبجراء دراسة بعنوان" :أثر معرفة ترتيب فقرة
االختبار واجلنس وصعوبة الفقرة اإلحفائية واملعرفية يف اسأداء عبى الفقرة" .وكان هدف الباح

من ذلك اإلجابة عن

اسأسئبة التالية :هل هناك أثر لرتتيب الفقرا يف اسأداء؟ وهل توجد أثر لبجنس يف اسأداء؟ .توونت عينة الدراسة من
 )031طالبا و  ) 002طالبة من طالب اجلامعة ،قاموا ابإلجابة عن منوذجني من نوع االختيار من متعدد موون كل
منهما من  )42فقرة.
أشار النتائج إيل وجود فروق ذا

داللة إحفائية يف اسأداء بني طرق ترتيب الفقرا

إحفائيا ،إذ وجد أن

مستوى اسأداء كان أفضل عندما كان الرتتيب من السهل إيل الفعب منه يف حالة ترتيب الفقرا

من الفعب إيل

السهل ،وأشار النتائج إيل أن اسأداء كان أفضل عندما كانت صعوبة الفقرا املعرفية منسجمة م صعوبتها اإلحفائية
منه يف حالة كون الفعوبة املعرفية واإلحفائية متعاكسة.
وأجرى سيزك  )Cizek, 1991, pp. 8-20دراسة بعنوان" :أثر تغري موق البدائل يف اختبارا االختيار من
متعدد" .إذ هدفت إيل حتدتد فيما إذا كانت إعادة ترتيب بدائل فقرة االختيار من متعدد تنتج أي أثر دال إحفائيا عبى
صعوبة الفقرة .مجعت البياان من  )127شدفا خرجي ،برامج تدرتب اإلقامة اللبية اخلاصة) لفحص الشهادة يف
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حقل ختفص اللب ،إذ أجاب كل شدص عن  )02فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وكان البد عبى املفحوصني أن
خيتاروا من  )32بدتال لببدتل الفحيح ،وقد أظهر البدائل الـ  )32بفرضا كمثريا لول فقرة.
مت إعداد كراستني لالستجابة ،وختتب

الوراستان فق يف موق البدائل اخليارا ) لـ  )02فقرة ،وقد أجاب

 )382مفحوصا عبى الوراسة  ،)Aو  )317مفحوصا أجابوا عبى الوراسة  .)Bوقد أظهر نتائج الدراسة أن
إعادة ترتيب بدائل الفقرا غالبا ما توون داال إحفائيا عبى صعوبة الفقرة ،لون آاثره متقببة عبى اسأداء يف الفقرة.
ومن الدراسا

العربية يف هذا اجملال دراسة أجراها أمبوسعيدي والعفيف ،0224 ،ص ص)070 -007 :

بعنوان" :أثر تغيري موق املشتت  )Strong Distractorيف بعض اخلفائص السيوومرتتة سأسئبة االختيار من متعدد
يف مادة الفيزضاء" ،إذ هدفت إيل تقف ،أثر تغيري موق املشتت القوي وهو أحد أشوال التحيز يف موق االستجابة يف
أسئبة االختيار من متعدد يف حتفيل اللالب ،ويف بعض اخلفائص السيوومرتتة لبفقرا كالفعوبة والتمييز .ولتحقيق
أهداف الدراسة مت تفميم اختبار يف مادة الفيزضاء لبف

اسأول الثانوي موون من  )32فقرة يف صورته النهائية ،إذ

جرى تفمي م منوذجني متشاهبني يف كل ش،ء من هذا االختبار ما عدا موق املشتت القوي ابلنسبة لببدتل الفحيح.
توونت عينة الدراسة من  )071طالبا وطالبة ،جرى اختيارهم عشوائيا من ثالث مدارس يف قلاع والتة السيب
امحافظة مسق بسبلنة عمان خالل العام الدراس0223/0220 ،م .أظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذا داللة
إحفائية بني املتوسلا

احلسابية لدرجا

اللببة يف منوذج ،االختبار ،ووجود فروق ذا

داللة إحفائية بني

املتوسلا احلسابية ملعامال الفعوبة ومعامال التمييز لنموذج ،االختبار.
وقام أمبوسعيدي  ،0222ص ص )022 – 80 :إبجراء دراسة بعنوان" :أثر تغيري موق املشتت Strong

 ) Distractorعند استددام تقنية إبعاد البدائل اخللأ يف صعوبة الفقرا

سأسئبة االختيار من متعدد يف الفيزضاء

ومتييزها" ،إذا هدفت إيل تقف ،أثر تغيري موق املشتت القوي وهو أحد أشوال التحيز يف موق االستجابة ،عند
استددام تقنية إب عاد البدائل اخللأ يف أسئبة االختيار من متعدد يف التحفيل الدراس ،،ويف بعض اخلفائص السيوومرتتة
لالختبار كمعامال الفعوبة ومعامال التمييز.
ولتحقيق أهداف الدراسة مت استددام اختبار يف مادة الفيزضاء لبف

العاشر من التعبيم العام موون من )04

فقرة من نوع االختيا ر من متعدد ،إذ جرى تفميم منوذجني متشاهبني يف كل ش،ء من هذا االختبار ما عدا موق املشتت
القوي ابلنسبة لببدتل الفحيح ،كما مت استددام تقنية إبعاد البدائل اخللأ من الورقة االمتحانية يف النموذجني .توونت
عينة الدراسة من  )033طالبة من طالبا الف

العاشر من التعبيم العام ،جرى اختيارهن عشوائيا من مدارس التعبيم

العام يف قلاع والتة السيب امحافظة مسق بسبلنة عمان أواخر العام الدراس0224/0223 ،م .أظهر نتائج
الدراسة عدم وجود فروق ذا داللة إحفائية بني املتوسلا احلسابية لدرجا اللالبا يف منوذج ،االختبار ،وأشار
النتائج أتضا عدم وجود فروق ذا

داللة إحفائية بني املتوسلا

احلسابية ملعامال

لنموذج ،االختبار.
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 مشكلة الدراسة:

اتضح من العرض السابق أن بعض الدراسا تناولت أثر تغيري موق املشتت القوي يف صعوبة الفقرا يف أسئبة
االختبار يف اسأداء ،وبعضها اآلخر حب

االختيار من متعدد ،وبعضها تناول أثر ترتيب فقرا

يف أثر موق اإلجابة

الفحيحة يف صعوبة أسئبة فقرا االختيار من متعدد ،وذلك من خالل الرتكيز عبى جمموعة من االستجااب موونة من
أربعة أو مخسة بدائل لفقرة االختبار ،ولون البح

احلايل تركز عبى فحص التأثريا احملتمبة من تغري موق االستجابة

الفحيحة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد ،وذلك بعرض املثريا

بدائل االستجابة) يف كراسة منففبة أكثر من

املتوق نظرضا ،مث إعادة ترتيبها يف كراسة أخرى ،إذ مل تتلرق الدراسا

يف أثر إعادة ترتيب

بفورة مباشرة إيل البح

بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد ،إذ أن التالعب يف ترتيب بدائل االستجابة قد تؤثر يف مستوى
صعوبة الفقرة ،وتعد هذه الدراسة إبجراءاهتا احلدتثة أول دراسة عربية .حسب عبم الباح  .يف هذا اجملال.
 أهداف الدراسة:

سعت الدراسة إيل حتقيق ااهدف الرئيس وهو :الوش عن أثر إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف معامال صعوبة
فقرا االختيار من متعدد.
 أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
 هل هناك أثر يف إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد؟
 أهمية الدراسة:

تتضح يف يوء ما سبق أن موق االستجابة الفحيحة وأثر ذلك يف صعوبة الفقرة ما تزال موي تساؤل ،إذ أن
املعرفة امدى التأثريا اليت ميون أن تنشأ من التالعب التجرتيب يف ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختبار ما
تزال مدار البح  ،كما أن الدراسا اليت أجرتت يف هذا اجملال تناولت املويوع من انحية موق االستجابة الفحيحة يف
فقرا االختيار من متعدد وأثر ذلك يف صعوبة الفقرة معتمدة يف ذلك عبى الفقرا ذا اسأربعة أو اخلمسة بدائل ،كما
تناولت بعض الدراسا أثر موق املشتت القوي يف صعوبة فقرا االختيار من متعدد ،ومل تتلرق الدراسا إيل البح
يف أثر إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد ،فما ت رر أمهية هذه الدراسة هو أمهيتها النظرتة
والعمبية عبى حد سواء ،فمن الناحية النظرتة تبني فيما إذا كان هناك أثر يف إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة
االختيار من متعدد ،أما أمهيتها العبمية فتومن يف دراستها التجرتبية سأوياع قد متارس يف امليدان الرتبوي ،وحماولتها
التوصل إيل ت رترا عمبية تقدم إيل الباحثني لتثري اجملال الرتبوي.
إن اخلاصية املثرية جدا واملهمة يف هذه الدراسة تتمثل يف كراسيت االستجابة ،البتني حتتوضان عبى  )33مثريا موزعة
بفورة خمتبفة يف الوراستني ،البتني متثالن االستجااب

لفقرا

االختبار ،إذ جرى أعدادمها حبي
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البدائل أكثر من املتوق نظرضا ،أي أكثر من أربعة أو مخسة بدائل يف فقرة االختيار من متعدد ،امعىن أن هناك ففال بني
متون الفقرا اليت ويعت بفورة منففبة يف منوذج االختبار ،وبدائل االستجابة اليت ويعت يف كراسة االستجابة ،ذلك
أن البدائل لبفقرة ذا مخسة البدائل مثال ،توون االختالف فق يف إعادة ترتيب بدائل االستجابة يمن أربعة مواق
فق  ،أما يف هذه الدراسة فيوجد مدى واس من االحتماال ملوق البدتل الفحيح من  )3330موقعا ،إذ تسمح هذه
اخلاصية لببح أن توون أكثر حساسية ،خفوصا لبفروق بني أماكن االستجابة الفحيحة اليت قد تؤثر يف صعوبة فقرة
االختيار من متعدد .ومما تزتد يف أمهية الدراسة أهنا اعتمد بياان حقيقية ،مت احلفول عبيها من مواق تعبيمية واقعية،
وت رز أمهية الدراسة من الناحية العبمية أتضا يف أن إعادة ترتيب بدائل االستجابة له أثر دال يف صعوبة الفقرة ،فبيس من
الضروري جتنب ذلك ،إذ جيب عبى معدي االختبار أن توونوا عبى حذر يف مثل هذه املمارسة خفوصا يمن سياق
االختبا را املتوافئة .وت رز أمهية البح يف طبيعة عدد الفقرا املشرتكة وطرتقة تلبيقها ،إذ كان عدد الفقرا
فقرة ،وكان سبب اختيار الباح

اهذا العدد من الفقرا

)02

اعتمادا عبى القاعدة االجتهادتة املقدمة من قبل أجنوف

 )Angoff, 1971, p.578اليت مفادها" :إن جمموعة الفقرا املشرتكة جيب أن ال تقل عن  )02فقرة ،أو )%02
من فقرا االختبار الوب ،،أتهما أك ر" .إذ طبقت هذه الفقرا يف موق

صف ،عادي ،دون أن تظهر لبتجرتب أي

أثر يف أثناء التلبيق ،الذي قد تؤثر يف أداء املفحوصني يف حالة ظهوره ،فموق االختبار يف الظروف الففية العادتة ،تثري
دافعية مجي املفحوصني لجإجابة عن فقرا االختبار بدرجة عالية ومتقاربة إيل حد ما ،وهذا تزتل أثر اختالف مستوى
دافعية املفحوصني يف أدائهم أثناء االختبار ،فإجراءا هذه الدراسة يف مواق تعبيمية واقعية تسهل إعادهتا يف ختففا
ومستوضا دراسية خمتبفة ،مما ميون من الوقوف عبى صحة ما تتوصل إليه من نتائج وإموانية تعميمها.
 حمددات الدراسة:

اقتفر الدراسة عبى بيان أثر إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد ،وهذا حيد من
إموانية تعميمها عبى ابق ،اخلفائص السيوومرتتة كمعامل متييز الفقرة ومعامل ختمينها من منظور النظرتة الوالسيوية يف
القياس.
 مصطلحات الدراسة:

 معامل صعوبة فقرة االختبار حسب نظرتة القياس الوالسيوية) :وتشري إيل نسبة املفحوصني الذتن أجابوا عن
الفقرة إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة عنها .معامل السهولة =  -0معامل الفعوبة).
 ترتيب بدائل االس تجابة :وتقفد بذلك إعادة ترتيب بدائل االستجابة لفقرا
خمتبفتني لالستجابة ،حبي

االختبار التحفيب ،يف كراستني

توون االختالف يف موق البدائل وبواق  )33بدتال يف كل كراسة استجابة ،وذلك

برتقيم املثريا  -بدائل االستجابة -من  )3330بدتال يف كراسيت االستجابة ،أي أن هنالك متفال رتبت عبيه
بدائل االستجابة يف كراسيت االستجابة؛ وذلك من أجل مقارنة الفقرا املتماثبة ،حي إن االختالف الوحيد هو
موق االستجابة الفحيحة يف كراسيت االستجابة.
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها.
 املنهج:

البح التجرتيب أبنه تغيري عمدي ومضبوط لبشروط

استددم الباح املنهج التجرتيب يف البح  ،وميون تعرت

احملددة حلدث ما ،م مالحظة التغريا الواقعة يف ذا احلدث وتفسريها .وتعد أقرب مناهج البحوث حلل املشوال
ابللرتقة العبمية ،وتع ر عن حماولة لبتحوم يف مجي املتغريا قدر اإلموان والعوامل السياسية ابستثناء متغري واحد ،حي
قام الباح بتلوتعه أو تغيريه وهو يف هذه الدراسة إعادة ترتيب بدائل االستجابة ،هبدف حتدتد وقياس أتثريه يف صعوبة
فقرة االختيار من متعدد.
 جمتمع الدراسة:

التاس اسأساس ،املنتظمني يف املدارس احلوومية التابعة ملدترتة الرتبية

توون جمتم الدراسة من مجي طببة الف

والتعبيم يف حمافظة جرش ابملمبوة اسأردنية ااهامشية ،والبالغ عددهم  )0030طالبا وطالبة ،حسب إحفائيا

قسم

التدلي لبعام الدراس0203/0200 ،م.
 عينة الدراسة:

 )02مدارس عشوائيا ،وكان هدف الباح

توونت عينة الدراسة من  )022طالب وطالبة ،إذ اختري

من

اختيار هذه املدارس؛ هو متثيبها ملستوضا خمتبفة من قدرا اللببة ،وتشول عينة الدراسة ما نسبته  )%08من جمتم
الدراسة.
 أداة الدراسة:

مت إعداد اختبار حتفيب ،يف مادة الرضاييا

للببة الف

التاس اسأساس ،،وقد اقتضى بناء أسئبة االختبار

وويعه يف صيغته النهائية ،االسرتشاد ابسأسس املتبعة يف تفميم اختبارا

التحفيل الففية Gronlund & Linn,

 .)1990, pp. 166-189وبعد حتدتد الغرض من االختبار ،مت حتدتد املويوعا املراد قياسها ومن مث حتبيل احملتوى
لبوحدة املعنية ،مث صياغة النتاجا التعبيمية لبوحدة الدراسية سابقة الذكر ،مث إعداد جدول املواصفا  ،وبعد ذلك مت
صياغة  )02فقرة من نوع االختيار من متعدد أبربعة بدائل ،لقياس النتاجا املقفودة.
 صدق األداة:

ولبتأكد من صدق حمتوى االختبار ،قام الباح

بعرض الفورة اسأولية لالختبار ،وجدول املواصفا  ،وحتبيل

احملتوى ،والنتاجا التعبيمية  ،عبى جمموعة من احملومني؛ سأخذ وجها نظرهم يف مدى صدق الفقرة االختبارتة يف قياس
ااهدف السبوك ،احملدد.
وقد طبقت صورة االختبار اسأولية عبى عينة استلالعية موونة من  )82طالبا من غري مدارس عينة الدراسة،
وأعل ،اللببة الوقت الوايف لجإجابة عن فقرا
دقيقة .مث جرى حتبيل أويل لفقرا

االختبار بفورته اسأولية ،الذي قدر وقته حبفة دراسية واحدة )42

االختبار؛ وذلك لبوش

عن الفقرا

اليت حتتاج إيل تعدتل ،أو حذف يف يوء
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معامال

صعوبتها ومتييزها ،وقد تراوحت قيم معامال

الفعوبة يف منوذج الفورة اسأولية لالختبار بني -2334

 )2312بوسي حسايب مقداره  ،)2342بينما تراوحت قيم معامال التمييز بني  ،)2302-2302بوسي حسايب
مقداره  ،)2322وعند النظر ابإلحفائيا
إبموانية قبول الفقرا

اليت تزتد معامال

املقرتحة من قبل اتبل  ،)Eble, 1972, pp. 187-210اليت تتبدص
متييزها عن  ،)2307وقبول الفقرا

اليت ترتاوح معامال

صعوبتها بني

 ،) 2382-2332قام الباح بقبول مجي فقرا االختبار .وقد مت التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل الفدق
املرتب امحك ،عن طرتق حساب معامل ارتباط بريسون بني عالما

اللببة يف االختبار املعد وعالماهتم املدرسية ،إذ

ببغت قيمته .)2373
 ثبات األداة:

جرى حساب معامل ثبا

االختبار التحفيب ،امعادلة كودر -رتتشاردسون  )KR-20 02فوانت قيمته

 ،)2387وهذا مؤشر عبى حتقق ثبا مقبول سأداة الدراسة.
وبعد اخلروج ابلفورة النهائية لالختبار ،قام الباح

بتجرتد منوذج الفورة اسأولية لالختبار من مجي البدائل،

ليفبح منوذج االختبار موون من متون فق  ،مث جرى إعداد كراستني لجإجابة خمتبفتني يف موق الـ  )33بدتال ،اليت
أخذ

من بدائل االستجابة لنموذج الفورة اسأولية لالختبار ،إذ جرى إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف كراسيت

االستجابة ،ومت ترقيم املثريا
بدائل االستجابة املثريا
املباشرة لبفقرا

بدائل االستجابة) من  )3330يف كراسيت االستجابة ،امعىن أن هناك متفال ترتبت عبيه
 ،)Stimuliوكان هدف الباح

املتماثبة ،حي

من هذا التفميم لوراسيت االستجابة؛ من أجل املقارنة

االختالف الوحيد يف الفقرا

توون يف موق االستجابة الفحيحة يف كراسيت

االستجابة.
وجتدر اإلشارة إيل أن بعض الفقرا يف منوذج االختبار اها نفس موق االستجابة الفحيحة يف كراسة االستجابة
الواحدة ،فمثال الفقرة اسأوىل والفقرة العشرون يف منوذج االختبار ختتبفان فق يف طبيعة املشوبة اليت تلرحها كل من
هاتني الفقرتني ،إال أن اهما موق االستجابة الفحيحة نفسه يف كراسة االستجابة اسأوىل وهو املوق السادس ،وكان غرض
الباح من ذلك ،هو مقارنة صعوبة فقرا منوذج االختبار يمن كراسة االستجابة الواحدة نفسها.
 مجع البيانات:

بعد إعداد منوذج االختبار بفورته النهائية وكراسيت االستجابة ،ويف موعد امتحان الشهر اسأول لالمتحاان
املدرسية ،جرى تلبيق أداة الدراسة عبى أفراد عينة الدراسة وبشول مجاع ،داخل غرفة الف  ،وقد طبب من
املفحوصني االختيار من قائمة موونة من  )33بدتال ،حبي كان اخليار الفحيح ملابقا لبتفور البفري لفقرة
االختبار ،وقد مت توزت منوذج االختبار وكراسيت االستجابة املدتبفتني يف موق االستجابة الفحيحة ،ليأخذ اللالب اسأول
يف اجلبوس منوذج االختبار وكراسة االستجابة اسأوىل ،واللالب الثاين أيخذ النموذج نفسه وكراسة االستجابة الثانية،
وهوذا حىت وزع منوذج االختبار وكراسيت االستجابة عبى مجي اللببة ،وأعل ،اللببة الوقت الوايف لجإجابة عن مجي
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أسئبة االختبار ،وكان عدد اللببة الذتن أجابوا عن منوذج االختبار يف كراسة االستجابة اسأوىل  )322طالب وطالبة،
وكان عدد اللببة الذتن أجابوا عن منوذج االختبار مستددمني كراسة االستجابة الثانية  )322طالب وطالبة .وبعد أن
متت إجراءا

التلبيق صححت اسأوراق ،وأعل ،صفر لبفقرة اخللأ ،ودرجة واحدة لبفقرة الفحيحة ،وبذلك توون

العالمة الوبية لبمفحوص ه ،جمموع اإلجااب الفحيحة عن فقرا االختبار ،مث أدخبت البياان يف ذاكرة احلاسوب
ابستددام برانمج  )SPSSلتحبيبها ،واحلفول عبى اإلحفائيا اليت ساعد الباح يف اإلجابة عن سؤال الدراسة.
 األساليب اإلحصائية:

قام الباح

حبساب معامل الفعوبة لول فقرة من فقرا

منوذج االختبار يمن كراسيت االستجابة ،والذي هو

نسبة الذتن أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة عنها معامل السهولة= -0معامل الفعوبة) .واستددام
اختبار  )Independent Sample t- testلفحص فريية تساوي أوساط معامال

الفعوبة ،واستددام اختبار

ولووكسون املعروف ابسم  ،)Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Testوسبب استددام هذا
االختبار؛ هو لفحص مدى تلابق توزت قيم معامال

الفعوبة لفقرا

منوذج االختبار يف كراسيت االستجابة،

واستددمت الفروق بني القيم املستدرجة والرسوما التوييحية لعرض ومناقشة نتائج الدراسة.
 عرض النتائج ومناقشتها:

ولجإجابة عن سؤال الدراسة :هل هناك أثر يف إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة فقرة االختيار من متعدد؟.
قام الباح إبجياد قيم معامال الفعوبة لبفقرا يف منوذج االختبار وفق كراسيت االستجابة ،ومت حتدتد موق االستجابة
الفحيحة لول فقرة يف كراسيت االستجابة ،مث جرى أخذ الفروق امللبقة بني مواق االستجابة الفحيحة يف كراسيت
االستجابة ،وجرى أخذ الفروق بني قيم معامال

الفعوبة لبفقرا من استجابة اللببة عن منوذج االختبار وفق كراسيت

االستجابة ،وتبني اجلدول  )0ذلك:
وتالحظ من اجلدول أن قيم معامال

الفعوبة لفقرا

منوذج االختبار وفق استجابة اللببة حسب كراسة

االستجابة اسأوىل قد تراوحت بني  )2271-2202بوسي حسايب مقداره  ،)2204أي أن معامل السهولة تساوي
 ،)2230عبى اعتبار أن معامل السهولة =  – 0معامل الفعوبة) ،بينما تراوحت قيم معامال الفعوبة لفقرا منوذج
االختبار وفق استجابة اللببة حسب كراسة االستجابة الثانية بني  )2274-2201بوسي حسايب مقداره  )2200أي
أن معامل السهولة تساوي  ،)2238امعىن أن فقرا

منوذج االختبار من جراء استجابة اللببة وفق كراسة االستجابة

اسأوىل أسهل ،مقارنة بفقرا منوذج االختبار نفسه وفق استجابة اللببة من كراسة االستجابة الثانية .ومت استددام اختبار
 )t-testلبوش

عن الفروق بني قيم معامال

الفعوبة لفقرا

منوذج االختبار وفق استجابة اللببة من كراسيت

االستجابة ،وتبني اجلدول  )0نتائج التحبيل.
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جدول ( )2قيم معامالت الصعوبة لفقرات منوذج االختبار ومواقع االستجابة الصحيحة يف كراسيت االستجابة.
معامالت الصعوبة لفقرات
منوذج االختبار وفق:

موقع االستجابة الصحيحة يف :الفرق بني قيم معاملي الصعوبة الفرق املطلق بني مواقع

كراسة

كراسة

كراسة

كراسة

0.95
0.73
0.83
0.70
0.97
0.67
0.65
0.77
0.87
0.33
0.24
0.37
0.20
0.95
0.75
0.43
0.37
0.70
0.94
0.45

0.94
0.72
0.81
0.64
0.93
0.66
0.51
0.76
0.87
0.35
0.17
0.35
0.22
0.93
0.78
0.40
0.32
0.65
0.91
0.46

0
01
01
03
08
2
3
0
1
00
08
32
08
04
03
4
07
4
8
0

00
02
00
00
32
7
00
03
00
07
32
0
0
02
00
00
08
00
3
8

2204

2200

يف منوذج االختبار حسب

االستجابة الصحيحة يف

كراسيت االستجابة

كراسيت االستجابة

0.01
0.01
0.02
0.06
0.04
0.01
0.14
0.01
0.00
-0.02
0.07
0.02
-0.02
0.02
-0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
-0.01

2
0
2
3
0
4
03
00
04
3
0
07
00
4
0
1
0
8
2
0

23202

1212

رقم الفقرة
االستجابة األويلاالستجابة الثانية االستجابة األويل االستجابة الثانية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الوس
احلسايب

وتالحظ من اجلدول عدم وجود فرق ذي داللة إحفائية  ) = 0.05بني قيم معامال صعوبة فقرا االختيار
من متعدد تعزى إيل إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف كراسيت االستجابة ،إذ ببغت قيمة  )0.31 )tابحتمال .)0.76
واستددم اختبار ولووكسون لفحص فريية تلابق توزت قيم معامال

الفعوبة لفقرا

االستجابة ،وتبني اجلدول  )3نتائج التحبيل:
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جدول ( )5نتائج اختبار ( )tالختبار الفرق بني وسطي معامالت صعوبة الفقرات وفق استجابة الطلبة
من كراسيت االستجابة.
منوذج االختبار وفق االستجابة من:
كراسة االستجابة اسأويل
كراسة االستجابة الثانية

املتوسط

االحنراف

قيمة ()t

درجات

قيمة

احلسايب

املعياري

احملسوبة

احلرية

االحتمال

0.644

0.252

0.619

0.255

0.31

38

0.76

جدول ( )2نتائج اختبار ولكوكسون  Wilcoxonملقارنة قيم معامالت الصعوبة لفقرات منوذج
االختبار وفق االستجابة من كراسيت االستجابة.
منوذج االختبار وفق

الوسط

عدد الرتب

عدد الرتب

االستجابة من:

للرتب

السالبة

املوجبة

كراسة االستجابة اسأويل

10.8

كراسة االستجابة الثانية.

7.0

15

4

عدد الرتب قيمة اإلحصائي
املتشاهبة
1

احتمال

()Z
2.70

()Z
0.007

وتالحظ من نتائج التحبيل أن توزت قيم معامال صعوبة فقرا منوذج االختبار جراء استجابة اللببة من كراسيت
االستجابة خمتبفة ،إذ ببغت قيمة  )2.70 )Zابحتمال  ،)0.00vوه ،دالة إحفائيا عند مستوى الداللة

=

.)0.05
وجرى رسم شول العالقة بني أزواج معامال الفعوبة لبفقرا  ،إذ مت متثيل قيم معامال الفعوبة وفق االستجابة
من الوراسة الثانية عبى احملور السيين  ،)DifBوقيم معامال الفعوبة وفق االستجابة من الوراسة اسأوىل عبى احملور
الفادي  ،)DifAوتالحظ من خالل الشول  )0أن العالقة تقرتبا خلية بني اسأزواج ،وقد كان معامل ارتباط بريسون
بني قيم معامال الفعوبة لفقرا منوذج االختبار وفق االستجابة من الوراستني تساوي .)0.989
ولتقييم التغريا احملتمبة يف قيم معامال الفعوبة تعزى لتغري موق االستجابة ،جرى رسم الفروق امللبقة يف موق
االستجابة الفحيحة مقابل الفروق يف صعوبة الفقرا وفق استجابة اللببة من كراسيت االستجابة ،إذ مت إنشاء متغريتن:
املتغري اسأول تشري إيل الفروق يف قيم معامال الفعوبة سأزواج الفقرا  ،وذلك عن طرتق طرح قيمة معامال صعوبة
الفقرا يف منوذج االختبار وفق االستجابة من كراسة االستجابة الثانية ،من قيمة معامال صعوبة الفقرا املناظرة اها يف
منوذج االختبار وفق استجابة اللببة من كراسة االستجابة اسأوىل ،وجرى متثيل ذلك عبى حمور السينا

احملور اسأفق)،

 ،) DiffABأما املتغري الثاين فيشري إيل الفرق امللبق يف موق االستجابة الفحيحة سأزواج الفقرا املتناظرة ،وذلك عن
طرتق طرح القيمة العددتة ملوق االستجابة الفحيحة يف كراسة االستجابة الثانية ،من القيمة العددتة ملوق االستجابة
الفحيحة يف كراسة االستجابة اسأوىل ،وجرى متثيل ذلك عبى حمور الفادا

احملور العمودي)  ،)CRPABوجرى

إجياد معامل االرتباط بني املتغريتن السابقني ،وكانت قيمته تساوي  ،)0.243وتبني الشول  )0ذلك:
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وتالحظ من الشول  )0ويف غياب أي خ مرتب بني املتغريتن السابقني ،أن فحص العالقة يف هذا الشول
تقدم جمموعة من املالحظا املثرية ،ولتفسري هذه العالقة ،مت إنشاء رسم تظهر صورة أخرى لبشول  )2وذلك إبيافة
خلني متقاطعني لتقسيم الشول إيل أرب مناطق؛ وذلك لعزل الفقرا  ،وتبني الشول  )3ذلك:

شكل ( )2االنتشار بني قيم معامالت الصعوبة لفقرات منوذج االختبار وفق استجابة الطلبة من كراسيت االستجابة.

شكل ( )5رسم الفروق املطلقة يف موقع االستجابة الصحيحة يف كراسيت االستجابة مقابل الفروق
يف صعوبة الفقرات.
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شكل ( )2رسم توضيحي يبني عزل فقرات االختبار حسب املتغريين السابقني.
وتالحظ من الشول  )3وابجتاه عقارب الساعة ابتداء ابالجتاه اسأتسر العبوي املالحظا التالية:
 املنلقة اسأويل :وتق فيها الفقراتن  ،)0028وتالحظ أن الفقرة  )8يف منوذج االختبار الستجابة اللببة يف كراسة
االستجابة الثانية أصعب من استجابة اللببة لبفقرة نفسها يف كراسة االستجابة اسأوىل ،إذ ظهر االستجابة
الفحيحة متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل .أما الفقرة  )00فيالحظ
أن ه ذه الفقرة يف منوذج االختبار الستجابة اللببة يف كراسة االستجابة الثانية أصعب من استجابة اللببة اهذه
الفقرة حسب كراسة االستجابة اسأوىل ،رغم أن االستجابة الفحيحة اهذه الفقرة جاء

متقدمة يف كراسة

االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل.
 املنلقة الثانية :وتق فيها الفقرة  )1فق  ،وتالحظ أن الفقرة  )1يف منوذج االختبار من استجابة اللببة يف كراسة
االستجابة الثانية أكثر صعوبة من استجابة اللببة حسب كراسة االستجابة اسأوىل ،إذ ظهر االستجابة الفحيحة
متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل.
 املنلقة الثالثة :وتق فيها الفقرا

 ،)08 ،00 ،4وتالحظ أن هذه الفقرا يف منوذج االختبار الستجابة اللببة

يف كراسة االستجابة الثانية أكثر صعوبة من استجابة اللببة حسب كراسة االستجابة اسأوىل ،إذ ظهر االستجابة
الفحيحة متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل.
 املنلقة الرابعة :وتق فيها الفقرا

 ،)02 ،07 ،01 ،00 ،02 ،04 ،03 ،02 ،7 ،0 ،2 ،3 ،0 ،0وعبى

الرغم من التباتن يف موق االستجااب الفحيحة وصعوبة فقرا االختبار ،فإن الفروق يف صعوبة الفقرا املتناظرة
ليست كبرية ،فمثال الفقرة  ) 0يف منوذج االختبار الستجابة اللببة يف كراسة االستجابة الثانية أصعب من استجابة
اللببة حسب كراسة االستجابة اسأوىل ،وقد كان فارق الفعوبة  ،)0.01رغم أن موق االستجابة الفحيحة يف
كراسيت االستجابة خمتبفة ،إذ كان الفرق امللبق بني موقع ،االستجابة تساوي  ،)2حي

ظهر االستجابة

الفحيحة متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل .وتالحظ أن يف الفقرة )7
كان معامل الفعوبة وفق االستجابة يف كراسيت االستجابة متساوضا ،عبى الرغم من أن االستجابة الفحيحة جاء
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متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها يف كراسة االستجابة اسأوىل .وعند النظر إيل الفقرة  )02نالحظ
أن هذه الفقرة يف منوذج االختبار الستجابة اللببة يف كراسة االستجابة الثانية أسهل من استجابة اللببة اهذه الفقرة
حسب كراسة االستجابة اسأوىل ،إذ ظهر االستجابة الفحيحة متأخرة يف كراسة االستجابة الثانية مقارنة اموقعها
يف كراسة االستجابة اسأوىل.
وتالحظ من الشول  )3وجود بعض أزواج الفقرا املتلرفة  )outliersيف الفعوبة ،مثل زوج الفقرة ،)00
إذ تظهر هذه الفقرة فرقا قبيال من كراسة لوراسة أخرى يف موق االستجابة ،ابملقابل تالحظ أن زوج هذه الفقرة تظهر
قيمة عالية يف تغري قيمة صعوبة الفقرة ،وتالحظ أن زوج الفقرة  )03تظهر فرقا كبريا من كراسة لوراسة أخرى يف موق
االستجابة ،لون تالحظ أن زوج هذه الفقرة تظهر قيمة قبيبة يف تغري صعوبة الفقرة .وتالحظ أن أزواج الفقرا
 )00تظهر فروقا قبيبة يف صعوبة الفقرة ،عبى الرغم من أن هذه اسأزواج تظهر تغريا

،8

متلرفة يف موق االستجابة

الفحيحة ،وعند النظر إيل زوج الفقرة  ،)1نالحظ وجود تلرف وايح يف موق االستجابة ،إذ ببغ الفرق امللبق بني
موقع ،االستجابة يف الوراستني  ، )03وأظهر هذه الفقرة قيمة متلرفة يف صعوبة الفقرة ،إذ ببغ الفرق بني معامب،
صعوبة هذه الفقرة الستجابة اللببة يف كراسيت االستجابة .)0.14


االستنتاجات والتوصيات:

أويحت النتائج اخلاصة امقارنة قيم معامال الفعوبة ،عدم وجود فرق بني قيم معامال صعوبة فقرا االختبار
من متعدد تعزى إيل إعادة ترتيب بدائل االستجابة يف كراسيت االستجابة ،إذ كانت املتوسلا احلسابية لقيم معامال
الفعوبة متقاربة ،وقد تعزى ذلك إيل أن الفقرا

يف منوذج االختبار ه ،الفقرا

نفسها ،واالختالف الوحيد كان يف

طرتقة عرض بدائل االستجابة الفحيحة بفرضا عبى املفحوصني واملتمثبة يف كراسيت االستجابة.
وعند استددم اختبار ولووكسون تبني أن توزت قيم معامال صعوبة فقرا منوذج االختبار جراء استجابة اللببة
يف كراسيت االستجابة خمتبفة ،إذ كانت بعض أزواج الفقرا ختتب قبيال من انحية التغريا يف قيم معامال الفعوبة من
كراسة استجابة إيل أخرى ،وقد توون بسبب إعادة تغري موق االستجابة الفحيحة يف كراسيت االستجابة .ومن خالل
شول العالقة بني أزواج معامال الفعوبة الشول  ،)0تبني أن العالقة تقرتبا خلية بني أزواج الفقرا  ،وهذا ما عززه
معامل ارتباط بريسون بني قيم معامال الف عوبة لفقرا منوذج االختبار حسب االستجابة يف الوراستني ،إذ ببغت قيمته
 ،) 0.989وهذا تعين وجود عالقة قوتة بني تقدترا معامال الفعوبة يف فقرا االختبار الستجابة اللببة يف كراسيت
االستجابة ،ولعل هذا تعود إيل أن منوذج االختبار امللبق هو النموذج نفسه ،ومل تتغري عبى فقراته أي ش،ء ،ولون تغري
مواق االستجابة الفحيحة يف كراسيت االستجابة ،مما أظهر تغريا قبيبة يف قيم معامال صعوبة بعض الفقرا .
وعند تقييم الباح لبتغريا احملتمبة يف قيم معامال الفعوبة تعزى إيل تغري موق االستجابة ،وابلنظر يف الشول
 ،)3ميون القول أن تغريا قبيبة يف موق االستجابة الفحيحة قد أظهر أتثريا قبيال يف صعوبة الفقرة .عبى أتة حال إن
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عبى صعوبة الفقرة قد توون مربوا بعض الش،ء ،كون أتثريه متقبب من انحية االجتاه ،وابلتايل

مالحظة التأثري اللفي

ال ميون االستنتاج من هذه البياان أن إعادة تغيري موق االستجابة الفحيحة يف كراسة االستجابة ،ميون أن تؤثر يف
مستوى صعوبة فقرة االختبار.
وعبى الرغم من أن توزت قيم معامال صعوبة فقرا منوذج االختبار جراء استجابة اللببة يف كراسيت االستجابة
خمتبفة ،وهذا ما أظهرته نتائج اختبار ولووكسون ،فإنه مل تون هناك من اثبت فيما تتعبق بتغيري موق االستجابة
الفحيحة ،فمثال لوحظ أن الفقرتني  )00 ،2ختتبفان يف موق االستجابة الفحيحة فق يف موقعني ،إال أن زوج الفقرة
 )2أسهل من زوج الفقرة .)00
وتفض ،هذه النتائج إيل أن التغريا
االختبارا املتوافئة ،وتوص ،الباح

يف موق االستجابة الفحيحة قد تعد ممارسة خلرية جدا خفوصا يف

بتوخ ،احلذر عندما تقوم ابين االختبار بتغيري مواق االستجااب يف االختبارا

املتوافئة ،وأظهر نتائج هذه الدراسة أن صعوبة فقرة االختيار من متعدد تتأثر بدرجة قبيبة أو بدرجة كبرية بتغري موق
االستجابة الفحيحة ،أي أن اآلاثر متقببة ،وقد توون هذه النتيجة سببا لالهتمام الوبري ،عندما نعدل الفقرا
ونستعمبها كفقرا

متوافئة ،وراما توون من املرغوب جتنب إعادة ترتيب بدائل أي اختبار ،عندما توون مستوضا

صعوبة اسأهداف ه ،املقفودة.
ونظرا لالجتاه غري املعروف يف أثر إعا دة ترتيب بدائل االستجابة يف صعوبة الفقرا  ،والتغريا
معامال

الفعوبة لفقرا

االختبار يف هذه الدراسة ،فإن الباح

احلاصبة يف قيم

توص ،إبجراء املزتد من اسأحباث املستقببية يف هذا

اجملال.
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