
 
 

 
 

تعتبر االختبارات التحصيلية من أهم وسائل التقويم التي يستخدمها المعلمون 
عرفة مدى التقدم في تحقيق األهداف داخل غرفة الصـف ،  في المدارس ، وذلك لم

واالختبارات المستخدمة في المدارس لتقويم الطالب هي على األغلب اختبارات من 
إعداد المعلمين أنفسهم ، وهي شائعة االستخدام ويعـود انتشـارها إلـى  أسـباب     

هـا أن  من:  بعضاً من هـذه األسـباب    ) Carey,1994(   وقد ذكر كاري. عديدة 
المعلم يستطيع باستخدامها قياس أنـواع مختلفـة مـن الـتعلم وعلـى اخـتالف       

  . المستويات 

أهداف القياس التربوي ، ال بد  –بمختلف أنواعها  –ولكي تحقق االختبارات 
سهولة التصـحيح وموضـوعيته ، وسـهولة    : أن تتمتع بخصائص معينة ، منها 

لتي ال بد وأن يتمتع بها االختبار الجيد التفسير ، إضافة إلى  الخصائص األساسية ا
  .وهي الصدق والثبات 

وحيث أن نتائج االختبار تستخدم في اتخاذ القرارات التربوية فإن االختبارات 
التي يعدها المعلمون بمختلف أشكالها لها دور أساسي في تقويم عملية التـدريس ،  

ت الحاجـة إلـى أن تكـون    فكلما زادت أهمية القرارات الذي يتوقع اتخاذها ، زاد
المعلومات التي يتم الحصول عليها من االختبار دقيقة ، وذات صلة وثيقة بالغرض 

  .الذي أعد له االختبار 

والواقع أن االختبارات تعطي عملية التعليم مجموعة مـن الفوائـد ، منهـا    
يـد  تحسين اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التدريس ، وتحسين دافعية التالميذ وتز
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من مستوى االحتفاظ بالمعلومات ، وانتقال أثر التعلم ، أو تزيد من معرفة الطالب 
. لعمليـة التـدريس   )   Feed-back( بمستواهم ، كما أنها توفر التغذية الراجعة 

)Ediger, 2000( .  

كما يقوم المعلمون ببناء اختباراتهم المدرسية بشكل متكرر على مدار العـام  
تلفة ، لذا ال بد أن يكون لـديهم المعرفـة بمراحـل بنـاء     الدراسي ألغراض مخ

االختبارات وبقواعدها وإرشاداتها وتحليلها وتفسيرها ، وحتى تحقق الفوائد السابقة 
نتائجها ، يجب أن يقيس االختبار التحصيلي نواتج تعليمية محددة ، تكون متسقة مع 

ممثلـة مـن النـواتج     األهداف التدريسية ، وأن يغطي االختبار التحصيلي عينـة 
  .التعليمية ومحتوى المادة المتضمنة في التدريس 

ومن أشهر وسائل التقويم وأكثرها انتشاراً في مدارسـنا هـي االختبـارات    
الموضوعية كما هي في الواقع  ،وذلك ألنها تستطيع قياس نتاجات التعلم في جميع 

سـلوك ، وبالتـالي   المستويات المعرفية ، ويمكن أن تغطي مجاالت واسعة مـن ال 
  .تكون أكثر صدقاً وثباتاً من االختبارات المقالية 

ويتناول البحث  فقرات االختيار من متعدد ، وهي من الفقرات الموضـوعية  
الواسعة االنتشار التي يعدها المعلمون ، وهذا النوع من الفقرات عبارة عن جزأين 

هو على شـكل سـؤال أو   و) stem(رئيسيين ، يسمى الجزء األول منهما بالجذر 
أو فـي شـكل عبـارة     عبارة استفهامية تتضمن قضية معينة تحتاج إلى إجابـة ، 

بينما يسمى الجزء الثاني بالبدائل ، والتي هي بمثابة حلـول أو إجابـات   . ناقصة 
محتملة للسؤال أو القضية الواردة في الجذر ،وأحد هـذه البـدائل هـو اإلجابـة     

 ي البـدائل عبـارة عـن مشـتتات أو مموهـات     الصحيحة أو األكثر صحة وباق
)Distractors(  ويطلب من الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطـاة ،

  . )1997عدس ، ( له 

فقد كان هنـاك العديـد مـن    , ونظراً لما لالختبارات من أهمية في التربية 
ت وكـذلك  الدراسات التي بحثت في كفايات المعلمين في قواعد بنـاء االختبـارا  



 

-

األخطاء التي يقعون فيها فهناك العديد من الدراسات التي اهتمـت بـذلك ومنهـا     
وأتت هذه الدراسة على شكل كتيب يحتـوي علـى    ) Horn,1970 ( دراسة هورن

خمس وعشرين صفحة عبارة عن إرشادات وقواعد تساعد معلمي الرياضيات فـي  
العديد مـن األمثلـة السـيئة     بناء اختبارات اختيار من متعدد ، وقد عرض الكتيب

وكما هـدفت  . واألمثلة الجيدة من مفردات هذا النوع من االختبارات الموضوعية 
بيان أثر خطأين من األخطاء إلى  ) Dawis & Merle, 1973( دراسة داوس وميرل 

موقـع  : الشائعة في بناء مفردات الفقرات الموضوعية على صعوبة الفقرة وهمـا  
تكونت عينـة  . ، وموقع اإلجابة الصحيحة على البديل أو الفقرة  الفراغ على الفقرة

دلت النتائج أنه يوجد أثر . طالباً وطالبة من المرحلة األساسية ) 500(الدراسة من 
كما أشـار إلـى    .ذو داللة إحصائية لموقع اإلجابة الصحيحة على صعوبة الفقرة 

دراسـة  وقد كشـفت   .  ضرورة توزيع اإلجابات الصحيحة على الفقرات عشوائياً
عن أخطاء المعلمين في بناء مفردات فقرات الصـح  )  Mentzer, 1982( مينتزر 

فقـرة ، حيـث قـام    ) 160( والخطأ وفقرات االختيار من متعدد ، شملت الدراسة 
بتحليل فقرات اختبارات في علم النفس للمرحلة الثانوية ، الحظ أن هناك خطـأين  

صح والخطأ وهي أن عدد الفقـرات الصـحيحة إلـى    في بناء فقرات اختبارات ال
لوضع ) بناة االختبار ( وهذا يدل أن هناك ميالً لدى المعلمين  27:  133الخاطئة 

فقرات صحيحة أكثر من الخاطئة ، كما الحظ أن معظم الفقرات الطويلـة فقـرات   
أثر   )Benson & Hocellor,1985 ( دراسة بنسون وهوكيلور وقد بينت  .صحيحة 

خطأين من األخطاء في بناء فقرات الصح والخطأ على صـدق وثبـات االختبـار    
حيث . واستعمال فقرات صحيحة أكثر من الخاطئة  ،استعمال فقرات منفية : وهما 

فقرة جميعها مثبتة وصحيحة تم تحويلها إلى فقـرات خاطئـة   ) 15(صمم الباحثان 
المحتوى وطبقت النمـاذج  ومنفية ، ثم عمل مزيج من الفقرات جميعها تقيس نفس 

دلـت  . طالباً من الصفوف األساسية الرابع والخامس والسادس ) 222(الثالثة على 
النتائج أن متوسط أداء الطالب على الفقرات المثبتة الصحيحة والمنفيـة الخاطئـة   
متباينة ، وذات داللة إحصائية لصالح الفقرات المثبتة الصحيحة وكانـت الفقـرات   



 

-

دراسة أخرى فـي هـذا   كما ان هناك  .ة عالية الصعوبة وأقل ثباتاً المنفية الخاطئ
هدفها معرفة أثر خطـأ  )  Scheuneman, et .al., 1991( المجال لسكينمان وآخرون 

حيـث صـمم   . التراكيب اللفظية المعقدة على صعوبة فقرات اختبـار تحصـيلي   
كون من فقـرات  يت: النموذج األول . الباحثون نموذجين من فقرات الصح والخطأ 

خاطئة تحتوي على تراكيب لغوية معقدة ، والنموذج اآلخر يتكون من نفس فقرات 
النموذج األول بعد أن حولت الفقرات إلى تراكيب لغوية بسيطة وكال النمـوذجين  

طالبـاً مـن كليـات    ) 850(يقيس نفس المحتوى ، وقد تكونت عينة الدراسة مـن  
نوع التراكيب اللغوية للفقرة عامل من عوامـل  وقد دلت النتائج أن خطأ ت. جامعية 

  .التنبؤ في صعوبتها 

فـي    ) Solano&Barbra, 1993( كل مـن سـوالنو وباربـارا     وقد اكد 
بيان أثر خصائص بنية الفقرة على صعوبتها ، حيـث   دراستهما  والتي هدفت إلى

تم تصميم نموذجين من فقرات الصح والخطـأ النمـوذج األول يتضـمن فقـرات     
صاغة بصورة محكمة ، راعى فيها مصمم االختبـار إرشـادات وقواعـد بنـاء     م

الفقرات الموضوعية ، والنموذج اآلخر يتكون من فقرات مصاغة بألفاظ وكلمـات  
هـذا  . مركبة وهذا خطأ من حيث الصياغة ، وكال النوعين يقيس نفس المحتوى  

ـ ) 211(وقد تعرض  أشـارت  . رات طالباً في الصف السادس للنموذجين من الفق
النتائج إلى أن أداء الفقرات السليمة أعلى ، وهذا يدل أن الصياغة اللفظية واللغوية 

  .للفقرة تؤثر على صعوبتها 

إلى التعرف إلى مدى تـوفر القواعـد   )   م1996( دراسة القرشي وهدفت 
األساسية الالزمة في بناء  االختبارات الموضـوعية لـدي معلمـي الرياضـيات     

توفر : المتوسطة وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهابالمرحلة 
تقريباً من القواعد الخاصة ببناء اختبار االختيار من % 28خمس قواعد فقط بنسبة 

من المعلمين عينة البحث من أصل ثمان عشـر قاعـدة   % 80متعدد لدى أكثر من 
هدفت )  م2004( سة المطيري دراوأيضاً  .متعلقة ببناء اختبار االختيار من متعدد 

إلى معرفة مدى تحقيق اختبارات المعلمين لشروط األسـئلة الجيـدة مـن حيـث     



 

-

الصياغة ، وقد توصل إلى أن أسئلة المعلمين تحقق شروط األسئلة الجيدة بدرجـة  
  .حسب المعيار الذي حدده الباحث . بالنسبة للصياغة ) جيد جداً  4.22( 

جال التدريس لمادة الرياضيات الحظ أن هناك ومن خالل  عمل الباحث في م
كثيراً من األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد فـي مـادة   
الرياضيات سواء كانت هذه األخطاء الشائعة في المدخل أو في  اإلجابة الصحيحة 

ه األخطـاء  أو في البدائل ، مما كان هذا دافعاً للباحث إلجراء هذا البحث لتحديد هذ
الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد والوقوف على األثر الناتج لهذه 

  .األخطاء على الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي في مادة الرياضيات 

 
يقوم المعلم بإعداد أسئلة االختبار لطالبه ،  وبناء على ذلك يقـوم بإصـدار   

م على طالبه وفق نتائج ذلك االختبار ، ونظراً ألهمية هذه النتـائج يجـب أن   الحك
يبنى االختبار بشكل جيد وفق أسس وقواعد معينة لكي يتمكن من االعتمـاد علـى   

  .نتائجها 

، يجب على المعلم الذي يضع ) االختبارات ( وانطالقاً من أهمية تلك األداة 
المهارة والمعرفة بقواعد بناء االختبـارات  االختبار أن يكون على درجة عالية من 

  .التحصيلية بداية من تحديد األهداف التعليمية وانتهاء بتحليل وتفسير النتائج 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك  قصور لدى المعلمين عند بناء 
وكانت دراسـته علـى   )  م2005(االختبار ،   ومن تلك الدراسات دراسة الثبيتي 

لمي الرياضيات وأشار فيها إلى أن نماذج االختبارات التي يضعها المعلمون قـد  مع
يشوبها العديد من األخطاء وتفتقر إلى الموضوعية أو إلى الشمولية وغير مقننة وال 

في ) م1999(يمكن االعتماد على نتائجها في الحكم على الطالب ، وذكر الدوسري 
أسئلة جيدة أمر يتطلب كثيراَ من التدريب دراسته حول الئحة االمتحانات أن وضع 

والخبرة ، ومن المؤكد أن كثيراً من األسئلة الموجودة في اختبارات نهاية الفصل ال 
)  م1994( تتمتع بمميزات كافية تجعلها صالحة لالستخدام ، وأشارت الحميضـي  



 

-

في دراستها على معلمات العلوم االجتماعية إلى أن هنـاك قصـوراً فـي مهـارة     
  .لمعلمات في إعداد وتصحيح وتفسير نتائج االختبار ا

 –ومن خالل االطالع على العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضـوع  
  :خرج الباحث بالمالحظات التالية  –المعروض عدد منها في ثنايا هذا البحث 

عدم توفر دراسات عن األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من 
  .دد لدى المعلمين وأثرها على الخصائص السيكومترية لالختبارات التحصيلية متع

معظم الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث كانت تتحدث عن مدى توفر 
 .كفايات المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية فقط 

واستناداً لما سبق  تكون لدى الباحث اإلحساس بتلـك المشـكلة ، أال وهـي    
لوقوف من خالل دراسة علمية على األخطاء الشائعة في بناء مفـردات اختبـار   ا

االختيار من متعدد لدى معلمي الرياضيات بمدينة مكة المكرمـة وتأثيرهـا علـى    
  .الخصائص السيكومترية لالختبارات التحصيلية 

  :ويمكن للباحث تلخيص مشكلة البحث في التساؤلين التاليين 
ء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد لـدى   ما هي األخطا :أوالً 

  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة ؟

  :ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالية 
ما هي نسبة األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد لدى معلمـي   - 1

  وسطة ؟الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المت

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار مـن متعـدد لـدى     - 2 
  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في مدخل السؤال ؟

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار مـن متعـدد لـدى     - 3
متوسـطة فـي اإلجابـة    معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلـة ال 

  الصحيحة ؟ 



 

-

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار مـن متعـدد لـدى     - 4
  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في البدائل ؟ 

)  جميـع فقراتـه سـليمة البنيـة     (هل هناك اختالفات بين االختبار الجيد  : ثانياً
جميع فقراته تحتوي على األخطاء الشائعة فـي بنـاء   (واالختبار غير الجيد 

في الخصائص السيكومترية لالختبـار  ) مفردات اختبار االختيار من متعدد 
 وفقراته في مادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط ؟

  :وينقسم إلى قسمين وهما 
  :ويتفرع عنه األسئلة التالية : الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار )أ ( 
هل توجد اختالفات في  متوسطات معامالت الصعوبة بين مفردات االختبـار   - 1

  الجيد ومفردات االختبار غير الجيد ؟  

هل توجد اختالفات في  متوسطات معامالت التمييز بين مفـردات االختبـار    - 2
  الجيد ومفردات االختبار غير الجيد ؟

مفردات االختبار الجيد ومفردات هل توجد اختالفات في  فعالية المشتتات بين  - 3
  االختبار غير الجيد ؟

  :ويتفرع عنه السؤالين التاليين : الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي ) ب(
هل توجد اختالفات في  معامالت الثبات بين االختبار الجيد واالختبار غيـر   - 1

  الجيد ؟

ر الجيد واالختبار غيـر  هل توجد اختالفات في معامالت الصدق بين االختبا - 2
  الجيد ؟

 
  : يهدف الباحث في بحثه الحالي إلى

تحديد األخطاء الشائعة لمعلمي الرياضيات  في بناء مفردات االختيـار مـن    - 1
  . متعدد



 

-
واالختبار )  جميع فقراته سليمة البنية (تحديد االختالفات بين االختبار الجيد  - 2

على األخطاء الشائعة في بنـاء مفـردات    جميع فقراته تحتوي (غير الجيد 
في الخصائص السيكومترية لالختبار وفقراته في ) اختبار االختيار من متعدد 

  .                                          مادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط 

 
  :تكمن أهمية هذا البحث في اآلتي 

األخطاء الشائعة في بناء فقرات اختبار االختيار من  أنه يعرف المعلمين بأهم - 1
 .متعدد التي يقعون فيها ، وتجنب ذلك مستقبالً 

التي تناولت األخطاء الشـائعة   –على حد علم الباحث  –كونه البحث األول  - 2
 .في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد في المملكة العربية السعودية 

ي وضع خطة تدريبية لما  يحتاجه المعلمـين مـن   أنه يستخدم نتائج البحث ف - 3
تدريب على مهارات بناء االختبارات الموضوعية لفترة ليست قصيرة ، حتى 
يمتلك المعلمون المهارات والخبرات الالزمة لبناء االختبارات الموضـوعية  

 .عامة واختبار االختيار من متعدد خاصة 

الشـائعة التـي يقـع فيهـا      أنه يكشف عن االختالفات التي تحدثها األخطاء - 4
المعلمون في بناء مفردات اختبار االختيار مـن متعـدد علـى الخصـائص     

 .السيكومترية لالختبارات التحصيلية 

تشكل نتائج هذا البحث منطلقاً إلجراء المزيد من الدراسات لألخطاء الشائعة  - 5
  .في بناء مفردات األنواع األخرى من االختبارات الموضوعية 

 
 : األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد  – 1

بأنه الخطأ الـذي يتكـرر    ) 1974صالح العبيـدي ،  ( الخطأ الشائع كما يعرفه 
أن الخطأ الشائع هو الذي يتردد ) 1964عزيزة عبدالعظيم ، ( وترى % . 20بنسبة 

  % .25ينة وبنسبة أكثر من غيره في عملية مع



 

-
   :التعريف اإلجرائي 

وهي مجموعة األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد  
في الجذر أو في اإلجابة الصحيحة أو في المشتتات  والمحـددة  بقائمـة التـدقيق    

)checklist(  20والتي تكررت بنسبة .التي أعدها الباحث لهذا الغرض. %   

  :  ) Achievement Tests(  ت التحصيليةاالختبارا - 2
  :االختبار التحصيلي على أنه ) 2002عودة ، ( عرف 

طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطالب لمعلومات ومهارات في مـادة  
دراسية كان قد تعلمها مسبقاً بصفة رسمية من خالل إجاباته عن عينة من األسـئلة  

  .التي تمثل محتوى المادة الدراسية  

  : التعريف اإلجرائي لالختبار التحصيلي
هي األداة التي تشتمل على مجموعة  أسئلة المعلمين من اختيار من متعـدد  
ذو األربع بدائل للصف الثاني المتوسط بمدارس مكة المكرمة في مادة الرياضـيات   
من الجزء األول من الكتاب والمقرر تدريس في الفصل الدراسـي األول مـن دون   

اختبـار جيـد   : متون فقراتها ، والمتألف من نموذجين ، النموذج األول تغيير في 
: والنموذج الثـاني  ). مكون من أسئلة المعلمين الجيدة  (جميع مفرداته سليمة البنية 

اختبار غير جيد من إعداد الباحث ،وجميع مفرداته لها نفـس محتـوى مفـردات    
ة لمعلمي الرياضيات  في بنـاء  النموذج األول ولكنها تحتوي على األخطاء الشائع

  . مفردات اختبار االختيار من متعدد

  ) : The Multiple-Choice Tests(اختبار االختيار من متعدد  - 1
اختبـار  :  اختبار االختيار من متعدد بأنـه هـو   )  1997عدس ، ( عرف 

 تتكون كل فقرة من فقراته من جزأين رئيسيين ، يسمى الجزء األول منهما بالجـذر 
وهو على شكل سؤال أو عبارة تتضمن قضية معينة تحتاج إلى إجابـة ،  ) المتن ( 

، والتي هي بمثابة حلول أو إجابات ) المموهات ( بينما يسمى الجزء الثاني بالبدائل 
محتملة للسؤال أو القضية الواردة في الجذر ، فقط واحد صحيح أو أكثر صحة من 

  .تيار اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة له باقي البدائل ، ويطلب من الطالب اخ



 

-

  :التعريف اإلجرائي لالختبار من نوع االختيار من متعدد 
ار المكون من مجموعة أسـئلة اختبـارات معلمـي    ـو ما يقيسه االختبـه

احث  عـن طريـق حسـاب    ـاني المتوسط التي جمعها البـالرياضيات للصف الث
ـ ة التي يحصل عليها الـالدرجة الكلي ، وتتطلـب إجابـة    ارـطالب في هذا االختب

ـ  ـوم الطالب باختيار اإلجابـه أن يقـفقرات ة بـدائل  ـة الصحيحة من بـين أربع
  .معطاة له 

  : الخصائص السيكومترية لالختبار  - 2
  .يقصد بها الباحث كالً من الصدق والثبات 

  ) :   Validity( دقـالص )أ ( 
الصدق بأنه يتعلـق بمـا    موضوع) 1997أبو حطب وآخرون ،( عرف   

ذا بمدى وصولنا إلـى  ـه ويتصل هـد ينجح في قياسـيقيسه االختبار وإلى أي ح
تنبؤ دقيق أو استنتاج صحيح من الدرجة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص فـي      

  . االختبار 

قياس االختبار فعالً أو حقيقة لما : الصدق بأنه )  1987أبو لبده ، ( وعرف 
ر الذكاء مثالً يجب أن يقيس الذكاء ، وأال يقيس شيئاً آخر مع فاختبا. وضع لقياسه 

  .الذكاء 

بأنه الدقة التي يقيس بها الفحـص مـا يجـب أن    ) Ebel,1965(كما عرفه 
  .يقيسه 

  : التعريف اإلجرائي للصدق   -
ـ ( ك ـط بمحـدق المرتبـاب الصـاستخدام حس ؛ ) دق التالزمـي  ـالص

ـ ـة معامـارة عن حساب قيمـو عبـوه ـ   ـل ارتب ات ـاط بيرسـون بـين درج
ـ ـالب على االختبـالط ـ  ـار ال ـ  ـذي جمعـه الباح ئلة المعلمـين   ـث مـن أس

ـ ـم في اختبار مـودرجاته ـ  ـادة الرياضي ـ ـات للفصـل الدراس ام ـي األول لع
   م2010-2011



 

-

  )  : Reliability( الثبات) ب(
أو  الثبات بأنه دقة االختبار في القياس) 1997أبو حطب وآخرون ،( عرف 

المالحظة وعدم تناقضه مع نفسه ، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من معلومـات  
   .عن سلوك المفحوص 

  .الثبات على أنه االتساق والدقة في القياس )  2000عالم ، ( كما عرف 

  .هو نسبة التباين الحقيقي إلى التباين الكلي  :معامل الثبات إحصائيا   -

  :ات التعريف اإلجرائي للثب  -
وهو عبارة عن قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي محسـوبة بمعادلـة ألفـا    

  .كرونباخ  

يقصد بها الباحـث كـالً مـن السـهولة     : الخصائص السيكومترية للمفردة  - 1
 . )المشتتات ( والتمييز  وجاذبية المموهات 

  :  )   Item Difficulty(سهولة  المفردة   )أ ( 
مل سهولة المفردة بأنه نسبة عدد اإلجابـات  معا) 2001 الدوسري ، (عرف 

  .الصحيحة إلى كل اإلجابات عليه 

  : التعريف اإلجرائي لسهولة المفردة   -
الل إيجاد نسبة عـدد الطـالب   ـهولة المفردة من خـم حساب معامل سـيت
ق كلمة السهولة أو الصـعوبة  ـوتطل. وا على المفردة إجابة صحيحة ـالذين أجاب

على أنها معامل الصعوبة ، ويالحظ أنـه كلمـا ارتفـع مؤشـر     ث ـفي هذا البح
الصعوبة دل ذلك على سهولة المفردة ، وإذا انخفض مؤشـر الصـعوبة دل علـى    

  .صعوبة المفردة 

  ) : Item Discrimination( تمييز المفردة  )ب(
مدى إمكانية قيـاس الفـروق   : تمييز المفردة بأنه )  2000عالم ، ( عرف 
  .ة مفردات االختبارات الفردية بواسط



 

-

  :التعريف اإلجرائي لتمييز المفردة   -
وهو قيمة معامل االرتباط بين األداء على الفقـرة والدرجـة الكليـة علـى     

  . االختبار

  ) : Distractor Attactivvness(  )المشتات ( جاذبية المموهـات  )ج( 
دة اختيار من بأنها البدائل الخطأ في مفر: المموهات ) 2000عالم ، ( عرف 

  . متعدد

  :التعريف اإلجرائي لجاذبية المموهات   -
وذلك بطرح عدد األفراد الذين   DA اتـل جاذبية المموهـيتم حساب معام

ـ  (P1)ة الدنيا ـاروا المموه من الفئـاخت ـ  % 27بتهم ـ، والذين نس دد ـ، مـن ع
ـ (Pu)ا ـة العليـوه من الفئـاروا الممـالذين اخت ـ ـ، والذي ، %  27 بتهمـن نس

ـ ـي إحـراد فـدد األفـوماً على عـمقس ـ  ـدى الفئتي ـ ـن كمـا ف ة ـي المعادل
  : ة ـالتالي

DA = (Pu – P1)/n 

  .عدد األفراد في الفئة األعلى أو الفئة األدنى :   nحيث 

 
اقتصار البحث على عينة من نماذج أسئلة معلمي الرياضيات بمدارس مكـة       - 1

 . ة  المكرمة الحكومي

اقتصار البحث على مقرر الرياضيات للصـف الثـاني المتوسـط للفصـل       - 2
  . م2010-2009 الدراسي  األول من العام الدراسي

 
لتحقيــق أهداف هذا البحث اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي الذي 

. ية المختلفةيعتبر األسلوب األمثل في دراسة مجاالت الظواهر اإلنسانية والطبيع
  . )م 1996،  عبيدات ،م2003، العساف (كمـا أكد ذلك 



 

-

 
ينقسم مجتمع البحث إلى قسمين وهما مجتمع البحث للتساؤل األول ويتمثـل  
في جميع نماذج أسئلة معلمي الرياضيات للصف الثاني المتوسـط  فـي الفصـل    

التعليم العام مدينة مكـة   بمدارس م2010-2009الدراسي األول من العام الدراسي 
مدرسة متوسطة  حكومية  ، ) 130(نموذجاً ، من ) 130(المكرمة ، والبالغ عددها 

ومجتمع البحث للتساؤل الثاني ويتكون من جميع طالب الصف الثـاني المتوسـط   
التابعة إلدارة التربيـة والتعلـيم   ) داخل مدينة مكة المكرمة ( بالمدارس الحكومية 

) 130(، وعـددها  م2010-2009للعـام الدراسـي   )  بنين ( مكرمةبمنطقة مكة ال
  .طالباً ) 11027(مدرسة تحتوي على 

 
  :عينة البحث األولى   •

نموذجاً من األسـئلة لمعلمـي   ) 51(تكونت عينة البحث للتساؤل األول من 
ثل الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول في مادة الرياضيات ، وهو ما يم

نموذج أسئلة اختبـار  ) 130(من مجتمع البحث البالغ عددها % 39.2نسبة حوالي 
  . لمعلمي الرياضيات ، حيث أختار الباحث عينة البحث بصورة عشوائية طبقية 

 :عينة البحث الثانية   •
طالبا من طالب الصف الثاني ) 452( تكونت عينة البحث للتساؤل الثاني من

حيث اختـار   ،مدارس حكومية بمدينة مكة المكرمة  )10(المتوسط موزعين على 
   .الباحث عينة البحث بصورة عشوائية طبقية 

 
  :أداة البحث األولى   •

لتحقيق الهدف األول من البحث قام الباحث ببنـاء قائمـة تـدقيق األخطـاء     
)checklist(   تحتوي على جميع األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيـار مـن 

خطأ ، وقد قسم هذه األخطاء حسب موقعها إلى ثالثة أقسـام  ) 22(متعدد وعددها 



 

-

 ،األخطاء في اإلجابـة الصـحيحة    ،واألخطاء في مدخل السؤال  :وهي كالتالي 
  .ألخطاء في البدائل وا

وللتأكد من صدق قائمة تدقيق األخطاء أنها تمثل جميع األخطاء فـي بنـاء   
، ثـم عرضـها علـى    متعدد تم حصر هذه األخطاء ار من مفردات اختبار االختي
، وذلك إلبداء رأيهم ومالحظاتهم فـي وضـوح ومناسـبة     مجموعة من المحكمين

ل مـن خـالل اإلجابـة علـى     ـم ، واقتراح ما يرونه من تعديـاألخطاء لكل قس
وفي ضـوء تقـديرات المحكمـين ومالحظـاتهم     .استبيان تم إعداده لهذا  الغرض

ة تدقيق األخطاء ـم تم إجراء التعديالت الالزمة لتصبح قائمـومناقشة الباحث معه
ة جميـع المحكمـين عليهـا    ـزة للتطبيق ، وبعد موافقـفي صورتها النهائية جاه

وعليه قام الباحث بإتباع خطوات للتطبيق وهـي  . أعتبر الباحث أن األداة صادقة 
  : كالتالي 

  .مكة المكرمة حصر جميع المدارس المتوسطة الحكومية بمدينة  - 1

الحصول على جميع نماذج أسئلة نهاية الفصل الدراسي األول لمعلمي الصف  - 2
 .الثاني المتوسط لمادة الرياضيات 
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عانة بأحد الباحثين في مجال القياس والتقويم األخطاء التي  بها ، قام الباحث باالست

ليكون بمثابة محدد ثاني للمسـاعدة فـي تحديـد    ) عبدالعالي سليمان الردادي . أ( 



 

-

الفقرات غير الجيدة وتحديد األخطاء التي بها ، وتمت عملية التصنيف والتحديـد  
ـ   ذ بصورة منفصلة وتم تحديد األخطاء في بناء مفردات االختيار من متعـدد بأخ

وتم التأكد من االتفاق بـين  . األخطاء المتفق عليها لكل من الباحث والمحدد الثاني 
تحديد الباحث والمحدد اآلخر لألخطاء عن طريق حسـاب نسـبة االتفـاق بـين     

  % .  95التحديدين لكل منهما  ووجد أنها تساوي 

 .حساب عدد هذه األخطاء ونسبة كل خطأ منها في كل قسم  - 1

 ألخطاء الشائعة في بناء فقرات االختيار من متعدد والتي تكررت بنسبةتحديد ا - 2
 . فأكثر ، كما هو موضح في الفصل الرابع من البحث % 20

  :أداة البحث الثانية   •
عد الباحث اختباراً تحصيلياً للصف الثاني المتوسط لمادة الرياضيات فـي  أ 

جميع فقراته من أسـئلة   جميع فصول مقرر الفصل الدراسي األول ، والتي تكون
  .معلمي الرياضيات من نوع اختيار من متعدد 

 
 :إجـابة التساؤل األول  •

ما هي  األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد لـدى   
  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة ؟

ة على األسئلة المتفرعـة منـه ،   ـاألول باإلجابة على التساؤل ـوتتم اإلجاب
  :وهي 

ما هي نسبة األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد لدى معلمي ) أ ( 
 الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة ؟

تم في هذه الخطوة  تصنيف هذه الفقرات حسب األخطاء إلى فقـرات جيـدة   
تحتوي على أخطاء سواء في مدخل ( فقرات غير جيدة و) ال تحتوي على أخطاء ( 

 على ضوء قائمة تدقيق األخطاء ،) السؤال أو في اإلجابة الصحيحة أو في البدائل  
  )  :8(وتوصل الباحث إلى النتائج  التي يعرضها الجدول رقم 



 

-
  تكرار الفقرات الجيدة والفقرات غير الجيدة ونسبها المئوية : )8(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  رةــقنوع الف
  %27.5  122  فقرة جــــيدة
  %72.5  322  فقرة غير جــيدة
  %100  444  المجــــموع

  :من الجدول السابق نالحظ اآلتي 
  % .72.5كانت أعلى نسبة للفقرات غير الجيدة بنسبة  - 1
 % .27.5كانت الفقرات الجيدة أقل نسبة من الفقرات غير الجيدة وذلك بنسبة  - 2

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد لـدى  )  ب( 
  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في المدخل ؟

تم حساب األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد والتي 
ج في الجدول رقم وقع فيها معلمو الرياضيات في مدخل السؤال ، وتم عرض النتائ

  :كالتالي ) 9(
  األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد : )9(جدول رقم 

  في مدخل السؤال وترتيبيها حسب ارتفاع نسبتها
  النسبة المئوية  التكرار   الخطـأ في المـدخـل   م
  %27.2  30  صياغة مدخل السؤال غير واضحة  1
  %22.7  25  ل من الكتابالنقل النصي والحرفي لمدخل السؤا  2
  %18.2  20  التعقيد اللفظي في صياغة مدخل السؤال  3
  %16.4  18  عدم تجانس مدخل السؤال مع البدائل  4
  %7.3  8  تفاهة فكرة مدخل السؤال  5
  %6.4  7  مدخل السؤال يناقش أكثر من فكرة  6

  وجود اإليحاء في مدخل السؤال أو التلميح  7
   صحيحـةغير المقصـود باإلجـابة ال 

2  1.8%  

  %100  110  وعــــالمجم



 

-
  :من الجدول السابق نالحظ اآلتي 

تم حصر األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد فـي مـدخل      - 1
  .السؤال في سبعة أخطاء 

وهي نسبة خطأ صـياغة مـدخل السـؤال غيـر     % 27.2كانت أعلى نسبة  - 2
  .واضحة 

  نسبة وجود اإليحاء في مدخل السؤال أو التلميحوهي % 1.8كانت أقل نسبة  - 3 
  . ةغير المقصود باإلجابة الصحيح

وهو صياغة مدخل السؤال غير واضحة  والخطأ رقـم  ) 1(يعتبر الخطأ رقم  - 4
وهو النقل النصي والحرفي لمدخل السؤال من الكتـاب مـن األخطـاء    ) 2(

و % 27.2التـوالي   الشائعة في مدخل السؤال وذلك ألن نسبة تكرارهما على 
  % .20وهي نسبة أكبر من % 22.7

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد لـدى   ) جـ(
معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلـة المتوسـطة فـي اإلجابـة     

  الصحيحة ؟
وقد تم حساب األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد  
والتي وقع فيها معلمو الرياضيات في اإلجابة الصحيحة ، وتم عرض النتـائج فـي   

  :كالتالي ) 10(الجدول رقم 
  األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد  : )10(جدول رقم 

  في اإلجابة الصحيحة 
  النسبة المئوية  التكرار   الخطأ في اإلجابة الصحيحة  م
  %100  51  صحيحة توزيعاً عشوائياً عدم توزيع اإلجابة ال  1

  %100  51  المجموع

  :من الجدول السابق نالحظ اآلتي 
تم حصر األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد فـي اإلجابـة    - 1

  .الصحيحة في خطأ واحد فقط 



 

-
يعتبر خطأ عدم توزيع اإلجابة الصحيحة توزيعاً عشوائياً من األخطاء الشائعة  - 2

وهي نسبة أكبر مـن  % 100وذلك ألن نسبة تكراره اإلجابة الصحيحة ، في 
20 . %  

ما هي األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد لـدى   )  د( 
  معلمي الرياضيات في الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في البدائل ؟

ختيار من متعدد كما تم حساب األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار اال   
والتي وقع فيها معلمو الرياضيات في البدائل ، وتم عرض النتائج في الجـدول  

  :كالتالي ) 11(رقم 
  األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد :  )11(جدول رقم 

  في البدائل وترتيبيها حسب ارتفاع نسبتها

  النسبة المئوية  التكرار   الخطـأ في البـدائـل   م
  %51.2  211  عدد البدائل غير مناسب لعمر الطالب  1
  %29.9  123  البدائل غير مرتبة من األعلى إلى األسفل أو العكس  2
  %11.7  48  البدائل في سطر واحد وغير منفصلة عن مدخل السؤال  3
  %4.4  18  تكرار الكلمات في البدائل  4
  %1.5  6  البدائل غير مرتبطة بمجال المشكلة  5
  %1.2  5  )ليس مما ذكر ، كل ما سبق (تخدام البديل كثرة اس  6

  %100  411  وعــــالمجم

  :نالحظ اآلتي ) 11(من الجدول السابق رقم 
تم حصر األخطاء في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد فـي البـدائل     - 1

  .في ستة أخطاء ) المشتتات(

دائل غير مناسب لعمر وهي نسبة خطأ أن عدد الب%  51.2كانت أعلى نسبة   - 2
  .مرة  )211(وقد تكرر . الطالب



 

-

ليس ممـا  (وهي نسبة خطأ أن  كثرة استخدام البديل %  1.2كانت أقل نسبة  - 3 
  .مرات فقط ) 5(وقد تكرر ). ذكر ، كل ما سبق 

وهو أن عدد البدائل غير مناسب لعمر الطالب والخطـأ  ) 1(يعتبر الخطأ رقم  - 4 
ئل غير مرتبة من األعلى إلى األسفل أو العكـس مـن   وهو أن البدا) 2(رقم 

%  51.2األخطاء الشائعة في البدائل، وذلك ألن نسبة تكرارهما على التوالي  
 20وهي نسبة أكبر من % 29.9و. %  

لشـائعة فـي   ال تعتبر من األخطاء ا)  6، 5،  4،  3( األخطاء التي أرقامها - 5
  %  .20البدائل  ، ألن نسبة تكرارها أقل من 

ومما سبق نستطيع أن نحدد أهم األخطاء الشائعة في بناء مفـردات اختبـار   
يبين األخطاء الشائعة في بنـاء مفـردات   ) 12(والجدول رقم  ،االختيار من متعدد 

  :اختبار االختيار من متعدد وموقعها والنسبة المئوية لها 
  األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار  : )12( جدول رقم

  من متعدد وموقعها والنسبة المئوية لها 

  النسبة المئوية  ـعالموقـ  ائعـــأ الشــالخط  م
  %51.2  البـدائـل  عدد البدائل غير مناسب لعمر الطالب  1
  %29.9  البـدائـل  البدائل غير مرتبة من األعلى إلى األسفل أو العكس  2
  %27.2  مدخل السؤال  صياغة مدخل السؤال غير واضحة  3
  %22.7  مدخل السؤال  النقل النصي والحرفي لمدخل السؤال من الكتاب  4
  %100  اإلجابة الصحيحة  عدم توزيع اإلجابة الصحيحة توزيعاً عشوائياً  5

  .النسبة المئوية للخطأ الشائع حسب نسبته المئوية في موقعه  :مالحظة  *

  :ول السابق نالحظ اآلتي من الجد
أن األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد خمسة أخطاء  - 1

  .شائعة ، توزعت على األقسام الثالثة 



 

-

أن عـدد البـدائل غيـر    : وهما ) المشتتات(يوجد خطأن شائعان  في البدائل  - 2
العكـس،   مناسب لعمر الطالب والبدائل غير مرتبة من األعلى إلى األسفل أو

 %.29.9و %  51.2وكانت نسبة تكرارهما على التوالي  

صياغة مـدخل الفقـرة غيـر    : يوجد خطأن شائعان في مدخل السؤال وهما  - 3
واضحة والنقل النصي والحرفي لمدخل الفقرة من الكتـاب ، وكانـت نسـبة    

 %  .22.7و %  27.2تكرارهما  على التوالي  

صـحيحة وهـو عـدم توزيـع اإلجابـة      يوجد خطأ شائع واحد في اإلجابة ال - 4
 % .100الصحيحة توزيعاً عشوائياً ، وكانت نسبة تكراره 

كان الخطأ الشائع األعلى نسبة هو عدم توزيع اإلجابـة الصـحيحة توزيعـاً     - 5
عشوائياً في قسم األخطاء الشائعة في اإلجابـة الصـحيحة ، وكانـت نسـبته     

100. % 

لنصي والحرفي لمدخل الفقـرة مـن   كان الخطأ الشائع األقل نسبة هو النقل ا - 6
 %.22.7الكتاب في قسم األخطاء الشائعة في المدخل ، وكانت نسبته 

 :تفسير نتائج التساؤل األول  •
أظهرت نتائج البحث أن عدد الفقرات الجيدة في مفردات اختبار االختيار من 

عـدد   متعدد لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط التي يعدها المعلمون أقل من
ونسبة الفقـرات  %) 27.5(الفقرات غير الجيدة ، حيث نسبة الفقرات الجيدة بلغت 

  %) . 72.5(غير الجيدة بلغت 

كما أظهرت نتائج البحث أن هناك خمسة أخطاء شائعة في بنـاء مفـردات   
اختبار االختيار من متعدد لدى معلمي الرياضيات في الصـف  الثـاني بالمرحلـة    

  : المتوسطة وهي 
البدائل غير مناسب لعمر الطالب ، وهذا الخطأ وقع في البـدائل بنسـبة   عدد  .1

)51.2. ( %  



 

-
البدائل غير مرتبة من األعلى إلى األسفل أو العكس ، وهذا الخطأ وقـع فـي    .2

 ) .29.9(البدائل بنسبة 

صياغة مدخل السؤال غير واضحة ، وهذا الخطأ وقع في مدخل السؤال بنسبة  .3
)27.2. ( % 

الحرفي لمدخل السؤال من الكتاب ، وهذا الخطأ وقع في مدخل النقل النصي و .4
 % ) .22.7(السؤال بنسبة 

عدم توزيع اإلجابة الصحيحة توزيعاً عشوائياً ، وهذا الخطأ وقع في اإلجابـة   .5
 % ) .100(الصحيحة بنسبة 

  :وهذا النتائج تتفق مع النتائج التي توصلت لها الدراسات التالية 

، )  Mentzer,1982( ، ودراسـة مينتـزر   )  Horn,1970( دراسة هورن   -
، ودراسـة  ) Solano & Barbra, 1993( ودراسة  كل من سوالنو وباربارا 

  ) . م2004 ،المطيري ( ، ودراسة )  م1996 ،القرشي (

ويعتقد الباحث أن تفسير هذه النتيجة يرتبط بعدم اهتمام معلمي الرياضـيات      
فردات اختبار االختيار من متعدد لكـل مـن مـدخل    بالخطوات العملية في بناء م

  .السؤال والبدائل واإلجابة الصحيحة ، مما يجعلهم يقعون في هذه األخطاء الشائعة 

 :إجابة التساؤل الثاني  •
)  جميـع فقراتـه سـليمة البنيـة     (هل هناك اختالفات بين االختبار الجيد 

طاء الشائعة في بناء مفردات جميع فقراته تحتوي على األخ (واالختبار غير الجيد 
في الخصائص السيكومترية لالختبار وفقراته في مادة ) اختبار االختيار من متعدد 

 الرياضيات للصف الثاني المتوسط ؟

ولتحقيق ذلك تم تطبيق اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات للصف الثـاني  
  :  ين هماالمتوسط في مقرر الفصل الدراسي األول ويتألف من نموذجين اثن



 

-

مكـون مـن أسـئلة    (اختبار جيد جميع مفرداته سليمة البنية   :النموذج األول   -
  ) . المعلمين الجيدة 

اختبار غير جيد من إعداد الباحث ،وجميع مفرداته لها نفـس   :النموذج الثاني   -
محتوى مفردات النموذج األول ولكنها تحتوي على األخطاء الشائعة فـي بنـاء   

  .ار االختيار من متعدد مفردات اختب

  :وتتم اإلجابة على التساؤل الثاني باإلجابة على الفروض التالية ، وهي 
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   ( :الفرضية األولى  )أ ( 

في  متوسطات معامالت الصعوبة بين مفردات االختبـار الجيـد ومفـردات    
  ) . االختبار غير الجيد 

معامل صعوبة كل فقرة من الفقرات  لكال النموذجين بإيجاد نسبة  تم حساب 
الطالب الذين أجابوا عن المفردة إجابة خاطئة من بين الطالب الذين حاولوا اإلجابة 

يبـين معـامالت صـعوبة الفقـرات لكـال      ) 13(والجدول رقم . عن هذه المفردة
  :النموذجين 

  موذجينمعامالت صعوبة الفقرات للن:  )13( جدول رقم

  رقم الفقرة
  معامالت الصعوبة

  النموذج الثاني  النموذج األول
1  0.37  0.83  
2  0.64  0.63  
3  0.67  0.46  
4  0.66  0.22  
5  0.43  0.62  
6  0.54  0.52  
7  0.34  0.61  
8  0.72  0.58  
9  0.40  0.63  



 

-

   )13( جدول رقمع تاب

أن معامالت الصعوبة للنموذج األول تتـراوح  ) 13(يالحظ من الجدول رقم 
وبما ) . 0.83, 0.01( أما في النموذج الثاني فإنها تتراوح بين, )0.72, 0.11( بين

أن معامالت صعوبة الفقرات في كال النموذجين حسبت  بإيجاد نسبة الطالب الذين 
أجابوا عن المفردة إجابة خاطئة من بين الطالب الذين حاولوا اإلجابـة عـن هـذه    

) "(الرتبي ، لذا تم تحويلها إلى قيم دلتـا   المفردة ، وألن النسبة تقع ضمن المستوى
، حيـث أن  ) z(×4+13= ":  المناظرة،ويتم حساب الدلتا باستخدام المعادلة التالية 

)z (     هي الدرجة المعيارية المناظرة لمعامل الصـعوبة وتسـتخرج مـن الجـداول
يوضـح تكـرارات معـامالت    ) 14(والجدول رقـم  ,الخاصة بالتوزيع االعتدالي 

  :  ة ومتوسط  قيم دلتا المناظرة لمعامالت الصعوبة لكال النموذجينالصعوب

10  0.62  0.13  
11  0.54  0.01  
12  0.65  0.21  
13  0.48  0.66  
14  0.11  0.15  

  رقم الفقرة
  معامالت الصعوبة

  النموذج الثاني  النموذج األول
15  0.37  0.15  
16  0.33  0.73  
17  0.51  0.36  
18  0.40  0.20  
19  0.48  0.43  
20  0.31  0.15  
21  0.43  0.31  
22  0.32  0.30  



 

-
  تكرارات معامالت الصعوبة لكال النموذجين:  )14(جدول رقم 

  النموذج 

0 -0.29  0.30-0.70  0.71-1  
متوسط قيم دلتا 
 المناظرة لمعامالت

  الصعوبة

  سهل  متوسط  صعب
عدد 

عدد   نسبتها  الفقرات
عدد   نسبتها  الفقرات

  نسبتها  قراتالف

  13.90  %4  1  % 92  20  %4  1  األول
  11.05  %9  2  %55  12  %36  8  الثاني

  :يمكن مالحظة التالي ) 15(ومن خالل الجدول السابق رقم 

من مجمل مفردات النمـوذج األول السـليم   % 4بلغت نسبة المفردات الصعبة  .1
  .من مجمل مفردا ت النموذج الثاني % 36و

من مجمل مفردات النموذج األول السـليم  % 92بة بلغت نسبة المفردات الصع .2
 .من مجمل مفردا ت النموذج الثاني % 55و

من مجمل مفردات النمـوذج األول السـليم   % 4بلغت نسبة المفردات السهلة  .3
 .من مجمل مفردا ت النموذج الثاني % 9و

بلغ متوسط معامالت الصعوبة بعد تحويلها إلى قيم دلتا المنـاظرة للنمـوذج    .4
 11.05وهي األعلى قيمة ، بينما نجد قيمتها للنموذج الثـاني    13.90 األول

 .وهي األدنى، وبالتالي فهي تتناسب عكسياً مع األخطاء الشائعة 

الختبار داللة الفروق بين ) T-test) (ت(وقد استخدم االختبار  اإلحصائي  
 متوسطات معامالت صعوبة النموذج األول الذي يحتـوي علـى فقـرات جيـدة      
ومتوسطات معامالت صعوبة النموذج الثاني الذي تحتوي فقراتـه التـي  علـى    

يبين داللة الفروق بين متوسطات معـامالت  ) 15(والجدول رقم . األخطاء الشائعة 
صعوبة النموذج األول ومتوسطات معامالت صعوبة الفقرات التي تحتـوي علـى   

  . (α=0.05)أخطاء شائعة على مستوى 
اللة الفروق بين متوسطات معامالت صعوبة النموذج األول  ومتوسطات د:  )15( جدول رقم

  )22= عدد الفقرات, 226=عدد األفراد (معامالت صعوبة النموذج الثاني 



 

-

متوسط معامالت   النموذج
  الصعوبة

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

  2.69  13.9  النموذج األول
2.02 *  

0.05  
    6.04  11.05  النموذج الثاني

  .دالة إحصائيا * 

نالحظ من الجدول السابق أن هنالك فروقـاً ذات داللـة إحصـائية ، بـين     
متوسطات معامالت صعوبة النموذج األول ومتوسطات معامالت صعوبة النمـوذج  
الثاني لصالح معامالت صعوبة النموذج األول ، وذلك ألن قيمة ت المحسوبة بلغت 

  ) .0.05(ائياً عند مستوى وهذه القيمة دالة إحص) 2.02(

واعتماداً على النتيجة السابقة للفرض األول يقرر الباحث رفض الفرض      
الصفري ، بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات معـامالت   

ومفردات النمـوذج الثـاني   ) االختبار الجيد(الصعوبة بين مفردات النموذج األول 
الذي )  االختبار الجيد(الح معامالت صعوبة النموذج األوللص) االختبار غير الجيد(

يتكون من فقرات سليمة ، وهذه الفروق في معامالت الصعوبة بين النموذجين تعود 
إلى األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد فـي النمـوذج    

 .الثاني 

في   0.05عند مستوى ائية ال توجد فروق ذات داللة إحص: (الفرضية الثانية ) ب(
متوسطات معامالت التمييز بين مفردات االختبار الجيد ومفـردات االختبـار   

  ) .غير الجيد

تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات النموذجين وذلك بإيجاد معامل 
االرتباط الثنائي النقطي بوينت بايسيرل بين درجة الطالب على الفقـرة ودرجتـه   

يبين معامالت تمييـز الفقـرات لكـال    ) 16(والجدول رقم ، الختبار  الكلية على ا
  .النموذجين 

  معامالت التمييز لفقرات للنموذجين : )16(جدول رقم 



 

-

  

   )16(جدول رقم تابع 

  رقم الفقرة
  معامالت التمييز

  النموذج الثاني  النموذج األول
1  0.38  0.21  
2  0.38  0.44  
3  0.34  0.34  

  رقم الفقرة
  ت التمييزمعامال

  النموذج الثاني  النموذج األول
4  0.25  0.16  
5  0.23  0.39  
6  0.43  0.44  
7  0.30  0.46  
8  0.35  0.35  
9  0.38  0.15  

10  0.40  0.24  
11  0.34   -0.06  
12  0.30  0.09  
13  0.48  0.37  
14  0.21  0.14  
15  0.48  0.01  
16  0.48  0.40  
17  0.40  0.30  
18  0.43  0.19  
19  0.44  0.40  
20  0.37   -0.09  
21  0.35  0.2  
22  0.49  0.16  



 

-

  : يمكن مالحظة التالي ) 16(ومن خالل دراسة الجدول السابق رقم 

ال توجد أي مفردة تمييزها أقل من صفر في النموذج األول ، بينمـا توجـد    - 1
في النموذج الثاني معامل تمييزها أقل من صفر وهي ) 20، 11(المفردة رقم 
  ) . 0.09-،  0.06-( ب على الترتي

في النمـوذج األول ،   0.20ال توجد مفردات معامل تمييزها يقع بين صفر و  - 2
 ) 22،  18،  15،  14،  12،  9،  4(بينما توجد المفردات التي أرقامهـا  

  .  0.20في النموذج الثاني معامل تمييزها يقع بين صفر و 

في النموذج األول ،  0.3أكبر من  ارتفاع عدد المفردات التي معامل تمييزها - 3
بينما عـدد  . من مفردات االختبار % 86حيث تمثل هذه المفردات أكثر من 

في النموذج الثاني ، حيث تمثل  0.3المفردات التي معامل تمييزها أكبر من 
) 17(والجـدول رقـم   . من مفردات االختبار % 46هذه المفردات أكثر من 

ات بحسـب قـدرتها التمييزيـة فـي كـال      يوضح ملخصاً لتكرارات المفرد
  .النموذجين 

  تكرارات المفردات مصنفة بحسب معامالت التمييز:  )17(جدول رقم 

  النموذج

أقل من 
  صفر

  0.40أكبر من   0.40 – 0.31  0.30 – 0.21  0.2  –صفر  

تحذف 
  الفقرة

  تمييز ضعيف
  تحتاج إلى تعديل كبير

  تمييز مقبول
  تحتاج إلى تعديل طفيف

  تمييز مرتفع  متوسط تمييز

عدد 
  الفقرات

عدد 
  الفقرات

عدد   نسبتها
  الفقرات

عدد   نسبتها
  الفقرات

عدد   نسبتها
  الفقرات

  نسبتها

النموذج 
  األول

0  0  0  5  23%  10  45%  7  32%  

النموذج 
  الثاني

2  8  36%  3  14%  6  27%  3  14%  

  : يمكن مالحظة التالي ) 18(ومن خالل الجدول السابق رقم 



 

-

مفردة تمييزها أقل من صفر في النموذج األول ، بينمـا نجـد أن    ال توجد أي .1
هناك مفردتين اثنتين في النموذج الثاني تمييزها أقل من صفر ،  وتمثل نسـبة  

  .من مفردات النموذج الثاني % 9

في النموذج األول ، بينمـا    0.20ال توجد أي مفردة تمييزها يقع بين صفر و  .2
ثاني تمييزها يقـع بـين صـفر و    ي النموذج النجد أن هناك ثمانية مفردات ف

  .من مفردات النموذج الثاني % 36،  وتمثل نسبة 0.20

فـي النمـوذج   % 0.30أكبر مـن   ارتفاع عدد المفردات التي معامل تمييزها .3
من مفردات النمـوذج األول ،  % 75، حيث تمثل هذه المفردات أكثر من األول

يسـاوي تسـعة   % 30يزها أكبر من بينما كان عدد المفردات التي معامل تمي
 .من مفردات النموذج الثاني % 41مفردات وبنسبة 

كما تم حساب متوسطات معـامالت تمييـز النمـوذج األول ومتوسـطات     
معامالت تمييز النموذج الثاني ، ثم المقارنة بين متوسطات معامالت تمييز النموذج 

-T( دام اختبـار ت  األول ومتوسطات معامالت تمييز النمـوذج الثـاني باسـتخ   
test  . ( وذلك الختبار دالالت الفروق بين متوسطات التمييز في كال  النموذجين .

  .يوضح ذلك ) 18(والجدول رقم 
المقارنة بين متوسطات معامالت تمييز النموذج األول ومتوسطات معامالت : )18(جدول رقم 

  )22=عدد الفقرات, 226=د األفرادعد). ( T-test( تمييز النموذج الثاني باستخدام اختبار ت 

  النموذج
متوسط معامالت 

  التمييز
االنحراف 
  مستوى الداللة  )ت(قيمة   المعياري

  0.10  0.39  النموذج األول
3.75 *  0.05  

  0.14  0.24  النموذج الثاني

  .دالة إحصائيا *     

نالحظ من الجدول السابق أن هنالك فروقـاً ذات داللـة إحصـائية ، بـين     
طات معامالت تمييز النموذج األول ومتوسطات معـامالت تمييـز النمـوذج    متوس



 

-
الثاني لصالح معامالت تمييز النموذج األول ، وذلك ألن قيمة ت المحسوبة بلغـت  

  ) .0.05(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) 3.75(

ـ  ـة السابقة للفرض الثـواعتماداً على النتيج احث رفـض  ـاني يقـرر الب
ة إحصائية في متوسـطات  ـه توجد فروق ذات داللـالصفري ، بمعنى أنالفرض 

ومفـردات  )  االختبـار الجيـد   (ردات النموذج األول ـيز بين مفـمعامالت التمي
ح معامالت تمييز النموذج األول الذي ـلصال)  االختبار غير الجيد ( النموذج الثاني
التمييز بـين النمـوذجين   روق في معامالت ـرات سليمة ، وهذه الفـيتكون من فق

تعود إلى األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد في النمـوذج  
  .الثاني 

  0.05عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  : (الفرضية الثالثة ) جـ(
فـي فعاليـة    بين مفردات االختبار الجيد ومفردات االختبـار غيـر الجيـد   

  ) .المشتتات
حساب معامل فعالية المشتتات  لكل فقرة من الفقرات  لكال النمـوذجين   تم

بحساب الفرق بين عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة في المجموعة العليا 
) 19(والدنيا مقسوماً على عدد األفراد في أحدى المجموعتين ، والجدول رقـم  

  .وذجين يبين معامالت فعالية المشتتات للفقرات  في كال النم
  فعالية المشتتات للفقرات في النموذجين :  )19(جدول رقم 

  رقم الفقرة
  فعالية المشتتات

  رقم الفقرة
  فعالية المشتتات

النموذج 
  األول

النموذج 
  الثاني

النموذج 
  األول

النموذج 
  الثاني

1   -0.46   -0.18  12   -0.26   -0.11  
2   -0.49   -0.61  13   -0.61   -0.44  
3   -0.87   -0.39  14   -0.09   -0.08  
4   -0.30   -0.16  15   -0.56   -0.03  
5   -0.30   -0.49  16   -0.56   -0.46  



 

-

  

بالنسبة لتكرار المشتتات لكال النموذجين والتي يجـب أن تكـون سـالبة     أما
، ) موجبة (مشتتات غير فعالة : التمييز ،فقد قسم الباحث المشتتات إلى ثالثة أقسام 

) 20(ومشتتات فعالة وغير جذابة ، ومشتتات فعالة وجذابة ، ويلخصها الجدول رقم 
  :التالي 

  وفعاليتها لكال النموذجين  تكرار المشتتات:  )20(جدول رقم 

  النموذج
  عدد

  المشتتات

المشتتات 
غير الفعالة 

  )الموجبة(
  نسبتها

المشتتات 
الفعالة وغير 

  الجذابة
  نسبتها

  المشتتات
  الفعالة

  والجذابة
  نسبتها

  % 92  61  % 2  1  % 6  4  66  النموذج األول
  % 74  49  % 14  9  %12  8  66  النموذج الثاني

  :يمكن مالحظة التالي )  20(ومن خالل الجدول رقم 
قلة عدد المشتتات غير الفعالة والموجبة في النموذج األول حيث كانت نسـبتها   .1

 % .12، بينما كانت نسبتها في النموذج الثاني %  6

زيادة نسبة المشتتات الفعالة والجذابة فـي النمـوذج األول ونعنـي بالمشـتت      .2
البحث ، حيـث كانـت    من عدد طالب عينة%  5الجذاب أنه جذب أكثر من 

 .في النموذج الثاني %  74، بينما كانت نسبتها %  92نسبتها 

6   -0.59   -0.57  17   -0.46   -0.34  
7   -0.38   -0.59  18   -0.46   -0.16  
8   -0.39   -0.48  19   -0.51   -0.48  
9   -0.36   -0.18  20   -0.34  0.11  

10   -0.49   -0.31  21   -0.48   -0.21  
11   -0.36  0.09  22   -0.54   -0.09  



 

-

من عـدد طـالب عينـة    %  5البدائل الفعالة وغير الجذابة أي جذبت أقل من  .3
البحث ، فكانت فقرة واحدة في النموذج األول ، وتسعة فقرات فـي النمـوذج   

 . الثاني 

ذج األول ومتوسـطات فعاليـة   كما تم حساب متوسطات فعالية مشتتات النمو
مشتتات النموذج الثاني ، ثم المقارنة بين متوسطات فعالية مشتتات الفقرات الجيدة 

) .  T-test( ومتوسطات فعالية مشتتات الفقرات غير الجيدة باستخدام اختبـار ت  
والجدول . وذلك الختبار دالالت الفروق بين متوسطات فعالية المشتتات للنموذجين 

  .يوضح ذلك ) 23(رقم 
المقارنة بين متوسطات فعالية مشتتات النموذج األول ومتوسطات :  )21(جدول رقم 

  ) T-test( فعالية مشتتات النموذج الثاني باستخدام اختبار ت 

  )ت(قيمة   متوسط فعالية المشتتات  عدد الفقرات  النموذج
  0.45-  22  النموذج األول

-3.6 *  
  0.27-  22  النموذج الثاني

  .دالة إحصائيا *     

نالحظ من الجدول السابق أن هنالك فروقـاً ذات داللـة إحصـائية ، بـين     
متوسطات فعالية مشتتات النموذج األول ومتوسطات فعالية مشتتات النموذج الثاني 

) 3.6-(لصالح فعالية مشتتات النموذج األول ، وذلك ألن قيمة ت المحسوبة بلغت 
  ) .0.05(عند مستوى وهذه القيمة دالة إحصائياً 

واعتماداً على النتيجة السابقة للفرض الثالث يقرر الباحث رفـض الفـرض   
الصفري ، بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات فعاليـة     
مشتتات النموذج األول ومتوسطات فعالية مشتتات النموذج الثاني لصـالح فعاليـة   

فقرات سليمة ، وهذه الفروق فـي فعاليـة    مشتتات النموذج األول الذي يتكون من
المشتتات بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشائعة فـي بنـاء مفـردات اختبـار     

  .االختيار من متعدد في النموذج الثاني 



 

-

 0.05عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  : (الفرضية الرابعة ) د (  
  ) . االختبار غير الجيدبين االختبار الجيد وفي معامالت الثبات 

تم حساب معامالت ثبات النموذج األول الذي يتكون من فقرات جيدة 
بها ( رات غير جيدة ـومعامالت ثبات النموذج الثاني الذي يتكون من فق

م إيجاد دالالت ـة ألفا كرونباخ ، كما تـباستخدام معادل) أخطاء شائعة 
، وذلك بعد تحويل قيم )  Z( ي الفروق بين معاملي الثبات باستخدام اإلحصائ

يبين ) 21(والجدول التالي رقم .  Z-FISHERم ـمعامالت الثبات إلى قي
  .ذلك 

  داللة الفروق بين معامالت الثبات :  ) 22(جدول رقم 
   Zلكال النموذجين باستخدام اختبار 

معامل   النموذج
  الثبات

 -Zقيمة
FISHER  

  Zقيمة 
  المحسوبة

 Zقيمة
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  0.95  0.744  األول
5.33  1.96  0.05  

  0.47  0.436  الثاني

الذي يوضح قيم معامل ثبات ألفا للنموذجين نجـد  ) 21(بدراسة الجدول رقم 
قد بلغـت  ) الذي يتكون من فقرات جيدة (أن قيمة معامل ثبات ألفا للنموذج األول 

الـذي يتكـون مـن    (لثاني بينما بلغت قيمة معامل ثبات ألفا للنموذج ا, ) 0.744(
، ويالحظ من الجدول أن قيمة معامل )  0.436(تساوي ) فقرات بها أخطاء شائعة 

حيـث أن  , ثبات ألفا كرونباخ للنموذج األول  كانت أكبر مـن النمـوذج الثـاني    
األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد في  النمـوذج الثـاني   

  .ت تقلل من قيمة الثبا

وقد كشف التحليل اإلحصائي عن وجود فروق  ذات داللة إحصـائية بـين   
و معامالت ثبـات  ) الذي يتكون من مفردات جيدة (معامالت ثبات النموذج األول 

حيـث كانـت   ). الذي يتكون من مفردات بها أخطاء شـائعة  (ألفا للنموذج الثاني 



 

-

ية عنـد مسـتوى داللـة    وهي أكبر من القيمة الجدول) 5.33( المحسوبة  )Z(قيمة
(α=0.05)   . الذي يتكـون   (وكانت الفروق لصالح معامالت ثبات النموذج األول

  ) . من مفردات جيدة 

واعتماداً على النتيجة السابقة للفرض الرابع يقرر الباحث رفـض الفـرض   
الصفري ، بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامل ثبات النمـوذج  

لصـالح  ) االختبار غير الجيد(و معامل ثبات النموذج الثاني) بار الجيداالخت(األول
معامل ثبات النموذج األول الذي يتكون من فقرات سليمة ، وهـذه الفـروق فـي    
معامالت الثبات بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار 

  .االختيار من متعدد في النموذج الثاني 

عنـد مسـتوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  : (رضية الخامسة الف) هـ (
  ) . بين االختبار الجيد واالختبار غير الجيدفي معامالت الصدق  0.05

وذلـك بحسـاب    ,تم حساب معامالت الصدق التالزمي لكال من النموذجين 
درجاتهم  في نموذجي االختبار و  معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب على

مـن  , هـ 1431-1430اختبار الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات من العام 
لفحص ) Z(ثم حسب اإلحصائي  واقع بيانات برنامج معارف الخاص بكل مدرسة ،

وذلك بعد تحويـل قـيم معـامالت    , الفروق في معامل الصدق لكال من النموذجين
   .ذلك   يوضح)  22(والجدول رقم  . Z-FISHERاالرتباط إلى قيم 

  داللة الفروق بين معامالت الصدق التالزمي :  ) 23( جدول رقم
   Zلكال النموذجين باستخدام اختبار 

معامل الصدق   النموذج
  التالزمي

 -Zقيمـــة
FISHER  

  Zقيمـــة 
  المحسوبة

 Zقيمـــة
  الجدولية 

مستوى 
  الداللة

  0.536  0.432  األول
  دالة  1.96  1.99

  0.347  0.295  الثاني

من الجدول أن قيمة معامل الصدق التالزمي للنموذج األول ويالحظ 
كانت أكبر من قيمة معامل الصدق التالزمي للنموذج الثاني ) االختبار الجيد(



 

-

حيث أن األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار , )االختبار غير الجيد(
  .من متعدد في  النموذج الثاني تقلل من قيمة الصدق 

التحليل اإلحصائي عن وجود فـروق فـي معـامالت الصـدق      وقد كشف
وهـي  ) 1.99(المحسوبة)Z(التالزمي الخاصة بنموذجي االختبار حيث كانت قيمة

وكانت الفـروق لصـالح   .  (α=0.05)أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة 
  . )الذي يتكون من مفردات جيدة  (معامالت الصدق التالزمي للنموذج األول 

اعتماداً على النتيجة السابقة للفرض الخامس يقرر الباحث رفض الفـرض  و
الصفري ، بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في معامالت الصـدق بـين   
االختبار الجيد و االختبار غير الجيد لصالح معامل صدق االختبـار الجيـد الـذي    

بين النموذجين تعـود  يتكون من فقرات سليمة ، وهذه الفروق في معامالت الصدق 
إلى األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعـدد فـي النمـوذج    

  .الثاني 

  :تفسـير نتـائج التساؤل الثاني   •
  : أظهرت نتائج البحث ما يلي 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات معـامالت الصـعوبة بـين      -
الختبار غير الجيد لصالح معامالت صعوبة مفردات االختبار الجيد ومفردات ا

الذي يتكون من فقرات سليمة ، وهذه الفروق )  االختبار الجيد ( النموذج األول
في معامالت الصعوبة بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشـائعة فـي بنـاء    

  . ) االختبار غير الجيد (مفردات اختبار االختيار من متعدد في النموذج الثاني 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات معـامالت التمييـز بـين       -

مفردات االختبار الجيد ومفردات االختبار غير الجيد لصالح معـامالت تمييـز   
الذي يتكون من فقرات سليمة ، وهذه الفروق في ) االختبار الجيد(النموذج األول

ئعة في بنـاء مفـردات   معامالت التمييز بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشا
  ) .االختبار غير الجيد ( اختبار االختيار من متعدد في النموذج الثاني



 

-
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في فعالية المشتتات بين مفردات االختبـار     -

 الجيد ومفردات االختبار غير الجيد لصالح فعاليـة مشـتتات النمـوذج األول   
ن من فقرات سليمة ، وهذه الفروق فـي فعاليـة   الذي يتكو)  االختبار الجيد (

المشتتات بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشائعة في بناء مفـردات اختبـار   
  . )االختبار غير الجيد (االختيار من متعدد في النموذج الثاني 

أن هناك  فروق  ذات داللة إحصائية بين معـامالت ثبـات النمـوذج األول       -
). االختبار غير الجيد  (و معامالت ثبات ألفا للنموذج الثاني  )االختبار الجيد (

وهي أكبر من القيمة الجدوليـة عنـد   ) 5.33( المحسوبة  )Z(حيث كانت قيمة
وكانت الفروق لصالح معامالت ثبـات النمـوذج   .   (α=0.05)مستوى داللة 

ـ  ) الذي يتكون من مفردات جيدة  (األول  ة ، بمعنى أنه توجد فـروق ذات دالل
والنمـوذج  )  االختبار الجيد ( إحصائية في معامالت الثبات بين النموذج األول

لصالح معامل ثبات النموذج األول الـذي يتكـون   ) االختبار غير الجيد ( الثاني
من فقرات سليمة ، وهذه الفروق في معامالت الثبات بين النموذجين تعود إلى 

ختيار من متعـدد فـي النمـوذج    األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار اال
  .الثاني 

االختبـار  (أنه توجد فروق في معامالت الصدق التالزمي بين النمـوذج األول    -
 )Z( ،حيـث كانـت قيمـة   )  االختبار غيـر الجيـد   ( والنموذج الثاني) الجيد

وهي أكبر مـن القيمـة الجدوليـة عنـد مسـتوى داللـة       ) 1.99( المحسوبة
(α=0.05)  .صالح معامالت الصدق التالزمي للنمـوذج األول  وكانت الفروق ل

مما يعني أنـه توجـد فـروق ذات داللـة     , )الذي يتكون من مفردات جيدة  (
إحصائية بين معامل صدق النموذج األول و معامل صـدق النمـوذج الثـاني    
لصالح معامل صدق النموذج األول الذي يتكون من فقـرات سـليمة ، وهـذه    

بين النموذجين تعود إلى األخطاء الشائعة في بناء الفروق في معامالت الصدق 
  .مفردات اختبار االختيار من متعدد في النموذج الثاني 

  :وهذا النتائج تتفق مع النتائج التي توصلت لها الدراسات التالية  



 

-
، ودراسـة بنسـون   )  Dawis & Merle, 1973( دراسـة داوس وميـرل     -

، ودراسة سـكينمان وآخـرون    )Benson & Hocellor,1985( وهوكيلور 
 )Scheuneman, et .al., 1991  (    ودراسة  كل مـن سـوالنو وباربـارا،
 )Solano&Barbra, 1993. (  

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن األخطاء الشائعة في بناء مفـردات اختبـار   
االختيار من متعدد في الفقرة غير الجيدة تؤدي إلى غموض تلك الفقرة ، لعدم قدرة 

طالب على فهم الفقرات وتحليلها وتفسيرها ، مما يجعـل متوسـطات معـامالت    ال
صعوبة الفقرات غير الجيدة في النموذج الثاني أقل من متوسطات صعوبة الفقرات 

  . الجيدة في النموذج األول 

وبالنسبة لمعامالت التمييز فيرى الباحث أن األخطاء الشائعة في الفقرة غيـر  
وذلـك   ،ثاني تجعل الفقرة أقل قدرة على التمييز بين الطالب الجيدة في النموذج ال

ألن معظم إجابات الطالب على الفقرات تكون عشوائياً ، وبما أن معامالت التمييز 
أهم المؤشرات التي يتم على أساسها اختيار الفقرات أو حذفها ، فقد تكون بعـض  

ألخطـاء الشـائعة   الفقرات غير الجيدة  ذات قيم تمييزية منخفضة ناتجـة عـن ا  
  .الموجودة في الفقرة وليست ناتجة عن محتوى الفقرة 

وبالنسبة للفروق في فاعلية المشتتات بين النموذجين كانـت الفـروق دالـة    
ولصالح النموذج األول الذي يتكون من الفقرات الجيدة ، ويفسر الباحـث   إحصائيا،

ت الفعالـة والجذابـة فـي    تلك النتيجة بأن األخطاء الشائعة قللت من نسبة المشتتا
النموذج الثاني في مقابل نسبة المشتتات الفعالة والجذابة في النموذج األول ، حيث 

علـى  % 74و % 92كانت نسبة فعالية المشتتات فـي النمـوذج األول والثـاني    
  .الترتيب 

كما يفسر الباحث  نتيجة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في معـامالت  
بأن ثبات . ولصالح االختبار الجيد  ختبار الجيد واالختبار غير الجيد،الثبات بين اال

االختبار مرتبط بمعامالت تمييز الفقرات ، فاالختبار الذي يتكون من فقـرات ذات  
وبما أن البحث أشار إلى أن . تمييز عالي سيكون معامل ثبات االختبار عالياً أيضاً 



 

-

لنموذج األول أعلى من معامالت تمييـز  معظم معامالت تمييز الفقرات الجيدة في ا
الفقرات غير الجيدة في النموذج الثاني وذلك نظراً لألخطاء الشائعة في بناء فقرات 
النموذج الثاني ، لذلك جاءت معامالت النموذج األول أعلى من معامالت النمـوذج  

  .الثاني ، وللسبب نفسه أيضاً 

رتبط بمحـك فـي النمـوذج    وقد يرجع الباحث أن ارتفاع معامل الصدق الم
 عن معامل الصدق المرتبط بمحك في النمـوذج الثـاني  )  االختبار الجيد ( األول

إلى أن درجات الطالب على النموذج األول قد تعبـر عـن   ) االختبار غير الجيد(
قدرة الطالب الحقيقية أو مستواه التحصيلي في المادة ألن النموذج األول يتكون من 

ة من األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبـار االختيـار مـن    فقرات جيدة وخالي
  .متعدد 
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