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  ::ملخص الدراسةملخص الدراسة
     ھدفت الدراسة  إلى المقارنة بین بین طریقتین لتقدیر درجات أسئلة االختیار من متعدد وھما 

في ضوء ارتباط احصائیات ) ة، والطریقة التجریبیةطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیح(
موذج االفراد والمفردات المستمدة من ھاتین الطریقتین  باإلحصائیات المناظرة المقدرة بالن

، ولتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتھا قام الباحث بإعداد اختبار اللوغاریتمي الثالثي المعلم
المعادالت الخطیة، والمتباینات (ربع بدائل وذلك في وحدتي من نوع االختیار من متعدد ذو األ

من مادة الریاضیات للصف الثالث متوسط، وبعد التحقق من صالحیة أداة الدراسة ) الخطیة
طالبا موزعین على ) ٩٠٣(للغرض الذي أعدت لھ تم تطبیقھا على عینة بلغت في صورھا النھائیة 

ة العشوائیة العنقودیة من مجتمع طالب الصف الثالث مدرسة تم اختیارھم بطریقة العین) ١٥(
متوسط في مدینة عرعر بمنطقة الحدود الشمالیة بالمملكة العربیة السعودیة،  وبعد جمع البیانات تم 

  وقد أسفر التحلیل  Bilog-MG، وبرنامج )SPSS-22(تحلیلھا باستخدام البرنامج اإلحصائي  
  :ئج كان من أھمھا ما یلياإلحصائي للبیانات عن عدد من النتا

  : أظھر التحلیل اإلحصائي لقدرات الطالب أن- ١ 
أ ـ كانت الطریقة التجریبیة ھي األكثر ارتباطا بدرجات القدرات المقدرة بالنموذج اللوغاریتمي 

ثم طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة ) ٠٫٧٦(الثالثي المعلم وذلك بمعامل ارتباط 
  ). ٠٫٧٤(بمعامل ارتباط 

ب ـ الطریقة األكثر قربا من النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم في متوسط الفروق المطلقة بین 
) ٥٫٩(درجة، ثم طریقة االحتمال بفارق ) ٥٫٧(الدرجات التائیة ھي الطریقة التجریبیة بفارق 

  . درجة
  : أن) الصعوبة والتمییز(أظھرت نتائج مقارنات إحصائیات الفقرة -٢

لطریقة األكثر ارتباطا بالنموذج اللوغاریتمي الثالثي في تقدیر صعوبة الفقرات ھي الطریقة أ ـ ا
، ثم طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة بمعامل )٠٫٨٣(التجریبیة بمعامل ارتباط 

  . ، وتشیر القیمتین إلى ارتباط موجب عالي)٠٫٨١(ارتباط 
للوغاریتمي الثالثي في تقدیر تمییز الفقرات ھي الطریقة ب ـ الطریقة األكثر ارتباطا بالنموذج ا

، وقد كانت درجة ارتباط كل منھما الحتمال المقترح لإلجابة الصحیحةالتجریبیة ثم طریقة ا
  .)٠٫٠٥عند مستوى الداللة (صائیاضعیفة جدا وغیر دالة إح

 نظریة االستجابة النظریة الكالسیكیة في القیاس،، طرق تقدیر الدرجات:الكلمات المفتاحیة 
  .للمفردة، النموذج اللوغاریتمي الثالثي

Abstract: 
A comparison between of method of probability assigned to the correct 
answer and the experimental method for estimating the scores of the 
multiple choice questions according to the degree of correlation with the 
statistics of individual and Three-Parameter Logistic Model (3PL) estimates 
items. 
The study aimed to compare between two methods of estimating the 
multiple-choice questions (method of probability assigned to the correct 
answer, and experimental method) in light of the correlation of the statistics 
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of individuals and items that are derived from these methods with the 
corresponding statistics that are estimated by Three-Parameter Logistic 
Model (3PL). In order to achieve the aims of this study and to answer its 
questions, the researcher prepared four-multiple choice test at the units 
(linear equations and linear Inequalities) of Math subject regarding third 
intermediate level. After getting sure of the study tool propriety to the 
purpose of the study, it has been applied on a sample of (903 students) 
distributed on 15 schools and has been chosen by cluster random sample 
from the population of third intermediate level in Arar city at the north of 
Kingdom of Saudi Arabia. After collecting data and analyzing them through 
using SPSS program and Bilog-MG, the statistical analyzing of data 
revealed the following results: 
1-The statistical analysis of the students’ ability revealed that: 

A. The means of the students' scores according to the two methods 
(probability assigned to the correct answer and the experimental 
method) were convergent in general. but,  the experimental method 
was the highest in estimating the students' scores then the method of  
probability assigned to the correct answer. 

B. The experimental method was most  related method to the  abilities 
scores that are estimated by the three-parameter logarithmic model 
with a correlation coefficient (0.76) then the method of probability 
assigned to the correct answer  with a correlation coefficient (0.74) 

C. The method that was closest to the Three-Parameter Logistic Model 
in the means of absolute differences between the T-scores, was the 
experimental method with a difference of (5.7) then the method of 
probability assigned to the correct answer with a difference of (5.9) 

2- The results of comparisons of item statistics (difficulty and 
discrimination), showed: 

a- The  method that was most  related of the Three-Parameter Logistic 
Model in estimating the difficulty of items is the experimental method 
of correlation coefficient (0.83), then the method of probability 
assigned to the correct answer with a correlation coefficient (0.81). 
The two values reveal a high positive correlation. 

b- The method that was most related with the Three-Parameter Logistic 
Model in estimating the discrimination of items is the experimental 
method then the method of probability assigned to the correct answer 
.and  The degree of their correlation was very weak and not 
statistically significant at (0.50) 

Key words: Methods of Scoring, Classical Test Theory, Item Response 
Theory, Tree Parameter Logistic Model 
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   :مقدمة الدراسة
یحتل موضوع التقویم الصفي أھمیة كبیرة  في العملیة التدریسیة، فھو أحد العناصر            

قرارات  كما  أن أغلب ال، والموجھ األساسي لسیر بقیة  العناصر،األساسیة للمنھج المدرسي
 ومن ثم ففاعلیة ھذه اإلجراءات ومدى ،واإلجراءات التدریسیة  البد وأن تتم في  ضوء نتائج التقویم

  االستفادة منھا مرتبط  بدقة البیانات  التي یقدمھا
ویعد االختبار ھو االسلوب التقلیدي  المستخدم من قبل المعلمین في تقویم أداء الطالب 

، والذي یأخذ عدة صیغ من أھمھا وأكثرھا )Chang,Lin&Lin,2007(والكشف عن نواتج التعلم 
   (Lau,Lau,Hong&Usop,2011).استخداما اختبارات االختیار من متعدد

وعلى الرغم مما تتمیز بھ اختبارات االختیار من متعدد إإل أن درجة االختبار فیھا تتحدد 
 من إجابة فقرة معینة جزئیا بواسطة سلوك التخمین لدى الطالب عندما ال یكون متأكدا

)Roger,1971,297( وھذا یؤدي إلى انخفاض صدق االختبار وذلك لتأثر درجة الطالب بعامل ،
  )Kurz,1999,2(أخر غیر السمة المراد قیاسھا وھو عامل التخمین 

تكون غیر قادرة على - عند تصحیحھا بالطریقة التقلیدیة -كذلك فإن فقرات ھذه االختبارات 
، حیث أن الطالب قد )Kurz,1999,2(لطالب الجزئیة فیما تقیسھ الفقرة االختباریة تقدیر معرفة ا

یكون لدیھ معرفھ جزئیة عن المادة العلمیة التي تقیسھا الفقرة إال أنھ إذا فشل في اختیار البدیل 
الصحیح فسوف تكون درجتھ صفرا متساویا بذلك مع الطالب الذي لیس لدیھ أیة معرفة عن تلك 

  .الفقرة
أن ما سبق یعد من أھم عوامل القصور في الطریقة التقلیدیة لتقدیر الدرجات في فقرات 
اختبارات االختیار من متعدد وھو كذلك من أھم المرتكزات التي قامت علیھا الطرق البدیلة في 

االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة والطریقة (  ومن بینھا طریقتي ،تقدیر درجات تلك الفقرات
والتي جاءت بھدف الوصول إلى أفضل تقدیر لقدرات الطالب، عن طریق الحصول ) ریبیة التج

 وھو ،)٧٤، ١٩٨٦غنیم،( وتقلیل خطأ القیاس إلى أقل حد  ،على أكبر قدر من المعلومات الكمیة
ذات الھدف النھائي الذي تھتم بھ جمیع نظریات القیاس ومنھا نظریة استجابة الفقرة التي جاءت 

 مجال القیاس التربوي والنفسي حیث قدمت الحلول للعدید من أوجھ القصور في القیاس كثورة في
االختبارات حیث أنھا تقدم  بدیًال  وتطویر بناء في وشائعة أساسیة وسیلة أصبحت الكالسیكي، كما

  ).١٩٩٩عبدالحافظ،(عن نظریة القیاس التقلیدیة في تقدیر معالم الفرد والفقرة بأقل قدر من الخطأ 
وقد انبثق عن نظریة االستجابة للمفردة مجموعة من النماذج التي تھدف إلى تحدید العالقة 

عالم، (بین أداء الفرد في االختبار وبین السمات أو القدرات التي تكمن وراء ھذا األداء وتفسره 
، المعلم أحادي Rasch Model،ومن أھم ھذه النماذج وأكثرھا شیوعا نموذج راش )١٠٠، ١٩٨٦

 ثالثي المعلم Lord Modelثنائي المعلم، ونموذج لورد Birnbaum Model نموذج بیرنبوم و
  ).٦٩٣، ٢٠٠٢عالم، (

یعد النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم ھو النموذج الكامل والحالة العامة بین النماذج و
ج من خالل ثالثة البارامتریة الثالثة السابقة حیث یوصف المنحنى الممیز للفقرة وفق ھذا النموذ

معالم تشتق ریاضیا من البیانات اإلمبریقیة وھي معلم صعوبة الفقرة، ومعلم التمییز، ومعلم التخمین 
، وھذا یجعلھ یتمیز ھذا النموذج عن النموذجین اآلخرین )٢٤٣، ٢٠١٥اناستازي وأورینا، (

 والخطأ أو االختیار بمراعاة عامل التخمین وھو ما یتوقع أن یحصل في كثیر من اختبارات الصح
  من متعدد مما یمكن أن یؤثر على دقة تقدیر قدرات الطالب في ھذه األنواع من االختبارات
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وقد تمیزت نظریة االستجابة للمفردة بقوتھا على المستوى التنظیري وقدرتھا على إعطاء 
رًا للقدرة مستقًال تقدیرات أفضل للمستویات الحقیقیة لألفراد على متصل السمة، كما أنھا توفر تقدی
، ٢٠١٢یعي،النف(عن خصائص العینة وبمستوى قیاس یحقق ممیزات القیاس ذي الفئات المتساویة 

، وقد اكد تفوق ھذه النظریة عددا من الدراسات  ھدفت لمقارنتھا مع )٤١، ١٩٨٨؛ كاظم، ١٧٨
 ;Hambleton&Jones,1993; Ainol&Noor,2006):  المدخل الكالسیكي مثل 

dedoyin,2010;  Ayhan,2015) . إال أن ھذا التفوق رافقھ صعوبات كبیرة حدت من استخدام
نماذج ھذه النظریة كاشتراطھا توافر افتراضات قویة یصعب تحقیقھا، وتطلبھا أعداد كبیرة من 
األفراد لتقدیر بارامترات الفقرة واستخدامھا لعملیات ریاضیة متقدمة وبرامج حاسوبیة خاصة 

(Hambleton&Jones,1993,43; Baker,2001,1)   
لھذا یفضل عدد من الباحثین استخدام المدخل الكالسیكي في المواقف االختباریة التقلیدیة، 

 ،كاالختبارات الصفیة التي یكون فیھا األفراد المستھدفون متجانسین في السمة المراد قیاسیھا
 ,Lisa, Carolyn & Julie)ویطبق علیھم نفس فقرات االختبار أو اختبارات متوازیة 

 باإلضافة إلى إمكانیة ،، حیث أن النظریة الكالسیكیة تتمیز بسھولة تحقق افتراضاتھا(2002,530
تحلیل فقرات االختبار في ضوئھا دون الحاجة إلى تطبیقھ على عینة كبیرة من األفراد أو استخدام 

  .(Fan,1998).  عملیات ریاضیة معقدة
د أجریت العدید من الدراسات التي تناولت تقییم الطرق الكالسیكیة لق: مشكلة الدراسة وأسئلتھا 

البدیلة في تقدیر درجات اختبارات االختیار من متعدد كالدراسات التي أجراھا كل من  
)Rippey,1970 Lau et al,2011;،؛ عبد ١٩٩٢،؛ سواقد١٩٩٨٣؛ سواقد، ١٩٨٦ ؛ العدل

ه الدراسات كانت محكات الحكم فیھا تستند إلى ، إال جمیع ھذ)٢٠٠٩ ،؛ اللحیاني٢٠٠١ ،الوھاب
نظریة القیاس الكالسیكي، كما أن النتائج التي خرجت بھا جاءت متباینة حول أفضلیة أي من ھذه 

  .   الطرق
وحیث أن نظریة استجابة الفقرة ثورة في عالم القیاس التربوي والنفسي وذلك لكونھا 

یة القیاس الكالسیكي مما أثمر عن قیاس أكثر دقة تراعي عدد من المتغیرات التي أغفلتھا نظر
وموضوعیة في تقدیر قدرات األفراد، وقد أكد ھذا التفوق عدد من الدراسات التي قارنت بین ھاتین 

 ;Hambleton&Jones,1993; Ainol&Noor,2006 :النظریتین كدراسات
Adedoyin,2010;) Ayhan,2015،رافقھ صعوبات إال أن ھذا التفوق). ٢٠١٣؛ عبد الوھاب 

كبیرة حدت من استخدام نماذج ھذه النظریة كاشتراطھا توافر افتراضات قویة یصعب تحقیقھا، 
وتطلبھا أعداد كبیرة من األفراد لتقدیر بارامترات الفقرة واستخدامھا لعملیات ریاضیة متقدمة 

  .(Hambleton&Jones,1993,43; Baker,2001,1)وبرامج حاسوبیة خاصة 
الدراسة الحالیة لتكمل البناء البحثي حول ھذا الموضوع وذلك من خالل لھذا جاءت 

الطریقة التجریبیة، وطریقة االحتمال المقترح (المقارنة بین طریقتین  من ھذه الطرق البدیلة  وھي 
وفق معیار لم تتطرق لھ الدراسات السابقة وھو عالقة إحصائیات الفقرات ) لإلجابة الصحیحة

المستمدة من ھاتین الطریقتین بمعالم ) الفقرات، تمییز الفقرات، وقدرات األفرادصعوبة (واألفراد 
الفقرات واألفراد المقدرة بالنموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم والذي یتمیز بمراعاة أثر عامل 
 التخمین على تقدیر قدرات األفراد، وھو ما اھتمت بھ كذلك الطریقتین الكالسیكیتین التي تناولتھما

  :ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس التالي ،الدراسة الحالیة
االحتمال المقترح لإلجابة ( ما درجة ارتباط إحصائیات الفقرات واألفراد المستمدة من طریقتي 

بإحصائیات الفقرات واألفراد المستمدة من  النموذج اللوغاریتمي )  الصحیحة والطریقة التجریبیة
  : م، وینقسم ھذا السؤال إلى عدد من األسئلة الفرعیة على النحو التاليالثالثي المعل
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ما درجة ارتباط تقدیرات قدرات الطالب عند استخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم  -١
بتقدیرات درجاتھم عند استخدام كل من طریقة من طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة 

  ؟) والطریقة التجریبیة ،لصحیحةطریقة االحتمال المقترح لإلجابة ا(
لم ما درجة االختالف بین قدرات الطالب المقدرة وفق النموذج اللوغاریتمي الثالثي المع -٢

 االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة، والطریقة طریقة(وقدراتھم المقدرة وفق كل من 
 ؟)التجریبیة 

ل من طریقة االحتمال ما درجات ارتباط قیم معامالت صعوبة الفقرات عند استخدام ك -٣
المقترح لإلجابة الصحیحة، والطریقة التجریبیة مع قیم معامالت صعوبة الفقرات عند 

 استخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم؟
ما درجات ارتباط قیم معامالت تمییز الفقرات عند استخدام كل من طریقة االحتمال  -٤

یة مع قیم معامالت تمییز الفقرات عند استخدام المقترح لإلجابة الصحیحة والطریقة التجریب
 النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم؟

  : : مصطلحات الدراسة اإلجرائیةمصطلحات الدراسة اإلجرائیة
 ھي القاعدة التي یعطى في ضوئھا قیمًا كمیة  ::  MMeetthhooddss  ooff  SSccoorriinngg  طرق تقدیر الدرجاتطرق تقدیر الدرجات

ت الدراسة الحالیة على تعكس الدرجة المستحقة للطالب في كل فقرة من فقرات االختبار، وقد اشتمل
الطریقة التقلیدیة، والطریقة التجریبیة، : ثالث طرق لتقدیر درجات فقرات االختیار من متعدد وھي

  .وطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة
 Method of probability assigned to the    طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحةطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة

correct answer    :   : الطریقة یقوم الطالب بإعطاء نسب مئویة تعبر عن مدى تقدیره في ھذه 
 ١٠٠لصحة كل بدیل من بدائل فقرة االختیار من متعدد، بحیث یكون مجموع ھذه النسب مساویا لـ 

٪، ویتم تقدیر درجة المفحوص بأخذ النسبة المئویة التي اقترحھا للبدیل الصحیح لتعبر عن درجتھ 
   ). Rippey,1970(على الفقرة 

  في ھذه الطریقة تختلف إجابة الطالب ودرجتھ ::EExxppeerriimmeennttaall  MMeetthhoodd      الطریقة التجریبیةالطریقة التجریبیة
على السؤال بحسب مدى ثقتھ بمعرفة البدیل الصحیح، وفیما یلي توضیح لكیفیة اإلجابة على اختبار 

دیر ، وكذلك كیفیة تق)المكون من أربع بدائل(االختیار من متعدد المستخدم في ھذه الدراسة 
  :  الدرجات وفق ھذه الطریقة

  ویكتفي بذلك) ١(إذا كان الطالب متأكدا من معرفة البدیل الصحیح، فإنھ یضع أمامھ رقم. 
  ٢(، وأمام الثاني رقم )١(إذا كان الطالب یشك في صحة بدیلین فإنھ یضع أمام أحدھما رقم.( 
  وأمام الثاني )١( رقم إذا كان الطالب یشك في صحة ثالث بدائل فإنھ یضع أمام أحدھما ،

 ) .٣(وأمام الثالث رقم  ) ٢(رقم 
 ال یحق للطالب اختیار جمیع بدائل السؤال األربعة، وإن فعل تكون درجتھ صفر. 

وعند تقدیر درجة الطالب فإن درجتھ تقل بزیادة عدد البدائل التي یختارھا بحیث یحصل الطالب 
كان ھذا البدیل ھو البدیل ى باختیار بدیل واحد وإذا اكتف) ثالث درجات(على درجة الفقرة كاملة 

، ویحصل الطالب على درجتین إذا قام باختیار بدیلین أحدھما ھو البدیل الصحیح، ویحصل الصحیح
 فیما یحصل ،الطالب على درجة واحدة إذا قام باختیار ثالث بدائل أحدھم ھو البدیل الصحیح

لصحیح ضمن البدائل التي اختارھا، أو إذا قام الطالب إذا لم یقع البدیل ا) صفر(الطالب على درجة 
 .باختیار جمیع بدائل السؤال
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 نماذج  ھو أحد: :   TThhrreeee  PPaarraammeetteerr  LLooggiissttiicc  MMooddeell  المعلمةالمعلمة  ثالثيثالثي  النموذج اللوغاریتميالنموذج اللوغاریتمي
نظریة االستجابة للمفردة أحادیة البعد ثنائیة االستجابة وھي النماذج التي تستخدم في تدریج فقرات 

بار الذي یقیس سمة أو قدرة واحدة والتي یتم تقدیر درجة الفرد فیھا من بین درجتین ھما االخت
، ویراعي ھذا النموذج إمكانیة تفاوت فقرات االختبار في صعوبتھا، وقوتھا )صفر أو واحد(

التمییزیة، واحتمالیة اإلجابة عنھا عن طریق التخمین، حیث یفترض أن احتمال وصول الفرد 
  )٢٠٠١م،عال(لإلجابة

  ::  IItteemm  DDiiffffiiccuullttyyصعوبة الفقرة صعوبة الفقرة 
إما صفرا أو (  في حالة كانت إجابة الفقرة ثنائیة   :ة الفقرة وفق النظریة الكالسیكیةصعوب -١

فتعرف صعوبتھا بأنھا نسبة الطالب الذین أجابوا إجابة صحیحة عن الفقرة من بین ) واحدا 
تراعي المعرفة ( جابة الفقرة متدرجة ، أما في حالة كانت إ)٢٠٠٢،٢٣١ملحم،( أفراد العینة 

فإن صعوبتھا تعرف بأنھا نسبة الدرجات التي حصل علیھا الطالب عند إجابتھم لھذه ) الجزئیة
  ).٢٩٠، ٢٠٠٢عودة،(الفقرة 

ھي  نقطة على مقیاس القدرة یكون ): b(صعوبة الفقرة وفق النموذج اللوغاریتمي الثالثي  -٢
 احتمال إجابة األفراد ذوي  C، حیث )C ) / 2 +1= عندھا احتمال اإلجابة الصحیحة 

. المستویات المنخفضة من القدرة إجابة صحیحة عن الفقرة عن طریق التخمین 
Baker,2001,28-30).( 

  ::IItteemm  DDiissccrriimmiinnaattiioonnتمییز الفقرة تمییز الفقرة 
 ھو مؤشر یستخدم للكشف عن مدى مقدرة الفقرة على :ز الفقرة وفق النظریة الكالسیكیةتمیی -١

، وفي الدراسة )(Demars,2010ز بین الطلبة ذوي مستویات القدرة المختلفة   التمیی
الحالیة تم حساب قیم معامالت تمییز الفقرات كالسیكیا باستخدام الطریقة االرتباطیة والتي 
یتم فیھا إیجاد معامل االرتباط بین الدرجة على الفقرة من جھة والدرجة الكلیة من جھة 

  ). ٢٠١ ،٢٠٠٤النبھان، (أخرى 
ھو مؤشر إحصائي یعبر عن قدرة  ): a( تمییز الفقرة وفق النموذج اللوغایتمي الثالثي   -٢

 ،الفقرة على التمییز بین المختبرین ذوي  المستویات المختلفة من السمة الكامنة أو القدرة
مستوى السمة الكامنة لدى حیث یعكس مدى التغیر في احتمالیة االجابة الصحیحة بتغیر 

ألنھ یمثل میل المنحنى الممیز للفقرة عند نقطة ) Slope(، ویسمى أحیانا بالمیلالفرد
 2/(C+1) االنقالب والتي یكون فیھا احتمال إجابة الفرد عن الفقرة إجابة صحیحة یساوي  

(Baker,2001;Georgiev,2008;Demars,2010) 
  : طار النظري والدراسات السابقةاإل

بالقیاس التربوي والنفسي الوصول إلى تقدیر دقیق لقدرات لقد حاول العلماء المشتغلین 
المفحوصین وذلك عن طریق الحصول على المزید من المعلومات الكمیة عنھم وتقلیل خطأ القیاس 

 وقد حظیت الفقرات ذات ،بقدر اإلمكان وكان من نتائج ذلك ابتكار عدة طرق لتقدیر الدرجات
و طرق تقدیر الدرجات ). ٧٤، ١٩٨٦ ،غنیم(ھذه الطرق د بالنصیب األكبر من االختیار من متعد

ھي أسالیب وإجراءات تتعلق بتعلیمات تطبیق االختبار وتصحیحھ یتم من خاللھا تقدیر درجة 
المفحوص على كل فقرة من فقرات االختبار وفق نظام رقمي محدد یختلف من طریقة ألخرى، ففي 

ة عند استخدام الطریقة  لكل فقر)ر، واحدصف(الرقمي على الرقمین حین یقتصر ھذا النظام 
  . ، فإنھ یأخذ قیمًا متعددة في طرق أخرىالتقلیدیة
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وتعد الطریقة التقلیدیة من أھم طرق تقدیر الدرجات في فقرات االختیار من متعدد ومن 
أكثرھا استخدامھا، وفیھا یطلب من المفحوص فقط أن یحدد البدیل الصحیح من بین بقیة البدائل، 

 تصحیح الفقرة تكون درجتھا أما واحدًا وذلك في حالة كان اختیار البدیل صحیحًا أو صفر في وعند
أال أنھ وعلى الرغم من كثرة استخدام ھذه الطریقة في تقدیر الدرجات إال . حالة كان االختیار خاطئًا

 تعطي معلومات أنھ وجھ لھا  الكثیر من النقد وذلك لكونھا تشجع  الطالب على التخمین كما أنھا ال
، حیث أن الطالب الذي یحصل على الدرجة )(Lau et al.,2011عن المعرفة الجزئیة للطالب

صفر  كثیرا ما یكون لدیھ معرفة جزئیة حول المادة التي تقیسھا الفقرة ومن ثم فھو یستحق علیھا 
 العیوب وانطالقا من ھذه)  Kansup & Hakstian,1975(جزءا من الدرجة یقابل تلك المعرفة 

للطریقة التقلیدیة فقد ظھرت العدید من طرق تقدیر الدرجات األخرى والتي یمكن استخدامھا في 
  . فقرات االختیار من متعدد 

وقد قام الباحث بتصنیف ھذه الطرق في أربعة مجموعات رئیسیة وذلك وفقًا لطبیعة كل 
 تتطلب توزیع تقدیرات مجموعة من ھذه الطرق، حیث تضم المجموعة األولى الطرق التي ال

احتمالیة لجمیع بدائل الفقرة، والمجموعة الثانیة تضم الطرق التي تشترط قیام الطلبة بتوزیع  
 الثالثة تضم الطرق توقعات احتمالیة أو نسب ثقة  على جمیع بدائل الفقرة، والمجموعة

الت الثالثة للتصحیح ، أما المجموعة الرابعة فتقتصر على طرق التي تستخدم المعاداللوغاریتمیة
  :  من أثر التخمین، وفیما یلي عرض ألھم ھذه الطرق 

وتضم ھذه المجموعة عدد من : : أوًال، طرق ال  تتطلب توزیع تقدیرات احتمالیة لجمیع بدائل الفقرة أوًال، طرق ال  تتطلب توزیع تقدیرات احتمالیة لجمیع بدائل الفقرة 
الطرق المتباینة فیما بینھا سواء في تعلیمات اإلجابة علیھا أو في النظام الرقمي الذي یتم في ضوئھ 

یر درجات فقرات االختبار، إال أنھا تشترك في أن جمیع ھذه الطرق ال تلزم الطالب بأن یوزع تقد
نسبا مئویة على جمیع البدائل لتعكس مدى ثقتھ بصحتھا كما في المجموعة الثانیة الطرق، وال 

لتصحیح تستخدم اللوغاریتمات في تقدیر الدرجة كما في المجموعة الثالثة، وال المعادالت التقلیدیة ل
  : من أثر التخمین كما في المجموعة الرابعة، وفیما یلي عرض موجز یوضح أھم ھذه الطرق 

 وفي ھذه الطریقة یقوم  : :NNuummbbeerr  rriigghhtt  ((NNRR)) ـ الطریقة التقلیدیة في تقدیر الدرجات  ـ الطریقة التقلیدیة في تقدیر الدرجات ١١
 ویقوم ،الطالب بتفحص جمیع بدائل السؤال ثم اختیار أحد ھذه البدائل فقط لیكون إجابة السؤال

لمعلم بمنحھ الدرجة واحد في حالة كان االختیار صحیحا والدرجة صفر في حالة كون االختیار ا
 ثم یقوم المعلم بجمع  درجات ،) (Lau et al.,2011خاطئًا أو أن كونھ ترك السؤال دون إجابة 

یة الفقرات التي قام الطالب باإلجابة علیھا إجابة صحیحة ویرصدھا للطالب لتعبر عن الدرجة الكل
والمزایا الرئیسیة لھذه الطریقة ھي سھولة . للطالب على االختبار وذلك دون أي إجراء تعدیل علیھا

تطبیق االختبار وتصحیحھ، ومناسبتھا للتطبیق على عینات كبیرة من األفراد، باإلضافة إلى 
  )Ben-Simon,  Budescu, & Nevo, 1997. (موضوعیتھا في تقدیر الدرجات

یھا عدد من األمور من أھمھا أن الطالب الذي لیست لدیة المعرفة الالزمة إال انھ یعاب عل
 مما یجعل ،لإلجابة عن الفقرة االختباریة قد  یحصل على درجات إضافیة عن طریق التخمین فقط

التخمین عامل عشوائیًا یضاف للعوامل التي تؤثر في درجة االختبار مما یساھم في خفض ثبات 
 فمن یقوم بتصحیح االختبار أو من یحلل نتائجھ لن یكون ،لك صدق نتائجھ وكذ،درجات االختبار

قادرًا على التمییز بین الدرجات التي تم الحصول علیھا نتیجة توفر المعرفة لدى الطالب وبین تلك 
 & Lesage, Valcke)الدرجات التي تم الحصول علیھا عن طریق التخمین فقط  

Sabbe,2013)(  
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وتسمى االختبارات التي تستخدم   ::EElliimmiinnaattiioonn  MMeetthhoodd االستبعاد    االستبعاد   طریقة الحذف أوطریقة الحذف أو  --٢٢
، وأول من اقترحھا ET) (Elimination Testingھذه الطریقة باختبارات الحذف أو االستبعاد 

، وفي ھذه الطریقة یطلب 1956 وذلك عام ، Coombs, Milholland, and Womerكل من 
 ویبلغ بأنھ سیمنح  درجة عن كل ،تي یثق أنھا غیر صحیحةمن  الطالب أن  یستبعد جمیع البدائل ال

بشرط أن ال یقوم باستبعاد البدیل الصحیح  ألن ھذا سیترتب علیھ ،بدیل خاطئ  قام الطالب باستبعاده
كما یحق لھ أن ) ١ –والتي تساوي عدد البدائل ( الخصم منھ بما مقدراه الدرجة العظمى للفقرة 

،وتتمیز ھذه الطریقة في  .(Lau et al,2011)صحتھا دون استبعاد    یترك البدائل التي یشك في 
 ففي المثال السابق نجد أن  الدرجة ،أنھا تراعي المعرفة الجزئیة للطالب وتعبر عنھا بشكل واضح

على المعرفة   ) ١ ،٢(  بینما تدل الدرجات ، تدل على معرفة الطالب الكاملة لما تقیسھ الفقرة ٣
على سوء فھم  ) ٢-  أو ١- (  وتدل الدرجات ،على غیاب المعرفة) صفر(الدرجة   وتدل ،الجزئیة
 .(Bradbard & Green,1986)على سوء فھم كامل  ) ٣-(  بینما تدل الدرجة ،جزئي

وفي ھذه الطریقة  على الطالب أن   :: ـ طریقة تجمع بین طریقتي الحذف والطریقة التقلیدیة ـ طریقة تجمع بین طریقتي الحذف والطریقة التقلیدیة٣٣
  حیث ، كما علیھ أن یختار احد البدائل لیكون إجابة للفقرة،طئةیستبعد اإلجابات التي یثق أنھا خا

وذلك أمام البدیل الذي یرى أنھ صحیح  أو ) √ (تكون الخیارات التي یضعھا الطالب ھي عالمة  
عندما یكون ) غیر متأكد(  أو یضع عبارة ،أما البدیل الذي یكون متأكدا من أنھ خاطئ) ×(عالمة 

 Lau et  ویتم تقدیر  الدرجات  في ھذه الطریقة حسب ما ذكر ،دیل ماغیر متأكد من عدم صحة ب
al,2011) ( على النحو التالي :  

  یعطي الطالب درجة واحدًة عن كل بدیل خاطئ یتم استبعاده   -
  یعطى الطالب درجة واحدًة في حالة استطاع اختیار البدیل الصحیح  -
  باستبعاد البدیل الصحیح في حالة قیامھ  ) ٣-( یخصم من الطالب ثالث درجات  -
یعطي (،  وال یضاف للطالب أي درجة  )٤ و ٣-( تتراوح درجة الطالب بین  -

 ).غیر متأكد(عند ا اختیار البدیل ) درجة صفر
في أنھا تشترط على الطالب أن ) طریقة ا لحذف(     وتختلف ھذه الطریقة عن الطریقة السابقة 

 بعكس الطریقة السابقة والتي كانت تكتفي فقط بالطلب منھ  وذلك،یختار أحد البدائل كإجابة للفقرة
أن یستبعد البدائل التي یرى أنھا خاطئة ومن ثم فإن الطالب في طریقة الحذف أو االستبعاد یحق لھ 

ویالحظ أن ھذه الطریقة عملت على ،أن یبقي بدلین أو أكثر دون أن یحدد أیھم ھو البدیل الصحیح
  :وذلك من خالل إجرائین التقلیل من أثر التخمین  

  .وفي ھذا البدیل مخرج للطالب أن یختاره دون أن یخمن) غیر متأكد(إیجاد البدیل :  األول
  ) . حسم ثالث درجات في حالة تم استبعاد البدیل الصحیح (في إیجاد العقوبة  : الثاني

صحیحًا فقط وذلك كما  في ھذه الطرق یقوم الطالب باختیار البدیل الذي یراه   :: ـ الطرق الوزنیة ـ الطرق الوزنیة٤٤
في الطریقة التقلیدیة، إال أنھ یتم تصحیح االختبار وتقدیر درجاتھ بطریقة مختلفة، وھذه الطرق 

  ) :  والطریقة الوزنیة لدیفز،الطریقة الوزنیة لجتمان( تشمل 
،وفیھا یسمح للطالب أن یجیب ١٩٤١ اقترح ھذه الطریقة  جتمان عام : : أ ـ الطریقة الوزنیة لجتمانأ ـ الطریقة الوزنیة لجتمان

باختیار البدیل الصحیح كما في الطریقة التقلیدیة،  إال أن ھناك عدد من اإلجراءات والعملیات 
الحسابیة یتم تطبیقھا بعد تصحیح  االختبار یمكن من خاللھا الوصول إلى وزن نسبي لكل بدیل من 

أھم ) ١٩٨٦( ویورد  غنیم ،بدائل االختبار  لیتم اعتماده كدرجة وزنیة لمن یختار ھذا البدیل 
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الخطوات واإلجراءات التي ینبغي اتباعھا لتقدیر الدرجات وفق ھذه الطریقة  وذلك على النحو 
  : التالي 

 وتعزل أوراق إجاباتھم ،یتم تحدید  جمیع األفراد الذین قاموا باختیار بدیل معین من بدائل الفقرة 
  . ا البدیل تمھیدا إلجراء عدد من العملیات الالزمة لحساب الدرجة الوزنیة لھذ

  تحسب الدرجة الكلیة لكل من ھؤالء األفراد على بقیة فقرات االختبار األخرى مع مراعاة
  : اآلتي
عدم إدخال درجة الفقرة التي تحتوى البدیل المراد تقدیر وزنھ فمثال لو كان االختبار  -١

مكون من عشرة فقرات یتم حساب الدرجة على التسعة فقرات األخرى وذلك بعد إلغاء 
  .رجة الفقرة المتضمنة للبدیل المراد تقدیر وزنةد

  : تحسب درجة كل فرد بطریقة التصحیح ألثر التخمین وفقاً للقانون التالي  -٢
 –عدد البدائل (÷ عدد اإلجابات الخاطئة  [ –عدد اإلجابات الصحیحة = الدرجة المصححة 

١[(  
یعتبر ھذا المتوسط  و،یؤخذ المتوسط الحسابي للدرجات الناتجة من الخطوة السابقة -٣

  قیمة وزنیة مبدئیة لذلك البدیل  
 كما تتبع نفس الخطوات لبقیة بدائل ،تتبع نفس الخطوات السابقة مع بقیة بدائل الفقرة -٤

  . جمیع الفقرات لیتم احتساب درجة وزنیة ابتدائیة لكل بدیل من بدائل فقرات االختبار 
 بحساب       معامالت االرتباط بین یتم حساب التجانس الداخلي لفقرات االختبار وذلك -٥

  . درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لالختبار
یعاد حساب متوسط الحسابي لدرجات األفراد الذین اختاروا كل بدیل من بدائل كل فقرة  -٦

 مما ینتج درجات وزنیة جدیدة لكل بدیل من ،من فقرات االختبار بنفس الطریقة السابقة
  البدائل 

 وذلك وفقا للدرجات الوزنیة ،الداخلي لفقرات االختبار مرة أخرىیتم حساب التجانس  -٧
  . الجدیدة 

تتم المقارنة بین قیم التجانس الداخلي في المرة األولى والثانیة، فإذا وجد ھناك فروق  -٨
ذات داللة بینھما فإنھا تكرار حساب الخطوات السابقة  والوصول إلى درجات وزنیة 

  .جدیدة  
قدیر الدرجات الوزنیة لبدائل االختبار لحین نصل إلى مصفوفتین تستمر عملیة أعادة ت -٩

  . متتالین لقیم معامالت التجانس الداخلي لیس بینھما فروق ذات داللة إحصائیة 
یكون أخر تقدیر للدرجات الوزنیة لكل بدیل من بدائل االختبار ھو المعبر عن الدرجة  -١٠

 .  ل المعتمدة التي یتم إعطائھا لمن یختار ھذا البدی
ویالحظ على ھذه الطریقة أنھا بوجھ عام  تقوم  على تقدیر األوزان النسبیة لبدائل فقرة 
االختیار من متعدد على أساس  الدرجات الكلیة لمن قاموا باختیار ھذا البدیل وذلك بغض النظر عن 

رجتھ الوزنیة  فالبدیل الذي یختاره الطلبة ذوي المستویات العلیا تكون د،صحة ھذا البدیل من عدمھ
 كذلك یالحظ على ھذه الطریقة  أنھا ،أعلى من البدیل الذي یختاره الطلبة ذوي المستویات األقل



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٧٥

تسیر وفق خطوات ومراحل  طویلة نسبیًا،  كما أنھا تتطلب اإللمام ببعض العملیات إحصائیة التي 
  .خدامھا وكل ھذا مما یحد من انتشار است،قد یصعب على غیر المختصین اإللمام بھا

 تعتمد ھذه الطریقة CChhooiiccee  WWeeiigghhtt  SSccoorriinngg::  ب ـ طریقة الدرجة الوزنیة لالختیار  لدیفزب ـ طریقة الدرجة الوزنیة لالختیار  لدیفز
 بل تحدد درجة السؤال على ،على صعوبة وسھولة األسئلة بحیث ال تكون درجات األسئلة متساویة

  )٢٠٠٩اللحیاني، ( حسب صعوبتھ  
صول إلیھ من عملیات معرفیھ كما تحدد درجة كل بدیل من البدائل بحسب ما یتطلب الو

ویالحظ أنھ یمكن أن تأخذ البدائل غیر الصحیحة درجات موجبھ أو صفر أو درجات سالبة،  وھذا 
یختلف من سؤال آلخر ویتم تقدیر الدرجات الوزنیة لكل بدیل من البدائل بواسطة المحكمین أو 

  ).١٩٨٦ ،غنیم(  أو من خالل دراسة استطالعیة ،واضع االختبار
ًال إذا كانت فقرات االختبار مكونة من أربعة بدائل، فإن أحدى فقرات ھذا االختبار فمث

 ،١-  ،صفر( للبدیل الصحیح، و الدرجات  ) ٣( +الدرجة : یمكن أن نعین لبدائلھا الدرجات التالیة 
 في حین یمكن أن نعین لبدائل فقرة أخرى من نفس االختبار ،لكل بدیل من البدائل الخاطئة) ٣-

  صفر ،صفر (   و الدرجات ،للبدیل الصحیح ) ١(  +الدرجة :  جات مختلفة على النحو التالي در
   (Sabers &White ,1969, 93).  لكل بدیل من البدائل الخاطئة)  ٢-  ،

ویالحظ على ھذه الطریقة أنھ على الرغم من كون أسالیبھا في تقدیر أوزان البدائل تتبع 
ف واضح فیما بینھا في آلیة تقدیر ھذه األوزان، مما یمكن أن یعطي نتائج نفس المبدأ إال ھناك اختال

مختلفة عند استخدام أي من ھذه األسالیب،  حیث یرى الباحث أن كل أسلوب من ھذه األسالیب 
  .یمكن  اعتباره طریقة مستقلھ

ذه تسمى االختبارات التي تستخدم ھ  : :SSeellff--SSccoorriinngg  MMeetthhooddss طریقة الدرجات الذاتیة  طریقة الدرجات الذاتیة --٥٥
-Answer-Until (AUC) الطریقة باختبارات المحاولة حتى الوصول لإلجابة الصحیحة 

Correct  وفي ھذه الطریقة یقوم الطالب مواصلة االختیار من بدائل فقرة االختیار من متعدد 
واحدًا تلو اآلخر حتى یتوصل إلى البدیل الصحیح، ولتسھیل ھذه العملیة غالبا ما یتم  وضع طالء 

ذي أمام ي قابل للمحو أمام كل بدیل من البدائل ثم یقوم الطالب بمحو الطالء الكربوني الكربون
البدیل الذي اختاره ، وعند المحو ستظھر للطالب عالمة تبین لھ ما إذا كان البدیل الذي یراه صحیحًا

لى أن یصل ،  فإذا لم یكن صحیحا فعلیھ أن یمحو الطالء الذي أمام بدیل آخر وھكذا إصحیحًا أم ال
، ویتم تصحیح الفقرات في أسلوب الدرجات الذاتیة على النحو (Rand,1982)إلى البدیل الصحیح 

  : التالي 
 عدد المحاوالت للوصول إلى اإلجابة الصحیحة،  فعلى سبیل المثال –عدد بدائل السؤال = الدرجة 

لتین جابة الصحیحة بعد محاوإذا كان عدد البدائل في اختبار ما أربعة بدائل وقد توصل الطالب لإل
وعلى الرغم من أن ھذه ).   ٢٠٠٩ ،اللحیاني  (٢ = ٢ – ٤: فإن درجتھ على الفقرة تساوي

 وأنھا تقدم  تغذیة راجعة ،الطریقة تتمیز بعدد من الممیزات الھامة كمراعاتھا للمعرفة الجزئیة
 ,Thompson,1976 ;Farland)مباشرة، وأنھا تساھم في خفض قلق االختبار لدى الطالب 

Barlow, Levi Lancaster& Franks, 2015)، إال أنھ من ا لواضح انھا تحتاج إلى تجھیزات 
  . لجھد سواء في أعدادھا أو تطبیقھاخاصة وتستغرق المزید من الوقت وا

   في ھذه الطریقة یسمح للطالب أن یختار   ::EExxppeerriimmeennttaall  MMeetthhooddالطریقة التجریبیة   الطریقة التجریبیة   --٦٦
، ویتم ذلك على النحو (Lesage et al,2013) في حالة عدم تأكده من صحة اإلجابة أكثر من بدیل

  :  التالي 
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أمام البدیل الذي یرى أنھ  البدیل الصحیح، فإذا كان ) ١(یطلب من الطالب أن یضع رقم 
متأكدا من صحتھ یتوقف وال یضیف أیة أرقام أخرى أما إذا كان یشك في صحة بدیل أخر فإنھ 

، كذلك علیھ التوقف إذا لم یكن یشك في صحة أي بدیل آخر أو االستمرار )٢( رقم یضع أمامھ
  وطریقة ،بترقیم البدائل التي یشك في صحتھا بشرط أن یبقي ـ على األقل ـ بدیل واحد دون ترقیم

تصحیح االختبار تعتمد على مدى نجاح الطالب في اختیار البدیل الصحیح وعلى عدد البدائل التي 
ختیارھا، ففي حالة نجاح الطالب في اختیار البدیل الصحیح فإن درجتھ  تقل بزیادة عدد البدائل قام با

التي قام باختیارھا حیث أن الدرجة التي سیحصل علیھا عند اختیاره لبدیل واحد فقط وكان ھو 
م ثم تأخذ بالتناقص بحسب عدد البدائل التي ت) ١- عدد  بدائل الفقرة (البدیل الصحیح تساوي 

  )James,1975 ، ؛٢٠٠٩؛ اللحیاني،١٩٨٦غنیم،.(اختیارھا
فمثال إذا كان عدد البدائل أربعة بدائل فإن الطالب سیحصل على ثالث درجات إذا قام 

 فیما سیحصل على درجتین إذا قام ،باختیار بدیل واحد فقط وكان ھذا البدیل ھو البدیل الصحیح
إذا اختار ثالث بدائل أحدھا صحیح، فیما سیحصل  ودرجة واحدة ،باختیار بدیلین احدھما صحیح

، أو إذا كان البدیل الصحیح لیس ضمن البدائل قام باختیار جمیع البدائل األربعإذا ) صفر( على 
  . التي قام باختیارھا

 وتتشابھ ھذه الطریقة مع طریقة االختیار الجزئي التي استخدمت في دراستي 
تمت التوصیة باستخدامھا في كال الدراستین، كما تم والتي  ) ١٩٩٢؛ سواقد، ١٩٨٣سواقد،(

والتي ) ٢٠٠١عبدالوھاب، (استخدام ھذه الطریقة في عدد من الدراسات األخرى مثل دراسة 
أظھرت نتائجھا تفوق ھذه الطریقة على الطریقة التقلیدیة في الرفع من قیمة معامل صدق االختبار، 

ریقة ضمن طرق تقدیر الدرجات التي تجرى المقارنة فیما وفي الدراسة الحالیة تم استخدام ھذه الط
  . بینھا

 في ھذه الطریقة یقوم الطالب باختیار بدیل واحد فقط    :: ـ طریقة مستویات الثقة  لبدیل واحد  ـ طریقة مستویات الثقة  لبدیل واحد ٧٧
 إال أنھ یضع أمام ھذا البدیل مستوى ثقتھ ،كما في الطریقة التقلیدیة،لكل فقرة من فقرات االختبار

، ویوضح ) ثقة عالیة، ثقة متوسطة،تخمین( لصحیح وذلك في ثالث مستویات بأنھ ھو البدیل ا
  :  آلیة تقدیر الدرجات وفق ھذه الطریقة على النحو التاليStanley,(1975)ستانلي 

  : إذا كانت إجابة الطالب صحیحة فإنھ یتم تقدیر درجتھ على الفقرة على النحو التالي
  ثالث درجات ( إنھ یعطى ف) ثقة عالیة ( إذا حدد مستوى الثقة(  
  درجتین ( فإنھ یعطى ) ثقة متوسطة( إذا حدد مستوى الثقة(  
  درجة واحدة ( فإنھ یعطى ) تخمین ( إذا حدد مستوى الثقة(  

  : أما إذا كانت إجابة الطالب خاطئة فإنھ یتم تقدیر درجتھ على النحو التالي 
  ثالث درجات (فإنھ یحسم منھ ) ثقة عالیة ( إذا حدد مستوى الثقة (  
  درجتین ( فإنھ یحسم منھ ) ثقة متوسطة( إذا حدد مستوى الثقة(  
  صفر( فإنھ ال یعطى أي درجة ) تخمین ( إذا حدد مستوى الثقة(  

والفكرة الرئیسیة لھذه الطریقة ھي أن الطالب یعطى درجة  أكبر بحسب درجة ثقتھ 
  وفي المقابل فإنھ عندما ،المعرفة لدیھوفي ھذا محاولة لتقدیر ادق لمستوى ،باإلجابة الصحیحة 

یعطي ثقة عالیة إلجابة غیر صحیحة یعاقب بالدرجة الكافیة لمنعھ من التظاھر غیر المبرر بالثقة 
  ).(Stanley,1975في اإلجابة  
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وتشترك    : : طرق تتطلب  توزیع  توقعات احتمالیة أو نسب ثقة  على جمیع بدائل الفقرة طرق تتطلب  توزیع  توقعات احتمالیة أو نسب ثقة  على جمیع بدائل الفقرة::ثانیًاثانیًا
في أنھ یتم فیھا الطلب من الطالب أن یعطي درجات تقدیر أو نسب مئویة لمدى جمیع ھذه الطرق 

  : ثقتھ بكل بدیل من بدائل فقرة االختیار من متعدد، ومن ھذه الطرق ما یلي
  MMeetthhoodd  ooff  PPrroobbaabbiilliittyy  aassssiiggnneedd  ttoo   طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة   طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة  --١١

tthhee  ccoorrrreecctt  aannsswweerr : :وم الطالب بإعطاء نسب  مئویة  تعبر عن مدى في ھذه الطریقة  یق
 ویتم تقدیر ، ٪ ١٠٠تقدیره لصحة كل بدیل من البدائل بحیث یكون مجموع ھذه النسب مساویا لـ 

درجة المفحوص بأخذ النسبة المئویة التي اقترحھا للبدیل الصحیح لتعبر عن درجتھ على الفقرة، 
ستویات ثقة ویوزعھا على جمیع بدائل الفقرة إال وفي حین ان الطالب یقوم بوضع نسب مئویة أو م

  Rippey,1970(أنھ وعند تصحیح االختبار فإنھ یتم التعامل مع البدیل الصحیح فقط 
  ).٢٠٠٩ اللحیاني،;٢٠٠١عبدالوھاب،;

  أنھ على الرغم من بساطھ Rippey )  1970(وتؤكد نتائج الدراسة التي أجراھا ریبي 
ت تفوقا على غیرھا من الطرق في ثبات درجات االختبار القائم علیھا ھذه الطریقة إال أنھا أظھر

 كما  أظھرت ،وذلك عند مقارنتھا بخمس طرق أخرى لتقدیر درجات فقرات االختیار من متعدد
عبد (تفوقا على الطریقة التقلیدیة في  قیم معامالت  الصدق وفقا لنتائج  الدراسة التي أجراھا 

  . طریقة ھي أحدى طرق تقدیر الدرجات التي تضمنتھا الدراسة الحالیة ،  وھذه ال)٢٠٠١الوھاب، 
 یقوم الطالب في ھذه الطریقة   :  :IInnffeerrrreedd  CChhooiiccee  MMeetthhoodd ـ طریقة االختیار االستنتاجي  ـ طریقة االختیار االستنتاجي ٢٢

 ثم یتم حساب درجة ،بوضع نسب مئویة لكل بدیل من البدائل بحسب رأیھ حول مدى صحة كل بدیل
  : ة الفقرة  وفق القاعدة التالی

إذا كانت النسبة التي اقترحھا للبدیل الصحیح ھي األكبر بین  ) ١(یعطي الطالب الدرجة 
إذا  أعطى الطالب ألحد البدائل )  صفر(النسب المقترحة للبدائل األخرى،  ویعطي الدرجة  

). ٢٠٠١؛عبد الوھاب،Rippey,1970(الخاطئة نسبة مئویة أعلى مما أعطاه للبدیل الصحیح  
 ألن ، الحال یشترط في ھذه الطریقة أن ال یعطي الطالب نفس النسبة المئویة ألكثر من بدیلوبطبیعة

مثل ھذا الفعل ال یمكننا من الكشف عن البدیل الذي یراه الطالب األقرب لإلجابة الصحیحة، كذلك  
ظ  ویالح،٪١٠٠یجب التأكد من أن مجموع النسب التي وضعھا الطالب لجمیع البدائل مساویا لـ 

على ھذه الطریقة أنھا وإن كانت تعطینا معلومة حول أي البدائل ھو أكثر احتماال ألن یكون اإلجابة 
  .الصحیحة من وجھة نظر الطالب، إال أنھا ال تتعامل مع مستویات ثقة الطالب بھذا البدیل

تلف  ویرى الباحث أنھ على الجانب النظري فإن المعلومة التي تمدنا بھا ھذه الطریقة ال تخ
كثیرًا عن الطریقة التقلیدیة حیث أننا عند استخدام الطریقة التقلیدیة كذلك نعرف أن الطالب سیختار 

  . البدیل الذي یراه أكثر احتماال ألن یكون ھو البدیل الصحیح
  في ھذه الطریقة یقوم الطالب بتوزیع درجات ثقة : : SSpphheerriiccaall  MMeetthhoodd ـ الطریقة ا لكرویة  ـ الطریقة ا لكرویة ٣٣

لیة على جمیع بدائل الفقرة، ویكون ذلك في صورة نسب مئویة، ثم یتم حساب أو توقعات احتما
  ) : Rippey,1970 ؛ ٢٠٠٩اللحیاني،(درجة الفقرة وفق القانون  التالي 
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تستخدم ھذه الطریقة مع الفقرات    : :EEuucclliiddeeaann  FFuunnccttiioonn  MMeetthhoodd ـ الطریقة اإلقلیدیة  ـ الطریقة اإلقلیدیة ٤٤

ولتقدیر درجة ، توزیع أفضلیة اإلجابة على البدائلالتي لھا إجابة وحیدة وكذلك تلك التي تتطلب
كل بدیل من ) أفضلیة( لدرجة صحة ) الخبراء ( الفقرة  یتم حساب متوسط آراء الجماعة المرجعیة 

 ٢٠٠١عبدالوھاب،)  (س(البدائل ویكتب على شكل فترة ثقة أو نسبة مئویة ویرمز لھ بالرمز م
Rippey,1970,(ة التالیة ،  ثم یتم استخدام المعادل : 

  
 كذلك في ھذه الطریقة یقوم الطالب ::  SSqquuaarree  ffuunnccttiioonn  mmeetthhooddطریقة الدالة التربیعیة طریقة الدالة التربیعیة --٥٥

بتوزیع درجات ثقة أو توقعات احتمالیة على جمیع بدائل الفقرة، ویكون ذلك في صورة نسب 
  (De Finetti,1965) : مئویة، ثم یتم تقدیر درجة الطالب على الفقرة وفقًا للقانون التالي
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ً ، الطرق اللوغاریتمیة . ً ، الطرق اللوغاریتمیة ثالثا   تشترك ھذه الطرق في أنھا تتطلب  : :LLooggaarriitthhmmiicc  MMeetthhooddssثالثا

  : استخدام اللوغاریتمات لتقدیر درجة الطالب على الفقرة، ومن أھم ھذه الطرق ما یلي
ھ  في ھذه الطریقة یطلب من المفحوص أن یضع تقدیرا لمدى ثقت: :  الطریقة اللوغاریتمیة األولى  الطریقة اللوغاریتمیة األولى --١١

  وعند تصحیح ، ٪١٠٠بصحة كل بدیل من البدائل بحیث یكون مجموع النسب التي یضعھا 
اإلجابة یتم االعتماد على النسبة التي اقترحھا الطالب للبدیل الصحیح فقط  ثم یتم حساب الدرجة 

  :اللوغاریتمیة كما یلي  

  
باختیار بدیل واحد فقط من بین في ھذه الطریقة یجیب الطالب : :  ـ الطریقة اللوغاریتمیة الثانیة  ـ الطریقة اللوغاریتمیة الثانیة ٢٢

 ثم یقوم بتقدیر مدى ثقتھ بصحة ھذا البدیل بإعطاء درجة من عشرة أو مئة أو أي نھایة ،بدائل الفقرة
 ففي حالة كان البدیل الذي تم اختیاره صحیحا فإنھ یتم  تقدیر درجة الفقرة بحساب ،عظمى مناسبة

بدیل، إما إذا كان البدیل الذي تم اختیاره خاطئا فیتم لوغاریتم درجة الثقة التي حددھا الطالب لھذا ال
طرح درجة الثقة التي قدرھا من النھایة العظمى للثقة،  ثم یتم احتساب اللوغاریتم لناتج حاصل 

  .الطرح
  

تعتمد ھذه الطریقة كذلك على تقدیر الطالب لثقتھ بصحة البدیل : : الطریقة اللوغاریتمیة الثالثة الطریقة اللوغاریتمیة الثالثة --٣٣
  : ه، إال أنھ یتم حساب الدرجة وفق القانون التالي الذي یقوم باختیار
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)Kansup & Hakstian,1975(  

ویالحظ أن الطریقة اللوغاریتمیة األولى تتطلب قیام الطلبة بتوزیع درجات الثقة على جمیع 
بدائل الفقرة، أما في الطریقتین الثانیة والثالثة فإن الطلبة یقومون بإعطاء درجة ثقة واحده تخص 

یل وحید وھو البدیل الذي قاموا باختیاره كإجابة للفقرة، كما یجب التنبھ أنھ في كل الطرق السابقة بد
یجب أن یوضح للطالب طریقة التصحیح ومدى تأثرھا بزیادة تقدیر درجة الثقة إیجابا في حالة كون 

 ال تعكس  وذلك للحد من تقدیر درجات ثقة،اإلجابة صحیحة وسلبا في حالة كون اإلجابة خاطئة
  .الواقع الفعلي لثقة الطالب بالبدیل الذي اختاره

التصحیح من : : CCoorrrreeccttiioonn  ffoorr  GGuueessssiinngg  MMeetthhooddssرابعًا، طرق التصحیح من أثر التخمین رابعًا، طرق التصحیح من أثر التخمین 
 في االختبار الذي تتھیأ فیھ          أثر  التخمین  ھو العملیة التي یتم بھا تعدیل عالمة الطالب

ویلجأ الطالب للتخمین عندما ال تكون لدیھ ). ٢٢٢ ،٢٠٠٢عودة،(بة الفرصة للطالب أن یخمن اإلجا
ویعد التخمین ھو أحد أھم مصادر ). ١٩٩٢سواقد، (المعرفة التامة أو األكیدة باإلجابة الصحیحة 

الھویدي، (األخطاء العشوائیة التي من الممكن أن تؤثر على خصائص االختبار السیكومتریة 
یح من أثر التخمین على افتراض أن التخمین یتم بطریقة عشوائیة،  وتقوم معادلة التصح،)٢٠٠٤

  وأحد ھذه البدائل ھو ،من البدائل) ن( بحیث إذا كان لدینا فقرة اختیار من متعدد تحتوى على عدد 
فقط البدیل الصحیح،  فإن احتمال أن یتوصل الطالب  إلى اإلجابة  دون أن یكون  یعرفھا  ھو  

Rand,1981)( ثالثة طرق رئیسیة یمكن خاللھا الحد من التخمین العشوائي لدى الطلبة ،وھناك
  : وھذه الطرق ھي

 تعد ھذه الطریقة ھي الطریقة التقلیدیة واألكثر شھرة ) :) :أسلوب العقاب أسلوب العقاب ( ( الطریقة األولى الطریقة األولى --١١
 وصفر عن كل ، وفیھا یمنح الطالب درجة عن كل إجابة صحیحة،واستخداما  لتصحیح أثر التخمین

عن كل فقرة قام باإلجابة عنھا ) ١ –البدائل / ( ١ و یطرح من درجتھ ، تم تركھا دون إجابةفقرة 
،واالفتراض الذي تقوم علیھ ھذه الطریقة ھو )(Andra& Magnano,2011,236بشكل خاطئ  

أن المفحوص في حالة عدم معرفتھ لإلجابة الصحیحة للفقرة سیختار عشوائیًا من بین جمیع بدائل 
وبناء على ذلك فإن استخدام ھذه الطریقة یقتضي أن یخصم جزء من العالمة التي یحصل الفقرة، 

علیھا المفحوص مقابل ذلك الجزء من عالمتھ الذي یتوقع أن یكون قد حصل علیھا نتیجة استخدامھ 
 وبما أن مقدار ذلك الجزء غیر معروف فإنھ یتم تقدیره من عدد اإلجابات غیر ،التخمین العشوائي

یقابلھ ) ١-عدد بدائل الفقرة (یحة، بحیث أن كل عدد من اإلجابات غیر الصحیحة التي تساوي الصح
  ).١٩٩٢سواقد،(إجابة صحیحة واحده حصل علیھا المفحوص باستخدام التخمین العشوائي 

 ووفقًا لھذه الطریقة فإن درجة الطالب بعد تعدیلھا من أثر التخمین یمكن حسابھا وفق 
  : القانون التالي
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عدد الفقرات  التي أجاب : عدد الفقرات التي أجاب علیھا الطالب إجابة صحیحة، خ : س :  حیث 
، (Baradaran,2009). عدد بدائل فقرة االختیار من متعدد : ل   ،علیھا الطالب إجابة خاطئة

بیق ویالحظ أن الطالب إذا أجاب بطریقة عشوائیة عن جمیع األسئلة ستكون درجتھ المتوقعة بعد تط
  )(Andra& Magnano,2011ھذه المعادلة صفر  

الفكرة الرئیسیة لھذه الطریقة ھي  تحفیز الطالب لكیال ) : ) : أسلوب المكافأةأسلوب المكافأة( ( الطریقة الثانیة  الطریقة الثانیة  --٢٢
یخمنوا عشوائیًا، وذلك عن طریق إضافة بعض الدرجات للطالب الذي لم یخمن، ویتم تقدیر 

  : ركھا الطالب دون إجابة، وذلك وفقًا للمعادلة التالیةالدرجات المضافة في ضوء عدد الفقرات التي ت

  
عدد الفقرات التي تركھا :   م ،عدد الفقرات التي أجاب علیھا الطالب إجابة صحیحة: س :  حیث 

  ).٢٠٠٢عودة، (عدد البدائل   : ،  ل )المحذوفة(الطالب دون إجابة 
ه الطریقة یتم الجمع بین أسلوبي العقاب في ھذ) : ) : أسلوب المكافأة والعقاب أسلوب المكافأة والعقاب ( ( الطریقة الثالثة الطریقة الثالثة --٣٣

 ویكافأ على الفقرات التي ،والمكافأة حیث  یعاقب الطالب على الفقرات التي یتوقع انھ خمن فیھا
  :   ویتم ذلك وفقا للمعادلة التالیة،)الفقرات المحذوفة (تركھا دون تخمین 

  
عدد الفقرات التي أجاب :  خ ،حیحةعدد الفقرات التي أجاب علیھا الطالب إجابة ص: س :     حیث 

عدد :  ل ،)المحذوفة(عدد الفقرات التي تركھا الطالب دون إجابة :  م ،علیھا الطالب إجابة خاطئة
  . (Bush,2001)البدائل

  :الدراســــــات والبحوث المرتبطة
   ::متعددمتعددالدراسات التي تناولت طرق تقدیر الدرجات في اختبارات  االختیار من الدراسات التي تناولت طرق تقدیر الدرجات في اختبارات  االختیار من :  :  المحور األول المحور األول 

انطالقًا من إیمان العدید من الباحثین بوجود بعض أوجھ القصور في الطریقة التقلیدیة 
المستخدمة في تقدیر درجات فقرات اختبارات االختیار من متعدد، والمتمثل في أنھا تشجع الطلبة 

ة فیما یخص على التخمین العشوائي، كما أنھا ال تسمح بالتمییز بین المستویات المختلفة لدى الطلب
، قدمت العدید من الدراسات التي تھدف )Kurz,1999(المعرفة التي تقیسھا الفقرة االختباریة  

الستقصاء عدد من الطرق البدیلة في تقدیر درجات فقرات اختبارات االختیار من متعدد، وذلك 
 ،سیكومتریةللكشف عن مدى فاعلیتھا في تحسین القیاس، وزیادة دقتھ، والرفع من قیم خصائصھ ال

 Sabersو     ومن  أوائل ھذه الدراسات  كانت الدراسة التي أجراھا كل من سابرز ووایت 
&White (1969) والتي ھدفت لبحث أثر طریقة تقدیر الدرجات الوزنیة لدیفز على كال من 

أظھرت  وقد ، وذلك بالمقارنة مع  طریقة تقدیر الدرجات التقلیدیة،الصدق التنبؤي لالختبار وثباتھ
 إال أن ھذه الزیادات لم تكن ذات ،النتائج ارتفاع قیمة معامل الثبات بعد استخدام الطریقة الوزنیة

 وكذلك األمر فیما یتعلق بالصدق التنبؤي فلم یكن ھناك أي تأثیر ذو داللة إحصائیة ،داللة إحصائیة 
 ) 1970(جرى  ریبي كما أ.  یعود الختالف طریقة تقدیر درجات االختبار على صدقة التنبؤي

Rippey دراسة  كانت بھدف المقارنة بین ثبات درجات  خمسة طرق لتقدیر الدرجات  وھي :
 والطریقة  اللوغاریتمیة، والطریقة الكرویة،  والطریقة ,طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة

جات كل طریقة وذلك بعد  وقد قام الباحث بحساب ثبات در،اإلقلیدیة، وطریقة االختیار االستنتاجي
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أن طبق المستوى االول من اختبار التقدم التعلیمي المتسلسل للكتابة وفق كل طریقة من الطرق 
السابقة  وقد أظھرت نتائج الدراسة أن طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة والتي تعد األكثر 

 الطریقة اإلقلیدیة بمعامل ثبات ثم) ٠٫٦٩(بساطة ھي األعلى في درجة الثبات بمعامل ثبات بلغ 
) ٠٫٤٩(ثم الطریقة الكرویة بمعامل ثبات ) ٠٫٥٠(ثم الطریقة اللوغاریتمة بمعامل ثبات ) ٠٫٥٨(

 Thompsonكذلك قدم  ثومسون ). ٠٫٤٧(وأخیرا طریقة االختیار االستنتاجي بمعامل ثبات
یر درجات فقرات االختیار من  دراسة جاءت بھدف المقارنة بین الطریقة التقلیدیة في تقد(1976)

متعدد وبین الطریقة الذاتیة والتي یقوم  فیھا الطالب بتجریب البدائل حتى الوصول للبدیل الصحیح  
Answer-until-correct  وقلق الطالب، وذلك من حیث أثر كال منھما على تحصیل الطالب ، 

 كیمائیة بحیث وضع غطاء وقد صمم الباحث أوراق االختبار بطریقة،وثبات درجات االختبار
 أو ،وذلك عندما یكون البدیل خاطئ )  0( كربوني بجوار كل بدیل ووضع تحتھ أما العالمة 

وبعد تحلیل البیانات أظھرت النتائج  أن الطالب . وذلك عندما یكون البدیل صحیح ( + )  العالمة 
 الطلبة الذین اختبروا بالطریقة الذین اختبروا بالطریقة الذاتیة كانوا أقل قلقا وأكثر تحصیال من

 أما فیما یخص ثبات درجات االختبار فلم تظھر النتائج وجود ، أال أن الفروق لم تكن كبیرة،التقلیدیة
 دراسة ١٩٨٣) سواقد(كما أجرى . أیة فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین في درجة الثبات

ت االختیار من متعدد على الخصائص بھدف المقارنة بین أثر ثالث طرق لتصحیح اختبارا
 وقد  ،السیكومتریة لالختبار عند مفحوصین من مستویات تحصیل ودرجات مخاطرة مختلفة

الطریقة التقلیدیة، طریقة استخدام معادلة التصحیح ألثر التخمین، (استخدمت الدراسة كل من 
ثالثة نماذج متكافئة من اختبار ، وذلك بعد أن قام الباحث بإعداد )طریقة استخدام االختیار الجزئي

یقیس تحصیل الطالب في مادة العلوم للصف الثالث متوسط  حیث تم تطبیق وتصحیح كل نموذج 
 وقد أظھرت النتائج عدم وجود فروق ،من ھذه النماذج وفق تعلیمات كل طریقة من الطرق الثالث

وذوي المخاطرة المنخفضة  ،ذات داللة إحصائیة بین درجات المفحوصین ذوي المخاطرة العالیة
 في حین كانت ھناك ، طریقة االختیار الجزئي،عندما تم تصحیح االختبار بكل من الطریقة التقلیدیة

 وذوي المخاطرة ،فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المفحوصین ذوي المخاطرة العالیة
 لصالح المفحوصین ذوي المنخفضة عندما تم تصحیح االختبار وفق معادلة التصحیح ألثر التخمین

 كما أظھرت النتائج أن ھناك زیادة ذات داللة إحصائیة في قیمة معامل الثبات  ،المخاطرة العالیة
بالمقارنة مع قیمة )   ومعادلة التصحیح من أثر التخمین،االختیار الجزئي( عند استخدم طریقتي 

ارت نتائج الدراسة إلى ان طریقة  وفي المجمل أش،معامل الثبات عند استخدام الطریقة التقلیدیة
 وطریقة استخدام معادلة التصحیح من أثر ،االختیار الجزئي أفضل من كل من الطریقة التقلیدیة

التخمین، وقد فسر الباحث ذلك  بتمیز ھذه الطریقة بأنھا تسمح للمفحوص باستغالل معرفتھ 
دراسة بھدف الكشف عن أثر ) ١٩٨٦(كما قدم العدل .    وبقدرتھا على ضبط أثر التخمین ،الجزئیة

 وذلك من ،بعض طرق تقدیر الدرجات للفقرات على ثبات االختبارات ذات االختیار من متعدد
ھل تؤثر الطرق المختلفة لتقدیر الدرجات على ثبات : خالل اإلجابة على التساؤالت التالیة

ت على طریقة حساب الثبات؟ ھل  ھل یتوقف تأثیر الثبات بالطرق المختلفة لتقدیر الدرجا،االختبار؟
یتوقف تأثیر الثبات بالطرق المختلفة لتقدیر الدرجات على نوع االختبار؟  وقد أظھرت نتائج 

الدراسة  المتعلقة باالختبار التحصیلي عدم وجود فروق ذات إحصائیة بین طریقتي حساب الثبات  
معادلة ألفا (طریقتي حساب الثبات وكذلك بین )  معادلة ألفا كرونباخ،معادلة سبیرمان ـ بروان(

وذلك بالنسبة لجمیع طرق تقدیر الدرجات المستخدمة في الدراسة، في ) كرونباخ وإعادة االختبار
معادلة سبیرمان (حین أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طریقتي حساب الثبات 

طریقة االحتمال المقترح ( رجات ھما في طریقتین من طرق تقدیر الد)  إعادة االختبار،ـ بروان
 أما النتائج المتعلقة باختبار التفكیر االستنباطي فأظھرت ،)لإلجابة الصحیحة والطریقة اللوغاریتمیة
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 براون، - معادلة سبیرمان(أنھ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طریقتي حساب الثبات 
معادلة سبیرمان (ة بین طریقتي حساب الثبات ووجود فروق ذات داللة إحصائی) ومعادلة كرونباخ

وذلك لجمیع ) معادلة كرونباخ و إعادة االختبار( وكذلك بین طریقتي )   وإعادة االختبار، بروان–
 وعند المقارنة بین نوعي االختبار أظھرت النتائج  ،طرق تقدیر الدرجات المستخدمة في الدراسة

لتقدیر الدرجات في االختبار التحصیلي یختلف عنھ في أن تأثر ثبات االختبار بالطرق المختلفة 
دراسة  بھدف تقصى أثر بعض طرق ) ١٩٨٦(كذلك أجرى محمود .  اختبار التفكیر االستنباطي

تقدیر الدرجات على ثبات االختبارات مرجعیة المحك ذات االختیار من متعدد، حیث قام الباحث 
رجعي المحك في مادة الجبر للصف التاسع  وقام بإعداد صورتین متكافئتین من اختبار تحصیلي م

 وبعد جمع البیانات وتحلیلھا ، طالب٥٨٠بتطبیق كل صورة من  صور االختبار على عینة مكونة 
 كما ،أظھرت الدراسة أن الثبات المحسوب یختلف باختالف الطریقة المستخدمة لحساب الثبات

رق حساب ثبات االختبارات مرجعیة أظھرت وجود تأثیر مشترك بین طرق تقدیر الدرجات وط
 فقد كشفت النتائج أنھ عند استخدام طریقة تقدیر الدرجات التقلیدیة كانت طریقة لفنجستون ،المحك

لحساب الثبات كانت األفضل فیما لم یكن ھناك أیة فروق بین  طریقة ھارس وطریقة ھامیلتون 
ما عند استخدام طریقة الدرجات الذاتیة، والجینا لتقدیر معامل ثبات االختبارات مرجعیة المحك، أ

فظھر أنھ ال توجد فروق بین طریقة لفنجستون وطریقة ھارس في تقدیر معامل الثبات، فیما كانت 
طریقة ھارس أفضل من طریقة ھامیلتون والجینا،  وعند استخدام طرق وزن الثقة لتقدیر الدرجات 

ال المقترح، والطریقة اللوغاریتمیة، فلم یكن فقد أظھرت النتائج أن عند استخدام طریقتي االحتم
ھناك أیة فروق بین طریقة لفنجستون، وطریقة ھارس وطریقة ھامیلتون والجینا، في تقدیر معامل 
الثبات، أما عند استخدام طریقة توزیع الثقة فقد أظھرت النتائج أنھ ال توجد فروق بین طریقة 

ما كانت طریقة لفنجستون أفضل من طریقة لفنجستون، وطریقة ھارس في حساب الثبات، فی
) ١٩٩٢(كما قام سواقد .ھامیلتون والجینا، وطریقة ھارس أفضل من طریقة ھامیلتون والجینا

بدراسة ھدفت الختبار صحة االفتراضات النظریة التي تقوم علیھا بعض الطرق المقترحة لتصحیح 
م ھذه الطرق على الخصائص السیكومتریة اختبارات االختیار من متعدد، والمقارنة بین أثر استخدا

معامل صعوبة الفقرة، معامل تمییزھا، مؤشر ثبات الفقرة، ومؤشر : للفقرات والمتمثلة بكل من 
 ،الطریقة التقلیدیة(  وقد تناولت الدراسة أربعة طرق لتقدیر درجات االختیار من متعدد ھي ،صدقھا

، )الجزئي، وطریقة استبعاد البدائل غیر الصحیحةمعادلة التصحیح ألثر التخمین، طریق االختیار 
ولتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث باستخدام اختبارین متكافئین في مادة أسالیب القیاس أحدھما 
مقالي واآلخر من نوع االختیار من متعدد وقدم االختبارین وفق نموذج تجریبي على  عینة من 

بد وذلك بعد أن قام بتقسیم الطلبة إلى أربع مجموعات طلبة كلیة تأھیل المعلمین العالیة في أر
متكافئة ثم  قدم االختبار المقالي لجمیع طلبة ھذه المجموعات األربع بطریقة متشابھة أما  اختبار 
االختیار من متعدد فقد قدمھ لكل مجموعة وفق  تعلیمات تختلف عن المجموعات األخرى وفقا 

الخاصة بكل مجموعة، وقد أظھرت نتائج الدراسة ) صحیحالت(الختالف طریقة تقدیر الدرجات 
المتعلقة بصحة االفتراضات النظریة، عدم صحة االفتراض النظري الذي تقوم علیھ معادلة 

االختیار : التصحیح من أثر التخمین، وصحة االفتراض النظري الذي تقوم علیھ كل من طریقة 
نتائج المتعلقة بأثر استخدام الطرق األربع على  واستبعاد البدائل غیر الصحیحة، أما ال،الجزئي

الخصائص السیكومتریة للفقرات فأظھرت أن أعلى قیمة لمعامل صعوبة الفقرات كانت عند 
 فیما جاءت أقل قیمة لمعامل الصعوبة عند استخدام معادلة ،استخدام طریقة تقدیر الدرجات التقلیدیة

معامل التمییز، ومؤشر الثبات، ومؤشر ( صائیات التصحیح ألثر التخمین، وجاءت أعلى قیم لإلح
عند استخدام طریقتي االختیار الجزئي، واستبعاد البدائل فیما كانت أقل قیم لھذه ) صدق الفقرات

اإلحصائیات عند استخدام معادلة التصحیح ألثر التخمین، وقد فسر الباحث ھذه النتائج بأنھ عند 
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فإن تعلیمات االختبار وسلم )  واستبعاد البدائل،لجزئياالختیار ا(استخدام كل من الطریقتین 
 ، یسمح للمفحوص باستخدام معرفتھ الجزئیة،)٣+ الى ٣-( الدرجات الذي یشكل متصل یمتد من 

ویمنحھ درجة تتناسب مع ما لدیھ من ھذه المعرفة، وفي الوقت نفسھ یحد من التخمین العشوائي 
. دام الطریقة التقلیدیة أو عند استخدام معادلة التصحیحوھو األمر الذي ال یتوفر سواء عند استخ

دراسة ھدفت للمقارنة بین عدة طرق لتقدیر الدرجات على ) ٢٠٠١(كذلك أجرى عبد الوھاب 
 ،الطریقة التقلیدیة: صدق اختبار مرجعي المحك من نوع االختیار من متعدد،  وھذه الطرق ھي 

 ، والطریقة التربیعیة، و طریقة االختیار االستنتاجي،وطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة
والطریقة التجریبیة، وقد أظھر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین قیم معامالت 
صدق االختبار تعود الختالف طریقة تقدیر الدرجات المتبعة، حیث كان االختبار المصحح وفق 

 أعلى في قیمة معامل الصدق من كال من الطریقة التقلیدیة )٠٫٩١٧( الطریقة التجریبیة والبالغة 
، كذلك كانت قیمة معامل صدق االختبار )٠٫٣٣١( وكذلك الطریقة التربیعیة ،)٠٫٨٣٨(والبالغة 

أعلى منھا  عند تصحیحھ وفق الطریقة ) ٠٫٨٩٥( عند تصحیحھ وفق طریقة االحتمال المقترح 
والطریقة ) ٠٫٩٦٩(ق بین طریقتي االختیار االستنتاجي ،كذلك كانت ھناك فرو)٠٫٨٣٨(التقلیدیة 

التقلیدیة  لصالح طریقة االختیار االستنتاجي، والتي كانت كذلك أفضل في قیم معامل الصدق من 
وفي ضوء ). ٠٫٣٣١(  والطریقة التربیعیة ، وطریقة االحتمال المقترح،كال من  الطریقة التجریبیة

خدام بعض طرق تقدیر الدرجات الوزنیة التي أسھمت في زیادة نتائج الدراسة أوصى الباحث باست
دراسة قام فیھا  باقتراح معادلة ) ٢٠٠٣(كما قدم  دودین . صدق االختبار مقارنة بالطریقة التقلیدیة

جدیدة یمكن استخدامھا للتصحیح درجات االختبار من أثر التخمین وذلك في اختبارات االختیار من 
 كما قام الباحث ،اة مستوى جاذبیة البدیل عند حساب درجة السؤال النھائیة وتم فیھا مراع،متعدد

بالمقارنة بین ھذه المعادلة والمعادلة التقلیدیة المستخدمة لتصحیح أثر التخمین، من حیث تأثیر كال 
منھما على تقدیر مستویات الطالب، وعلى ثبات درجات االختبار، وقد أظھرت النتائج أن المعادلة 

رحة كانت لھا أفضلیة في مكافئة الطلبة على حسن اختیارھم للبدیل األقرب للصواب واألكثر المقت
صحة كما أن الدرجات كانت أعلى في قیمة الثبات عند استخدام ھذه المعادلة مقارنة بالمعادلة 

بدراسة جاءت بھدف الكشف عن أثر بعض طرق تقدیر ) ٢٠٠٩(كذلك قامت اللحیاني .   التقلیدیة 
على ثبات وصدق درجات اختبار تحصیلي في )التقلیدیة، التجریببة، االحتمالیة، المكافأة ( رجات الد

 وقد أظھرت ،الریاضات ذي االختیار من متعدد لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمة،
درجات نتائج الدراسة أن كال من الطریقة التقلیدیة واالحتمالیة كانتا ھما األعلى في قیم ثبات 

االختبار، فیما كانت طریقة المكافأة ھي األقل في قیمة الثبات، كما أظھرت النتائج أن الصدق 
التالزمي كان ھو األعلى قیاسا بالصدق التنبؤي وذلك لجمیع طرق تقدیر الدرجات المستخدمة في 

دف  دراسة على المجتمع المالیزي بھLau et al.(2011)كذلك أجرى  الو وآخرون . الدراسة
الكشف عن فاعلیة تطبیق برنامج حاسوبي لتقدیر درجات فقرات اختبارات االختیار من متعدد  
یستخدم طریقة  لتقدیر الدرجات تجمع بین أسلوب استبعاد البدائل الخطأ واألسلوب التقلیدي لتقدیر  

  Number Right Elimination Testing (NRET))  عدد اإلجابات الصحیحة(الدرجات 
ما درجة استخدام الطلبة للتخمین عند تطبیق طریقة : من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة وذلك 

في ) (NRET؟، ما مدى كفاءة طریقة تقدیر الدرجات ) (NRETتقدیر الدرجات المتبعة بالدراسة 
في الكشف عن ) (NRETالكشف عن المعرفة الجزئیة ؟ ما مدى كفاءة طریقة تقدیر الدرجات 

م في المعرفة لدى الطلبة؟، ھل ھناك فرق في قیمة ثبات االختبار عند استخدام الطریقة سوء الفھ
 وقد أظھرت نتائج الدراسة ، المستخدمة في الدراسة؟NRET)(التقلیدیة لتقدیر الدرجات وطریقة 

كانت درجات التخمین أقل ما  یمكن، كما  أمكن )  NRET(أنھ عند استخدام طریقة تقدیر الدرجات 
 وفھمھم الخاطئ وذلك لكل فقرة ،خالل استخدام ھذه الطریقة  الكشف عن معرفة الطلبة الجزئیةمن 
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من فقرات االختبار، كذلك أظھرت النتائج أن ثبات درجات االختبار كان أعلى عند استخدام طریقة 
سیج و كما أجرى  ل. مقارنة بثبات درجاتھ عند استخدام الطریقة التقلیدیة) NRET(تقدیر الدرجات 

 دراسة جاءت بھدف تقدیم عرض شامل ألھم طرق تقدیر  Lesage et al. (2013) آخرون 
درجات االختیار من متعدد  المستخدمة في التعلیم العالي وذلك وصوال إلى تحدید نقاط ضعف وقوة 
كل منھا، ولحصر ھذه الطرق قام الباحثون بمسح  الدراسات تناولت طرق تقدیر الدرجات منذ عام 

 وقد تم حصر أھم الطرق التي یشیع  تناولھا في ھذه الدراسات ، لحین إجراء البحث١٩٧٩
 طریقة ،القاعدة التي یتم في ضوئھا تقدیر الدرجات: (والمقارنة بینھا من خالل ستة  معاییر ھي 

، )ة  القضایا التعلیمیة ذات عالق، عامل التخمین،  مراعاة المعرفة الجزئیة، الثبات والصدق،اإلجابة
بالنسبة للطریقة التقلیدیة في تقدیر : وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان من أھمھا ما یلي 

 كما یعاب ،الدرجات فقد أشارت الدراسات إلى تدنى  ثبات درجاتھا بسبب تدخل عامل التخمین
 أما ،ھم علیھ وأنھا تشجع الطالب على التخمین وتكافئ،علیھا عدم مراعاتھا لمعرفة الطالب الجزئیة

طریقة التصحیح من أثر التخمین عن طریق العقاب فقد اشارت الدراسات إلى وجود زیادة طفیفة 
في معاملي ثبات وصدق االختبارات التي تقوم علیھا إال أن نتائج الدراسات لم تكن متفقھ حول ھذه 

 ،دم تقبل الطالب لھا وع، ویؤخذ على ھذه الطریقة عدم مراعاتھا لمعرفة الطالب الجزئیة،الزیادة
كما أنھا لم تمنع الطالب من التخمین بل أدخلت عامًال أخرًا یمكنھ أن یؤثر على تباین الدرجات وھو 

  أما طریقة التصحیح من أثر الخمین عن طریق المكافأة فقد جاءت ،سلوك التخمین لدى الطالب
 ویؤخذ علیھا أنھا ال ،)دقالثبات والص(نتائج الدراسات متعارضھ حول خصائصھا السیكومتریة 

تراعي المعرفة الجزئیة للطالب،  وكذلك  تأثر تباین الدرجات فیھا بسلوك التخمین لدى الطالب، إال 
 ،أن ھذه الطریقة كانت أكثر مناسبة للطالب من طریقة التصحیح ألثر التخمین عن طریق العقاب

 الطریقة التجریبیة أو ،ة الحذفطریق(أما طرق تقدیر الدرجات التي تراعي االتقان الجزئي  
فقد جاءت نتائج الدراسات غیر متسقة حول خصائصھا )  طریقة مستویات الثقة ،االختیار الجزئي

 فیما تشترك ،السیكومتریة  إال أن ھذه الطرق تتمیز عن سابقاتھا بمراعاتھا لمعرفة الطالب الجزئیة
كن أن یؤثر على تباین الدرجات وھو مع طرق التصحیح ألثر التخمین في إدخال عامل جدید یم

سلوك التخمین لدى الطالب، كما یؤخذ علیھا أن تطبیق اختباراتھا وتصحیحھا  أكثر تعقیدا من 
  .الطریقة التقلیدیة
الدراسات التي قارنت بین االختبارات التي تستند إلى النظریة الكالسیكیة الدراسات التي قارنت بین االختبارات التي تستند إلى النظریة الكالسیكیة : المحور الثاني 

  ،،االستجابة للمفردةاالستجابة للمفردةواالختبارات التي تستند إلى  نظریة واالختبارات التي تستند إلى  نظریة 
أجریت العدید من الدراسات التي حاولت المقارنة بین المدخلین النظریین ومن أھم ھذه الدراسات 

 والتي أظھرت أنھ على الرغم من االختالفات النظریة الواضحة بین Fan (1998(دراسة  فان 
ھما ال تزال بحاجة إلى مزید النظریة الكالسیكیة، ونظریة استجابة الفقرة إال أن الفروق العملیة بین

خصائص كل من  من الدراسة، حیث بحثت ھذه الدراسة المقارنة التجریبیة بین النظریتین في
 وفي ثبات إحصائیات الفقرة عبر عینات المشاركین المختلفة، ،فقرات االختبار، وقدرات الطالب

المستمدة من النظریة ) البمستویات قدرات الط(وقد أظھرت نتائج الدراسة أن إحصائیات األفراد 
الكالسیكیة متماثلة بدرجة كبیرة مع إحصائیات األفراد المستمدة من نماذج نظریة االستجابة للمفردة 

كما قام . الثالثة، كذلك جاءت مؤشرات صعوبة الفقرة المستمدة من النظریتین متماثلة بدرجة كبیرة
الت صعوبة وتمییز الفقرات المستمدة من  بدراسة ھدفت للمقارنة بین معام Stage (1999(ستیج 

النظریة الكالسیكیة وتلك المستمدة من نظریة االستجابة للمفردة وذلك عن تطبیق اختبار قبلي، 
وعند تطبیق اختبار بعدي، وكذلك مقارنة مدى استقرار ھذه المؤشرات اإلحصائیة في االختبار 

 وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود توافق بین ، والبعدي وذلك في كل من اإلطارین النظریین،القبلي
النتائج المستمدة من اإلطارین النظریین بدرجة جیدة جدا، اال ان التوافق في تقدیر مؤشرات 
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 Cantrell (1997(كذلك أجرى كانتریل . الصعوبة كان أكبر منھ عند تقدیر مؤشرات التمیز
 تدریج قدرات األفراد وفق نموذج راش دراسة أستخدم فیھا تحلیل االنحدار إلیجاد العالقة بین

األحادي وبین تدریج قدرات األفراد وفق النظریة الكالسیكیة، ولرسم مخطط االنتشار وخط 
االنحدار لتوزیع قدرات األفراد وفق المدخلین النظریین، وقد جاءت النتائج متحدیة التوجھ النظري 

كي بسبب تحرر تقدیر القدرات وفق ھذا القائل بتفوق نموذج راش األحادي على المدخل الكالسی
النموذج من خصائص كل من األفراد، والفقرات، حیث أظھرت النتائج إلى أن معامل االرتباط بین 
تدریج القدرات وفق نموذج راش ودرجات االفراد وفق النظریة الكالسیكیة كان مرتفعًا جدًا حیث 

 وفق نموذج راش لم یكن بالفعل متحررًا من وھذا یشیر إلى أن تقدیر القدرة) ٠٫٩٨٥(بلغت قیمتھ 
خصائص األفراد والفقرات، أو أن تدریج القدرات وفق المدخل الكالسیكي لھ نفس القدر من 

 دراسة Ndalichako&Rogers (1997)كما  أجرى كل من ندالیتشاكو وروجرز . التحرر
لكالسیكیة، ونظریة بھدف المقارنة بین ثالث نظریات لتقدیر قدرات الطالب ھي النظریة ا

االستجابة للمفردة بنماذجھا األحادي والثنائي والثالثي، ونظریة الدرجة المحددة، وقد تمت المقارنة 
النماذج اللوغاریتمیة الثالثة، والنموذج (ـ ما إذا كانت النماذج الخمسة ) أ: (من خالل دراسة

ـ  مدى ) ب(ب بطریقة متشابھة، ترتب قدرات الطال) الكالسیكي، ونموذج نظریة الدرجة المحددة
التقارب أو  بین الدرجات المقدرة بكل نموذج من النماذج الخمسة مع الدرجات المقدرة من بقیة 

 وقد أظھرت النتائج وجود  تشابھ كبیر بین النماذج الخمسة في ترتیب الطالب وفق ،النماذج
سیكیة ھو النموذج اللوغاریتمي  إال أن أكثر النماذج اتفاقا مع نموذج النظریة الكال،قدراتھم
 فیما كان النموذج األقل اتفاقا مع نموذج النظریة الكالسیكیة ھو نموذج نظریة الدرجة ،PL3الثالثي

 كانا أكثر النماذج الخمسة PL3 &PL2المحددة كما أظھرت النتائج أن النموذجین الثالثي والثنائي
بدراسة ھدفت للمقارنة بین النظریة ) ٢٠٠٠(كذلك قامت جمحاوي . اتفاقا في تقدیر الدرجات

صعوبة الفقرات، تمییز الفقرات، ( التقلیدیة ونظریة االستجابة للمفردة في أربعة متغیرات ھي 
 وأظھرت نتائج الدراسة وجود اتفاق عالي بین النظریتین في تقدیر ،) معامل الثبات،تدریج القدرات

خلین متدنیا عند تقدیر القوة التمییزیة للفقرات  في حین كان االتفاق بین المد،صعوبة الفقرات
وخاصة عند المقارنة بالنموذج اللوغاریتمي الثالثي والذي بلغت درجة ارتباط مؤشرات التمییز 

والتي تدل على ارتباط بدرجة ) ٠٫٢٦(المستمدة منھ بنظریاتھا المستمدة وفق بالنظریة التقلیدیة 
. فحوصین فقد أظھرت النتائج توافقًا كبیرًا بین النظریتینضعیفة، أما فیما یخص توزیع قدرات الم

 السابقة، حین  Fan  متسقة إلى حد ما مع نتائج دراسة فانStage (2003(كما جاءت دراسة ستیج 
بحثت  ما إذا كانت نماذج نظریة االستجابة للمفردة قابلة للتطبیق في اختبار االستعداد المدرسي 

طلبة لمواصلة التعلیم العالي في السوید، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن السویدي المستخدم لقبول ال
مناسبة بیانات االختبار للنموذج البارامتري كانت محل شك، خاصة عند تطبیق نموذج النظریة 
الحدیثة على االختبار ككل، كما أظھرت أن تطبیق نماذج النظریة الحدیثة لم یقدم أیة إضافة لجودة 

 دراسة جاءت بھدف معرفة أي من نماذج Wiberg (2004)أجرى وایبیرج كذلك . االختبار
ھو األكثر ) PL3 أو الثالثي ،PL2 أو الثنائي ،PL1األحادي (ابة للمفردة اللوجستیة نظریة االستج

 وقد خلصت النتائج إلى أن ،مالئمة الستخدامھ في االختبار النظري لرخص القیادة في السوید
 كان ھو األفضل واألكثر كفاءة الستخدامھ في االختبار PL3ثي المعلم  النموذج اللوجستي الثال

النظري للقدرة على القیادة، وفیما یخص المقارنة بین المؤشرات التي تم الحصول علیھا من تحلیل 
االختبار وفق النظریة الكالسیكیة والحدیثة تم التوصل إلى أنھ كال منھما أعطت معلومات قیمة 

أما في  . منھا وتضمنیھا عند تحلیل االختبار النظري لرخص القیادة  في السویدیجب االستفادة 
  فقد كانت نتائجھا مؤكدًة تفوق Ainol&Noor (2006)الدراسة التي قدمھا كل من اینول ونور 

نماذج نظریة االستجابة للمفردة الستخدامھا، حیث  أظھرت النتائج أنھ ال یمكن االعتماد فقط على 
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كالسیكي في تحلیل فقرات االختبار ألنھ ال یمدنا بمعلومات عن الطالب ذوي المستویات المدخل ال
كما . المختلفة في القدرة وھو األمر الذي أمكن توفره بعد تحلیل الفقرات وفق نظریة استجابة الفقرة

دراسة بھدف المقارنة بین النظریة الكالسیكیة لالختبار والنموذج ) ٢٠٠٧(قدمت  الحكماني 
للوغاریتمي ثنائي البارامتر من حیث تقدیر مستویات قدرة الطالب وفقا ألدائھم في اختبار ا

المصفوفات العادیة لرافن، وكذلك من حیث مدى استقرار المؤشرات اإلحصائیة للفقرات االختباریة 
ة والمتمثلة في صعوبة الفقرات وتمییزھا وذلك باختالف الصفوف الدراسیة، وأظھرت نتائج الدراس

بأن ھناك تشابھًا كبیرًا في ترتیب درجات الطالب المقدرة وفقا للمدخلین الكالسیكي والنموذج ثنائي 
البارامتر، إال أن قیم درجات الطالب وفق النموذج الكالسیكي تختلف بشكل كبیر عن القیم المقدرة 

ختباریة المستمدة من وفق النموذج الثنائي، كما أظھرت النتائج أن المؤشرات اإلحصائیة للفقرات اال
وقام عباینة . النموذج الثنائي كانت أكثر استقرارا من تلك المقدرة باستخدام النظریة الكالسیكیة

بدراسة ھدفت إلى استقصاء الالتغیر في تقدیر إحصائیات الفقرة باستخدام كل من نظریة ) ٢٠٠٨(
 نتائج الدراسة أن افتراض الالتغیر االستجابة للمفردة والنظریة الكالسیكیة في القیاس  وقد أظھرت

في تقدیر معلمتي الصعوبة والتمییز قد تحقق عند استخدام عینات ذات قدرات متقاربة وذلك عند 
استخدام النموذج اللوغاریمي اللوجستي الثالثي المعلمة، في حین لم یتحقق عند استخدام نظریة 

كما أجرى كل من .  علمة التخمین فلم  یتحقق أما افتراض الالتغیر لتقدیرات م،القیاس الكالسیكیة
 دراسة جاءت بھدف المقارنة بین النظریة & Soean (2008)  Progarبروجر وسوین 

الكالسیكیة والنماذج اللوغاریتمیة األحادي والثنائي والثالثي وذلك من حیث مدى استقرار 
تقرار إحصائیات الفقرات إحصائیات األفراد عبر مجموعات مختلفة من األفراد، وكذلك مدى اس

عبر مجموعات مختلفة من األفراد، وقد أظھرت نتائج الدراسة إلى وجود تشابھ كبیر في درجة 
اختالف بارامترات الفقرات عبر مجموعات مختلفة من األفراد وذلك عند استخدام النظریتین 

اختالف تقدیرات األفراد ، كذلك ھناك تشابھ كبیر في درجة یكیة أو نظریة االستجابة للمفردةالكالس
 إال أن النتائج أظھرت وجود ،عبر مجموعات مختلفة من الفقرات في ضوء كل من النظریتین

كذلك قام أددوین . اختالفات كبیرة في قیم إحصائیات األفراد والفقرات في ضوء النظریتین
)Adedoyin (2010فراد  بدراسة تجریبیة بھدف الكشف عن مدى ثبات تقدیرات معالم األ) قدرات

 وقد ،استنادا إلى كل من المدخل الكالسیكي في القیاس ومدخل نظریة استجابة الفقرة) األفراد
أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك فروقا ذات داللة احصائیة في ثبات تقدیر معالم األفراد لصالح 

عند تقدیرھا وفق المدخل  كما أظھرت النتائج تدني ثبات تقدیر معالم األفراد ،النموذج الثنائي المعلم
الكالسیكي في القیاس،  وفي ضوء ھذه النتائج اوصت الدراسة باستخدام نظریة االستجابة للمفردة 

دراسة بھدف المقارنة بین النظریة ) ٢٠١٣(  كما أجرى عبد الوھاب .راتفي بناء وتطویر االختبا
ن عند تقدیر إحصائیات الفقرات الكالسیكیة والنموذج الثالثي البارامتر في معالجة أثر التخمی

وإحصائیات األفراد المتمثلة في قدرات عینة من طالب الفرقة ) بارامتري الصعوبة والتمییز(
الرابعة والدبلوم العام بكلیة التربیة بالمنیا على اختبار تحصیلي من نوع االختیار من متعدد في مادة 

ه اإلحصائیات في ضوء النظریة الكالسیكیة القیاس النفسي، وذلك من خالل معرفة الفروق بین ھذ
، وأوضحت النتائج ي ضوء النموذج الثالثي البارامتر، وفقیاس قبل وبعد تصحیح أثر التخمینفي ال

یكیة قبل وبعد عدم وجود اختالف في تقدیر احصائیات األفراد والفقرات في ضوء النظریة الكالس
ھذه اإلحصائیات في ضوء النموذج الثالثي ، ولكن وجد اختالف واضح في تصحیح أثر التخمین

، مما یشیر إلى اختالف كل منھما في معالجة أثر التخمین امتر قبل وبعد تصحیح أثر التخمینالبار
  دراسة اھتمت بالمقارنة بین المدخلین Ayhan (2015(كذلك قدم أیھان . عند تقدیر اإلحصائیات

ل بحث مدى إمكانیة استخدام االختبار المحوسب الكالسیكي ونظریة استجابة الفقرة وذلك من خال
 كبدیل الختبار الورقة والقلم الذي یقوم Computerized Adaptive Testing (CAT)التكیفي 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٨٨

 وأظھرت نتائج .الب في التعلیم العالي في تركیاعلى المدخل الكالسیكي والمستخدم لقبول الط
 واختبار ،في االختبار المحوسب التكیفيالدراسة وجود ارتباط دال وقوي بین درجات الطالب 

الورقة والقلم، وكذلك كان توزیع درجات القدرة  متشابھ لكل من االختبارین، إال أنھ في المقابل كان 
ھناك انخفاض كبیر في عدد األسئلة المستخدمة في االختبار المحوسب مقارنة باختبار الورقة 

على نفس درجة ثبات االختبار في القیاس الكالسیكي  حیث أكدت الدراسة أنھ یمكن الحصول ،والقلم
، وأوصت الدراسة CATلكن بعدد أقل من األسئلة عند استخدام االختبار المحوسب التكیفي 

  . باستخدام االختبار المحوسب بدیال الختبار الورقة القلم الختیار طلبة التعلیم العالي في تركیا
تي قارنت بین طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة    الویتبین من قراءة الدراسات السابقة 

، Rippey)،1970(أنھا  تباینت  في معاییر المقارنة بین ھذه الطرق فمثال استخدمت دراسات 
(Thompson,1976) ،)،٢٠٠١عبدالوھاب،(معیار معامل الثبات، أما دراسة ) ٢٠٠٩واللحیاني (

تخدمت معاملي الثبات والصدق، اس) ١٩٨٣سواقد،(، ودراسةفاستخدمت معیار معامل الصدق
 مؤشر الصدق، ، مؤشر الثبات،استخدمت عدة معاییر منھا معامل التمییز) ١٩٩٢سواقد،(ودراسة 

إال أن جمیع ھذه الدراسات كانت تقوم بالمقارنات حسب المدخل الكالسیكي في القیاس ولم تتطرق 
كما أن ھذه الدراسات .   للمفردةأي منھا لمعیار درجة االرتباط بأي من نماذج نظریة االستجابة

 إلى Rippey) 1970,(تباینت نتائجھا في الكشف عن أفضل ھذه الطرق فمثال أشارت دراسة 
 في ،أفضلیة طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة وإلى تدني أفضلیة االختیار االستنتاجي

الختیار االستنتاجي باإلضافة توصي باستخدام طریقة ا) ٢٠٠٩اللحیاني، (المقابل نجد أن دراسة 
) ١٩٨٣سواقد،(للطریقة التقلیدیة كأفضل الطرق التي تناولتھا الدراسة، كذلك خرجت دراستي 

مقارنة بالطریقة ) االختیار الجزئي(بالتوصیة باستخدام الطریقة التجریبیة ) ١٩٩٢ سواقد،(و
والتي اشارت إلى أفضلیة ) ٢٠٠٩اللحیاني، (التقلیدیة وھو عكس ما تم التوصل إلیھ في دراسة 

، كما تباینت نتائج )ثبات االختبار(الطریقة التقلیدیة على الطریقة التجرببیة وذلك وفق نفس المعیار 
لتجریبیة وفق وفي أفضلیة الطریقتین التقلیدیة وا) ٢٠٠١عبدالوھاب،(و) ١٩٨٣سواقد،(دراسي 

الحاجة إلى إجراء المزید من الدراسات ، وھذا التباین في النتائج یؤكد على معیار صدق االختبار
  . للكشف عن أفضیلة أي من ھذه الطرق

  ، بین النظریة الكالسیكیة ونظریة االستجابة للمفردةبالرجوع إلى الدراسات التي قارنتو   
 Hambleton& Jones) ففي حین أشارت نتائج دراسات ھا كذلك أظھرت تباینا في نتائجھانجد أن

إلى  تحرر إحصائیات الفقرة واألفراد من ) Adedoyin,2010(و) ٢٠٠٨عباینة، (، و(1993
خصائص العینة والفقرات عند استخدام نظریة االستجابة للمفردة نجد في المقابل أن ھناك دراسات 

مدخلین لھما نفس القدر والتي أشارت إلى أن ال)Cantrell, 1997(شككت في ھذه النتیجة كدراسة 
والتي أشارت للتشابھ الكبیر بین المدخلین في ثبات ) fan,1998 (من التحرر، ودراسة

وكذلك نجد أن عدد من الدراسات أوصت باستخدام مدخل نظریة االستجابة للمفردة . اإلحصائیات
، ودراسة )(Ainol&Noor,2006في تطویر االختبارات وتقدیر قدرات الطالب كدراسة 

)Adedoyin,2010( ودراسة ،)Ayhan,2015(ل ذلك ھناك عدد من الدراسات التي ، ویقاب
، )(fan,1998،ودراسة (Ndalichako& Rogers,1997)شككت في جدوى ذلك كدراسة 

، وھذا التباین كذلك یدعو إلجراء المزید من الدراسات العملیة المقارنة ) (Stage,1999ودراسة
سیكیة ونظریة االستجابة كما یالحظ أن الدراسات التي قارنت بین النظریة الكال. بین ھذین المدخلین

للمفردة وفق متغیر معامل االرتباط بین إحصائیات األفراد أو الفقرات كدراسات 
)Cantrell,1997(و ،Stage,1999)(و ،) ،اقتصرت على النموذج التقلیدي في ) ٢٠٠٠جمحاوي

 والتي استخدمت نموذج (Ndalichako&Rogers,1997)تقدیر الدرجات باستثناء دراسة  
  . باإلضافة إلى النموذج التقلیدي في تقدیر الدرجات Finite State Scoreة المحددة الدرج
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  وفي ضوء ما سبق یالحظ أن  الدراسات السابقة التي قارنت بین طرق تقدیر الدرجات 
الكالسیكیة تباینت في نتائجھا وفي طرق تقدیر الدرجات التي تناولتھا، وفي المعاییر التي 

 إال أنھا لم تتطرق لمعیار االرتباط بنماذج نظریة ،بأفضلیة أي من ھذه الطرقاستخدمتھا  للحكم 
الكالسیكي، ( وكذلك نجد أن الدراسات التي قارنت بین المدخلین النظریین ،االستجابة للمفردة
تباینت في نتائجھا وفي المتغیرات التي درستھا إال ان ھذه المقارنات كانت تتم  ) واالستجابة للفقرة

والتي اضافة ) ٢٠١٣عبد الوھاب، (خدام الطریقة التقلیدیة لتقدیر الدرجات باستثناء دراسة باست
 والتي أضافت (Ndalichako&Rogers,1997)طریقة التصحیح من أثر التخمین، ودراسة 

 إال أن أي منھما لم تتطرق لطرق تقدیر الدرجات  التي تناولتھا الدراسة ،نموذج  الدرجة المحددة
 لھذا جاءت الدراسة الحالیة إلكمال البناء المعرفي وذلك بإضافة متغیر لم تتطرق لھ ھذه .الحالیة

الدراسات وھو درجة ارتباط إحصائیات األفراد والفقرات المستمدة من ثالثة طرق من طرق تقدیر 
اسة  وفي نفس الوقت تعد الدر،الدرجات بنظائرھا المستمدة من النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم

وذلك )  الكالسیكي واالستجابة للفقرة( الحالیة امتداد للدراسات التي قارنت بین المدخلین النظریین 
من خالل الكشف عن درجة ارتباط  تقدیرات قدرات األفراد وإحصائیات الفقرات المستمدة  من كل 

 ،لطریقة التجریبیةا(من ھذین المدخلین، وبإضافة نموذجین لم تتطرق لھما الدراسات السابقة وھما 
  ) . وطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة

  ::منھج وإجراءات الدراسةمنھج وإجراءات الدراسة
المنھج الوصفي بأنھ ذلك المنھج العلمي ) ٢٤٧، ٢٠٠٣( یعرف عبیدات : : منھج الدراسةمنھج الدراسة: : أوَالأوَال

الذي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویعبر 
أن المنھج الوصفي ھو أطار ) ١٧٧، ٢٠١٢(عنھا تعبیر كیفیًا أو تعبیرًا كمیًا، ویضیف العساف 

عام تقع تحتھ كل البحوث التي تصف الظاھرة فقط أو التي توضح العالقة بین المتغیرات أو تھدف 
وحیث أن الدراسة الحالة تھدف الكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معین من معطیات سابقة،

لدراسة الظاھرة كما ھي في الواقع والتعبیر عنھا كمیا وكیفیا، وذلك من خالل حساب معامالت 
المستمدة من طرق ) إحصائیات الفقرة، واألفراد(االرتباطات بین عدد من المؤشرات اإلحصائیات 

) صحیحة واالحتمال المقترح لإلجابة ال،الطریقة التقلیدیة، والتجریبیة( تقدیر الدرجات الكالسیكیة
وبین المؤشرات اإلحصائیة المناظرة لھا والتي تم حسابھا باستخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي 

، ومحاولة تفسیر قیم ھذه المعامالت في ضوء اإلطار النظري )معالم الفقرة واألفراد(المعلم 
  . والدراسات السابقة لذا فإن منھج الدراسة الذي تم استخدامھ ھو المنھج الوصفي  

في ) بنین (  تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف الثالث متوسط ::مجتمع الدراسةمجتمع الدراسة: : ثانیًاثانیًا
 مدرسة  ضمن إطار إدارة تعلیم منطقة ٢٨مدراس مدینة عرر المتوسطة الحكومیة والبالغ عددھا 

راسي ھـ الفصل الد١٤٣٧/ ١٤٣٦الحدود الشمالیة بالمملكة العربیة والسعودیة، في العام الدراسي 
  .الثاني
تم اختیار عینة الدراسة بطریقة العینة العشوائیة العنقودیة وبما یحقق متطلبات : : عینة الدراسةعینة الدراسة: : ثالثًاثالثًا

مدرسة عشوائیًا من مجموع مدارس )  ١٥(تحلیل البیانات في الدراسة الحالیة، حیث تم اختیار 
ن قدمت لھم أدوات الدراسة في مدرسة، وقد بلغ مجموع الطلبة الذی) ٢٨(مدینة عرعر البالغ عددھا 

طالب، وبعد استبعاد األوراق غیر المكتملة في أي من نماذج االختبار أو ) ١٠٦٥(ھذه المدراس 
طالب، ) ١٦٢(طالبًا، حیث تم استبعاد ) ٩٠٣(تلك غیر القابلة للتحلیل أصبح مجموع عینة الدراسة 

من تحلیل البیانات وذلك في كل یوضح أعداد الطلبة الذین تم ادخال درجاتھم ض)  ٣(وجدول 
  ) : العینة في صورتھا النھائیة (مدرسة من مدراس عینة الدراسة  
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  )٣(جدول 
  توزیع عینة الدراسة  في صورتھا النھائیة

  العدد  المدرسة  م  العدد  المدرسة  م

  ٥٦  األمیر عبداهللا بن مساعد  ٩  ١٠٣  غرناطة  ١

  ٣٦  صالح الدین األیوبي  ١٠  ٦٢  مصعب بن عمیر  ٢

  ٣٨  عثمان بن عفان  ١١  ٥٣  المقداد  ٣

األمیر سلطان بن عبد   ٤
  العزیز

  ٦٦  نھاوند  ١٢  ٧٥

  ٢٥  تحفیظ القرآن  ١٣  ٨٥  الفاروق  ٥

  ٩٥  اإلمام أبو حنیفة  ١٤  ٩٢  سعید بن المسیب  ٦

  ٥٦  سلمان الفارسي  ١٥  ٤١  النعمان بن مقرن  ٧

   طالب٩٠٣= المجموع   ٤٧  اإلمام البخاري  ٨

 انطالقًا من أھداف الدراسة وسعیا لإلجابة على أسئلتھا  قام الباحث ببناء ::لدراسةلدراسةأداة اأداة ا: : رابعًارابعًا
المعادالت (اختبار من نوع االختیار من متعدد ذو األربع بدائل وذلك في الوحدتین الدراستین 

 الفصل الدراسي األول -من مادة الریاضیات للصف الثالث متوسط ) الخطیة، والمتباینات الخطیة 
ھـ، وبعد الرجوع ألدبیات بناء االختبارات التحصیلیة قام الباحث ١٤٣٧، ١٤٣٦ الدراسي للعام

  : باتباع الخطوات التالیة 
  :   تضمن التخطیط لالختبار القیام باإلجراءات التالیة :: ـ التخطیط لالختبار  ـ التخطیط لالختبار ١١

أن التخطیط الجید لالختبار ) ٣٣٤، ٢٠٠١(یذكر عالم : تحدید الغرض من االختبار  - أ
طلب تحدید الغرض من االختبار وفیَم تستخدم نتائجھ، وینبغي أن یكون الغرض من یت

  ).٥٤، ٢٠٠٧عالم،(االختبار واضحا لكي یرشد جمیع القرارات التالیة 
وقد تم تحدید الغرض من االختبار في ضوء متطلبات الدراسة الحالیة وھو قیاس 

ت الخطیة وتقدیر مدى معرفتھم تحصیل الطلبة في وحدتي المعادالت الخطیة والمتباینا
  . في ھاتین الوحدتین وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة

وتحلیلھ إلى الموضوعات والعناصر ) المحتوى الدراسي(تحدید النطاق السلوكي   - ب
تبدو أھمیة ھذه الخطوة في كونھا األساس الذي تبنى علیھ الفقرات والمجال : الرئیسیة

، وقد قام الباحث بتحدید النطاق السلوكي المستھدف )٢٠٠٤النبھان،( الذي تشتق منھ 
ضمن منھج ) المعادالت الخطیة والمتباینات الخطیة(بمحتوى الوحدتین الدراسیتین 

/ ١٤٣٦مادة الریاضیات للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
ختیارھما وفقا لما ھـ، بعد ذلك قام الباحث بتحلیل محتوى الوحدتین الالتي تم ا١٤٣٧

تضمنھ كل من كتاب الطالب ودلیل المعلم وذلك للكشف عن المحتوى المعرفي المتعلق 
  .  بكل درس من الدروس
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بعد الرجوع إلى أدبیات وشروط صیاغة األھداف : صیاغة األھداف المعرفیة السلوكیة  - ج
ریسیة قام السلوكیة وتصنیفھا، وباالستعانة بما ورد في دلیل المعلم من أھداف تد

الباحث بصیاغة عدد من األھداف السلوكیة المتعلقة بكل وحدة دراسیة وذلك في ضوء 
 وقد بلغ عدد األھداف السلوكیة ،المحتوى المعرفي لكل موضوع من الموضوعات

 ھدفا سلوكا، والمتعلقة بالوحدة الثانیة ١٨) المعادالت الخطیة(المتعلقة بالوحدة األولى 
 وبعد مراجعتھا تم عرضھا على عدد من ، ھدفا سلوكیا١٩) ةالمتباینات الخطی( 

المحكمین المختصین في المناھج وطرق التدریس، والقیاس والتقویم، ومشرفي 
، وذلك للتأكد من مالئمتھا )٥، وملحق رقم ٤ملحق رقم (ومدرسي مادة الریاضیات 

 وفي ضوء ، وسالمة صیاغتھا اللغویة، وعدم تكرراھا،للمحتوى المعرفي المستھدف
تحلیل أراء المحكمین تم حذف بعض األھداف وإعادة صیاغة البعض اآلخر لتصبح 

ھدفا سلوكیا في وحدة المعادالت ) ١٧( قائمة األھداف في صورتھا النھائیة مكونة 
ھدف سلوكیا في وحدة المتباینات الخطیة تم استخدامھا لبناء  فقرات ) ١٥( و،الخطیة

  . االختبار 
 Table Of) جدول المواصفات(ول التخطیطي لمحتوى االختبار إعداد الجد  - د

Specification :  أن ھناك نماذج متنوعة لتكوین جدول ) ٨٠ ،٢٠٠٤(یذكر النبھان
مواصفات اختبارات التحصیل، إال أن ھذه النماذج بوجھ عام تتكون من بعدین أساسین 

ل البعد الثاني العملیات یمثل البعد األول الموضوعات التي یغطیھا االختبار، ویمث
المرتبطة بالموضوعات، ویتكون من تقاطع األعمدة ) األھداف السلوكیة(الذھنیة 

والصفوف خالیا یمكن استخدامھا لتقدیر األوزان الخاصة بكل موضوع والعملیات 
، وقد قام الباحث ببناء جدول )١٨٠ ،٢٠٠٠الدوسري،(الذھنیة المرتبطة بھ 

 النسبي للزمن المستغرق في تدریس كل موضوع، وكذلك المواصفات في ضوء الوزن
في ضوء الوزن النسبي لألھداف في كل مستوى ولكل موضوع، حیث تم تحدید عدد 

عدد أسئلة : األسئلة الخاصة بكل موضوع من الموضوعات وفق المعادلة التالیة
 العدد الكلي× ) الوزن النسبي لعدد حصصھ(الوزن النسبي للموضوع = الموضوع 

 وكذلك تم تحدید عدد األسئلة الخاصة بكل خلیة من خالیا الجدول وفق ،ألسئلة االختبار
الوزن النسبي لألھداف × الوزن النسبي للموضوع = عدد أسئلة الخلیة : المعادلة التالیة

العدد الكلي ألسئلة االختبار مع مراعاة جبر الكسور وطبیعة كل ھدف من األھداف  × 
   ).٦ملحق رقم (

انطالقًا من غرض الدراسة وأھدافھا فقد : تحدید شكل األسئلة التي سیتضمنھا االختبار   - ه
 وذلك بعد الرجوع ،تم تحدید صیغة االختیار من متعدد لكتابة جمیع فقرات االختبار

للعوامل التي یجب مراعاتھا عند اختیار صیغة الفقرة االختباریة كالغرض من 
ت المخصص لإلجابة، وأعداد الطلبة الخاضعین لالختبار، ومھارة االختبار، والوق

- ٩٤، ٢٠٠٣مھرنز ولمن، (المعلم في صیاغة كل نوع، والتسھیالت المادیة المتوفرة  
٩٥.( 

بعد الرجوع إلى قواعد وتعلیمات كتابة الفقرات االختباریة   :: ـ كتابة فقرات االختبار وتقییمھا  ـ كتابة فقرات االختبار وتقییمھا ٢٢
 متعدد بوجھ خاص قام الباحث بدراسة كل ھدف من األھداف بوجھ عام وفقرات االختیار من

السلوكیة على حده ومحاولة صیاغة أفضل الفقرات التي تقیس ذلك الھدف وذلك في ضوء جدول 
مواصفات االختبار، بعد ذلك قام الباحث بإرفاق كل ھدف مع األسئلة التي تقیسھ وعرضھا على 

 ومدى سالمة ،ال للھدف السلوكي المرتبط بھمجموعة المحكمین للتأكد من مدى قیاس السؤ



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٩٢

، وبعد )٧ملحق رقم(ووضوح صیاغة السؤال وإضافة أي مقترحات أو مالحظات حول أي سؤال، 
تحلیل أراء المحكمین تم تعدیل وإعادة صیاغة عدد من األسئلة لتصبح األسئلة في شكلھا النھائي 

  . لدراسةسؤاال وھي التي تم اعتمادھا في ھذه ا) ٥٢(مكونة من 
بعد االنتھاء من تحلیل أراء المحكمین وتعدیل فقرات االختبار في   :: ـ اإلخراج األولي لالختبار  ـ اإلخراج األولي لالختبار ٣٣

ضوئھا تمت كتابة وإخراج النسخة المبدئیة من االختبار والتي تكونت من ثالث نماذج تختلف فقط 
الطریقة (ة في تعلیمات اإلجابة عن كل نموذج وذلك بحسب طریقة تقدیر الدرجات المستخدم

  ) .التقلیدیة، الطریقة التجریبیة، طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة
قام الباحث بتجریب االختبار على عینة استطالعیة مشابھ لخصائص عینة   :: ـ تجریب االختبار ـ تجریب االختبار٤٤

طالبا  الصف الثالث متوسط في مدرستي اإلمام مسلم، والقیروان من ) ٩٥( الدراسة مكونة من
ینة الدراسة، وذلك بعد أن قام الباحث بشكل مباشر وبدعم من مدیري المدرستین بتدریبھم خارج ع

على كیفیة اإلجابة على كل نموذج من نماذج االختبار، وقد كان الغرض من تجریب االختبار ما 
  : یلي

الطریقة (التحقق من وضوح التعلیمات وذلك عند تطبیق االختبار وفق الطرق الثالثة  -
  )ة، الطریقة التجریبیة، طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحةالتقلیدی

  . التحقق من وضوح الصیاغة اللغویة للعینة المستھدفة -
  معرفة الزمن الذي یستغرقھ االختبار  -

 بعد االنتھاء من إجراءات تجریب االختبار تم التوصل إلى الصیغة   :: ـ اإلخراج النھائي لالختبار  ـ اإلخراج النھائي لالختبار ٥٥
، كما تم إخراج ثالث نماذج لتعلیمات اإلجابة  على النحو )٩ملحق رقم (الختبار النھائیة ألسئلة ا

  :  التالي
  )والذي سیستخدم للنموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم( نموذج الطریقة التقلیدیة   - أ
  . نموذج الطریقة التجریبیة  - ب
  )١٠ملحق  . (نموذج طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة  - ج

  قام الباحث باإلجراءات اآلتیة لجمع ::))تطبیق االختبار وتصحیحھتطبیق االختبار وتصحیحھ((بیانات بیانات جمع الجمع الـ إجراءات ـ إجراءات ٦٦
  : البیانات الالزمة لتحقیق أھداف الدراسة

ثم اختیار العینة من مدارس الصف الثالث متوسط وذلك وفق ، تحدید مجمع الدراسة -١
 . اإلجراءات المشار إلیھا في عینة الدراسة

 أوراق اإلجابات المخصصة لكل نموذج وذلك بحسب أعداد إعداد وطباعة أداة الدراسة مع -٢
 . الطلبة في كل مدرسة من المدارس الواردة في عینة الدراسة 

 الحصول على الموافقات الخطیة الرسمیة الموجھة من كلیة التربیة لمدیر تعلیم الحدود  -٣
 ،٢ملحق رقم . (ةالشمالیة ومنھ إلى مدیري المدارس المعنیة إیذانًا بالتطبیق وتسھیل المھم

 )٣وملحق رقم 
التنسیق مع قسم المناھج طرق التدریس بجامعة الحدود الشمالیة وبإشراف مباشر من اثنین  -٤

من األساتذة في القسم لتكوین فریق من المساعدین من طلبة قسم المناھج في التدریب 
 . المیداني 

لمدارس حول إجراءات زیارة المدارس التي شملتھا عینة الدراسة والتحدث مع مدیري ا -٥
 .تطبیق االختبار واختیار الحصص المناسبة للتدریب على التطبیق
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تدریب الطلبة في المدراس الخاضعة للدراسة على كیفیة اإلجابة وفق تعلیمات كل نموذج  -٦
من نماذج االختبار، وعدم البدء في التطبیق الفعلي إال بعد التأكد من المام جمیع الطلبة 

 . ةبتعلیمات االجاب
 : التطبیق الفعلي لالختبار وتم فیھ  -٧

االلتقاء بالطلبة في عینة الدراسة وترتیب مقاعدھم بحیث تبقى مسافة مناسبة بین   - أ
المفحوص واآلخر بما یسمح بالتجوال وتوضیح التعلیمات، وإخبارھم بأن علیھم 

م إال اإلجابة عن االختبار بكل دقة وفًقا للتعلیمات، وأن نتائج االختبار لن تستخد
  .ألغراض البحث العلمي

على الطلبة بمعاونة فریق ) أوراق األسئلة واإلجابة(توزیع كراسات االختبار   - ب
المساعدین، ومن ثم توجیھ كلمة للطلبة حول الغرض من االختبار وحثھم على 

  .اإلجابة بجدّیة وفق التعلیمات الخاصة بكل نموذج من نماذج االختبار
مدراس وترتیبھا واستبعاد البیانات غیر القابلة للتصحیح أو  جمع البیانات من مختلف ال -٨

  . طالبا) ٩٠٣(غیر المكتملة وحصر البقیة والتي بلغت 
استخدام الورق المثقب لتصحیح االختبار ووضع عالمة لكل فقرة من فقرات االختبار  -٩

  . بحسب تعلیمات تصحیح كل نموذج
  : : راتھراتھ ـ الخصائص السیكومتریة لالختبار وإحصائیات فق ـ الخصائص السیكومتریة لالختبار وإحصائیات فق٧٧

  التحقق من صدق االختبار ھو تقییم شامل لمدى دعم األدلة التجریبیة :صدق االختبار: أوال
والنظریة والمنطقیة لكفایة ومالئمة التفسیرات أو اإلجراءات التي تبنى في ضوء درجات االختبار 

Messick,1995,741)(،ق  وحیث أن أدلة صدق المحتوى ھي األدلة المناسبة للتحقق من صد
  ).٢٢٦، ٢٠١٣،لیفینجستونرینالد و(االختبارات التحصیلیة 

  :  لذا قام الباحث بالتحقق من صدق المحتوى لالختبار وذلك من خالل

وفیھ تم توزیع األسئلة على الموضوعات ) جدول المواصفات(المخطط التفصیلي لالختبار  -١
 ة وذلك بحسب األوزان النسبیة لكل موضوع  الدراسیة واألھداف المعرفی

تقییم المختصین لعناصر االختبار ومدى قیاسھا لمكونات المحتوى واألھداف السلوكیة  -٢
 حیث ،،  باإلضافة إلى تحكیم األھداف ومدى مناسبتھا للمحتوى الدراسي)صدق المحكمین(

  : قام الباحث بتحكیم االختبار من حیث 
السلوكیة من حیث مدى مالئمتھا للمحتوى المعرفي تحكیم األھداف المعرفیة   - أ

 .  وعدم تكرراھا،المستھدف، وسالمة صیاغتھا اللغویة والفنیة
من حیث مدى قیاس السؤال للھدف ) األسئلة(تحكیم الفقرات االختباریة   - ب

  . السلوكي المرتبط بھ، ومدى سالمة ووضوح صیاغة السؤال
تذة المختصین في القیاس والتقویم، والمناھج وقد شملت لجنة التحكیم على عدد من األسا

  . وطرق التدریس، باإلضافة إلى عدد من معلمي ومشرفي مادة الریاضات في المرحلة المتوسطة
یقصد بثبات درجات االختبار مدى خلوھا من األخطاء غیر المنتظمة : ثبات درجات االختبار: ثانیًا

ثبات بتقدیر مدى ما یعكسھ االختبار ودرجاتھ من التي تشوب عملیة القیاس، وتھتم طرق تقدیر ال
، وللكشف عن قیمة ثبات درجات االختبار وفق طرق تقدیر الدرجات )٢٠٠٢ ،عالم(تباین حقیقي 
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كرونباخ  ) ( التي تناولتھا الدراسة تم استخدام طریقة االتساق الداخلي وذلك بتطبیق معامل ألفا 
  :   جاءت النتائج على النحو التالي لصیغ االختبار الثالث وقد

  )٤(جدول 
  قیم معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االختبار في نماذجھ الثالثة

االحتمال المقترح   التجریبیة  التقلیدیة  طریقة تقدیر الدرجات
  لإلجابة الصحیحة

 ٠٫٨٩ ٠٫٩٠  ٠٫٨٨   )(قیمة معامل ألفا كرونباخ  

ف االختبار بدرجة ثبات مرتفعة وذلك في نماذجھ الثالث مما یدل على قلة أخطاء      یالحظ  اتصا
  .  القیاس العشوائیة في درجات االختبار، وھذا یزید من الثقة في النتائج التي تستمد منھ

تعبر صعوبة : Items Difficulty صعوبة الفقرات - ١: معامالت الصعوبة والتمییز  :  ثالثًا 
الذین اجابوا (الطالب الذین أجابوا بشكل صحیح عن الفقرة إلى العدد الكلي للطالب الفقرة عن نسبة 

 وقد تم استخراج قیم معامالت الصعوبة وفق ،)(Demars ,2010,4) بالفعل عن تلك الفقرة
 ولتسھیل قراءة وتفسیر بیانات الجداول السابقة فقد تم تلخیصھا في الجدول ،النماذج الثالث لالختبار

   : التالي
  )٥(جدول 

  تلخیص بیانات معامالت صعوبة االختبار وفق طرق تقدیر الدرجات الثالث

طریقة تقدیر   ملخص معامالت الصعوبة
االنحراف   المتوسط  أدنى قیمة  أعلى قیمة  عدد الفقرات  الدرجات

  المعیاري

  ٠٫١٠  ٠٫٤٤  ٠٫٢٦  ٠٫٧٢ ٥٢  التقلیدیة

  ٠٫٠٧  ٠٫٤٢  ٠٫٢٧  ٠٫٥٨ ٥٢  التجریبیة

 المقترح االحتمال
  ٠٫٠٨  ٠٫٤١  ٠٫٢٤  ٠٫٥٧ ٥٢  لإلجابة الصحیحة

یالحظ ، وبالرجوع إلى البیانات الكاملة لمعامالت الصعوبة،وبقراءة بیانات الجدول السابق
، )٠٫٧٢( أن قیم معامالت الصعوبة لالختبار في نماذجھ الثالث كانت مناسبة، حیث تراوحت  بین 

ى الذي یعد مقبوال لقیم معامالت صعوبة االختبار ومن ثم فجمیعھا تقع ضمن المد) ٠٫٢٤( و 
، ویتأكد ذلك من خالل قیم متوسطات )Jha,2014,305) (٠٫٨٠ إلى ٠٫٢٠(والذي یمتد من 

) ٠٫٤١(للطریقة التجریبیة، و) ٠٫٤٢(للطریقة التقلیدیة، و) ٠٫٤٤(معامالت الصعوبة والتي بلغت 
) ٠٫٥٠(القیم قریبة من القیمة المثالیة للصعوبة لطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة وھذه 
، كما یالحظ أنھا كانت )١٩٢ ، ٢٠٠٤النبھان، (والتي تجعل تباین الفقرة یصل إلى أقصى ما یمكن 

  . أقل من المتوسط مما یدل على الصعوبة النسبیة لالختبار
لعالیة على أن ھذه  تدل قیمة معامل تمییز الفقرة ا:Items Discriminationـ تمییز الفقرات ٢

الفقرة تمیز بدرجة عالیة بین المختبرین ذوي المستویات المختلفة، والغرض من استخدام ھذا 
المعامل ھو الكشف عن مدى مقدرة الفقرة على التمییز بین الطلبة المتمكنون مما یقیسھ االختبار 
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عامالت تمییز الفقرات ،وقد قام الباحث بحساب قیم م)(Demars,2010وبین أولئك غیر المتمكنین 
باستخدام الطریقة االرتباطیة والتي یتم فیھا إیجاد معامل االرتباط بین الدرجة على الفقرة من جھة 

ولتسھیل قراءة وتفسیر بیانات الجداول )٢٠١، ٢٠٠٤النبھان، (والدرجة الكلیة من جھة أخرى 
اف المعیاري لمعامالت التمییز السابقة فقد تم تلخصیھا في بعد إضافة المتوسط الحسابي واالنحر

  :لكل طریقة
  )٦(جدول 

  تلخیص بیانات معامالت تمییز االختبار وفق طرق تقدیر الدرجات الثالث

طریقة تقدیر   ملخص معامالت التمییز
عدد   الدرجات

  الفقرات
االنحراف   المتوسط  أدنى قیمة  أعلى قیمة

  ٠٫٠٧  ٠٫٣٩  ٠٫٢١  ٠٫٥١ ٥٢  التقلیدیة  المعیاري

  ٠٫٠٧  ٠٫٤٨  ٠٫٣٣  ٠٫٦٢ ٥٢  بیةالتجری

االحتمال المقترح 
  ٠٫٠٧  ٠٫٤٦  ٠٫٣١  ٠٫٥٧ ٥٢  لإلجابة الصحیحة

وبقراءة بیانات معامالت  یالحظ عدم وجود أي معامل تمییز ذو قیمة سالبة، باإلضافة إلى 
 Ebelوھو الحد األدنى الذي اقترحھ أیبل ) ٠٫١٩( أن جمیع القیم للنماذج الثالث كانت أعلى من 

، كذلك نجد أن متوسط قیم معامالت التمییز )٢٢٠ ، ٢٠٠٠الدوسري،(إلبقاء على الفقرة ل
، مما یدل على )٠٫٤(للطریقتین التجریبیة واالحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة أعلى من القیمة 

ي والت) ٠٫٣٩(فقرات جیدة جدا، فیما كان متوسط معامالت التمییز للطریقة التقلیدیة مساویا للقیمة 
  .  تدل على فقرات جیدة وفقا لنفس المعیار

تم استخدام البرامج واألسالیب اإلحصائیة التالیة لمعالجة : : المعالجة اإلحصائیة للبیاناتالمعالجة اإلحصائیة للبیانات:  :  خامسًاخامسًا
  : نتائج الدراسة 

 وذلك لتقدیر معامالت ثبات الفا SPSS(22)اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  برنامج الحزمة -١
رتباط بیرسون، ومعامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار كرونباخ وحساب معامالت ا

  .  وفق المدخل الكالسیكي في القیاس، باإلضافة إلى عدد من اإلحصائیات الوصفیة األخرى
  لتحلیل البیانات وفق نظریة استجابة الفقرة Bilog-MG) 3( أم جي –برنامج بیلوج  -٢

)(IRTرة  وقد استخدمھ الباحث لتقدیر معلمات الفق) ومعلمة األفراد ) التمییز–الصعوبة ،
 في النموذج MML، وذلك باستخدام أسلوب األرجحیة العظمى الھامشیة )القدرة(

  .اللوغاریتمي الثالثي المعلم
  ::نتائج الدراسة وتفسیرھانتائج الدراسة وتفسیرھا

حیث أن إجابة أسئلة الدراسة الحالیة :   التحقق من افتراضات النموذج اللوغاریتمي الثالثي: أوًال 
طلب استخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم كان البد قبل البدء في معالجة  البیانات تت

أحادیة البعد، واالستقالل الموضعي، ( إحصائیا من فحص االفتراضات األساسیة لھذا النموذج 
  وللتحقق من افتراض أحادیة البعد فقد ،والتي یجب توافرھا في البیانات) والتحرر من السرعة 
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 إلى عدد من المؤشرات التي تستخدم للداللة على تحقق ھذا Hattie (1985)أشار ھاتي  
  :  االفتراض والتي من أھمھا ما یلي 

على عینة الدراسة  تم تقدیر معامل الثبات باستخدام طریقة ألفا كرونباخ ( α)  : معامل كرونباخ-١
تعد مؤشرا على تحقق أحادیة البعد في والتي ) ٠٫٨٨( وبلغت قیمة ھذا ، طالبا٩٠٣  المكونة من

  . البیانات
تم حساب :  واالستجابة على االختبار الكلي، معامالت االرتباط بین االستجابة على الفقرة-٢

حیث تراوحت قیم ، واالستجابة على االختبار الكلي،،معامالت االرتباط بین االستجابة على الفقرة
، وكانت جمیعھا ذات داللة )٠٫٣٩(بوسط حسابي بلغ ) ٠٫٥١(و  ) ٠٫٢١(معامالت االرتباط بین 

الفقرات تتشارك في قیاس بعد واحد  وھذا یدل على أن) =٠٫٠١ (،إحصائیة عند مستوى الداللة
تعبر عنھ العالمة الكلیة، وكذلك یمكن اعتبار ھذه النتیجة مؤشرًا على أحادیة البعد للمقیاس،  حیث 

 كان ارتباط معظم الفقرات بالدرجة الكلیة للمقیاس  أعلى من  أنھ إذاHattie (1985)أشار ھاتي 
فإن ذلك مؤشرا على تحقق أحادیة البعد، والجدول التالي یعرض قیم معامالت االرتباط  بین ) ٠٫٢(

  فقرات المقیاس والدرجة الكلیة 
  )٧(جدول 

  معامالت االرتباط بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة 

رقم 
  الفقرة

معامل 
رتباط مع اال

  الدرجة الكلیة

رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط مع 
  الدرجة الكلیة

رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط مع 
  الدرجة الكلیة

1 0.412 19  0.341 37  0.399 
2  0.371 20  0.439 38  0.347 
3  0.433 21  0.458 39  0.299 
4  0.23 22  0.379 40  0.21 
5  0.477 23  0.456 41  0.439 
6  0.512 24  0.432 42  0.226 
7  0.402 25  0.371 43 0.451 
8  0.468 26  0.325 44 0.314 
9  0.479 27  0.377 45 0.36 

10  0.476 28  0.446 46 0.42 
11  0.422 29  0.461 47 0.441 
12  0.399 30  0.363 48 0.293 
13  0.362  31  0.371 49 0.342 
14  0.334 32  0.406 50 0.397 
15  0.41 33  0.324 51 0.359 
16  0.376 34  0.366 52 0.364 
17  0.413 35  0.375 
18  0.407 36  0.342 

 0.39  المتوسط

  : أ ـ  تم التحقق من افتراضات إ جراء التحلیل العاملي على النحو التالي :  التحلیل العاملي-٣
، وھي أكبر من )٠٫٠٠٣١(استخرجت القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباط وقد بلغت  -

وھذا یشیر إلى  عدم وجود مشاكل في مستوى االرتباط بین )  ٠٫٠٠٠١( الذي یساوي  المحك
  ).١٥٠، ٢٠٠٩شراز، (المتغیرات 
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ع                 - اي تربی ة  ك ة قیم ن خالل دالل اط األصلیة م  ) ( تم التحقق من عدم تماثل مصفوفة االرتب
ة      ت القیم ث بلغ ت حی ار بارتلی صا  ،)٥٣٤٤٫٦١( الختب ة إح ي دال ة     وھ سوى دالل د م ئیا عن

)٠٫٠٠٠. (  
 – مایر – تم التحقق من كفایة حجم العینة إلجراء التحلیل العاملي عن طریق اختبار كایزر  -

وھي أكبر من الحد األدنى الالزم ) ٠٫٩٠٥(  وقد بلغت قیمة االختبار ، )K.M.O(أولكن 
(  فھي تعد قیمة مثالیة )٠٫٩(، وحیث أنھا تعدت )٠٫٥(إلجراء التحلیل العاملي الذي یساوي 

  ) .١٥١، ٢٠٠٩شراز، 
) ٩٠٣( تم إجراء التحلیل العاملي لبیانات االختبار المتعلقة باستجابات عینة الدراسة البالغة -ب

 ,Principle Components Analysis(طالبًا وذلك باستخدام طریقة تحلیل المكونات الرئیسة 
PCA( والتدویر تبعًا لمحاور متعامدة ،)Varimax( وقد أسفر التحلیل العاملي عن ،)عامًال ) ١٤

من التباین، وفسرت %) ١٥٫٣٦( فسر العامل األول منھا ،)١( كانت جذورھا الكامنة أكبر من 
من التباین الكلي، ویبین الجدول التالي قیم الجذور الكامنة %) ٤٧٫٤٤(بقیة العوامل 

)Eigenvalues(ذلك نسبة التباین المفسر التراكمیة، ونسبة التباین المفسر لكل عامل، وك.  
  )٨(جدول 

  قیم الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر  
نسبة التباین المفسر نسبة التباین الجذر رقم 

1  7.99 15.36 15.36 
2 1.84 3.55 18.91 
3 1.63 3.14 22.05 
4 1.53 2.94 24.99 
5 1.33 2.56 27.55 
6 1.29 2.48 30.03 
7 1.24 2.38 32.42 
8 1.22 2.35 34.77 
9 1.17 2.24 37.01 
10 1.13 2.18 39.19 
11 1.11 2.13  41.32 
12 1.09 2.10 43.42 
13 1.07 2.05 45.47 
14 1.02 1.97 47.44 

 ٧٫٩٩ویظھر من  الجدول السابق أن قیمة الجذر الكامن للعامل األول بلغت 
من التباین الكلي، وھي قیمة مرتفعة إذا ما قورنت مع قیم % ١٥٫٣٦نسبتھ ویفسر ما 

 ویفسر ١٫٨٤الجذور الكامنة لبقیة العوامل، أما قیمة الجذر الكامن للعامل الثاني فقد بلغت 
فقط من التباین الكلي، أي أن قیمة الجذر الكامن للعامل األول كانت أكبر % ٣٫٥٥ما نسبتھ 

 كما ،) أضعاف٤٫٣حیث بلغت النسبة بینھما (الكامن العامل الثاني من ضعفي قیمة الجذر 
یالحظ بأن نسبة التباین المفسر لكل من العوامل المتبقیة جاءت متقاربة، بمعنى أنھ یوجد 
شبھ استقرار في نسب التباین المفسر لجمیع العوامل باستثناء العامل األول، وھذا مؤشر 

 Hambleton) مقیاس  أي أن المقیاس یقیس سمة واحدةعلى تحقق افتراض أحادیة البعد لل
et al,1991; Onder,2007)    
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 ـ یتعزز افتراض أحادیة البعد للمقیاس المعّد بالدراسة الحالیة من خالل تمثیل الجذور الكامنة ٤
  :الذي یظھر في الشكل التالي) Scree plot(بیانیًا باستخدام ما یعرف باختبار فحص العوامل 

  
 یظھر أن  الجذر الكامن للعامل األول ،حظة التمثیل البیاني لقیم الجذور الكامنة أعاله بمال

 حیث یظھر أن ھناك تحّوًال في میل ،مھمین بشكل واضح على الجذور الكامنة لبقیة العوامل
 المنحنى عند العامل الثاني ویبقى المیل متقاربًا لبقیة العوامل مما یرجح وجود عامل سائد یمكن أن

  . یستدل منھ على أحادیة البعد  لبیانات المقیاس 
  یتحقق في حالة تحقق  Local Independenceونظرا ألن افتراض االستقالل الموضعي

لذا فإن ما سبق من ) Hambleton& Swaminathan, 1985,11(افتراض أحادیة البعد 
 التحرر من السرعة وفیما یخص افتراض.  إجراءات كافي لتحقق افتراض االستقالل الموضعي

Speedinessفقد راعى الباحث أثناء تطبیق االختبار أن یعطي الطالب الوقت الكافي لإلجابة  ، 
 ٪ من الطالب  أنھوا االختبار قبل الوقت المحدد مما یعني أن عامل السرعة ٩٥بحیث أن أكثر من 

  .لم یلعب دورًا في تحدید قدرة الطالب
  : تفسیرھا عرض نتائج الدراسة و: ثانیًا 

ما درجة ارتباط تقدیرات قدرات الطالب عند استخدام النموذج اللوغاریتمي : : السؤال األول السؤال األول 
الثالثي المعلم بتقدیرات درجاتھم عند استخدام كل من طریقة من طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة 

  ؟   ) والطریقة التجریبیة ،طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة(
عن ھذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین قدرات الطلبة مقدرة باستخدام لإلجابة 

الطریقة التجریبیة، (النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم وتقدیرات درجاتھم عند استخدام كل من 
  : ، وذلك كما في الجدول التالي)وطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة

رتباط بیرسون بین تقدیرات قدرات الطالب وفق الطرق الكالسیكیة قیم معامالت ا )٩(جدول 
  والنموذج اللوغاریتمي الثالثي

   
التجر
  یبیة

االحتمال  المقترح 
  لإلجابة الصحیحة

النموذج 
  اللوغاریتمي

  ** ٠٫٧٦  ** ٠٫٨٥٩  ١  التجریبیة
  ** ٠٫٧٤  ١    االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة

  ١      النموذج اللوغاریتمي
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یظھر من الجدول السابق وجود عالقة طردیة قویة بین قدرات الطالب المقدرة بالنموذج   
اللوغاریتمي ثالثي المعلم ودرجاتھم عند تقدیرھا باستخدام أي من الطرقتین الكالسیكیتین، إال أن 

امل الطریقة األكثر ارتباطا بالنموذج اللوغاریتمي في تقدیر الدرجات كانت الطریقة التجریبیة بمع
والتي تشیر  إلى وجود عالقة ارتباطیة قویة ودالة إحصائیا عند ) ٠٫٧٦(ارتباط بلغت قیمتھ 

في حین بلغت قیمة معامل ارتباط الدرجات المقدرة وفق طریقة االحتمال ). ٠٫٠١(مستوى الداللة 
یر وھي تش ) ٠٫٧٤(المقترح لإلجابة الصحیحة مع القدرات المقدرة وفق النموذج اللوغاریتمي 

  ).٠٫٠١(كذلك إلى وجود ارتباط طردي دال وقوي عند مستوى الداللة 
وبإعادة قراءة النتائج السابقة نجد أنھا تتفق مع عدد من الدراسات التي سعت للكشف عن   

طبیعة العالقة بین تدریج درجات نماذج النظریة الكالسیكیة، ونماذج نظریة االستجابة للمفردة 
 ;fan,1998 Ndalichako&Rogers,1997؛ ٢٠٠٧حكماني، ؛ال٢٠٠٠حجماوي،(كدراسات 

Cantrell,1997;( فجمیع ھذه الدراسات اتفقت على وجود ارتباط عالي بین تدریج الدرجات ،
وفق النظریة الكالسیكیة وتدریج القدرات وفق نماذج نظریة االستجابة للمفردة، إال ان نتائج 

 المرتفع بین تقدیر الدرجات وفق المدخلین النظریین الدراسة الحالیة أكدت على وجود ھذا االرتباط
الطریقة (وذلك باستخدام نموذجین كالسیكیین لتقدیر الدرجات لم تتطرق لھما تلك الدراسات وھما 

  ). التجریبیة، واالحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة
اللوغاریتمي الثالثي  ما درجة االختالف بین قدرات الطالب المقدرة وفق النموذج : : السؤال الثاني السؤال الثاني 

طریقة  االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة، والطریقة ( المعلم وقدراتھم المقدرة وفق كل من 
 ؟)التجریبیة 

تعد قیمة االرتباط العالیة بین نتائج اختبارین مؤشرا على أن ھذین االختبارین یرتبان 
بالضرورة أن ھذین االختبارین یعطیان  بشكل متشابھ، إال أن ھذا ال یعني - وفق قدراتھم -األفراد 

تقییمات متقاربة لقدرات األفراد، لھذا تم بحث مؤشرا آخرًا للمقارنة بین طرق تقدیر الدرجات 
الداخلة في ھذه الدراسة من خالل الكشف عن مدى تقارب أو تباعد ھذه الطرق في تقدیر قدرات 

  : األفراد، وإلجراء ھذه المقارنة تم اتباع اآلتي 
حویل الدرجات المستمدة من طرق تقدیر الدرجات الثالثة إلى وحدة قیاس موحدة، وھي  ت -١

 وذلك لكي نتمكن من المقارنة الكمیة بین درجات الطالب  على كل ،)ت(الدرجات التائیة 
 وانحرافھا ،٥٠=حیث أن متوسطھا الحسابي ( وكذلك لتسھیل قراءة وتفسیر الدرجات ،طریقة

الدرجة   :  م تحویل الدرجات من خالل التعویض بالمعادلة التالیة وقد ت،)١٠= المعیاري
  . ٥٠ ] + ١٠ ×  ز) = [ ت(التائیة 

÷ ]  المتوسط الحسابي–الدرجة الخام [ھي الدرجة المعیاریة  وتساوي )  ز :   ( حیث
  ). ٩٥- ٩٣،  ٢٠١٤الشافعي، . (االنحراف المعیاري 

لكل طریقتین من طرق تقدیر ) ت(تائیة حساب متوسط الفروق المطلقة بین الدرجات ال -٢
  : الدرجات، وذلك وفق المعادلة التالیة

       )Ndalichako & Rogers,1997.(  

  : حیث
 ،xمتوسط الفروق المطلقة بین الدرجات التائیة لطریقة تقدیر  الدرجات  : 

   yوطریقة 
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 xالمستمدة من الطریقة ) (درجة الطالب :         

   .yالمستمدة من طریقة تقدیر )(درجة الطالب  :          

  . عدد الطالب :             
  : وقد جاءت النتائج كما في الجدولین التالیین 
  )١٠(جدول 

تمدة من  طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة عدد من اإلحصائیات الوصفیة للدرجات التائیة المس
  والنموذج اللوغاریتمي

عدد   طریقة تقدیر الدرجات  م
أعلى   أقل درجة  الفقرات

الوسط   المدى  درجة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ١٠  ٥٠  ٤٧،١ ٨١،١  ٣٤٥٦٧  ٥٢  التجریبیة  ١

االحتمال المقترح لإلجابة   ٢
  ١٠  ٥٠  ٤٧،٢ ٨٠،٧  ٣٣،٥  ٥٢  الصحیحة

ذج اللوغاریتمي النمو  ٣
  ١٠  ٥٠  ٥٣،٣  ٧٥،٧  ٢٢،٤  ٥٢  الثالثي

             
  )١١(جدول 

  .متوسط الفروق المطلقة بین درجات كل طریقتین من طرق تقدیر الدرجات الداخلة في الدراسة

  عدد   مجال المقارنة
  الطالب

متوسط الفروق 
  االنحراف المعیاري  المطلقة

  النموذج  ٣،٩  ٥،٧  ٩٠٣  التجریبیة
االحتمال المقترح    اللوغاریتمي

  ٤٫٢  ٥٫٩  ٩٠٣  لإلجابة الصحیحة

االحتمال المقترح   التجریبیة
  ٣٫٩  ٣٫٩  ٩٠٣  لإلجابة الصحیحة

         بقراءة بیانات الجدول السابق یظھر أن طریقة تقدیر الدرجات األكثر قربًا من القدرات 
یبیة حیث بلغ متوسط الفروق المحسوبة وفق النموذج اللوغاریتمي الثالثي ھي الطریقة التجر

درجة، في حین بلغ متوسط الفروق المطلقة بین القدرات المحسوبة ) ٥،٧(المطلقة بین الطریقتین 
  .درجة تائیة) ٥٫٩(وفق النموذج اللوغاریتمي الثالثي وطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة 

 إجابة السؤال األول من كون            وتتسق ھذه النتیجة مع ما تم التوصل إلیھ عند
الطریقة التجریبیة ھي األعلى ارتباطا بالنموذج اللوغاریتمي الثالثي في تقدیر قدرات الطالب 

 كما یالحظ على ھذه النتیجة والتي بلغت فیھا ،مقارنة بطریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة
 أنھا ،درجة) ٥٫٩ (،)٥،٧(لوغاریتمي الفروق المطلقة بین النموذجین الكالسیكیین والنموذج ال

) Ndalichako & Rogers,1997(اكبر بشكل واضح مما أظھرتھ دراسة ندالیتشاكو وروجرز 
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والتي أظھرت أن الفروق المطلقة بین الدرجات المقدرة وفق النماذج الكالسیكیة والنماذج 
لطرق الكالسیكیة التي  ویعزو الباحث ذلك إلى اختالف ا،درجة) ٢٫١٥(اللوغاریتمیة  أقل من 

  .استخدمتھا الدراسة الحالیة مع الطرق الكالسیكیة التي استخدمتھا دراسة ندالیتشاكو وروجرز
ما درجات ارتباط قیم معامالت صعوبة الفقرات عند استخدام كل من طریقة : السؤال الثالث 

 صعوبة الفقرات عند االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة، والطریقة التجریبیة مع قیم معامالت
 استخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب معامالت صعوبة الفقرات وفق طرق تقدیر الدرجات 
 ،الكالسیكیة وكذلك قیم حساب بارامتر صعوبة الفقرات وفق النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم

ئیات، حیث تم تحدید أقل وأعلى قیمة لمعامالت الصعوبة والجدول التالي  یلخص ھذه اإلحصا
  : والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وفقا لكل طریقة من طرق التقدیر 

  )١٢(جدول 
ملخص لقیم صعوبة الفقرات المقدرة وفق طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة والنموذج 

  اللوغاریتمي الثالثي

أقل قیمة لمعامل 
  الصعوبة

أعلى قیمة لمعامل 
طریقة تقدیر   الصعوبة

  الدرجات

 ال
دد

ع
ت

را
فق

  

بوحدات 
  الصعوبة

بدرجات 
)Z(  

بوحدات 
  الصعوبة

بدرجات 
)Z(  

المدى 
بوحدات 

)Z(  سط
تو

الم
ف   

را
نح

اال
ري

عیا
الم

  

  ٠،٠٧٤  ٠٫٤٢  ٤،٢  ٢٫١٩  ٠٫٥٨  ٢٫٠٤-  ٠،٢٧ ٥٢  التجریبیة
االحتمال المقترح 
  ٠٫٠٧٨  ٠٫٤١  ٤،٣  ٢٫١٢  ٠٫٥٧  ٢٫١٩ -  ٠٫٢٤ ٥٢  لإلجابة الصحیحة

النموذج 
  ٠٫٤٩  ١٫٠٣  ٥،٣  ٢٫٣١  ٢٫١٦  ٢٫٩٦ -  ٠٫٤٣ - ٥٢  اللوغاریتمي الثالثي

بعد ذلك تم حساب معامالت ارتباط بیرسون بین قیم صعوبة الفقرات المقدرة وفق النموذج 
اللوغاریتمي الثالثي وقیم صعوبة الفقرات المقدرة وفق كل طریقة من طرق تقدیر الدرجات 

  : الكالسیكیة كما في جدول التالي 
  )١٣(جدول 

معامالت ارتباط بیرسون بین قیم صعوبة الفقرات المقدرة وفق الطرق الكالسیكیة 
  والنموذج اللوغاریتمي الثالثي

  
  الطریقة 
  التجریبیة

طریقة االحتمال 
المقترح لإلجابة 

  الصحیحة 

  النموذج 
  اللوغاریتمي الثالثي

  ** ٠٫٨٣٣ -  ** ٠٫٩٨٣  ١  الطریقة  التجریبیة
طریقة االحتمال المقترح لإلجابة 

  ** ٠،٨١٤ -  ١    الصحیحة 

  ١      النموذج اللوغاریتمي الثالثي
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تظھر بیانات جدول السابق وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
 اللوغاریتمي الثالثي  وبدرجة ارتباط قویة بین قیم معامالت الصعوبة المقدرة وفق النموذج٠٫٠١

 ویالحظ أن وجود اإلشارة السالبة ال یعني العالقة ،ووفق طریقتي تقدیر الدرجات الكالسیكیة
 كما ،العكسیة بل یعود إلى المنطق المعكوس لقیم معامالت الصعوبة وفق طرق القیاس الكالسیكیة

 التجریبیة كانت ھي األكثر تظھر البیانات أن معامالت الصعوبة الكالسیكیة المستمدة من الطریقة
 ٠٫٨٣٣ - (ارتباطا ببارامتر صعوبة النموذج اللوغاریتمي الثالثي وذلك بمعامل ارتباط بلغت قیمتھ 

والتي تشیر إلى درجة ارتباط قویة، وذلك بالمقارنة مع طریقة االحتمال المقترح لإلجابة ) 
   ) ٠،٨١٤ -(تمي الثالثي الصحیحة والتي بلغت قیمة معامل ارتباطھا بالنموذج اللوغاری

وبوجھ عام تتفق ھذه النتائج مع الدراسات التي أشارت إلى وجود ارتباط قوي بین تدریج 
صعوبة الفقرات المقدرة وفق نموذج النظریة الكالسیكیة ونماذج نظریة استجابة الفقرة كدراسة 

اسة الحالیة ، إال ان الدر)Stage.1999(، ودراسة )fan.1998(، ودراسة )٢٠٠٠جمحاوي،(
أكدت قوة ھذا االرتباط بین المدخلین النظریین باستخدام نموذجي لتقدیر الدرجات لم تتطرق لھما 

  )طریقة التجریبیة، واالحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة(الدراسات السابقة 
ما درجات ارتباط قیم معامالت تمییز الفقرات عند استخدام كل من طریقة : السؤال الرابع 

حتمال المقترح لإلجابة الصحیحة والطریقة التجریبیة مع قیم معامالت تمییز الفقرات عند اال
   استخدام النموذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب معامالت تمییز الفقرات وفق طرق تقدیر الدرجات الكالسیكیة، 
ذج اللوغاریتمي الثالثي المعلم وجدول التالي یخلص باإلضافة إلى بارامتر تمییز الفقرات في النمو

ھذه اإلحصائیات، حیث تم تحدید أقل وأعلى قیمة لمعامالت التمییز والمتوسطات الحسابیة 
  : واالنحرافات المعیاریة وفقا لكل طریقة من طرق تقدیر الدرجات

  )١٤(جدول 
السیكیة والنموذج اللوغاریتمي ملخص لقیم تمییز الفقرات المقدرة وفق طرق تقدیر الدرجات الك

  الثالثي

أقل قیمة لمعامل 
  التمییز

أعلى قیمة لمعامل 
طریقة تقدیر   التمییز

  الدرجات

ت
را

لفق
د ا

عد
 

  

بوحدات 
  التمییز

بدرجات 
)Z(  

بوحدات 
  التمییز

بدرجات 
)Z(  

المدى 
بوحدات 

)Z(  سط
تو

الم
  

االنحراف 
  المعیاري

  ٠٫٠٦٦  ٠٫٣٩  ٤٫٨  ١٫٩٢  ٠٫٥١٢  ٢٫٩ ٢-  ٠٫١٩٤ ٥٢  التقلیدیة
  ٠٫٠٧٠  ٠٫٤٨  ٤٫٠٩  ٢،٠٤  ٠،٦٢  ٢٫٠٥ -  ٠٫٣٣٣ ٥٢  التجریبیة
االحتمال 
المقترح 
لإلجابة 
  الصحیحة

٠٫٠٦٧  ٠٫٤٦  ٣٫٩١  ١،٦٩  ٠٫٥٧٣  ٢٫٢٣ -  ٠٫٣١١ ٥٢  

النموذج 
اللوغاریتمي 

  الثالثي
٠٫٤١٨  ١٫٣٧  ٥٫١١  ٣٫٠٤  ٢٫٦٥  ٢٫٠٧-  ٠،٥١ ٥٢  
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 قیم تمییز الفقرات المقدرة وفق النموذج بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین
اللوغاریتمي الثالثي وقیم تمییز الفقرات المقدرة وفق كل طریقة من طرق تقدیر الدرجات 

  :الكالسیكیة، وقد جاءت النتائج كما في جدول التالي
  )١٥(جدول 

موذج معامالت ارتباط بیرسون بین قیم تمییز الفقرات المقدرة وفق الطرق الكالسیكیة والن
  اللوغاریتمي الثالثي

  
  الطریقة 
    التجریبیة

طریقة االحتمال المقترح 
  لإلجابة الصحیحة 

النموذج اللوغاریتمي 
  الثالثي

  ٠٫١١٦  **٠٫٩١٣  ١  الطریقة التجریبیة

طریقة االحتمال 
المقترح لإلجابة 

  الصحیحة 
  ٠٫٢٦٨  ١  

النموذج اللوغاریتمي 
  ١      الثالثي

ابق أن قوة االرتباط بین الطرق الكالسیكیة والنموذج اللوغاریتمي تظھر بیانات الجدول الس
  إال ، وذلك بالنسبة ألي من طریقتي تقدیر الدرجات،الثالثي في تقدیر تمییز الفقرات كانت ضعیفة

أن طریقة االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة  كانت ھي األعلى ارتباطا بالنموذج اللوغاریتمي 
وذلك بالمقارنة بالطریقة التجریبیة والتي جاءت بمعامل ) ٠٫٢٦٨(ت قیمتھ بمعامل ارتباط بلغ

 ویالحظ  أن أي من ارتباط ھاتین الطریقتین لم یكن ذو داللة إحصائیة عند ،)٠٫١١٦( ارتباط 
   ٠٫٠٥مستوى الداللة 

من ضعف االرتباط بین ) ٢٠٠٠جمحاوي، (وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة 
 الكالسیكیة والنموذج اللوغاریتمي الثالثي في تقدیر تمییز الفقرات، وكذلك مع ما توصلت النظریة

 من أن االرتباط بین النظریة الكالسیكیة ونظریة االستجابة (Stage, 1999)إلیھ دراسة ستیج 
ة للمفردة في تقدیر تمییز الفقرات أقل منھ في تقدیر صعوبة الفقرات، إال أنھا تختلف معھا في قو

 أن (Stage, 1999)االرتباط بین تمییز الفقرات وفق النموذجین، ففي حین أظھرت نتائج دراسة 
، ویعزو )ضعیفة(نجد أن الدراسة الحالیة أظھرت أن قوة االرتباط ) متوسطة(قوة االرتباط بینھما 

ي طبقت  والتStageالباحث ھذا االختالف إلى اختالف النماذج المستخدمة في دراسة  دراسة ستیج 
 في حین استخدمت الدراسة الحالیة ،على ا لطریقة التقلیدیة في تقدیر درجات االختیار من متعدد

  . طریقتي االحتمال المقترح لإلجابة الصحیحة والطریقة التجریبیة 
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  المـراجـعالمـراجـع
في تطویر اختبار كاتل الثالث للذكاء ) راش(استخدام نموذج ). ٢٠٠٨(أبو جراد، حمدي یونس 

 شئون البحث العلمي والدراسات العلیا بالجامعة –مجلة الجامعة اإلسالمیة ). أ(رة الصو
  .٥٨٣-٥٥٥، )٢ (١٦ ، فلسطین- غزة-اإلسالمیة

دار : عمان ).  مترجم،صالح الدین عالم.( القیاس النفسي). ٢٠١٥( و أورینا، اس ،اناستازي، أي
 .الفكر 

 وفق النظریة التقلیدیة ونظریة استجابة مقارنة خصائص الفقرات) . ٢٠٠٠(جمحاوي، إیناس 
كلیة التربیة، جامعة ). رسالة ماجستیر غیر منشورة.(الفقرة في مقیاس للقدرة الریاضیة

  .الیرموك
مقارنة بین النظریة الكالسیكیة لالختبار ونظریة االستجابة ). ٢٠٠٧(الحكماني، رحاب بنت سعید 

المجلة . ار مؤشرات المفردات االختباریةللمفردة في تقدیر قدرات األفراد ومدى استقر
  .٢٥٩ -٢٥٣، )٨٩(٢٣،  الكویت- التربویة

 مكتب التربیة العربي لدول ،اإلطار المرجعي للتقویم التربوي). ٢٠٠٠(الدوسري، إبراھیم مبارك 
  الریاض  : الخلیج 

ختیار من طرح معادلة لتصحیح أثر التخمین في اختبارات أسئلة اال). ٢٠٠٣(دودین، حمزة محمد 
  .كلیة العلوم التربویة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العین. متعدد
 النظریات -إتقان القیاس النفسي الحدیث ). ٢٠١٣.( ار .لیفینجستون و ،رینالد، سي

 .عمان: دار الفكر). صالح الدین عالم، مترجم(.والطرق
للقدرة العقلیة )  لینون- أوتیس (الخصائص السیكومتریة الختبار ). ٢٠١٠(زكري، علي محمد 

مقدرة وفق القیاس الكالسیكي ونموذج راش لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة صبیا 
  .، كلیة التربیة، جامعة أم القرى)رسالة دكتوراه غیر منشورة.(التعلیمیة

 ثالث طرق لتصحیح اختبارات االختیار من المقارنة بین أثر). ١٩٨٣(سواقد، ساري سلیم سالمة 
متعدد على الخصائص السیكومتریة لالختبار وعلى أداء المفحوصین من مستویات 

،كلیة )رسالة ماجستیر غیر منشورة. (تحصیل ودرجات مخاطرة مختلفة على االختبار
 . جامعة الیرموك،التربیة

ت النظریة لطرق التصحیح من أثر اختبار صحة االفتراضا). ١٩٩٢(سواقد، ساري سلیم سالمة 
رسالة (.  ومقارنة أثر استخدام ھذه الطرق على الخصائص السیكومتریة للفقرة،التخمین

  .،كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة)دكتوراه غیر منشورة
 أسس –اإلحصاء في البحوث العلمیة واإلنسانیة ) ٢٠١٤. ( الشافعي، محمد منصور محمد

  .مكتبة الرشد:  الریاض .SPSSستخدام برنامج وتطبیقات با
التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج المجموعة اإلحصائیة ). ٢٠٠٩( شراز، محمد صالح 

  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة . SPSSللعلوم االجتماعیة 
: لریاضا. القیاس واإلحصاء التربوي والنفسي) ٢٠١٢.(  أبو المجد و حسن، عزت ،الشوربجي

  .مكتبة الرشد
  .مكتبة الفالح: الكویت . القیاس النفسي ).١٩٨٣( عبد الرحمن، سعد 
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استقصاء الالتغیر في تقدیر إحصائیات الفقرة باستخدام نظریة ). ٢٠٠٨(عباینة، عماد غصاب 
   . ٢٦ – ١ ،٣٩ مجلة  العلوم االنسانیة،. االستجابة للفقرة والنظریة الكالسیكیة في القیاس

استخدام نماذج المفردة االختباریة في تدریج بعض  ). ٢٠١٠(لوھاب، محمد محمود عبدا
 .جامعة المنیا،، كلیة التربیة)رسالة دكتوراه غیر منشورة. (االختبارات المعرفیة
المقارنة بین النظریة الكالسیكیة و النموذج ثالثي البارامتر ). ٢٠١٣( عبد الوھاب، محمد محمود 
خمین عند تقدیر إحصائیات األفراد و المفردات في اختبار اختیار من في معالجة اثر الت

 ٢١١- ١٦٩ ،)١٠٩(٢٨المجلة التربویة ـ الكویت،   ،متعدد
أثر بعض الطرق الوزنیة لتقدیر الدرجات على صدق ). ٢٠٠١( عبد الوھاب، صالح شریف 

 ،)٤٩(١٢، بنھامجلة كلیة التربیة ب. االختبارات مرجعیة المحك ذات االختیار من متعدد
٢٥٥-٢٠٢.  

إشراقات للنشر : الكویت.  مفھومة أدواتھ أسالیبھ- البحث العلمي ).٢٠٠٣(عبیدات، ذوقان 
  .والتوزیع

دار : الریاض. ٢ط.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). ٢٠١٢( العساف، صالح أحمد 
  .الزھراء 

رجات للمفردات على ثبات أثر بعض طرق تقدیر الد). ١٩٨٦(العدل، عادل محمد محمود 
كلیة التربیة، جامعة ).رسالة ماجستیر غیر منشورة.(االختبارات ذات االختیار من متعدد

  . الزقازیق
جامعة . تطورات معاصرة في القیاس التربویة والنفسي). ١٩٨٦( عالم، صالح الدین محمود

  .مطابع القبس التجاریة: الكویت 
الختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك في المجاالت ا). ٢٠٠١(عالم، صالح الدین محمود 

  .دار الفكر العربي:القاھرة . التربویة والنفسیة والتدریبیة
القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیة وتطبیقاتھ ). ٢٠٠٢( عالم، صالح الدین محمود 

  .دار الفكر العربي: القاھرة .وتوجھاتھ المعاصرة
دارس : عمان القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة،).٢٠٠٧( عالم، صالح الدین محمود 

  .المسیرة
 فى المعیار المحك إلى االختبارات المرجعة بناء تقویم ).١٩٩٩ ( المولى عبد  شحتھ،الحافظ عبد

 كلیة). منشورة دكتوراه غیر رسالة.(التقلیدیة والنظریة نظریة االستجابة للمفردة ضوء
 .شمس عین جامعة التربیة،

 . دار األمل: أربد.  القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة).٢٠٠٢(  أحمد سلیمان ،عودة
 بعض طرق تقدیر الدرجات للمفردات ذات االختیار من متعدد،). ١٩٨٦(غنیم، أحمد الرفاعي 

  .١٠٧- ٧٣، )٥ (٧مجلة كلیة التربیة بالمنصورة، مصر،
نموذج (قدیة حول القیاس الموضوعي للسلوك دراسة نظریة ن). ١٩٨٨(كاظم، أمینة محمد 

  .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي: الكویت .سلسلة الكتب المتخصصة ).راش
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أثر بعض طرق تقدیر الدرجات للمفردات على ثبات وصدق ). ٢٠٠٩(اللحیاني، عفاف راضي 
درجات اختبار تحصیلي في الریاضات ذي االختیار من متعدد لدى طالبات الصف األول 

  .  جامعة أم القرى،كلیة التربیة).رسالة ماجستیر غیر منشورة. (لثانوي بمكة المكرمةا
أثر بعض طرق تقدیر الدرجات على ثبات االختبارات ). ١٩٨٦( محمود، سلیمان محمد سلیمان 

 جامعة ،كلیة التربیة). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (المرجعیة ذات االختیار من متعدد
  .الزقازیق

دار : عمان. ٢ط .القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس). ٢٠٠٢( سامي محمد محمود ملحم، 
  .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

ھیثم كامل  (القیاس والتقویم في  التربیة وعلم النفس). ٢٠٠٣( مھرنز، ولیم و  لمن، ایرفن 
  .دار الكتاب الجامعي:العین ).الزبیدي وماھر أبو ھاللة، مترجمان

دار الشروق للنشر : عمان . أساسیات القیاس في العلوم السلوكیة).  ٢٠٠٤(النبھان، موسى 
  .والتوزیع

الخصائص السیكومتریة الختبار المصفوفات المتتابعة ). ٢٠١٢( النفیعي، عبد الرحمن عبد اهللا 
جامعة .مجلة التربیة المتقدم في ضوء نظریة االستجابة للمفردة االخباریة، 

  .٢١٤- ١٧٥، )٢(١٤٧،األزھر
دار الكتـاب الجامعي للنشر : العـین  . أساسیات القیاس والتقویم التربـوي).  ٢٠٠٤(الھویدي، زید 

  . والتوزیع 
Adedoyin, O. (2010). Investigating the invariance of person parameter 

estimates based on classical test and item response theories. 
International Journal of Science, 2 (2), 107-113. 

Ainol, M.& Noor,L.(2006): Classical and rasch analyses of dichotomously 
scored reading comprehension test items. Malaysian Journal of ELT 
Research,2,1-20. 

Andra.C. & Magnano.G. (2011). Multiple- choice math test :should we 
worry about guessing?. Quaderni di Ricerca in Didattica 
(Mathematics),21,235-243. 

Ayhan, S.(2015) Comparability of scores from CAT and paperand pencil 
implementations of student selection examination to higher 
education,(Unpublished master dissertation).Bilkent 
University,Ankara. 

Baradaran. A,(2009). The impact of correction for guessing formula on mc 
and yes/no vocabulary tests' scores, The Journal of Applied 
Linguistics, 2,(9), 80-98. 

Ben-Simon,A,Budescu, D. V., & Nevo, B. (1997). A comparative study of 
measures of partial knowledge in multiple-choice questions. Applied 
Psychological Measurement, 21, 65-88.  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٠٧

Bradbard, D. A., & Green, S. B. (1986). Use of the coombs elimination 
procedure in classroom tests. Journal of Experimental Education, 54, 
68–72. 

Bush,m. (2001). A muliple choice test that rewards partial knowledge. 
Journal of Further and Higher Education,25 (2), 157-163. 

Cantrell, C.E. (1997).Item response theory: understanding the one, Paper 
presented at the annual meeting of the southwest educational 
research association, Austin, TX. (ERIC document reproduction 
service. No. ED 415 281) 

Chang, S.H., Lin, P.C., & Lin, Z. C. (2007). Measures of partial knowledge 
and unexpected responses in multiple-choice tests. Educational 
Technology & Society, 10 (4), 95-109. 

De Finetti,B.(1965) Methods for discriminating levels of partial knowledge 
concerning a test item, British Journal of Mathematical and 
Statistical Psychology,18, 87-128. 

Demars,C (2010).Item response theory: understanding statistics 
measurement. New York: Oxford University Press. 

Fan, X. (1998). Item response theory and classical test theory: an empirical 
Comparison of their item/person statistics. Educational and 
Psychological Measurement, 58(3), 357-382. 

Farland, M. Z., Barlow, P. B., Levi Lancaster, T. & Franks, A. S. (2015). 
Comparison of Answer-Until-Correct and Full-Credit Assessments in 
a Team-based Learning Course. Am J Pharm Educ, 79(2), 21. 

Georgiev,N.(2008). Item analysis of C, D and E series from raven′s 
standard progressive matrices with item response theory two 
parameter logistic modle. Europe′s Journal of Psychology, 4 (3). 

Hattie,J.(1985). Methodology review: assessing unidimensionality of tests 
and items, Applied Psychological Measurement, 9 (2), 139- 164. 

Hambleton, R. K. & Jonse, R. W ( 1993 ).Comparison of classical test 
theory and item response theory and their applications to test 
development. Educational Measurement, 12(4),38-47. 

Hambleton, R. K., & Swaminathan,H.(1985). Item response theory: 
Principles and applications, New York: Springer Science + Business 
Media 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٠٨

Hambelton,R; Swaminathan,S &Rogers,H (1991). Fundamentals of item 
response theory, SAGE publications, Newbury Park: The 
international professional publishers. 

James. D ( 1975)  A preliminary study of the reliability and validity of 
a scoring procedure based upon confidence and partial 
information, Journal of Educational Measurement,12 (2),129-133. 

Jha,A.S (2014). Social research methods. New Delhi. McGraw-Hill 
Education. 

Kansup, W& Hakstian, A. R( 1975). A Comparison of Several 
Methods of Assessing Partial Knowledge in Multiple Choice 
Tests: I. Scoring Procedures. journal of educational 
measurement,12 (4),219-230. 

Kim.K.(2015). Model comparisons among test response theories (TRT) on 
a reading comprehension test, (Unpublished doctoral dissertation), 
Middle Tennessee State University. 

Kurz, t. B. (1999). A review of scoring algorithms for multiple -choice 
tests. paper presented at annual meeting of the Southwest 
Educational Research Association, january 21–23, San Antonio, 
tx.(ed428076) available at: http://eric.ed.gov/?id=ED428076  

Lau.P.N.K., Lau,S.H., Hong,K.S., & Usop, H. (2011). Guessing, partial 
knowledge, and misconceptions in multiple-choice tests. Educational 
Technology& Society,14 (4), 99–110. 

Lesage. E, Valcke. M, & Sabbe( 2013). Scoring methods for multiple 
choice assessment in higher education – is it still a matter of number 
right scoring or negative marking?, Studies in Educational 
Evaluation, 39(3) 188 – 193. 

Lisa G.O, Carolyn J.R, & Julie A.G,(2002). Applying systems design and 
item response theory to the problem of measuring information 
literacy skills. Chicago, Statement of Ownership, Management, and 
Circulation. 

Messick, S(1995). Validity of psychological assessment validation of 
inferences from persons' responses and performances as scientific 
inquiry into score meaning. American Psychologist, 50,741-749. 

Ndalichako, J.& Rogers, W. T. (1997). Comparison of finite score theory, 
classical test theory and item response theory in scoring multiple-
choice items, Educational and Psychological Measurement, 
57(4),580-589. 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٠٩

Onder,I.(2007). An investigation of goodness of model data fit model Veri 
Uyumunun Araştirilmasi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi (32), 210-220. 

Progar, S & Socan, G. (2008). An empirical comparison of item response 
theory and classical test theory. Psiholoska obzorja / Horizons of 
Psychology, 17(3), 5-24. 

Rand.R.(1981) Solving measurement problems with an answer-until-
correct scoring procedure, Applied Psychological 
Measurement ,5(3) ,399-414. 

Rand, R.( 1982) Some new results on an answer-until-correct scoring 
procedure, Journal of Educational Measuremen,19(1),67-74. 

Rippey, R .M.(1970). A comparison of five different scoring function for 
confidence tests, Journal of Educational Measurement,7(3),165-170.  

Roger,A.(1971). A comparison of the validities of conventional choice 
testing and various confidence marking procedures, Journal of 
Educational Measurement, 8(4),297-303. 

Sabers,D &White,G.(1969). The effect of differential weighting of 
individual item responses on the predictive validity and reliability of 
an aptitude test. Journal of Educational Measurement,6(2),93-96. 

Stage, C.(1999). A comparison between item analysis based on item 
response theory and classical test theory. a study of the SweSAT 
Sub-test READ.  Educational Measurement 33,Umea University, 
Department of Educational Measurement. 

Stage,C.(2003). Classical test theory or item response theory: the swedish 
experience. Paper written for, and published in Spanish by Centro de 
Estudios Públicos, Santiago, Chile. Available at www.cepchile.cl. 

 Stanley,S.(1975). Correlates of unwarranted confidence in responses to 
objective test items, Journal of Educational Measurement,8(1),15-20. 

Thompson. L, (1976): A study of the effect of an answer-until-correct 
multiple-choice procedure on mathematics 
achievement.(unpublished doctoral dissertation), Oregon State 
University, Oregon. 

Wiberg,M(2004). Classical test theory vs item response theory: an 
evaluation of the theory test in the swedish driving-license test. 
University UMEA. EM  No 50. 

 


