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 أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على بعض اخلصائص السيكومرتية ألسئلة االختيار من متعدد  
   (1)دايان فهمي حـمَّادد. 

 dfhammad@uqu.edu.sa، جامعة أم القرى -كلية الرتبية    -أستاذ القياس والتقومي الرتبوي والنفسي املساعد (  1)
 

 (م2019/ 10/ 01قبل للنشر بتاريخ   -م  2019/ 08/ 28للنشر بتاريخ  قدم )

 ملخص الدراسة:
وذجني  هدف البحث احلايل إىل دراسة أثر وجود البديل "ال شيء مما سبق" على صعوبة السؤال، وعلى متييزه، وعلى ثبات االختبار، من خالل بناء من

( سؤاالً من نوع االختيار من متعدد، كانت البدائل األربعة حقيقية يف النموذج األول، أما النموذج الثاين 25)متناظرين يف احملتوى الختبار حتصيلي تكوَّن من  
( سؤاال، واستبدال أحد املشتتات يف ابقي األسئلة ابلبديل "ال شيء مما سبق"؛ وبتطبيق النموذجني على عينة  13فتم بناؤه ابستبدال اإلجابة الصحيحة يف )

ر  بة من طالبات اجلامعة، خرج البحث أبن وجود البديل "ال شيء مما سبق" يؤدي إىل زايدة صعوبة أسئلة االختبار بصورة دالة، بينما ال يؤث( طال240من )
 وجوده على متييز السؤال وال على ثبات االختبار.

 .متييز السؤال، ثبات االختبار اختبار االختيار من متعدد، البديل "ال شيء مما سبق"، صعوبة السؤال،الكلمات املفتاحية: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالستشهاد من البحث 

وية والنفسية، اجمللد  (. أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على بعض اخلصائص السيكومرتية ألسئلة االختيار من متعدد، جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتب2021حـمَّاد، دايان فهمي )
 (    4(، العدد )13)
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The effect of using "none of the above" option on psychometric properties of multiple 

choice questions 

 

1Dayana Fahmi Hammad  Dr.  

1-Assistant Professor Evaluation & Measurement - Umm Al-Qura University, dfhammad@uqu.edu.sa 
 

Abstract:  
The purpose of the research is to investigate using "none of the above" (NOTA) option on psychometric 

properties of multiple choice tests (MC): Item difficulty, item discrimination and test reliabilty. Using two test forms 

symetrical in content, consisted of (25) MC items with four options, the first form items had real options, the second 

form was built by replacing the key option in (13) items, and one of the distractores in the (12) items left, by NOTA 

option. These formes were applied on (240) indiveduals. The research results indicate that the existence of the 

NOTA option make the test items more difficult, while it presence does not affect item discrimination nor test 

reliability. 
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 د. ديانا فهمي حـمَّاد

 :مقدمة
التقييم الصفي لسهولة تصحي  ,Wainer & Thissen)وموضوعيتها    اهحيشيع استخدام أسئلة االختيار من متعدد يف 

1993; Brimi, 2011; Butler, 2018; D'Sa, Alharbi, & Visbal-Dionaldo, 2018) ابإلضافة إىل ،
(، مما جيعلها النوع املفضل يف حال كون  Bacon, 2003أهنا تغطي عدًدا أكرب من احلقائق التحصيلية مقارنة بباقي أنواع األسئلة )

 عدد الطالب كبريا، ورغم االنتقادات املوجهة هلذا النوع من األسئلة، واليت ترتكز يف وجود نسبة ختمني ال ميكن التخلص منها )أبوعالم، 
 ,Walsh & Seldomridge؛  2005(، ابإلضافة إىل أهنا غالًبا ما تركز على قياس املستوايت املعرفية الدنيا )أبوعالم،  2005
أنه من النادر أن يلجأ الطالب إىل التخمني   Downing, (2003)(، إال أن هذه العيوب ميكن التغلب عليها، فقد وجد  2006

العشوائي، بل يقومون بتخمني مبين على حتصيل جزئي حيقق نوًعا من صدق القياس، كما أنه من املمكن صياغة أسئلة تقيس املستوايت  
(، لذلك كله ال تزال أسئلة االختيار من متعدد هي 2005العليا، إال أهنا تتطلب من واضع األسئلة بذل جهد أكرب )أبوعالم،  املعرفية  

)Egger, & Fortuna, -Dibattista, Sinnigeاألجود مقارنة أبسئلة الصواب واخلطأ، واألكثر شيوعا يف قياس التعلم  
ler, 2018)But2014; Kiat, Ong, and Ganesan, 2017;  البدائل ، كما وأن وجود اإلجابة الصحيحة ضمن 

(؛ فكان من الضرورة ظهور توجه حبثي حنو االهتمام بوضع إرشادات لصياغة هذا النوع من  Butler, 2018يسهم يف تثبيت التعلم )
 بار.األسئلة وصياغة بدائله، والتحقق من جودة هذه اإلرشادات وأثرها على اخلصائص السيكومرتية لالخت

على مدى السنوات اهتمت العديد من الدراسات بتقدمي إرشادات لصياغة أسئلة االختيار من متعدد، وتؤكد هذه اإلرشادات  
على أن صياغة بدائل فعالة يعد من املوضوعات اهلامة واألساسية لبناء أسئلة تتمتع خبصائص سيكومرتية عالية اجلودة؛ أما على أرض  

إلرشادات، إال أن صياغة بدائل حقيقية جيدة يعد مهمة صعبة، لوجود عدد من االشرتاطات اليت جيب أن الواقع وبرغم وجود هذه ا
حيافظ عليها واضع االختبار، ومع زايدة عدد األسئلة تصبح هذه املهمة أكثر صعوبة، فيلجأ الستخدام البديل "ال شيء مما سبق" 

م االختيار  اختبار  يف  للبدائل  اثبت  عدد  على  )للحفاظ  متعدد  بناء Johanson, 1990 Rich  &ن  أدبيات  أن  ورغم   ،)
االختبارات تشري إىل أن البدائل جيب أن تكون بدائل حقيقية ختلو من البديل "كل ما سبق" و"ال شيء مما سبق"، على سبيل املثال 

دالئل خرجت هبا بعض األحباث (، إال أن هناك  2016؛ مرينز وليمان،  2012؛ مراد وسليمان،  2005؛ أبوعالم،  2004)النبهان،  
ن اخلصائص السيكومرتية لألسئلة التحصيلية مع وجود  س ِّ التجريبية حول استخدام البديل "ال شيء مما سبق"، تشري إىل أن وجوده حيح

 ;Rich & Johanson, 1990)اختالف يف هذه النتائج حول ماهي اخلصائص السيكومرتية اليت ختضع للتحسن ومدى حتسنها  
Frary, 1991; Knowles & Welch, 1992) وحلسم اخلالف حول استخدام البديل "ال شيء مما سبق" كان من املهم ،

 حبث أثر استخدامه على اخلصائص السيكومرتية لالختبارات التحصيلية. 

 :مشكلة البحث
ئلة االختيار من متعدد، تعددت أهداف األحباث حول أثر استخدام البدبل "ال شيء مما سبق" على اخلصائص السيكومرتية ألس

 ,Frary, 1991; Knowles & Welch)فبعض األحباث هدفت لدراسة أثر استخدام البديل على صعوبة السؤال ومتييزه  
1992; Dochy, Moerkerke, Corte, & Segers, 2001; Dibattista, Sinnige-Egger, & 
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Fortuna, 2014; Pachai, DiBattista, & Kim, 2015)  وبعضها أضاف الثبات أيضا ،(Rich & Johanson, 
1990; Atalmış & Kingston, 2017) وكما اختلفت أهداف األحباث، فقد اختلفت أيضا نتائجها، فبعضها خرج أبن ،

على    استخدام البديل "ال شيء مما سبق" يزيد من صعوبة السؤال ومن متييزه، وبعضها أشارت نتائجه أبنه اليؤثر على الصعوبة وال
 التمييز، والبعض اآلخر أشارت نتائجه إىل أنه خيفض من قدرة السؤال التمييزية. 

 يف اإلجابة على السؤال اآليت:  تتحددوعليه فإن مشكلة البحث احلالية 

 هل يوجد أثر الستخدام البديل "ال شي مما سبق" على صعوبة ومتييز وثبات أسئلة االختيار من متعدد؟ 

 رئيس التساؤالت اآلتية:ويتفرع من السؤال ال

 هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي معامالت صعوبة أسئلة النموذجني تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق"؟ .1

 هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي معامالت متييز أسئلة النموذجني تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق"؟ .2

 دالة إحصائياً بني متوسطي معاملي ثبات النموذجني تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق"؟هل توجد فروق  .3

 :أهداف البحث
 الكشف عن أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على معامالت صعوبة أسئلة االختيار من متعدد.  .1

 االختيار من متعدد. الكشف عن أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على معامالت متييز أسئلة .2

 الكشف عن أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على ثبات أسئلة االختيار من متعدد.  .3

 أمهية البحث: 
 تتضح أمهية البحث فيما يلي:

تعد أسئلة االختيار من متعدد شائعة االستخدام للتقومي الصفي يف خمتلف مراحل التعليم، ويعد التحقق من جودة صياغة هذا   .1
من األسئلة، أمرًا هاًما لتجنب أخطاء القياس الناجتة عن سوء الصياغة، ونتائج البحث احلايل قد تساعد يف حتسني    النوع

 جودة إرشادات صياغة هذا النوع من األسئلة، وتسهم إجيااب يف حتقيق صدق القياس.
اليت يلجأ   .2 البدائل،  أثر استخدام أحد  التحقق من  البحث احلايل قد تسهم يف  بناء مناذج نتائج  هلا واضع االختبار هبدف 

متكافئة من االختبار، أو هبدف مساواة عدد البدائل بني األسئلة، أو لزايدة عدد البدائل وتقليل نسبة التخمني، وقد تسهم 
بات نتائج البحث احلايل يف ترجيح كفة النتائج املتباينة حول أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على صعوبة ومتييز وث

 أسئلة االختيار من متعدد. 
 الدراسات العربية احلديثة يف هذا اجملال قليلة والبحث احلايل يسهم يف زايدة الرتاكم املعريف فيه. .3
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 د. ديانا فهمي حـمَّاد

 :التعريف ابملصطلحات
 أسئلة االختيار من متعدد: •

ختمينها مقارنة أبسئلة الصواب واخلطأ، تعرفها الباحثة أبهنا: أحد أنواع األسئلة موضوعية التصحيح واليت تتميز ابخنفاض نسبة  
 يف تغطية أنواع متباينة من احلقائق مقارنة أبسئلة املزاوجة.  ومرونتها

  5 -3، يليها خيارات يرتاوح عددها من         Stemيتكون سؤال االختيار من متعدد من مقدمة تسمى منت أو نص السؤال 
)مراد وسليمان،    Distractorsأما البدائل اخلاطئة فتسمى مشتتات أو مموهات    خيارات تسمى بدائل، والبديل الصحيح هو اإلجابة،

2012 .) 

 :  Item Difficultyصعوبة السؤال   •

هو نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة على السؤال، وحيسب بقسمة عدد املفحوصني الذين أجابوا إجابة صحيحة على  
، 1، فإذا كان تصحيح السؤال ثنائيا )(ani, Jaber & Thomas, 2018Sowd) السؤال، على العدد الكلي للمفحوصني  

 ( يساوي املتوسط احلسايب لدرجات املفحوصني على السؤال. iP( فإن معامل الصعوبة )0

 :Item Discriminationمتييز السؤال  •

 ,Scialfaاألفراد األقل أداء على االختبار" )"التمييز هو مؤشر لقدرة السؤال على فصل األفراد األعلى أداء على االختبار، عن  
Legare, Wenger & Dingley, 2001: 12( التمييز  معامل  عن  يحعربَّ  البحث  هذا  ويف   ،)Discrimination 

Index (DI) ( مبعامل االرتباط الثنائي األصيل )Point-Biserial Coefficient .) 

 Test Reliabilityثبات االختبار   •

االختبار عن درجة التجانس بني نتائج تطبيق قياسني للفرد لنفس السمة أو السلوك، ومن الطرق األكثر شيوعا يف يحعرب ِّ ثبات  
تقدير ثبات االختبار حساب معامل االتساق الداخلي، والذي يعكس مدى ارتباط استجاابت األفراد على السؤال مع درجة االختبار 

 ( لكرونباخ. عربَّ عن ثبات االختبار مبعامل ألفا )(، ويف هذا البحث يح 2004الكلية )النبهان،  

 اإلطار النظري:
 أسئلة االختيار من متعدد: •

تعد أسئلة االختيار من متعدد من أمناط األسئلة األكثر شيوعا يف اختبارات الطالب التحصيلية، وألن وجود أخطاء يف الصياغة  
ياس الرتبوي إرشادات صياغة كامل أسئلة االختيار من متعدد وإرشادات  يؤدي إىل مشكالت يف صدق القياس، فقد تضمنت أدبيات الق

؛ النبهان،  Haladyna, Downing, & Rodriguez, 2002صياغة تفصيلية ملنت السؤال ولبدائله، وبعد الرجوع إىل )
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وسليمان،  Petersen, Edwards, Pedrotti, & Peyton, 2005Frey ,؛2004 مراد  مرينز  2012؛  وليمان، ؛ 
 ، ميكن إمجاهلا فيما يلي: )2016

 إرشادات صياغة كامل سؤال االختيار من متعدد: •

 أن تغطي األسئلة حقائق وأهداف هامة. (1
 صياغة السؤال ابستخدام كلمات مناسبة لثقافة وعمر املستجيبني.  (2
 جتنب النقل احلريف من مرجع املقرر. (3
 صياغة كل سؤال ابستقاللية عن غريه. (4
 إجابة صحيحة واحدة.  أن تكون هناك (5
 االختصار يف الصياغة مبا ال خيل املعىن. (6
 توضع األسئلة من نفس النوع بتتابع. (7
 يوضع السؤال كامال يف صفحة واحدة.  (8
 ترقيم مجيع األسئلة. (9

 جتنب وجود منط لإلجابة. (10
 طباعة األسئلة بوضوح واالبتعاد عن كتابتها خبط اليد. (11
 وضع درجة السؤال. (12
 التعليمات.وضوح   (13

 إرشادات صياغة منت السؤال وصياغة البدائل:  •

 صياغة منت السؤال حبيث يتضمن مشكلة واضحة.  (1
 جتنب استخدام النفي. (2
 صياغة املنت يف مجلة اتمة. (3
 جتنب اإلشارات النحوية واللغوية بني البدائل ومنت السؤال.  (4
 جتنب تكرار الكلمات بني املنت والبديل الصحيح.  (5
 ديل "كل ما سبق"، ومثلها البديل )أ َو ب( صحيحان .جتنب استخدام الب (6
 جتنب استخدام البديل "ال شيء مما سبق". (7
 صياغة مجيع البدائل حبيث تكون إجاابت حمتملة.  (8
 جتنب استخدام الكلمات اليت تشري إىل اإلجابة الصحيحة مثل )دائما، أبًدا(.  (9

 غالًبا(. جتنب استخدام الكلمات الغامضة مثل )عادة،  (10
 جيب أن تكون البدائل متجانسة يف احملتوى.  (11
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 د. ديانا فهمي حـمَّاد

 أن تصاغ البدائل متقاربة األطوال.  (12
 أن تكون البدائل دائًما أقصر من املنت. (13
 بدائل.   5 -3أن يرتاوح عدد البدائل من  (14
 أن تكون البدائل مستقلة عن بعضها. (15

 مزااي وعيوب أسئلة االختيار من متعدد: •

تعد موضوعية التصحيح وسهولته من املزااي الرئيسة اليت جتعل هذا النوع من األسئلة شائع االستخدام، ابإلضافة إىل اخنفاض نسبة  
)أبوعالم،   واخلطأ  الصواب  أبسئلة  مقارنة  فيه  خمائيل،  2005التخمني  وليمان،  2016؛  مرينز  دراسة 2016؛  نتائج  وتشري   ،)

(Mccoubrie, 2004إىل أهنا مت ) تاز جبودة خصائصها السيكومرتية فثباهتا وصدقها عاليني، كما متتاز بقدرهتا على تغطية جمال
 واسع من احملتوى املعريف، وتتنبأ وترتبط ابألداء التحصيلي الكلي للطالب. 

خمني تؤثر على صدق  إال أنه يحعاب على هذا النوع من األسئلة، أنه رغم مجيع اإلرشادات املتبعة لصياغته تظل هناك نسبة من الت
اإلجابة، كما أن إعدادها يستهلك وقتا طويال، ابإلضافة إىل أهنا تتطلب مهارة عالية لصياغة مشتتات فعالة ذات متييز مرتفع )أبوعالم،  

 (. 2016؛ مرينز وليمان، 2016؛ خمائيل،  2005

 (: Item Difficulty Value (Pi)معامل صعوبة السؤال ) •

الصعوبة معامل  قيمة  الكلي  iP)  حتسب  العدد  على  السؤال  على  صحيحة  إجابة  أجابوا  الذين  املفحوصني  عدد  بقسمة   )
( فإن معامل الصعوبة يساوي املتوسط احلسايب لدرجات املفحوصني على  0،  1للمفحوصني، وعندما يكون تصحيح السؤال ثنائيا )

( هي جمموع اإلجاابت الصحيحة على  iXكانت )(، فإذا  2004( )النبهان،  iP    <1السؤال، وتنحصر قيمته يف املدى )صفر >  
 ( حيسب ابملعادلة :iP(، فإن معامل الصعوبة )N(، وعدد األفراد املختربِّين )iالسؤال )

𝑃𝑖 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑁
 

 واخنفاض قيمة معامل الصعوبة احملسوب ابملعادلة السابقة يشري إىل صعوبة السؤال، وارتفاعها يشري إىل سهولته.

 (Discrimination Index (DI)السؤال )معامل متييز  •

(؛  1يشري معامل التمييز إىل الدرجة اليت مييز فيها السؤال بني املفحوصني يف السمة اليت يقيسها االختبار، وترتاوح قيمته بني )±  
الطالب مرتفعي القدرة التحصيلية ومنخفضيها  ويف االختبارات التحصيلية، يعرب ِّ معامل متييز السؤال عن مدى فاعلية السؤال يف التمييز بني  

(& Kingston, 2017 şAtalmı( ويعد السؤال جيدا كلما ارتفع معامل متييزه ،)Varm, 2003 ويف هذا البحث سيعرب ،)
الثنائي األصيل ) االرتباط  Point-Biserial Coefficientعنه مبعامل االرتباط  التمييز معربًا عنه مبعامل    (، وحيسب معامل 

 ( ابملعادلة:PBDIالثنائي األصيل ) 
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𝐷𝐼𝑃𝐵 =
𝑀𝑖 − 𝑀

𝑆
√

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 

 حيث:

M
i 

 :االحنراف املعياري لدرجات الطالب يف كامل االختبار.  S  :متوسط درجات الطالب الذين اختاروا البديل 

M  .متوسط درجات الطالب يف كامل االختبار:  P
i 

إىل   البديل  اختاروا  الذين  الطالب  الكلي :نسبة  العدد 
 )معامل الصعوبة(.

 داللة قيم معامل الصعوبة ومعامل التمييز  •

  iP>    0.15قيمة معامل الصعوبة املقبولة تكون يف املدى )( إىل أن  Sowdani, Jaber & Thomas, 2018)يشري  
( معهم يف حد Scialfa et al., 2001(، ويتفق )DI>    0.1(، أما معامل التمييز فحده املقبول أن يكون يف املدى )0.85>  

( فريى أن Varm, 2003(، أما )iP    <0.75>    0.25معامل التمييز، بينما يرون أن مدى الصعوبة املقبول يكون يف املدى )
( يعد مقبوال، أما اليت ينخفض 0.3( إىل )0.1( تعد عالية التمييز، ويف املدى من )0.3ن )األسئلة اليت يكون معامل متييزها أكرب م

 ( فتكون ضعيفة. 0.1معامل متييزها عن )

( أبهنا مقبولة وغري iP    <0.85>    0.15ويف البحث احلايل سيتم اإلشارة إىل األسئلة اليت يكون معامل صعوبتها يف املدى ) 
( أبهنا ضعيفة، ويف املدى  0.1ل، أما ابلنسبة للتمييز سيشار إىل األسئلة اليت يكون معامل متييزها أقل من )ذلك تكون خارج احلد املقبو 

 ( ذات متييز عال. 0.3( تكون مقبولة، وأعلى من ) DI  0.3 0.1من )

 ثبات االختبار •

ونظراًي هو النسبة بني التباين يف الدرجة املالحظة  يحعرب ِّ ثبات االختبار عن درجة التجانس بني نتائج قياسني لصفة أو سلوك ما،  
(،  2004( الذي طور معادلته كرونباخ )النبهان،  والتباين يف الدرجة احلقيقية؛ ولتقدير الثبات عملًيا يشيع استخدام معامل ألفا )

(، فإذا كان لدينا مقياس عدد أسئلته S2( إىل تباين كامل االختبار )S2i( على النسبة بني جمموع تباينات األسئلة )وتعتمد قيمة )
(n:فإن معادلة حساب ثباته هي ،) 

 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆2
) 
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 : الدراسات السابقة
إىل حتديد أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على صعوبة ومتييز    Johanson (1990) Rich &هدفت دراسة    

السؤال وثبات اختبار، من خالل إعادة حساب هذه املعامالت لثالثة دراسات استخدمت البديل "ال شيء مما سبق" فيما ال يقل عن  
ليت تضمنت وجوده، وخرجت الدراسة أبن %( من األسئلة ا  25%( من أسئلة االختبار، وكان البديل هو إجابة الصحيحة يف )  25)

 استخدام البديل يزيد صعوبة السؤال ومتييزه، وال يؤثر يف ثبات االختبار.

( سؤااًل  من نوع االختيار  1019بدراسة لتقومي استخدام البديل "ال شيء مما سبق"، بتحليل بياانت )  Frary (1991)وقام    
( من أسئلة االختيار  295( جماالت أكادميية، )8( طالب، يف )100لى أكثر من )( اختبارًا طبق ع 20من متعدد، استخرجت من )

( سؤاال عاداي، خرجت الدراسة أبن األسئلة اليت تتضمن البديل "ال شيء مما  724من متعدد تضمن البديل "ال شيء مما سبق"، و)
اليت كان البديل "ال شيء مما سبق" هو اإلجابة الصحيحة  سبق" كانت أكثر صعوبة من األسئلة العادية، لكن هلا نفس التمييز، واألسئلة  

كانت أكثر صعوبة من األسئلة اليت كان فيها البديل مشتًتا، ومل توجد فروق بني معامالت التمييز يف احلالتني )استخدام البديل إجابًة  
الطالب األقل حتصياًل لتفادي اختيار املشتت "ال صحيحًة، أو مشتًتا(، وكان الطالب مييلون الختيار البديل عندما يكون مشتًتا، ومييل  

شيء مما سبق" عندما ال يعرفون اإلجابة، وبناء عليه أوصى الباحث ابستخدام البديل ألن نتائج البحث تشري إىل أن استخدامه يرتبط  
 إجيااب جبودة قياس التحصيل الصفي.

إىل دراسة أثر استخدام البديل "ال شيء مما سبق" على صعوبة ومتييز السؤال،   Knowles & Welch (1992)وهدف  
( 7( حبثًا، تناولت أثر استخدام البديل على صعوبة السؤال، وعينة من )12بعدي حلجوم األثر يف عينة من ) من خالل تطبيق حتليل

  0.01للصعوبة و    0.17-احملسوبة ضئيلة جدا بلغت )  أحباث، لدراسة أثر استخدام البديل على متييز السؤال؛ فكانت حجوم األثر
 للتمييز(، وتشري هذه النتائج إىل أن استخدام البديل "ال شيء مما سبق"، ال يؤثر على جودة خصائص السؤال املرتبطة ابلصعوبة والتمييز. 

( مسألة رايضية على  12( طالبا استجابوا على اختبار فيه )167مت حتليل إجاابت )  et al. (2001) Dochyويف دراسة  
شكل اختيار من متعدد تضمن البديل "ال شيء مما سبق"، وقد طلب من الطالب اختيار البديل الصحيح مع كتابة احلل التفصيلي،  

بديل  وتشري النتائج إىل أن الطالب مييلون إىل اختيار البديل "ال شيء مما سبق" عندما ال يعرفون اإلجابة، كما تدعم النتائج أن وجود ال
 جيعل السؤال أكثر صعوبة ومتييزا، خاصة إذا كان السؤال يتطلب حساابت رايضية. 

ببناء تصنيف إلرشادات جودة    Haladyna, Downing & Rodriguez (2002)  وابستخدام حتليل احملتوى، قام
سئلة االختيار من متعدد، مت استخالصها ( إرشاًدا ختتص أب31صياغة أسئلة االختبارات للمهتمني ابلتقييم الصفي، هذه اإلرشادات منها )

( حبثًا مت نشرها  27( مرجًعا يف االختبارات الرتبوية ، واملصدر الثاين نتائج )27اعتمادا على مصدرين من األدلة: إمجاع الباحثني يف )
اجع حوله فنسبة املراجع اليت  ؛ وفيما خيص البديل "ال شيء مما سبق" فقد أظهر حتليل حمتوى املراجع انقسام هذه املر 1990منذ عام  

%(؛ وأوصى الباحثون أبن البديل    48%(، ونسبة املراجع املعارضة الستخدامه )  44أشارت إليه وكانت مؤيدة الستخدامه بلغت )
ل "ال شيء مما سبق" يظل بديال مستخدما من قبل واضع األسئلة، ونظرا لتباين نتائج األحباث حوله فإنه الينصح ابستخدامه من قب 

 واضع األسئلة املبتدئ.  
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( مرجعا يف التقييم الرتبوي،  20الستخالص قواعد صياغة األسئلة املوضوعية مبسح )  Frey et al. (2005)وهدفت دراسة  
( قاعدة لألسئلة املوضوعية، وسجلوا فيه عدد املراجع اليت دعمت القاعدة وما إذا ورد  40وقاموا ببناء جدول لقواعد الصياغة يضم )

لقاعدة أبحباث العلمية يف املراجع العشرين، وكان من ضمن القواعد عدم استخدام البديل "ال شيء مما سبق" يف أسئلة االختيار  دعم ل
( مرجًعا، ومرجعني دعما استخدام البديل لزايدة صعوبة السؤال، كما وأن هذه  15من متعدد وكان عدد املراجع اليت أشارت للقاعدة )

 ع إىل أنه مت دعمها أبحباث جتريبية. القاعدة مل تشر املراج

دراسة لتحديد أثر إضافة البديل "ال شيء مما سبق" على حتسني أداء عينة من    Odegard & Koen (2007)وأجرى  
و  ( مناذج من أسئلة االختيار من متعدد، يف النموذج األول أربع بدائل حقيقية أحدها ه3( طالبا جامعيا يف االختبار، فتم صياغة )32)

  اإلجابة الصحيحة، ويف النموذج الثاين مت إضافة البديل "ال شيء مما سبق" بديال خامسا مشتتا، ويف النموذج األخري مت استبدال اإلجابة 
( سؤاال  72الصحيحة يف النموذج الثاين إبجابة خاطئة ليصبح اخليار "ال شيء مما سبق" هو اإلجابة الصحيحة؛ احتوى االختبار على )

( سؤاال على قطعة مل يسبق قراءهتا. هذه األسئلة كان ربعها من النموذج األول ذي األربع بدائل احلقيقية،  72سبق قراءهتا، و)على قطعة  
ث وربعها الثاين من النموذج الثاين ذي البدائل اخلمسة واليت فيها البديل "الشيء مما سبق" مشتتا، والربع الثالث كان من النموذج الثال 

ئل اليت ميثل فيها البديل "ال شيء مما سبق" إجابة صحيحة، ومجيع األرابع الثالثة من األسئلة سبق للطالب االختبار  ذي اخلمسة بدا
فيها، واعتربها الباحثان جمموعة أسئلة ضابطة، وخرج الباحثان    ة جديدة مل يسبق للطالب االختبارفيها، أما الربع األخري فتكوَّن من أسئل

البديل "ال شيء مما سبق" خيفض أداء الطالب يف االختبار الالحق، حيث مييل الطالب إىل جتنب اختياره حىت يف األسئلة  أبن وجود  
 اليت سبق هلم االختبار فيها.

( طالًبا من طالب اجلامعة، 201دراسة على عينة من )  Egger & Fortuna (2014)-Dibattista, Sinnigeوطبق  
( سؤااًل ذي أربع بدائل، بنيت وفق إرشادات  40ساسية من اختبار اختيار من متعدد يف املعلومات العامة به )وتكونت أداة الدراسة األ

جودة الصياغة، اشتق من هذه األداة أربع مناذج إضافية لالختبار، يف النموذج األول مت استبدال اخليار الصحيح ابلبديل "ال شيء مما  
دلت املشتتات ابلبديل "ال شيء مما سبق"، وخرجت الدراسة أبن وجود البديل "ال شيء مما سبق" سبق"، ويف ابقي النماذج الثالث استب

 مكان اإلجابة الصحيحة يرفع صعوبة السؤال، وخيفض قدرته التمييزية. 

دراسة   على    Pachai, DiBattista & Kim (2015)وهدفت  مما سبق"  "ال شيء  البديل  استخدام  أثر  إىل حتديد 
اختيار من متعدد رابعي اخليارات، وقد مت تضمينه إجابًة صحيحًة يف بعض مناذج أداة الدراسة التحصيلية، ومشتًتا يف    خصائص اختبار

( طالبا يف مقرر املدخل إىل علم النفس، خرج الباحثون أبن تضمني اخليار 3697مناذج أخرى، وبتطبيق أداة الدراسة على عينة بلغت )
وبة السؤال إذا استبدل ابإلجابة الصحيحة، وخيفض من قدرته التمييزية، وال يؤثر على الصعوبة إذا "ال شيء مما سبق" يزيد من صع 

 استبدل مبشتت عال اجلودة. 

( إىل حتديد األخطاء الشائعة يف بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد لدى معلمي الرايضيات  2016كما هدفت دراسة األمري )
ديد االختالفات يف اخلصائص السيكومرتية لالختبار اجليد وغري اجليد وهي معامالت الصعوبة والتمييز  يف الصف الثاين متوسط، وحت

( اختبار حتصيلي، إىل أن نسبة استخدام اخليار "ال 51وفعالية املشتتات وصدق وثبات االختبار؛ وأشارت املعلومات اجملموعة من )
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%(، ومل يْفصِّل بني نسب استخدام البديلني؛ وبتطبيق اختبارين    1.2لة بلغت )شيء مما سبق" و"كل ما سبق" )معا( يف عينة األسئ
( طالبا من طالب الصف الثاين املتوسط، توصلت الدراسة إىل وجود فروق 452أحدهم جيد الصياغة واألخر غري جيد الصياغة على )

 يف مجيع املعامالت اإلحصائية لصاحل االختبار جيد الصياغة. 

إىل اختبار أثر عدد البدائل وأثر استخدام البديل "ال شيء مما    Kingston (2017) şAtalmı &ة  بينما هدفت دراس
( طالًبا من 585سبق" على معامالت صعوبة ومتييز وثبات السؤال ابستخدام اختبار يف مقرر رايضيات، وبتطبيق أداة حتصيلية على ) 

روق يف صعوبة السؤال وال يف متييزه وال يف معامل الثبات بني األسئلة طالب الصف السابع والثامن، خرجت الدراسة أبن ال توجد ف
 ذات األربع بدائل بنوعيها: ذات البدائل احلقيقة واليت تتضمن البديل "ال شيء مما سبق".

 تعليق على الدراسات السابقة:
قواعد   تناولت  دراسات  فهناك  ابلبحث،  الدراسات  تناولتها  اليت  اجلوانب  وبدائله  تعددت  متعدد  من  االختبار  أسئلة  صياغة 

(, Downing, & Rodriguez, 2002Haladyna  ؛et al., 2005 Frey  ،من هذه األحباث  2016؛ األمري ،)
دراستني تناولتا قواعد صياغة أسئلة االختيار من متعدد وبدائله ومن ضمنها وجود البديل "ال شيء مما سبق" من خالل حتليل مضمون  

)et al.,  Frey, Downing, & Rodriguez, 2002; Haladynaمراجع لقواعد صياغة هذا النوع من األسئلة  
لدراستان أبنه رغم وجود نسبة غالبة من املراجع أوصت بعدم اللجوء إليه إال أنه اليزال مستخدًما، وأشارت دراسة وأقرت ا  2005(
(Frey et al., 2005  ،فهدفت إىل حتديد 2016( أبن التوصية بعدم استخدامه مل يتم دعمها أبحباث امبرييقية؛ أما دراسة )األمري )

 تبار االختيار من متعدد وأشارت إىل استخدام البديل "ال شيء مما سبق" ضمن تلك األخطاء. األخطاء الشائعة يف بناء مفردات اخ

ومتييزه   السؤال  صعوبة  متغريي  على  البديل  وجود  أثر  لدراسة  هدفت  أحباث   & Frary, 1991; Knowles)وهناك 
Pachai, Egger, & Fortuna, 2014; -Dibattista, Sinnigeet al., 2001;  DochyWelch, 1992; 

DiBattista, & Kim, 2015)  السؤال ومتييز  إىل صعوبة  االختبار ابإلضافة  ثبات  ملتغري  تعرضتا  ودراستني   ،&  Rich(
)& Kingston, 2017 şAtalmıJohanson, 1990;  أغلب أشارت  فقد  متباينة،  الدراسات  هذه  نتائج  وكانت   ،

)Johanson, 1990; Frary,  Rich & زايدة صعوبة السؤال  الدراسات إىل أن وجود البديل "ال شيء مما سبق" يؤدي إىل
Pachai, Egger, & Fortuna, 2014; -Dibattista, Sinnigeet al., 2001;  Dochy1991; 

DiBattista, & Kim, 2015)  أما حبثي ،)& Kingston, 2017 ş; Atalmı(Knowles & Welch, 1992 
فأشارا إىل أنه ال يؤثر على الصعوبة. وفيما يرتبط أبثر البديل على متييز السؤال فقد أشارت دراستني إىل أنه خيفض من متييز السؤال  

(Frary, 1991; Knowles & Welch, 1992; Pachai, DiBattista, & Kim, 2015) ودراسة خرجت ،
(، ودراسة خرجت بعدم وجود أثر للبديل على متييز  et al., 2001 ochyDأبن وجود البديل يزيد من قدرة السؤال التمييزية ) 

(. واتفقت الدراستان اللتان حبثتا أثر البديل على ثبات  Egger, & Fortuna, 2014-Dibattista, Sinnigeالسؤال )
الثبات   على  سبق"  مما  "ال شيء  للبديل  أثر  وجود  عدم  على  )şmıAtal& Johanson, 1990;  Rich  &االختبار، 

)Kingston, 2017. 
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( وخرجت أبن وجود  Koen, 2007 Odegard &وهناك دراسة واحدة تعرضت ألثر وجود البديل على أداء الطالب )
 البديل "ال شيء مما سبق" خيفض أداء الطالب. 

 فروض البحث:
 "ال شيء مما سبق".  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي معامالت صعوبة األسئلة تعود الستخدام البديل (1
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي معامالت متييز األسئلة تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق".  (2
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معاملي ثبات منوذجي األسئلة تعود إىل استخدام البديل "ال شيء مما سبق".  (3

 منهجية البحث:
املقارن   السبيب  الوصفي  املنهج  البحث مت استخدام  يحعىن بوصف    الختباريف هذا  املنهج األنسب والذي  الدراسة، وهو  فروض 

 ودراسة متغريات البحث كما هي على أرض الواقع.

 عينة البحث: 
(  240عة أم القرى بلغ عددهن )قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي على عينة من طالبات املستوى الثامن بكلية الرتبية جبام

( طالبة، أجنب على النموذج  124( طالبة على النموذج األول ذي البدائل احلقيقية، وابقي العينة البالغ عددها ) 116طالبة، أجابت ) 
 الثاين ذي البديل "ال شيء مما سبق".

 أداة البحث: 
( سؤاال اختباراي من  25ر االختبارات واملقاييس، تكوَّن من )استخدمت الباحثة اختبارا حتصيليا من إعداد املعلم، أعدته يف مقر 

نوع االختيار من متعدد ذي األربع بدائل، وكانت البدائل يف النموذج األول، بدائل حقيقية؛ أما النموذج الثاين فتكون من نفس أسئلة  
مما سبق "ال شيء  ابلبديل  األخري  البديل  استبدال  مع  ترتيبها،  بنفس  األول  اإلجابة النموذج  املستبدل هو  البديل  إذا كان  ماعدا   ،"

الصحيحة فريحل البديل األخري مكان اإلجابة الصحيحة املستبدلة؛ فحصلت الباحثة على منوذجني متكافئني يف عدد األسئلة وترتيبها  
سئلته تضمنت البديل "ال شيء  ( فجميع أ2( مجيع بدائله حقيقية، أما النموذج )1وحمتواها، وكان الفرق بني النموذجني أن النموذج )

 ( سؤااًل. 12( سؤااًل، ومشتًتا يف )13مما سبق" بدياًل صحيًحا يف )

مث أجرت حتلياًل ألسئلة االختبار فحسبت معامالت الصعوبة، ومعامالت التمييز معرباً عنها مبعامل االرتباط الثنائي األصيل وذلك  
 وذجني: ( يعرض إحصائيات أسئلة النم1لكل سؤال، واجلدول )
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 إحصائيات حتليل أسئلة منوذجي أداة البحث: 1جدول 

 )ذو البديل "ال شيء مما سبق"( 2منوذج   )ذو البدائل احلقيقية(  1منوذج 

رقم 
 السؤال 

عدد  
 األفراد 

عدد اإلجاابت  
 الصحيحة 

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

رقم  
 السؤال 

عدد  
 األفراد 

اإلجاابت  عدد 
 الصحيحة 

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

1 116 94 0.81 0.47  1 124 74 0.6 0.537 

2 116 84 0.72 0.511  2 124 57 0.46 0.694 

3 116 72 0.62 0.406  3 124 81 0.65 0.347 

4 116 87 0.75 0.455  4 124 59 0.48 0.508 

5 116 64 0.55 -0.068  5 124 21 0.17 0.339 

6 116 64 0.55 0.501  6 124 72 0.58 0.425 

7 116 64 0.55 0.476  7 124 74 0.6 0.304 

8 116 56 0.48 0.355  8 124 26 0.21 0.414 

9 116 89 0.77 0.325  9 124 79 0.64 0.212 

10 116 74 0.64 0.373  10 124 74 0.6 0.492 

11 116 49 0.42 0.247  11 124 64 0.52 0.281 

12 116 64 0.55 0.419  12 124 50 0.4 0.612 

13 116 105 0.91 0.32  13 124 64 0.52 0.483 

14 116 90 0.78 0.208  14 124 97 0.78 0.163 

15 116 52 0.45 0.491  15 124 29 0.23 0.544 

16 116 66 0.57 0.384  16 124 54 0.44 0.511 

17 116 92 0.79 0.44  17 124 45 0.36 0.709 

18 116 40 0.34 0.53  18 124 33 0.27 0.633 

19 116 88 0.76 0.503  19 124 89 0.72 0.116 
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 )ذو البديل "ال شيء مما سبق"( 2منوذج   )ذو البدائل احلقيقية(  1منوذج 

رقم 
 السؤال 

عدد  
 األفراد 

عدد اإلجاابت  
 الصحيحة 

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

رقم  
 السؤال 

عدد  
 األفراد 

اإلجاابت  عدد 
 الصحيحة 

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

20 116 108 0.93 -0.033  20 124 112 0.9 0.07 

21 116 82 0.71 0.062  21 124 91 0.73 -0.105 

22 116 76 0.66 0.333  22 124 74 0.6 0.218 

23 116 36 0.31 0.347  23 124 50 0.4 0.584 

24 116 95 0.82 0.289  24 124 75 0.6 0.326 

25 116 21 0.18 -0.015  25 124 29 0.23 0.047 

(  20،  13( ذات معامل صعوبة مقبول، ماعدا سؤالني رقمهما: )1( أن معظم األسئلة يف النموذج )1يعرض اجلدول السابق رقم )
( هناك سؤال واحد فقط معامل صعوبته خارج  2(؛ وللنموذج )0.85( أو أعلى من )0.15معامل صعوبتهما غري مقبول، أي أقل من )

 (.   20احلد املقبول ورقمه )

(،  25،  21،  20،  5(، وأرقامها: )0.1( أسئلة معامالت متييزها أقل من )4وفيما خيص معامل التمييز، فالنموذج األول يتضمن )
 (، والتسعة عشر سؤااًل الباقية متييزها عايل.24، 14أما ابقي األسئلة فهناك سؤالني مقبولة التمييز أرقامها )

(؛ أما األسئلة 25،  21،  20فقط ذات معامالت متييز منخفضة، وهي األسئلة )  ( أسئلة3ويف النموذج الثاين، كانت هناك )
 ( وابقي األسئلة متييزها عال. 22،  19، 14،  11، 9مقبولة التمييز فأرقامها )

 صدق وثبات األداة:  
خاصة من معامل ارتباط  مت التحقق من صدق األداة االرتباطي من خالل حساب معامل االرتباط الثنائي األصيل والذي يعد حالة  

بريسون بني السؤال والدرجة الكلية، وقد سبق مناقشته يف حتليل أسئلة منوذجي األداة؛ ومت حساب ثبات األداة عند اختبار الفرض  
 الثالث ألنه أحد متغريات البحث احلايل.
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 نتائج الدراسة: 
 األسئلة تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق".ال توجد فروق دالة بني معامالت صعوبة : اختبار الفرض األول ونصه

 ( وداللتها.t( يوضح قيمة اإلحصاءة )2( جملموعتني مستقلتني على معامالت صعوبة األسئلة، واجلدول )tمت تطبيق اختبار )   
 الدراسة ( بني متوسطي معامالت صعوبة أسئلة منوذجي أداة t:نتائج اختبار )2جدول 

متوسط معامالت  رقم النموذج 
 مستوى الداللة  (tقيمة إحصاءة ) درجات احلرية  عدد األسئلة  االحنراف املعياري  الصعوبة 

 25 0.190178 0.6248 1منوذج 
48 2.175 0.035* 

 25 0.190881 0.5076 2منوذج 

 (    =0.05* دال عند )

(، ومتوسط  0.6248النموذج األول ذي البدائل احلقيقية، قد بلغت القيمة )( يتضح أن متوسط صعوبة أسئلة  2من جدول )
(، وهذا يشري إىل أن النموذج الثاين متوسط  0.5076صعوبة أسئلة النموذج الثاين املتضمن البديل "ال شيء مما سبق"، بلغت القيمة )

ط صعوبة أسئلة النموذج األول إىل أنه أكثر سهولة من (، بينما يشري متوس0.5الصعوبة حيث تقرتب قيمة متوسط الصعوبة من القيمة )
( إىل أن الفروق بني النموذجني يف متوسط صعوبة األسئلة هي فروق دالة؛ وهذا يعين أن  tالنموذج الثاين؛ كما تشري قيمة إحصاءة )

 ية.النموذج الذي يتضمن البديل "ال شيء مما سبق" أصعب بصورة دالة من النموذج ذي البدائل احلقيق 

 اختبار الفرض الثاين ونصه: ال توجد فروق دالة بني معامالت متييز األسئلة تعود الستخدام البديل "ال شيء مما سبق".

( يوضح قيمة  3( جملموعتني مستقلتني على متوسط معامالت التمييز للنموذجني، واجلدول )tالختبار الفرض مت تطبيق اختبار )
 ( وداللتها.tاإلحصاءة )

 ( بني متوسطي معامالت متييز أسئلة منوذجي أداة الدراسة t:نتائج اختبار )3جدول 

رقم 
 النموذج 

متوسط معامالت 
 التمييز 

االحنراف  
 املعياري 

عدد  
 األسئلة

درجات  
 احلرية 

قيمة إحصاءة 
(t) 

مستوى  
 الداللة

 25 0.176804 0.33316 1منوذج 
48 -0.815 0.419 

 25 0.215289 0.37856 2منوذج 

( أن متوسط معامالت التمييز للنموذج الثاين أعلى من متوسط معامالت التمييز للنموذج األول،  3يوضح اجلدول السابق رقم )
متييز  إال أن هذه الفروق بني النموذجني يف متوسط معامالت التمييز مل تكن دالة، أي أن وجود البديل "ال شيء مما سبق" اليؤثر يف  

 السؤال بصورة دالة.
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اختبار الفرض الثالث ونصه: ال توجد فروق دالة بني معاملي ثبات منوذجي األسئلة تعود إىل استخدام البديل "ال شيء مما 
 سبق".

(،  21رقم )(  2الختبار داللة الفرق بني معاملي ألفا لثبات النموذجني لعينتني مستقلتني، مت استخدام معادلة اختبار مربع كاي )
( وزميليه  فِّْلد  طورها  )Feldt, Woodruff & Salih, 1987واليت  وموش  ديدهنوفن  وأمتتها   ،)Diedenhofen & 

Musch, 2016 ( وجدول ،)2( يوضح قيمة إحصاءة )4:)  
 النموذجني لداللة الفرق بني معاملي ثبات ( 2): نتائج اختبار مربع كاي 4جدول 

رقم 
 النموذج 

معامل الثبات  
 ألفا

عدد  
 األسئلة

حجم 
 العينة 

درجات  
 احلرية 

قيمة إحصاءة 
(2 ) 

مستوى  
 الداللة

 116 25 0.804 1منوذج 
1 1.2001 0.2733 

 124 25 0.841 2منوذج 

( 1( للنموذجني )0.841( و)0.804)( ارتفاع معامالت ثبات النموذجني حيث بلغت القيم  4تضح من اجلدول السابق رقم )ي
 إىل عدم وجود فروق دالة بني معاملي ثبات النموذجني. (2( على الرتتيب؛ كما تشري قيمة إحصاءة )2و)

 : مناقشة النتائج والتوصيات
ثبات االختبار؛ ففيما خرج البحث احلايل أبن وجود البديل "ال شيء مما سبق" يزيد من صعوبة السؤال وال يؤثر يف متييزه وال يف  

؛  Johanson, 1990 Rich &خيتص أبثر البديل على صعوبة السؤال، فإن هذه النتائج تتسق مع أغلب األحباث اليت مت عرضها )
Frary, 1991  ؛et al., 2001 Dochy    ؛Egger, & Fortuna, 2014-Dibattista, Sinnige  ؛Pachai, 

DiBattista, & Kim, 2015  حبثي )(، وال تتسق معKnowles & Welch, 1992  ؛& Kingston,  şAtalmı
( اللذين خرجت دراستهما أبن وجود البديل ال يؤثر على الصعوبة؛ وفيما خيص معامل التمييز، فإن نتائج البحث احلايل تتسق 2017

تمييز، وال ( يف أن وجود البديل ال يؤثر على الEgger, & Fortuna, 2014-Dibattista, Sinnigeمع نتائج حبث )
( والذين خرجوا أبن وجود البديل أدى إىل ارتفاع القدرة التمييزية لألسئلة؛ وتتسق et al., 2001 Dochyتتفق مع نتيجة حبث )

( يف أن وجود البديل  Kingston, 2017 şAtalmı &؛  Johanson, 1990 Rich &نتائج البحث احلايل مع حبثي )
 ال يؤثر على ثبات االختبار. 

ى ما سبق وعلى الصعيد املرتبط ابخلصائص السيكومرتية للمقياس وأسئلته، فإن النتائج قد تشري إىل أن البديل "ال شيء وبناء عل
مما سبق" ميثل خيارًا متاًحا الستخدام معدي املقاييس، حيث أن استخدام البديل ال يغري بصورة جوهرية من خصائص املقياس املرتبطة  

ن صعوبة أسئلة النموذج املتضمن هلذا البديل، فمتوسط قيم  بتمييز السؤال وبثبات االخت س ِّ بار بني مناذج املقياس متكافئة احملتوى، بل حيح
(، بينما متوسط صعوبة أسئلة النموذج 0.5صعوبة أسئلة أداة البحث للنموذج املتضمن البديل "ال شيء مما سبق" تقرتب من القيمة )

( مما يشري إىل سهولتها؛ ورغم أن الفروق يف التمييز والثبات مل تكن دالة، إال أنه من  0.5مة )الذي يتضمن بدائل حقيقية يزيد عن القي
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أعلى من قيمها للنموذج األول، وإن مل تصل الفروق بينهما إىل   -الذي يتضمن البديل-املالحظ أن قيم هذه املعامالت للنموذج الثاين 
 مستوى الداللة.

املعريف وبوظيفة االختبار يف تثبيت التعلم و/أو تعديله، من خالل وجود املعلومة الصحيحة ضمن    أما على الصعيد املرتبط ابجلانب
(، فإن املؤشرات املوجودة تشري إىل أن استخدامه جيب أن يتم حبذر، خاصة إذا كان  Butler, 2018بدائل السؤال أثناء االختبار )

( Koen, 2007 Odegard &تعلم قليلة، مع وجود مؤشرات من دراسة )واضع األسئلة مبتدائً، ألن الدراسات حول أثره على ال
تشري إىل أن الطالب مييلون لتجنب البديل "ال شيء مما سبق" مما جيعله يؤثر سلبا على درجاهتم إذا كان هو اإلجابة الصحيحة؛ كما 

 تثبيت و/أو تعديل التعلم. أن وجود البديل إجابًة، يعين أن السؤال ال يقدم املعلومة الصحيحة اليت تساعد يف  
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 : املراجع

 . عمان: دار املسرية. تقومي التعلم(. 2005أبوعالم، رجاء ) 

(. األخطاء الشائعة يف بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد و أتثريها على اخلصائص السيكومرتية لالختبارات 2016األمري، بندر )
 . 175 -139(، 9)5اجمللة العربية للعلوم االجتماعية، التحصيلية. 

 دمشق.. دمشق: جامعة القياس والتقومي يف الرتبية احلديثة(. 2016خمائيل، انطانيوس )
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