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 امللخص
عقى  تخبارر  ممتبى  القق  لد  اللبا، هدفت هذه الدراسة لفحص أثر كل من ترتيب فقرات اال

سايقاريجر  مسبة  ي  : مقيرس قق  االمبحرن لبشررلزالتخبيرر من مبعدد. مت تلاأدائهم يف اتخبارر من نىع ا
النفس   عقى عينة مكىنة من  راسي يف مقرر مدتخل إىل عقممنرذج خمبقفة من اتخبارر هنرية الفصل الد

ات داللة إحصرئية ذ فرمقر   ( طرلاة من طرلارت جرمعة أم القر  . مل تظهر نبرئج الدراسة454)
(α=.0.5) االتخبارر مع متبى  القق    بينمر  يف أداء اللرلارت عقى االتخبارر تعز  لبفرعل منىذج

تعز  لنمىذج االتخبارر  فقد كرن أفضل أداء  ( يف أداء اللرلارتα=.0.5أظهرت فرمقر دالة إحصرئير )
ممر يؤكد أن  حيث الفقرات مرتاة مف  تتقتل احملبى    الرابع م اخلرمس  لقلرلارت عقى منىذجي االتخبارر:

 النظر عن متبى  القق  لديهم. هذا الرتتيب هى األنتب لقلبا، بصرف
 ترتيب فقرات االتخبارر  متبى  القق    اتخبارر اتخبيرر من مبعدد  مقيرس قق  الكلمات املفتاحية :

 .االمبحرن

 

 

                                                            

()   م 6/3/3.04ريخ قاىل  لقنشر : ات *  م 3.02/.0/ 8تتقم الاحث : اتريخ 
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The Effect of Test Items Order and the Level of 

Anxiety, on Students Performance 

in a Multiple Choice Test 

 

Dr. Ferial M. Alhaj- Moh’d 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the effect of test items 

order, and the level of anxiety on students performance in a multiple choice 

test. Charles D. Spielberger test anxiety, and six different forms of 

Introduction to Psychology final test were applied to a sample of (454) 

female students from Umm Al-Qura University. The results showed no 

statistically significant differences (α=0.05) in students performance on the 

test, due to the interaction between test form, and the level of anxiety. On 

the other hand there were statistically significant differences (α =0.05) in 

students performance in favor of test forms where the items were arranged 

in ascending, or descending order, according to the content sequence, 

which confirms that this arrangement of multiple choice test items is the 

appropriate arrangement for students regardless of their test anxiety level. 

Keywords: test items order, anxiety level, multiple choice test, test   

anxiety level 
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 دمةملقا

مهي تتبخدم   أهم هذه األدمات ات البحصيقية منعقى الرغم من تلىر أدمات البقىمي فبازالت االتخبارر 
أداء اللبا، م ملقررنة  يف قيرس حتصيل اللقاة   هبدف الىقىف عقى مد  حتق  األهداف البعقيمية 

يتعى املعقم ملنع الغش يف  (. ملقىقىف عقى املتبى  الفعقي لقلبا،5..3  بعضهم باعض )عىدة
ىن الفرق بينهر هى ترتيب مر يك غرلار قرعرت االتخبارر  من تخبال إعداده لعدة منرذج من االتخبارر 

عن زمبائهم . ممتبرز هذه اللريقة يف تصميم    ممر جيعل من الصعب عقى اللبا، نقل اإلجرابتالفقرات
االتخبارر  فمن املعرمف إن صعىبة االتخبارر تبحدد بصعىبة  منرذج االتخبارر: مبحرفظبهر عقى درجة صعىبة

( ملكن معقى الرغم من تعرض اللبا، لنفس Sue, 2009  .) الفقرات املكىنة ل    مليس برتتياهر
قد مقع يف مشكقة البحيز  أبن  -معقى غري قصد من  -حمرملب  ملنع الغش  الفقرات   فهل يكىن املعقم يف

 بعض اللبا، الذين أجربىا عن منىذج مر  عقى درجرت إضرفية مل حيصل عقيهر أقراهنم تتاب يف حصىل

سا  : مر هي أفضل  بنرء عقى مر,Blach ) 0181ج أتخر  من نفس االتخبارر؟ )الذين أجربىا عن منرذ 
بني الارحثني عقى طريقة حمددة   فاينمر يصر  طريقة لرتتيب فقرات االتخبارر؟ يف احلقيقة ال يىجد اتفرق

  إن كرنت أن اللبا، حيصقىن عقى درجرت أعقى عقى,Blach ) 0181) الاعض ممنهم بباتش 
تاعر -احملبى  )املردة العقمية ( تخبال عمقية البدريس   ممر سيىفر مرتاة بنفس تتقتل شرحفقرات االتخبارر 

ا ة تبىاف  مع طريقة ترميزهر   مهذتترعد الذاكرة عقى اسرتجرع املعقىمرت   بلريق إشررات –لىجهة نظرهم 
 Doerner). تخراللبا، يتبفيدمن أكثر من أقراهنم الذين عرضت عقيهم الفقرات برتتيب آ جيعل هؤالء

& Calhoun, 2009) كرمنارخ ) ابملقربل هنرك مجهة نظر أتخر  يبانرهر جممىعة من الارحثني ممنهم, 

1950 Cronbachتاعر لدرجة صعىببهر    ( مهم يؤكدمن عقى ضرمرة ترتيب فقرات االتخبارر تصرعداي
إن معدل القق  لدي  رر فاالتخبا ميعققىن ذلك أبن: اللرلب عندمر جييب عن الفقرات التهقة يف بداية

ابلنفس تترعده عقى اإلجربة عن الفقرات  اد دافعيب    ممر جيعق  عقى درجة من الثقةزدسينخفض   مسب
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تاعر لىجهة نظر   -الصعاة يف بداية االتخبارر فهذا  البرلية   مهي األكثر صعىبة . أمر إن ظهرت الفقرات
رلب   مجتعق  أكثر ارتاركر  ممر يؤثر يف إجرابت  عن لد  الل سريفع من درجة القق  -كرمنارخ ممؤيدي  

 ,Gerowيقرتحىن ترتيب فقرات االتخبارر من التهل إىل الصعب ) الفقرات البرلية . لذلك فهم

 جريم (.لقد تلرقت العديد من الدراسرت ملىضىع ترتيب فقرات االتخبارر  ممن أقدمهر دراسة1980
(Gerow, 1980 ) مبىسلة الصعىبة    فقرة .5فقرة ) .6بارر مكىن من الذي طا  منىذجني من اتخ
التنة اجلرمعية األمىل . مضع  فقرات سهقة جدا (  عقى جممىعة من طبا، 5فقرات صعاة جدا   م 5م

االتخبارر  ممزع ابقي الفقرات حبيث تظهر  الارحث الفقرات مبىسلة الصعىبة بنفس الرتتيب يف منىذجي
مالصعاة قال التهقة يف النمىذج الثرين . معقى الرغم من  لنمىذج األمل  الفقرات التهقة قال الصعاة يف ا
مجىد فرمق دالة إحصرئير يف أداء اللبا، عقى االتخبارر تعز  لنمىذج  أن نبرئج الدراسة أظهرت : عدم

صحيحة عن الفقرات مبىسلة الصعىبة  يف نتاة اللبا، الذين أجربىا إجربة  اإلجربة . فقد كرنت
 أعقى من نتابهم يف النمىذج الثرين.  ملالنمىذج األ

يبكىن    ( حيث طا  مختة اتخبارراتDambrot  ,.018نفس الفرتة ظهرت دراسة دامربمت ) ميف 
  يف عقم النفس ( طرلار من طقاة التنة األمىل املتجقني يف مقرر848كل منهر من منىذجني   عقى )

  مرتاهر عشىائير الصعىبة مل تصرعداي حتب درجةجرمعة اكرمن . رتب الارحث الفقرات يف النمىذج األ
ذات داللة إحصرئية يف حتصيل اللبا،  يف النمىذج الثرين. مقد أظهرت نبرئج الدراسة : عدم مجىد فرمق

 , 0184 الفقرات يف االتخبارر .متىصل الفييت )   عقى أي من هذه االتخباررات   ميكن عزمهر لرتتيب
(Laffittee  معقى إدراكهم لصعىبة درجرت اللبا، ترتيب فقرات االتخبارر عقىيف دراسب  حىل أثر  

جريم مداماىرت  حيث صمم أربعة منرذج من اتخبارر  الفقرة   إىل نبيجة ممرثقة ملر تىصل إلي  كل من
ات تاعر لبتقتل الىحدات االتخبيرر من مبعدد  مرتب الفقر  ( فقرة من نىع .5حتصيقي مكىن من ) 

  معشىائير يف النمىذج الثرلث   مأعرد ترتيب الفقرات يف النمىذج األمل إىل الصعب  ممن التهل الدراسية
  ممن التهل إىل الصعب يف النمىذج الثرين   معشىائير يف النمىذج الىحدة الدراسية مبصرف النظر عن

 مقرر ( طرلار من املتجقني يف83  مكىنة من )لنمرذج األربعة عقى عينة عشىائيةطا  الارحث ا الرابع.

ترتيب  عقم النفس   مأظهرت النبرئج عدم مجىد فرمق دالة إحصرئير يف درجرت اللبا، تعز  للريقة
 & Newman) معمل كل من نيىمرن مكىدرت أم تقديرهم لصعىبة االتخبارر.  الفقرات

Kudert,1988) فقرة )معرمفة الصعىبة متاقر(  عقى  .4من اتخبارر مكىن من  عقى تلاي  أربعة منرذج
طرلار من املتجقني يف مقرر عقم النفس الرتبىي . مرتب الارحث الفقرات تاعر  (.03ينة عشىائية من)ع

 بقىم   مصنفهر ببتقتل من التهل إىل الصعب ضمن كل متبى  يف النمىذج األمل   ممن ملتبىايت هرم

تاعر ملتبىايت  رزليرالصعب إىل التهل أيضر ضمن كل متبى  يف النمىذج الثرين . مأعرد ترتيب الفقرات تن
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الثرلث   ممن الصعب إىل  هرم بقىم مببتقتل من التهل إىل الصعب ضمن املتبى  الىاحد يف النمىذج
فرمق دالة إحصرئير يف حتصيل  التهل يف كل متبى  يف النمىذج الرابع . أظهرت النبرئج عدم مجىد

املعريف   أم لدرجة الصعىبة . ميف النهرية اهلدف  اللبا، عقى االتخبارر  تعز  لرتتيب الفقرات تاعر ملتبى 
حىل أثر ترتيب فقرات االتخبارر عقى الدرجرت الفرعية  أمصى الارحثرن : إبجراء مزيد من الدراسرت

  عقى الدرجة الكقية فقط. لباتخبارر  معدم االكبفرء بدراسة أثره
طا  ثباثة  (  حيث  ,0181B1ach)ممن أهم الدراسرت اليت تلرقت لرتتيب الفقرات دراسة بباتش 

( طبا،    4.4من ) ( فقرة   من نىع االتخبيرر من مبعدد  عقى عينة85منرذج من اتخبارر مكىن من )
ير يف النمىذج األمل   معشىائ مرتب الارحث الفقرات تاعر لقىحدات الدراسية متتقتقير ضمن كل محدة

مبصرف النظر عن الىحدة  الفقرات عشىائير . أمر يف النمىذج الثرلث فرتاتضمن الىحدة يف النمىذج الثرين
( يف درجرت اللبا، تعز  لنمىذج  =α0.05إحصرئية ) . أظهرت النبرئج فرمقر ذات داللةالدراسية

األمل   ممر يدل عقى أن الرتتيب البتقتقي لقفقرات مف  الىحدات  االتخبارر مذلك لصرحل النمىذج
  الدراسية هى األفضل.

طا  كل من   ء اللبا،  ن نىع االتخبيرر من مبعدد عقى أداب فقرات اتخبارر مميف دراسة لفحص أثر ترتي
كل منهر من  ( أربعة اتخباررات يبكىن Carlson & Ostrosky, 1992)كررلتن مامسرتمسكي 

يف النمىذج األمل تتقتقير  منىذجني   عقى اللقاة املتجقني يف مقرر ماردئ اإلدارة   حبيث رتات الفقرات
النبرئج فرمقر ذات داللة إحصرئية يف أداء  بينمر رتات عشىائير يف النمىذج الثرين . أظهرتتاعر لقمحبى  

من االتخباررات األربعة اليت مت تلايقهر. مبنرء عقى ذلك  اللبا، لصرحل النمىذج األمل   مذلك يف ثباثة
مأن يبم اسبخراج  البتقتقي مف  احملبى  عند ترتيب فقرات االتخبارر  أمصى الارحثرن اعبمرد الرتتيب

ملفحص إن كرن قق  االتخبارر يبفرعل مع ترتيب فقرات االتخبارر   بدائل اإلجربة. النمرذج إبعردة ترتيب
ثباثة اتخباررات يبكىن كل منهر   (Neely, Springston, & McCann,1994)طا  نيقي مزمباؤه

 تات الفقرات من التهل إىل( طرلار جرمعير  حبيث ر 352عقى عينة عشىائية مكىنة من ) من منىذجني 

األمىل  الصعب يف النمىذج األمل من كل اتخبارر  معشىائير يف النمىذج الثرين. أظهرت نبرئج الدراسبني
نبرئج الدراسة الثرلثة أثرا  مالثرنية عدم مجىد فرمق يف حتصيل اللبا، تعز  لرتتيب الفقرات   بينمر أظهرت

كرن أداء اللبا، ذم القق  املرتفع  فقرات ممتبى  القق    فقدذا داللة إحصرئية لقبفرعل بني ترتيب ال
املبائم لذمي القق   التهل إىل الصعب   هى أعقى عقى النمىذج األمل   ممر يؤكد أن ترتيب الفقرات من

صعىبة  لدرجة مإدراكهمميف دراسة حىل أثر ترتيب فقرات االتخبارر عقى كل من أداء اللبا،    املرتفع.
ثباثة  (Pettijohn & Sacco,2007) متبى  القق  لديهم . طا  كل من بيبيجىن مسركىاالتخبارر  م 

الثباثة مف  تتقتل  منرذج من نفس االتخبارر عقى جممىعة من اللبا، . مرتات الفقرات يف النمرذج
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رر كل طرلب بعد إهنرئ  لباتخبا رزلير   عشىائير ( عقى الرتتيب . إضرفة لذلك أجر،تناحملبى  )تصرعداي  
اسبغرق  كل طرلب يف اإلجربة . أظهرت  عقى مقيرس لدرجة القق  . كمر حتب الارحثرن الزمن الذي

إحصرئير يف درجرت اللبا، تعز  لنمىذج االتخبارر  أم  نبرئج البحقيل اإلحصرئي : عدم مجىد فرمق دالة
شرر اللبا، إىل أن درجة إدراك اللبا، لصعىبة االتخبارر  حيث أ لزمن اإلجربة . ملكن ظهرت فرمق يف

   بينمر كرن النمىذجرن اآلتخران بنفس درجة الصعىبة.ذم الرتتيب العشىائي أصعب منىذج هى النمىذج
ماليت  (   sue, 2009) ظهرت بعد ذلك دراسرت انقضت مر مرد يف هذه الدراسة   ممنهر دراسة سى

عدد املقبحقني  ئ اإلدارة   ذات،   يف مقررات ماردفحصت أثر ترتيب فقرات االتخبارر عقى أداء اللبا
الفقرات يف أمهلمر تاعر  طرلب (. مأعدت الارحثة منىذجني من االتخبارر  رتات .2الصغري )أقل من 

دعم رأيهر أبن عدد املقبحقني الصغري    بينمر رتابهر عشىائير يف النمىذج الثرين . حرملت الارحثةلقمحبى 
ماللبا، ققيقة   ممر يبىقع أن يققل من قدرة اللبا،  ني املعقميف املقرر سيجعل املنرقشرت تخبال الشرح ب
فقرات االتخبارر مرتاة تاعر لقمحبى  . مفعبا فقد أظهر حتقيل  عقى اسرتجرع املعقىمرت   عندمر تعرض

  ممر يدل حتب رأيهر أداء اللبا، تعز  لرتتيب الفقراتإحصرئير يف  مربع كري: عدم مجىد فرمق دالة
عدة منرذج من االتخبارر إبعردة ترتيب الفقرات   دمن أن خيشى من مقىع  يف  املعقم إلمكرنية إعداد

 البحيز.
 & Doerner)   قرم دمرنر مكرهلىن ترتيب الفقرات عقى حتصيل اللبا، سبهمر حىل أثريف درا 

Calhoun ,2009)   ( فقرة   من نىع85ببلاي  : ثباثة منرذج من اتخبارر هنرئي يبكىن من ) رر االتخبي
الفقرات يف النمرذج  ( طرلار من املتجقني يف مقرر االقبصرد. مرتب الارحثرن0316من مبعدد  عقى )

عمبا عقى ضاط مبغريات مثل:    عشىائير ( عقى الرتتيب  كمر رزلير  تنالثباثة تاعر لقمحبى  )تصرعداي   
القاىل . مقد أظهرت اللبا، عقى اتخبارر  ىر احملرضرات   مالبخصص   مدرجرتاجلنس   م نتاة حض

 اللبا، عقى االتخبارر  تعز  لرتتيب الفقرات . فقد كرنت النبرئج فرمقر ذات داللة إحصرئية يف درجرت
. ممر يشري السبفردة اللبا، الذين كرن منىذج مث الثرين  مث الثرلث  أعقى الدرجرت عقى النمىذج األمل

 جربىا عن النمىذجني الثرين مالثرلث.األمل أكثر من أقراهنم الذين أ اتخباررهم هى النمىذج
االمبحرن  بعد االطباع عقى الدراسرت التربقة لىحظ ندرة الدراسرت العربية اليت اهبمت بربط قق  

عباقة قق  االمبحرن  بلريقة ترتيب فقرات االتخبارر  لذلك أتيت هذه الدراسة لتد هذه الثغرة لقاحث يف
 .فقراتمع طريقة ترتيب ال

 ةالدراس لةمشك
االتخبارر من نىع  رملت مىضىع طريقة ترتيب فقراتتنعقى الرغم من مجىد العديد من الدراسرت اليت 

 تلرقت هلذا الدراسرت العربية اليت االتخبيرر من مبعدد فإن  يباحظ تعررض نبرئجهر  كذلك يباحظ ندرة
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ت الدراسية   فإن عمل الكاري لقلبا، يف القرعر   ففي الدمل العربية مبتاب العدداملىضىع رغم أمهيب 
املعقمىن . لذلك جرءت هذه الدراسة لقبحق  من تىفري النمرذج  عدة منرذج من االتخبارر  هى مر يقجأ إلي 

بني اللبا،   ملقكشف عن تفرعل منىذج اإلجربة مع متبى  القق  لد   املخبقفة من االتخبارر لقعدالة
 اللرلب.

 :ةالدراس ةأسئل
 عن السؤال الرئيس التايل: حتاول هذه الدراسة اإلجابة

 هل يبأثر أداء اللرلب عقى االتخبارر بلريقة ترتيب فقرات االتخبارر ممبتبى  القق  لدي ؟ 
 تؤال األسئقة الفرعية البرلية:ميناث  عن هذا ال

عقى    يف أداء اللبا،( =α0.05)داللة إحصرئية   عند متبى  داللة ذات هل تىجد فرمق  -0
 يرر من مبعدد تعز  ملتبى  القق  لديهم؟اتخبارر من نىع االتخب

عقى    يف أداء اللبا،( =α0.05)داللة إحصرئية   عند متبى  داللة ذات هل تىجد فرمق  -3
 اتخبارر من نىع االتخبيرر من مبعدد تعز  للريقة ترتيب فقرات االتخبارر؟

عقى  اللبا،   يف أداء( =α0.05)داللة إحصرئية   عند متبى  داللة ذات هل تىجد فرمق  -2
 القق ؟ اتخبارر من نىع االتخبيرر من مبعدد تعز  لبفرعل كل من ترتيب فقرات االتخبارر مدرجة

 :ةالدراس ةأهمي 
رسب تنالفقرات   اليت  تكبتب هذه الدراسة أمهيبهر من كىهنر: تىفر بعض األدلة اليت تىضح طريقة ترتيب

معقىمرت كرفية ملتبخدمي فقرات  ن تىفر نبرئجهراللبا، من ذمي متبىايت القق  املخبقفة . كمر ميكن أ
. كذلك تقدم هذه هذا النىع من االتخباررات االتخبيرر من مبعدد  حىل أفضل اللرق لرتتيب فقرات

مبعدد  كاديل لاعض أنىاع االتخباررات عندمر يبىقع  الدراسة دعمر السبخدام اتخباررات االتخبيرر من
 .املدرس أن لد  طباب  درجة مر من القق 

 :ةساف الدراأهد
اللريقة دمن  تققي هذه الدراسة الضىء عقى اللريقة املثقى يف ترتيب فقرات االتخبارر  حبيث حتىل هذه

مذلك بتاب إجرببهم عن  حصىل بعض اللبا، عقى درجرت أعقى من زمبائهم من ذمي نفس القدرة  
 منىذج مر يف االتخبارر. مهي بذلك تتعى:

 فقرات االتخبارر. لبحديد أنتب اللرق لرتتيب -
 دراسة أثر كل من ترتيب الفقرات ممتبى  القق  مانعكرسهمر عقى أدائهم يف االتخبارر. -
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 ة:حمددات الدراس
 تبحدد نبرئج هذه الدراسة ابحملددات اآلتية:

القر    املتجبات  جرمعة أم -قية اجلرمعية ابلقنفذة اقبصرت عينة الدراسة عقى عينة من طرلارت الك -
هـ(   املىاف   0424-0422) مدتخل إىل عقم النفس يف الفصل األمل من العرم الدراسي يف مقرر

 م (. 3.02 -3.03)
 عقم النفس. اقبصرت الدراسة عقى احملبى  الدراسي اخلرص ابالتخبارر النهرئي يف مقرر مدتخل إىل -
 الدراسة. داةاقبصرت الدراسة عقى سبة منرذج خمبقفة لرتتيب فقرات االتخبارر مت شرحهر يف أ -

 ة:مصطلحات الدراس
مقيرس قق   يعرف القق  إجرائير يف هذه الدراسة ابلدرجة الكقية اليت حتصل عقيهر اللرلاة عقى :القلق

  ية د. حممد عاد الظرهر الليب (.ن  لقعربقناالمبحرن لبشررلز سايقاريجر ) أعده م 
حمبى   تتقتقي   تاعر لبتقتل ظهىريقصد ب  ترتيب الفقرات بشكل  :ترتيب الفقرات تبعا للمحتوى

 الفقرة تخبال شرح املردة الدراسية.
الذين أجربىا إجربة  يعرف معرمل صعىبة الفقرة أبن  : نتاة اللبا، ة:الصعوب ةترتيب الفقرات تبعا لدرج

كرنت هذه القيمة أكرب كقمر   صحيحة عن الفقرة   مبذلك فإن قيمب  ترتامح بني الصفر مالىاحد   مكقمر
 .018الصعب   أم ابلعكس ) ن التؤال أسهل . مهكذا ميكن ترتيب الفقرات من التهل إىلكر

Nunnally, .) 
(  Stem) يبألف سؤال االتخبيرر من مبعدد من جزأين مهر : املشكقة أم اجلذر :ال اختيار من متعدد ؤ س

بة   ابإلضرفة إىل إجر . ماليت تضم إجربة صحيحة ماحدة أم أفضل((Alternativesمقرئمة من الادائل 
 ( . 5..3( )عىدة    Distracters  املشببرتئة )عدد من الادائل اخلرط
 ةمتغريات الدراس

 ةاملتغريات املستقل :أوال 
 ن متبققني مهر:تبضمن هذه الدراسة مبغريي

 أداة الدراسة. مل  ثباثة متبىايت مرتفع ممبىسط ممنخفض   مهنرك شرح مفصل يف :قلق االمتحان -0
 ذج من االتخبارر  ىايت   حيث أعدت الارحثة سبة منرمهلر سبة متب  :طريقة ترتيب الفقرات - 2

 مهنرك شرح مفصل يف أداة الدراسة   للريقة ترتيب الفقرات يف كل منىذج .
 طاملضبو  املتغري :نيااث
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ف الفصل منبص لضاط املتبى  البحصيقي الترب  لقلرلاة فقد مت ضاط مبغري درجة اللرلاة عقى اتخبارر
 الدراسي ) اتخبارر أعمرل التنة ( يف مقرر مدتخل إىل عقم النفس.

 عبالتا املتغري :لاااث
 مهى درجة اللرلاة عقى اتخبارر هنرية الفصل يف مقرر مدتخل إىل عقم النفس.

 ة:الدراسة جمتمع وعين
جرمعة أم القر   -ذة يبكىن جمبمع الدراسة من مجيع اللرلارت املتجبات يف أقترم الكقية اجلرمعية ابلقنف

( طرلاة هن مجيع 454فبضم ) م اليت متنح الدرجة اجلرمعية األمىل مع إعداد تربىي . أمر عينة الدراسة
الفصل الدراسي األمل من العرم اجلرمعي  اللرلارت املتجبات يف مقرر مدتخل إىل عقم النفس   تخبال

يف  لباتخبارر النهرئي يف ذلك املقررم(.مالقىايت تقدمن  3.02-3.03هـ(  ماملىاف  )0422-0424)
 مىعده احملدد من قال اجلرمعة.

 ة:أدوات الدراس 
 اسبخدمت يف هذه الدراسة أدااتن رئيتبرن مهر:

منرذج من  قرمت الارحثة إبعداد سبة :عقم النفس إىلمدتخل  مقرر يف الدراسيالفصل  ةهنري ( اتخبارر 0
يف فصل دراسي  ( فقرة   من نىع االتخبيرر من مبعدد )هذا االتخبارر مت إعداده.6اتخبارر مكىن من ) 

الصعب   من الصعب إىل  سرب  (. مرتات الفقرات يف النمرذج األمل مالثرين مالثرلث )من التهل إىل
يف أي من  لدراسي بشكل مببرلااحملبى   التهل   عشىائير(  مع مراعرة عدم ظهىر الفقرات املبعققة بنفس

مالتردس : رتات الفقرات تاعر لبتقتل تدريس احملبى   هذه النمرذج الثباثة . ميف النمرذج الرابع ماخلرمس
عشىائي ( . مصحح االتخبارر إبعلرء درجة ماحدة لكل إجربة  العقمي اخلرص هبر )تتقتقي   عكتي 

 (..6 - .رت بني )ترامحت الدرج صحيحة تقدمهر اللرلاة   مابلبريل

ن  قن)أعده م  اسبخدم يف الدراسة مقيرس قق  االمبحرن لبشررلز سايقاريجر  :مقياس قلق االمتحان (2
الذايت   مقد مت إعداده ليقيس  ((  مهى من مقرييس البقرير0لقعربية د. حممد عاد الظرهر الليب )املقح  

عاررة   يبم  .3حمدد  مهى يبكىن من  االمبحرن كتمة لقشخصية يف مىقف الفرمق الفردية يف قق 
دائمر (   ماليت يعرب املفحىصىن من  -غرلار  -أحيران  -اإلجربة عن كل منهر ابتخبيرر أحد الادائل )أبدا 

(. متاعر 0118ألعراض القق  يف مىاقف االمبحرن )سايقاريجر   تخباهلر عن كيفية ممد  تكرار معرانهتم
رن   مغرلار : ا : درجة ماحدة   مأحيران : درجباإلجربة أببد ءعلرإباملقيرس    لبعقيمرت تصحيح هذا

(. .8-.3أربع درجرت . مهكذا ترامحت الدرجرت عقى هذا املقيرس بني ) ئمر:ثباث درجرت   مدا
( عقى أن  مراتح جدا  أي من ذمي قق  21-.3يصنف من حيصل عقى درجة ) ممفقر لقبعقيمرت
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(   عقى أن  من ذمي قق  االمبحرن  51-.4عقى درجة ) املنخفض . يصنف من حيصل االمبحرن
 من ذمي قق  االمبحرن املرتفع. أبن  (  .8 -.6بينمر يصنف من حيصل عقى درجة )  املبىسط.
  :علم النفس إىلمقرر مدخل  يف الدراسيالفصل  ةهناي اختبار إعدادخطوات 

 خطوات إعداد االختبار إن هذا االختبار التحصيلي مت إعداده يف فصل دراسي سابق وفق
  التحصيلي:

 قيرس حتصيل اللرلارت يف مقرر "مدتخل إىل عقم النفس ". حتديد هدف االتخبارر مهى -0

نفس املقرر  اسبعرنت الارحثة بزميباهتر القىايت يدرسن نفس املقرر  م ابملراجع مخبربهتر يف تدريس  -3
جدمل  مإعداد التقىكية  املفردات اليت سيبم قيرسهر  ممن مث صيرغة األهداف يف حتديد
 .املىاصفرت

األملية  ( فقرة اتخباررية من نىع االتخبيرر من مبعدد  مبعد عرض االتخبارر بصىرت  ..0صيرغة )  -2
مت حذف  عقى جممىعة من احملكمني   من ختصص القيرس م البقىمي   مممن يدرسىن املقرر

الفقرات بنرء  تعديل بعض ( من احملكمني عقى أهنر مكررة . كمر مت%.8( فقرة أمجع ) 03)
 عقى قرار احملكمني.

ملقبأكد  ( Varimax( بلريقة تدمير احملرمر ) Factor Analysesإلجراء البحقيل العرمقي ) -4
األمل )  ( فقرة يف الفصل88من أن االتخبارر يقيس مسة أحردية الاعد. مت تلايق  بفقرات  )

( طرلاة   مبنرء عقى  ..0م (   عقى عينة اسبلباعية مكىنة من )  3.00-3.03
 ( فقرات . 5البحقيل العرمقي مت حذف )  نبرئج

بني  بنرء عقى قيم كل من معرمل الصعىبة   ممعرمل البمييز )معرمل االرتارط بىينت ابيتريايل -5
 الدرجة عقى الفقرة م الدرجة الكقية عقى االتخبارر( . مت حذف الفقرات اليت مقعت قيمة

(   كمر حذفت الفقرات اليت يقل معرمل  08. – 02.)معرمل صعىببهر تخررج املد  
( فقرة من فقرات االتخبارر. 32(. مابلبريل حذفت )5..3( )عىدة    021.عن ) متييزهر
( فقرة . كذلك مل تشكى اللرلارت من .6تكىن االتخبارر يف صىرت  النهرئية من ) مهكذا
 .أم من أي غمىض يف صيرغة الفقرات املخصص لإلجربة   الزمن

 ة:بات أدوات الدراسثصدق و
عرض كل  لقبأكد من صدق كل من مقيرس قق  االمبحرن  م اتخبارر مقرر مدتخل إىل عقم النفس   مت

مذلك يف عدد من  منهمر عقى عدد من املخبصني يف عقم النفس الرتبىي   مالقيرس مالبقىمي الرتبىي  
عقى كل منهمر قال القيرم  ديبات الاتيلةاجلرمعرت التعىدية   مبنرء عقى آرائهم مت إجراء بعض البع



 د. فرايل احلاج حممود أداء الطالب أثر كل من ترتيب فقرات االختبار ومستوى القلق على

 2065يونيو  2العدد  61اجمللد     595

حبتر، معرمل االرتارط بني الدرجة  بعمقية البلاي  .كذلك مت حتر، االتترق الداتخقي لفقرات االتخبارر
 مجيع معرمبات االرتارط دالة إحصرئير. عقى الفقرة م الدرجة الكقية عقى االتخبارر  مكرنت قيم
 ( طرلاة من تخررج عينة الدراسة  62لايق  عقى )لقبأكد من ثارت مقيرس قق  االمبحرن مت ت

كذلك قرمت . ( =α0.05)(  مهي قيمة دالة إحصرئير 082.مكرنت قيمة معرمل ثارت كرمنارخ ألفر )
  بلريقة البجزئة النصفية الارحثة حبتر، ثارت املقيرس بنرء عقى اسبجرابت نفس جممىعة اللرلارت ملكن

مبقغت قيمة معرمل االرتارط بعد تصحيح  فردية مالفقرات الزمجيةحيث حتات االرتارط بني الفقرات ال
. أمر فيمر تشري التترق داتخقي مرتفع لقمقيرسقيمة  ( مهي 080.برامن ) -اللىل مف  معردلة ساريمرن 

( طرلاة   مأعيد تلايق  عقى نفس  .5سرب  عقى عينة من )  يبعق  بثارت االتخبارر فقد طا  يف فصل
 -Testإعردة االتخبارر ) - راألمل   محتب معرمل الثارت لباتخبار ىعني من البلاي اللرلارت بعد أسا

Retest Reliabiliy( مهي قيمة دالة إحصرئير  088.قيمة معرمل االرتارط بني البلايقني ) ( مكرنت
(α0.05=). 

 ة:إجراءات الدراس
 البحصيقي: بارربعد البأكد من اخلصرئص التيكىمرتية لكل من مقيرس قق  االمبحرن ماالتخ

 طاقت الارحثة مقيرس قق  االمبحرن عقى عينة الدراسة. -
اتخبارر هنرية  بعد انبهرء اللرلارت من اإلجربة عن فقرات مقيرس قق  االمبحرن  طاقت عقيهن الارحثة -

 البدريس.   مذلك حتت إشرافهر  ممبترعدة عدد من أعضرء هيئةالفصل الدراسي
تخبال  أتكدت الارحثة من تخقى اإلجرابت من عرمل البخمني   مذلك من قال الادء بعمقية البحقيل -

معرمل صعىببهر أقل    حيث مت اتخبيرر الفقرات اليت قيمةة الفقرات محتديد الفقرات الصعاةفحص صعىب
( درجة كقية عقى %38) ( فقرة   ممت فحص أداء اللرلارت ذمات أقل 05( معددهر )  06.من )

ذكره هرمايقبىن مسىامينثرن  مر طرلاة عقى هذه الفقرات الصعاة   ممف  (033االتخبارر معددهن )
(Hambleton & Swaminathan, 1985 فإن كرنت )  نتاة إجرببهن بشكل صحيح عقى هذه

العشىائي عقى الفقرة ذات الادائل األربعة كرن ذلك  (   مهي نتاة البخمني 035.الفقرات ختبقف عن )
. مقد حتققت الارحثة من أن نتاة إجربة اللرلارت ذمات البخمني ىددليبا عقى حتق  شرط عدم مج

  مقررنة صعاة يف االتخبارر هي نتاة منخفضة  عن الفقرات الأجنب إجربة صحيحة البحصيل املبدين القىايت
عرمل  (   لذلك ميكن القىل خبقى اإلجرابت من 035.اإلجربة العشىائية عن هذه الفقرات مهي ) بنتاة

 البخمني.
 ة:اإلحصائي األساليب

 اسبخدمت يف هذه الدراسة األسرليب اإلحصرئية البرلية:
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   معرمبات االرتارط ممعرمل ثارت كرمنارخ ألفر.الىسط احلتريب  االحنراف املعيرري -
 (Two Way ANCOVA).حتقيل البارين الثنرئي املصرحب  -

  حيث دلة ب مف  املعرلذي حيت  ( ما3ηمقيرس حجم األثر ) مربع ايبر  -
SSeffectجممىع مربعرت املعرجلة   م : SSerror جممىع مربعرت اخللأ : ( 1988 Cohen) . 

 ة:الدراس جتائن
 ألولال اؤ ابلس ةاملتعلق جالنتائ :أوال

  يف  (α =.0.5نص هذا التؤال عقى:" هل تىجد فرمق ذات داللة إحصرئية   عند متبى  داللة )
ع االتخبيرر من مبعدد تعز  ملتبى  القق  لديهم ؟"بقغ عدد أفراد عينة أداء اللبا، عقى اتخبارر من نى 

  مكرن املبىسط ( طرلاة454عقم النفس ) الدراسة الذين أجربىا عن االتخبارر النهرئي   يف مقرر مدتخل إىل
(. 51-35(  مقد ترامحت الدرجرت بني )10.8) (   ابحنراف معيرري430.0احلتريب لدرجرهتن )

 (..8 -35االمبحرن بني )  درجرهتن عقى مقيرس قق بينمر ترامحت 
 ( 1) مدول رقجلا

 ر مستوى القلق ثأل (Two Way ANCOVA) احباملص الانائيليل التباين حت
 لف الفصاختبار منتص رثأ طبالفقرات على التحصيل مع ض و ترتيب

ةالعمقي الداللة  
(3ƞ  مر بع إيبر ( 

 الداللة
ةيئاإلحصر  

فة يمق  
ةاحملتىب  

طمبىس  
ةاحلري املربعرت  جممىع 

 مصدر البارين املربعرت

0.10 0.000 49.51 2781.88 1 2781.88 
 اتخبارر منبصف الفصل

ري املضاىط (غ) املب  
0.01 0.070 2.67 05...2 2 .8.2..  متبى  القق  
 ترتيب الفقرات 9329.96 5 1865.99 22.30 0.000 0.28

0.01 0.816 0.60 22051 10 225081 
ترتيب ×قق  متبى  ال  

اتر الفق  
أاخلل 3444005 425 56001     
 الكقى 2808102 452    

كل من  ألثر (Two Way ANCOVA) ( حتقيل البارين الثنرئي املصرحب 0يظهر اجلدمل رقم )
حيث يظهر  متبى  القق  مترتيب الفقرات عقى البحصيل   مع ضاط أثر اتخبارر منبصف الفصل.
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أداء اللرلارت تعز  يف  (α=.0.5داللة إحصرئية عند متبى  داللة )بىضىح عدم مجىد فرمق ذات 
من البارين يف  %0  أي أن  0.0.= العمقية )مربع إيبر ( هلذا األثر  مكرنت قيمة الداللة ملتبى  القق 

 0(,Cohen 0188صغرية مف  معريري كىهن ) أداء اللرلارت ميكن عزمه لدرجة القق  لديهن . مهي قيمة

 ال الثانيؤبالس ةاملتعلق جنتائال :انياث
  يف أداء (α=.0.5" هل تىجد فرمق ذات داللة إحصرئية   عند متبى  داللة ) نص هذا التؤال عقى:

يظهر اجلدمل رقم  "االتخبارر؟  اللبا، عقى اتخبارر من نىع االتخبيرر من مبعدد تعز  للريقة ترتيب فقرات
أداء اللبا، تعز  لرتتيب فقرات  (  يفα=.0.5) ( فرمقر ذات داللة إحصرئية عند متبى  داللة0)

من البارين يف درجرت  %38أي أن    038.االتخبارر  حيث يباحظ أن قيمة الداللة العمقية كرنت 
 .. (Cohen, 1988) معريري كىهن اللبا، ميكن عزمه لرتتيب الفقرات مهذه القيمة كارية مف 

 (2) مدول رقجلا
بعد  ( لدرجات الطالب تبعا لتتيب الفقراتةاملعدل)سابية حلا طاألوسا يفللفروق  ةاملقارانت البعدي

 اختبار أعمال السنة()ف الفصل ر درجات اختبار منتصثأبط ض
تريبحلا طاملبىس 1 2 3 4 5 6 ررمنىذج االتخبا   

0014 *7.95- *9.15- 1.67 00.1 - 21.95 1 

0.85 *9.03- *10.24- 0.58 - 1.09- 38.87 2 

.038 -1060*  0.083* - - 0.85- 0068- 28031 3 

*11.09 0.30 - 0.083*  *10.24 *9.10 49.11 4 

1088*  - -30.0  1* .60 1* ..2 8* .15 1..48  5 

- 1088* - *11.09- -.038  0.85- -0014  38.02 6 

 (α =.0.5* دال عند متبىي داللة )
( 3رقم ) ية . ميظهر اجلدملمملعرفة لصرحل أي اجملمىعرت كرنت الفرمق اسبخدمت املقررانت الاعد

لصرحل اجملمىعبني  حيث يبضح أن الفرمق كرنتPost Hoc Comparisons) )املقررانت الاعدية 
 مرتاة تنرزلير مف  احملبى  (. الرابعة )الفقرات مرتاة تصرعداي مف  احملبى  (  ماخلرمتة )الفقرات

 ال الاالثؤ ابلس ةاملتعلق جالنتائ :لاا  اث
يف أداء   (α=.0.5)ىجد فرمق ذات داللة إحصرئية   عند متبى  داللة مينص عقى: "هل ت

االتخبارر مدرجة القق   اللبا، عقى اتخبارر من نىع االتخبيرر من مبعدد تعز  لبفرعل كل من ترتيب فقرات
 ؟"
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يف أداء   (α=.0.5)( عدم مجىد فرمق دالة إحصرئير عند متبى  داللة 0يظهر اجلدمل رقم )
تىزيع أفراد عينة الدراسة  (2. كمر يظهر اجلدمل رقم )رعل متبى  القق  مترتيب الفقراتفاللبا، تعز  لب

   ممتبى  القق  لديهم.الفقرات ( ماملبىسط احلتريب لقدرجرت تاعر ملبغريي منىذج االتخبارر )ترتيب
 (3) م دول رقجلا

 القلق ريغتبعا ملستوايت مت لدرجات جمموعات الدراسة احلسايب طاملتوس
ككل  ةينالع مرتفع ق ق  طمبىس ق ق  منخفض ق ق   اجملمىعة 

 (منىذج 
 االتخبارر(

 االحنراف
 املعيرري

 املبىسط
 االحنراف العدد احلتريب

 املعيرري
طاملبىس  

 العدد احلتريب
 االحنراف

ياملعيرر   

طاملبىس  

 العدد احلتريب
 االحنراف
 املعيرري

 املبىسط
 العدد احلتريب

9.46 39.95 75 808 2803 21 8.7 40.8 36 11.8 41.2 18 1 

8.80 38.87 86 208 2504 18 8.6 38.6 36 11.2 41 22 2 

8.80 38.29 86 800 36.3 3. 9.6 37.7 32 8.5 41.3 24 3 

5.05 49.11 77 506 4801 3. 4.7 48.7 36 5.3 50 21 4 

6028 47.90 74 600 46.8 21 7.1 47 31 5.6 4805 22 5 

8.12 38.02 86 600 39.1 18 9.1 2801 33 8.3 37.2 25 6 

 العينة ككل 023 43.1 9.7 204 41.9 9.1 008 4.01 803 454 42.01 9.07
 

 جالنتائ ةمناقش
اللرلارت تعز   عقى الرغم من أن نبرئج التؤال األمل أظهرت عدم مجىد فرمق دالة إحصرئير يف أداء

القق  املنخفض عقى  درجرت ذمي( يظهر أن مبىسط 2ملتبى  القق  لديهن   فإن اجلدمل رقم )
النبيجة مان مل تكن دالة إحصرئير  االتخبارر  كرنت أعقى من مبىسط درجرت ذمي القق  املرتفع . مهذه

 القق  مالبحصيل ممنهر دراسة : سىترسى فهي تبف  مع نبرئج العديد من الدراسرت   ماليت ربلت بني
(Sutarso, 1992 ( مميقتىن  )Wilson, 1997 )  ي ممهربHembree, 1988) ( ماليت أكدت  

 زايدة متبى  القق . مجيعهر عقى أن البحصيل يبنرسب عكتير مع
 (  مدامربمت  Gerow,1980تبف  نبيجة التؤال الثرين مع مر ذكره كل من: جريم )

(Dambrot, 1980)( مالفييت  Laffittee, 1984)،تعز     من عدم مجىد فرمق يف أداء اللبا
تش ببا   أم من الصعب إىل التهل .كمر تبف  مع دراسةت من التهل إىل الصعبتيب الفقرالرت 
(B1ach, 1989   مكررلتن مامسرتمسكي   )(Carlson & Ostrosky ,1992)  مكرهلىن    مدمرنر
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(Doerner & Calhoun 2009 , ماليت أظهرت أن األداء كرن أفضل عقى منىذج )  االتخبارر الذي
ذكره نيقي  جزئير مع مر قي تاعر لقىحدات الدراسية . كمر تبف  هذه النبيجةيعرض الفقرات بشكل تتقت

عقى نبرئج أفضل إن كرنت  من حصىل أصحر، القق  العريل ،(,Neely et al 0114مآتخرمن )
الفرمق بني اجملمىعرت عندمر كرنت  الفقرات مرتاة من التهل إىل الصعب   فعقى الرغم من عدم داللة

( أن مبىسط أداء جممىعة القق  2اجلدمل رقم ) ر ملعرمل الصعىبة   ملكن يباحظ منالفقرات مرتاة تاع
مبىسط أداء نفس اجملمىعة عقى أي من النمىذجني الثرين م  املرتفع عقى النمىذج األمل كرن أعقى من

 الثرلث.
 مان مل تبف  ((Pettijohn & Sacco,2007 مفيمر يبعق  بدراسة كل من بيبجىن مسركى

الفقرات تاعر  ذه الدراسة معهر من حيث مجىد فرمق دالة إحصرئير يف أداء اللبا،   عندمر رتاتنبرئج ه
أن اللبا، أدركىا أن  لقمحبى    فإن  يىجد من جرنب آتخر اتفرق بني الدراسبني . فقد ذكر الارحثرن

الرتتيب البصرعدي النمىذجرن ذما  أصعب منرذج االتخبارر هى النمىذج ذم الفقرات املرتاة عشىائير  تباه
دالة إحصرئير بني النمىذجني الرابع م اخلرمس    مالبنرزيل تاعر لقمحبى  . ميف هذه الدراسة مل تظهر فرمق

( ماليت ,sue 1..3كمر ال تبف  النبرئج مع دراسة سى ) مهذا يىضح جرنب االتفرق بني الدراسبني.
عندمر عرضت الفقرات مرتاة مف  احملبى     إحصرئية يف أداء اللبا، أظهرت عدم مجىد فرمق ذات داللة

التاب مراء عدم ظهىر مثل  عشىائي . ملعل صغر حجم العينة يف دراسة سىكرن هى أم عرضت بشكل
 هذه الفرمق .
 التوصيات 

تنرزلير مف  تتقتل  ىع االتخبيرر من مبعدد تصرعداي  أمتىصي هذه الدراسة برتتيب فقرات االتخبارر من ن
فقرات من نىع الصىا، ماخللأ  أم  قمي . كذلك تىصي هذه الدراسة بدراسة أثر ترتيبعرض احملبى  الع

ميف النهرية تىصي الدراسة بدراسة أثر ترتيب  االتخباررات املقرلي  عقى أداء اللبا، يف هذه االتخباررات .
 يف اإلجربة عن ذلك االتخبارر. فقرات االتخبارر عقى الزمن الذي يقضي  اللرلب
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