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 س تقديرتوظيف منوذج راش يف انتقاء فقرات مقيا
 لتقييم اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية

 حنو ختصص معلم الصف
 

 د. ابتسام توفيق أبو خليفة
 كلية العلوم التربوية الجامعية-قسم التربية وعلم النفس 

 وكالة الغوث الدولية األونروا
 

 *امللخص
 يم اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعةتوظيف منوذج راش يف انتقاء فقرات مقياس تقدير لتقي إيل الدراسةهدفت هذه 

مث إعداد مقياس تقدير  ٬طالبًا وطالبة(052)نولتقييم اجتاهات عينة الدراسة املكونة م ٬األردنلوكالة الغوث الدولية يف 
اهاهتم مث حللت البيانات الناجتة عن تقديرات الطلبة الجت فئات حسب مقياس ليكرت. 5يقابلها  ٬( فقرة83يتكون من )

وقد مت   (RUMM2020).وباستخدام برجمية (SPSS) للعلوم االجتماعية اإلحصائيةباستخدام الرزمة  ٬حنو التخصص
مطابقة كل فقرة  إحصائيإىل حساب  ةباإلضاف واخلطأ املعياري يف تقدير هذه املعامل، ٬ومعامل األفراد ٬تقدير معامل الفقرات

 لنموذج سلم التقدير.
قياس ملعلى ا ٬ومعامل ارتباط العالمات على الفقرة بالعالمة الكلية ٬ابقة الفقرة لنموذج سلم التقديرمطإحصائي اعتمد 

 بوصفهما معيارين يف انتقاء كل فقرة من فقرات مقياس التقدير.
 املطابقة.إحصائي  ٬معلم الصف ٬االجتاهات ٬سلم التقدير ٬: منوذج راشةملفتاحياالكلمات 

 
 

 

                                                 

 م 90/9/0221 * تاريخ قبوله للنشر :         م                            91/8/0223تاريخ تسلم البحث : * 
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Using the Rasch Model in Selecting Items for a Rating Scale to 

Assess the Educational Sciences Faculty students’ Attitudes 

Towards the class Teacher Specialization 
 

Dr. Ibtisam T. Abu khalifeh 

Dept of Educational & psychology 

College of Educational sciences university- UNRWA 

 

Abstract 

 
The study aimed at using the Rasch model. in selecting items for a rating scale to 

be utilized in assessing students’ attitudes towards the class teacher specialization. at the 

Educational Sciences faculty (ESF)-UNRWA in Jordan. A study sample consisted of 

(250) male and female students were tested to assess their attitudes toward the class 

teacher specialization. using a rating scale which was constructed of (38) items. each of 

which consisting of a five alternative likert rating scale.     
These Ratings Were analyzed Using Copter Programmers Mainly The (SPSS) 

And (RUMM 2020) Estimates Of The items. And Persons Parameters. In Addition to 

Model Fit Statistics, and  standard errors of person and item esti- mated parameters were 

obtained. 

  The model fit statistics in the rating scale analysis, and the correlation factors 

between the marks on each item and the total mark were used, as a standards  against 

Which an items Was Selected To be including in the rating scale. 

 
Key words: Rasch Model. rating Scale. attitudes. Class teacher. fit Statistic. 
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 توظيف منوذج راش يف انتقاء فقرات مقياس تقدير
 لتقييم اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية

 حنو ختصص معلم الصف
 

 د. ابتسام توفيق أبو خليفة
 كلية العلوم التربوية الجامعية -قسم التربية وعلم النفس 

 وكالة الغوث الدولية األونروا

 :املقدمة
خاصة يف جمال  أمهيةهلا  أنكما   ٬العامة للرتبية األهدافتأيت يف صدارة  إذ ٬الرتبية والتعليميف  بارزاً  حتتل االجتاهات مكاناً 

فهي  ٬الرتبويوعلم النفس  ،وعلم النفس االجتماعي ٬اإلنسانيةوالعالقات  ،والتواصل وديناميات اجلماعة، ٬الشخصية
لشخصية املتعلم  والسوييف حتقيق النمو املتكامل  يسهم ٬كعامل عاطفي وانفعايل  إنسانيف حياة كل  تشكل جزءًا رئيسياً 

 .النفسحركي والبعد اجلسمي٬والبعد املعريف ٬الثالثة املتمثلة يف البعد الوجداين بأبعادها

تكون  ٬وذلك باستخدام سلم مدرج للتقدير ٬اإلفراديف تقدير درجة توافر بعض الصفات عند  ٬وتستخدم مقاييس التقدير 
أو يتم استخدام نوع واحد  ٬وقد تستخدم تقديرات خمتلفة للفقرات يف سلم التقدير ٬و متثل متصاًل معيناً أ ٬منفصلة تدرجياته

 ٬فيعطي عالمة كلية على سلم التقدير ٬مما يسهل تصحيح االستجابات وحتليل نتائجها ٬من التقديرات للفقرات املختلفة
 (.9118 ٬تقي)الكيالين والعدس والتقيس الفقرات بعداً واحداً  أنبشرط 

النظري  اإلطار إيلبالرجوع  ٬السمة املراد قياسها بعادأحتديد  ٬الطريقة الكالسيكية يف بناء وتطوير املقاييس إجراءاتوتتضمن 
املقياس  إعدادللسمة اليت ستتناوهلا فقرات املقياس. وبعد أن يتم  األساسيةوذلك الستخالص املكونات  ٬يف أدب املوضوع

 ٬ووضوح تعليمات تطبيقها ٬للفقرات للتأكد من سالمة صياغتها األويليقوم مطور املقياس بالتجريب  ٬األولية صورتهيف 
 إحصائياتمن  قللتحق ٬ويف ضوء ذلك تتم التعديالت الالزمة من اجل جتريبها ٬التطبيق إلجراءاتوحتديد الوقت الكايف 

ونسب االستجابات على مستويات  ٬اعلية البدائلوف ٬والصعوبة ٬حيث يتم حساب معامالت التمييز ٬فقرات املقياس
 .(Thorndike. 1971)املختلفة  اإلجابة

لذلك فإن النجاح يف اإلجراءات  ٬ة عرب اجملتمعات اليت ختتلف يف مستوي القدرةتوتعد املؤشرات الكالسيكية غري ثاب
ودرجة متثيل اجملموعة للمجتمع  ٬رات الفقرةيف حتديد مؤش يعتمد على اجملموعة املستخدمة الكالسيكية يف انتقاء الفقرات،

 الذي سيطبق علية االختبار.
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 األساليبعلى املشكلة املوجودة يف انتقاء الفقرات حسب  ٬لقد تغلبت النظرية احلديثة يف القياس بنماذجها املختلفة  

افة إىل توحيد املقياس لكل من صعوبة تتميز بأعطاء معامل ثابتة للفقرة، إض ٬ انتقاء الفقراتيفبتقدمي طريقة  ٬الكالسيكية
مدى حيدد بعالمة قطع على مقياس القدرة  فاعلية يف األكثراختيار الفقرات  . ين ملطور املقياسليت ٬وقدرة املفحوص الفقرة،

 .(Hambleton & Rogers.1991)تقان على املقياس إإللتساعد يف فصل مستويات اإلتقان وا
ومفردات  األفرادكية التفاعل بني ييعرب تعبريًا واقعيًا عن دينام ٬سيكولوجيًا يف صورة رياضيةفيتضمن واقعا  ٬أما منوذج راش

 Rasch“ويعرف باسم منوذج راش  ٬أسهل مناذج االستجابة للمفردة أحادية البعد ٬عد هذا النموذجيو  ٬االختبار

model”. وذج بطريقة مستقلة عن غرية من مناذج نسبة إىل عامل الرياضيات الدمناركي جورج راش. وقد طور هذا النم
ميثله اقرتان ترجيح لوغاريتمي أحادى البارامرتات  ٬منوذجًا يكون فيه املنحىن املميز للمفردة اعتبارهوميكن  ٬االستجابة للمفردة

(one parameter logistic function   هو  ٬شصعوبة الفقرة. واملتغري التابع يف منوذج را هيمعلمة واحدة أي بداللة
  ()وأما املتغريات الكامنة املستقلة فهي درجة قدرة الفرد ٬صحيحة على مفردة اختيارية معينة إجابةاحتمال أن جييب الفرد 

 .)0225 ٬)عالم  (b)وصعوبة الفقرة
 ٬متمثلة يف النموذج ثنائي االستجابة ٬وعة مناذج راشمأن جم إىل (Masters & Wrigh.1982) ويشري ماسرتز ورايت

استخدامًا من قبل  األكثرمتتاز عن غريها من النماذج مبميزات جتعلها  ٬ومنوذج سلم التقدير وغريها ٬اجلزئيمنوذج التقدير و 
وبياناهتا  ٬ومن هذه املميزات: أن املنحنيات اللوغاريتمية هلذه النماذج هلا امليل نفسه ٬يف جمال القياس أمهية واألكثر ٬الباحتني

 قابلية معاملها للفصل. إىلباإلضافة  ٬ة للتقديريوالدرجات اخلام عليها إحصائيات كاف ٬تعددتأخذ شكل التدريج امل
بتدرجيات تفصل  (ploytomous)يأخذ شكل االستجابات املتعددة  ٬أحادىمنوذج مسة كامنة ويعد منوذج سلم التقدير 

حيث يتم اختيار بدائل  ٬بنية مقياس التقديرتشرتك يف  تالفقراوحيدد هذا النموذج جمموعة من  ٬بينها مسافات متساوية
 باملقارنة مع منوذج التقدير اجلزئي الذي حيدد لكل فقرة سلم تقدير خاص هبا  ٬االستجابة نفسها لكل الفقرات

(Fischer& parzer.1991) . ويتميز منوذج سلم التقدير بوجود عتبات(Thresholds)  تعرب عن احلدود بني
 .(De Ayala.1993)عرب الفقرات وتكون ثابتة  ٬اخلطوات

الذي يأخذ القيمة العظمى له عند قيمة معلم  ٬باالعتماد على اقرتان معلومات الفقرة ٬وميكن اختبار الفقرات ملقياس ما
فيكون مساوياً  ٬ككل  رمعلومات االختباوالثنائي املعلم. أما اقرتان  األحادي النموذجنييف  على مقياس القدرة  bصعوبة ال
اليت  ٬دقة القياس تتعلق حبجم املعلومات اليت تعطيها الفقرة نإوحيث  ٬موع اقرتان املعلومات لفقرات االختبار مجيعهاجمل

عند  ٬ميكن اختيار الفقرات اليت تنتج أداة تعطي الدقة املرغوبة يف القياس فانه ٬املقياس ككل أوتسهم يف معلومات االختبار 
 .(Hambleton & Swaminathan.1985)أي مستوى قدرة 

يتطلب التحقق من افرتاضات النموذج  ٬للفقرات لنموذج راش يف سلم التقدير االختياريةإن تقييم حسن مطابقة البيانات 
 التالية:



 توظيف نموذج راش في انتقاء الفقرات                                                    د. ابتسام أبو خليفة   

 

150 

لد 
مج

ال
01 

دد 
الع

4 
بر 

سم
دي

91
12

 

افية لتفسري أداء تعد ك ٬واحدًا مسيطراً  أوال: أحادية البعد: إن مناذج االستجابة للفقرة اليت يكون فيها عامل القدرة عامالً 
مبعىن أن  ويشار إىل هذه النماذج إىل أهنا مناذج أحادية البعد، تتضمن قدرة واحدة فقط تفسري أداء الفرد على الفقرة، ٬ الفرد

 (Hambleton & Rogers.1991)مجيع فقرات االختبار تقيس بعداً واحدا 
ة يسمى "املنحىن املميز فقر  وأوجود دالة مميزة خاصة بكل مفردة  ٬ثانياً: منحىن خصائص الفقرة: يتضمن هذا االفرتاض

 عالقتها يفة موشكل هذا املنحىن يوضح كيفية تغري مستوى الس ٬(Item Characteristic curve: ICCللمفردة"
فان  ٬كما يف هذه الدراسة  ٬كانت فقرات مقياس االجتاهات متعددة التدريج  فإذا معينة. إجابةبالتغريات يف احتماالت 

 (.0225 ٬التدريج على مستوى السمة )عالم أقسامحتمال االستجابات لكل قسم من ا احنداراملنحىن يعرب عن 
 إجابتهيكون مستقال عن ناتج  ٬اختباريهالصحيحة للفرد على فقرة  اإلجابةاحتمال  نأثالثاً:االستقالل احمللي: ويقصد به 

البعد  أحاديةويف حالة حتقيق  .ة الفقرةمشروطة بقدرة الفرد وصعوب اإلجابةن أل وذلك ٬يف االختبار أخرىفقرة  ةأيعلى 
 (.0225 ٬)عالمإحصائيافان فقرات االختبار تكون بالضرورة مستقلة  ٬للفقرات

ملطابقة بيانات  ٬كإحصائي مطابقة  (Fit Residuals)بدراسة البواقي املعيارية ٬ويتم التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج
واليت تعتمد على تقدير  ٬عن حتليل البياناتالناجتة  اإلحصائياتباستخدام  ةابقاملطيص معلومات خلمث ت ٬املقياس للنموذج
طابق النموذج باستخدام كاي منحىن ي ألفضلوالقيم املتوقعة  ٬املالحظة )املنحىن املالحظ للنموذج( مالفروق بني القي

(. وتعد الفقرة غري مطابقة 0225 ٬عالم) ٬ةبعدم املطابق إحصائية. ويتم استبعاد الفقرات اليت تتحقق فيها داللة (X²)تربيع
.  0.5عندما تكون القيمة املطلقة للبواقي املعيارية أصغر أو تساوي  ٬(RUMM 2020)على حتليالت برنامج بناءً  جللنموذ 

 داءاألحتليل  بإجراءوذلك  ٬هبدف دراسة التحيز ٬فراداأل تباختالف عينا ٬كما يتم التحقق من ثبات تقديرات معامل الفقرة
 كدليل أخر على مطابقة الفقرات للنموذج.(Differential Item Functioning: DIF) التفاضلي على الفقرة 

 & Masters)الدراسة اليت قام هبا كل من ماسرتز ورايت ٬ومن الدراسات اليت استخدمت ووظفت منوذج راش

Wrigh.1982).  ٬ى مقياس متدرج من أربعة مستوياتشيكاغو عل  طالب من طلبة الكليات يف (020) الستجابات 
 ٬وقد مت التحليل باستخدام منوذج التقدير اجلزئي ومنوذج سلم التقدير ٬من اجلرمية فلقياس اخلو  تطويرهفقرات مت  (1)يتضمن 

 بداللة إحصائي درجة املطابقة املعايرة. ٬بني تقديرات النموذجني لدرجة صعوبة اخلطوات هناك تطابقاً  أنووجد 
حول مهنة التدريس يف اجملال   تهبدف بناء مقياس لالجتاها ٬للنظرية الكالسيكية يف القياس (9111) ند عليماتوقد است

وقد حتقق الباحث  ٬(2.38)حيث كان معامل الثبات كرونباخ ألفاً مساوياً  ٬يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات ٬املهين
 ٬(0.5-8.5) على الفقرة األداءوذلك باعتبار متوسط  ٬دة االنفعاليةقياس الش فقرات املقياس يف نفقرة ممن صدق كل 

على املقياس ككل  واألداء ٬على الفقرة األداءيقل معامل االرتباط بني  إالكذلك و  9.5إىل  9واالحنراف املعياري هلا بني 
  .(2.8)عن

اليت  (Wilczenski & flecia.1995)دراسة ويلزنسكى وفليشيا ٬هوحتليالتتناولت منوذج راش  اليتومن الدراسات 
 األطفال حنو دمج  ٬معلماً  (181)التقدير يف تطوير مقياس اجتاهات تقومي جدوى التحليل بنموذج راش لسالمل إىلهدفت 
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قًا ملقياس ليكرت يف ستة وف العادية. وقد مت تدريج املقياس وففخمتلفة يف الص إعاقات نيعانون مالذين 
مقياس  إىل ٬ائج الدراسة فاعلية منوذج راش يف حتويل بيانات االستجابات اخلام غري اخلطيةوبينت نت ٬)خطوات(مستويات

 اتوتكون تقدير  ٬حبيث يكون مقياس االجتاه متحررًا من خصائص سلم التقدير ٬حنو الدمج االجتاهواحد خطي يقيس 
باستخدام وحدة القياس  ٬ةقر تفسري معامل الشخص والف إمكانيةحبيث يتيح  ٬صعوبة الفقرة متحررة من العينة

 نفسها. املعيارية (logit)اللوجيت
حول استخدام نظرية االستجابة للفقرة يف حتليل سلم  ٬(Gumpel & Thomas.1998)ويف دراسة جامبل وتوماس 

ة مكون استبيانه على معلماً  (185) مث حتليل استجابة ٬(conner Teacher Rating) كونرز  أعدةتقدير املعلمني الذي 
 ٬من خالل منوذج التقدير اجلزئي ٬وضعف االنتباه عند الطلبة ٬النشاط الزائد تاضطراباهبدف تشخيص  ٬فقرة (03)من 

حيقق املطابقة مع  ألنه ٬لنموذج األكثر مالئمةهو ا ٬من خالل الدراسة أن منوذج التقدير اجلزئي تضحوا ٬ومنوذج سلم التقدير
إذ إن منوذج التقدير يفرتض تساوي الفرتة،  خطواتوذلك لوجود اختالف يف  ٬زسلم كونر  الناجتة عن توظيف تالبيانا

 خطوات الفقرة.
جيايب إاجتاه  وجودتبني  ٬حنو مهنة التعليم األردنيةالجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة  (9111)ويف دراسة جعنيين 

لصاحل  (=0.0)على الدرجة الكلية عند مستوى  إحصائية ةذات داللمث وجود فروق  ٬لطلبة الكلية حنو مهنة التعليم
واملعدل يف الثانوية  ٬لكل من متغري املستوى الدراسي إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ٬أيضاً الدراسة  وأظهرت ٬اإلناث
  .على اجتاهات الطلبة حنو مهنة التعليم ٬ومتغري املوقع اجلغرايف ٬العامة
واجملال  ٬واجملال االجتماعي ٬فقرة يف ثالثة جماالت: جمال حتقيق الذات (18)مؤلفة من  ةاستبيان (0221)ايرةمعال بينكما 

واستنتج  ٬اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية حنو مهنة التعليم إىلهبدف التعرف  ٬االقتصادي
تعود ملتغري  (=0.05)طلبة حنو مهنة التعليم عند مستوىت اليف اجتاها إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ٬الباحث
تعود  ٬يف اجتاهات الطلبة حنو مهنة التعليم  (=0.05)عند مستوى  إحصائيةوكذلك عدم وجود فروق ذات داللة  ٬اجلنس

 .الدراسيملتغري املستوى 
حصائى إلمشتقة من املدرسة أو املسح ا ٬ملعلمحول استخدام منوذج راش يف حتليل بيانات ثالثة مقاييس ملدركات اوىف دراسة 
بتحليل بيانات ثالثة  (wolfe.Ray & Harris.2004)قام الباحثون ٬لإلحصاءالوطين  املركزيقوم به  الذيللمعلمني 

 ٬لمملسألة اثر املع وإدراكهم٬الدراسيواملناخ  ٬ل مدركاهتم حول الطالبثم ٬من مدركات املعلمني أنواعمقاييس تتعلق بثالثة 
 ٬تتضمن: أحادية االجتاه أداةخصائص لكل  6حيث مت حساب  ٬يف سلم التقدير باستخدام منوذج راش التحليلومت 

 األدواتمن  أداةوقد مت حساب معامل النموذج لكل  ٬وقياس اجلودة ٬وهرمية الفقرات ٬وجودة الفقرة ٬الداخليواالتساق 
 .(Winsteps)باستخدام الربنامج احلاسويب الثالث

وقد اقتصرت معظم الدراسات يف حتليل البيانات  ٬تعددت الدراسات اليت تناولت دراسة اجتاهات الطلبة حنو مهنة التعليم
 اً الفروق بني املتوسطات وفق التحقق من داللة أوومعامل االرتباط  ٬ومقاييس التشتت ٬على حساب مقاييس النزعة املركزية



 توظيف نموذج راش في انتقاء الفقرات                                                    د. ابتسام أبو خليفة   

 

152 

لد 
مج

ال
01 

دد 
الع

4 
بر 

سم
دي

91
12

 

تطوير مقياس اجتاهات  أو ٬اجتاهات املعلمني حنو مهنة التعليم ةتتعلق بدراسدراسة  يأومل جيد الباحث  ٬للنظرية الكالسيكية
 للنظرية احلديثة يف القياس. وفقاً  ٬حنو مهنة التعليم 

 :مشكلة الدراسة
الدراسة هبدف احلصول على دالالت سيكومرتية  إعداده ألغراضمث  ٬تتلخص مشكلة الدراسة يف انتقاء فقرات مقياس تقدير

 راش يف سلم التقدير. جلنموذ يف ضوء جودة مطابقتها  لفقراتهودالالت جيدة  ٬ة لصدق وثبات املقياسجيد
 :أهداف الدراسة

لتقومي اجتاهات طلبة كلية العلوم  هعدادإ مت٬توظيف منوذج راش يف انتقاء فقرات مقياس التقدير إىلالدراسة  هذههدفت 
مث  ٬مستويات اجتاه الطلبة حنو هذا التخصص أو ٬األداءديد مستويات حت إيل ةإضاف ٬الصف مالرتبوية حنو ختصص معل

استنتاج فاعلية وكذلك  ٬استخالص دالالت فاعلية الفقرات متمثلة باخلطأ املعياري يف تقدير االجتاه ودالة املعلومات للفقرة
 رات يف ضوء مطابقة البيانات املتعلقة هبا لنموذج راش يف سلم التقدير.قالف

 لدراسة:أسئلة ا
عن  اإلجابةفقد حاولت هذه الدراسة  ،الدراسة ألغراض إعدادهلفقرات مقياس التقدير الذي مت  األوليةوباعتبار الصورة 

 التالية: األسئلة
 ما دالالت صدق املقياس معرباً عنها بداللة الصدق العاملي وصدق احملكمني؟ -9
 (؟لفاأالداخلي )كرونباخ  اقستاألمبعامل  عنها معرباً ما داللة ثبات مقياس التقدير  -0

 Rating Scale)٬ومنوذج راش يف سلم التقدير ٬ما دالالت املطابقة بني البيانات الناجتة عن تطبيق املقياس -8

Model)؟ 

ودالة املعلومات  ٬ممثلة باخلطأ املعياري يف التقدير ٬الطالبة/الطالب اجتاهما مدى حتقق معايري الدقة يف تقدير  -1
 للفقرات؟

 :دراسةأهمية ال
وهذا  ٬األوىل األساسيةيسهم يف خلق اجتاهات إجيابية حنو تدريس طلبة احللقة  ٬الصف مإن رضا الطالب عن ختصص معل

لذلك فقد  ويسهم يف تكوين عالقات جيدة بينهم. ٬طلبتهمع زمالئه املدرسني ومع  يؤثر يف انسجام الطالب مستقبالً  هبدور 
 فيهأن يندمج  ٬خيتار هذا التخصص أو جيرب علية لظروف اقتصادية أو اجتماعية أصبح من الضروري لطالب اجلامعة الذي

 ويف تعامله مع طلبته مستقباًل. ٬لكي حيقق التقدم يف دراسته ٬ويتكيف مع متطلباته
اس حبيث تأخذ كل مقي ٬االجتاهمن خالل بناء أداة قياس تتميز بالدقة واملوضوعية يف قياس  ٬أمهيتهاتكتسب هذه الدراسة 

ليتسىن استخدامها واالسرتشاد هبا  ٬من الفقرات ترتبط باجتاهات الطلبة حنو ختصص معلم الصف ةمتضمنة جمموع ٬التقدير
 جيايب حنو ختصص معلم الصف.إلجتاه التحديد الطالب الذين يتوافر لديهم اال ٬من قبل قسم القبول والتسجيل يف اجلامعة
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 :حمددات الدراسة 
ونتيجة التجريب  ٬املوضوع أدبمراجعة مناذج مماثلة يف  إيلاستناداً  ٬لقياس اليت مت تطوير فقراهتاتعتمد الدراسة أداة ا -9

 لتقييم االجتاهات حنو ختصص معلم الصف لعينة من الطالب. األويل
حسب الربامج  ٬منوذج راش يف مقياس التقدير ٬يعتمد يف حتليل البيانات واستخالص دالالت الفاعلية للفقرات -0

 فرة.اوبية املتو احلاس

 مصطلحات الدراسة
 i تقدير احتمالية إجابة الفرد عن الفقرة يساعد يف ٬لوغاريتمي ذو معلمة واحدة منوذج :Rash Model)نموذج راش

 العينة وعدد الفقرات. مبصرف النظر عن حج bi٬صحيحة من خالل قدرة الفرد ومعامل صعوبة الفقرة  إجابة
و ختصص حن االجتاهدرجة  نتعرب عبطريقة  إعدادهايتم  ٬جمموعة من العبارات :(Rating Scale)مقياس التقدير

 من خالل االستجابة عن كل فقرة على سلم تقديرات متدرج. ٬معلم الصف
 ألغراض إعدادهمن خالل االستجابة ملقياس التقدير الذي مت  إليهاالتقديرات اليت يتم التوصل  :تقييم االتجاهات

 الدراسة.
 :وإجراءاتهاراسة منهجية الد

 عينة الدراسة
وطالبة من طلبة ختصص  ( طالباً 052) أفرادهابلغ عدد  ٬األربعةمت اختيار عينة عشوائية طبقية من املستويات الدراسية 

موزعني  ٬يف كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية 0225/0226لعام  األولمعلم الصف يف الفصل الدراسي 
من مستوى  ،85،82،88،63الدراسي إىل  ىاملستو وحسب  ٬( طالبة85)( طالبا و85 اجلنس إىل)حسب متغري

 أوىل على الرتتيب. ثانية، ٬ثالثة ٬رابعة
 أداة الدراسة

 للمراحل التالية: ( وفقاً التقدير)مقياس  مت بناء أداة الدراسة
 ٬د من مقاييس االجتاهات املطورة حمليا وعاملياً واالستعانة بعد ٬النظري اإلطار إىلبالرجوع  ٬حتديد مفهوم االجتاه -9

 الذي األوىلجتمع الفقرات  إعداد هبدف ٬معلم الصف صالشتقاق عبارات تعرب عن رأى أو اجتاه حنو موضوع ختص
ة التعليم ناجتاهات املعلمني حنو مه لقياس وكذلك االستعانة مبقياس مينسوتا املصمم ٬( فقرة18يتضمن )

(Minnesota Teacher attitude Inventory). 
غري  ٬حمايد ٬موافق ٬يف تدريج الفقرات على متصل مخاسي يتضمن الفئات:"موافق بشدة ٬اعتماد مقياس ليكرت -0

 غري موافق بشدة". ٬موافق
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جل حتكيمها ملعرفة مدى أمن  ٬( حمكمني من املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس3)على ةوليألعرض الصور ا -8
ومدى  ٬صياغتها اللغوية اهات حنو ختصص معلم الصف، وكذلك مدى وضوحها، ومالئمةلقياس االجت تهامءمال

على اعتبار أن  ٬جيابيةإأم  تسلبية كانهذه العبارات  اجتاهحول الرأي  وإلبداء ٬لقياسهدقتها يف قياس ما وضعت 
 .0.1درجة القطع تقابل 

كما مت عرض   ٬عدم صالحيتها إيل ٬أكثر أومني حمك أشارمت استبعاد مخس عبارات  ٬ويف ضوء مالحظات احملكمني
 التصويبات اللغوية الضرورية. إلجراء ٬يف اللغة العربية صالفقرات على متخص

 ٬ووضوح الصياغة ٬هبدف التأكد من وضوح تعليمات املقياس ٬التجريب األوىل لفقرات املقياس على عينة صغرية -1
 التعديالت الالزمة. وإجراء ٬وضبط وقت التطبيق

 ( فقرة على مجيع أفراد العينة.83) تطبيق املقياس بصورته األولية -5

 األساليب اإلحصائية
 ٬ختصص معلم الصف للتحليل واالجتاهات حنأخضعت البيانات الناجتة عن استجابات الطلبة املعلمني ملقياس 

 .(RUMM2020)وباستخدام برجمية  ٬(SPSS)للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام الرزمة 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

وفيما  ٬حتليالت منوذج راش يف سلم التقدير إىلباالستناد  ٬فقراتهوفاعلية  ٬وثباتهبيانات صدق املقياس  إىلمت التوصل 
 مرتبة وفقا ألسئلة الدراسة: لنتائجل توضيحيلي 

 عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها
معربًا عنها بداللة الصدق العاملي وصدق احملكمني؟" مث استخراج نص هذا السؤال على "ما دالالت صدق املقياس 

 نوعني من الدالالت على صدق املقياس ومها:
 ٬وتطويرهاملتبعة يف بناء املقياس  اإلجراءاتصدق  إيلالصدق املنطقي أو صدق احملكمني: وقد حتقق باالستناد  .9

 .االجتاهمن حيث صياغتها ومناسبتها ملوضوع املتخصصني من احملكمني يف مالئمة الفقرات  أراء إىلإضافة 
 صورتهالتحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيسية للبيانات الناجتة عن تطبيق املقياس يف  إجراءالصدق العاملي: مت  .0

( عاماًل  99) وجود النتائج وأظهرت ٬على املقياس األداءعن  لةو املسئو وذلك لتقصي العوامل  ٬( فقرة83) األولية

فقد تراوحت  ٬أما نسبة التباين اليت تفسرها العوامل ٬كرب من واحدأالكامن لكل منهما  اجلذرقيمة  كانت

 .األول( للعامل %00.85( للعامل احلادي عشر و)%0.81بني)
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الكربى من  ةيفسر النسب الذي األولوهو العامل  ٬وجود عامل واحد مسيطر )سائد( إىل ٬وتشري نتائج التحليل العاملي

 ( فقرة.08فقد كانت ) األولأما عدد الفقرات املشبعة بالعامل  ٬على املقياس األداءين يف التبا

 عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

خلي )كرونباخ ألفا(؟" لإلجابة معربًا عنها مبعامل االتساق الدا ٬نص هذا السؤال على "ما داللة ثبات مقياس التقدير

وأمكن احلصول على  ٬ة االتساق الداخلي يف حساب قيمة كرونباخ ألفا للمقياسمت استخدام طريق ٬هذا السؤال عن

 من حتليالت (Separate Index)باستخدام مؤشر الفصل  ومت احلصول على نفس قيمة  ٬((=0.89)قيمة

(RUMM2020)لقدرة ا مستوياتوالتمييز بني  ٬اإلفرادالفصل بني  يفكفاية فقرات املقياس   إىلوهذه القيمة تشري  ٬

 .لألفراداملختلفة 

 عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها
 نص هذا السؤال على "ما دالالت املطابقة بني البيانات الناجتة عن تطبيق املقياس ومنوذج راش يف سلم التقدير

(Rating Scale Model) لنموذج راش يف سلم التقدير يتطلب  االختيارية؟" إن تقييم حسن مطابقة البيانات
 لتحقق من افرتاضات النموذج التالية:ا

وجود دالة مميزة خاصة  إىل Rumm2020٬تشري نتائج حتليالت  :النتائج المتعلقة بمنحنى خصائص الفقرة .0
 ٬(Item Characteristic Curve: ICC)  أو منحىن خصائص الفقرة ٬ بكل فقرة تسمى املنحىن املميز للفقرة

معينة على احملور  إجابة تباحتماالوعالقتها  ٬األفقيلسمة على احملور ا وشكل هذا املنحىن يوضح كيفية تغري
دريج على الت أقسام( متثيل بياين الحندار احتمال االستجابات لكل قسم من 9) شكل رقم يفويظهر  ٬العمودي

    على اعتبار أن مقياس االجتاهات متعدد التدريج. ٬(9) مستوى السمة للفقرة رقم



 توظيف نموذج راش في انتقاء الفقرات                                                    د. ابتسام أبو خليفة   

 

156 

لد 
مج

ال
01 

دد 
الع

4 
بر 

سم
دي

91
12

 

 
 (0) الشكل رقم

 (0لتمثيل البياني النحدار احتمال االستجابات لكل قسم من أقسام التدريج على مستوى القدرة للفقرة رقم )ا
لكي  ٬جيب توافرها يف البيانات اليت األساسيةالبعد من االفرتاضات  أحاديةتعد  :البعد بأحاديةالنتائج المتعلقة  .9

قيم اجلذور الكامنة الناجتة عن التحليل العاملي  أخذت وقد .املطابقة مع منوذج راش يف سلم التقدير شروط قتتحق
البعد كما يف  أحاديةبوصفة داللة على  ٬(Lord.1980) لورد يعتمده منطاً أو رمساً بيانياً  ٬الرئيسيةبطريقة املكونات 

 (.0) الشكل رقم

 
 (9)الشكل

 سالتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المتحققة في فقرات المقيا
وجود  وكذلك ٬والعوامل اليت تليه من جهة ٬األولهناك فرقًا كبرياً بني اجلذر الكامن للعامل  إن( 0) يالحظ يف الشكل

 وقيم اجلذر الكامن له من جهة أخرى. ٬التغيري يف ميل املنحىن الذي يربط بني رقم العامل
  ٬والدرجة الكلية على مجيع فقرات املقياس ٬رةعلى الفق األداءكما مت حساب معامالت االرتباط الثنائية بني درجة 

وتراوحت معامالت االرتباط للفقرات غري املستبعدة بني  ٬موجباً مرتفعاً نسبياً  كان ارتباطاً   إذ ٬البعد أحاديةكمؤشر على 
،وقد مت استبعاد الفقرات  (2.8>) مت اختيار الفقرات اليت كان معامل ارتباطها حيث، 82.2و 82.2

 ٬ملياالثنائية بالعالمة الكلية متدنية. وتؤكد نتائج التحليل الع ألن معامالت ارتباطها( 83،88،86،81،80،93،6)
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الكربى من  نسبةالالذي يفسر  األولوهو العامل  ٬أحادية البعد ملقياس التقدير على وجود عامل واحد مسيطر )سائد(
وهى الفقرات اليت مت اختيارها يف  ٬( فقرة08ة هبذا العامل )عدد الفقرات املشبع نأكما   ٬على املقياس األداءالتباين يف 

 اإلناثوإجراء التحليل العاملي لبيانات  ٬التحليل العاملي لبيانات الذكور فقط إجراءللمقياس وعند  ةالصورة النهائي
 ةعاملييعًا بنية هلا مج إنوجد  ٬كل على حده  األربعةالتحليل العاملي جلميع املستويات الدراسية  إجراءوكذلك  ٬فقط

ملتغري  (Differential Item Functioning: DIF)تفاضلياً  أداءً تظهر  وهذه النتائج تؤكد أن الفقرات ال ٬واحدة
 مبعىن عدم حتيز املقياس آلي من املتغريين. وملتغري املستوى الدراسي، ٬اجلنس

 Item)مت تقدير معلم الصعوبة :النتائج المتعلقة بتقديرات صعوبة الفقرات حسب نموذج سلم التقدير .3

Locating) ا مت تقدير قيم إحصائية كماخلطأ املعياري يف مقياس هذا املعلم.   إىلباإلضافة  ٬لكل فقرة
حيث  ٬لكل معلم من معامل الصعوبة الناجتة من التحليل باستخدام منوذج سلم التقدير  (Fit Statistic)املطابقة

معياراً ملطابقة الفقرة للنموذج حبيث تكون قيمة  ٬(Fit Residuals) واقي املعياريةطابقة ممثاًل بالباعترب إحصائي امل
 ( بيانات املطابقة جلميع الفقرات.9ويبني اجلدول رقم ) 0.5و -0.5املطابقة حمصورة بني  اإلحصائي

المقياس حسب  وقيم إحصاءات المطابقة لفقرات ٬تقديرات الصعوبة والخطأ المعياري في تقديرها :(0) الجدول رقم
 نموذج سلم التقدير

 الصعوبة رقم الفقرة
Item location 

 البواقي المعيارية الخطأ المعياري
 )إحصاءات المطابقة(

1 0.552- 0.066 0. 895- 
2 0.197- 0.06 1.747- 
3 0.193 0.061 1.834- 
4 0.584 0.065 1.523 
5 0.575- 0.062 0.475 
6 0.269 0.055 5.291 
7 0.001- 0.058 1.697- 
8 0.486- 2.261 1.051- 
9 0.108- 2.256 1.663- 
10 0.722 2.260 2.579- 
11 0.143- 2.255 0.305- 
12 0.128- 2.260 0.922- 
13 0.563 2.269 1.392- 
14 0.28 0.057 1.848 
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 الصعوبة رقم الفقرة
Item location 

 البواقي المعيارية الخطأ المعياري
 )إحصاءات المطابقة(

15 0.669- 0.061 1.52- 
16 0.125- 2.258 1.95 
17 0.294 2.26 2.742- 
18 0.111- 2.258 3.013 
19 0.048 0.059 0.227 
20 0.427 2.26 0.222- 
21 0.994- 0.068 0.083 
22 0.22- 2.261 0.237 
23 0.588 2.251 2.506- 
24 0.251 2.258 1.813- 
25 0.339 2.259 0.862 
26 0.161 0.049 2.437 
27 0.024 0.048 1.823 
28 0.258 2.258 1.839- 
29 0.372 0.052 0.126 
30 0.784- 2.26 1.014 
31 0.265- 0.052 0.722 
32 0.407 0.056 3.292 
33 0.929- 0.067 1.132- 
34 0.512- 0.056 3.125 
35 0.099 2.251 3.792 
36 0.08- 0.058 3.768 
37 0.396 0.058 3.668 
38 0.169 0.049 5.696 

 

 حسايبمبتوسط  ٬يتجلو 2.80و يتجلو  2.11-بني  أن قيم صعوبة الفقرات تراوحت ٬(9) يالحظ من اجلدول رقم
 2.53فقد كان  ٬أما متوسط اخلطأ املعياري يف تقدير معامل الصعوبة ٬واحنراف معياري يساوي الصفر ٬يساوي الصفر

 .2.90وباحنراف معياري 
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 إحصائيوذلك آلن  ٬( من الصورة النهائية للمقياس83 ،88 ،86 ،85 ،81 ،80 ،93 ،98 ،92 ،6وقد مت استبعاد الفقرات)
(. وبذلك يصبح عدد فقرات مقياس 0.5 ٬ 0.5-)نطاق الفقرة خارجيكون  ٬لكل منهما  (Fit Residuals)املطابقة

 ( فقرة.03)النهائية مساوياً  صورتهالتقدير يف 
ن صعوبة ( املقياس املوحد لكل م1)ح شكليوض: لنموذج سلم التقدير واإلفرادالنتائج المتعلقة بمطابقة الفقرات  -4

يف مدى حيدد بعالمة قطع على  االجتاهفاعلية يف قياس  األكثرليتسىن ملطور املقياس اختيار الفقرات  ٬الفقرة وقدرة املفحوص
إذ توجد عالقة منتظمة  ٬تعد مبثابة قدرة أو مسة متيز الفرد ٬. فاستجابة الفرد على مقياس االجتاهاتاالجتاهمقياس القدرة أو 

 اإلفرادخمتلفة. وقد أظهرت طريقة تدريج  ةاختباريعن مفردات  إجاباهتمواحتماالت  ٬اإلفرادرة  ملختلف بني مستويات القد
من خالل مقارنة توزيعات الصعوبة للفقرات على متصل  ٬( الناجتة عن التحليل بنموذج سلم التقدير1) والفقرات الشكل رقم

 وقيم الصعوبة للفقرات. لإلفرادتطابقاً يف مدى االجتاه  ٬نفسهتصل على امل لإلفرادوتوزيعات القدرات  ٬القدرة أو االجتاه

 
 (3) الشكل رقم

 والفقرات حسب نتائج التحليل بنموذج سلم التقدير فرادألاخريطة تدريج 
حسب منوذج سلم التقدير  ٬لإلفرادوتوزيع القدرات  ٬( التطابق بني توزيعات الصعوبة للفقرات8) يالحظ يف الشكل رقم

 (.9.6 ٬ 9.6-) متصل السمة من املدىعلى 
التفاضلي للفقرات  األداءأظهرت نتائج حتليل   (RUMM2020)وباستخدام برجمية ٬مطابقة الفقرات للنموذج ولتأكيد
(DIF) ( من الفقرات أظهرت أداًء تفاضليًا غري منتظم %30) أن ٬الجتاهات حنو ختصص معلم الصفلفقرات مقياس ا

عرب مستويات القدرة. كما يظهر يف الشكل  اإلناثأداء  من أفضلالذكور مل يكن بشكل عام  أداءأن مبعىن  ٬ملتغري اجلنس
 (.1) رقم
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 (4الشكل رقم )

 التفاضلي غير المنتظم لمتغير الجنس األداء( ذات 94) منحنيا خصائص الفقرة
 

ذه الفقرات مت حذفها وفقًا ملعايري انتقاء ه أنتفاضليًا منتظمًا ويتضح من النتائج  أداء أظهرتفقد  ٬أما باقي الفقرات
 وهذا يتفق مع دراسة ٬تغري اجلنس( فقرة غري متحيز مل03) النهائية صورتهلذلك يكون املقياس يف  ٬الفقرات يف هذه الدراسة

 .للجنسزى عدم وجود فروق يف اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية حنو مهنة التعليم تع إىل أشارت( اليت 0221 ،املعايرة)
 ةالدرجة الكليحنو مهنة التعليم على  االجتاهوجود فروق يف  إىلتشري  يت( ال9111٬)جعنيين وتتعارض النتيجة مع دراسة

ويف هذه  ٬وهنا البد من اإلشارة إىل أن هذه الدراسات تدرس التحيز باالستناد إىل العالمة الكلية ٬للمقياس لصاحل اإلناث
 .مث للمقياس كامالً  ٬لكل فقرة على حدة الدراسة تتم دراسة التحيز

 
 (5الشكل رقم )
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 ( ذات األداء التفاضلي غير المنتظم لمتغير المستوى الدراسي02) منحنيا خصائص الفقرة
مبعىن ٬ تفاضلياً غري منتظمًا ملتغري املستوى الدراسي أداءً ( من الفقرات بينت %15) أن ٬(DIF) نتائج حتليل أظهرتكما 

 (.5) كما يظهر يف الشكل رقم  ،ات القدرةعرب مستوي اإلناثكور مل يكن بشكل عام أفضل من أداء الذ  أداءأن 

ويتضح من النتائج أن هذه الفقرات مت حذفها وفقًا ملعايري انتقاء تفاضليًا منتظمًا  أداءفقد أظهرت  ٬أما باقي الفقرات

وهذا يتفق  ٬توى الدراسي( فقرة غري متحيز ملتغري املس03) يةالنهائ صورتهلذلك يكون املقياس يف  ،الفقرات يف هذه الدراسة

العلوم  ةطلبة كليعدم وجود فروق يف اجتاهات  إىل( اللتني أشارتا 9111 ٬جعنيين) يودراس( 0221 ٬ايرةمعال) مع دراسة

 .الدراسيالرتبوية حنو مهنة التعليم تعزى للمستوى 

 عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

ممثلة باخلطأ املعياري يف التقدير ودالة  ٬الطالبة /سؤال على "ما مدى حتقيق معايري الدقة يف تقدير اجتاه الطالبنص هذا ال

لإلجابة عن هذا السؤال٬ بهدف تحديد مدى تحقيق معايير الدقة في تقدير القدرة أو االتجاه المعبر عن اتجاه ؟ تللفقرا املعلومات

منوذج راش يف  استخدامفقد مت  ٬لة بالخطأ المعياري في التقدير ودالة المعلومات للفقراتالطالب نحو تخصص معلم الصف٬ ممث

واجتاهات الذكور يف املستويات الدراسة  اإلناثتعرب عن اجتاهات  ٬على املقياس لألداءسلم التقدير يف استخالص مستويات 

 .(0كما هو موضح يف اجلدول رقم )  األربعة

 (9الجدول رقم )
 الدراسة وقيم القدرة المقابلة لها حسب نموذج سلم التقدير فرادأل( االتجاه) األداءمستويات 

املستوى 
 الدراسي

 العدد (өالقدرة) األداءمستويات 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 52 16 -0.99-1.38 -87.-0.76 33-130 37-113 أوىل

 70 7 -1.28-0.46 -13 .-0.44 25-100 29-54 ثانية

 35 35 -1.06-0.87 -1.03-1.28 31-117 22-128 ثةثال

 18 17 -0.84-0.71 -0.93-0.48 38-111 35-101 رابعة

أما تقديرات اجتاه  903و 01أن تقديرات اجتاه الذكور حنو ختصص معلم الصف تراوحت بني  ٬(0) يالحظ يف اجلدول رقم

حدا لتغري االجتاه حنو ختصص معلم  39حتديد العالمة  وقد مت ٬(68) مبتوسط عام لالجتاه 998و 05بني  فكانت اإلناث
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 ( وقد أشارت النتائج أن0.1) على اعتبار أن درجة القطع لتدريج الفقرات يساوي ٬االجيايب إىلالصف من االجتاه السليب 

ابيًا حنو ختصص جيإ( كان اجتاههم 80) وباقي الطلبة ٬( طالب كان اجتاههم حماداً 1و) ٬( طالبًا كان اجتاههم سلبياً 981)

 (9.83)( لوجيت9.03-بني) واإلناثالدراسة من الذكور  )االجتاه( لعينة وقد تراوحت تقديرات القدرةمعلم الصف. 

( 2.91فقد تراوح بني) ٬( أما اخلطأ املعياري يف تقدير القدرة2.16) ( وباحنراف معياري2.98-) مبتوسط حسايب

 (.2.228) معياري( واحنراف 2.915) ومبتوسط حسايب ٬(2.08و)

 األعلىوكان احلد  ٬(05) اخلام على املقياس عالمتهللفرد الذي كانت  ٬( لوجيت9.03-) للقدرة األدىنوقد كان احلد 

جيايب حنو إلا االجتاهعالمة تعرب عن  أعلى( بوصفها 982) ( لوجيت للفرد الذي حصل على عالمة خام9.83) للقدرة

 التخصص.

 ٬سيتغري أيضاً  (S.E.E)فإن اخلطأ املعياري يف التقدير ٬يتغري على متصل القدرة I( өالختبار)وحيث إن اقرتان معلومات ا

اخلطأ املعياري يف التقدير  نأليف التقدير  اخلطأ املعياري قل قيمة يفأسوف تقابل  I  (ө)والقيمة العظمى القرتان املعلومات

 .تبارالقرتان معلومات االخ لرتبيعيامع اجلذر  يتناسب عكسياً 

 ٬مت تقدير القيمة العليا والقيمة الدنيا لدالة املعلومات حسب منوذج سلم التقدير (RUMM2020) وباستخدام برجمية

 (.8) )اجتاه الطالب( كما يف اجلدول رقم وذلك باالعتماد على اخلطأ املعياري يف تقدير القدرة

 (3) الجدول رقم
 سلم التقدير معلومات الفقرات حسب نموذجتقدير القيمة العليا والقيمة الدنيا لدالة 

 *(Iө)املعلومات ةتقدير دال (S.E.E) القدرة اخلطأ املعياري دالة املعلومات للفقرة
 59 0.14 القيمة العليا
 93.1 0.23 القيمة الدنيا

  ²/=1I(ө)(S.E.E)تقدير دالة املعلومات باستخدام املعادلة *  
 

)االجتاه( كمحك ثالث يف انتقاء الفقرات الفاعلة للمقياس.  املعياري يف تقدير القدرةللخطأ  ٬األقلوقد اعتمدت القيمة 
ن دالة معلومات الفقرة هلا عالقة ألوذلك  ٬يف هذه الدراسة يف حساب دالة املعلومات للفقرة اعتمادهميكن  انه ال إال
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ميكن حتديد معلومات لكل فقرة يف هذا  ال لذلك ٬املعلمة أحاديوالتمييز متساوي يف مجيع فقرات النموذج  ٬بالتمييز
 قيمة للخطأ املعياري يف تقدير القدرة. وأعلى دينأمعلومات االختبار عند  بإعطاءوقد مت االكتفاء  ٬النموذج
( ملقياس اجتاهات الطلبة حنو ختصص معلم 9ميكن اعتبار الصورة النهائية ملحق) ٬وبعد تطبيق احملكات السابقة ٬وبذلك

( مع العالمة 2.8≥)جيابياً ق هلا معايري املطابقة ارتباطاً إ( فقرات مل تتحق92) قرة بعد استبعادف( 03) ة منالصف مكون
الذي يعترب ضمن حمددات هذه الدراسة مقياسًا متحررًا من خصائص العينة. من هنا ميكن اعتبار  ٬الكلية على املقياس

وهذا يتفق مع  ٬ياس االجتاهاتققاء فقرات جيدة ملقياس التقدير لمنوذجًا ناجحًا يف انت ٬منوذج راش يف سلم التقدير
 ودراسة رايت وماسرتز ،(WILCZENSKI & FILICIA.1959)دراسات ويلزينسكي وفليشيا 

(MASTERS &WRIGHT.1982)  بشكل متحرر من خصائص سلم  األفراد متفسري معل إمكانية أتاحتاليت
 ت بشكل متحرر من العينة.تقديرات لصعوبة الفقرا وإعداد ،التقدير

 التوصيات
الطلبة املرشحني للقبول يف ختصص معلم  تاجتاهايف تشخيص  النهائية صورتهيف  إعدادهتوظيف املقياس الذي مت  -

 بالتخصص. قااللتحاالالزمة بناء على نتائجهم قبل  واإلرشادات اإلجراءاتالختاذ  ٬الصف
 بسهولة ويسر. وتصحيحه تطبيقه ليتسىن ٬النهائية بصورته التقديرحوسبة مقياس  -

 املراجع
 ٬مجلة كلية التربيةحنو مهنة التعليم.  األردنيةاجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة  ٬(9111) نعيم٬جعنيين

 .31-65 ٬(05) ٬أسيوط
اتها في القياس وتطبيق بعادألاأحادية البعد ومتعددة  االختياريةنماذج االستجابة للمفردة ( 0225صالح) ٬عآلم

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.9)ط النفسي و التربوي
 ٬جامعة الدول العربية ٬المجلة العربية للتربية ٬تطوير مقياس لالجتاهات حنو مهنة التعليم .(9111) حممد ٬عليمات

04(9)٬ 08-19. 
 مركزمجلة  ٬حنو مهنة التعليم األردن -وااألونر /اجتاهات طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية .(0221حممد) ٬العمايرة

 .981-٬928(05)03جامعة قطر ٬البحوث التربوية
عمان: دار  .القياس والتقويم في التعلم والتعليم ٬(9118) أمحد ٬عبد الرمحن والتقي ٬وعدس ٬عبد اهلل زيد ٬الكيالين

 املسرية ملنشر والتوزيع.
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