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بناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أداء املعلم يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية 
 )*(ضوء منوذج راش للتقدير املتدرج  يف والتحقق من فاعلية مفرداته

 
 أ.د/ رجاء حممود أبو عالم وأ/ سامي سالمة املصاوره

 قد ود/ أماين سعيدة سيد إبراهيمأ.د/ ساري سليم سوا
 مقدمة:
ويزيد من الدقة يف ، إن استخدام مقاييس لألداء يسهم يف عمليات ضبط وتوثيق نتائج القياس 

ويزيد من ، ويوفر اجلهد والوقت واملال يف عمليات التقومي، وحتديد الفروق بشكل واضح، األداء
ية يف شىت العلوم. فجميع العلوم تسعى لتطوير لذا اكتسب القياس أمه، حيزاملوضوعية ويقلل من الت

والتنبؤ ، أساليب موضوعية دقيقة لقياس الظواهر املتعلقة هبا من أجل فهم هذه الظواهر وتفسريها
 (Gary ،5 :4991)كاري  وحماولة ضبطها والتحكم هبا.، ابلعالقات القائمة بني متغرياهتا

التقومي لنوعية األداء يف وأن يتم ، يري احملددة الواضحةوإن التقومي الفعال ال يتم إال بتوافر املعا 
وأن التقومي الذي ال تقوده مبادئ التصميم السليم ميسى ، والقيم واملدركات احلسية، ضوء وجهات النظر

وسلبية التقومي غري املتواصلة حتجب وختفي الوظيفة ، حساسًا لنواحي الغموض وتعقيدات الدور املهين
 األهداف والتطلعاتلكن املعاينة الشاملة لألداء توفر سياقًا حافزًا للربط بني ، لشاملاملبدعة لألداء ا

إذ تسهم يف تطوير ، واألهداف الفردية وبذلك فإن وجود مقاييس لألداء أمر يف غاية األمهية املهنية
أن تعاجل  وميكن بواسطتها الوصول إىل نتائج كمية وجتريبية من شأهنا، العلوم وتطوير البحث العلمي

 (.2004: 421 -421معاجلة رايضية وإحصائية كما يف العلوم األخرى. )شحادة )
ويعترب منوذج راش أبسط مناذج السمات الكامنة وأكثرها استخدامًا يف بناء االختبارات  

دة والفكرة األساسية اليت يقوم عليها هذا النموذج هي أن كل مفر ، واملقاييس النفسية والرتبوية وتطويرها
انفعالية إمجالية تعرب عن  األخرى يف املقياس يف تكوين شحنةشحنة انفعالية تساهم مع املفردات حتمل 

ويقوم ، مبا يتفق مع تقديره لتلك املفردة حسب عدد فئات التدريج املستخدم يف املقياس، مسات الفرد
                                                 

 وحة رسالة دكتوراه الستكمال متطلبات احلصول على درجة دكتور الفلسفة يف الرتبية ختصص علم النفس الرتبوي.حبث مستل من أطر )*( 



بناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أداء املعلم يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية والتحقق من فاعلية    122
 ضوء منوذج راش للتقدير املتدرج يف مفرداته

مث ، اليت يعتمدها النموذجالنموذج بتقدير هذه الشحنة لكل مفردة حسب الدالة الرايضية االحتمالية 
 (.411: 4992، التحقق من شروط مالءمة املفردات للنموذج. )أمحد عودة

، ونظرًا حلاجة النظام التعليمي ألداة قياس لتقييم املعلم يتم بناؤه وفق نظرية االستجابة للفقر 
لمة جاءت هذه املتدرج أحادي املعوكون النموذج الذي يتالئم مع هذا املقياس هو منوذج التقدير 

الدراسة لبناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أداء املعلم يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية والتحقق من 
 فاعلية مفرداته يف ضوء منوذج راش للتقدير املتدرج.

 مشكلة البحث: 
ة ظهرت مشكلة الدراسة احلالية من خالل خربة الباحث يف امليدان الرتبوي يف وزارة والرتبي 

حيث تبلورت لديه فكرة ضرورة إجراء دراسة هتدف إىل بناء مقياس تقدير لتقييم أداء ، والتعليم يف األردن
 وانتقاء املفردات األكثر فاعلية.، والتحقق من فاعلية مفرداته، املعلم

ال ميكن قياس أداء املعلم دون وضع مؤشرات أداء على مجيع املهام اليت يؤديها من أجل معرفة  
ويقصد مبعدالت األداء أهنا" الوصف املكتوب ملدى اجلودة ، حتقق األهداف املرجوة كمًا ونوعاً  مدى

وذلك على ، اليت جيب أن يودي هبا الفرد األعمال احملددة اليت تتضمنها وظيفته واليت تتوقعها اإلدارة منه
 (.4994: 19ويف ظل ظروف العمل احلالية". )فتحي ، للغايةوجه مرض 

، واإلدارية، معدالت األداء مبثابة مقاييس تفيد يف احلكم على أداء املعلم ألنشطة الفنيةوتعترب  
ألن ذلك يؤدي إىل حتويل معدالت ، سائه يف وضع معدالت األداءؤ والبد أن يسهم املعلم ابلتعاون مع ر 

الذايت هم للتقييم وممارست، كما يؤدي أيضا إىل تقبل املعلمني هلذه املعدالت،  األداء إىل واجبات حقيقية
 الذي ميكنهم من التعرف على مدى التقارب أو التباعد بني هذه املعدالت واألداء الفعلي هلم.

وتتحدد مشكلة البحث احلايل لبناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أداء املعلم يف مدارس اململكة  
 Rasch Ratingدير املتدرج "األردنية اهلامشية والتحقق من فاعلية مفرداته يف ضوء منوذج راش للتق

Scales Model  " 

 أهداف البحث:
األردنية اهلامشية مت  تتلخص مشكلة البحث بتوفري مقياس تقدير ألداء املعلمني يف اململكة 

 التحقق من خصائصه السيكومرتية يف ضوء نظرية استجابة البند من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
 اليت يتم بناؤها الفرتاض أحادية البعد؟ ما دالالت مطابقة املفردات .4
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 ما دالالت مطابقة املفردات واألفراد لنموذج راش املعدل للتقدير؟ .2

 ردات واخلطأ املعياري يف تقديرها؟ما القيم املقدرة ملعلمات صعوبة املف .3

ما فاعلية املقياس الذي يتم بناءه يف ضوء منوذج راش املعدل للتقدير لتقييم أداء املعلم يف  .1
( املقدرة واليت قيم ثبات تباعد درجات األفراد ) ، مدارس اململكة األردنية اهلامشية من خالل

 تعكس مستوايت أداء املعلم.

 أهمية البحث: 
النموذج اللوغاريتمي أحادي املعلم يضيف أمهية كبرية هلذه الدراسة ، لعل استخدام منوذج راش 

ل تدريج املفردات اليت تعرب عن أداء املعلم على قياس وذلك من خال، يف حتقيق املوضوعية يف القياس
وكذلك تدريج قدرات املعلمني أي كفاايهتم ، السمة الكامنة بشكل مستقل عن خصائص العينة

ملقياس وذلك ألن انتقاء املفردات ، التدريسية بشكل مستقل عن مفردات املقياس املستخدمة يف التقدير
طي معامل غري اثبتة لقيم متييز وصعوبة املفردات ابختالف عينة األفراد ما وفقًا للنظرية الكالسيكية يع

إضافة إىل تقديرات غري اثبتة ألداء األفراد ابختالف جمموعة املفردات اليت ، الذين يطبق عليهم املقياس
 متت استجاابهتم عليها.

خدم يف حتليل وتتمثل أمهية البحث من انحية نظرية يف اختبار فاعلية منوذج راش الذي يست 
متعددة التدريج أتخذ العالمة  مفرداتفيها مفردات ثنائية التدريج يف معاجلة بياانت اختبارات تستخدم 

 (Masters)عليها قيمًا متعددة من خالل توظيف منوذج راش يف التقدير اجلزئي الذي قدمه ماسرتز 
 .(Andrich)ومنوذج راش يف سلم التقدير الذي طوره اندريش

 البحث: مصطلحات
 ( أبنه منوذج أحادي البارامرت2044: 199منوذج راش: يعرفه صالح الدين عالم )One- 

Parameter Model  وقد اقرتحه جورج راش ويهتم بتحديد موقع املفردة اإلختبارية على
كما يهتم بتدريج مستوايت قدرة الفرد ،  تشكل االختبارميزان صعوبة مجيع املفردات اليت 

 لى نفس ميزان تعبري املفردات.ابختبار معني ع

أبنه أحد مناذج النظرية  (Wright & Stone 29 :1979 )وعرفه كال من رايت واستون 
يساعد يف تقدير احتمالية إجابة الفرد على املفردة إجابة صحيحة بداللة قدرة ومعامل ، احلديثة

 العينة وعدد املفردات.صعوبة املفردة بغض النظر عن حجم 
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 ير مقياس التقدRating Scale ( أنه عبارة عن أداة تتكون 2005: 34: يعرفه أمحد عودة )
 من جمموعة من املفردات ذات صلة ابملتغري أو السمة املقاسة.

ويعرفه الباحث إجرائيًا وسيلة يوضع على أساسها رتبة رقمية أو معداًل كميًا خلاصية معينة أو 
 قع املباشر.سلوك خاص أو مسة حمددة يتم مالحظتها يف الوا

 دة ر صعوبة املفItem Difficulty( أهنا أحد معامل دالة 2040: 359: يعرفها أمحد الثوابية )
لإلجابة الصحيحة عندما  %50االستجابة للمفردة وتعادل قيمة القدرة اليت تناظر احتمال 

انت إذا ك C/2+4وتعادل قيمة القدرة اليت تناظر احتمال ، تكون قيمة التخمني تساوي صفراً 
 مقدار التخمني. (C)حيث ، قيمة التخمني ال تساوي صفراً 

 حدود البحث: 
يقتصر تطبيق هذه الدراسة على املعلمني الذين يتم اختيارهم من مديرية الرتبية والتعليم حملافظة  .4

وبقدر ما يراعى يف العينة التنوع يف اخلربة ، يف اململكة األردنية اهلامشية –لواء القصر  -الكرك
 – 2043فاءة يراعي التعاون من إدارة املدارس اليت يتم فيها التطبيق للعام الدراسي والك

 م.2041

 يتم تطوير مفرداهتا على مراجعة مناذج مماثلة يف األدب الباحث يف أداة تقييم املعلم اليتاعتمد  .2
تتوفر يف  لعينة من املعلمني ابلقدر الذي الرتبوي ونتيجة التجريب األويل لتقييم األداء الصفي

 صدق وثبات مقبولة. األداة

ء املعلم هذه الدراسة مسحية استكشافية هدفها بناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أدا منهجية البحث:
 يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية والتحقق من فاعلية مفرداته يف ضوء منوذج راش للتقدير املتدرج.

 جمتمع الدراسة: 
من مجيع املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية أتلف جمتمع الدراسة  

 -2043التابعة لوزارة الرتبية والتعليم للعام الدراسي  األردن-الكركوالتعليم للواء القصر يف حمافظة 
 م.2041

( معلمة من كافة 102( معلمًا و)351منهم ) (4051وقد بلغ عدد املعلمني واملعلمات ) 
 صصات.التخ
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 عينة الدراسة: 
مت اختيار عينة عشوائية طبقية عنقودية حيث مت حصر املدارس الواقعة ضمن منطقة لواء القصر  
ومت تنظيم قوائم ، م2041 -2043شؤون املوظفني يف مديرية الرتبية والتعليم للعام الدراسي من قسم 

ومدارس ، إىل فئتني: مدارس اثنوية وتقسيم املدارس ،بـأمساء املدارس الواقعة ضمن منطقة الدراسة
 كما مت  تقسيم املدارس يف كل فئة إىل مدارس الذكور ومدارس اإلانث.،  أساسية

 املرحلة التعليمية واجلنس.( يوضح عينة الدراسة حسب 4واجلدول )
 ( توزيع عينة الدراسة حسب املرحلة التعليمية واجلنس.0جدول )

 اجلنس              
 ميةاملرحلة التعلي

 ذكور
 العدد

 إانث
 العدد

 اجملموع

 144 391 243 املرحلة الثانوية
 142 211 431 املرحلة األساسية

 4023 111 311 اجملموع
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 بناء أداة البحث:
قام الباحث بتطوير أداة لبناء مقياس تقدير متدرج لتقييم أداء املعلم يف مدارس اململكة األردنية  

واتبع يف ذلك اخلطوات ، مفرداته يف ضوء منوذج راش للتقدير املتدرجمن فاعلية  اهلامشية والتحقق
 اإلجرائية التالية:

وما مت بشأنه من دراسات ، اإلطالع على األدب النظري يف جمال بناء أدوات القياس وتطويرها -4
ملفردات مقاييس التقدير لتقيم أداء املعلم وحبوث ذات الصلة حيث مت بعد ذلك بناء قائمة أولية 

 ( جمااًل رئيسياً.43( مفردة مت توزيعها على )92اشتملت على )و 

مت عرض الصورة األولية للمفردات على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف كل من:  -2
القاهرة وجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية وجامعة الريموك وجامعة ، األردن -جامعة مؤتة

 وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاهتم حول مفردات املقياس.، يم يف األردنووزارة الرتبية والتعل، املتحدة

( 51بصورته النهائية )مت إجراء التعديالت الالزمة وحذف مفردات أخرى لتصبح مفردات املقياس  -3
 ( جمااًل.43مفرده وموزعة على )

ة )استطالعية( قام الباحث بعد ذلك بتطبيق مفردات املقياس يف صورته النهائية على جمموعة جتريبي -1
 من خارج عينة الدراسة.

الدراسة ومجع البياانت قام الباحث بعد ذلك بتطبيق مفردات املقياس يف صورته النهائية على عينة  -5
 اخلاصة به واستخراج نتائجه.

 صدق وثبات األداة:
 صدق أداة البحث:  -أ

 مت حساب صدق أداة البحث ابستخدام الطرق التالية:
 صدق احملكمني:  -0

وذلك بغرض ، ( حمكمًا من املتخصصني يف علم النفس الرتبوي41أداة البحث على ) مت عرض
من حيث انتماء املفردات إىل وإبداء الرأي يف هذه املفردات ، اإلطالع على مفردات األداة وجماالته

وقد ، وأهنا تقيس ما وضعت من أجله وتعديل وحذف وإضافة ما يرونه مناسباً ، اجملال الذي تندرج منه
ومت حذف بعض ، فأكثر %10احملكمني عليها  أتفاقمت اإلبقاء على املفردات اليت جاءت نسبة 
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أداة البحث يف صورهتا وتكونت ، وتعديل بعضها يف ضوء املالحظات اليت أبداها احملكمون، املفردات
 ( جمااًل.43( مفردة موزعة على )51النهائية من )

 الصدق البنائي:  -2

 0009ط درجة كل مفردة ابلدرجة الكلية للمقياس واليت تراوحت قيمتها )مت احتساب معامل ارتبا
– 0012.) 

 (2جدول )
 قيم معامالت ارتباط املفردة مع الدرجة الكلية للمقياس

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

عامل م
 االرتباط

4 0034 43 0044 25 0021 31 0011 19 0010 
2 0021 41 0041 21 03029 31 0015 50 0011 
3 0022 45 0021 21 0020 39 0014 54 0010 
1 0023 41 0041 21 0041 10 0051 52 0010 
5 0041 41 0025 29 0032 14 0019 53 0011 
1 0024 41 0049 30 0044 12 0012 51 0019 
1 0033 49 0041 34 0034 13 0011 55 0011 
1 0033 20 0022 32 0029 11 0014 51 0011 
9 0033 24 0044 33 0029 15 0019 51 0019 

40 0049 22 0041 31 0029 11 0014   
44 0025 23 0024 35 0021 11 0010   
42 0009 21 0021 31 0015 11 0010   

 ثبات األداة:  -ب

ل الثبات على تقديرات عينة التجريب لتحقق من ثبات املقياس حيث مت لقد مت حساب معام 
والتجزئة النصفية واليت تظهر نتائجه يف ، حساب ثبات االتساق الداخلي وفقا ملعادلة كرونباخ ألفا

 (.3اجلدول )
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 ( معامل ثبات االتساق الداخلي ملفردات املقياس:7جدول )
 النصفية التجزئة معامل ألفا 

0092 0091 
     اإلطار النظري: 

 أمهية املقاييس:
إن املعلومات الناجتة من املقياس توفر فوائد عديدة ابلنسبة لكافة األطراف املعنية ابلعملية  
جناح برامج وخدمات املؤسسة كما أهنا فاملقاييس من أكثر الطرق فاعلية يف التواصل حول ، التعليمية

ووضع أهداف حبيث ، يق مقارنة األداء الفعلي مع التوقعاتهتتم ابألهداف بعيده املدى وذلك عن طر 
كما أن قياس األداء يوفر أمنوذجا لتقرير فيما إذا كانت املؤسسة ،  ميكن قياس التقدم حنو هذه األهداف

، كما تقوم بتحسني املساءلة الداخلية لألداء وتقوي عملية اختاذ القرار ،  وحتقيق رسالتها، تعين أبهدافها
(Kellne, Whestley 1999,1)  وكذلك فإن وجود معايري ومقاييس لتقييم األداء حتقق نوعًا من

، متماثلة ضمن اجملتمع تطبيقها على مجيع العاملني الذين ميارسون أعماالً العدالة االجتماعية من خالل 
 (.4994: 14، )محامي، أو الدولة بغض النظر عن الفروق الشخصية اليت ال عالقة هلا ابألداء

 سلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(أ
(Likert Technique) Summated Ratings 

فهو ال يتطلب يعترب أسلوب ليكرت أكثر أساليب بناء املقاييس واالختبارات النفسية انتشارًا  
ومع ذلك فهو يؤدي إىل نتائج مماثلة لتلك اليت تعطيها ، الوقت واجلهد املبذول يف األساليب األخرى

رى ويعترب من املقاييس الرتبية حيث يعطي الفرد يف صورة عبارات أو بنود ويطلب منه املقاييس األخ
وتتحدد شدة املواقف أو ، بدرجات متفاوتة تعكس مقدار وشدة موقفة إبداء موافقته أو عدم موافقته

مل املشاعر إبعطاء أوزان خمتلفة لالستجابة حبيث يستجيب الفرد على ميزان أو متصل رتيب متدرج  يشت
 (:4ا هو موضح ابلشكل )معلى مخس نقاط ك

 
 

 ( أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(0الشكل )
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وابلطبع فإن هذا املقياس ال يقتصر على منط االستجاابت املوضح ابلرسم إذ ميكن استخدام  
 تدرجيات رتبية أخرى خمتلفة يف عددها ويف ألفاظها مثل: 

 غري موافق.، غري متأكد، موافق -

 إطالقاً.، اندراً ، أحياانً ، الباً غ، دائماً  -

 غري موافق.، موافق -

 غري موافق جداً.، غري موافق، موافق، موافق جداً  -

 النظرية الكالسيكية يف انتقاء مفردات مقاييس التقدير: 
إن بناء وتطوير املقاييس ابستخدام النظرية الكالسيكية يتضمن انتقاء املفردات حسب حمتواها  

حيث يتم انتقاء املفردات ذات القوة التمييزية ، وفاعلية البدائل، لصعوبة والتمييزوخصائصها املتعلقة اب
 .Hambleton & Rogars) .(1991املناسب ألهداف املقياس. ومستوى الصعوبة ، العالية

درجة توفر بعض الصفات عند األفراد ابستخدام سلم  يف تقدير وعند استخدام مقاييس التقدير 
وميكن أن تستخدم تقديرات خمتلفة لكل مفردة من ، ن تدرجياته منفصلة أو متصلةتكو ، مدرج للتقدير

وقد يستخدم نوع واحد من التقديرات للمفردات املختلفة مما يسهل تصحيح ، مفردات سلم التقدير
لكن بشرط أن ، على سلم التقديروبناًء على ذلك يعطي الفرد عالمة كلية ، االستجاابت وحتليل نتائجها

 (.4993، التقى، عدس، املفردات بعداً واحداً )الكيالينتقيس 

 النظرية احلديثة يف انتقاء مفردات مقاييس التقدير: 
كما أهنا ،  تعد نظرية االستجابة للمفردة تطورًا حديثًا ومهما يف جمال القياس النفسي والرتبوي 

 (.4991: 144اظم الكالسيكية )ك تغلبت على الكثري من جوانب القصور والضعف يف النظرية
وهتدف النماذج املختلفة لنظرية االستجابة للمفردة إىل حتديد العالقة بني أداء الفرد يف اختبار  

، وبني السمات أو القدرات اليت متكن وراء هذا األداء وتفسره، ته مباشرةظوهو ما ميكن مالح، معني
 وتقسم هذه النماذج إىل جمموعتني رئيسيتني مها: 

كما هتتم بتحديد ،  ستكاتيكية: وهتتم هذه النماذج ابلقياس يف وقت معنيالنماذج اال .4
ومن أمثلة ، العمليات اليت ينطوي عليها األداء يف االختبارات واملقاييس الرتبوية والنفسية

 وهو موضوع الدراسة احلالية.، هذه النماذج: منوذج راش )التقليدي واملعدل(
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التحسن أو التغيري الذي حيدث يف ماذج مبشكلة قياس النماذج الديناميكية: وهتتم هذه الن .2
فيما يعد بعضهم ، ويعد التغري متصال، السمات النامية املختلفة يف فرتات زمنية متباعدة
أي تغري منفصل مثل االنتقال من حالة ، اآلخر أن هذا التغري انتقايل من حال إىل أخرى

ومن أمثلة هذه النماذج: منوذج ، ملرجعكما يف اختبارات حمكية ا،  عدم التمكن إىل التمكن
 (.194: 2044ومنوذج فيشر )عالم ، بوك

 وتعتمد هذه النظرية على ثالثة افرتاضات أساسية هي:
 .Warm) .(1978أحادية البعد: ويقصد بذلك أن املفردات تقيس قدرة أو مسة واحدة  .4

ؤثر إجيابيًا أو سلبًا على االستقالل املوضعي: ويشري إىل أن إجابة املفحوص يف مفردة ما ال ي .2
 .،(Crockar & Algina,1986)إجابته على أي مفردة أخرى 

العالقة بني احتمالية : ميكن (Item characteristic curveICC)منحىن خصائص املفردة  .3
يعرب عن هذه العالقة من خالل دالة رايضية ، الكامنة والسمة اإلجابة الصحيحة على املفردة

وهي تربط بني احتمالية اإلجابة ، أو منحىن خصائص املفردة، االستجابة متزايدة تسمى دالة
 .(Hulin & Others 1983)الصحيحة عن املفردة وقدرة املفحوص 

 اوجة االختالف بني النظرية الكالسيكية والنظرية احلديثة يف القياس
أن  يرون Novickونوفيك  Lord( أن خرباء القياس مثل لورد 2005: 15 -51أورد عالم ) 

 النظرية املعاصرة يف القياس تعد امتداداً وتوسيعاً ملفاهيم ومبادئ النظرية الكالسيكية.
غري أنه ، لذلك اشتقا كثريًا من مبادئ النظرية الكالسيكية من املبادئ املستحدثة للنظرية املعاصرة 

وحتتاج إما إىل مراجعة أو ، يةتبني أن بعض مبادئ القياس اليت كان متعارفاً عليها مل تعد مالئمة أو ضرور 
ومن بني ، فكثري من مبادئ النظرية املعاصرة ختتلف اختالفًا جوهراًي عن املبادئ الكالسيكية، استبدال

 االختالفات ما يلي: هذه
 أساليب تقييم خصائص املفردات االختبارية: -0

الصعوبة، أي  قيم معامل عليالنظرية الكالسيكية تعتمد يف تقييم خصائص مفردات االختبار 
 .  صحيحة جابةإفردة نسبة عدد االفراد يف مجاعة مرجعية حمددة الذين جييبون علي امل
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 على قيم؛ صحيح؛ وكذلك تعتمدوالعكس  وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك علي سهولة املفردة،
ه من األساليب التمييز الذي يتم تقدير قيمته ابستخدام معامل االرتباط الثنائي املتسلسل أو غري معامل 

 درجات أفراد اجلماعة املرجعية املعينة. اعتمادا على، اإلحصائية
وختتلف قيم معامل الصعوبة ومعامل التميز اختالفًا ملحوظًا ابختالف عينة األفراد وخباصة إذا مل 

 تكن هذه العينة عشوائية أو ممثلة جملتمع هؤالء األفراد. 
ة عن عينة األفراد اليت استخدمت يف تقديرها يف إطار بعض بينما تكون قيم هذين املعاملني مستقل

 مناذج النظرية احلديثة إذا افرتاضنا وجود جمتمع كبري من األفراد.
 تفسري درجات االختبار:  -2

 Normمرجعية معينة تعتمد النظرية الكالسيكية يف تفسريها لدرجات االختبار على معيار مجاعة 

Group ام إىل درجات معيارية أو أبي حتويل خطي استنادًا إىل التوزيع عن طريق حتويل الدرجات اخل
 االعتدايل.

وصعوبة املفردات على ، بينما تعتمد النظرية احلديثة على املقارنة بني مستوايت قدرة األفراد 
ومستوايت قدرة األفراد يتحدد موقعها على ، فصعوبة املفردات Common Scaleميزان مشرتك 
 متصل واحد.

كن تفسري الدرجات ابإلشارة إىل املفردات االختبارية وليس إىل اجلماعة املرجعية كما هو أي مي
 احلال يف النظرية الكالسيكية.

 حتقق خصائص امليزات الفرتي: -7

السيكولوجية على فرضية أن درجاهتا تعتمد النظرية الكالسيكية يف انتقاء مفردات االختبارات 
وميكن أن يتحقق ذلك ابنتقاء املفردات اليت تكون ، جملتمع املستهدفتتخذ شكل التوزيع االعتدايل يف ا

وإذا مل يتحقق ذلك تستخدم أساليب إحصائية لتحويل التوزيعات  0050قيم معامل صعوبتها قريبة من 
وبذلك ميكن تربير حتقق خصائص امليزان الفرتي يف إطار افرتاضيات معينة املختلفة إىل توزيعات اعتدالية 

فهذا التوزيع يفرتض أن يكون ، علق بتوزيع درجات االختبار احلقيقة يف اجملتمع املستهدففيما يت
 وأن هذه الدرجات تفي خبصائص امليزان الفرتي.، اعتدالياً 
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أحد أفراد جمتمع آخر وهذا جيعل خصائص امليزان متعلقة مبجتمع حمدد فإذا طبق االختبار على 
وهذا يعد أحد أوجه قصور النظرية ، الفرتي يف هذه احلالةرمبا يصعب تربير حتقق خصائص امليزان 

 الكالسيكية.
ميكن أن يؤدي إىل حتقق  Rasch Modelمثل منوذج راش ، ولكن بعض مناذج النظرية احلديثة

رة يف اجملتمع خصائص امليزان الفرتي ورمبا امليزان النسيب دون ضرورة أن يكون توزيع مستوايت القد
 Fundamentalحيث أن النموذج يستند إىل مبادئ قياس أساسية  ،اعتدالياً  املستهدف

Measurement  ومقارانت تتصف بعدم التغريInvariance .مما يعد أحد ميزات هذه النماذج 
 خصائص اخلطأ املعياري للقياس: -7

حيث إنه يستند إليه يف ، يعد اخلطأ املعياري من اخلصائص السيكومرتية األساسية لالختبارات
 Standardكل درجة من درجاهتا. وتعترب النظرية السيكومرتية للقياس أن اخلطأ املعياري تفسري  

Error ولكن نظرية القياس املعاصرة ال تفرتض تساوي تباين ، اثبت ابلنسبة جملتمع معني من األفراد
ختبار أكثر القياس جلميع األفراد الذين يطبق عليهم االختبار. فبعض األفراد يكون أداؤهم يف االأخطاء 

فبداًل من تقدمي خطأ ، وخيتلف هذا االتساق ابختالف مستوى قدرهتم، اتساقًا من غريهم من األفراد
جتعل نظرية ، معياري واحد للقياس ينطبق على مجيع األفراد بغض النظر عن درجاهتم يف االختبار

، معنيرد ولكل مستوى قدرة القياس املعاصرة من املمكن تقدمي تقديرات منفصلة للخطأ املعياري لكل ف
لذلك فإن اخلطأ املعياري للقياس يف هذه احلالة يتميز إبمكانية التعميم على جمتمعات من األفراد خمتلفي 

 القدرة. وميكن إجياد متوسط األخطاء املعيارية الذي يعد مؤشراً هلذه األخطاء يف جمتمع هؤالء األفراد.
أوجه القصور يف املفهوم الكالسيكي للثبات ( إىل بعض 2044: 105 -101ويشري عالم )

األساسية يف القياس الرتبوي والنفسي حيث يعد كل من مفهوم الثبات والصدق من املفاهيم ، والصدق
فالبياانت املستمدة من هذه األدوات جيب أن تتميز ابلثبات والصدق ، واملقاييسوخباصة االختبارات 

 مهما اختلف الغرض من استخدامها.
ات من وجهة النظر الكالسيكية يعين أن تعكس هذه البياانت اجلوانب احلقيقية للسمة أو فالثب

أي تباين اخلطأ ، عوامل الصدفة أو العشوائيةوال تعكس ، أي املصادر املنتظمة للتباين، القدرة املقاسة
 تعدد االعتبار فإن معامل الثبات يف إطار النظرية الكالسيكية لالختبارات ال أيخذ بعني، وبعبارة أخرى

 وإمنا يركز على أحد هذه األبعاد.، أبعاد عملية القياس
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أو مدى ، أما الصدق فيعين مدى االستفادة من املقاييس يف صنع قرارات تتعلق أبهداف معينة
فبقدر ما تكون املعلومات ، من أدوات القياسمالءمة االستدالالت من درجات االختبارات أو غريها 

تكون البياانت املستمدة منها غري ، ذه األدوات مضللة أو غري كافية لصنع قرارات معينةاليت متدان هبا ه
  صادقة مهما كانت البياانت اثبتة أو متسقة.

 .فأدوات القياس تكون قليلة اجلدوى إذا مل تكن صادقة لغرض معني
 تتها ملفهومي الثباوالنظرية الكالسيكية لالختبارات تعد من النظرايت الضعيفة واحملدودة يف معاجل

وإمنا تعطي قيمة تقديرية كلية ملصادر أخطاء القياس املتعددة ، والصدق ألهنا ال متيز بني أخطاء القياس
 املتعلقة إبحدى صيغ االختبار املستخدمة بواسطة فاحص معني ويف ظروف معينة.

 الدراسات السابقة:
الختبار  مفردات الختبار وذج راش( صاحبة عنوان تطبيق من4995دراسة عبد اللطيف القرشي ) 

قدرة عقلية. واليت كان اهلدف منها استخدام منوذج راش يف اختبار املفردات املالئمة من الصورة العربية 
( وتكونت عينة الدراسة يف  Jلينون لقياس القدرة العقلية املستوى املتقدم )الصورة –الختبار أوتس 

 10للمرحلة الثانوية واجلامعية يف دولة الكويت لإلجابة عن  طالبًا وطالبة 215األوىل من املرحلة 
ويف املرحلة ، مفرداتهلذه املرحلة ومت حذف ست  مفردة، وقام الباحث حبساب )الصعوبة والتمييز(

واستخدام الباحث ، مفردة 11طالبًا وطالبة لإلجابة عن  331الثانية كانت عينة الدراسة مكونة من 
 يف هذه املرحلة برانمج ميكروسكيل إلجراء حتليالت منوذج راش للبياانت وتدريج املفردات املتبقية. 

وأظهرت النتائج: أن استخدام الطرق التقليدية )الصعوبة والتمييز( تفيد يف املرحلة األوىل من بناء  
راش فقد كان أكثر فاعلية يف احلصول على وجتهيز االختبار أما مناذج السمات الكامنة وخاصة منوذج 

معامل موضوعية واثبتة لكل من املفردة والفرد وتراوحت قيم اخلطأ املعياري الناجتة من تطبيق برانمج 
Mscale ( وبوسط حسايب 0049 – 0042على عينيت الدراسة ما بني )(وبلغت قيمة 0041 )

 (0004االحنراف املعياري )
 يد لصحة ودقة االختبار:وتعترب هذه القيم مؤشر ج

مبعايرة مفردات ثنائية التدريج وتقدير قدرات ،  (Y.Nakmura, 2001)ودراسة انكامورا  
اختبارية إىل بنك مفردات موجود يف األفراد ابستخدام منوذج راش وذلك إلضافة جمموعة من مفردات 

راد يدرسون يف إحدى أف 405مفردات من نوع اختيار من على عينة من  40وطبق الباحث ، األصل
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(TOFEL)  متعدد من مفردات اختبار التوفل اجلامعات الياابنية ختصص إدارة األعمال تراوحت
قد حصلوا على أفراد كانوا  40سنة وبعد استخراج النتائج حذفت بياانت  20- 41أعمارهم بني 

يف حني مل ، قدير قدراهتموذلك لعدم إمكانية ت، أفراد حصلوا على العالمة صفر 5عالمة كاملة وبياانت 
مث حولت العالمات اخلام إىل تقديرات لقدرات األفراد ابستخدام ، يتم حذف بياانت أي من املفردات

 طريقة األرجحية العظمى.
 (Maximum Likelihoods  ،MLMحيث يتم حساب اللوغاريتم الطبيعي للقيم  

(Method وحدة اللوجيتاملستخرجة فتصبح مجيعها واقعة على مقياس واحد ب(Log it)   بعد ذلك
جرت عملية حتويل خطي لقدرات األفراد وصعوبة املفردات إىل مقياس آخر للتخلص من القيم السالبة 

، املستخدموالكسور العشرية مث التأكد من مطابقة قدرات األفراد وصعوبة املفردات لنموذج راش 
جلعل املفردات أجريت بعدها عملية معادلة ، موذجواستبعاد بياانت األفراد والعالمات غري املطابقة للن

لتصبح املفردات اجلديدة  (Equating)املفردات ، على مقياس واحد مشرتك مع املفردات املكونة للبنك
 املضافة للبنك جاهزة لقياس قدرات األفراد يف املستقبل.

انت معنونة بـ: أتثري واليت ك (T.Li ،2006)ومن الدراسات اليت اهتمت هبذا النموذج دراسة يل  
تقومي أداء املعادلة الرأسية ابستخدام مناذج واليت كان اهلدف منها ، تعدد األبعاد على املعادلة الرأسية

االستجابة للمفردة أحادية البعد مع بياانت متعددة األبعاد ومقارنتها مع املعادلة الرأسية ابستخدام مناذج 
ت من اختبارات رايضيات من الصف الثالث إىل الصف الثامن وقد البعد. وأداة الدراسة أتلفاالستجابة 

، حتليل البياانت واالحتماالت، القياس، املثلثات، اجلرب، أتلفت من مخسة أبعاد هي: األعداد والعمليات
ومنوذج راش ، كما استخدمت برانمج لتقدير البارمرتات،  واستخدمت الدراسة تصميم املفردات املشرتكة

وقد تبني من الدراسة أن كمية األخطاء اليت نتجت عن ، Bilog- MGومتعدد األبعاد أحادي البعد 
أقل بشكل متسق من األخطاء اليت معادلة بياانت متعددة األبعاد ابستخدام مناذج متعددة األبعاد كانت 

 نتجت عن املعادلة الرأسية لبياانت متعددة األبعاد ابستخدام مناذج أحادية البعد.
( بعنوان درجة مطابقة اختبار حتصيلي وفق منوذج راش 2042ماجد حممد اخلياط ) ويف دراسة 

العلمية يف املهارات الرايضية لدى طلبة الصف الثامن  أحادي املعلمة يف الكشف عن مستوى املعرفة
واليت هتدف إىل التحقق من فاعلية النموذج اللوغارمتي ذي املعلمة الواحدة منوذج راش ، األساسي

الذي يقيس املهارات الرايضية ملستوي الصف الثامن  (TIMSS)قة البياانت للنموذج الختبار ومطاب
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االختبارات على عينة من طلبة الصف الثامن ولتحقيق هدف الدراسة مت تطبيق مفردات ، األساسي
بعد إجياد اخلصائص السيكومرتية )الصدق والثبات( ، ( طالبًا وطالبة599األساسي بلغ عددها )

، Rumm)ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت استخدام الربانمج اإلحصائي ، (TIMSS)تبار الخ
حيث بلغت قيمة معامل ، وأشارت نتائج الدراسة إىل متتع االختبار املقدم ابلصدق والثبات، (2010

أما معامل الصدق بداللة احملك بني درجات  (0.90)الثبات لالختبار ابستخدام معامل كرونباخ ألفا 
( وأشارت النتائج أيضًا إىل 0011الطلبة على االختبار ودرجاهتم يف مادة الرايضيات فقد بلغت قيمته )

( مفردة للبيئة احمللية حبيث متتعت 35( مفردة من مفردات االختبار والبالغ عددها )25مناسبة )
 من حيث معاملة صعوبة املفردة.، خبصائص إحصائية مناسبة

 لسابقة:التعليق على الدراسات ا
كبريًا ابستخدام النظرية   من العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية يتضح أن هناك اهتماماً  

احلديثة للقياس وقد تشاهبه مجيعها يف اختاذها منوذج راش أساسًا للدراسة. يتفق البحث احلايل مع 
ويف بعض ، راش الدراسات السابقة من حيث اهلدف العام منها وهو التحقق من فاعلية منوذج

عينة  وختتلف معها من حيث، اإلجراءات العملية ومنها إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباهتا
 الدراسة.

 نتائج البحث ومناقشته: 
 ما دالالت مطابقة املفردات اليت يتم بناؤها الفرتاض أحادية البعد؟

العينة بطريقة تكشايف لدرجات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال مت إجراء التحليل العاملي االس 
والتدوير املتعامد للمحاور بطريقة  principle Component Analysisاملكوانت األساسية هلوتلنج 

( عاماًل بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل 44وقد نتج عن التحليل وجود ) Varimax الفارمياكس
من ( مقارنة قيمة التباين املفسر لكل 1)ويبني اجلدول  %29.42بنسبة تباين مفسر  41059األول 

 العامل األول والثاين. 
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 (7جدول )
اجلذر األول على  ةقيم اجلذر الكامن ونسب التباين املفسر للعامل األول والثاين وانتج قسمة قيم

 العامل الثاين للتحقق من افرتاض أحادية البعد للمقياس
 انتج القسمة العامل الثاين العامل األول 

 3011 1054 41019 ذر الكامناجل
  1092 29042 التباين املفسر

، (2( نسبة اجلذر الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين أكرب من )1يتضح من اجلدول )
وهذان مؤشران على أحادية البعد كما أشار ، (%20من )وأن ما يفسره العامل األول من التباين أكرب 

 (Hambleton & Swaminathan.1985)تان نهامبلتون وسوامي
 ما الدالالت مطابقة املفردات واألفراد لنموذج راش املعدل للتقدير؟ -2

بعض املؤشرات مت استخدام ، وملطابقة االستجاابت عن مفردات االختبارات مع منوذج راش
ختيار األفراد لتقدير معامل منوذج راش ملقاييس التقدير ال jmetrikاإلحصائية اليت يعتمدها برانمج 

 Fit Statistic Total (ZSTD))املطابقيني وهي: إحصائي املطابقة الكلية لألفراد/ للمفردات 
 Mean Square Statistic)تمد هذا اإلحصائي يف حسابه على متوسط املعيارية بواقي ويع

(MNSQ)  وملا  ، ةتكون القيمة املتوقعة تساوي أو أصغر من واحد وذلك عند املطابقة التام)حيث
وابملثل يكون توزيع ، كان متوسط البواقي املعيارية ال يكون موجبًا لذا فهو توزيع ذو ذيل واحد

(T) ًله متوسط ، يكون التوزيع التقرييب هلذا اإلحصائي التائي اعتدالياً أن للمطابقة الكلية. وينبغي نظراي
ي املطابقة املوزون للفرد/ يساوي واحد. وهلذا اإلحصائي مؤشران؛ إحصائصفر واحنراف معياري 

، (Outfit)اخلارجية  Weighted Fit Statistic for Person/ Item (ZSTD))للمفردة 
 .(Infit)والداخلية 

وأن قيمة  (Difficulty)مت التحقق من موقع املفردة من خالل متوسط معايرة معامل الصعوبة 
حيث  j Metrikطأ املعياري مت استخدام برانمج واخلاملعايرة املناسبة ابستخراج مربع املتوسط املعياري 

يف مستوى الصعوبة تبعا الستجاابت  اخنفاضيشري معامل الصعوبة األقل قيمة مثل القيم السالبة أبن 
ومدى ، سهولة املفردةويتم تقييم كل مفردة من اختبار منط صعوبة أو ، املستجيبني على املقياس

إذا كانت قيم مربع ، للمفردة نسبة لألفراد WMS توسط املعياريمالءمتها للنموذج ابستخراج مربع امل
( 4واليت تعكس مستوى العشوائية يف حالة كانت قيمتها صغرية أقل من ) WMSاملتوسط املعياري 

أما القيمة بلغ املتوسط ، من الالزم حسب بياانت النموذجوهي كذلك تشري أن مالءمتهما أعلى 
لذا فإن املتوسط املثايل ، من البياانت متيل إىل العشوائية %50أن  فإن ذلك يشري إىل 405احلسايب 
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( تتوازن يف 4( وعليه فإن املفردات الفردية اليت ترتفع عن القيمة )4يكون يف حدود ) أنهلذا املؤشر 
 (4إطار االختبار ككل إذا كانت مؤشراته قريبة من )

 فردة من املفردات وأخطائها املعيارية:( متوسط املربع غري املعياري واملعياري لكل م2جدول )
Std. WMS Std. WMS Item 
2.38 1.12 4.37 1.18 var1 
3.27 1.15 4.37 1.18 var2 

5.08 1.2 4.94 1.19 var3 

4.09 1.16 3.83 1.15 var4 

7.28 1.3 6.57 1.25 var5 

2.91 1.14 3.26 1.15 var6 

0.81 1.04 2.2 1.09 var7 

0.34 1.02 1.82 1.08 var8 

1.08 1.05 2.26 1.1 var9 

6.48 1.27 6.41 1.25 var10 

3.56 1.14 3.7 1.14 var11 

5.98 1.31 5.37 1.26 var12 

    var13 

5.07 1.39 3.58 1.21 var14 

4.28 1.19 5.36 1.2 var15 

8.37 1.34 8.42 1.31 var16 

4.49 1.18 4.44 1.17 var17 

7.19 1.29 7.32 1.27 var18 

7.7 1.32 7.6 1.3 var19 

2.44 1.11 2.92 1.13 var20 

5.34 1.22 5.83 1.23 var21 

4.65 1.18 5 1.19 var22 

2.53 1.11 3.08 1.12 var23 

1.77 1.07 2.3 1.09 var24 

1.44 1.07 2.22 1.1 var25 

1.4 1.07 2.52 1.11 var26 

8.26 1.44 6.43 1.28 var27 

6.71 1.31 5.75 1.24 var28 

0.99 1.05 0.72 1.03 var29 

7.75 1.37 6.16 1.27 var30 

3.36 1.17 2.77 1.12 var31 

3.33 1.16 2.73 1.12 var32 

3.74 1.18 3.52 1.15 var33 

3.74 1.17 3.77 1.15 var34 

3.95 1.2 4.36 1.19 var35 

-7.49 0.7 -7.52 0.74 var36 
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-7.48 0.71 -7.29 0.74 var37 

-7.69 0.69 -7.26 0.74 var38 

-6.48 0.72 -5.4 0.78 var39 

-5.15 0.8 -4.85 0.83 var40 

-8.56 0.69 -8.71 0.71 var41 

-9.61 0.65 -9.7 0.68 var42 

-8.87 0.67 -8.58 0.72 var43 

-9.36 0.65 -9.32 0.69 var44 

-8.53 0.66 -8.25 0.72 var45 

-9.76 0.65 -9.53 0.69 var46 

-9.24 0.67 -9.07 0.7 var47 

-9.02 0.66 -8.67 0.71 var48 

-9.05 0.67 -8.72 0.71 var49 

-8.71 0.67 -8.66 0.71 var50 

-8.96 0.64 -8.87 0.7 var51 

-8.88 0.63 -8.92 0.7 var52 

-8.35 0.67 -8.17 0.72 var53 

-8.47 0.66 -8.06 0.71 var54 

-7.71 0.7 -7.38 0.74 var55 
-7.83 0.7 -7.39 0.74 var56 
-8.77 0.68 -8.26 0.71 var57 
 املتوسط احلسايب  0.95 1.86- 0.94 1.94-

 ما القيم املقدرة ملعلمات صعوبة املفردات واخلطأ املعياري يف تقديرها؟-2
لإلجابة على هذا السؤال مت حساب معامل الصعوبة وقيم اخلطأ املعياري لكل مفردة من مفردات  

-5حيث يف البداية أعيد تدريج املقياس )، قياس ومبا يتناسب مع طبيعة التدريج املستخدم يف الدراسةامل
، ( ليناسب مع طبيعة عمل برانمج التحليل اإلحصائي4-0)، (2-4)، (3-2)، (3- 1)، (1

صعوبة ( معامالت ال1( للمقاييس املدرجة ويبني اجلدول )0أن التدريج يبدأ من القيمة ) والذي يفرتض
 وقيم األخطاء املعيارية.
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  Difficulty( معامالت الصعوبة  7جدول )
 لكل مفردة من مفردات االختبار واخلطأ املعياري هلا

Std. Difficulty Item 
0.02 0.00 var1 

0.03 -0.13 var2 

0.03 0.15 var3 

0.03 0.31 var4 

0.03 0.14 var5 

0.03 -0.07 var6 

0.03 -0.19 var7 

0.03 -0.23 var8 

0.03 -0.11 var9 

0.03 0.21 var10 

0.03 0.17 var11 

0.03 -0.03 var12 

 DROPPED var13 

0.03 -0.07 var14 

0.02 0.19 var15 

0.02 0.46 var16 

0.03 0.46 var17 

0.02 0.42 var18 

0.03 0.52 var19 

0.03 -0.07 var20 

0.03 -0.01 var21 

0.03 -0.08 var22 

0.03 -0.05 var23 

0.03 -0.15 var24 

0.03 -0.22 var25 

0.03 -0.18 var26 

0.03 -0.03 var27 

0.03 -0.06 var28 

0.03 -0.3 var29 

0.03 -0.15 var30 

0.03 -0.15 var31 

0.03 -0.04 var32 

0.03 -0.07 var33 

0.03 -0.1 var34 

0.03 -0.03 var35 

0.03 -0.26 var36 

0.03 -0.17 var37 

0.03 -0.16 var38 
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0.03 -0.09 var39 

0.03 -0.06 var40 

0.03 0.04 var41 

0.03 0.14 var42 

0.03 0.12 var43 

0.03 0.04 var44 

0.03 -0.02 var45 

0.03 0.07 var46 

0.03 0.09 var47 

0.03 -0.03 var48 

0.03 -0.04 var49 

0.03 -0.04 var50 

0.02 -0.04 var51 

0.03 -0.14 var52 

0.03 -0.02 var53 

0.03 -0.05 var54 

0.03 0.08 var55 

0.03 0.05 var56 

0.03 0.01 var57 

 
Group Category Threshold Std. WMS UMS 
Va1 0     

 1 1.02 0.09 0.89 0.75 
 2 -0.48 0.08 0.87 0.73 

 3 -0.63 0.07 1.32 1.13 

 4 0.01 0.07 1.13 1.09 

Var2 0     

 1 -0.34 0.11 1.11 1.09 

 2 0.38 0.08 0.99 0.95 

 3 -0.42 0.07 1.06 1.07 

 4 0.37 0.07 1.23 1.18 

Var3 0     

 1 -0.29 0.1 1.23 1.28 

 2 -0.52 0.07 1.06 1.06 

 3 0.32 0.7 1.12 1.12 

 4 0.49 0.08 1.19 1.19 

Var4 0     

 1 -0.38 0.09 1.19 1.21 

 2 -0.75 0.07 1.02 0.97 

 3 0.24 0.07 1.31 1.34 
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 4 0.89 0.1 0.95 0.96 

      

Var5 0     

 1 -0.3 0.1 1.18 1.27 

 2 -0.44 0.07 0.99 0.94 

 3 0.24 0.07 1.15 1.16 

 4 0.49 0.08 1.31 1.31 

      

Var6 0     

 1 -0.41 0.13 1.19 1.24 

 2 -0.33 0.09 1.31 1.38 

 3 -0.55 0.07 1.39 1.31 

 4 1.29 0.08 1.08 1.03 

Var7 0     

 1 0.05 0.12 1.04 0.97 

 2 -0.41 0.09 1.01 0.9 

 3 0.08 0.07 1.16 1.08 

 4 0.27 0.07 1.08 1.05 

Var8 0     

 1 0.11 0.12 1.13 1.06 

 2 -0.47 0.09 0.96 0.87 

 3 0.05 0.07 1.21 1.09 

 4 0.31 0.07 1.06 1.03 

Var9 0     

 1 0.51 0.11 1.17 1.14 

 2 -0.55 0.09 0.97 0.95 

 3 -0.32 0.07 0.96 0.87 

 4 0.37 0.07 1.11 1.07 

      

Var10 0     

 1 -0.12 0.09 1.23 1.28 

 2 -0.42 0.07 1.16 1.25 

 3 -0.17 0.07 1.28 1.26 

 4 0.71 0.08 1.18 1.16 

Var11 0     

 1 -0.22 0.1 1.21 1.26 

 2 -0.67 0.07 0.99 0.94 

 3 0.15 0.07 1 0.98 

 4 0.74 0.08 1.18 1.16 

Var12 0     

 1 -0.15 0.13 1.27 1.41 

 2 -1.08 0.09 1.36 1.53 
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 3 -0.22 0.07 1.22 1.19 

 4 1.45 0.09 1.35 1.17 

Var13 0 DROPPED    

 1     

 2     

 3     

 4     

Var14 0     

 1 -0.01 0.13 1.3 1.51 

 2 2.42 0.09 1.58 2.13 

 3 -4.14 0.09 1.21 1.11 

 4 1.74 0.08 1.21 1.04 

Var15 0     

 1 0.54 0.08 0.95 0.84 

 2 -0.22 0.08 0.91 0.75 

 3 -0.88 0.07 1.14 1.1 

Var16 0     

 1 -0.03 0.08 1.37 1.4 

 2 -0.2 0.07 1.25 1.31 

Var17 0     

 1 -0.65 0.08 1.28 1.28 

Var18 0     

 1 -0.22 0.08 1.38 1.37 

 2 -0.06 0.07 1.17 1.16 

 3 0.01 0.07 1.31 1.32 

Var19 0     

 1 -0.27 0.07 1.23 1.19 

 2 -0.19 0.07 1.17 1.31 

Var20 0     

 1 -0.34 0.13 1.16 1.19 

 2 -0.61 0.09 0.95 0.9 

 3 -0.19 0.07 1.16 1.14 

Var21 0     

Var22 0     

 1 -1.16 0.14 1.24 1.27 

 2 0.05 0.08 0.98 0.95 

 3 0.13 0.07 1.17 1.18 

 4 0.97 0.08 1.27 1.25 

Var23 0     

 1 -0.82 0.13 1.07 1.06 

 2 -0.2 0.08 0.97 0.94 
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 3 -0.14 0.07 0.97 0.96 

 4 1.16 0.08 1.23 1.16 

Var24 0     

 1 -0.91 0.14 1.04 1 

 2 0.08 0.08 1.05 1.18 

 3 -0.31 0.07 0.92 0.92 

 4 1.14 0.08 1.2 1.14 

Var25 0     

 1 -0.22 0.13 1.13 1.11 

 2 -0.07 0.09 1.01 0.94 

 3 -0.35 0.07 0.95 1.04 

 4 0.64 0.07 1.2 1.12 

Var26 0     

 1 0.46 0.11 1.08 1.1 

 2 -0.69 0.09 0.86 0.84 

 3 0.01 0.07 0.84 0.93 

 4 0.22 0.07 1.22 1.13 

Var27 0     

 1 0.52 0.1 1.46 1.85 

 2 -0.47 0.08 1.33 1.58 

 3 -0.44 0.07 1.24 1.21 

 4 0.39 0.07 1.34 1.26 

Var28 0     

 1 -0.39 0.12 1.28 1.38 

 2 -0.33 0.08 1.56 1.9 

 3 -0.15 0.07 1.39 1.39 

 4 0.88 0.08 1.19 1.12 

Var29 0     

 1 0.37 0.15 1.2 1.31 

 2 -1.01 0.11 0.99 0.97 

Var30 0     

Var31 0     

 1 0.39 0.11 1.04 1.03 

 2 -0.56 0.09 1.3 1.73 

 3 0.04 0.07 0.89 0.79 

 4 0.13 0.07 1.15 1.09 

Var32 0     

 1 0.55 0.11 1.14 1.39 

Var33 0     

 1 0.86 0.1 1.34 1.35 

 2 -1.2 0.09 1.16 1.37 

 3 0.19 0.07 1.13 1.03 
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 4 0.16 0.07 1.14 1.08 

Var34 0     

 1 0.22 0.11 1.16 1.1 

 2 -0.49 0.08 1.23 1.57 

 3 0.15 0.07 1.18 1.13 

 4 0.12 0.07 1.18 1.12 

Var35 0     

 1 1.01 0.1 1.07 1.06 

 2 -1.16 0.09 1.19 1.33 

 3 -0.14 0.07 1.19 1.1 

Var36 0     

 1 -0.73 0.13 0.61 0.48 

Var37 0     

 1 -0.66 0.13 0.64 0.53 

 2 0.62 0.08 0.63 0.49 

 3 -0.64 0.07 0.59 0.63 

 4 0.69 0.07 0.8 0.87 

Var38 0     

 1 -0.36 0.12 0.61 0.45 

 2 0.4 0.08 0.83 0.7 

 3 -0.44 0.07 0.61 0.65 

 4 0.4 0.07 0.79 0.85 

Var39 0     

 1 -0.41 0.13 0.71 0.55 

 2 -0.27 0.09 0.81 0.72 

 3 -0.64 0.07 0.62 0.67 

 4 1.32 0.08 0.92 0.96 

Var40 0     

 1 -0.36 0.11 0.76 0.71 

 2 -0.02 0.08 0.82 0.74 

 3 -0.1 0.07 0.54 0.61 

 4 0.48 0.07 0.99 0.99 

Var41 0     

 1 -0.27 0.1 0.57 0.47 

 2 0.08 0.08 0.88 0.9 

 3 -0.41 0.07 0.57 0.59 

 4 0.59 0.07 0.85 0.88 

Var42 0     

 1 -0.03 0.09 0.54 0.41 

 2 0.06 0.08 0.68 0.59 

 3 -0.83 0.07 0.53 0.51 
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 4 0.8 0.08 0.79 0.85 

Var43 0     

 1 -0.14 0.09 0.61 0.47 

 2 0.57 0.07 0.67 0.62 

 3 -1.18 0.07 0.51 0.51 

 4 0.75 0.08 0.88 0.9 

Var44 0     

 1 -0.33 0.1 0.56 0.43 

 2 0.52 0.08 0.75 0.61 

 3 -1.05 0.07 0.58 0.59 

 4 0.86 0.08 0.76 0.84 

Var45 0     

 1 0.1 0.1 0.49 0.34 

 2 0.36 0.08 0.8 0.6 

 3 -0.82 0.07 0.66 0.7 

 4 0.37 0.07 0.78 0.85 

Var46 0     

 1 -0.21 0.1 0.51 0.4 

 2 0.08 0.08 0.72 0.61 

 3 -0.52 0.07 0.47 0.49 

 4 0.65 0.08 0.84 0.88 

Var47 0     

 1 -0.35 0.1 0.6 0.49 

 2 0.09 0.08 0.67 0.59 

 3 -0.69 0.07 0.53 0.55 

 4 0.95 0.08 0.84 0.89 

Var48 0     

 1 -0.35 0.11 0.59 0.46 

 2 0.32 0.08 0.72 0.6 

 3 -0.66 0.07 0.5 0.52 

 4 0.69 0.07 0.85 0.89 

Var49 0     

 1 -0.45 0.11 0.64 0.53 

 2 0.11 0.08 0.69 0.58 

 3 -0.29 0.07 0.56 0.58 

 4 0.62 0.07 0.82 0.87 

Var50 0     

 1 -0.25 0.1 0.57 0.45 

 2 0.51 0.08 0.74 0.64 

 3 -0.61 0.07 0.62 0.65 

 4 0.35 0.07 0.77 0.83 

Var51 0     
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 1 -0.08 0.1 0.52 0.38 

 2 0.87 0.08 0.73 0.54 

 3 -1.08 0.07 0.46 0.54 

 4 0.29 0.07 0.83 0.87 

Var52 0     

 1 -0.13 0.11 0.63 0.46 

 2 0.62 0.08 0.64 0.51 

 3 -0.56 0.07 0.5 0.57 

 4 0.07 0.07 0.79 0.85 

Var53 0     

 1 0.09 0.1 0.63 0.51 

 2 0.01 0.08 0.71 0.57 

 3 -0.45 0.07 0.59 0.61 

 4 0.35 0.07 0.79 0.85 

Var54 0     

 1 -0.25 0.11 0.6 0.45 

 2 0.37 0.08 0.67 0.52 

 3 -0.96 0.07 0.53 0.62 

 4 0.83 0.07 0.83 0.9 

Var55 0     

 1 -0.14 0.1 0.61 0.48 

 2 -0.19 0.08 0.7 0.61 

 3 -0.69 0.07 0.67 0.7 

 4 1.02 0.08 0.82 0.9 

Var56 0     

 1 -0.24 0.1 0.59 0.48 

 2 -0.03 0.08 0.77 0.66 

 3 -0.64 0.07 0.57 0.6 

 4 0.91 0.08 0.88 0.92 

Var57 0     

 1 -0.42 0.11 0.59 0.48 

 2 -0.1 0.08 0.74 0.65 

 3 -0.44 0.07 0.58 0.6 

 4 0.96 0.08 0.86 0.91 

 ( املقدرة واليت تعكس مستوايت أداء املعلم. قيم ثبات تباعد درجات األفراد ) -7

استخراج معامل التباعد بني األفراد وثبات التباعد لتقديرات قدرات  متلإلجابة عن هذا السؤال 
 (1الطبقات اإلحصائية املتمايزة واليت تظهر نتائجها يف اجلدول ) األفراد وعدد
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 ثبات تباعد األفراد عدد الطبقات األفراد  معامل الثبات

0094 1014 3021 

( وهذا يشري إىل أن األفراد 0094( يتضح أبن معامل ثبات تباعد األفراد بلغ )1من اجلدول )
وهذا من شأنه أن يقودان إىل االستنتاج أبن أداء األفراد ، نسبياً يتمتعون مبعامل ثبات بني األفراد مرتفعًا 

 على االختبار اثبت نسبياً.

 التوصيات:
يقوم الباحث يف ضوء هذه ، بعد عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية وتفسريها 

 ويتم العمل هبا.واليت أيمل الباحث أن تؤخذ بعني االعتبار ، النتائج بتقدمي جمموعة من التوصيات

 ومن هذه التوصيات:
  فإن الباحث يرى أن ما توصل إليه من نتائج حيتاج إىل مزيد من الدراسة وإىل ضرورة تطبيق أداة

الدراسة املعدة ألغراض الدراسة احلالية على فئات أخرى من جمتمع الدراسة لتشمل كافة 
 املعلمني يف اململكة األردنية اهلامشية.

 ج الدراسات املتعلقة بتقييم املعلم يف تصنيف املعلمني وتطوير قدراهتم.اإلفادة من نتائ 

  قطاع الرتبية والتعليم تطوير أدوات أخرى لتقيم أداء املعلمني على ضوء املستجدات التعليمية يف
 يف اململكة األردنية اهلامشية.
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 املراجع

 املراجع العربية -أوال

ذج راش واملؤشرات التقليدية يف اختيار فقرات مقياس اجتاه (: مدى التوافق بني منو 4992أمحد عودة )
 .419 -453( يونيو 1العدد )، امعة اإلماراتجبجملة كلية الرتبية ، سباعي التدريج

 دار األمل للنشر والتوزيع.، اربد، 1ط، (: القياس والتقومي يف العملية التدريسية2005أمحد عودة )

(: القياس والتقومي يف التعلم 4993يالين وعبد الرمحن عدس )أمحد حممد التقي وعبد هللا زيد الك
 عمان.، جامعة القدس املفتوحة، والتعليم

(: أثر حجم العينة على تقدير صعوبة الفقرة واخلطأ املعياري يف تقديرها 2040أمحد حممود الثوابية )
 .2+4العدد  21اجمللد  -جملة جامعة دمشق، ابستخدام نظرية االستجابة للفقرة

(. اجتاهات معاصرة 4991(: مناذج السمات الكافية يف )أنور الشرقاوي وآخرون 4991أمينة كاظم )
 املصرية. األجنلو، يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي. القاهرة

(: التعليم اجلامعي التقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق. القاهرة. مكتبة الدار 2004حسن شحادة )
 اب.العربية للكت

(: مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد 2005صالح الدين حممود عالم )
 القاهرة. -مدينة نصر –دار الفكر العريب ، النفسي والرتبوي وتطبيقاهتا يف القياس

اته املعاصرة وتوجيهاس والتقومي الرتبوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته ي(: الق2044صالح الدين عالم )
 مدينة نصر القاهرة.، دار الفكر العريب، 5ط

جملة القياس ، (: تطبيق منوذج راش الختيار مفردات الختبار قدرة عقلية4995عبد اللطيف القرشي )
 .113 -153ص ، 55جملد ، النفسي والرتبوي

)ترمجة زينات  (: مدخل إىل نظرية القياس التقليدية واملعاصرة2009جيمس )، لينج وأجلينا، كروكر
 دعنا( عمان: دار الفكر )مل يذكر سنة نشر للكتاب األصلي(.
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(: درجة مطابقة اختبار حتصيلي وفق منوذج راش أحادي املعلمة يف 2042ماجد حممد اخلياط )
الكشف عن مستوى املعرفة العلمية يف املهارات الرايضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي. جملة 

يناير  444-11ص ، العدد األول، ة العلوم اإلنسانية( اجمللد السادس عشرجامعة األقصى )سلسل
2042. 

، املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، (: منظومة أداء العلم ومناذج تقوميها4994حممد شاكر فتحي )
 شعبة التخطيط الرتبوي.

 معهد اإلدارة العامة.، األردن، عمان، ورقة عمل، (: تقومي أداء العاملني4991يوسف محامي )

 املراجع االجنبية -اثنيا

 Gary, Maranell.M. (1994) scalling -Chicago: Aldine publishing, 

company. 

 Hambleton R. K & Rogers H. J. (1991). Fundamentals of items 

response theory. California. Sage Publications.  

 Hambleton, R. & Swaminathan, H. (1985) Item Response Theory: 

Principles and Applications. Norwell, MA: Kluwer Academic 

Publishers. 

 Hulin, C,; Drasgow, F ;& Parsons, C.(1983).Item Response Theory: 

Applications to Psychological Measurement. Illinois: Dow Jones-

Irwin. 

 Li, T. (2006):The Effect Of Multidimensionality On Vertical 

Equating, Poster Presented At The Annual Meeting Of The National 

Council On The Measurement In Education, San Francisco. 

 Nakamura. Y. (2001). Rasch measurement and item banking, theory 

and practice. Education Resources Information. Vol. No. 1 
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 Warm , A. (1978). A primer of Item Response Theory: U.S. Coast 

Guard Institute Oklahoma, 73/69. 

 Wheatley, Margaret & kellne - Rogers, Myron (1999). 

 What do we measure and why? Journal for strategic performance 

measurement. From; http ://w orkstar. net//library \measure.html 

 Wright, D, and ston M, (1979) best test design. A hand book for Rach 

Measurement (1st Ed). Chicago: MESA press 

 

 2040يوليو  -2العدد  – 1الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمللد  جامعة جملة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

