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منوذج احملاوالت ذي احلدين يف فحص تقديرات احملكمني ملقاييس  استخدام
 االجتاهات

 د. ماجد حممود اجلودة

 كلية الرتبية    مساعد يف القياس والتقومي الرتبوي، أستاذ
 الرايض جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،

احلدين لفحص تقديرات احملكمني هدفت هذه الدراسة إىل استخدام  أسلوب منوذج احملاوالت ذي  ملخص:
  ملالءمة فقرات مقاييس االجتاهات، وذلك ابالعتماد على النظرية احلديثة يف القياس.

ومشريف رايضيات،  من درجات علمية خمتلفـة: معلمـي رايضـيات، حمكما( 150وقد اشتملت عينة الدراسة على )
، واملناهج، وعلم النفس، وطلبة والقياس والتقومي، وأعضاء هيئة تدريس جامعات حكومية وخاصة يف الرايضـيات

وألغراض الدراسة مت استخدام مقياس يف األردن.  تدريس الرايضياتالدراسات العليا يف القياس والتقـومي، وأسـاليب 
( طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر 413( فقرة وقد مت تطبيقه على )72من) اجتاهات حنو الرايضيات يتـألف

 اسي من مدارس مديرية تربية إربد األوىل.   األس

احلدين، ( من أجل تقييمها أبسلوب احملاوالت ذي n=150وقد عرضت فقرات املقياس على عينة احملكمني )
 ، ونسبة االتفاق بني احملكمني ال تقل عن%70نسبة االتفاق بني احملكمني ال تقل عن ابالعتماد على معيارين )

صاصص السيكوميرية للفقرات املعتمدة، ابالعتماد على استااابت أفراد عينة الدراسة،  م مت (، وقد مت دراسة اخل80%
فحص تقديرات احملكمني ابستخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين،  م أعيد تقدير اخلصاصص السيكوميرية للفقرات اليت مت 

 اعتمادها ابملعيارين بعد استبعاد احملكمني غري املطابقني.   

قبل استبعاد احملكمني غري املطابقني للنموذج وبعد  -رت نتاصج مقارنة اخلصاصص السيكوميرية للمقياسوأظه 
وجود فروق ذات داللة إحصاصية يف معامالت الصدق والثبات، حيث ظهر حتسن إجيايب على هذه  -استبعادهم

 ت وحتكيمها.   املعامالت. وتوصي الدراسة ابستخدام هذا األسلوب يف إعداد مقاييس االجتاها

 احملاوالت، ذي احلدين، فحص تقديرات، احملكمني   الكلمات املفتاحية:
Using Binomial Trials Model for Examining Referees' Rates of Attitude Scales 

Abstract: The current study aimed at using method of Binomial Trials Model 

for examining judges' rates of the appropriateness of Attitude scale's items depending 

on modern measurement theory.  The sample of the Study consisted of (150) Judges 

from different categories: mathematics teachers, mathematics supervisors, public and 

private university faculty members teaching mathematics, measurement and 

evaluation, curriculum, and psychology, and graduate students of measurement and 

evaluation, and mathematics teaching methods in Jordan.  The study administered a 

mathematics attitude scale of (72) items to 413 male and female 10th Graders in Irbid 

first Educational directorate.  
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The scale’s items were given to a sample of referees (n=150) to evaluate by the 

said model, based on two criteria (referees' agreement rate should not be less than 

70%, referees' agreement rate should not be less than 80%).   

The Psychometric properties of the items adopted in the two criteria were 

studied depending on the responses of the subjects.   Moreover, the referees' rates 

were examined by binomial trials model. The referees who did not fit the model were 

suspended, then the agreement rates were calculated again and the psychometric 

properties were estimated again in the model.  

The Psychometric comparison results of the properties before suspending 

referees who did not fit the model and afterwards showed that there are significant 

statistical differences in reliability and validity coefficients, revealing positive 

improvements in them. The study recommended using this model in designing 

attitude scales.  

 مقدمة:  

، 1925تعد مقاييس االجتاهات من املقاييس املهمة اليت يستخدمها الباحثون، وقد كانت بداايهتا األوىل عام 
ببناء مقياس أطلق عليه مقياس البعد االجتماعي،  وأراد من خالله التعرف على  (Bogardusعندما قام بوجاردوس )

مقياسا  1929( عام Thurstone) ت األخرى.  م طور ثريستونمدى تقبل األمريكيني أو نفورهم من أبناء القوميا
لالجتاهات عرف فيما بعد ابمسه، حيث اقيرح ثريستون إعطاء أمهية لكل فقرة ابلقدر الذي تستحقه، والتمييز بني هذه 
لى الفقرات ابستخدام وسيطات قيم عددية يتم تقديرها نتياة حتكيم الفقرات من قبل حمكمني أكفاء وذوي خربة ع

ليضع مقياسا كميا يكشف درجة القبول أو الرفض  1932( عام Likertمتصل متساوي املسافات.  م جاء ليكرت )
فقد انشأ   (Guttman) لدى املفحوصني، وليسد الثغرة الرصيسة يف طريقة ثريستون املعتمدة على احملكمني. أما جتمان

و احلصول على مقياس يقيس مسة أو اجتاها من بعد فيه شرطا هاما ه وحققمقياسا متامعا متدرجا،  1947عام 
(؛ ذلك ألن جتمان يعترب امليدان خاضعا للقياس املتدرج التاميعي، إذا أمكن ترتيب One-dimensionalواحد)

االستااابت بطريقة معينة حبيث جتعل من جييب على إحدى الفقرات ابلقبول أعلى مرتبة من الذي جييب عنها ابلرفض، 
 (.  (Shaw & Wright، 1967 معرفة من  إجابته عليها وبذلك يتسىن

إن أي مقياس يتم تصميمه يتكون يف هناية األمر من جمموعة من الفقرات، والفقرة كما هو معلوم، هي وحدة بناء 
صود. املقياس؛ لذا جيب اختيارها بناء على دراسات نظرية وميدانية وجتريبية وإحصاصية للتثبت من صالحيتها للقياس املق

ضرورية للحصول على فقرة مناسبة،  Item Analysisعليها اسم حتليل الفقرات  يطلق وإن هذه الدراسات اليت
+  678+  315وصاحلة من حيث شكلها، وتكوينها، وصعوبتها، وصدقها وترتيبها فعلى سبيل املثال فإن الفقرة "

متيز بينهم،  الصعوبة والا قبل املدرسة؛ ألهنا شديدة " غري صاحلة إذا كانت يف مقياس لذكاء األطفال يف سن م 16.32
ال تصلح ألهنا ليست صادقة يف قياس  ولو وضعنا يف نفس املقياس فقرة كهذه " هل تقلق كثريا أثناء نومك ابلليل؟" فإهنا

ا، وبناء والتاريبية هي اليت سوف تفصل يف كل هذ ةوالدراسات امليدانيالذكاء وإن كانت صادقة يف قياس الشخصية، 
عليها سوف حنذف الفقرة، أو نضعها كما هي يف املقياس النهاصي، بل ويتحدد ترتيبها أيضا يف املقياس وفقا لصعوبتها ) 

 2006 ).  طه، 
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ومن األمور اليت جيب مراعاهتا عند تطوير أدوات القياس درجة صدق وثبات تلك األدوات.  ويرى العديد من 
ن ضعف معامالت الصدق والثبات يعد من األسباب اهلامة يف  هات وبناء مقاييسها أالباحثني يف جمال قياس االجتا

 (. 1990ظهور التناقض يف نتاصج البحوث والدراسات )عودة، 

وأن العديد من الدراسات والبحوث اليربوية توصي بضرورة التشدد يف معامالت الصدق والثبات يف مقاييس 
 200( نتياة ملراجعته أكثر من Schibeci، 1984 (. ودعا شبيكي )1996االجتاهات )الصمادي والسرطاوي،  

دراسة تناولت قياس االجتاهات حنو العلوم لضرورة التشديد على جوانب الصدق والثبات يف األحباث املنشورة يف تلك 
 اجملالت.  

تحقق من صدق أدوات وغالبا ما يعتمد الباحثون على األحكام الذاتية  جملموعة من اخلرباء واملختصني يف ال
القياس، وخصوصا يف مقاييس االجتاهات، حيث تعرض فقرات املقياس على جمموعة من اخلرباء ويطلب منهم إبداء رأيهم 
فيما يتعلق بصدق هذه الفقرات؛ أي مدى انساامها وقدرهتا على قياس االجتاه، وكذلك استخدمت أحكام املختصني 

تستخدم أحكام املختصني كذلك يف تدريج فقرات مقاييس االجتاهات لثريستون،  يف بناء االختبارات حمكية املرجع. و 
كطريقة الفيرات املتساوية البعد، حبيث تقدم جمموعة كبرية من الفقرات لعدد من احملكمني، ويطلب من كل حمكم  أن 

ة، أو مقدار مسامهتها يف يقدر على تدريج من إحدى عشرة نقطة أمهية ظهور أو عدم ظهور كل فقرة يف القاصمة النهاصي
قياس السمة املرغوب قياسها فإذا كان الغرض هو اختيار الفقرات األنسب، فيكون االختيار على أساس التقديرات 
العالية أوال مع وجود االتفاق بني هذه التقديرات اثنيا، أما إذا مل يكن هناك جماٌل لالختيار يف الفقرات فإن  وزن الفقرة 

 (.    1993بية هو وسي  التقديرات)عودة، أو أمهيتها النس

وقد وجهت إىل أحكام املختصني بشكل عام يف خمتلف اجملاالت انتقادات شديدة من قبل العديد من الباحثني 
( أن اإلمجاع بني احملكمني ال يضمن صحة مالءمة األداة لقياس االجتاهات العلمية ,Lucas 1975حيث يرى لوكاس )

 عرف انبثق من املبدأ السياسي الذي أيخذ برأي األغلبية واإلمجاع بينهم، وهذا أمر خاطئ.  حيث إن هذا األسلوب 

املقياس وعدم  تحتليل فقراأنه من الضروري استخدام ( Shrigley&Koballa)،1984ويرى شريغلي وكوابال 
ياس االجتاهات حنو الفيزايء فقرات مق لقام بتحلي( مع ذلك عندما 1989اللاوء إىل آراء احملكمني، واتفق اخلليلي )
 احلكم على ذلك، إال أنه اسيرشد آبراصهم  يف كتابة الفقرات.   احملكمني يفللتحقق من صدقه، ومل يستند إىل  آراء 

( مع  لوكاس ويضيف جوانب أخرى من نقاط الضعف يف استخدام األحكام ,Munby 1982ويتفق منيب )
احملكم خيتلف عن سياق فهم من يطبق عليه املقياس وال يكون املقياس  الذاتية للمحكمني؛ فهو يرى أن سياق فهم

صادقا إال إذا تطابق السياقان، لكنه يرى أن السياق خيتلف من شخص آلخر، وقد خيتلف لنفس الشخص إذا أجري 
ينة من جمتمع قياس اجتاهاته قبل وبعد تنفيذ معاجلة جتريبية عليه، ويقيرح أن تصاغ الفقرات بشكل أسئلة تطرح على ع

 الدراسة املعين ابملقياس ملعرفة السياق الذي يهم كل فقرة.  

( مع الكثري من االنتقادات املوجهة إىل األحكام الذاتية ويعترب استخدام األحكام ,Bratt 1984ويتفق برات )
راءات التحـقق من صدق مصدرا للخطأ يف صدق األدوات انجتا عن العامل البشري، وجيب تناول البعد االنفعـايل يف إجـ
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األدوات، ويقيرح أن يتم كتـابة العـديد من الصـيغ لنفس الفقرة،  م جيـرب املقيـاس ويستخدم احلاسوب إلجراء حتليل 
 multidimensional scaling.  م معايرة متعددة األبعاد  cluster analysisعنقودي 

فاضلة بني أحكام املختصني؛ وذلك نظرا لصعوبة أنه ال يوجد معيار للم (Alderson) ،1993ويرى ألدرسون 
 االتفاق بينهم فاختالف املختصني يعين اختالف األحكام.  

أن أحكام املختصني هي نتاج خلفيات نظرية وعملية فردية، وأن مطوري ( ,Brown 1996ويرى براون )
 ر، وهذا جيعلها عرضة لألخطاء.  االختبارات يستخدموهنا ملرة واحدة، ويعتمدوهنا يف مجيع مراحل بناء االختبا

وعند  مباشر مبستوايت املعرفة عندهم. أن أحكام املختصني تتأثر بشكل (Hajipour، 2003ويرى حاجيبور )
استحالة التحقق من درجة الصدق واملوضوعية يف أحكامهم، فإن االعتماد عليها يزيد من احتمالية الوقوع يف األخطاء، 

 عتماد على أحكام املختصني يف تطوير اختبارات اللغات.   و دعا إىل التقليل من اال

( أن خصاصص احملكم مثل الشدة والتساهل والتفاعل بني احملكم والسمة Cronbach،1995ويرى كرونباخ )
املقيمة تعمل كمصدر للتباين بني تقييمات احملكمني، مع أهنا ليست ذات صلة بعملية التقييم ومعايريه  وتظهر على 

  اين منتظم يهدد صدق وإجراءات التقييم.شكل تب

االختبارات  موطرق تصميحدثت يف غضون العقود املاضية تطورات جوهرية وسريعة يف منهايات القياس النفسي 
وحتليل البياانت املستمدة منها، إال أن  تبناء االختباراواملقاييس، فعلى الرغم من انتشار نظرية القياس الكالسيكية يف 

السيكوميرية املعاصرة، أو تناول العديد من قضااي القياس املنهاية  تمن املشكالية مل تستطع التغلب على كثري هذه النظر 
املهمة؛ وأدى ذلك إىل حمدودية وقلة فاعلية هذه النظرية يف كثري من التطبيقات العملية، لذلك قام علماء القياس جبهود 

ميكن استخدامها يف التغلب على الكثري من املشكالت، أطلق عليها نظرية  حبثية مبتكرة لتطوير نظرية سيكوميرية معاصرة
(، وهذه النظرية بصورة كبرية استندت إىل التقنيات املتقدمة يف Item Response Theory) (IRTاستاابة الفقرة )
 (.  2005احلاسوب )عالم، 

من مشاكل وانتقادات خمتلفة من قبل يتضح من العرض السابق أن استخدام األحكام الذاتية يعاين بشكل عام 
الباحثني، إال أن اللاوء إليها أحياان يكون ضرورة ملحة ال يستغىن عنها وخصوصا يف مقاييس االجتاهات ومن هنا تظهر 
احلاجة  لتطويرها وحتسينها فتأيت هذه الدراسة الستخدام أسلوب يستند إىل النظرية احلديثة يف القياس يف فحص تقديرات 

مني الثناصية ملالءمة فقرات مقاييس االجتاهات ابالعتماد على منوذج احملاوالت ذي احلدين يف فحص تلك األحكام احملك
 واتليا الشرح النظري هلذا األسلوب .  

 له أن يسق  يفضل بعض احملكمني استخدام األسلوب غري املباشر)اإلسقاطي( يف عملية التحكيم، حيث ميكن
من احملكم أن حيدد ما إذا   بأن يطلة من وجهة نظر خبري متخصص بتلك الفقرة؛ أي بدال من رأيه مبدى مالءمة الفقر 

خبري متخصص عليها، ويف هذه احلالة ميكن  قأن يوافكان يوافق على الفقرة أم ال، يطلب منه أن حيـدد احتمـال 
لنظرية على  توزيع ذي احلدين هذه اإىل نظرية ذات احلدين، وتقوم  دالذي يستنمنوذج احملاوالت ذي احلدين  استخدام

اثبتا ، ويكون فيه احتمال الناـاح Bernoulli Distributionأحياان ابسم توزيع برنويل  نذي احلديويسمى توزيـع 
 ( .  Bernoulli Trialعند تكرار التاربة العشواصية أكثر من مرة، وتسمى كل جتربة عشواصية مبحاولة برنويل) ومستقال
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ويرمز له  يسمى جناحارنويل التجارب العشوائية اليت يكون نواجتها انجتني فقط، الناتج األول ويصف توزيع ب
( الذي له توزيع برنويل اخلصائص x(، وحيقق املتغري العشوائي )0ال ويرمز له ابلصفر )(، والثاين فش1ابلواحد)
   -التالية:

 (.  failure)ال (  وإما فشsuccessنتياة احملاولة الواحدة إما جناحا )  .1

 احملاوالت مستقلة .   .2

 نفسه لكل احملاوالت.   pاحتمال النااح  .3

   -( يعطى ابلعالقة التالية:m( من بني عدد احملاوالت )xلذا فإن احتمال ظهور املشاهدة )

   
( 1982 ،Neter, Wasserman & Whitmore) 

تخصص على متصل السمة )التخصصية( وحيدد والنموذج النظري هنا يقوم على أن احملكم حيدد موقع اخلبري امل
موقع الفقرة على نفس املتصل، ويف ضوء هذا النموذج تزداد احتمالية رفض الفقرة كلما زادت التخصصية لدى اخلبري، إذ 
يفيرض أن يزداد عدد املعايري اليت يتم احلكم على الفقرة يف ضوصها؛ أي يتوقع أن تكون فرص رفض الفقرة من قبل اخلبري 

ليلة عندما يكون موقعه على متصل السمة إىل يسار موقع الفقرة وعالية عندما يكون موقعه إىل ميينها، فموقع اخلبري ق
املتخصص يشري إىل احلد األدىن من املعايري اليت يطبقها على الفقرة، وموقع الفقرة يشري إىل عدد املعايري املتحققة يف 

على متصل  biوموقع الفقرة  jθ س ميكن تقدير كل من موقع اخلبري املتخصصالفقرة، ويف ضوء النظرية احلديثة للقيا
( يوضح منحىن احتماالت رفض الفقرة 1)أو القبول( للفقرة من قبل اخلبري، والشكل ) السمة إذا عرف احتمال الرفض

 .السمة متصل على الفقرة وموقع املتخصص اخلبري موقع بداللة

 
 املعايري وعدد التخصصية الفقرة فضر  احتماالت منحىن  :(1 )الشكل

 ,I5, I4, I3) ) هبا اخلاص املنحىن فقرة لكل فقرات، خلمس الفقرة رفض احتماالت منحىن  (1 )الشكل يظهر

I2, I1 ويالحظ من الشكل أن احتمال رفض الفقرة يزداد بزايدة درجة التخصصية لدى احملكم )زايدة عدد املعايري
على جمموعة من احملكمني، ويطلب من كل حمكم أن  فقرات املقياسرفض الفقرة سيتم عـرض املطبقة(.  وملعرفة احتمال 
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ميتلك احلد األدىن من التخصصية من خالل اإلجابة عن السؤال اآليت: " إذا  قبل خبرييقدر احتمال رفض الفقرة من 
ه هذ الذين سيعتربوناخلبـراء مـنهم  كل منهم احلد األدىن من التخصصية، ما عـدد  ملئة خبري ميتلك الفقرةهذه أعطيت 

ذي احلدين حيث يصبح العدد  منوذج احملاوالت؟  "، ويف هذه احلالـة ميكـن تطبيـق الفقرة غري مالصمة لقياس السمة
(، واملطلوب من احملكم هو تقدير عدد اخلرباء الذين يطبقون احلد األدىن من املعايري m( هو عدد احملاوالت )100)

(، وابلتايل ميكن تقدير احتمال رفض الفقرة ابالعتماد على رؤية احملكم للحد األدىن x، وهذا العدد هو )لرفض الفقرة
الفقرة  احتمالية رفضاخلبري املختص لرفض الفقرة واليت يعرب عنها هنا بدرجة التخصص اليت تزداد  اليت ميلكهاللمعايري 

 Many-Facetedراش متعدد األوجه ابلتايل ميكن اسـتخدام منـوذجو  دد املعايري املتحققة يف الفقرة.بزايدهتا وعلى ع

Rasch Model   من خالل برانمجFACETS  لينكر  قام بتطويرهالذيLinacer  هبدف حتليل البياانت املتعلقة
 & Zhu, Ennis،  1998سبيل املثال الفقرة، واملفحوص، واحملكم وهكـذا، ) عدة علىابملفحوصني والناجتة من أوجـه 

Chen    .) 

 ويعد هذا النموذج موسعا لنموذج راش، وهو يستند إىل املعادلة آالتية. 

                                                       
(1998 ،Engelhard & Anderson  ) 

 mمن   jixالعدد هي احتمال احلصول على  2وتكون ابلتايل نتياة املعادلة رقم   mمن  صفر إىل    jixحيث تيراوح   
يري اليت متثل لنا عدد املعا jθ درجة املعايري املتحققة فيها(، و) ibاليت درجة  صعوبتها  iمن اخلرباء الذين سريفضون الفقرة 

)درجة التخصص للخبري( لرفض الفقرة، واليت تقابل قدرة املفحوص يف منوذج راش. وابلتايل ميكن يطبقها اخلبري املختص 
ابالعتماد على  niEابملشاهدات املتوقعة  nixحملكمني من خالل مقارنة عدد املشاهدات املالحظة فحص تقديرات ا

   -النموذج. وميكن فحص الباقيات املعيارية وفق املعادلة التالية:

 
 حيث أن: 

niX :الفقرة يرفضون الذين للخرباء املالحظ العدد i  واملقدر من قبل احملكمn. 
niE  للخرباء الذين يرفضون الفقرة : العدد املتوقعi    .والناتج من النموذج 
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nikπ  احتمال احلصول على العدد :nix  منm  املعايري من قبل احملكم  من اخلرباء الذين ميلكون احلـد األدنـى مـنn  على
   ( Engelhard & Anderson, 1998) ،Iالفقرة 

األخطاء  ة ميكن تلخيصها على شكل  وس   مربعاتوجتدر اإلشارة كذلك ابن قيم هذه الباقيات املعياري 
(Mean Square Error  كإحصاصي يستخدم للحكم على مطابقة منوذج احملاوالت ذي احلدين للبياانت املولدة من )

   -احملكمني والفقرات وحيسب وس  مربعات اخلطأ من املعادلة التالية:

   
لبيــاانت النموذج فإن القيــمة املتوقعة لوس  مربعات اخلطأ ( تعين عدد الفقرات فعندما تطابق ا  Iحيث إن )
وعدد   Z2(، واألساس املنطقي هلذه القيمة املتوقعة مبنية على جمموع مربعات الفروق املعيارية MSE=1تساوي واحدا )

لبياانت تيراوح بني القيمة املطلوبة ملطابقة ا وأن (. Iالفقرات وهي مشاهبة إحصاصيا لتوزيع مربع كاي  بدرجات حرية )
(. وابلتايل ميكن معرفة احملكمني الذين ال تتطابق تقديراهتم Engelhard & Anderson، 1998( )5.1( و )6.0)

مع النموذج ليتم استبعادهم. ولتوضيح منوذج احملاوالت ذي احلدين نفيرض أنه مت عرض مخس فقرات أعدت لقياس اجتاه 
عشرة حمكمني، ومت الطلب من كل حمكم اإلجابة عن السؤال التايل:  من بني مئة ما على جلنة من احملكمني مؤلفة من 

حمكم ميلك كل منهم احلد األدىن من التخصصية قدر عدد الذين سيعتربون هذه الفقرة غري مالصمة لقياس السمة منهم ؟ 
(، ومت تشكيل N=10)( وعدد احملكمني  I=5( وعدد الفقرات ) M=100و يف هذه احلالة يصبح عدد احملاوالت )

 .  1مصفوفة البياانت اليت مت احلصول عليها من احملكمني، ولتكن كما يف اجلدول 

 1 اجلدول

 الفقرة( يف األسلوب الثاين xمصفوفة البياانت ) احملكم 

 الفقرة احملكم
J10 J9 J8 J7 J6 J5 J4 J3 J2 J1 
42 39 40 38 37 70 36 37 37 36 1 
50 46 45 46 47 47 45 42 41 40 2 
74 68 67 68 65 65 65 62 61 60 3 
70 65 65 64 65 66 65 64 62 61 4 
60 27 26 26 25 23 23 22 21 20 5 

( والذي يقوم على منوذج Linacre& Wright، 1994للينكر و رايت ) FACETSوابستخدام برانمج 
، وهو احلد jθ اد احلساابت املتعلقة ابلنموذج واليت متثلراش املتعدد األوجه.  وبتطبيق منوذج احملاوالت ذي احلدين مت إجي

واليت متثل معامل  ibاألدىن للمعايري املطبقة )التخصصية( املقدر من قبل احملكم بوحدات اليرجيح اللوغارتيمي لوجيت، و
يمي  لوجيت ، ابإلضافة  )درجة املعايري املتحققة فيها( املقدر من قبل احملكم بوحدات اليرجيح اللوغارت  iالصعوبة للفقرة

 .  nMSE وقيم الوس  احلسايب ملربعات األخطاء ،niEإىل املشاهدات املتوقعة الناجتة من النموذج 

 .  ib ، jθ  ، niE ، niZ  ، nMSE( مصفوفة البياانت وقيم 2ويلخص اجلدول )
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 4 اجلدول
 حملكمني والفقرات ومتوسط الرافضني للفقرة ومعدل رفض احملكم ومتوسطات مربعات األخطاءالقيم املالحظة والقيم املتوقعة وقيم الباقيات املعيارية ومواقع ا

 الفقرة

معدل  احملكم
الرافضني 

 للفقرة

Bi MSE 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

Eni 
ni1Z 

6 

35.6 

0.08 

3 

7 

36.7 

0.07 

3 

7 

37.7 

-0.14 

3 

6 

39.1 

-0.64 

/ 

0 

47.04 

4.6 

3 

7 

40.18 

0.65 

3 8 

40.81  

-0.57 

4 

0 

41.02 

-0.12 

3 

9 

41.44 

-0.49 

4 2 52.6  

-2.12 
41.2 0.3 2.71 

Eni 
ni2Z 

4 

0 

39.2 

0.16 

4 

1 

40.3 

0.15 

4 

2 

41.3 

0.14 

4 

5 

42.8 

0.44 

4 

7 

50.85 

-0.77 

4 

7 

43.9 

0.63 

4          6 

44.54 

0.29 

4 

5 

44.75 

0.05 

4 

6 

45.18 

0.16 

5 0 56.4 -

1.28 
44.9 0.15 0.3 

3 
niZ  ni E 

6 

0 

60.2 

-0.04 

6 

1 

61.3 

-0.05 

6 

2 

62.3 

-0.06 

6 

5 

63.7 

0.26 

6 

5 

70.83 

-1.28 

6 

5 

64.73 

0.054 

6 8 

65.33 

0.56 

6 

7 

65.53 

0.31 

6 

8 

65.92 

0.44 

7 4 75.2 - 

0.28 
65.5 -0.71 0.24 

4 
niE 

iZn 

6 

1 

59.4 

0.33 

6 

2 

60.4 

0.32 

6 

4 

61.5 

0.52 

6 

5 

62.9 

0.43 

6 

6 

70.1 

-0.89 

6 

5 

63.9 

0.22 

6 4 

64.53  

-0.11 

6 

5 

64.72 

0.06 

6 

5 

65.12 

-0.02 

7 0 74.5  

-1.04 
64.7 -0.67 0.26 

5 
niZ  ni E 

2 
0 

22.8 
-0.66 

2 
1 

23.6 
-0.61 

2 
2 

24.4 
-0.55 

2 
3 

25.5 
-0.58 

2 
3 

32.14 
-1.96 

2 
5 

26.4 
-0.31 

     62 
26.88 
-0.2 

2 
6 

27.05 
-0.24 

2 
7 

27.4 
-0.09 

6      0 
37.2 
4.73 

27.3 0.93 2.78 
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 الفقرة

معدل  احملكم
الرافضني 

 للفقرة

Bi MSE 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

 معدل

 الرفض

 للمحكم

4 3.4 4 4.4 4 5.4 4 6.8 
4 
9 

4 7.8 4 8.4 4 8.6 
4 
9 

5 9.2    

θj - 0.92 - 0.52 - 0.02 - 0.41 0 .18 -0.01 - 0.70 - 0.6 - 0.50 0 .4    

MSE 0.12 0.1 0.12 0.24 5.6 0.19 0.16 0.04 0.09 5.93    
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ابة الذين يستطيعون رفض الفقرة هي مبث أن تقديرات احملكمني لعدد اخلرباء 2يتضح من اجلدول 
بلغ الوس  احلسايب لتقدير احملكمني لعدد اخلرباء الذين يستطيعون رفض الفقرة  تقدير ملعايري الفقرة، فمثالا 

تصبح قيمة معيار الفقرة املقدر من قبل احملكمني تساوي  100وبقسمة الوس  احلسايب على  2.41األوىل 
.  655.0ولغاية  273.0ايري للفقرات املقدرة من قبل احملكمني ميراوحة ما بني ولذا تصبح قيم املع 412.0

بوحدات التدريج اللوغاريتمي لوجيت الناجتة من منوذج  biأما معامالت الصعوبة )مواقع الفقرات( 
لوجيت، وكذلك يوضح اجلدول  93.0ولغاية  -71.0 ، فقد تراوحت منBTMاحملاوالت ذي احلدين 

.  4.0إىل  -92.0من النموذج ملواقع احملكمني حيث تراوحت قيم مواقع احملكمني من  ةاملولد القيم
أن هناك ثالث  2وابالعتماد على نتاصج مطابقة البياانت لنموذج احملاوالت ذي احلدين يتضح من اجلدول 

مشاهدات من أصل مخسني مشاهدة مل تطابق البياانت، حيث كانت قيمة الباقيات املعيارية 
Standardized  Residuals  فمثال القيمة املتوقعة لعدد اخلرباء الذين يرفضون الفقرة 2هلا أكرب من  .

وهي ذات داللة إحصاصية، والقيم األخرى  70( أقل من القيمة املالحظة J5للمحكم ) 04.47بلغت  1
اط مربعات وتلخصت البواقي املعيارية على شكل أوس 5والفقرة  1على الفقرة ( 10Jتعود للمحكم )

وللفقرات من  93.5ولغاية  04.0ابلنسبة للمحكمني من  nMSE( وتراوحت قيم nMSEاخلطأ )
 .   78.2إىل  24.0

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن هذا النموذج ميكن من خالله معايرة تقديرات احملكمني والفقرات على  
اليت هتدف  Map of Variable وذلك من خالل خريطة املتغري Common Scaleتدريج مشيرك 

 .  2إىل حتديد مواضع كل من احملكمني و الفقرات على نفس التدريج كما يف الشكل 

 
 ( خريطة املتغري للمحكمني والفقرات2الشكل: )

كان األكثر تشددا يف قبوله للفقرات، ويتضح كذلك أن   10أبن احملكم رقم  2يتضح من الشكل 
 ن قبل احملكمني.  حصلت على أعلى تقدير م 5الفقرة رقم 
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ويف ضوء العرض التوضيحي السابق يتبني األساس النظري واملنطقي الذي ستقوم عليه هذه 
 الدراسة يف استخدام أسلوب منوذج احملاوالت ذي احلدين.  

  مشكلة الدراسة:  

اعتاد الباحثون عند تطوير أدوات القياس وخصوصا يف مقاييس االجتاهات، عرض فقرات املقياس 
جمموعة من احملكمني الذين يدعي الباحث أهنم من ذوي االختصاص، والحظنا يف ضوء ما تقدم أن  على

أحكام املختصني تعاين وتواجه كثريا من املشاكل و االنتقادات، إال أن استخدامها يكون أحياان ضرورة 
لقياس واحلكم على ملحة وال نستطيع جتنبها يف كثري من املواقف، فهي تستخدم كثريا يف تطوير أدوات ا

 مصداقيتها.  

وترد االنتقادات املوجهة ألدوات القياس إىل أن األشخاص الذين يقومون بتطويرها غري مؤهلني، وال 
توجد معايري لألشخاص الذين يقع عليهم االختيار يف احلكم عليها؛ فقد يلاأ بعض احملكمني إىل احلكم 

قرات ا بشكل عشواصي، وقد يتشدد بعضهم يف قبول فعلى مدى مالءمة فقرات املقياس لقياس اجتاه م
ال من اآلخرين من خالل عملية التسرع يف إبداء األحكام، وقد تعتمد االستبانة، يف حني جتد تساه

ال مصداقية األداة عرضة للخطأ وجما تقديراهتم على انفعاالهتم النفسية والظروف احمليطة هبم مما جيعل
لفحص تقييمات هؤالء احملكمني هبدف الوقوف على جوانب مهمة فيها للشك.  ومن هنا تظهر احلاجة 

والعمل على تقييمها وإمكانية حتسني جودهتا، فتأيت هذه الدراسة هبدف استخدام أسلوب منوذج احملاوالت 
ذي احلدين لفحص تقديرات احملكمني يف ضوء النماذج احلديثة لنظرية استاابة الفقرة واليت من خالهلا 

احملكمني الذين تكون تقديراهتم غري مالصمة مع جمموعة  ني تلك التقييمات، والكشف عنميكن حتس
التحكيم ودراسة أثر ذلك على صدق وثبات األداة عند التطبيق،  احملكمني، ليتم استبعادهم من عملية

 تية:   وذلك بعد عملية التحليل لتقديرات احملكمني.  وتتحدد مشكلة الدراسة ابإلجابة عن األسئلة اآل

( يف ثبات املقياس قبل فحص تقييمات احملكمني،  α= 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصاصية ) .1
 وبعدها ابستخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين؟  

( يف صدق املقياس قبل فحص تقييمات احملكمني،  α= 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصاصية ) .2
  احلدين؟وبعدها ابستخدام منوذج احملاوالت ذي 

 الدراسة:   أهمية

يعد صدق األدوات اليت يستخدمها الباحثون من األمور املهمة جدا يف البحث اليربوي،    
وخصوصا عندما يرغبون بتعميم نتاصج دراساهتم، وكثريا ما يلاأ الباحثون إىل تطوير االستباانت 

ويعتمد الباحثون على مساعدة واستخدامها جلمع بياانهتم واليت تتطلب مهارة وجهدا يف تصميمها. 
املختصني يف التحقق من صدق هذه األدوات إال أن اختيارهم للمحكمني قد ال يتم وفق املعايري؛ مما 
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جيعلها عرضة للشك واألخطاء وضعف الصدق، مما يؤدي إىل عدم سالمة نتاصج الدراسة أبكملها وعدم 
يكون مضيعة للوقت واجلهد واملال للباحث أو  صحة وسالمة النتاصج جتعل البحث بال قيمة وال يعدو أن

املستفيد من البحث وكل هذا حيصل ألن بعض احملكمني ال ميلكون اخلربة، أو ال يبدون االهتمام الالزم. 
واملشكلة اليت تواجه هؤالء الباحثني تتمثل يف كيفية استبعاد هؤالء احملكمني بطريقة علمية، بل كيفية 

 جوانب الضعف اليت من املمكن أن تعيري دراسته.    ختليص الباحث لدراسته من

إن هذه الدراسة تطمح إىل حتسني وتطوير آلية التحكيم، لفحص تقديرات احملكمني وتقدمي وسيلة  
يستفيد منها الباحثون يف التحقق من صدق أدواهتم، وذلك من خالل توظيف أحد مناذج النظرية احلديثة 

قديرات احملكمني الثناصية ملدى مالءمة فقرات مقاييس االجتاهات يف القياس لتطوير أسلوب لفحص ت
والعمل على ضب   تقديراهتم، وبذلك توفر احللول املناسبة للمشاكل واالنتقادات املوجهة للطرق املتبعة يف 
احلكم على مدى مالءمة فقرات مقاييس االجتاهات، واملتمثلة ابألحكام الذاتية جملموعة من اخلرباء، وهذا 
سيؤدي إىل تطوير األدوات املستخدمة من قبل الباحثني يف حبوثهم.  إن جممل اهلدف األساسي من هذه 
الدراسة هو حتسني جودة حكم اخلرباء يف مقاييس االجتاهات بواسطة تاليف عشواصية التحكيم، وإجياد آلية 

نموذج املستخدم يف هذه للتحقق من صدق التحكيم، وذلك عن طريق استبعاد احملكمني غري املطابقني لل
 النظرية احلديثة يف القياس.   ىأساسا علالدراسة، واليت تقوم 

 أدبيات الدراسة:  

األدب  إىللقد حظي موضوع فحص تقديرات احملكمني ابهتمام بعض الباحثني، وعند الرجوع 
عددة منها: فحص أثر النظري والدراسات السابقة تبني أن اهتمام الباحثني يف هذا اجملال كان يف جوانب مت

خصاصص احملكمني على دقة التحكيم، أو مقارنة أحكام املختصني بغري املختصني، أو فحص أثر اخلربة 
 والتدريب على جودة ودقة التحكيم ابلطرق اإلحصاصية التقليدية.  

يف حتليل تقديرات احملكمني ابستخدام منوذج دراسات استخدمت النماذج احلديثة وبعض ال
ت ذي احلدين يف فحص جودة تقديرات احملكمني يف تقدير عالمة القطع على االختبارات حمكية احملاوال

املرجع، ففي جمال فحص أثر خصاصص احملكم على دقة التحكيم، قامت وكسلي ويوتز 
(1985،Wexely&Youtz)  بدراسة هدفت إىل فحص العالقة بني خصاصص احملكم ودقته، حيث مت

خصية واخلصاصص املعرفية واملتغريات املتعلقة ابلعمل، واعتقادات احملكم عن دراسة بعض اخلصاصص الش
سنة، ومبتوس   5.44ممرضة خبرية، متوس  أعمارهن  24الطبيعة البشرية، واشتملت عينة الدراسة على 

سنة، مبتوس  خربة   4.38ممرضة مساعدة، متوس  أعمارهن  82سنة، قمن ابإلشراف على   3.7خربة  
ممرضات مساعدات ابملتوس  وملدة عام كامل، وقامت  6حبيث أشرفت كل ممرضة خبرية على  سنة، 7.4

املشرفات بتقييم املمرضات املساعدات يف هناية العام، وطبقت الباحثتان مخسة مقاييس نفسية من أجل 
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املقاييس دراسة اخلصاصص املتعلقة ابملمرضات املشرفات، وحسبت املتوسطات واالحنرافات املعيارية على 
 النفسية، وكذلك اخلصاصص السيكوميرية لفقرات املقاييس، ومعامالت االرتباط.  

النتاصج  بينتوأظهرت النتاصج أن هناك عالقة ارتباطيه بني خصاصص احملكم ودقة التحكيم، حيث 
بية لآلخرين أن اعتقادات احملكم عن اآلخرين مهمة يف دقة التقييم، فاحملكمون املتساهلون ينظرون نظرة إجيا

والطبيعة البشرية، حيث ينظرون إليهم على أهنم حمبون لغريهم، ويستحقون الثقة، ومستقلون، لذلك كانت 
تقديراهتم عالية وقليلة التباين وقليلة الدقة، يف حني أن احملكمني املتشددين والذين يعتقدون بتغري الطبيعة 

 تقديراهتم عالية التباين وأكثر دقة.   البشرية  يوزعون تقديراهتم وينشروهنا، فلذلك كانت

( فقد هدفت إىل توضيح العالقة بني درجات جمموعة من احملكمني، 2003أما دراسة املقرن والورع )
من خالل استكشاف مدى جتانس أو تباعد درجاهتم املعطاة ملشروعات طالب يف مقرر التصميم 

مارة والتخطي  جبامعة امللك سعود يف الرايض، وشارك املعماري، يف قسم العمارة وعلوم البناء يف كلية الع
وحمكمون خارجيون مل يسبق هلم  املقرر وعددهم سبعة، ةهي: أساتذيف عملية التقييم ثالث فئات خمتلفة 

طالبا.  وبلغ عدد  48أنفسهم وعددهم  أن حضروا مناقشات مشاريع الطلبة وعددهم مخسة، والطلبة
شروعا. واختربت الدراسة ثالثة فرضيات إحصاصية تتمحور حول: عدم م 28املشاريع يف هذه الدراسة 

اختالف درجات احملكمني املعطاة ملشروعات التصميم املعماري املقدمة من الطلبة، واستخدم اختبار )ت( 
للمقارنة بني درجات احملكمني، وخلصت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصاصيا بني متوس  الدرجات اليت 

كمون ملشروعات الطالب، واتضح أن مصدر هذه الفروق نتج من ابتعاد درجات احملكمني وضعها احمل
الزاصرين عن الدرجات األخرى من احملكمني، وتساهم نتاصج هذه الدراسة يف بيان أسباب التقارب أو 
 التعارض احملتملة يف درجات احملكمني، وتشاع على املسامهة يف مناقشة مداخل فلسفية جديدة للنقد

 املعماري، ميكن استعماهلا يف حتكيم مشروعات الطالب.  

ويف جمال استخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين يف تقييم تقديرات احملكمني قام اجنلهارد واندرسون 
(1998  ،Engelhard & Anderson بدراسة بعنوان: "استخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين )

ستوايت األداء"، وهدفت هذه الدراسة لوصف أسلوب جديد لفحص تقديرات احملكمني يف تقدير م
لفحص جودة األحكام القيمية للمحكمني اليت يتم احلصول عليها من تقديرات التحكيم، ابستخدام منوذج 

حمكما، طلب منهم تقدير درجة القطع الختبار رايضيات  26ذي احلدين.  وتكونت عينة الدراسة من 
تيار من متعدد للصف احلادي عشر يف ثالث جوالت حتكيمية متعاقبة فقرة من نوع االخ 60مكون من 

ابستخدام أسلوب أجنوف املعدل، يف اجلولة األوىل قدر احملكمون درجة القطع لالختبار دون تزويدهم 
مبعلومات عن الفقرات، ويف اجلولة الثانية مت تزويد احملكمني مبعلومات عن تقديراهتم يف اجلولة األوىل ومتثلت 

لوس  احلسايب، أعلى تقدير وأدىن تقدير وطلب منهم تقدير درجة القطع يف ضوء املعلومات املتوفرة، ويف اب
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اجلولة األخرية مت تزويد احملكمني مبعامالت الصعوبة الفعلية للفقرات واليت مت احلصول عليها جتريبيا، 
لقطع لالختبار.  واستخدم برانمج ومعلومات عن تقديراهتم يف اجلولة الثانية، وطلب منهم تقدير درجة ا

FACETS  لتحليل البياانت املولدة من اجلوالت الثالث لفحص جودة تقديرات احملكمني ابستخدام
منوذج ذي احلدين.  وأظهرت النتاصج وجود اختالفات واضحة يف معامالت الصعوبة املقدرة من احملكمني 

لصعوبة املقدرة من احملكمني مع اجلوالت، وبلغت يف كل جولة حتكيمية، وأظهرت استقرارا يف معامالت ا
وكانت أعلى قيمة، وأشارت النتاصج إىل وجود اختالفات واضحة بني احملكمني  92.0قيمة معامل الثبات 

 يف رؤيتهم للحد األدىن للكفاية، وكانت هذه الفروق تزيد مع اجلوالت.  

تقديرات  ت ذي احلدين؛ لفحص جودة( ابستخدام منوذج احملاوال2005ويف األردن قام بين عطا )
 احملكمني لدرجة القطع الختبار حمكي املرجع بداللة عدد بداصل الفقرة يف الرايضيات.  

 عدد البداصل يففقرة من نوع االختيار من متعدد، بثالثة مناذج ختتلف  30وتكون االختبار من 
لبا وطالبة من الصف العاشر طا 343فق  يف ثالث جوالت حتكيمية.  وتكونت عينة الدراسة من 

 حمكما من املعلمني، ومت توزيع احملكمني على ثالث جمموعات متساوية.   45األساسي، و

لفحص جودة تقديرات احملكمني من خالل منوذج ذي   FACETSواستخدم الباحث برانمج 
 تعزى لصاح احلدين، وأظهرت النتاصج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصاصية بني تقديرات احملكمني

اجلولة التحكيمية، وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لعدد بداصل الفقرة، وكشفت النتاصج عن أن عدد 
احملكمني الذين مل تتوافق تقديراهتم مع توقعات النموذج كان متقاراب يف اجلولتني األوىل والثانية جلميع مناذج 

ن هناك حتسن ملحوظ على عدد احملكمني الذين توافقت تقديراهتم مع النموذج، االختبار، يف حني كا
وبينت النتاصج أن هناك تباينا يف تقديراهتم للحد األدىن من الكفاية لفقرات مناذج االختبار الثالث من 

قطع لنماذج خالل حتليل البواقي املعيارية لتقديراهتم.  كما أظهرت النتاصج أن تقديرات احملكمني لدرجات ال
االختبار اتسقت يف اجلولة الثانية، وأن التباين بني احملكمني قد اخنفض يف هذه اجلولة، وبعد استبعاد 
احملكمني الذين مل تتطابق تقديراهتم مع النموذج كشفت النتاصج أبن عالمات القطع املقدرة لنماذج اإلختبار  

بة استقر يف اجلوالت التحكيمية خاصة يف اجلولة كانت متقاربة يف مجيع اجلوالت، وأن ثبات تصنيف الطل
الثانية، وكشفت أيضا عن ارتفاع معامالت دقة القرار لتصنيف الطلبة جلميع مناذج االختبار على مدار 

 اجلوالت الثالث.  

نالحظ من العرض السابق هلذه الدراسات أن اهتمامات الباحثني قد ركزت على مقارنة أحكام 
ختصني، ودراسة اخلصاصص املتعلقة ابحملكم، وأثر ذلك على دقة وأخطاء التحكيم، املختصني مع غري امل

حيث أظهرت نتاصج هذه الدراسات أنه ليس من السهولة استبدال أحكام املختصني بغري املختصني، 
وتبقى مسألة اختيار احملكم املختص مسألة صعبة ومهمة، وإن تدريب احملكم أمر مهم يف حتسني أحكامه 
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أظهرت بعض  دالتحكيم. ولقت الدراسات أن اخلصاصص املتعلقة ابحملكم تلعب دورا مهما يف دقة وبين
الدراسات اآلاثر السلبية خلصاصص احملكمني مثل الشدة واللني والنزعة املركزية وضيق املدى وتفاعل احملكم 

 وغريها على دقة تقييماهتم.  

احلديثة إىل جانب النظرية التقليدية يف القياس يف وأيدت نتاصج الدراسات أمهية استخدام النماذج  
دراسة اخلصاصص السيكوميرية ألدوات القياس، ونظرا ملا تلعبه األحكام الذاتية يف التحقق من صدق 
مقاييس االجتاهات فإن نتاصج هذه الدراسات تربر أمهية استخدام هذه النماذج يف التحقق من ذلك، 

من  تمقاييس االجتاهاوهنا ستعيد النظر يف طريقة التحقق من صدق والذي يتمثل يف هذه الدراسة، ك
  .  تقييمات احملكمنيخالل استخدام منوذج من مناذج النظرية احلديثة يف القياس لفحص 

 الطريقة واإلجراءات  
 جمتمعات الدراسة وعيناتها:  

 الطلبة   :أوال

مديرية تربية إربد األوىل، والبالغ  تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف العاشر يف مدارس
طالبة(، واليت مت احلصول عليها من قسم التخطي   3993 طالب، 3964طالبا وطالبة ) 7957عددهم 

مدارس حيث مت اختيار شعبة، أو شعبتني  9يف مديرية تربية إربد األوىل، وتكونت عينة الدراسة من 
 عشواصيا من كل مدرسة.    

 اثنيا: احملكمون.  

حمكما من معلمي الرايضيات، ومشريف الرايضيات وأعضاء هيئة  150عينة احملكمني من   كونتت
تدريس جامعات حكومية وخاصة يف الرايضيات والقياس والتقومي واملناهج وعلم النفس، ومن طلبة 

داد أع  3الدراسات العليا يف القياس والتقومي وأساليب تدريس الرايضيات يف األردن. ويوضح اجلدول 
 احملكمني موزعني حسب املؤهل العلمي.  
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  3اجلدول 
 أعداد احملكمني ومؤهالهتم العلمية 

 الدرجة العلمية العدد الكلي
 دكتوراه 31
 ماجستري 55
 بكالوريوس 64
 اجملموع 150

 أداة الدراسة:  

(، 1980الين )متثلت أداة الدراسة يف مقياس االجتاهات حنو الرايضيات الذي طوره أبوزينة والكي
 12فقرة موزعة ابلتساوي على ستة مقاييس فرعية، وألغراض الدراسة احلالية مت إضافة   60ويتكون من 

فقرة أخرى قدر الباحث أن غالبيتها العظمى ليس هلا عالقة بقياس االجتاهات حنو الرايضيات، وذلك لغاية 
يف كل بعد، وابلتايل أصبح املقياس مكوان  وبواقع فقرتنياالستفادة منها يف الكشف عن جدية التحكيم، 

 فقرة لكل بعد 12فقرة بواقع  72من 
 مت التحقق من الدالالت التالية عن صدق املقياس:    صدق املقياس:  

مستخلصة من التحليل النظري الذي سبق إعداد املقياس الذي تضمن تعريف املفهوم  األوىل:
صياغة الفقرات وفق العالقة املنطقية بني مضمون الفقرة والتعريف املقاس وحتديد أبعاده وتعريفها إجراصيا و 

 اإلجراصي للبعد املقاس.  

تعرب عن نوع من صدق املفهوم املتحقق يف أحكام املختصني الذين عرض عليهم املقياس،  الثانية:
 .   وأبدوا أحكامهم حول ارتباط الفقرات ابلبعد املقاس والتعديالت امليرتبة على هذه األحكام

مت حساب معامالت االرتباط بني املقاييس على األبعاد الفرعية، وذلك من خالل  الثالثة:
 التحليالت على عينة التاريب وأيدت نتاصج صدق املقياس من حيث أهنا توضح التكوين العاملي املتوقع.  

د املقياس من ( معامالت الثبات النصفية ألبعا1980استخرج أبو زينة والكيالين ) ثبات املقياس:
براون  -فردا، وتراوحت القيم الناجتة بعد تصحيحها مبعادلة سبريمان 84استااابت عينة جتريبية مكونة من 

على األبعاد املختلفة للمقياس.  وقد عدت قيم معامالت الثبات مقبولة ألغراض  88.0 إىل 63.0بني 
 تطبيق املقياس يف الدراسة.  
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 يف الدراسة احلالية:   اخلصائص السيكومرتية للمقياس

 أوال: صدق املقياس   

 مت التحقق من صدق املقياس من خالل الدالالت اآلتية:  

حساب معامالت االرتباط بني املقاييس على األبعاد الفرعية، وذلك من خالل  :األوىل
ة أقل من نظريهتا التحليالت على عينة الدراسة ولوحظ أن معامالت االرتباط فيما بني األبعاد واألداة الكلي

يف املقياس األصلي، ورمبا يعود ذلك إىل جتانس أفراد الدراسة احلالية، حيث مجيعهم يف صف واحد، أما 
 أفراد الدراسة األصلية، فكانوا من فئات خمتلفة يف الصفوف واملستوى التعليمي.    

بني عالمته يف التحصيل حساب معامل االرتباط بني عالمة الطالب على مقياس االجتاهات و  الثانية:
، وذلك من خالل عملية 2009 -2008الدراسي يف مادة الرايضيات للفصل الدراسي األول لعام 

 54.0طالبا وطالبة، حيث بلغ معامل االرتباط   413التحليل على استااابت عينة الطلبة املكونة من 
 .  01.0وهو  ذو داللة إحصاصية عند مستوى داللة 

 قياس يف هذه الدراسة  اثنيا: ثبات امل

 وطالبة طالبا 413استخرجت معامالت الثبات النصفية من استااابت عينة الطلبة واملكونة من 
واليت أجريت عليها عملية حتليل الفقرات يف هذه الدراسة، وتراوحت القيم الناجتة بعد تصحيحها مبعادلة 

ألغراض استخدام املقياس يف الدراسة  وتعد هذه القيم كافية 90.0 إىل 79.0براون بني   -سبريمان
 احلالية.  

 إجراءات الدراسة:  

 فيما يلي عرض للخطوات اليت اتبعها الباحث للوصول إىل نتاصج الدراسة.   

 أوال: حتكيم املقياس من احملكمني.  

نة فقرة على األبعاد الستة، مت عرضه على عي 72بعد تصميم املقياس بصورته النهاصية، واملكون من 
احملكمني، إلجراء عملية التحكيم ابألسلوب املقيرح، حيث طلب من كل حمكم أن يقوم بتقدير عدد 
اخلرباء الذين سيعتربون الفقرة مالصمة لقياس االجتاه فيما لو أعطيت ملئة خبري متخصص يف تلك الفقرة، 

للمحكمني، ومت  وأن يقوم بوضع ذلك العدد يف العمود املخصص، وقد شرحت هذه التعليمات شفواي
احلصول على موافقة وزارة اليربية والتعليم لعرض املقياس على عينة من معلمي الرايضيات يف املدارس التابعة 

 ملديرية تربية اربد األوىل .  
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 مقياس االجتاه حنو الرايضيات على الطلبة.   قاثنيا: تطبي

ى عينة الطلبة، بعد احلصول على فقرة بتدريج مخاسي )ليكرت(، عل 72طبق املقياس املكون من 
موافقة وزارة اليربية والتعليم  لتطبيق هذا املقياس على مدارس مديرية تربية إربد األوىل، ومت توضيح  طريقة 

 االستاابة عليه.  

 مجع البياانت وختزينها.   اثلثا:

ة احملكمني، ومت مجعت االستباانت اليت مت احلصول عليها من خالل التطبيق على عينة الطلبة وعين
حصر أعدادها، وترقيمها وحفظها يف ملفات خاصة، كما مت احلصول على عالمات الطلبة يف التحصيل 

م وذلك من خالل عالماهتم يف دفاتر  2009-2008لعام  األولالدراسي يف مادة الرايضيات للفصل 
الطلبة، وعالماهتم يف التحصيل املعلمني يف املدارس املختلفة وبعد ذلك مت إدخال استااابت  احملكمني و 

 يف ملفات خاصة ابحملكمني وابلطلبة.     SPSSبرانمج التحليل اإلحصاصي  إىلالدراسي 

 حتليل البياانت ومعاجلتها إحصائيا   رابعا:

 مرت عملية حتليل البياانت ابخلطوات اآلتية:  

 على ملفات احملكمني، مت حتليل استااابت احملكمني SPSSمن خالل برانمج التحليل اإلحصاصي  (1
ومت استخراج املتوسطات احلسابية والنسب املئوية للفقرات، ومت حتديد الفقرات اليت أمجع عليها ما 

 من احملكمني.   %80أو  %70نسبته على األقل 

حللت استااابت الطلبة على الفقرات اليت مت اإلمجاع عليها من قبل احملكمني، كما ظهرت من  (2
حسب معامل االرتباط بني عالمة SPSS خالل برانمج التحليل اإلحصاصي  .(  ومن1اخلطوة )

الطالب على مقياس االجتاهات وبني عالمته يف التحصيل الدراسي يف مادة الرايضيات للفصل 
كمؤشر على صدق مقياس االجتاهات، واستخرج معامل ثبات   2009-2008الدراسي األول لعام 

 دلة كرنباخ ألفا، ومؤشرات التمييز للفقرات.   االتساق الداخلي للفقرات وفق معا

( لتحليل استااابت احملكمني اليت مت احلصول عليها من  FACETSاستخدم برانمج التحليل )  (3
منوذج احملاوالت ذي احلدين، ومت تفحص األشخاص الذين ال تتطابق بياانهتم اإلحصاصية مع هذا 

ملف البياانت اخلاص بنموذج احملاوالت ذي  النموذج، وحصرت أعدادهم وأسقطت استااابهتم من
 احلدين.  

بعد إسقاط استااابت احملكمني الذين ال تطابق بياانهتم اإلحصاصية النموذج يف هذا األسلوب، أعيد  (4
 %70حساب نسب االتفاق على الفقرات، ومت حتديد الفقرات اليت أمجع عليها ما نسبته على األقل  

 من احملكمني .   %80أو 
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حتليل استااابت الطلبة على الفقرات اليت مت اإلمجاع عليها من قبل احملكمني ، بعد إسقاط  أعيد (5
استااابت احملكمني الذين ال تتطابق بياانهتم اإلحصاصية مع النموذج يف هذا األسلوب، وحسب 
معامل االرتباط بني عالمة الطالب على مقياس االجتاهات وعالمته يف مبحث الرايضيات للفصل 

م،  كمؤشر على صدق مقياس االجتاهات، واستخرج معامل  2009-2008دراسي األول لعام ال
 ثبات االتساق الداخلي للفقرات وفق معادلة كرنباخ ألفا، ومؤشرات التمييز للفقرات.    

ملقارنة معامالت الصدق استخدم اختبار مقارنة معاملي االرتباط للبياانت املرتبطة، وذلك بعد تعديل  (6
الصدق الظاهر بعد تطبيق النموذج يف هذا األسلوب ،وذلك نظرا الختالف التباين يف  معامل

   اآلتية : لمعادلة التعديمن خالل استااابت الطلبة على األداة قبل وبعد تطبيق النموذج، وذلك 

 حيث

  YXρ    .معامل الصدق بعد التعديل  : 

′ρy′x    .معامل الصدق قبل التعديل : 
′x2  σ اين اجملموعة قبل التعديل .: تب 

  : تباين اجملموعة بعد التعديل.     

 (1979 ،Allen & Yen  )   
ومتت مقارنة معامالت الثبات لألداة قبل إسقاط استااابت احملكمني غري املطابقني للنموذج  

 تبار معامليابستخدام اخ 5،6وبعده هلذا النموذج، أي مقارنة معامالت الثبات اليت ظهرت يف اخلطوتني 
 (.  W( )2000،Alsawalmeh&Feldtبراون للبياانت املرتبطة ) مبعادلة سبريمان املعدلني الثبات

مت مقارنة معامالت الثبات من خالل استخدام اختبار مقارنة معامالت الثبات الختبارين طبقا على  -8
 (  Alsawalmeh&Feldt, 1994نفس العينة. )
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 ومناقشتها   النتائـج

بة عن أسئلة الدراسة املتعلقة مبقارنة اخلصاصص السيكوميرية )الصدق، الثبات( للمقياس قبل لإلجا
فحص تقييمات احملكمني وبعدها ابستخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين، جرى حتليل تقييمات احملكمني 

التفاق فقرة ابستخدام هذا األسلوب يف التحكيم، وحسبت نسب ا 72على فقرات املقياس املكون من 
، و %70فقرة قد حققت معيار  38وتبني  أن  حمكما. 150على الفقرات بني احملكمني البالغ عددهم 

وقد حسب مؤشر التمييز ) معامل ارتباط الفقرة ابألداة (، لكل .   %80فقرة قد حققت معيار  26أن 
 %80عتمدة وفق معيار ، وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرات امل%70فقرة من الفقرات املعتمد وفق معيار 

بوسي  يساوي  63.0و  29.0متضمنة يف تلك الفقرات، وتبني أن معامالت التمييز تراوحت بني 
، أما الفقرات األصلية %16، وتتضمن هذه الفقرات فقرتني من الفقرات املضافة للمقياس بنسبة 47.0

 .   %60يف املقياس فتبلغ نسبتها 

عامل االرتباط بني عالمة الطالب على األداة كمقياس وقد جرى تقدير معامل الصدق وفق م
م،  2009-2008لالجتاهات حنو الرايضيات، وعالمته يف مبحث الرايضيات للفصل الدراسي األول لعام 
فقرة  38األوىل من  يف كلتا األداتني.  ومت تقدير الثبات لألداتني وفق معامل كرونباخ ألفا، حيث تتكون

وتبني أن معامل   ،%80فقرة معتمدة وفق معيار 26وتتكون الثانية من  ،%70معتمدة وفق معيار 
الرايضيات، وعالمته يف مبحث  االرتباط بني عالمة الطالب على هذه الفقرات كمقياس لالجتاهات حنو

وهو  55.0على صدق املقياس قد بلغ  م كمؤشر 2009-2008الرايضيات للفصل الدراسي األول لعام 
 .   01.0عند مستوى داللة ذو داللة إحصاصية 

فقرة اليت مت اعتمادها وفق  38وتبني أن معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ ألفا لألداة املكونة من 
 تقريبا.   88.0قد بلغ  %70معيار 

وتبني أن معامل االرتباط بني عالمة الطالب على هذه الفقرات كمقياس لالجتاهات حنو 
م كمؤشر على  2009-2008لرايضيات للفصل الدراسي األول لعام الرايضيات، وعالمته يف مبحث ا

وتبني معامل الثبات وفق  01.0وهو ذو داللة إحصاصية عند مستوى داللة  565.0صدق املقياس قد بلغ 
 ،.  866.0قد بلغ  %80فقرة اليت مت اعتمادها وفق معيار  26معادلة كرونباخ ألفا لألداة املكونة من 

احملكمني للفقرات وفق أسلوب التحكيم ابستخدام منوذج احملاوالت ذي ومت فحص تقييمات 
فقرة إىل ذاكرة  72حمكما لفقرات املقياس البالغ عددها  150احلدين، حيث أخضعت تقييمات 

املصمم لتحليل البياانت وفق منوذج  ((FACETSاحلاسوب، وجرى حتليلها ابستخدام برانمج التحليل 
هذا الربانمج حبذف احملكمني الذين ال تتالءم استااابهتم مع مجيع احملكمني  راش متعدد األوجه، ويقوم

 وهم الذين ال تتطابق بياانهتم اإلحصاصية مع النموذج.     
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أعداد ونسب احملكمني املطابقني وغري املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين  4ويوضح اجلدول    
 موزعة حسب املؤهل العلمي للمحكم.  

 4دول رقم اجل

أعداد ونسب احملكمني املطابقني وغري املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين موزعة حسب املؤهل 
 العلمي للمحكم

 اجملموع
 النسبة

 املئوية

املطابقون لنموذج ذي 
 احلدين

 النسبة

 املئوية

غري املطابقني 
لنموذج ذي 

 احلدين

 الدرجة العلمية

 الدكتوراه 25 %80 6 %20 31
 املاجستري 43 %78 12 %22 55
 البكالوريوس 46 %72 18 %28 64
 اجملموع 114 %76 36 %24 150

 أن أعداد احملكمني غري املطابقني للنموذج الثاين كانت عالية جدا يف ( 4يتضح من اجلدول )
 حيملون ممن  ٪78خمتلف الدرجات العلمية، وكانت أعالها نسبيا يف درجة املاجستري، حيث ما يقارب 

مل تتطابق بياانهتم  من مجيع احملكمني %76درجة املاجستري، مل تطابق بياانهتم اإلحصاصية هذا النموذج، و
النموذج واليت متثل معيار  اإلحصاصية مع هذا النموذج. وتراوحت الدرجات اللوجستية للمحكمني يف هذا

( ووجد أن املتوس   12.0 إلـى  – 68.0احملكم يف األساس النظري الذي يقوم عليه النموذج بني )
(، وحسب األساس النظري هلذا النموذج فإنه كلما قل معيار احملكم،  - 22.0احلسايب لـهذه الدرجـات ) 

حمكما كانت درجاهتم اللوجستية  144فإن احملكم يعترب متساهال يف قبوله للفقرات، ووجد الباحث أن 
ل يف قبول الفقرات يف هذا األسلوب من التحكيم. سالبة؛ أي أن غالبية احملكمني اتصفوا بصفة التساه

حمكما  114وجرى إسقاط تقييمات احملكمني غري املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين والبالغ عددهم 
من ملف بياانت احملكمني، وأعيد حساب نسب االتفاق على  الفقرات  من خالل تقييمات احملكمني 

يف اعتماد  %80و  ٪70مع هذا النموذج، وأعيد تطبيق معيار الذين تطابقت بياانهتم اإلحصاصية 
الفقرات، وكذلك تقدير اخلصاصص السيكوميرية على مقياس االجتاهات الستااابت الطلبة البالغ عددهم 

فقرات قد حققت معيار  10، وأن %70فقرة قد حققت معيار  27أن طالبا وطالبة. وتبني  413
80%  . 
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) معامل ارتباط الفقرة ابألداة (، لكل فقرة من الفقرات املعتمد وفق وقد حسب مؤشر التمييز   
متضمنة يف تلك الفقرات ولوحظ  %80، وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرات املعتمدة وفق معيار %70معيار 

ارتفاع معامالت التمييز يف معظم الفقرات عما كانت عليه قبل إسقاط تقييمات احملكمني غري املطابقني 
، وتتضمن هذه 54.0بوسي  يساوي  63.0و  42.0ج الثاين، وأن معامالت التمييز تيراوح بني للنموذ 

، أما الفقرات األصلية يف املقياس فتبلغ %8الفقرات فقرة واحدة من الفقرات املضافة للمقياس بنسبة 
اهات حنو .  وتبني أن معامل االرتباط بني عالمة الطالب على هذه الفقرات كمقياس لالجت%43نسبتها 

م كمؤشر على  2009 -2008الرايضيات، وعالمته يف مبحث الرايضيات للفصل الدراسي األول لعام 
، ويدّل على وجود ارتباط 01.0وهو ذو داللة إحصاصية عند مستوى داللة  58.0صدق املقياس بلغ 

ريبا لألداة املكونة من تق 87.0متوس  القوة بينهما.  وتبني أن معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ ألفا= 
تبني أن معامل االرتباط بني عالمة  %80ويف معيار   ،%70فقرة واليت مت اعتمادها وفق معيار  27

الطالب على هذه الفقرات كمقياس لالجتاهات حنو الرايضيات وعالمته يف مبحث الرايضيات للفصل 
، ويدّل على وجود ارتباط 57.0م كمؤشر على صدق املقياس بلغ  2009-2008الدراسي األول لعام 

 .   80.0فقرات قد بلغ  10متوس  القوة بينهما، ومعامل الثبات لألداة املكونة من 

 والختبار معاملي الصدق قبل تطبيق النموذج، وبعده استخدم اختبار معاملي االرتباط للبياانت
احملكمني غري  سقاط تقييماتاملرتبطة، وذلك بعد تعديل معامل الصدق الذي ظهر بعد تطبيق النموذج وإ

الختالف التباين يف  املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين، حيث بلغ معامل الصدق بعد تعديله
وبلغت قيمة املخترب  ،69.0استااابت الطلبة على األداة قبل تطبيق النموذج وبعده، ما يقارب 

إحصاصية عند مستوى داللة إحصاصية وهذه القيمة ذات داللة  410وبدرجات حرية    7اإلحصاصي  ت= 
 .    01.0أقل من  

اخلصاصص السيكوميرية املقدرة لألداة قبل إسقاط احملكمني غري املطابقني  5ويلخص اجلدول  
 .    %80و  %70للنموذج الثاين، وبعده يف كال املعيارين 
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 5اجلدول 

ملطابقني لنموذج احملاوالت ذي اخلصائص السيكومرتية لألداة قبل إسقاط تقييمات احملكمني غري ا
 . %80و  %70احلدين وبعده يف كال املعيارين 

  70معيار % 80معيار %

  قبل                    بعد قبل                    بعد

 الصدق 0.55                 0.58 0.565                 0.57
 الثبات 0.88                 0.87 0.866                 0.81
 الوس  احلسايب 3.87                  4.01 4.04                    4.1

 التباين 262                   144 136.5                53.29
 عدد فقرات األداة 38                   27 26                     10

استخدم اختبار معاملي  %80عده يف معيار والختبار معاملي الصدق قبل تطبيق النموذج وب
االرتباط للبياانت املرتبطة، وذلك بعد تعديل معامل الصدق الذي ظهر بعد تطبيق النموذج وإسقاط 
تقييمات احملكمني غري املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين، حيث بلغ معامل الصدق بعد تعديله نظرا 

، 74.0على األداة قبل تطبيق النموذج الثاين وبعده، ما يقارب  الختالف التباين يف استااابت الطلبة
وهذه القيم ذات داللة إحصاصية عند  410بدرجات حرية  9.7وبلغت قيمة املخترب اإلحصاصي ت= 

 .  01.0مستوى داللة إحصاصية أقل من 

دلة مت تعديل معامل الثبات الذي مت احلصول عليه بعد تطبيق النموذج مبعا 80ويف معيار %
تقريبا وبلغت قيمة املخترب اإلحصاصي للفرق بني  92.0حيث بلغ معامل الثبات بعد تعديله  سبريمان براون

 01.0(، ووجد أن هذه القيمة دالة إحصاصيا عند مستوى داللة إحصاصية =W 7.1معاملي الثبات ) 
 لكال البس  واملقام.   1000حيث جتاوزت درجات احلرية 

 الثبات الذي مت احلصول عليها بعد إسقاط تقييمات احملكمني غري املطابقنيوقد عدلت قيم معامل 
 Spearman-Brown (   )Formulaلنموذج احملاوالت ذي احلدين النموذج مبعادلة سبريمان براون

وذلك الختالف عدد الفقرات بني املقياس قبل تطبيق النموذج وبعد تطبيقه، وكذلك من أجل مقارنة هذا 
امل الثبات الذي مت احلصول عليه  قبل تطبيق منوذج احملاوالت ذي احلدين يف كال املعيارين املعامل مبع

تقريبا، ومت اختبار هذا الفرق من خالل  91.0، وبلغ معامل الثبات بعد تعديله %80ومعيار  70%
عاملي ، حيث بلغت قيمة املخترب اإلحصاصي للفرق بني مWاختبار معاملي الثبات للبياانت املرتبطة 
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حيث  01.0(، ووجد أن هذه القيمة دالة إحصاصيا عند مستوى داللة إحصاصية =W 4.1الثبات  ) 
 لكال البس  واملقام .   1000جتاوزت درجات احلرية 

أظهرت نتاصج حتليل نسب االتفاق ،على الفقرات قبل حتليل تقديرات احملكمني هبذا األسلوب أن 
، وهو عدد قليل إذا مت مقارنته بعدد %80فقرة يف معيار  26و،  ٪70فقرة فق  قد حققت معيار  38

فقرات املقياس األصلي، ورمبا يعود ذلك إىل أسباب منها : وجود ضعف يف فقرات املقياس يف مدى 
مالءمتها لقياس االجتاه حنو الرايضيات، أو وجود ضعف يف مضموهنا، أو يف صياغتها اللغوية، أو بسبب 

ة وحمددة لدى احملكمني يف تقييم فقرات املقياس، وقد يستخدم بعضهم معايري عدم وجود معايري واضح
مناسبة ولكن دون إدراكهم لبناء التقييم، أو عدم إدراكهم لعملية تقييم الفقرات وغرض تقييمها، أو عدم 

اليت مل  إدراكهم للفقرات نفسها وأبعادها، مما أدى إىل استاابة بعض احملكمني بعدم املوافقة على الفقرات
يستطيعوا فهمها، ورمبا جلأ بعض احملكمني إىل عشواصية التحكيم لبعض الفقرات اليت مل يفهموها،  وهذا 

 قلل من عدد الفقرات اليت حتقق املعيارين .   

حمكما مل  114وأظهرت نتاصج حتليل تقييمات احملكمني ابستخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين أن 
صية هذا النموذج، وهذه نسبة عالية جدا وإن دلت على شيء فإهنا تدّل على وجود تطابق بياانهتم اإلحصا

األخطاء والعشواصية العالية يف عملية تقييم الفقرات من قبل احملكمني هبذا األسلوب، فرمبا مل يدرك الغالبية 
وح املعايري يف من احملكمني عملية التحكيم هبذا األسلوب فظهرت العشواصية يف إعطاء األرقام، وعدم وض

( يف قضية اختالف ,Munby 1982أذهاهنم واختالفها من حمكم إىل آخر، وهذا ما أشار إليه  منيب )
فهم سياق التحكيم من شخص آلخر.  ورمبا يكون التسرع يف عملية التحكيم قد ساهم يف زايدة 

النتياة تعطي مؤشرا إىل أنه ال التقييمات غري املالصمة وعدد احملكمني غري املطابقني هلذا النموذج، وهذه 
 ينصح ابستخدام هذا األسلوب من التحكيم عندما يكون عدد احملكمني قليال.  

درجاهتم  حمكما كانت 144تدرجيات احملكمني الناجتة من هذا النموذج أن  وأظهرت نتاصج تفحص
ات يف هذا األسلوب من اللوجستية سالبة؛ أي أن غالبية احملكمني اتصفوا بصفة التساهل يف قبول الفقر 

ذلك إىل اختالف فهم احملكم لألسلوبني، أو إىل أن رأي احملكم غري مباشر يف  يعود التحكيم، رمبا
األسلوب الثاين وهذه النتياة تفسر الفرق يف عدد الفقرات اليت مت اعتمادها بني األسلوبني، وهذا يعطي 

 زايدة عدد فقرات املقياس اليت يتفق احملكمون مؤشرا إىل استخدام هذا األسلوب عندما يرغب الباحث يف
 عليها.  

وعندما أسقطت تقييمات احملكمني غري املطابقني للنموذج، وأعيد تطبيق املعيارين على نسب 
االتفاق على الفقرات، تبني أن التقييمات غري املالصمة واليت مت إسقاطها قد قللت من نسب االتفاق على 

 10و %70يف معيار  27ا، وزادت يف بعضها، حيث تقلص عدد الفقرات إىل الفقرات اليت مت اعتماده
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فقرة  16، و٪70 فقرة اخنفضت نسب االتفاق عليها إىل أقل من 11؛ أي أن  %80فقرات يف معيار 
، ورمبا يعود ذلك إىل وجود بعض احملكمني الذين وافقوا على فقرات  ليست على درجة %80إىل دون 

 قياس االجتاه نتياة لغموض فيها، أو التسرع يف احلكم عليها، أو التقييم العشواصي هلا.  عالية من اجلودة يف 

وأظهرت عملية إسقاط التقييمات غري املالصمة للمحكمني غري املطابقني للنموذج الثاين إىل ارتفاع 
امالت متييزها انت معمعامالت متييز الفقرات اليت مت اعتمادها ابملعيارين، وخرجت بعض الفقرات اليت ك

وجود حتسن ذي داللة إحصاصية يف اخلصاصص السيكوميرية أظهرت أيضا و  ة ببقية الفقرات،قليلة مقارن
للمقياس على الفقرات اليت مت اعتمادها يف كال املعيارين، وبسبب وجود حام عينة كبري، وارتفاع معامل 

كمني غري املطابقني للنموذج وبعدها؛ كان االرتباط بني عالمة الطالب على املقياس قبل عملية إسقاط احمل
وراء كشف تلك الفروق، وهذه النتياة تؤكد أيضا على أمهية استخدام مناذج النظرية احلديثة يف القياس يف 
حتسني عملية التقييم للمحكمني على مقاييس االجتاهات، واليت أشارت إليه نتاصج الدراسات السابقة  

( 2005( ودراسة بين عطا )  ,Engelhard & Anderson 1998  ) لهارد و اندرسون كدراسة اجن
 اليت استخدمت هذا األسلوب يف حتسني جودة التحكيم.   

ويف اخلالصة فإن هذه النتاصج تؤكد على أمهية استخدام هذا األسلوب يف البحوث اليربوية، ويف 
على  حتسني جودة تقديرات تعمل  ثيمات احملكمني، حيجمال التحقق من صدق املقاييس ابستخدام تقي
 احملكمني واخلصاصص السيكوميرية للمقاييس.  

نظرا ملا أظهرته نتاصج هذه الدراسة من حتسن يف اخلصاصص السيكوميرية لفقرات  التوصيات: 
مقياس االجتاهات، جراء فحص تقييمات احملكمني واستبعاد غري املطابقني لنموذج احملاوالت ذي احلدين، 

االجتاهات.  ويوصي  صي ابستخدامه لفحص تقييمات احملكمني مستقبال يف مقاييسفإن الباحث يو 
 الباحث ابلبحث يف امكانية تعميم استخدامه على مقاييس أخرى غري مقاييس االجتاهات.  



 د. ماجد اجلودة   

844 

 املراجع

 املراجع العربية:  

لـى االجتاهات حنو (. أثـر التخـصص واملـستوى التعليمـي ع1980. )هللاأبو زينة ، فريد وكيالين ، عبد .1
 ( .  1)7، العلوم اإلنسانيةالرايضيات عند فئات من املعلمني والطلبة فـي األردن. دراسـات :

(. اسـتخدام منـوذج ذي احلـدين لفحـص تقـديرات احملكمـني لدرجة القطع 2005بين عطا ، زايد. ) .2
 .  جامعة الريموكالختبار بداللة عدد بداصل الفقرة. أطروحة دكتـوراه غيـر منـشورة، 

العلوم  ةالريموك "سلسلأحباث  ةوقياسها. جمل(. االجتاهات حنو الفيزايء بنيتها 1989اخلليلي، خليل. ) .3
 (.  1) 5اإلنسانية واالجتماعية،"

 واجلامعة حن(. تكوين مقياس اجتاهات طالب 1996الصمادي، امحد والسرطاوي ، عبد العزيز . ) .4
 (  2) 24اعية،العلوم االجتم ةاملعاقني. جمل

"تقومي درجات  آلية حتكيم مشروعات التـصميم املعمـاري (.2003املقرن، عبد العزيز والورع، مأمون.) .5
 (.   2) 30العلوم اهلندسية، دراسات، دراسة مقارنة".-احملكمني

 (. أصول علم النفس احلديث. الرايض: دار الزهراء للنشر والتوزيع.  2006فرج. ) طه، .6

األبعاد  (. مناذج االستاابة للمفردة االختبارية أحادية البعـد ومتعـددة2005دين . )عالم، صالح ال .7
 وتطبيقاهتا يف القياس النفسي واليربوي. القاهرة: دار الفكر العريب.  

 (. القياس والتقومي يف العملية التدريسية. إربد، األردن: دار األمل.  1993عودة، امحد .) .8

 .)منوذج مقيرح( املعلمـني حنـو االمتحانـات املدرسـية اجتاهات ر مقياس(. تطوي1990عودة، امحد. ) .9
   71-8،53جامعة اإلمارات ، –جملة كلية اليربية 

     املراجع األجنبية:
1. Alderson, J.C. (1993). Judgments in language testing. In D. Douglas & 

C. Chapelle (Eds.). A new decade of language testing. Alexandria, 

VA, USA: TESOL.  



 استخدام منوذج احملاوالت ذي احلدين يف فحص تقديرات احملكمني   

844 

2. Allen, M. &Yen, W.(1979). Introduction to Measurement Theory. 

California :Brooks/Cole Publishing Company Monterey.  

3. Alsawalmeh,Y.M.,&Feldt,L.S.(1994). A Modification of Feldt's Test of 

the equality of tow Dependent Alpha Coefficints. Psychometrika . 

59(1), 49-57.    

4. Alsawalmeh,Y.M.,&Feldt,L.S.(2000). ATest the Equality of two Related 

Alpha Coefficients Adjusted by Spearman-Brown Formula. 

Applied Psychological Measurement, 24 (2), 163-172.   

5. Bratt, M. (1984). Further comment on the validity studies of attitude 

measures in science education. Journal of Research in Science 

Teaching, 21(9), 951-952  

6. Brown, J. D. (1996). Testing in Language Programs. Prentice Hall 

Regents. Prentice-Hall, Inc.  

7. Cronbach L. J. (1995). Giving method variance its due. In P. E. Shrout 

&S. T. Fiske (Eds.), Personality research, methods, and theory: A 

Festschrift in honor of Donald Fiske (145–157). Hillsdale, 

NJ:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  

8. Draney K. & Wilson  M.(2008). A LLTM approach to the examination 

of teachers’ ratings of classroom assessment tasks. Psychology 

Science Quarterly, 50 (3), 417-432  

9. Engelhard,J.&Anderson,D.(1998).A binomial Trials Model for 

Examining the ratings of standard-setting Judjes. Applied 

Measurement in Education, .11 (2), 209-230.  

10. Hajipour, J.(2003). An approach to the validation of judgments in 

language testing. Kyoto, Japan: Kyoto Institute of Technology.  

11. Linacer,J. M & Wright, B.D.(1994).Auser's guid to FACETES: Rash 

measurement computer  program. Chicago: MESA Press  

12. Lucas, A.H. (1975). Hidden assumption in measures of knowledge 

about science and scientists. Science Education, 59 ( 4), 481-485.  

13. Munby, H. (1982). The impropriety of Panel of judges validation in 

science attitude scale: a research comment. Journal of Research in 

Science Teaching, 19 ( 7), 617-619  



 د. ماجد اجلودة   

848 

14. Neter,J.,Wasserman,W.&Whitmore,G.A. (1982).Applied Statistics. (2nd 

ed). Bosten:allyn and Bacon, INC.  

15. Schibeci, R.A. (1984). Attitudes to science: An update. Studies in 

Science Education, 11(1), 26-59  

16. Shaw,M.E and Wright,J.M.(1967). scales for Measurement of 

Attitudes. New York, Mc  :Graw Hill.  

17. Shrigley, R.L and Koballa, T.R.Jr. (1984). Attitude measurement: 

judging the emotional entinisity of likert-type science attitude 

statement. Journal of Research in Science Teaching, 21(2), 111-

118  

18. Wexely, N.,& Youtz ,A.(1985).Rater beliefs about others: their effects 

on rating and rater accuracy. Journal of occupational psychology 

,58 (1),256-275           

19. Zhu,w.;Ennis,C.D.&Chen,A.(1998).  Many-Faceted Rash Modeling 

Expert Judgment in Test Development. Measurement in Physical 

Education and Exercise Science, 22(2),, 21-3   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

