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 يف بناء مقياس الجتاهات الطلبة  "وذج راش من استخدام "

 سات التقوميية ألساتذة اجلامعةرامحنو امل
 يد. نعمان حممد صاحل املوسو 

 ينلبحر جامعة ا -اب داآل كلية

 مملكة البحرين

 امللخص 

ساتذة اجلامعة، وذلك استهدفت الدراسة احلالية تطوير مقياس الجتاهات الطلبة حنو املمارسات التقوميية أل 

( فقرة وفق تدريج  ٠٣من )  سابستخدام منوذج راش. ولتحقيق هذا اهلدف، قام الباحث إبعداد الصورة األولية للمقيا

( فقرة  ٤٤مطابقة )  جامعة البحرين، وأشارت النتائج إىليف  طالبا(  ٠٤٣)حيث مت تطبيق املقياس على  ،ليكرت

ثق من منوذج راش ذي املعلمة الواحدة، كأحد مناذج النظرية احلديثة املالئمة للمقياس الفرتاضات سلم التقدير املنب

 املستخدم. 

ص سيكومرتية مناسبة، حيث بينت النتائج أن ئ( فقرة ذات خصا ٤٤ته النهائية من ) غصييف  تكون املقياس 

(،  0.0.ايدة، إذ كان متوسق قيم القدرة ) م أكرب مقدار من املعلومات لألفراد ذوي االجتاهات احملدر يقو املقياس املط

منوذج يف  (، وبذلك تكون مماثلة للقيمة املتوقعة ٤،،٣ملتوسق قيم الصعوبة لفقرات املقياس )  تقريباوهذه القيمة مساوية 

 القياس. 

 مة داملق

طالب، وعلى فاعلية العملية جمال التقومي الصفي أثرا ابلغا على درجة تعلم ال يفترتك ممارسات األستاذ اجلامعي  

، وتقارير علمية، وعروض حية ثعلى إعداد أدوات التقومي، من اختبارات حتصيلية، وأحبا قالتعليمية، وهي ال تقتصر فق

وضع  ابل تشمل أيض ،ل تكنولوجيا املعلومات، بغية الكشف عن مدى حتقق أهداف تعليمية حمددةئابستخدام وسا
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اختاذ قرارات هامة  يفج التقومي الصفي، واستخدامها ئنتائج التقومي للطلبة، وتفسري نتا وإبالغالدرجات والتقديرات، 

 (.  .0.0ام، ابلنسبة للطلبة واجلامعة، مع ضرورة االلتزام أبخالقيات التقومي )مت

 يفسة، حيث تستهدف هذه العملية سحتديد فاعلية املؤ  يفجامعة البحرين حجر األساس  يفويعترب التقومي  

 مملكة البحرين. ولتقومي تعلم الطالب على يفمعايري جودة التعليم املعتمدة  يفجمملها التأكد من أن برامج اجلامعة تستو 

ووسائل التقومي  ،مستوى املادة الدراسية، تستخدم وسائل التقومي املباشرة، كاالختبارات واألحباث والتقارير والعروض احلية

  University of Bahrainملالحظة والتقدير، واستباانت تقومي فاعلية التدريس، وغريها ، غري املباشرة، مثل: أدوات ا

ر مشولية وموضوعية أكرب لعملية التقومي، مما يتيح إمكانية االستفادة من فن يو أ. ومن شأن تنويع الوسائل  2010)

ة تعلم الطلبة، ومستوى تقديرهم للممارسات إعداد برامج التطوير املهين لعضو هيئة التدريس، وحتديد درج يفنتائجها 

 (.  Mohieldin, Al-Ammal, & Al-Burshaid،  2010التقوميية ألساتذهتم ) 

حتسني عمليات التعليم والتعلم ابجلامعة، من  يفج التقومي، وتقييم درجة كفاءهتا ئغري أنه ميكن حتزي مصداقية نتا 

التدريس ابجلامعة، حيث إن هذه  هيئةسات التقوميية الصفية ألعضاء خالل استقصاء اجتاهات الطلبة حنو املمار 

من خالل التغذية املرتدة  ااملادة، بل تساعده أيض يفاملمارسات ال هتدف فقما إىل إبالغ الطالب مبستوى حتصيله 

لدراسي واملهين، فاجتاه وترشده ابجتاه اختاذ القرارات السليمة اخلاصة مبستقبله االفاعلة على تعلم املادة بشكل أفضل، 

ة قد يؤثر إجيابيا عليها، غري أن ميل األستاذ للتغيري يتوقف على اجتاهه دالطالب حنو املمارسات التقوميية ألستاذ املا

ي، وما إذا كان يراها جدية أم غري حمايدة، ومن مث فإن فساته املتعلقة ابلتقومي الصر صي حنو تقديرات الطلبة ملماخالش

 يفابجتاه أستاذ املادة نفسه حنو عملية تقومي الطالب، ورغبته  اأيض قاملادة يرتبيف  و ممارسات التقوميب حناجتاه الطال

 تطوير الذات. 

وحتديد أبعادها  ،اه، حتليل السمة املراد قياسهار مقاييس االجتتطوي يفوتتضمن إجراءات الطريقة الكالسيكية  

والتجريب  ،صورته األولية يفمت إعداد املقياس  ،طار النظري والدراسات السابقةاإلهلا، ابلرجوع إىل  املكونة األساسية

واجراء التعديالت الالزمة عليها من أجل جتريبها للتأكد  ،ي للفقرات للتأكد من متثيلها للسمة املقاسة، ووضوحهائاملبد
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(. غري أن النظرية  .0.0مني، وغريها )علي، من قيم معامل الفقرة، مثل: معامل الصعوبة، والقدرة التمييزية، ودرجة التخ

الكالسيكية تعاين من بعض العيوب، فقيم معامل الفقرة تعتمد على عينة املفحوصني، كما أن درجة الفرد تعتمد على عينة 

قياس ذوي  جنتائقياس األفراد ذوي القدرة العليا والدنيا قد تكون أقل دقة من  نتائجالفقرات اليت يتم اختباره هبا، كما أن 

املفحوصني الذين يتعرضون الختبارات خمتلفة. كذلك فإن عالمة املفحوص  نتائجالقدرة املتوسطة، ومن مث يصعب مقارنة 

د بشكل مستقل عن التوزيع داملقياس حت يف، مبعىن أن احتمال احلصول على درجة معينة عشوائيااملقياس متثل متغريا  يف

 وصني بشكل حدرجات املف يفأ الكلي يعتمد على أخطاء القياس اليت أثرت تلف لكل مفحوص، ومركب اخلطخامل

 .( Hambleton , Swaminathan, & Rogers, 1991: Partchev, 2004.)خمتلف 

انتقاء فقرات املقاييس، ظهرت نظرية االستجابة يف  وللتغلب على نواحي القصور اليت ميزت النظرية التقليدية

(، وهذه النظرية أتخذ ابالعتبار األمناط املالحظة لالستجابة للفقرة، فقد جييب  Item Response Theoryللمفردة )

ة عن فقرات صعبة، وحيصل على عالمة على السمة الكامنة أعلى من عالمة مفحوص آخر حوص ما إجابة صحيحمف

صول على تقدير أفضل أجاب عن نفس العدد من الفقرات ذات الصعوبة والتمييز املنخفضني، وابلنتيجة ميكن احل

، قللنظرية الكالسيكية اليت يتم فيها مجع العالمات فق خالفاوص على متصل السمة، وذلك حقيقي للمفللمستوى احل

 (.  2..0بناء فقرات املقياس )التقي،  يفوهذه املعلومة قد تفيد الفاحص 

بني خصائص الفقرات ومقدار  قك هبدف الربوقد مت تطوير مناذج رايضية خمتلفة لنظرية االستجابة للمفردة، وذل 

السمة لدى الفرد بدالة احتمالية تستند إىل االقرتاانت اللوغارمتية. ويعترب منوذج راش أسهل مناذج االستجابة أحادية 

احدة لوغاريتمي أحادي البارامرتات، أي بداللة معلمة و بدالة ترجيح  ممثالللمفردة  يزىن املمحالبعد، حيث يكون فيه املن

ة عن مفردة معينة، أما حيحمنوذج راش هو احتمال أن جييب الفرد إجابة صيف  هي درجة صعوبة الفقرة، فاملتغري التابع

 (.  b(، ودرجة صعوبة الفقرة )املتغريات الكامنة املستقلة فهي درجة قدرة الفرد )

وهو منوذج مسة أحادي يتخذ شكل (،  Rating Scale Modelإن أحد مناذج راش هو منوذج سلم التقدير ) 

بنية يف  د هذا النموذج جمموعة من الفقرات تشرتكددة بتدرجيات تفصل بينها مسافات متساوية، وحيداالستجاابت املتع
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 Thresholdsاالستجابة نفسها لكل فقرات املقياس، ويتميز بوجود عتبات )  بدائلحيث يتم اختيار  ،مقياس التقدير

(.  Andrich،  1978ري من فقر ألخرى )غبني اخلطوات، وتكون اثبتة عرب الفقرات، أي أهنا ال تت عن احلدود رب( تع

ومن املمكن اختيار الفقرات ملقياس ما ابالعتماد على دالة معلومات الفقرة، اليت تشري إىل مدى من مستوى القدرة 

 ات املقياس ككل فيمكن من خالهلا حتديد اخلطأ املعياريتكون فيه الفقرة أكثر فائدة للتمييز بني األفراد. أما دالة معلوم

 (. وحيث إن الباحث استشعر غياب الدراسات العربية اليت استخدمت منوذج سلم التقدير Fan،  1998التقدير )يف 

لدراسة اجملال العقلي أو االنفعايل )الوجداين(، فقد حفزه هذا الواقع على اختيار مشكلة ايف  بناء أدوات القياسيف 

 احلالية، وصياغتها، ودراستها بصورة علمية. 

  ةاسدرال ةكلشم

رغم أن اجتاهات األساتذة حيال تقومي الطلبة ملمارستهم التدريسية قد استقطبت اهتمام املختصني )فرحات،  

التقوميية يات الطلبة اجلامعيني بشأن املمارسات ئ(، إال أن مر 2..0اليونس، ، 0221العضايلة وحمارمة،  ،0221

 يل من الدراسات. ئألساتذهتم مل حتظ سوى بعدد ض

( أداة لقياس املمارسات التقوميية )  Zhang & Burry-Stock،  1994ستوك )  -ر جانغ و ابري و فقد ط

Assessment Practices Inventory ويضم  معلما( 100( عبارة، ومت تطبيقها على )  21نت من ) و (، تك .

واستخدام  ،اختاذ القراريف  واستخدام النتائج ،وتفسري نتائج التقومي ،فرعية: تطوير االختبارات( مقاييس 1املقياس ) 

 نتائجوأخالقيات التقومي. وأبرزت ال ،ووضع الدرجات والتقديرات ،التقومي نتائج وإبالغ ،أدوات التقومي الرمسي وغري الرمسي

( مت فيها تطبيق املقياس ذاته  Zhang & Burry-Stock،  2003)  دراسة الحقة يفقيما عالية للصدق والثبات. و 

، وجد الباحثون أنه كلما ارتفع مستوى الصف الدراسي، ركز املعلمون بصورة أكثر وضوحا على معلما( 021على ) 

 ي. فتقومي أداء الطلبة، وزاد اهتمامهم جبودة التقومي الصيف  استخدام االختبارات املوضوعية

( من الطلبة املعلمني  100( عبارة لقياس آراء )00( استبانة تتألف إمجاال من ) ...0ليب ) أمحد واحلوأعد  

اململكة العربية السعودية بشأن درجة كفاية املمارسات الرتبوية ألساتذهتم،  يفالكليات الرتبوية ابملنطقة الشرقية  يفالعاملني 
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استخدامهم ألدوات التقومي املناسبة. وبينت النتائج أن كفاايت التقومي ( عبارات تقيس مدى  1حيث تضمنت األداة ) 

ي مت تقييمها من قبل الطلبة بدرجة ممارسة فاملرتبة التاسعة بني عشر كفاايت تربوية أساسية للتدريس الص يفجاءت 

سراء حنو أساليب ( دراسة استهدفت استقصاء اجتاهات طلبة جامعة اإل 1..0عالية. كما أجرى املصري و مرعي ) 

( فقرة. 11نة من ) و قت عليهم استبانة مكب( طالبا، وط020التقومي املختلفة، حيث أتلفت عينة الدراسة من ) 

إىل أن اجتاهات الطلبة حنو أساليب التقومي كانت إجيابية، حيث أعطوا تقديرات عالية للمزج بني  نتائجوأشارت ال

 صفي. تقومي األداء ال يفعة و األساليب املتن

( تقومي ممارسات أعضاء هيئة التدريس، واملتعلقة بتقومي التحصيل األكادميي  1..0واستهدفت دراسة قوامسة )  

من  املكونةجامعة البحرين. مت تطبيق أداة الدراسة  يفللطلبة ابستخدام االختبارات التحصيلية، من وجهة نظر الطلبة 

متواضعة ملستوى املمارسات  قيما، وأظهرت نتائج الدراسة طالبا(  010) ( فقرة على عينة الدراسة املؤلفة من ،٤)

(  1هذا املستوى لصاحل أساتذة كلية الرتبية، وقد حصلت )  يفألعضاء اهليئة التدريسية، وفروقا ذات داللة إحصائية 

د االختبار لشعب املساق الزمين ابالختبارات، وتوحي( فما فوق، ومنها االلتزام %.1ممارسات تقوميية على نسبة )

 التصحيح.  يفالواحد، وتعديل عالمة الطالب عند اخلطأ ، ومراعاة الدقة 

غري أن الباحث مل يعثر على دراسة عربية أو أجنبية مت فيها تطوير أداة لقياس اجتاهات الطلبة حنو املمارسات  

ة مت فيها استخدام ده تتوافر دراسات عربية ع(، رغم أن Rasch Modelالتقوميية ألساتذهتم ابستخدام منوذج راش )

زكري،  ،0.00إبراهيم والعرايب،  ، .0.0اد، تطوير اختبارات لقياس التحصيل والقدرات الذهنية )مح يفمنوذج راش 

أبو  ، ٤٣٣٢أبو جراد،  ، ٤٣٣٢( أو هبدف انتقاء فقرات مقاييس لتقييم االجتاهات بشكل عام )حسن،  0.00

احلاجة إىل وجود أداة دقيقة وصادقة لقياس  يف(، لذا تتمثل مشكلة الدراسة 0.01هادي ومراد،  ، ٤٣٣٢خليفة، 

اجتاهات طلبة اجلامعة حنو املمارسات التقوميية ألساتذهتم، ابستخدام منوذج راش، حيث أن أغلب أدوات قياس 

السيكومرتية مل تكن   خصائصهااءات التحقق من القياس، وأن إجر  يفاالجتاهات قد مت بناؤها وفق مناذج النظرية التقليدية 

 معظم حاالهتا .  يفكافية 
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 الدراسة التالية:  أسئلةاإلجابة عن  يفوعلى وجه التحديد، تتلخص املشكلة  

 نتائجي أو الثالثي البارامرت( من مناذج استجابة الفقرة مخاسية التدريج لئما أنسب منوذج )األحادي أو الثنا - 0

  ؟و املمارسات التقوميية ألساتذهتم لفقرات مقياس اجتاهات الطلبة حناالستجابة 

و املمارسات التقوميية ألساتذهتم مع امعة حنت لفقرات مقياس اجتاهات طلبة اجلما درجة املطابقة لالستجااب - ٤

  ؟افرتاضات منوذج سلم التقدير

التقدير، ودالة املعلومات للفقرات،  يفخلطأ املعياري ابة الطالب، ممثل هتقدير اجتا يفما مدى حتقق معايري الدقة  - 1

  ؟وللمقياس كامال

  ؟و ممارسات التقومي لألساتذة حنالسيكومرتية لفقرات مقياس اجتاهات الطلبة  اخلصائصما  - ٤

ة تعزى اجتاهات الطلبة حنو ممارسات التقومي لألساتذ يف(  0.0.عند مستوى )  إحصائياهل توجد فروق دالة  - 0

  ؟ل الرتاكمي للطالبدللجنس، واملستوى الدراسي، واملع

  ةراسداف الدأه

لبة اجلامعة حنو املمارسات التقوميية ألعضاء هيئة طهتدف الدراسة الراهنة إىل تطوير أداة لقياس اجتاهات  

 التدريس، وذلك وفق منوذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج راش. 

  ةراسدال يةأهم

سعيها للتوصل إىل أداة قياس موضوعية وأكثر دقة لتقييم اجتاهات الطلبة حنو  يفأمهية هذه الدارسة  تكمن 

ص فقرات ئص األفراد، وحترر األفراد من خصائرة من خصار املمارسات التقوميية ألساتذهتم، وذلك إبجياد فقرات متح

 اة سهلة وسريعة للكشف عن تلك االجتاهات، وتعديلهار هلذا املقياس قيمة تربوية خاصة، إذ سيكون أدفاملقياس، مما يو 

 ة. و ضوء أهداف التعلم املرجيف 
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ضرورة توافر أدوات صادقة تكشف عن اجتاهات طلبة اجلامعة حنو املمارسات  يفكما تظهر أمهية الدراسة  

لتغيري االجتاهات السلبية لدى طيق لوضع برامج مناسبة ختطبيقها يتم الت نتائجضوء  يفة التدريس، و ئالتقوميية ألعضاء هي

راهتم بشأن التدريس، وحتسني أساليب التقومي اجلامعي و إطار احلاجة لتعديل تص يفالطلبة الذين ميتلكون مثلها، وذلك 

 (.  ٤٣٣٢)املوسوي، 

 راسة ددات الدحم

 ن. جامعة البحري يفاحلدود البشرية: مت تطبيق الدراسة على طلبة كلية املعلمني املنتظمني 

 ي. فجمال التقومي الص يفاحلدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على ممارسات أساتذة اجلامعة 

 د صدق نتائج الدراسة، مبدى صدق وسائل مجع البياانت وحتليلها . حدحدود أدوات الدراسة: يت

  مصطلحات الدراسة

، وهو منوذج لوغاريتمي ذو معلمة القياس يف(: أحد مناذج النظرية احلديثة  Rasch Modelمنوذج راش ) 

ة، بداللة قدرة الفرد، ومعامل صعوبة الفقرة بصرف حتقدير احتمالية إجابة الفرد عن الفقرة إجابة صحي يفواحدة يساعد 

 النظر عن حجم العينة وعدد الفقرات. 

ختبارات كوسيلة لتقومي جمال استخدام اال يفاالجتاه حنو املمارسات التقوميية لألساتذة: جممل مدركات الطلبة  

واختاذ  ،وتقدمي التغذية الراجعة املباشرة والفاعلة للطالب ،ل تقومي لألداءئوتوظيف األحباث والتقارير كوسا ،أداء الطالب

د لتنفيذ عمقياس التقدير امل يفحيصل عليها  التقومي. ويتم قياس اجتاه الطالب ابلدرجة الكلية اليت نتائجضوء  يفالقرارات 

 اض هذه الدراسة. أغر 
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  وإجراءاتهاراسة دمنهجية ال

 اسة: رعينة الد

طالبة(  ،٤٤و  طالبا 000البحرين ) كلية املعلمني جبامعة   يف( طالبا منتظما  .14تكونت عينة الدراسة من ) 

 قي البسيئلعشواالكلية ابألسلوب ا يفيدرسون مقرر علم النفس الرتبوي، حيث مت اختيارهم من بني الطلبة املنتظمني 

لضمان متثيل مجيع أفراد اجملتمع األصلي فيها، مع مراعاة أن يكون أفراد العينة من ذوي املستوايت الدراسية املختلفة، 

 ( من جممل عدد أفراد اجملتمع األصلي. % 00 وينتمون إىل مستوايت حتصيلية متباينة. ومتثل العينة حنو )

  دراسة:ال أداة

(  ٤٤ن املقياس من ) و الجتاهات الطلبة حنو املمارسات التقوميية ألساتذهتم، حيث تك اسر الباحث مقياو ط 

ص السيكومرتية ائالطالب، ضمن أربعة جماالت أساسية للتقومي، ومت التحقق من اخلصفقرة متثل املؤشرات األدائية لتقومي 

 للمقياس ابلطرق املوضحة تفصيال أدانه. 

 إعداد مقياس االجتاهات:  يفتية واتبع الباحث اخلطوات اآل 

جمملها بنية اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املمارسات التقوميية  يفحتديد األبعاد اليت تشكل  -اخلطوة األوىل  

مو أدوات قياس االجتاهات حنو سلوكيات التقومي اليت مألساتذهتم. واستفاد الباحث من اإلطار النظري الذي وضعه مص

 (1994ستوك   -ه جانغ و بري دة اجلامعة، كما استعان أبدوات مماثلة، كاملقياس سالف الذكر الذي أعينتهجها أساتذ

  ،Zhang & Burry-Stock  2..0دراسات مشاهبة نسبيا )اليونس،  يف(، وكذلك األدوات اليت مت تطويرها، 

د ديا إىل أربعة أبعاد حتئمت التوصل مبدضوء هذه املراجعة النظرية،  يف(. و 1..0املصري واملرعي،  ،1..0قوامسة، 

 و املمارسات التقوميية ألساتذة اجلامعة، وهذه األبعاد هي: اجتاهات الطلبة حن
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عد ممارسات األساتذة املتعلقة بالبعد األول: استخدام االختبار كوسيلة تقومي ألداء الطالب، ويتناول هذا ال 

التصحيح،  يفي العدالة واملوضوعية خية املطلوبة فيها، وضرورة تو ص السيكومرت ئضوء اخلصا يفإبعداد االختبارات 

 االختبار.  يفاحلكم على أداء الطالب  يفواملعايري املعتمدة 

كوسيلة تقومي ألداء الطالب، وتقيس فقرات هذا البعد سلوكيات األساتذة املرتبطة   البحثالبعد الثاين: استخدام  

فصل الدراسي، واملعايري اليت ينتهجوهنا عند تقومي البحث، ومدى أخذ قدرات الطالب، هناية ال يفطلبتهم  أحباثبتقييم 

 أثناء التقومي.  يفصي، بعني االعتبار خوجمهوده الش

جمال تقدمي  يف األساتذةالبعد الثالث: تقدمي التغذية الراجعة الفعالة للطالب، ويتعلق ابملمارسات اليت يتبعها  

هم، ئأدا يفالضعف  طاالختبار معهم، وتشخيص نقا نتائجبعد رصد درجاهتم االختبارية، ومناقشة  مة للطلبةدالتغذية املق

 التقومي.  نتائجضوء  يفوتطوير أساليب التدريس الصفي 

ة ئاختاذ القرارات، وتقيس فقرات هذا البعد كيفية استخدام عضو هي يفدام نتائج التقومي خالبعد الرابع: است

املقرر أو إبعادة شرح احملتوى الدراسي الذي مل يتم  يفاختاذ القرارات املتعلقة بنجاح الطالب  يفتقومي التدريس لنتائج ال

 إتقانه، ومساعدة الطلبة الضعاف على حتسني أدائهم. 

ات اآلتية: موافق ئتدريج الفقرات على متصل مخاسي يتضمن الف يفاعتماد مقياس ليكرت  -اخلطوة الثانية  

 (. 0)  جدا(، معارض  ٤معارض ) (،  1(، حمايد )  ٤موافق ) (،  0)  اجد

التقومي الرتبوي )بوفام،  أدبيات يفضوء االعتبارات واحملكات املعتمدة  يفكتابة فقرات املقياس   -اخلطوة الثالثة  

تدريس  يف على خربة الباحث الطويلة واعتمادا(،  .0.0سليمان،  ، ٤٣٣٢الكيالين و عدس و التقي،  ،0..0

الرتبية، وابالستفادة من األدوات اليت تكشف عن اجتاهات الطلبة  يفمقررات القياس والتقومي الرتبوي لطلبة البكالوريوس 

 (.  ٤٣٣٢املصري واملرعي،  ، ٤٣٣٢لبتهم )قوامسة، طالتدريس، وحنو أساليب تقوميهم ألداء  هيئةحنو أداء أعضاء 
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( فقرات لكل من األبعاد  1( فقرة من نوع ليكرت، وبواقع ) 10)ة بناء يئضوء ذلك، مت بصورة مبد يفو  

ونصفها  موجبا تقريبااألربعة، ومبا يغطيها بشكل شامل ومتوازن. وعند كتابة الفقرات، راعى الباحث أن يكون نصفها 

 اهات. اييس االجتقداد معإيف  ، كما هو متبعسالبااآلخر 

العلوم الرتبوية والنفسية، حيث  يفهل االختصاص أ( حمكمني من .0على ) يةاألولومت عرض املقياس بصورته  

طلب إليهم حتديد مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه، ومدى دقة صياغتها اللغوية، ومدى مناسبة حمتواها 

حتديد نوع الفقرة )موجبة أم  تقومي طلبتهم اجلامعيني، ابإلضافة إىل يفالتدريس  هيئةدة ألعضاء ئللممارسات الفعلية السا

ية فقرات أو اقرتاحات يروهنا مناسبة. وبناء على اقرتاحات احملكمني ومالحظاهتم حول فقرات املقياس، أسالبة(، وإضافة 

واعتمدت الفقرات اليت أمجع عليها مثانية حمكمني على األقل، مت تعديل الفقرات، وحذف فقرتني لكوهنما مكررتني، 

 فقرة. ( .1من )  انو قياس بصورته األولية مكوبذلك أصبح امل

حيث قام الباحث بتطبيق األداة على عينة استطالعية مؤلفة من )  ،التجريب األويل للمقياس -اخلطوة الرابعة  

جامعة البحرين، ومن نفس جمتمع الدراسة، ومن غري عينة الدراسة.  يفيدرسون مقرر القياس والتقومي الرتبوي  طالبا(  00

يح املقياس، مت تعديل صياغة بعض فقرات املقياس، ومل يتم حذف أي من فقرات حالتطبيق، وتص نتائجضوء  يفو 

( فقرة. ومت حساب قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ، .1املقياس، والبالغ عددها )

 (. 020.حيث بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ) 

 SPSSية للعلوم االجتماعية ) ئزمة اإلحصاهذه اخلطوة حتليل فقرات املقياس، وذلك ابستخدام احليف  كما مت 

نة حمقياس االجتاهات يعين الشيف  (، حيث مت حساب معامالت الصعوبة للفقرات، ابعتبار أن معامل الصعوبة

مود،  عن اجتاه الفرد )خليفة و حمربالية تعنة انفعالية إمجحتكوين شيف  االنفعالية اليت حتملها الفقرة، وتساهم هبا

حني تراوحت يف  (،011.(، )  001.(، وتراوحت معامالت صعوبة الفقرة ألفراد العينة االستطالعية بني ) 0221

 (.  ،٤٢: 0..0 عن فاعلية فقرات املقياس )عودة، رب(، مما يع 012.(، )  040.معامالت متييز الفقرات بني ) 
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ة تطبيق املقياس على أفراد العينة أنفسهم بعد أسبوعني، وحساب ثبات استقرار السمة عرب الزمن، ومت إعاد 

(، األمر الذي يشري إىل األداة تتمتع بقيمة عالية ملعامل ثبات االستقرار، 011.)بريسون  طوكانت قيمة معامل ارتبا

 ولذلك تعترب مناسبة ألغراض هذه الدراسة. 

  يةئاألساليب اإلحصا

ديد درجة ثبات املقياس، كما وظف حتليل التباين األحادي حكرونباخ لت  -استخدم الباحث معامل ألفا  

 لبعض املتغريات.  تبعااجتاهات الطلبة حنو ممارسات التقومي  يفلتحديد الفروق 

 راسة ومناقشتها دعرض نتائج ال

 عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها:  -أوال 

ي أو الثالثي البارامرت( من مناذج استجابة ئما أنسب منوذج )األحادي أو الثنا"ألول على ما أييت: ينص السؤال ا 

 . "؟و املمارسات التقوميية ألساتذهتمالفقرة مخاسية التدريج لنتائج االستجابة لفقرات مقياس اجتاهات الطلبة حن

 االعتبارات التالية:  ب وفق ولإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث ابختيار النموذج األنس 

 Normalية: حيث تصنف النماذج الكامنة إىل جمموعتني: النماذج الرتاكمية الطبيعية ) ائاالفرتاضات اإلحص -0

Ogive Models  الفقرة، والنماذج اللوجستية خصائص( اليت تفرتض التوزيع الطبيعي ملنحنيات (Logistic 

Models للوجسيت هلا، ويتم تفضيل النماذج اللوجستية على غريها بسبب سهولتها الرايضية، ( اليت تفرتض التوزيع ا

التقارب األعلى  قوعدم أتثرها ابالستجاابت الناجتة عن عدم جدية املستجيبني، إذ يكون وصول هذه املنحنيات إىل خ

 (.  ،٤٣٣)عالم،  ئابطي

ية التدريج، غري أن املقياس اخلماسي ئرب الفقرات ثنامستوى االستجابة: حيث إن منوذج راش يناسب بدرجة أك - ٤

 د التدريج. دألنه متع الدراسة احلالية يتطلب منوذج سلم التقدير يفر و املط
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ذا كانت إ، فيتم اختيار منوذج املعلمة الواحدة، و قصعوبتها فق يفية: فإذا كانت الفقرات ختتلف ئعدد املعامل اإلحصا - ٠

ي املعلمة، غري أن هناك اعتبارات عملية الختيار النموذج، ئها ومتييزها، فيتم اختيار النموذج ثناصعوبت يفالفقرات ختتلف 

راش، وذلك رة، لذا مت اختيار منوذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج سمثل توفر برامج احلاسوب، واخلربة العملية املتي

 (. BIGSTEPSيل البياانت املستخرجة )لسهولة استخدامه، ولتوفر الربانمج اإلحصائي املناسب لتحل

 Modelحماولة لتقدمي دليل آخر على أفضلية منوذج سلم التقدير، مت استخدام اختبار مطابقة النموذج )  يفو  

Fit  تضمني النموذج األحادي ابرامرتات إضافية "(، حيث قام الباحث ابختبار الفرضية الصفرية التالية، وتنص على أن

مطابقة النموذج األحادي البارامرت لالستجاابت  يف( α  =.0.0 عند مستوى داللة ) إحصائيان دال سحتي إىل دال يؤ 

 . "عن الفقرات

 the(، ومت حساب اإلحصائي التايل: ) BILOG-MGوالختبار هذه الفرضية، استخدم الباحث برجمية )  

negative of 2 loglikelihood (-2LLH)  ،)والثنائي البارامرت، ولنفس استجاابت  للنموذجني األحادي

(، ومن مث  04، 20( لكل من أزواج النموذجني، وبلغت )  2LLH-الفقرات، وبعدها مت حساب الفرق بني قيميت ) 

، اليت تساوي (α  =.0.0 )( بثالثني فقرة، ومستوى داللة 2X مت مقارنة هذه النتيجة مع القيمة احلرجة لكاي تربيع ) 

(، ومن مث مت قبول الفرضية الصفرية، مما يشري إىل أن النموذج أحادي البارامرت هو النموذج األنسب 41،  11) 

 لالستجاابت للفقرات. 

ضوء هذه االعتبارات جمتمعة، مت اختيار النموذج األحادي البارامرت )منوذج سلم التقدير( ابعتباره النموذج  يفو  

 ( .  Embretson & Reise،  2000ية )مة ألغراض الدراسة احلالئاألكثر مال

 ومناقشتها:  ينالسؤال الثا نتائجعرض  - اثنيا

ما درجة املطابقة لالستجاابت لفقرات مقياس اجتاهات طلبة اجلامعة حنو "ينص السؤال الثاين على ما أييت:  

 . "؟املمارسات التقوميية ألساتذهتم مع افرتاضات منوذج سلم التقدير



 1112سبتمرب  – 111د. نعمان املوسوي                                   العدد               اجمللة الرتبوية                     

 333                                                                                          اجمللد الثامن والعشرون     

عن هذا السؤال، مت فحص افرتاضات أحادية البعد، واالستقالل املوضعي للفقرات، وحتديد الدالة ولإلجابة  

 املميزة لكل فقرة، ومطابقة االستجاابت مع النموذج، وذلك كما أييت: 

رة( على فق ٠٣صورته الراهنة ) يف  اختبار افرتاض أحادية البعد للبياانت املتحققة على املقياس: مت تطبيق املقياس - 0

قق من افرتاض أحادية البعد ) ح، وذلك من أجل التطالبا( .14عينة الدراسة احلالية، اليت يبلغ عدد أفرادها )

Unidimensionality  الستجاابت أفراد العينة على املقياس، حيث تفرتض مناذج السمات الكامنة أحادية البعد )

 (.  Lord،  1980املقياس )  يفوص( حلفرد )املفر أداء اس( وجود قدرة واحدة تفمثاال)منوذج راش 

 وللتحقق من افرتاض أحادية البعد، فقد اختار الباحث املؤشرات اآلتية:  

، وبلغت جامعيا طالبا( ٠٤٣نة من )و كرونباخ، حيث مت تقدير معامل الثبات على عينة الدراسة املك  -معامل ألفا  - 0

 املقياس.  يفحتقق أحادية البعد  (، وهي مؤشر قوي على 021.قيمته ) 

بني األداء على الفقرة، واألداء على املقياس الكلي، بعد حذف الفقرة نفسها من املقياس، حيث  طمعامل االرتبا - ٤

، (α < =.0.0 )(، وذات داللة إحصائية عند مستوى .01.)( فقرة يزيد معامل ارتباطها عن  ٤٢تبني أن هناك ) 

يف  ل على أن هذه الفقرات تتشارك مجيعهاد(، مما ي 000.ت االرتباط الداخلية للفقرات يساوي ) وأن متوسق معامال

  عنه العالمة الكلية، وميكن اعتبار هذه النتيجة مؤشرا على أحادية البعد للمقياس. ربقياس بعد واحد تع

بطريقة التدوير املتعامد، على افرتاض أن هذه (، وتدوير العوامل األساسيةانت و ليل العاملي )طريقة املكحأسلوب الت - ٠

(. ولتحديد العوامل األساسية للمقياس، مت استخدام حمك  410:  0..0العوامل مستقلة )الكيالين والشريفني، 

الفقرات اليت ال تقل قيم تشبعاهتا على العامل الواحد عن ( القاضي ابالقتصار على  Gorsuch، 1997غورستش ) 

الوقت نفسه. ومت اختيار حمك غورستش يف  منها على أكثر من عامل واحد أبعلىال تتشبع هبذه القيمة أو (، و .04.)

 (.  Floyd & Widaman, 1995الدراسات الالحقة )يف  ألن استخدامه يزيد من احتمال ظهور العوامل املستخرجة
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(، %.1401ر )سالواحد الصحيح، وتف وابلنتيجة، مت استخراج عشرة عوامل يزيد اجلذر الكامن لكل منها عن

ر لكل عامل س( الذي يبني قيم اجلذر الكامن، ونسبة التباين املف0من التباين الكلي، كما يتضح ذلك من اجلدول رقم )

 ابلعامل.  تشبعا ر الرتاكمي املقابلة لكل عامل، وعدد الفقرات األكثرسمن العوامل، وكذلك نسبة التباين املف

ر ما قيمته ) س(، وهي تف ٤( أربعة عوامل تزيد قيمة اجلذر الكامن لكل منها عن ) 0رقم )ويظهر اجلدول  

 ( من تباين درجات األفراد على الصورة األولية ملقياس االجتاهات.  04001%

 (1ول رقم )داجل

 لصة ابلتحليل العاملير الرتاكمي لكل من العوامل املستخسر والتباين املففسالكامن ونسبة التباين امل ذرقيم اجل

 (043ن=)  

 نسبة التباين املفسر الرتاكمي نسبة التباين املفسر اجلذر الكامن العامل

 11000 11000 0.000 األول

 440.2 0.011 4012 الثاين

 42021 0011 0042 الثالث

 04001 4002 00.0 الرابع

 01022 4002 0014 اخلامس

 20001 1014 0022 السادس

 .2002 1011 0041 السابع

 21021 10.1 0010 الثامن

 10010 0011 0001 التاسع

 .1401 0010 0004 العاشر
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، 00قبل حذف األفراد غري املطابقني والفقرات غري املطابقة، إذ بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل األول )

( من التباين، ونسبة اجلذر % 11000ر ) سألن العامل األول يف ونظرا(، وهي قيمة مرتفعة ابلنسبة لبقية العوامل. .0

على أن املقياس أحادي البعد  مؤشرا(، فإن ذلك يعد  ٤الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين تزيد عن ) 

(1985 Hattie,  .) 

 ىنحنل ميثث يتم متحي(،  Scree Testة )هلضبن خالل اختبار امل مرى لتحديد عدد العواأخة قوهناك طري 

هذه احلالة، يتم التوصل  يف( أدانه. و 0الشكل رقم )يف  ، كما يظهربيانيا( املتتالية  Eigenvaluesة )ناملكذور ام اجلقي

مع حمور السينات  تقريباىن يتعامد حىن اجلذور بسرعة من منحمنعلى النقطة اليت يتغري فيها ميل  اعتماداإىل عدد العوامل 

 أحادية البعد.  دايؤكد جمد(، مما 0ى وجه التقريب، وهو ما حيصل عند العامل األول )الشكل رقم إىل منحىن أفقي عل

ة عن اجتاهه(، ال توجد رب املقياس، واملع يفاالستقالل املوضعي: ويعين أنه ابستثناء القدرة املستهدفة )أي درجة الفرد  - ٤

للنموذج، مبعىن أن استجابة  آخريدة ددة ابلقدرة أو ابرامرتات حمدعالقة بني استجاابت فقرات االختبار غري العالقة احمل

 & ,Zenisky, Hambletonلة أخرى )ئاإلجابة عن أسيف  ر أو تساعدسوص )الطالب( لفقرة ما ال تفحاملف

Sireci, 2006 .) 

 
 : قيم اجلذور الكامنة للعوامل املستخلصة من التحليل العاملي(1)الشكل رقم 



 1112سبتمرب  – 111د. نعمان املوسوي                                   العدد               اجمللة الرتبوية                     

 333                                                                                          اجمللد الثامن والعشرون     

من هذا االفرتاض عن طريق إجراءات بناء املقياس، وذلك من خالل التأكد من عدم وجود فقرة ومت التحقق 

وفضال عن ذلك، ولكون النموذج األنسب أحادي البعد، فقد استخدم  ،تعطي تلميحا عن إجابة أية فقرة أخرى

ضعي للفقرات، ويعرب عنه ( مؤشرا للكشف عن االستقالل املو  Yen،   1983( الذي اقرتحه ين ) Q3ي ) ئاإلحصا

ي، وكانت قيمته أقل من ئرة. ومت حساب هذا اإلحصادالسمة املق قابلعالقة بني البواقي لزوج من الفقرات بعد ضب

 ل على استقاللية الفقرات عن بعضها البعض، وعدم ترابطها. يدواج الفقرات، مما ز الصفر جلميع أ

الدراسة الراهنة( واألداء على الفقرة  يفلة العالقة بني القدرة )اجتاه الفرد ة لكل فقرة: وتصف هذه الدايز الدالة املم - ٠

كل منها وفق النموذج   خصائصىن حد مند)درجته على الفقرة(. والختبار هذا الفرض، مت إجياد ابرامرتات الفقرات اليت حت

( لتقدير  BILOG-MGة ) األحادي البارامرت الذي تبني أنه األنسب. وعلى هذا األساس، مت استخدام برجمي

( معامالت صعوبة هذه  0ابرامرتات الفقرات الثالثني )صعوبة الفقرات( وتقدير قدرة األفراد. ويوضح اجلدول رقم ) 

( أن قيم معامالت  0الفقرات وفق هذا النموذج، ومستوى داللة قيم كاي تربيع للمطابقة. ويتبني من اجلدول رقم ) 

( لوجيت، واحنراف معياري يساوي )  0.64(، مبتوسق يساوي )3.22( و ) -2.80ني )صعوبة الفقرات تراوحت ب

نيات خصائص ح( من 2(، وأن مجيع فقرات املقياس الثالثني مطابقة للنموذج األحادي. ويوضح الشكل رقم )0.48

غاية الصعوبة، بينما  يفإىل فقرة ىن األكثر ارتفاعا حالدراسة احلالية، حيث يشري املن يفر و املقياس املط يفثالث فقرات 

:  0..0األدب الرتبوي )عالم،  يفللمعايري املعتمدة  اغاية السهولة، وذلك وفق يفاألقل ارتفاعا إىل فقرة  املنحىنيرمز 

 (. وعليه، فقد حتقق االفرتاض الثالث، مبعىن أن هناك دالة مميزة لكل فقرة تصف العالقة بني القدرة واألداء لكل فقرة20

 من الفقرات الثالثني ملقياس اجتاه الطالب اجلامعي حنو املمارسات التقوميية. 

مطابقة االستجاابت للفقرات بنموذج سلم التقدير: ملعرفة مدى درجة مطابقة االستجاابت لفقرات االختبار مع  - ٤

ذاكرة احلاسوب، وحتليلها ابستخدام  يفالبياانت  وإدخالمنوذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج راش، مت تصحيح املقياس، 

 ( املصمم هلذا الغرض.  BIGSTEPSبرانمج ) 
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قياس  يفولتحديد مؤشرات املطابقة اخلاصة ابألفراد، مت تقدير قدرة الفرد )اجتاهه( ابإلضافة إىل اخلطأ املعياري 

(، ويعرب عنه أيضأ  ZSTDخلية )ي املطابقة الكلي، وله مؤشران: مؤشر املطابقة الدائهذه القدرة، وكذلك قيم إحصا

استجاابت  يفللسلوكيات غري املتوقعة اليت تؤثر  إحصائي(، وهو مؤشر  MNSQ) يباملربعات التقار سق ي متو ائإبحص

 عنه كذلك رب(، ويع ZSTDاألفراد للفقرات اليت تقرتب من مستوى قدراهتم، وكذلك مؤشر املطابقة اخلارجية ) 

أكثر حساسية للسلوكات غري املتوقعة من  إحصائي(، وهو مؤشر  MNSQالتباعدي ) املربعات  قمتوس حصائيإب

احلسايب واالحنراف املعياري لكل  سق( يبني املتو 1األفراد عن الفقرات اليت تبتعد عن مستوى قدراهتم. واجلدول رقم ) 

 يفلداخلية واخلارجية للنموذج املعتمد قياس هذه القدرة، وقيم إحصاءات املطابقة ا يفتقدير للقدرة، واخلطأ املعياري 

 الدراسة الراهنة. 

 ( ٢اجلدول رقم ) 

 *معامالت صعوبة فقرات املقياس ومستوى داللة جودة املطابقة لكل منها 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

مستوى 

 (2Xداللة )

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

مستوى 

 (2Xداللة )

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

ى مستو 

 (2Xداللة )

0 .020 .010 00 -00.2 .000 00 -0024 .020 

0 0010 .010 00 .004 .004 00 -.044 .011 

1 .001 .020 01 .0.1 .001 01 -.042 .012 

4 .001 .014 04 -.000 .011 04 -0041 .001 

0 0011 .020 00 -.000 .000 00 .002 .041 

2 .011 .004 02 0040 .001 02 0001 .010 
1 00.1 .001 01 -0010 .044 01 -001. .042 
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رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

مستوى 

 (2Xداللة )

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

مستوى 

 (2Xداللة )

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

ى مستو 

 (2Xداللة )

1 .001 .014 01 1000 .022 01 .011 .004 
2 -.020 .010 02 0044 .000 02 -.022 .001 

0. 0021 .024 0. 0000 .000 1. 0012 .011 
 

 (.α  =<.0.0، مجيع قيم كاي تربيع غري دالة إحصائيا عند مستوى ).14، عدد األفراد = 4* درجات احلرية = 

 

 (: منحنيات خصائص فقرات مقياس االجتاهات ٢الشكل رقم ) 

يح، وهو حاحلسايب ملتوسطات املربعات املوزونة من الواحد الص ق( اقرتاب املتوس ٠يتضح من اجلدول رقم )  

(، واالحنراف 0.0.-املطابقة الداخلية قد بلغ ) إحصائين متوسق قيم أالوضع املثايل كما يتوقعه النموذج، كما يالحظ 

( على التوايل، وابملثل ينطبق .00)تقرتب من القيم املثالية اليت يفرتضها النموذج، وهي  أيضا(، وهي 000املعياري هلا )

 املطابقة اخلارجية )التباعدية( اليت تقرتب من القيم املثالية اليت يفرتضها النموذج.  إحصائياألمر على قيم 



 1112سبتمرب  – 111د. نعمان املوسوي                                   العدد               اجمللة الرتبوية                     

 321                                                                                          اجمللد الثامن والعشرون     

للنموذج إذا كانت قيم إحصائي املطابقة اخلارجية املقابلة لدرجته على املقياس تزيد  قدرة الفرد غري مطابقة دوتع 

(، وعليه يعترب الفرد غري مطابق للنموذج، ألن استجاابته امللحوظة تبتعد عن توقعات النموذج، كأن يستجيب ٤+عن )

ضوء ذلك،  يفنة االنفعالية املتضمنة فيها . و حاملقياس ابملوافقة رغم أن اجتاهه حنوها ال يتسق أصال مع الش يفما  ةلفقر 

 من العينة( تبتعد استجاابهتم عن االستجاابت املتوقعة تبعا الجتاهاهتم.  % 0010( أفراد ) 1تبني وجود ) 

 ( 0اجلدول رقم ) 

حصاءات املطابقة قياس االجتاه وإ يفاحلسايب واالحنراف املعياري لكل من تقديرات األفراد واخلطأ املعياري  سطاملتو 

 الداخلية واخلارجية

 القدرة 
اخلطأ 

 املعياري

 إحصائي املطابقة اخلارجية إحصائي املطابقة الداخلية

متوسط املربعات 

(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 

(ZSTD) 

متوسط املربعات 

(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 

(ZSTD) 

 00.- 00.0 0.0.- 0 011. 001.- املتوسق

االحنراف 

 املعياري
.024 .0.1 .002 000 .002 001 

التحليل الختبار مدى مطابقة  وإعادةاألفراد الذين مل تتطابق استجاابهتم مع توقعات النموذج، وبعد استبعاد 

قياس هذا املعلم، وقيم إحصائي  يفالفقرات للنموذج، مت تقدير معلم الصعوبة لكل فقرة، ابإلضافة إىل اخلطأ املعياري 

اجلدول رقم )  يف نتائجاملربعات للفقرات، وتدوين ال ق(، وكذلك متوس ZSTDواخلارجية للفقرات )  املطابقة الداخلية

احلسايب ملتوسطات املربعات من الواحد، وهو الوضع املثايل، كما يالحظ  ق( اقرتاب املتوس ٤(. ويبني اجلدول رقم )  ٤

ما  نوعا(، وهذه القيم قريبة 000االحنراف املعياري هلا )(، و 00.-املطابقة الداخلية يساوي ) إحصائيقيم  قأن متوس

املطابقة اخلارجية )التباعدية( اليت  إحصائي( على التوايل، وابملثل ينطبق ذلك على قيم  00.من القيم املثالية، وهي )
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ن خصائص توزيع القدرة على استقالل معامل الفقرات ع جمددال دتقرتب من القيم املثالية اليت يفرتضها النموذج، وهو ما ي

 لعينة األفراد املستهدفني. 

ت قيم متوسطات املربعات املوزونة هلا الواحد د( فقرات تع1ضوء حمكات املطابقة للفقرات، تبني وجود )  يفو  

فقرة ش البياانت، كأن حتمل الو الصحيح، مما يشري إىل أهنا فقرات غري مطابقة، وبعيدة عن توقعات النموذج، وأهنا قيم تش

 ٠٣،  ٨٢،  ،ذلك يقبلها األفراد الذين يعارضوهنا أصال، وهذه الفقرات ذوات األرقام:  عنة انفعالية موجبة، ومحش

 (.  ٢)جدول رقم 

 ( ٤اجلدول رقم ) 

 إحصاءاتو قياس االجتاه  يفاملعياري  واخلطأاحلسايب واالحنراف املعياري لكل من معامل الصعوبة للفقرات  سطاملتو 

 املطابقة الداخلية واخلارجية هلذه املعامل

 الصعوبة 
اخلطأ 

 املعياري

 إحصائي املطابقة اخلارجية إحصائي املطابقة الداخلية

متوسط املربعات 

(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 

(ZSTD) 

متوسط املربعات 

(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 

(ZSTD) 

 .00- 000. .00- 0 .000 . املتوسق

االحنراف 

 ياملعيار 
120. .10. .10. 000 000. 400 

ينة على املقياس، والتحقق من موضوعية عوللتأكد من جودة مطابقة البياانت الناجتة عن استجاابت أفراد ال

فقرة(، أي بعد حذف األفراد غري املطابقني، والفقرات غري املطابقة، والبالغ  01تفسري نتائج املقياس بصورته الراهنة ) 

رة لكل من صعوبة الفقرات وقدرات ر ليل للمرة الثالثة للحصول على تقديرات هنائية حمحفقرات، أعيد الت(  ٠عددها ) 

رة لقدرة األفراد من جهة، وصعوبة الفقرات، من جهة ر ليل للقيم احملح( نتائج الت 0األفراد، ويلخص اجلدول رقم ) 

 أخرى. 
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حملزرة لقدرات )اجتاهات( األفراد تراوحت بني العالمة الكلية ) ( أن التقديرات النهائية ا 0ويبني اجلدول رقم )  

( لوجيت، واالحنراف املعياري .02.) توزيع القدرة متوسق( كحد أقصى، وبلغ 000( كحد أدىن، والعالمة ) 00

( لوجيت  0000( لوجيت للمستوى املنخفض من القدرة، و )  0000-)( لوجيت، مبدى يرتاوح بني 011.)

(، وهي قيمة متدنية، األمر 010.)املعيارية لتقديرات قدرة األفراد  األخطاء متوسقى املرتفع من القدرة، وبلغ للمستو 

 الذي يشري إىل دقة حتديد مواقع األفراد على متصل السمة )االجتاه(. 

 نتائج التحليل للقيم احملررة لقدرة األفراد وصعوبة الفقرات ( 5اجلدول رقم ) 

 ليل للقيم احملررة لقدرة الفراد *نتائج التح

 القدرة 
اخلطأ 

 املعياري
 املدى

اجلذر الرتبيعي ملتوسطات 

 مربعات األخطاء

االحنراف املعياري 

 املعدل من األخطاء

مؤشر الفصل 

 )مؤشر التباعد(

معامل الثبات 

 لتباعد األفراد

 املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي

 010. .02. املتوسق

-0000 

- 

+0000 

.010 .011 .010 .010 10.0 10.2 .020 .020 

االحنراف 

 املعياري
.011 .0.2          

 نتائج التحليل للقيم احملررة لصعوبة الفقرات

 املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع الفعلي 

 001. . املتوسق

-0012 

- 

+0001 

.001 .001 .021 .021 4020 4021 .024 .021 
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  (01ت = الفقراعدد ) ،،م = خا ةمالدىن عأ، 000ه = اجتاالس ام يف مقياقصى عالمة خ* أ

 0012( أهنا تراوحت بني )  2أما ابلنسبة لقيم التقديرات احملررة لصعوبة الفقرات، فيالحظ من اجلدول رقم )  

( وحدة لوجيت، 012.قدره صفر لوجيت، واحنراف معياري قدره ) توسقمب(، وحدة لوجيت، وتتوزع  0001(، و ) 

ية، األمر الذي يشري إىل دقة ن(، وهي قيمة متد001.وبلغ متوسق األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة الفقرات ) 

ا قيس مدى عريضتدريج صعوبة الفقرات، وأن املقياس ييف  من االتساق اتقديرات الصعوبة للفقرات، ويبني أن هناك نوع

 الدراسة.  يفر و أحادي البعد، وهو ما يعكس صدق البناء للمقياس املط امن القدرة، ويقيس متغري 

املتعلقة مبطابقة الفقرات واألفراد لنموذج سلم التقدير على متصل القدرة،  نتائج( ال2ويوضح اجلدول رقم )  

(، واحتماالت إجاابهتم عن مفردات افرد ٠٠٤فراد ) تلف األخحيث توجد عالقة منتظمة بني مستوايت القدرة مل

(، 004.صعوبة )  توسقمتصل االجتاه مبوفق درجة الصعوبة على  ااختبارية خمتلفة. ومن خالل ترتيب الفقرات تنازلي

لصعوبة مدى االجتاه لألفراد وقيم ا يف ا(، يظهر اجلدول تطابق.00.) توسقعلى املتصل نفسه مب األفرادوتوزيع قدرات 

تقع داخل  لةئاألس(، حيث أن غالبية  ٤+، 0-سب النموذج، وذلك على متصل القدرة من املدى )لفقرات املقياس، حب

 ، ومعظم قدرات الطلبة تكون ضمن هذا النطاق. ( ٤+، 0-)مدى الصعوبة 

ات حققت افرتاضات ن االفرتاضات األربعة السابقة قد حتققت، مبعىن أن استجاابت الفقر أويتضح مما سبق  

 حادي البارامرت ابعتباره النموذج األنسب ألغراض الدراسة. أالنموذج 
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 (6قم )ر اجلدول 

 رة )االجتاه(دمتصل الق علىنتائج مطابقة الفقرات واألفراد للنموذج 

عدد األفراد   الفقرات املتوافقة مع القدرة 

املستجيبني 

 للفقرات )%(
 الصعوبة ابللوجيت رقم الفقرة تالقدرة ابللوجي الدرجة اخلام

مستوى 

 الصعوبة

10 -00.1 0 0021 

مرتفعة الصعوبة 

 )صعبة(
01 (02%) 

20 -0011 1 0002 

00 -0020 0. 00.0 

12 -000. 02 0044 

21 -0011 02 0012 

10 -0002 0. 0002 

22 -00.0 01 .010 

12 -.024 0 .010 

0.0 -.010 1 .042 

 (%21) 002 الصعوبةمتوسطة 

14 -.02. 4 .042 

2. -.011 2 .010 

22 -.001 1 .004 

0.. -.000 00 .001 

12 .0.1 01 .0.0 
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عدد األفراد   الفقرات املتوافقة مع القدرة 

املستجيبني 

 للفقرات )%(
 الصعوبة ابللوجيت رقم الفقرة تالقدرة ابللوجي الدرجة اخلام

مستوى 

 الصعوبة

21 .000 04 -.000 

0.1 .002 00 -.000 

20 .011 00 -.040 

0.4 .020 01 -.041 

12 .011 00 .000 

001 .020 02 -.021 

منخفض 

 الصعوبة )سهلة(
01 (02%) 

000 00.4 2 -.011 

004 0001 00 -00.1 

001 0011 01 -0000 

001 0041 00 -0021 

0.. 0024 04 -0044 

001 0010 02 -0002 

000 00.1 01 -0012 

 110 اجملموع 004. - .00. املتوسق
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 عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:  - اثلثا

يف  الطالب ممثلة ابخلطأ املعياري اجتاهتقدير يف  ما مدى حتقق معايري الدقة"لى ما أييت: ينص السؤال الثالث ع 

 . " ؟التقدير، ودالة املعلومات للفقرات، وللمقياس كامال 

ولإلجابة عن هذا السؤال، مت إجياد أكرب قيمة معلومات لكل من الفقرات واملقياس كامال، ورسم دالة معلومات  

 التقدير.  يف ية اخلطأ املعيار املقياس، ودال

املقياس ببعض املعلومات املرتبطة بقدرة املفحوص )اجتاهه(، وتعتمد كمية  يفدالة معلومات الفقرة: تزود كل فقرة  -0

(. ومت  Yen & Fitzpatrick،  2006وص ) حهذه املعلومات على مدى مطابقة صعوبة الفقرة مع قدرة املف

( الذي يشري إىل أن أكرب قيمة لدوال  1اجلدول رقم )  يفلومات كل فقرة، كما يظهر حساب أكرب قيمة لدوال مع

من فقرات  ثالاث(. وحيث إن 1( من الفقرة رقم ) 0.0.(، و )01( من الفقرة رقم ) 1021املعلومات تراوحت بني )

، فقد مت حذفها،  ٤٢،  ٤٣،  ٠، وهذه الفقرات هي اليت حتمل األرقام جدام للفاحص معلومات قليلة داملقياس تق

 (·  1( فقرة )انظر اجلدول رقم 04من )  واني مكئشكله النها يفوعليه صار املقياس 

 ةذوال معلومات فقرات مقياس االجتاه حنو املمارسات التقوميية لألساتدأكرب قيمة ل ( 7ول رقم ) داجل

رقم 

 الفقرة

أكرب 

 قيمة

رقم 

 الفقرة

أكرب 

 قيمة

رقم 

 الفقرة

أكرب 

 قيمة

رقم 

 الفقرة

أكرب 

 قيمة

رقم 

 الفقرة

أكرب 

 قيمة

0 1040 1 101. 04 102. 00 10.0 01 0012 
0 00.1 2 1020 00 1024 00 1011 01 1002 
1 .0.0 0. 0000 02 0020 01 1010 02 1001 
4 1020 00 101. 01 0020 04 0012   

2 1011 00 102. 02 0011 00 101.   

1 0001 01 1021 0. .0.1 02 .0.0   
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دالة معلومات املقياس واخلطأ املعياري يف تقدير االجتاه: ترتبق دالة معلومات املقياس ابلدقة اليت ميكن هبا تقدير  -0

نة االنفعالية اليت ح)الشاالجتاه، ويكون اخلطأ املعياري صغريا كلما أقرتب مستوى اجتاه الفرد من مستوى صعوبة الفقرة 

ح ضتقدير االجتاه. ويو يف  ايل تزداد كمية املعلومات املستقاة من املقياس بنقصان قيمة اخلطأ املعياريحتملها(، وابلت

 ( واخلطأ املعياري للقياس )اخلق(. املنحىن( دالة معلومات املقياس )1الشكل رقم ) 

 
ر إىل دالة ري اخلط األمحتقدير االجتاه )يشيف  (: دالة املعلومات للمقياس واخلطأ املعياري ٣ )الشكل رقم 

 املعلومات واخلط األزرق إىل اخلطأ املعياري(

( وهي قيمة مناسبة ألهنا 00( أن أكرب قيمة لدالة معلومات املقياس تساوي ) 1ويتضح من الشكل رقم )  

علومات املتعلقة طأ املعياري. فكلما قل اخلطأ املعياري، زادت املخ(، وهذه القيمة مناظرة ألدىن قيمة لل.0أكرب من )

القياس مع تدين قيمة اخلطأ املعياري( متضمنة  يفأن معظم املعلومات )الدقة  ايضأابالجتاه، واملستقاة من املقياس. ويظهر 

املدى، ابعتبار  يفل على دقة تقديرات القياس د(، مما ي 000، +  00.-مدى القدرة )االجتاه( الذي يرتاوح بني )  يف

 امعة. املمارسات التقوميية ألساتذة اجل لقدرة يتوافق مع االجتاهات احملايدة إزاءأن هذا املدى من ا
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 عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:  - رابعا

السيكومرتية لفقرات مقياس اجتاهات الطلبة حنو ممارسات تقومي  صائصما اخل"ينص السؤال الرابع على ما أييت:  

 . " ؟األساتذة 

 ذا السؤال، مت حتديد دالالت الثبات والصدق للمقياس، على النحو اآليت: ولإلجابة عن ه

 ٠٠٤فقرة(، وقدرات األفراد )  ٤٤رة لكل من صعوبة الفقرات ) ر دالالت الثبات: مت احلصول على القيم املتح - 0

 Itemت )(، وللفقراPerson Reliability(، ومن خالل هذه القيم احتسب معامل الثبات لألفراد )دافر 

Reliability  تقدير موقع كل من الفقرات واألفراد على يف  منوذج راش يعين الدقةيف  أن مفهوم الثبات(، ابعتبار

 Itemتعريف املتصل حبساب معامل الفصل بني الفقرات ) يف  متصل السمة. وميكن حتديد مدى دقة فقرات املقياس

Separation Index ( أو ،)Giاالحنراف املعياري للقيم التدرجيية املتحررة للفقرات، ومتوسق اخلطأ (، وهو النسبة بني 

 0(، وهذه القيمة أكرب من )001ية ) ئاملعياري هلذه القيم، حيث بلغت قيمة معامل الفصل لفقرات املقياس بصورته النها

معامل الفصل بني األفراد  هذه الفقرات كافية لتعريف متصل السمة اليت تقيسه. أما ابلنسبة لقيمة د(، ولذلك تع

(Person Separation Index  ( أو ،)Gp ( فقد بلغت ،)لذا تع0(، وهي أكرب من )  0020 ،)عينة األفراد   د

 (.  0..0كافية للفصل بني الفقرات )عيد، 

م ، وبلغت قي R= (G2 / 1+G2)( للفقرات واألفراد وفق الصيغة التالية:  Rوحيسب معامل الثبات ) 

ل األوىل د(، على التوايل، ومها قيمتان مرتفعتان، حيث ت012.(، ) 020.معامالت الثبات لكل من الفقرات واألفراد )

التمييز  يفحني تشري الثانية إىل كفاية عينة األفراد  يفالتمييز بني مستوايت األداء لألفراد،  يفعلى كفاية عينة الفقرات 

متصل السمة اليت تقيسه هذه الفقرات. كما مت تقدير معامل ثبات االتساق الداخلي تعريف  يفبني الفقرات، وابلتايل 

(، وهي قيمة عالية، وتراوحت 024.كرونباخ )  - فقرة(، حيث بلغت قيمة معامل ألفا ٤٤ية ) ائللمقياس بصورته النه

يمة االتساق الداخلي ق"ل على أن د(، وهي مؤشرات ت.02.) -(،010.معامالت الثبات ألبعاد املقياس بني ) 

 (. 101:  0.01، )النبهان "للمقياس عالية، ابعتبارها دليال على ثباته
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التحديد النظري ملفهوم االجتاه حنو املمارسات دالالت الصدق: مت التحقق من الصدق املنطقي للمقياس من خالل  - ٤

  التقوميية لألساتذة، وحتديد الفقرات، وطريقة صياغتها، وحتكيمها.

معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرة،  بساحبقق منه حأما ابلنسبة لصدق االتساق الداخلي، فقد مت الت 

والدرجة على البعد الذي تنتمي له من جهة، وبينها وبني الدرجة على املقياس الكلي، من جهة أخرى. ويوضح اجلدول 

وكل من الدرجة على البعد، والدرجة على املقياس الكلي، حيث بني الدرجة على الفقرة،  ط( معامالت االرتبا1رقم ) 

(، مما يدل على مدى فاعلية  a .0.0<=ا عن مستوى داللة )إحصائييتبني أن مجيع قيم معامالت االرتباط دالة 

 فقرات املقياس، حيث تقيس ما يقيسه البعد الذي تقع فيه، وتقيس أيضا ما يقيسه املقياس ككل. 

 (8) قم ر ول داجل

 ** الفقرة وكل من الدرجة على البعد وعلى املقياس ككل  لىبني الدرجة ع طمعامالت االرتبا

 
معامل ارتباط الدرجة 

 على الفقرة

 املقياس البعد نص الفقرة الفقرة البعد

استخدام االختبار كوسيلة 

 تقومي ألداء الطالب

0 
 أرى ان االختبارات اليت يضعها أساتذة اجلامعة وسيلة

 فاعلة لتقومي أداء الطلبة
.02. .041 

0* 
أرى ان األستاذ قلما يستطيع احلكم على الطالب من 

 خالل درجته يف االختبار
.022 .002 

4 
أعتقد أن معظم االختبارات اليت يطورها األساتذة 

 تغطي احملتوى بشكل متوازن
.004 .00. 

 010. 011. أرى أن معايري النجاح اليت يعتمدها األستاذ تعكس 2
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معامل ارتباط الدرجة 

 على الفقرة

 املقياس البعد نص الفقرة الفقرة البعد

 مدى إتقان الطالب للمقرر

1* 
أعتقد أن درجة الطلبة يف االختبار اندرا ما تعكس 

 إمكاانته الفعلية يف املقرر
.040 .04. 

1* 
أتصور أن معظم االختبارات اليت يعدها األساتذة 

 بنقصها الشمول واملوضوعية
.011 .012 

2 
لفصلية أعتقد أن تقومي أداء الطالب من خالل أحباثه ا

 ينمي قدراته يف املقرر
.000 .042 

0.* 
أرى أن طريقة تقومي األساتذة لألحباث ابلكاد تعكس 

 اجملهود الشخصي للطالب
.040 .011 

00 
أتصور ان طريقة تقومي البحث الفصلي أتخذ 

 ابحلسبان قدرات الطالب الفعلية
.012 .01. 

00* 
اث أظن ان معظم األساتذة حيكمون على نوعية أحب

 الطلبة وفق معايري ذاتية
.021 .002 

01* 
أتصور أن تقومي األساتذة ألحباث الطلبة يعتمد أساسا 

 على مستوى إخراجها
.001 .000 

 011. 012.أرى أن األساتذة يقيمون أحباث الطلبة بناء على  04 
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معامل ارتباط الدرجة 

 على الفقرة

 املقياس البعد نص الفقرة الفقرة البعد

 معايري موضوعية ومنصفة

تقدمي التغذية الراجعة 

 الفعالة للطالب

00 
بية األساتذة يستخدمون نتائج التقومي يف أعتقد أن غال

 تطوير أساليب تدريسهم
.041 .041 

02* 
أعتقد أن ما يهم األستاذ بعد رصد النتائج هو ترتيب 

 الطلبة وفقا لدرجاهتم
.012 .01. 

01 
أعتقد أن أسلوب إعادة االختبار يسمح للطالب 

 بتحسني مستواه يف املقرر
.020 .002 

02* 
نادر أن يقوم األساتذة بتعديل أساليب أظن أنه من ال

 تدريسهم وفقا لنتائج التقومي
.000 .042 

00 
أرى أن معظم األساتذة يناقشون إجاابت الطلبة بعد 

 توزيع أوراق االختبار عليهم
.020 .020 

00* 
أتصور أن إعادة االختبار للطلبة الضعاف يفقد التقومي 

 موضوعيته وعدالته
.004 .000 

قرارات وفقا لنتائج اختاذ ال

 تقومي أداء الطالب

01 
أظن أن األستاذ يتخذ القرارات املرتبطة ابلطلبة يف 

 ضوء نتائج تقوميه ألدائهم
.041 .044 

 021. 010.أتصور ان تقدمي أنشطة عالجية للضعاف يرفع  04
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معامل ارتباط الدرجة 

 على الفقرة

 املقياس البعد نص الفقرة الفقرة البعد

 مستوى أدائهم يف املقرر

00* 
ف أعتقد أن قرارات األستاذ اخلاصة ابملقرر قلما تتوق

 على نتائج تقوميه لطلبته
.011 .021 

01 
أتصور أن قرارات األساتذة اندرا ما تساعد الطلبة 

 على اجتياز املقرر بنجاح
.021 .020 

01* 
أرى ان األنشطة العالجية للضعاف ابلكاد تعينهم 

 على رقع مستوى حتصيلهم
.002 .000 

02* 
د أرى ان معظم األساتذة يناقشون إجاابت الطلبة بع

 توزيع أوراق االختبار عليهم
.042 .040 

 الفقرات السلبية  *

 .  ٠٠٤، عدد األفراد = ( a .0.0<=)عند مستوى  إحصائيامجيع معامالت االرتباط دالة ** 

  السؤال اخلامس ومناقشتها: نتائجعرض  - خامسا

اجتاهات الطلبة يف  (0.0.توى ) ا عند مسإحصائيهل توجد فروق دالة "ينص السؤال اخلامس على ما أييت:  

 . "؟ل الرتاكمي للطالبدحنو ممارسات التقومي لألساتذة تعزى للجنس، واملستوى الدراسي، واملع
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ولإلجابة عن هذا السؤال، مت إجراء حتليل التباين األحادي تبعا ملتغريات اجلنس، واملستوى الدراسي )السنة  

 ..10، 0022- 00.0، ..00 – 00.0، ..00ل الرتاكمي )أقل من داملعاألوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة(، و 

 (.  ٢اجلدول رقم )  يف نتائجفأكثر(، وتدوين ال

 (9اجلدول رقم )

 نتائج حتليل التباين األحادي ألداء أفراد العينة على املقياس

 قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغري

 جلنسا

  101000 0 101000 بني اجملموعات

 *0000 040022 111 41001000 داخل اجملموعات

   112 41240000 اجملموعة ككل

 املستوى الدراسي

  0.1001 1 0000010 بني اجملموعات

 **1002 040004 112 41401040 داخل اجملموعات

   112 41240000 اجملموعة ككل

 املعدل الرتاكمي

  0000021 1 4201020 موعاتبني اجمل

 **00011 .01001 112 44012001 داخل اجملموعات

   112 41240000 اجملموعة ككل

 ( 0..0.عند مستوى ) ***( 0.0.عند مستوى ) **( 0.0.دالة إحصائيا عند مستوى داللة )  *

( بني اجتاهات الطلبة 0.0.( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 2ويالحظ من اجلدول رقم ) 

اجلامعيني حنو املمارسات التقوميية ألساتذهتم تعزى ملتغري اجلنس )لصاحل الطالبات(، واملستوى الدراسي )لصاحل الطلبة 

(  1..0ل الرتاكمي )لصاحل الطلبة األعلى حتصيال(. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسيت قوامسة ) دالقدامى(، واملع
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ري غل الرتاكمي، لكنها ختتلف معهما فيما يتعلق مبتد( فيما خيص املستوى الدراسي واملع 1..0 واملصري ومرعي )

 اجلنس. 

 تفهماوميكن تفسري هذه النتيجة أبنه مع ارتفاع املستوى الدراسي والتحصيلي للطالب، فإنه يكون أكثر  

التقومي اخلاصة ابملقرر، واستيفاء معايري التقومي،  استعدادا لتلبية متطلباتجمال التقومي، وأكثر  يفملمارسات األستاذ 

الغالب دافعية أكرب لوضع تقديرات أكثر موضوعية ومصداقية  يفوينطبق ذلك بشكل أكرب على الطالبات، حيث يبدين 

 . تقانوإألقراهنن الذكور، من منطلق قناعتهن بضرورة ممارسة العمل التدريسي إبخالص التدريس قياسا  هيئةألداء أعضاء 

  :ية للمقياسئهانالصورة ال

 يفاستهدفت الدراسة احلالية بناء مقياس الجتاهات طلبة اجلامعة حنو املمارسات التقوميية ألعضاء هيئة التدريس  

القياس كإطار لتحليل فقرات االختبار  يفضوء األدب الرتبوي، ومعايري التقومي الرتبوي، واستخدم الباحث النظرية احلديثة 

القياس،  يفتجاابت الطلبة، وحتقيق افرتاضات النموذج املستخدم )منوذج سلم التقدير(، كأحد مناذج النظرية احلديثة واس

رة من قدرات األفراد، وصعوبة الفقرات، ومتتلك خصائص سيكومرتية جيدة ر ومن مث تصميم أداة قياس موضوعية متح

س، مما ميكن من حتديد اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو سلوكيات التقومي، القيا يفتؤهلها لتحقيق العدالة واملوضوعية والدقة 

 وتعديلها لتصبح دعامة للتعلم اجلامعي الفعال. 

( فقرة تقيس اجتاهات الطلبة حنو املمارسات التقوميية ألعضاء  04ية من ) ئر بصورته النهاو ن املقياس املطو ويتك 

(. واذا مت تطبيق املقياس، فان التعليمات تشري إىل أن  ٢بية )انظر اجلدول رقم هيئة التدريس ابجلامعة، نصفها فقرات سل

 يف( دقيقة، وأن املطلوب من املستجيب التعبري عن مشاعره الشخصية جتاه كل فقرة  ٤٣الزمن املخصص يعادل تقريبا ) 

ات، تعطى االستجاابت للفقرات املقياس، علما أبنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة عنها. وعند تصحيح الفقر 

ة(، وتعكس د)معارض بش 0)معارض(،  ٤)حمايد(،  ٠)موافق(،  ٤ة(، د)موافق بش 0املوجبة الدرجات اآلتية: 

(.  ٨٤٣ - ٤٤الدرجات ابلنسبة للفقرات السالبة. وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية )اخلام( للطالب على املقياس بني ) 

ات كما يلي: املستجيبون الذين ميلكون ئقياس، يقرتح الباحث تصنيف املستجيبني وفق ثالث فولتفسري الدرجات على امل
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واملستجيبون الذين لديهم  ،( ٤٤اجتاهات سلبية حنو املمارسات التقوميية لألساتذة، وهؤالء تقل درجاهتم عن الدرجة ) 

(، وهؤالء 22الذين تزيد درجاهتم عن ) بون واملستجي ،( ٢٢ - ٤٤اجتاهات حمايدة، وهؤالء تقع درجاهتم بني ) 

 يصنفون أبهنم ميلكون اجتاهات إجيابية حنو املمارسات التقوميية لألساتذة. 

 املقرتحات والتوصيات 

بناء وتطوير مقاييس لالجتاهات،  يفدام املنهجية املتبعة فيها خالدراسة احلالية، يقرتح الباحث است نتائجضوء  يف 

من الفقرات يسمح بتغطية  اكرب عددايث تتضمن هذه األدوات وذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج راش، حبوذلك وفق من

تلف خها، واالستفادة منها مبنتائجوصني، مبا يتيح إمكانية تعميم حالسمة املقاسة، وتطبق على عينات أكرب من املف

 الطرق املمكنة. 

لى عينات أكرب من الطلبة اجلامعيني، وذلك هبدف الكشف عن ر عو كما يوصي الباحث بتطبيق املقياس املط 

رفع مستوى حتصيل  يفالتدريس، وتعزيز السلوكيات اإلجيابية اليت تساهم  هيئةاجتاهاهتم حنو املمارسات التقوميية ألعضاء 

 ه العام. ئالطالب اجلامعي، وحتسني أدا
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Using the Rasch Model to Construct a Measure of Students 

Attitudes’ towards Assessment Practices of University Teachers 

Dr. Nu’man M. Al-Musawi 

University of Bahrain 

 

Abstract 

 

The purpose of the study is to use the Rasch Model to develop a Scale to 

measure students’ attitudes towards the assessment practices of university teachers. 

Bahrain developed A preliminary version of the scale that consisted of 30-item using 

5-point Likert format and was administered to 340 randomly selected students 

enrolled at the University of Bahrain. Results indicated the fit of 24 items to the 

assumptions of the rating scale model derived from one- parameter Rasch Model of 

modern measurement theory and thus the final version included 24 items with 

appropriate psychometric properties. The Scale provides the maximum information to 

persons with neutral attitudes if the mean ability value is ( = 0.50) and the item 

difficulty value is (b = 0.54), similar to the expectancy values of the selected model 

of measurement. 
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 املراجع

املقياس وصدقه بني الطرق التقليدية ومنوذج راش: البديل  (. ثبات 0.00يل والعرايب، أسامة عمر ) ئإبراهيم، ميكا - 0
 . ٤٨ - ٤٤(،  ٨)  0تطوير املقياس النفسي. جملة الدراسات الرتبوية والنفسية )سلطنة عمان(،  يف حصائياإل

وع ات التدريج ملقياس قلق من نئحتديد العدد األمثل لف يف(. استخدام منوذج راش  ٤٣٣٢أبو جراد، محدي )  - ٤
 .  ٢٤ - ،،،  .0الرتبية،  يف ميليكرت. جملة البحث العل

لتقييم اجتاهات طلبة كلية  انتقاء فقرات مقياس تقديريف  (. توظيف منوذج راش 2..0أبو خليفة، ابتسام وليد )  - ٠
 -040(،  ٤) .0 العلوم الرتبوية حنو ختصص معلم الصف. جملة العلوم الرتبوية والنفسية )جامعة البحرين(، 

024 . 
ات ئ(. درجة كفاية املمارسات الرتبوية ألعضاء اهلي...0أمحد، جنم الدين نصر واحلليب، عبد اللطيف بن محد ) - ٤

املنطقة الشرقية. جملة كلية الرتبية  يفاململكة العربية السعودية: دراسة ميدانية  يفالتدريسية ابلكليات الرتبوية 
 .  ٤،٢ - ٤٤٢،  14ابلزقازيق، 

(. تقومي العملية التدريسية: ما حيتاج أن يعرفه املعلمون. غزة، فلسطني: دار الكتاب 0..0بوفام، جيمس )  - 0
 اجلامعي. 

 القياس. عمان: دار املسرية للنشر.  يف(. النظرية احلديثة 2..0د ) مالتقي، أمحد حم - 2
 . بريوت: املكتبة العصرية. العايلملعلم التعليم  ريسيد(. تقومي األداء الت .0.0)متام، شادية عبد احلليم  - 1
اختيار فقرات مقياس يف  التقليدية ومنوذج راش(. دراسة مقارنة بني النظرية  2..0حسن، السيد حممد أبو هاشم ) - ٢

 .  ٤، - ٨،  ٤،مداخل الدراسة لدى طالب اجلامعة. جملة كلية الرتبية )جامعة الزقازيق(، 
(. عالقة احلكمة االختبارية ابألداء الناتج من اختبار حتصيلي ذو اختيار من متعدد  .0.0)د، دايان فهمي امح - ٢

يف  مبين وفق منوذج راش لدى طالبات كليات الرتبية للبنات لألقسام األدبية جبامعة أم القرى. دراسات عربية
 .  ٠٠٢ - 021(،  ٤)  ٤الرتبية وعلم النفس )السعودية(، 

 -القياس  -املفهوم  :(. سيكولوجية االجتاهات0221اتة ) حمود، عبد املنعم شمد وحمخليفة، عبد اللطيف حم - .0
 ار غريب. دالتغيري. القاهرة: 

الصورة  قلينون( للقدرة العقلية: املستوى املتوس -(. تطوير وتدريج اختبار )أوتيس  0.00)  مدزكري، علي حم - ٨٨
 (J ابستخدام من ) ،)002 - 20(،  ٤)  ،٢وذج راش. جملة كلية الرتبية )جامعة املنصورة . 
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ه وأدواته وتطبيقاته . القاهرة: سسأالعلوم اإلنسانية:  يف(. القياس والتقومي  .0.0د ) مسليمان، أمني على حم - 00
 ار الكتاب احلديث . د

جامعة مؤتة حنو عملية تقييم  يفضاء هيئة التدريس (. اجتاهات أع 0221العضايلة، علي وحمارمة، اثمر )  - 01
  .021-000(،  1) 04، كالطلبة هلم. جملة أحباث الريمو 

(. مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد  0..0عالم، صالح الدين حممود )  - ٨٤
 فكر العريب. القياس النفسي والرتبوي. القاهرة: دار ال يفوتطبيقاهتا 

(. القياس النفسي والتقومي الرتبوي للمعلمني بني النظرية والتطبيق. القاهرة:  .0.0علي، عماد أمحد حسن )  - 00
 دار السحاب. 

 ان: دار األمل. مريسية. عدالعملية الت يف(. القياس والتقومي  0..0عودة، أمحد )  - 02
لرافن والصورة املختصرة له ابستخدام م دة اختبار املصفوفات املتتابعة املتق(. تقييم بني 0..0خالد )  ةدغاعيد،  - 01

 .  ٤٢٠ - ٤،٢(،  ٠)  ٤٣التحليل العاملي ومنوذج راش. جملة البحوث النفسية والرتبوية )جامعة املنوفية(، 
لنظام تقومي الطلبة لكفاءة  (. تقومي الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس: دراسة حتليلية ٨٢٢٢فرحات، سهري)  - ٨٢

 التدريس جبامعة امللك سعود. الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 
 يفلبتهم طتقييمهم لتحصيل  يفالتدريسية  يئة(. تقومي الطلبة ملمارسات أعضاء اهل 1..0قوامسة، أمحد يوسف )  - ٨٢

  .001-20(، 0)  ٤٠(، طجامعة البحرين. جملة كلية الرتبية )أسيو 
العلوم الرتبوية واالجتماعية: أساليبه  يفخل إىل البحث د(. م 0..0الكيالين، عبد هللا زيد والشريفني، نضال )  - ٤٣

 ان: دار املسرية. متصاميمه، أساليبه اإلحصائية. ع ،مناهجه  ،
التعليم والتعلم. يف  والتقومي (. القياس 2..0 الكيالين، عبد هللا زيد وعدس، عبد الرمحن و التقي، أمحد ) - ٤٨

 ان: الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات. مع
(. اجتاهات طلبة جامعة اإلسراء اخلاصة حنو أساليب التقومي. جملة  ٤٣٣٢املصري، معمد ومرعي، توفيق )  - 00

 .  .00 - ٢٤(،  ٨)  ٢رين(، حالعلوم الرتبوية والنفسية )جامعة الب
أداة لقياس التدريس اجلامعي الفعال. اجمللة الرتبوية )جامعة  ء(. بنا 1..0وسوي، نعمان حممد صاحل ) امل - ٤٠

 .  ٢٢ - ٢٨(،  11)  ٤٨الكويت(، 
 ان: دار الشروق. مالعلوم السلوكية. ع يف. أساسيات القياس (0.01النبهان، موسى )  - ٤٤
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اللغة العربية  يف إعداد وتقنني اختبار يفدام منوذج راش خ(. است0.01) هادي، فوزية عباس ومراد، صالح أمحد  - ،٤
 01لقبول طالب الدراسات العليا بكليات العلوم اإلنسانية جبامعة الكويت. اجمللة الرتبوية )جامعة الكويت(، 

  .01-00، 0(، ج 0.2)
اجلامعة األردنية إلجراءات إعداد  يفة التدريسي يئة(. مدى ممارسة أعضاء اهل 2..0د ) ماليونس، يونس حم - 02

ية بهم وتفسريها . جملة كلية الرت نتائجاالختبارات التحصيلية وتصحيح إجاابت الطلبة ومناقشتها معهم وحتليل 
 .  021 - 000(، 0)  ٤٤(، أسيوط)جامعة 
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