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 :مقدمة 

لقد اھتم علماء النفس منذ ظھور حركة القیاس النفسي بتحقیق صدق و ثباث االختبار 

والمقاییس النفسیة سعیا منھم لتحقیق على درجة من الموضوعیة في ھذه األدوات عند 

 .استخدامھا قي عملیة القیاس 

فوفق للنظریة الكالسیكیة یمكن التعبیر عن قدرة الفرد من خالل الدرجة الحقیقیة والتي تنتج 

عن أدائھ على االختبار ، بحیث أن فقرات االختبار تتغیر خصائصھا بتغیر خصائص 

األفراد كما أن خصائص األفراد تتغیر بتغیر خصائص االختبار من حیث سھولة وصعوبة 

الفقرات وقد أسفرت جھود العلماء في مجال القیاس عن ظھور، بعض االتجاھات الحدیثة 

في مجال القیاس ومن بین ھذه االتجاھات الحدیثة نظریة االستجابة على الفقرة نقطة تحول 

في ھذا التطور وذلك بسبب ما قدمتھ من طرق ذات فعالیة كبیرة فیما یتعلق ببناء 

 .االختبارات وتصحیحھا وتحلیل مقارنة بما قدمتھ النظریة الكالسیكیة في القیاس

وقد ھدفت ھذه النظریة على التغلب على مشكالت النظریة الكالسیكیة إذ أن االختبارات 

التحصیلیة التي تصمم في إطار النظریة الحدیثة تكون على درجة عالیة من الموضوعیة 

ویمكن تعمیم نتائجھا ،ویعد نموذج راش أحادي المعلمة من أفضل النتائج استخداما في بناء 

االختبارات والمقاییس النفسیة والتربویة وتطورھا وقد حاولت في ھذه الدراسة بناء اختبار 

 .تحصیلي باسم نموذج راش مقارنة بالنظریة الكالسیكیة 

فقد اختوى ھذا البحث على فصل للنظریة التقلیدیة للقیاس واحتوى على نشاة القیاس النفسي 

ومفھوم النظریة الكالسیكیة للقیاس وكذا الفكرة االساسیة للقیاس النفسي وانواع القیاس 

وافتراضات القیاس الكالسیكي وكذا الخصائص الیسكومتریة للقیاس الكالسیكي واخیرا 

 .النظریة الكالسیكیة لالختبارات

كما خصصت الباحثة فصل للنظریة الحدیثة لنموذج راش حیث تطرقت الى نظریة 

االستجابة للمفردة واسباب ظھورھا و تحدتث عن نموذج راش واالساس المنطقي لنموذج 

راش وافتراضاتھ واستخداماتھ وخصائصھ واوجھ الفروق بین نموذج راش والنظریة 

 .الكالسیكیة وكذا خطوات التحلیل باستخدام نموذج راش
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والتي ھدفت الى (stage2003)اعتمادا على الدراسات السابقة ذات الصلة وخاصة دراسة  

 الى نظریة االستجابة للمفردة ھو ,معرفة ما إذا كان التحول من النظریة الكالسیكیة لالختبار

 :عملیة تطویر للمفردة واھم ما توصل إلیھ البحث من النتائج مایلي 

یختلف تقدیر صعوبة المفردات لكل من النظریة الكالسیكیة لالختبار ونظریة االستجابة -

 للمفردة

إن تحلیل المفردة في ضوء نظریة االستجابة للمفردة أفضل من النظریة الكالسیكیة -

 لالختبار 

 :ومنھ یمكن صیاغة االشكالیة بالشكل التالي 

  : االشكالیة -

ھل ھناك فرق في صدق الفقرات لالختبار التحصیلي في مادة العلوم الطبیعیة  وفق _  

 ؟) نموذج راش(والنظریة الحدیثة )الصدق التالزمي (للنظریة التقلیدیة

 :الفرضیة -

ھناك فرق في صدق الفقرات لالختبار التحصیلي في مادة العلوم الطبیعیة وفق للنظریة _ 

 .التقلیدیة والنظریة الحدیثة 

 :أھمیة البحث

إن  استخدام نموذج راش یضیف أھمیة لھذه الدراسة في تحقیق الموضوعیة في القیاس 

وذلك من خالل تدریج معالم الفقرات وذلك الن تحلیل الفقرات كمقیاس ما وفق النظریة 

باختالف عینة  الكالسیكیة في القیاس یعطي معالم غیر ثابتة لقیم تمییز وصعوبة الفقرات

األفراد التي یطبق علیھا االختبار إضافة إلى تقدیرات غیر ثابتة ألداء األفراد باختالف 

مجموعة الفقرات التي تتم استجاباتھم علیھا ،كما انھ من الناحیة النظریة فان استقصاء 

نموذج راش والذي یستخدم في تحلیل الفقرات یعتبر ذو أھمیة كبیرة وفائدة في إضافة دلیل 

 .على أھمیة ھذا األسلوب في تحلیل الفقرات 
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تاتي اھمیة الدراسة الحالیة من خالل استخدامھا لنوعین من القیاس :االھمیة التطبیقیة

التقلیدي والحدیث والمقارنة بینھما من خالل بناء اختبار تحصیلي في مادة العلوم الطبیعیة 

وفحص افتراضات نظریة االستجابة للمفردة في تحدید نموذج راش فیما یتعلق بتاثیر اثر 

 .خصائص المفحوصین والفقرات على دقة لمعالم المفحوصین والفقرات

 :دوافع اختیار البحث

محاولة استخدام نموذج راش في تحلیل صدق الفقرات وذلك عن طریق النظریة الحدیثة في 

 القیاس

 تحقیق ما قدم لي من نتائج الدراسة المیدانیة وما قدم لي من نظري

 :أھداف البحث 

 .التوصل إلى تفسیر لنتائج االختبار باستخدام معاییر القیاس الخاصة بنموذج راش -

التحقق من مدى موضوعیة التفسیر لنتائج االختبار كما یتمثل في تحقیق فرضیات نموذج -

 .راش أي تقییم مدى صدق النموذج في تحقیقھ لموضوعیة القیاس 

المقارنة النظریة والعملیة بین االتجاه التقلیدي واالتجاه الحدیث أي نموذج راش والذي -

یكون أكثر مناسبة لتحقیق أھداف تقویم التحصیل الدراسي في مادة العلوم الطبیعیة لدى 

 تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 : حدود البحث

 :یتحدد البحث الحالي فیما یلي 

الذي یعتمد )نموذج راش(اقتصر البحث على استخدام احد نماذج نظریة االستجابة للمفردة -

 .على معلم واحد ھو صعوبة الفقرة 

اقتصر البحث على عینة بلغ حجمھا  أربعین تلمیذا وتلمیذة یدرسون في السنة الثالثة شعبة -

 .العلوم التجریبیة

 .اقتصر البحث على استخدام اختبار تحصیلي وفق نموذج راش في مادة العلوم الطبیعیة -

 .spssاقتصر البحث الحالي في إجراء  التحلیل اإلحصائي للبیانات على استخدام برنامج -

 winistepوكذا برنامج 
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 :تحدید المفاھیم االجرائیة للبحث 

 : classical theory  النظریة التقلیدیة*

ھي واحدة من نظریات القیاس التي تستخدم بغرض تحدید العوامل التي تؤثر على الدرجة 

التي یحصل علیھا الفرد في االختبار وتركز ھذه النظریة على مفھوم الدرجة الحقیقیة 

والدرجة الخطأ والذي یفترض انھ لو أمكن انجري االختبار عدة مرات على الفرد بعناصر 

جدیدة وتحت ظروف مختلفة فإننا نحصل على درجات ملحوظة مختلفة متوسطھا اقرب 

 ) (randall ,s 1998p17تقدیر غیر متحیز لقدرة الفرد أو الدرجة الحقیقیة 

 : rasch modelنموذج راش

 وقد اقترحھ one parameter modelیطلق على ھذا النموذج نموذج أحادي البارامتر 

جورج راش ویھتم بتحدید موقع المفردة االختباریة على میزان صعوبة جمیع المفردات 

التي تشكل االختبار كما یھتم بتدریج مستویات قدرة الفرد باختبار معین على نفس میزان 

 )1987: 44صالح الدین عالم(تعبیر المفردات 

 :االختبار التحصیلي 

انھ عینة من الفقرات أو األسئلة أو المھام التي تقدم للطالب لتحدید مستوى تحصیلھ من 

 p20) ghiselli ,EE&ETAL 1989المعلومات او المھارات

 : مادة العلوم الطبیعیة

ھي العلوم التي تھتم بدراسة النواحي الفیزیائیة الطبیعیة المادیة غیر البشریة لكافة الظواھر 

الموجودة على ارض الكون المحیط بنا وھي مادة مقررة في البرنامج الدراسي لتالمیذ 

 السنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التجریبیة

 : تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 سنة من الذكور واالناث20و18تبلغ اعمارھم ما بین 
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 )صدق القیاس وثباث القیاس( :الخصائص السیكومتریة 

 : measurement validity:صدق القیاس 

یقصد بھ صدق تدرج المفردات في تعریفھا للمتغیر موضوع القیاس وكذلك صدق تدرج 

  )(ghiselli’EE&1981p20القدرات األفراد على متصل ھذا المتغیر

 : measurement reliabilityثباث القیاس 

یقصد بھ استقالل القیاس عن عینة المفردات االختبار المستخدم وعن مجموعة االفراد التي 

 )1981: 25أمینة محمد كاظم (یطبق علیھا االختبار وذلك بالمفھوم اإلحصائي 

 : االختبارت التحصیلیة

إن االختبارات التحصیلیة تقیس مدى استیعاب الطالب لبعض المعارف والمفاھیم -

والمھارات المتعلقة بالمادة الدراسیة كما یدل التحصیل الدراسي على الوضع الراھن ألداء 

 .الفرد او تعلمھ أو ما اكتسبھ بالفعل في البرنامج التعلیمي 

كما تھدف االختبارات المدرسیة التحصیلیة الى قیاس مدى تحقیق األھداف التعلیمیة وھي -

أما اختبارات عادیة تعد بواسطة المعلمین أو اختبارات، عامة تعدھا الوزارة في نھایة كل 

 .مرحلة دراسة

ولكي تكون نتائج التحصیل متسقة وصادقة وغیر متغیرة البد من ان یرتكز قیاس التحصیل 

 :على بعض االفتراضات ھي 

 .أن یقیس االختبار األھداف المتعلقة بالمادة الدراسیة -

أن تتاح لجمیع الطالب فرص تعلم المجال الذي یقیس االختبار خاصة عند استخدام -

 .االختبارات المقننة

ویتضح مما سبق ان االختبار التحصیلي ھو احد أدوات القیاس والتي تقدم معلومات عن 

مدى اكتساب اواستعاب الفرد للخبرات المعرفیة بمستویاتھا المختلفة والمھارات التي تم 

والتي ھدفت الى (stage2003)اعتمادا على الدراسات السابقة ذات الصلة وخاصة دراسة  

معرفة ما إذا كان التحول من النظریة الكالسیكیة لالختبار، الى نظریة االستجابة للمفردة 

 :ھو عملیة تطویر للمفردة واھم ما توصل إلیھ البحث من النتائج مایلي 
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یختلف تقدیر صعوبة المفردات لكل من النظریة الكالسیكیة لالختبار ونظریة االستجابة -

 للمفردة

إن تحلیل المفردة في ضوء نظریة االستجابة للمفردة أفضل من النظریة الكالسیكیة -

 لالختبار 

 :صعوبة البحث 

ال یخلو اي بحث علمي من العراقیل والصعوبات مما یجعل الباحث بطریقة او باخرى 

یتفادھا سواء  بتكسیرھا او باالستغناء عنھا واالبتعاد وھذا االخیر یسمى ضعفا من الباحث 

 ولكن الباحث الحقیقي ھو من یتخطى ھذه الصعبات والعراقیل والمعوقات

 :لقد تلقیت عدة صعوبات في بحثي ھذا والمثمثلة في 

 MINISTEP WINSTEP RASH VERSION 3.81.0صعوبة ایجاد الحاسب االلي -

وصعوبة التعامل معھ  حیث قمت باالتصال بطلبة الماجیستر وكذا بعض طلبة الدكتوراه 

 باالستعانة بھم لشرح ھذا البرنامج وكذا تحلیل نتائج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         الفصل الثاني
                    النظریة التقلیدیة للقیاس الكالسیكي    

 

 

 :تمھید 

  نشأة القیاس الكالسیكي:اوال -

  مفھوم النظریة الكالسیكیة في القیاس: ثانیا-

 الفكرة األساسیة للقیاس الكالسیكي:ثالثا-

 أنواع القیاس الكالسیكي:رابعا-

  افتراضات القیاس الكالسیكي:خامسا-

  جوانب القصور في القیاس الكالسیكي: سادسا-

 الخصائص السیكومتریة وفق القیاس الكالسیكي:سابعا-

 النظریة الكالسیكیة لالختبارات:ثامنا-

  خالصة
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 :تمھید 

من خالل االطالع على بعض أدبیات القیاس النفسي لوحظ وجود اتجاھین نظریین عامین 

تندرج تحتھما نظریات القیاس النفسي التي حاولت تفسیره في إیجاد أسالیب ووسائل علمیة 

لتصل بھ إلى اعلى درجة في الدقة والموضوعیة في القیاس ویسمى األول باالتجاه التقلیدي 

 المثمثل بالنظریة السیكومتریة التقلیدیة او الكالسیكیة ویسمى األخر باالتجاه المعاصر

وفي ھذا الفصل سوف أتطرق إلى نشأة القیاس النفسي ومفھوم النظریة الكالسیكیة في 

القیاس والفكرة األساسیة في القیاس النفسي وكذلك أنواع القیاس الكالسیكي وافتراضاتھ 

وجوانب القصور في القیاس الكالسیكي وكذا الخصائص السیكومتریة وفق القیاس 

 .الكالسیكي وكذا النظریة الكالسیكیة لالختبارات 
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 : نشاة القیاس الكالسیكي :اوال

نشأت نظریة القیاس الكالسیكیة بصورة محددة من جھود سبیرمان في تقدیم األساس 

 والكثیر من المصطلحات المعروفة  »  نظریة العاملین« وھي في الذكاء,الریاضي للنظریة 

 والثبات والصدق« true »  «  score »مثل الدرجة الحقیقیة 

وفي حین كانت النظریة اإلحصائیة السائدة في ذلك الوقت تعتمد على المؤشرات اإلحصائیة 

، فقد بنیت النظریة الكالسیكیة بشكل مكثف على )(c.pearson1900للعالم كارل بیرسون 

مفاھیم االرتباط وقد أدى التفاعل واالندماج بین مناھج القیاس والنظریات الریاضیة 

اإلحصائیة من جھة ونظریات علم النفس من جھة أخرى نتیجة االھتمام باختبارات الذكاء 

 ومنھا نظریة القیاس الكالسیكیة حیث كانت بدایتھا في سنة ,إلى ظھور نظریات القیاس

 حیث ظھرت مجموعة من الطرق اإلحصائیة المثناترة في عدة مجاالت فكان الھدف 1930

االستفادة من ھذه الطرق ووضعھا في قالب علمي واسع فجاءت مجلة من أھم المجالت في 

وتتعرض ھذه المجلة لجمیع ) (Psychometricalتسمى1935نظریة القیاس في عام 

المعادالت اإلحصائیة في مجال القیاس وفي بریطانیا ظھرت مجلة أخرى تسمى 

psychology and education)(  في القیاس النفسي والتربوي ثم مجلة ثالثة عن

اإلحصاء النفسي وقد تبلورت نظریة القیاس الكالسیكیة على ید جالیكسون 

1950Glliksen)( وذلك في كتابة نظریة االختبارات العقلیةtheory of mental tests)( 

الذي یعتبر من امھات الكتب الولھا في مجال التنظیر القیاس فقد حوى عرضا شامال و 

 .تفصیال كامال بشكل ریاضي لنظریة القیاس الكالسیكیة 

بتطویر النظریة و استخدامھا على (lord&novick ,1986)ثم قام كل من لوردونوفیك

نطاق واسع في التربیة وعلم النفس حیث حاول القیام بإعادة تشكیل السمات األساسیة 

ومن أھم الكتب في مجال تطویر .للنظریة مستخدمین الطرق اإلحصائیة الریاضیة الحدیثة 

التي ترتكز علیھا ھذه ,نظریة القیاس الكالسیكیة وھو اخر تجدید للنظریة ولبساطة المبادئ 

النظریة وسھولة فھمھا فقد حظیت بانتشار واسع لدى غالبیة المعلمین والعاملین في المیدان 

 .)25: 2005عسیري (رغم ظھور نظریات احدث منھا
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 : مفھوم النظریة الكالسیكیة في القیاس:ثانیا

وھي من (theory true score)تعرف نظریة القیاس الكالسیكیة بنظریة الدرجة الحقیقیة

أولى النظریات في القیاس وبالرغم من التطور الھائل في النظریات في المجال القیاس مثل 

 ونظریة االستجابة للفقرة)generalizabilityنظریة إمكانیة التعمیم (

Item respense theore)( في العقدین الریاضیین الماضیین إال أن الطرق الكالسیكیة

في نظریة القیاس الكالسیك،ذات اثر قوي حتى االن وھناك العدید من االختبارات التي 

توجد اآلن تقدم دلیال على خصائص البیانات، على أساس الطرق الكالسیكیة في القیاس 

والھدف األساسي لنظریة القیاس الكالسیكیة ھي تقدیر الثبات من خالل الدرجة المالحظة 

 والحقیقیة ألنھا تعتمد في اشتقاقاتھا النظریة على النموذج الریاضي نموذج الدرجة الحقیقیة

(SuenH.K1990). 

 :الفكرة  االساسیة للقیاس الكالسیكي :ثالثا 

تقوم فكرة نظریة القیاس الكالسیكیة على مفھوم الدرجة الحقیقیة ودرجة الخطاء والذي 

یفترض انھ لو امكن ان نجري االختبار عدة مرات على الفرد بعناصر جدیدة وتحت 

ظروف مختلفة فاننا نحصل على درجات ملحوظة مختلفة متوسطھا ھو اقرب تقدیر غیر 

متحیز لقدرة الفرد، او الدرجة الحقیقیة ولوجود أخطاء في أي نوع من القیاس فان الدرجة 

 الوقت ونوع األسئلة والظروف النفسیة :الملحوظةتعكس كذلك ثاتیر عدد العوامل مثل 

وغیرھا مما یجعلھا مختلفة عن الدرجة الحقیقیة اضافة الى اننا ال نستطیع تطبیق االختبار 

وبمعنى أخر یوجد فرق بین الدرجة الملحوظة والدرجة ,عددا من المرات على الفرد 

 .الحقیقیة بسبب أخطاء القیاس 

 :ویمكن توضیح ذلك ریاضیا على النحو التالي 

X=T+E 

 :حیث أن 

Xالدرجة المالحظة 

Tالدرجة الحقیقیة 
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Eدرجة الخطاء 

لكل طالب تتكون من المجموع الجبري للدرجة الحقیقیة Xوھذا یعني ان الدرجة المالحظة 

T والتي تعكس مستوى الطالب الحقیقي ودرجة الخطاءE والتي مصدرھا یسمى بالخطاء

 العشوائي

لذلك یجب ان یبنى االختبار بطریقة تمكننا من قیاس الدرجة الحقیقیة لكل طالب بمعنى اخر 

یجب ان ناخذ كل االحتیاطات التي تقلل من تاثیر الخطاء العشوائي بحیث تكون نسبتھفي 

 .)2000:83الدوسري ابراھیم امبارك(الدرجة المالحظة اقل ما یمكن 

 :انواع القیاس الكالسیكي :رابعا

 :تتضمن انواع القیاس الكالسیكي نوعین من القیاس ھما 

 : Norm-referenced measurementالقیاس جماعیا لمرجع1

نشاء ھذا النظام مرتبطا بالفلسفة التربویة التي سادت في أوائل القرن العشرین وھي 

تصنیف األفراد بحسب مركزھم النسبیین اقرأنھم في القدرات المختلفة وكان علماء النفس 

اول من binetاكثر من علماء التربیة فاعلیة في نشأة ھذا النوع من القیاس فقد كان بینیھ

 )83.:1996الشرقاوي(صمم ا اختبار لعزل األطفال المتخلفین عقلیا عن العادیین 

وقد ادى ظھور ونجاح اول اختبار جمعي اتصنیف ضباط وجنود قبیل الحرب العالمیة 

 .)21ص2001عالم (األولى إلى تشجیع حركة القیاس جماعي المرجع 

وھكذا تقوم المقاییس جماعیة المرجع وھي أكثر المقاییس شیوعا وانتشارا على تقدیر 

الفروق الفردیة بین االفراد والتمییز بینھم وفي ھذه المقاییس التكون لدرجة الفرد معنى مالم 

تقارن بمعیار یعتمد على مستوى جماعة االقران التي ینتمي الیھا ھذا الفرد ویتمثل ھذا 

المستوى درجات ھذه الجماعة بینما تتمثل المقارنة بمدى انحراف درجة الفرد عن ھذا 

امینة  (المتوسط وبواسطة المعاییر المحسوبة لدرجات المجموعة التي ینتمي الیھا ھذا الفرد

 )18.:1998كاظم
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 Griterion referneced measurementالقیاس محكي المرجع

 الذي یھدف على التركیز على mastry learningمع شیوع مفھوم التعلم من اجل االتقان 

الفروق الفردیة وظھرت المناداة االبتعاد عن شكل التوزیع االعتدالي الذي تعتمد علیھ 

المقاییس الجماعیة المرجع حیث ان النشاط التربوي نشاط مقصود یبدل بھدف ان یتقن 

الطلبة ما تعلموه واذا ما تحقق الھدف من العملیة التعلیمیة فان توزیع االداء یختلف تماما 

عن المنحنى االعتدالي لذلك ظھر اسلوب جدید في القیاس عرف بالقیاس محكي المرجع 

 .)مرجع سبق ذكره19امینة كاظم ص(

ولمن وجھ االھتمام الى ھذا االسلوب في القیاس وكان اول من Glaser1963یعتبر جلیسر

 Graver1974اطلق علیھا مصطلح االختبارات محكیة المرجع ثم جاء بعده كارفر 

في مقابل سیكومتري جماعي )ادیومتري محكي المرجع(لیكون أول من استخدم مصطلح 

 )22.:1978منصور راشدي فام(المرجع 

والھدف من القیاس المرجعي ھو تحدید المستوى الذي یصل إلیھ الفرد وتقدیر مدى تقدمھ 

عبد السالم (بالنسبة لألھداف الموضوعة للقیاس بغض النظر عن مكانتھ بین أقرانھ 

1992:34(. 

 : افتراضات القیاس الكالسیكي :المبحث الخامس 

تقوم نظریة القیاس الكالسیكیة على مجموعة من االفتراضات من اھمھا ما اورده 

 :وھي teste mental of theoryجالیكسون 

التوزیع االعتدالي للدرجات على متصل القدرة التي یقیسھا االختبارفعدد االفراد الواقع في -

 .المستوى معین من القدرة یناظر العدد المتوقع من دالة الكثافة االحتمالیة 

حیث ان Eزائد خطاء القیاسT ھي حاصل جمع الدرجة الحقیقیة Xإن الدرجة المالحظة -

E تاخد قیمة سالبة و موجبة. 

كما ان االرتباط بین المجموعتین من الدرجات الخام المستمدین من اختبارین متوازیین او -

ثباث االختبارات في مجتمع معین یساوي تباین الدرجات الحقیقیة الى تباین الدرجات الخام 

 .وان الزیادة او النقص في طول االختبار یؤثر في ثباث درجاتھ
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انھ ال یمكن معرفة او قیاس الدرجة الحقیقیة بل یمكن االستدالل علیھا او تقدیرھا من خالل 

الدرجة المالحظة، وذلك بحساب متوسط الدرجة المالحظة المستقلة الناتجة عن تطبیق 

 (Algina االختبار لعدد كبیر من المرات وتزداد دقة الدرجة الحقیقیة بزیادة مرات التطبیق

crocker1986p19(. 

لیس ھناك ارتباط بین الدرجات الحقیقیة واخطاء القیاس للمفحوصین على االختبار بمعنى -

 للمفحوصین ذوي الدرجات الحقیقیة المرتفعة ,انھ لیس ضروریا ان تكون اخطاء القیاس

 اصغر من تلك االخطاء  لذوي الدرجات الحقیقیة المنخفضة 

 لیس ھناك ارتباط بین اخطاء القیاس الختبارین مختلفین على نفس المفحوص -

ان خطاء القیاس ھو خطاء عشوائي یحدد دقة القیاس او ما یسمى بثباث االختبار بینما -

 الخطاء المنتظم ھو خطاء یتعلق بصدق القیاس او االختبار 

تفترض ھذه النظریة تساوي تباین اخطاء القیاس لجمیع المفحوصین الذي یطبق علیھم -

 .االختبار او اداة القیاس 

ان افتراضات  نظریة القیاس الكالسیكیة یمكن ان تنتھك بعدد من الحاالت التي تؤثر في -

نتائج االختبار، والننا ال نستطیع عادة تحدید قیمة الدرجة الحقیقیة وخطاء القیاس او اثباث 

ھو انا نخمن متى ستكون ھذه ,صحة مالئمة ھذه االفتراضات فانما نستطیع عملھ 

 .)13و12.:2000جمحاوي (االفتراضات مالئمة او مناسبة 

 :جوانب القصور في القیاس النفسي :سادسا

 :من اھم جوانب القصور في ھذه النظریة مایلي 

ان جمیع الخصائص السیكومتریة التي تستند في بنائھا على المدخل التقلیدي او الكالسیكي -

مثل معامالت الصعوبة او التمییز والتباث تعتمد على خصائص عینة األفراد التي یطبق 

 علیھا االختبار وعلى مدى صعوبة عینة الفقرات التي یشتمل علیھا االختبار

یفترض في الدرجات التي یحصل علیھا فرد في فقرات االختبار ان یمثل مجموعھا میزانا -

خطیا وان الفقرات المتعلقة بالمتغیر المراد قیاسھ تحمل المعنى نفسھ لدى جمیع المختبرین 

غیر ان ھذا المیزان یكون عادة على شكل منحنى ذلك ان الفرق الثابت بین درجتین من 
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درجات االختبار یختلف معناه بالنسبة لدرجة السمة او القدرة المقاسة وذلك بحسب موقع 

 الدرجات على متصل السمة او القدرة

یفترض أن درجات االختبار التي تمثل السمة او القدرة المقاسة دالة خطیة مطردة اي انھ -

كلما زادت درجة الفرد في االختبار بذلك على زیادة  مقدار السمة آو القدرة لدیھ غیر ان 

بعض األفراد من ذوي القدرات المرتفعة یحصلون أحیانا على درجات منخفضة في 

وربما یحدث العكس بالنسبة لذوي القدرات المنخفضة وذلك وفق معنى الدرجة ,االختبارات 

على االختبار فالظروف البیئة تتغیر والظروف االختباریة لیست مقننة وان حذف او تغییر 

اي فقرة من فقرات االختبار قد یؤدي الى تغییر في درجات االفراد تغیرا یصعب التنبؤ بھ 

 )205.:2001عالم(ویؤثر تاثیرا بالغا في تمثیل الفقرات لنطاقھا السلوكي 

إن تقدیر درجة الفرد وكذلك المعالجة اإلحصائیة للنتائج وما تتضمنھ من عملیات حسابیة -

یكون على اعتبار أن ھذه الدرجات وحدات متساویة وعلى أن ھذه الدرجات وحدات 

متساویة، وتستطیع ان تقدر مستویات األفراد دون أن تقدر المسافات بین ھذه المستویات 

بطریقة مقنعة وان اختالف المسافة بین كل درجتین متتالیتین یؤدي الى اختالف المعنى 

 .)2007:46العكایلة (والمضمون الكمي آلي فرق محدد عبر مدى درجات االختبار 

وتھتم النظریة الكالسیكیة لالختبارات باالختبار باالختبار ككل وذلك أكثر من اھتمامھا بكل -

على سبیل المثال ال یقدم أي اعتبارت ,فقرة من فقرات االختبار فنموذج الدرجة الحقیقیة 

حول الكیفیة التي یستجیب لھا الفرد لفقرة معینة وھو االمر الذي یعدمھما في عدد من 

التطبیقات االختبار كان یرغب مصمم االختبار في بناء اختبار لجماعة معینة من 

المفحوصین كاالختبار الذي یمیز بین المتقدمین لشھادة معینة فوجود تقدیر الحتمال ان 

یجیب المفحوص على سؤال معین اجابة مناسبة ھو ذو قیمة عنما نھيء اختبار بمستوى 

 .)32 :2005وھدي(السمة لدى المفحوص 
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 : الخصائص السیكومتریة وفق القیاس الكالسیكي :سابعا

 :الصدق 

یؤكد العلماء على خاصیة الصدق والثباث ومن اھم خصائص اداة القیاس الجیدة وسماتھا 

فبدونھا ال یمكن الوثوق في قدرة االداة على قیاس ما صممت لقیاسھ والبدقة النتائج 

المتحصل علیھا عند استخدامھ قیاس السمات المختلفة فالتحقق من فاعلیة االختبار ولھا من 

 :جانبین 

یتعلق بفقرات االختبار وبدرجة فاعلیة الفقرة من ھذه الفقرات ومدى توفر :الجانب االول 

خصائص الفاعلیة لھذه الفقرات وھي الخصائص التي تتعلق بمسوى صعوبتھا وقدرتھا على 

التمییز بین المفحوصین وكذلك فعالیة بدائلھا المختلفة اي انھ یتعلق بفاعلیة مكونات او 

 .اجزاء او وحدات منفصلة داخل االختبار 

فیتعلق بفاعلیة االختبار ككل بجمیع فقراتھ او مكوناتھ او اجرائھ ومدى : الجانب الثانيواما 

توفر الخصائص الفاعلیة لھذا االختبار بمجمل فقراتھ وھي الخصائص التي تتعلق بالصدق 

 )1994:52ابو ناھیة(والتباث 

إن مفھوم الصدق یعد أكثر المفاھیم األساسیة أھمیة في مجال القیاس النفسي إن لم یكن -

أھمھا على اإلطالق فالصدق ھو ان یقیس االختبار ما وضع لقیاسھ اي یقیس فعال الوظیفة 

 .التي یقترض ان یقیسھا

والصدق حسبما ورد في معاییر رابطة علم النفس االمریكیة ان االختبار الصادق بالدرجة 

التي تكون االستنتاجات المبنیة علیھ مناسبة وذات داللة وفائدة فاذا وضعنا اختبارا بقصد 

فرج (قیاس الذكاء فإلى أي حد ھذا االختبار یقیس فعال خاصیة الذكاء ولیس شیئا غیرھا 

2000:336(. 

إن عملیة التحقق من صدق االختبار ال تتم كما یحدث في التحقق من ثباث االختبار عن -

طریق استخالص مؤشر احصائیا ومعامل نسمیھ عامل الصدق بل ھو عملیة یقوم فیھا 

مصمم االختبار بجمع الدالئل لتدعیم االستنتاج الذي سوف یخرج بھ من درجات االختبار 

أي جمع دالئل تؤكد ان االختبار الذي تم تصمیمھ یقیس ما صمم لقیاسھ فقط وال یقیس شیئا 
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الدوسري ابراھیم (أخر او انھ یقیس ما صمم لقیاسھ باالضافة إلى شئ أخر 

 .)1994:49امبارك

 : صدق المحتوى :اوال 

یطلق على صدق المضمون أحیانا اسم صدق العینة االختبار وھذا المعنى اقرب المعاني 

للمقصود فاالھتمام االساسي ھنا ینصب على ما إذا كان مجال سلوكي معین ومحدد بشكل 

 )2000:245فرج طریف شوقي  (دقیق فیشكل مجموعة من البنوذ  بصورة مناسبة ام ال

ان عملیة بناء االختبار النفسي تبدا بمراعاة ھذا النوع من الصدق في صیاغة واعداد فقراتھ 

حیث یبدا مصمم االختبار بتحدید السمة او الظاھرة المراد قیاسھا تحدیدا منطقیا ثم یقوم 

بتحلیل المجال السلوكي المراد قیاسھ تحلیال یتیح الكشف عن عناصر ھو مكوناتھ االساسیة 

 .بحیث تصبح فقرات االختبار بمثابة العینة الممثلة حقا لھذه العناصر والمكونات جمیعا

والن اي مجال سلوكي یتحدد من خالل تعریفھ بحیث تقوم بالفحص في إطار التعریف 

صدیق (الخاص بالسمة یصبح صدق المحتوى دالة لتعریف السمة المقیسة 

 .)2000:57وآخرون

ولھذا فان أفضل المجاالت مناسبة لقبول صدق المضمون ھي مجاالت االختبارات 

التحصیلیة فعند تقدیر صدق االختبار لفھم القراءة او الحساب او التاریخ فیجب معرفة مدى 

حسن تمثیل مادة ھذا االختبا، لما نعتبره ھاما من المعلومات في المجال وما نتفق فیھ من 

أراء افضل المحكمین والخبراء حیث یقوم المحكمون بتقدیر كل من بنذ من حیث كونھ 

مرتبط او غیر مرتبط بالمحتوى ،وبعد ذلك تجرى بعض المعامالت اإلحصائیة ومنھا 

حسن بركات (التحلیل العاملي لتحدید ما اذا كانت البنود مناسبة للمجال المقاس ام ال 

 .)2005:130حمزة

وفي المقابل من الصعب استخدام صدق المضمون في مجاالت اخرى نتیجة لعدم امكان 

ففي بنذ مثل ھل ,توفر حكم قاطع ان البنذ المعین یقیس السمة التي یفترض انھ یقیسھا 

تفضل الذھاب للسنیما او البقاء في البیت لقراءة الكتاب وھو بنذ یقیس االجتماعیة واالنبساط 

على اساس االجتماعیة  )ال(في مجال سمات الشخصیة قد تكون اجابة الشخص الحد منھما 
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ولكن على اساس من حبھ لألدب او الشعور لمجاراة اآلخرین ولیس ان یكون ,او االنطوائیة 

 .) 255:فرج طریف شوقي (بینھم 

وبھذا یشمل التحلیل الكیفي لألسئلة الحكم علیھا في ضوء فعالیتھا من حیث صیاغتھا 

وصالحیتھا ، آما التحلیل الكمي للمفردات في تضمن على وجھ الخصوص تحدید سھولة او 

 .)1987:143ابوالحطب فؤاد واخرون(شیوع المفردات وتمییزھا وتحدید صدقھا وثباتھا 

 : صدق المحك :ثانیا 

یطلق احیانا على صدق المحك اسم الصدق الواقعي او العملي ،وھي طریقة تعتمد على 

العالقة او االرتباط بین درجاتھ والمحك ھو معیار الذي نقارن بھ والمحك قد یكون مستوى 

 التحصیل او قد یكون االداء على رائز اخر وتحسب :اداء االفراد في نشاطات معینة مثل 

ھذه الطریقة بحساب معامل االرتباط بین درجات االختبار الذي نحاول التحقق من صدقھ 

ودرجات مقیاس المحك ، بحیث یكون معامل االرتباك الناتج ھو معامل الصدق تتراوح 

قیمة معامل الصدق بین الصفر و الواحد صحیح وقد تكون ھذه القیمة موجبة او سالبة وكلما 

كانت القیمة مرتفعة سواءا في االتجاه الموجب او السالب كان معامل الصدق مرتفعا وفي 

جمیع االحوال ،فمعامل الصدق ھنا  یعبر عن مدى قوة العالقة بین المجالین او المتغیرین 

 )341ابو الناھیة صالح الدین محمد ص(اللذین یقیسھما االختبار والمحك 

 : الصدق التالزمي والصدق التنبؤيویوجد نوعین مختلفین من انواع المحك وھما 

 مدى االرتباط بین درجات االختبار ودرجات المحك التي تجمع بالصدق التالزميویقصد 

 .في الوقت نفسھ الذي یطبق فیھ االختبار 

فالصدق التالزمي لھ استخداماتھ الخاصة في اغراض معینة فھو اكثر مالئمة لالختبارات 

التشخیصیة والتي تلجا الیھا فیحل المشكالت الراھنة اكثر  من مشكالت المستقبل فعند اعداد 

 ھل ھذا الطفل عصبي اما الصدق :مقیاس للشخصیة فان الصدق التالزمي یھتم بسؤال مثل 

 .التنبؤي فیكون السؤال بصیغة ھل من المحتمل ان یصیر ھذا الطفل عصبیا

 فھو یعني مدى االرتباط بین درجاتھ فان مقارنة درجاتھ الطلبة بالنسبة للصدق التنبؤيأما 

في االختبار بالتقدیرات التي یحصلون علیھا بعد تخرجھم وعملھم بالتدریس فعال كتقدیرات 

المفتش مثال ھي التي تحدد الصدق التنبؤي لالختبار وكلما كان االرتباط مرتفعا بین درجات 
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االختبار وتقدیرات المفتش كان الصدق التنبؤي مرتفعا وكان االختبار أكثر صالحیة 

والقدرة على التنبؤ فالصدق التنبؤي ھو اختبار لمدى قدرة االختبار النفسي على التنبؤ 

بنتیجة معینة في المستقبل ویعتمد الصدق التنبؤي على محكات خارجیة تحتاج الى اعداد 

وترتیب معین الى عملیات متابعة تستغرق فترات زمنیة طویلة ومن ثم فان محور ھذا 

 )2006:37سلیم صالح فؤاد (النوع من الصدق ھو التتبع

 :  صدق التكوین الفرضي:ثالثا 

یقصد بصدق التكوین الفرضي الى اي مدى یمكن ان یقیس االختبار مركبا نظریا او مفھوم 

نفسي او سمة ومن أمثلة ھذه التكوینات الفرضیة الذكاء والفھم المیكانیكي والطالقة اللغویة 

 )مرجع سبق ذكره157:سلیم صالح فؤاد (والعصبیة والقلق 

بھذه الطریقة یكون مھتما بالدرجة التي یمكن  فمصمم االختبار الذي یلجا لحساب الصدق

فیھا لألداء على االختبار ان یدل على صحة الفروض او التنبؤات النظریة للصفة التي 

 فھو یھتم ھنا في اإلجابة على التساؤالت مثل ما معنى الدرجة ,وضع االختبار فیھا لقیاسھا

ولیس مھتما ( ,على االختبار وما ھي داللتھا وماذا تقدم لنامن معلومات عن فرد ما

بأي درجة ینبا االختبار وبأیة درجة یتمثل المحتوى في االختبار ) :بالتساؤالت من مثل 

فالسؤالن األخیران یشیران  الى ان السمات التي في حین أن األسئلة األولى والمتصلة 

ابو الناھیة صالح الدین  (بصدق التكوین تتناول سمات وخصائص نفسیة افتراضیة

 .) 346 :محمد

كما اشارت اللجنة القومیة األمریكیة لمعاییر االختبارات التي شكلتھا جمعیة علم النفس 

 عن ثالث خصائص للصدق وما یخص بالتقدیر صدق التكوین 1985االمریكي في عام 

 اختبار بمعنى ان تحدد المفاھیم التفسیریة ,الفرضي فانھ یكون بفحص اي الخصائص 

والتكوینات النظریة المسؤولة عن األداء  على االختبار ویتطلب فحص التوین مزیجا من 

واساسا تقوم دراسات صدق التكوین بفحص النظریة القاتمة ,التناول المنطقي والتجریبي 

 :خلف االختبار وینطوي ھذا االجراء على ثالث خطوات 
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االول یبحث الفاحص في ضوء النظریة على اي فروض یمكن وضعھا وتقوم بتفسیر 

 الدرجة المرتفعة والمنخفضة لالختبار 

 الثاني ویقوم بجمع البیانات واقعیة الختبار ھذه الفروض

الثالث فیقوم في ضوء ما تجمعھ في تقدیم استدالالت معینة عما اذا كانت النظریة مناسبة 

 لتفسیر البیانات التي امكن جمعھا ام ال

فاذا فشلت النظریة في تفسیر البیانات فعلى الفاحص ان یعد لتفسییر ھا لدرجة او یعید 

صیاغة النظریة او یرفضھا تماما ویصبح المطلوب من جدید اعادة جمع دالئل اخرى 

 .:)262فرج (لتقدیر صدق التكوین نتیجة للتعدیالت التي حدتث في تفسییر درجة االختبار 

یتضح مما سبق ان جمع دالالت تجریبیة عن التنبؤات المستمدة من التحلیل المنطقي 

للخاصیة او الصفة التي تفترض في االختبار او المقیاس قیاسھا یدعم صدق االختبار 

 ثم تحدید خصائصھا االساسیة ,باعتبار انھا تقیس مفھوما او تكوینا او سمة ذات معنى 

تحت اسم معین كالذكاء مثال كما یدعم ایضا صدق المقصود النظري والذي بني المقیاس 

على اساسھ وھنالك طرقا متعددة یمكن استخدامھا للحصول على داللة عن الصدق التوین 

 :وھي كالتالي 

وتستخدم في ھذه الطریقة في حساب صدق اختبارات : تمایز العمر والتغایرات االرتقائیة

ذكاء االطفال وذلك لتحدید ما اذا كانت الدرجات تتزاید بتقدم العمر مفترضین ان القدرات 

تنمو مع العمر خالل الطفولة اال ان التمییز بین االعمار شرط ضروري ولكنھ غیر كاف 

للصدق وذلك ان زیادة السمة بزیادة العمر ال تحدد ما یقاس فضال عن االرتقاء نفسھ یتاثر 

 .)262.:فرج طریف شوقي  (بعوامل حضاریة وثقافیة

حیث توجد عالقة او ارتباط بین مقیاس معد لقیاس :معامالت االرتباط بالمعامالت االخرى 

صفة او مفھوم معین وذلك مثل ایجاد العالقة بین مقیاس مصمم لقیاس الطموح االكادیمي 

ومقیاس اخر یقیس الطموح االكادیمي بشرط ان یكون المقیاس االخیر قد تم التحقق من 

ثبات ھو صدقھ وبنفس الطریقة ایضا یمكن ایجاد العالقة بین مقاییس او اختبارت ال تقیس 

نفس المفھوم او السمة ولكن یمكن لالثنین ان یرتبطا معا وذلك مثل الذكاء والتحصیل ال 
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یقیس اال مفھوما واحدا ومع ذلك یمكن استخدام العالقة بینھم في التحقق من صدق اختبار 

 .)350 .:ابو ناھیة (الذكاء یعبر عن االستعداد للتعلم 

وھو من اھم الوسائل المستخدمة في تحدید صدق )الصدق العاملي( :التحلیل العاملي 

التكوین الفرضي وھو في جوھره اسلوب في تحدید بنیة السمات النفسیة فھو اسلوب 

احصائي یھدف الى التعرف على السمات السیكولوجیة من خالل تحلیل االرتباطات بین 

 .البیانات السلوكیة 

 ویتم التحقق منھ من خالل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة او االرتباط :االتساق الداخلي 

بین الدرجات على االختبارات الفرعیة والدرجة الكلیة او مقارنة اداء اصحاب الدرجات 

الكلیة العالیة باصحاب الدرجات المنخفضة على كل فقرة من الفقرات فتحذف او تراجع 

الفقرات التي ال تظھر نسبتھ بقدر دال من النجاح في الجماعة المحكیة العالیة اكبر من 

 )1997:217لویس كامل (الجماعة المنخفضة ملیكة 

یستخدم اسلوب المقارنة بین مجموعة من االفراد على افتراض :الفرق بین المجموعات 

انھا تختلف في الصفة التي صمم االختبار لقیاسھا قثد تتضمن النظریة التي تقف خلف 

االختبار افتراضا بان مجموعة معینة سیكون ادائھا عالیا وان مجموعة اخرى سیكون ادائھا 

منخفضا في صفة معینة ومن ثم في االختبار الذي یقیس ھذه الصفة فاذا تحقق ذلك فانھ 

 .)1994: 350ابو الناھیة (یدعم صدق التكوین او المفھوم لالختبار

  :العوامل المؤثرة في صدق االختبار 

اذا صیغ الصدق في صورة معامل ارتباط فانھ یصبح مثل معامل الثباث یتاثر بالعوامل 

المختلفة التي تؤثر في معامل االرتباط وخاصة ما یتصلب تجانس العینات اال انھ ھناك 

 :عوامل تؤثر في الصدق تاثیرا خاصا والبد من ان توضع في االعتبار وھي كالتالي 

 طبیعة عینة التقنین -

 طول االختبار -

 ثبات المحك-

وھو عبارة عن نسبة المختبرین الذین اجابو على Item difficulty :معامل صعوبة الفقرة 

فقرة اجابة صحیحة وتتراوح قیمة معامل الصعوبة بین الصفر والواحد حیث ان االسئلة 
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السھلة تكون معامالت صعوبتھا قریبة من الواحد الصحیح اما االسئلة الصعبة فتقدر بقیمة 

معامالت صعوبتھا من الصفر وتكون الفقرة افضل ما یكون اذا كان معامل 

ابو زینة فرید  (في غیاب التخمین حیث  تتیح اقصى قدر من التمییز%50صعوبتھا

 .)141: 1997كامل

تكون الفقرات بھذا المستوى من الصعوبة فان اي فقرة ضمن  وبما انھ من الصعب ان

یمكن ان تكون %50بمتوسط قدره %80و%20توزیع لمعامالت الصعوبة یتراوح بین

 ..)297: 1998عودة احمد (مقبولة 

ویعرف القیاس الكالسیكي مفھوم الصعوبة الفقرة بانھ متوسط احتماالت االجابة الصحیحة 

عن الفقرة لجمیع االفراد والتي تظھر ما اذا كانت الفقرة سھلة او صعبة بالنسبة لالفراد 

الذین یجیبون عن فقرات االختبار وكلما كانت قیمة متوسطي احتماالت االجابة الصحیحة 

على الفقرة مرتفعة كانت السھولة وكلما كانت قیمة متوسط االحتماالت االجابة الصحیحة 

 .) 81: 1999عبد الحافظ شحاتة مولى(على الفقرة منخفضة كانت الفقرة اكثر صعوبة 

 : Item Discriminationمعامل تمییز الفقرة 

یعرف القیاس الكالسیكي مفھوم القوة التمییزیة للفقرة بانھ مدى فاعلیة فقرة االختبار في 

 ویقصد بھ الدرجة التي ,التمییز بین المستویات المختلفة للسمة المراد قیاسھا لدى الممتحنین

تتم عنھا الفقرة من حیث التمییز بین المستویات المختلفة في السمة او الخاصیة التي یقیسھ 

او یتم الحصول علیھ من خالل ایجاد الفرق بین نسبة عدد افراد المجموعة العلیا الذین 

اجابو على الفقرة اجابة صحیحة ونسبة عدد افراد المجموعة الدنیا ،الذین اجابو علیھا اجابة 

 :صحیحة وفق المعادلة التالیة 

 

  مج ص د–مج ص ع =ت

 )ص+ع(2/1      

  :حیث ان 

 مجموع االجایات الصحیحة للمجموعة العلیا :مج ص ع 
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 عدد افراد المجموعة العلیا :ع 

  مجموع االجابات الصحیحة للمجموعة الدنیا :مج ص د 

 .): 216 : 2001عالم صالح الدین ( عدد افراد المجموعة الدنیا  :د 

وحیث ان المعامل العالي الموجب للفقرة یعني )1+و1-(وتتراوح قیمة معامل التمییز بین 

انھا تمیز بین الفئتین العلیا لالختبار على الكشف عن الفروق بین الطلبة وان الفقرات ذات 

 .تمییز العالي الموجب ھي المفضلة بشكل عام

ویمكن اعتبار الفقرة مقبولة وفق ھذا المعامل اذا كانت قیمة معامل التمییز اكثر من 

ذات تمییز مقبول وینصح 0,29و0,20حیث تعتبر الفقرات ذات معامل التمییز بین 0,20

ذات تمییز جید ویمكن االحتفاظ بھا اما 0,29بتحسینھا والفقرات ذات معامل اعلى من 

 .الفقرات التي لھا معامل تمییزھا سالب فإنھا تحذف وال داعي لالحتفاظ بھا

ویالحظ ان القدرة التمییزیة للفقرات تتاثر بصعوبة وسھولة الفقرات لذا فان وجود الفقرات 

اما سھلة او صعبة في االختبار ینتج عنھ انخفاض في تمییزھا وھذا ینعكس على ثبات 

االختبار اما االختبارات التي تتضمن فقرات متوسطة التمییز لفقراتھا بین المختبرین أفضل 

 .)293: 1998عودة احمد (

 :تعریف  الثباث 

الننا ال نملك مقاییس سیكولوجیة مطلقة االحكام والدقة والن االدوات المختلفة المستخدمة 

نحو الحقیقة العلمیة ونتیجة ,في القیاس تمثل مرحلة متطورة من مراحل التقریب المتتالي 

 والتي تسرب خاللھا بعض المتغیرات ,لعدم التحكم التام والضبط الدقیق لمواقف القیاس

الداخلیة المؤثرة في الظاھرة نتیجة لكل ھذا ال تكون الدرجة التي نخرج بھا من القیاس 

معبرة بدقة عن ظاھرة التي نقیسھا سواءا  كانت سمة او قدرة او غیرھا من الوظائف 

 .النفسیة

وتتضمن الدرجة دائما قدرا من الخطاء سواءا كان خطاء موجبا في شكل زیادة في الدرجة 

عما یستحق الشخص نتیجة لقدرتھ الحقیقیة او نقصانا في ھذه الدرجة یمثل تقییما الداء 

 .الفرد اقل من الواقع
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معنى ھذا ان الدرجة المستخلصة من اي اختبار تعبر عن االداء الحقیقي او التباین الحقیقي 

للفرد وھذه الشوائب الدخیلة الناجمة عن عدم احكام ودقة القیاس، او عدم ضبط الظروف 

سواءا كانت موجبة او سالبة اي شكل زیادة في الدرجة او النقصان فیھا ونطلق  علیھا تباین 

الخطاء فالتبات اذن ھو ھذه النسبة من التباین الدرجة على المقاییس التي تشیر االداء الفعلي 

 )98: 2008محمد عبد السالم یونس (.للمفحوص 

 : النظریة الكالسیكیة لالختبارت :ثامنا

تھدف ھذه النظریة الى تحدید العوامل المؤثرة على درجة الفرد والتي تسبب ما سمي خطاء 

 :القیاس ولتحقیق ذلك استندت النظریة على مجموعة من الفروض منھا 

درجة الفرد التي یحصل علیھا لیس من الضروري ان تمثل درجتھ الحقیقیة فھي قابلة -

 .للتغییر حسب الظروف الموقفیة 

 .زیادة خطاء القیاس یقلل من الدرجة الحقیقیة والعكس صحیح -

الدرجة الحقیقیة یمكن معرفتھا من خالل تكرار تطبیق االختبار عدة مرات وھي عبارة -

 .عن متوسط مرات التطبیق 

 )الدرجة الحقیقیة والخاطئة(درجة الفرد ھي نتاج نوعین من الدرجات -

 .الیوجد اقتران بین الدرجات التي یحققھا االفراد وبین الدرجات الخاطئة -

وكما ارتكزت النظریة الكالسیكیة لالختبار في القیاس النفسي على مجموعة من القواعد 

 :ھي 

 .الخطاء المعیاري للقیاس ینطبق على جمیع الدرجات في عینة محددة -

 .االختبارات الطویلة تكون كثر ثباثا من االختبارات القصیرة-

 .تكون مقارنة الدرجات االختبار افضل عندما تتوفر عدة صور متكافئة-

التقدیرات غیر المتحیزة لخصائص المفردة تعتمد على مدى خصائص المقاییس المسافة -

 .تتحقق بالحصول على التوزیع االعتدالي

 .الصیغ المختلطة للمفردات تؤدي الى اثر غیر متوازن على الدرجة الكلیة لالختبار -

 .التغیر في الدرجات ال یمكن ان یكون  ذات معنى عندما تختلف درجات االختبار االولیة-
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 الخالصة                                  

 

ان النظریة الكالسیكیة تھتم بالبحث عن الدرجة الحقیقیة من خالل مجال محدد على 

افتراض ان الدرجات الخطاء لالفراد تكون عشوائیة وغیر مرتبطة ببعضھا وذلك لتطبیقات 

متوازنة لالختبار ویكون متوسط درجات الخطاء ھذه مساویا للصفر ، كما ان درجات 

الخطاء تكون غیر مرتبطة بالدرجات الحقیقیة وان الدرجة الخطاء والدرجة الحقیقیة 

والدرجة المالحظة تكون مرتبطة خطیا یعبر عنھا بنموذج الدرجة الحقیقیة وان ھذه 

النظریة بدات من فكرة ان درجة الفرد على االختبار من تاثیر مجموعتین من العوامل 

 :ھما 

عوامل تؤدي الى االتساق وھي عوامل مرغوبة وتتكون من صفات مستقرة لدى الفرد یتم 

 .قیاسھا في االختبار 

 .وتتضمن مجموعة من العوامل غیر المرغوبة تؤثر في درجة الفرد على االختبار

 

 

 

 



         الفصل الثالث
                       النظریة الحدیثة لنموذج راش

 تمھید

  نظریة االستجابة للمفردة:اوال-

  اسباب ظھور نظریة االستجابة للمفردة:ثانیا -

 نموذج راش:ثالثا -

 االساس المنطقي لنموذج راش:رابعا-

 افترضات نموذج راش:خامسا-

  استخدامات نموذج راش:سادسا-

 خصائص نموذج راش:سابعا-

  اوجھ الفروق بین نموذج راش والنظریة الكالسیكیة:ثامنا-

 خطوات التحلیل باستخدام نموذج راش:تاسعا-

 خالصة
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 :تمھید 

لقد عجزت اسالیب القیاس التقلیدیة عن تحقیق الدقة الموضوعیة الموجودة في القیاس 

ونتیجة لوجود العدید من المشكالت المصاحبة للقیاس التقلیدي في الظواھر السلوكیة والتي 

ظھرلت ,تتسبب في عدم دقة النتائج التي یمكن ان تفسر عنھا اسالیب وادوات القیاس 

الحاجة الى تطویر اسالیب القیاس السلوكي بشكل یتوافق مع اسالیب القیاس الفیزیقي ویستند 

الى نفس الفلسفة وفروض ھذا القیاس مما یحقق الجودة وسالمة ھذه االسالیب وقبول 

نتائجھا بدرجات عالیة من الثقة وقد تعدد البحوث والدراسات من قبل المھنیین والمھتمین 

 .بالقیاس السلوكي

 وھدفت الى محاولة عالج بعض مشكالت القیاس السلوكي وقد اسفرت ھذه الدراسات عن 

ظھور بعض االتجاھات غیر التقلیدیة منھا نظریة السمات الكامنة او نظریة االستجابة 

 .للمفردة
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 theory(TRT)  Item Respenseنظریة االستجابة للمفردة:اوال 

تعد نظریة االستجابة للمفردة طریقة مشھورة لنمذجة البیانات بمعنى تحاول نمذجة العالقة 

واحتمال استجابة الممتحن صوابا على مفردة ما )قدرة الفرد(بین المتغیر غیر المالحظ 

ویعتمد صدق طرق نظریة االستجابة للمفردة في جزء كبیر على البیانات )المتغیر المالحظ(

 )(Harwell,1997p266المستمدة من اداء الفرد 

ان النظریة تقوم على جمع المتغیرین في عالقة ریاضیة تمثل نموذج احتمالي نظرا الن 

طبیعة البیانات تسمح بالتنبؤ باحتمال النجاح على اي مفردة من مفردات المدرجة كما توفر 

 تقدیرات لقدرات االفراد بوحدات النموذج المستخدم

وتفترض ھذه النظریة انھ یمكن تفسییر االداء المالحظ لالفراد على اختبار ما بسمة او قدرة 

لدى ھؤالء االفراد وبطبیعة الحال فان ھذه السمة والقدرة ال یمكن التنبؤ بھا مباشرة ومن 

 ) (Ingebo,1993,P23ھنا جاءت كلمة السمة الكامنة

وتتضمن نظریة االستجابة للمفردة عدة نماذج تسمح للقیاس الموضوعي حیث یتم التركیز 

على المفردة االختباریة مما یسمح باضافة او حذف او تعدیل مفردات دون ان یتاثر 

االختبار ككل مما یساعد في التغلب على مشكالت القیاس النظریة والتطبیقیة التي عجزت 

علیھا النظریة الكالسیكیة ومن المتطلبات التي یلزم توفرھا لكي یكون القیاس اكثر 

 :موضوعیة مایلي 

 .توفر مفردات صادقة یمكنھا تعریف المتغیر موضوع القیاس اجرائیا -

 .صدق تدریج لھذه المفردات بحیث یمكنھا تمثیل ھذا المتغیر في صورة خطیة -

  .انماط استجابات االفراد یمكنھا تحدید مواضعھم على متصل المتغیر-

توافق بین درجات االفراد وخصائص المفردات بحیث تؤدي الى تقدیرات لمستویات -

 .االفراد وال تعتمد على اختبار معین

امینة محمد  (قیاسات خطیة یمكن استخدامھا لدراسة النمو او المقارنة بین االفراد-

 .) 1988:306كاظم

 :ھناك بعض القواعد التي ارتكزت علیھا نظریة االسجابة للمفردة ھي 
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الخطاء المعیاري للقیاس یختلف باختالف الدرجات او انماط االستجابة ولكنھ یعمم للعینات 

 .الكبیرة 

تكون مقارنة درجات االختبار في صورة المتعددة افضل عندما تختلف مستویات الصعوبة 

 .لالختبار بین االشخاص

 یمكن الحصول على تقدیرات غیر متحیزة لخصائص المفردة من عینات ممثلة من االفراد

 .یكون لدرجات االختبار مدلول اذا قورنت ببعدھا عن المفردات 

 : اسباب ظھور نظریة االستجابة للمفردة :ثانیا 

ظھرت تلك النظریة نتیجة قصور النظریة الكالسیكیة لالختبار في مواجھة كثیر من 

المشكالت السیكومتریة المعاصرة منھا على سبیل المثال تقید الدرجة الكلیة لالختبار 

 وتتلخص ھذه المشكلة في ان الدرجة التي یحصل علیھا الفرد في اختبار ,بمفردات االختبار

في اختبار ما للذكاء فاننا )س(معین تعتمد على ھذا االختبار فاذا حصل فرد ما على درجة 

اذا ما استبدل ھذا )س(ال نسطیع ان نجزم بان ھذا الفرد سوف یحصل على نفس الدرجة 

اي ان درجة الفرد على االختبار تتغیر بتغیر )الذكاء(االختبار باختبار یقیس نفس المتغیر 

االختبار وان كانت ھذه المشكلة لھا وجود في مجال القیاس الیلوكي فلیس لھا وجود في 

اي قطعة في الحدید ال تتغیر بتغیر اداة ,مجال القیاس الفیزیقي حیث ان الداللة الكمیة لطول 

القیاس المستخدمة للطول وتعتبر ھذه المشكلة من المشكالت التي تجعل قبول النتائج التي 

صالح احمد مراد (تسفر عنھا ادوات القیاس السلوكي من االدوات المشكوك في صحتھا 

 .)1998:102ومحمد منصور الشافعي 

ان االسالیب التقلیدیة لدراسة تحیز المفردة وضعفھا غیر فعالة النھا تفشل في المالئمة بین 

فروق القدرة الحقیقیة للمفحوصین، وذلك الن الفروق الحقیقیة في القدرة لھؤالء 

شحتة عبد المولى عبد الحافظ (المفحوصین تتطلب اختبارات على درجة عالیة من الكفاءة 

1999:.42 

 

تساوي تباین خطاء القیاس لجمیع افراد العینة موضع االختبارات حیث ان تنوع االفراد في 

مستویات القدرة یؤدي الى اختالف استجاباتھم على مفرادات االختبار وتوزیع الدرجات 
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سوف یعكس مستویات مختلفة لالخطاء القیاس بالنسبة لنقاط مختلفة في التوزیع اي ان 

درجات االفراد في مؤخرة التوزیع سوف تمیل الى احتواء اخطاء القیاس اكثر من درجات 

 .االفراد في وسط التوزیع وخصوصا االختبار المصمم للطالب المتوسط

النظریة الكالسیكیة لالختبارات یصعب التنبؤ باستجابة االفراد على مفردات االختبار 

henson1999P 6-7)( 

جمیع الخصائص السیكومتریة لالختبارات التي تستند في بنائھا على المدخل الكالسیكي 

مثل معامالت التمییز والصعوبة والثبات تعتمد على خصائص عینة االفراد التي یطبق 

 علیھا االختبار وعلى مدى صعوبة عینة المفردات التي یشتمل علیھا االختبار 

یفترض ان االختبار یقیس متغیرا احادي البعد وربما ال یكون ذلك صحیحا في الكثیر من 

 )2001:204صالح الدین عالم (االحیان

تاثر ثبات االختبار بالموقف االختباري حیث یعتمد ثبات االختبار في اطار ھذه النظریة اما 

على تطبیق الصورة االختباریة مرتین على افراد العینة او على اعداد صورة متكافئة من 

االختبار ویعد ھذا في الواقع امرا صعبا وعلى الرغم من اھمیة ذلك اال انھ غیر كاف حیث 

یمكن ان یختلف الموقف االختباري وظروف التطبیق في ھاتین المرتین االمر الذي یؤثر 

 )2006:10السید محمد ابو ھاشم (على دقة الثبات االختبار 

 : The Rasch Model نموذج راش :ثالثا 

یعتبر نموذج نظریة االستجابة للمفردة ذو المعلم الواحد احد نماذج القیاس الحدیثة التي 

 جورج راشتستخدم في العلوم االجتماعیة ولقد كان لدى عالم الریاضیات الدانماركي  

اھتماما بتدریس علم االحصاء كما كان یھتم بنماذج القیاس الخاصة نماذج لنظریة 

االستجابة للمفردة وفي الستینات من القرن الماضي طور راش نموذجھ الخاص وذلك 

لتقدیر قدرات االفراد من خالل استجاباتھم على مفردات االختبار وشارك النموذج مع 

نماذج نظریة االستجابة للمفردة افتراضات احادیة البعد واستقاللیة القیاس ویساعد موذج 

راش على التنبؤ باحتمال االجابة الصحیحة على مفردات االختبار على اساس تقدیر 

 De Battisti et(متغیرین ھما صعوبة المفردة وقدرة الفرد عبر استمراریة مشتركة بینھم 

al….2004p14( 
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ویعد نموذج راش احادي المعلم من اكثر نماذج شیوعا في تصمیم وبناء االختبارات 

والمقاییس التربویة والنفسیة ویھتم بتحدید موقع المفردة االختباریة على میزان صعوبة 

جمیع المفردات التي تشكل االختباركما یھتم بتدریج مستویات قدرة الفرد باختبار معین على 

نفس مستویات القدرة المقاسة كما یفترض النموذج ان الفرد ال یلجا الى التخمین العشوائي 

 )2001:294عالم (في اجابتھ على مفردات االختبار 

 االساس المنطقي لنموذج راش:رابعا 

عندما یستجیب الفرد لمفردة اختباریة ما فانھ یحدث تفاعل بین القدرة او السمة الكامنة لدى 

ھذا الفرد وصعوبة تلك المفردة ومن خالل ھذا التفتعل یتضح الجانب النفسي في نموذج 

 :راش على اعتماده على اساسین منطقیین ھما 

احتمال ان یجیب اجابة مناسبة على مفردة سھلة ھو اكبر من احتمال ان یجیب اجابة -

 مناسبة على مفردة صعبة نسبیا 

 )(EY res et al …P879یزداد احتمال االجابة المناسیبة بزیادة مستوى القدرة لدى الفرد-

فان كال من مستوى القدرة لدى ھذا )(iفي استجابة لمفردة معینة )(Vفعندما یشرع الفرد 

تعبران عن وضع ھذا الفرد على متصل ھذا المتغیر  )(i αالمفردة وصعوبة )BV (الفرد

 )311: 1988امینة كاظم (

وتكون ھذه االحتمالیة محكومة بالفرق بین معلم القدرة وصعوبة المفردة وفي نموذج راش 

 ال/البسیط یكون ھناك فئتان فقط لالجابة على المفردة نعم
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 :افتراضات نموذج راش :خامسا 

 :یوفر نموذج راش متطلبات القیاس الموضوعي عندما تتحقق افتراضاتھ وھي 

 : Uni dimensionalityاحادیة البعد

یفترض نموذج راش وجود سمة او قدرة واحدة وھي التي تشكل االساس لجمیع المفردات 

وھذا الفرض یسمى باحادیة البعد فالمفردة یجب ان تكون احادیة البعد اي تقیس سمة واحدة 

فقط وھذا العامل ال یعتبر تحدیدا صارما للطریقة حیث یمكن للفرد ان یستبعد بسھولة 

المفردات التي یبدو انھا تخالف ھذا الفرد ونظرا لسھولة تفسیر درجات االختبار التي تقیس 

قدرة او سمة واحدة فان على صانعي االختبارات یفترضون دائما ان مجموعة المفردات 

االختبار ال تقیس اكثر من قدرة واحدة ففي ھذه الحالة یمكن تجمیع المفردات في مجموعات 

متجانسة وذلك باستخدم تكنیك التحلیل العاملي ثم استخدام احد نماذج االستجابة للمفردة لكل 

صالح محمد مراد ومحمد منصور (مجموعة متجانسة من المفردات  

 )104: 1998الشافعي

 : Local  independenceاستقاللیة القیاس  االستقالل الموضعي 2

یقصد ب ھان ال تؤثر استجابة المفحوص الحدى مفردات االختبار على استجابتھ للمفردات 

 Mc camey 2006p16االخرى وھذا یعني عدم ترابط المفردات مع بعضھا البعض 

 وتبدو استقاللیة القیاس في 

 اسقالل القیاس عن قدرة العینة التي تؤدي لالختبار ومعنى ھذا

 تحریر قدرة الفرد المقدرة بھذا االختبار عن قدرة باقي االفراد الذین یجیبون عن االختبار

 تحریر تقدیر صعوبة المفردة عن قدرة االفراد الجیبون عن االختبار

استقالل القیاس عن المفردات التي یجیب علیھا االفراد  ومعنى ھذا تحرر تقدیر صعوبة 

 المفردة عن باقي مفردات االختبار

 تحرر تقدیر قدرة الفرد عن صعوبة المفردات المعینة التي یجیب علیھا

 وقد اطلق على استقاللیة القیاس عدم مسمیات منھا االستقالل الموضعي االسقالل المحلي

 CHANG& Stout1993P38االستقالل المركزي 

 



 الفصل الثالث                                                                           النظریة الحدیثة

 

 
29 

 :خطیة القیاس 3

وتعني ان یكون ھناك معدل ثابث لتدریج المقاییس حیث یتدرج كل من االفراد والمفردات 

على نفس المتصل تدریجیا خطیا بوحدة قیاس واحدة وعندئذ فعند اي مستوى من المستویات 

المتغیر یكون تقدیر الفرق بین اي قیاسین متتالیین على ھذا التدریج ثابث وال یختلف المعنى 

الكمي الي فرق بین اي قیاسین على ھذا التدریج بتغیر االداة القیاس طالما انھا اداة للقیاس 

 مناسبة

 :المنحنیات الممیزة للمفردات 4

اي انھ الى الحد الذي تمیز فیھ المفردات بین االفراد ذوي المستویات المختلفة من قدرة ما 

 فان جمیع ھذه المفردات ینبغي ان یكون لھا قوة تمییزیة متساویة

 : انعدام اثر التخمیین5

حیث انھ یفترض انھ ال یوجد فرد یخمن االجابة الصواب ویتفق ذلك الشرط مع احادیة البعد 

وباالضافة لالفتراضات السابقة توجد بعض الشروط الواجب مراعاتھا عند استخدام نموذج 

 راش واھمھا انھ یتطلب 

 درایة ببعض المعلومات والمعرفة بالریاضیات الجراء العملیات االحصائیة

 درایة والخبرة في التعامل مع الحاسب االلي وخاصة البرامج االحصائیة

 التطبیق الى عدد كبیر من الحاالت لتقدیر معالم النموذج

ان یكون التمییز متماثال من خالل التفاعل بین االفراد والمفردات داخل االطار المحدد من 

 )25: 2000منى ربیع الطنطاوي(المعرفة 

 : استخدام نموذج راش :سادسا 

یشترط الستخدام نموذج راش توفر اداة مصممة لقیاس سمة كامنة واحدة بیانات ثنائیة 

 الدرجة استجابات مرتبة مفردات متعددة االختبار ومن اھم استخدامات نموذج راش

یستخدم نموذج راش في القیاس النفسي اي تحدید موقع الفرد على متصل السمة الكامنة او 

 التحلیل الستكشافي للبیانات 

یسمح نموذج راش بدمج المفردات التي تم تنظیمھا ویستخدم ایضا كنظریة مفسرة في العدید 

 من المجاالت المعرفیة بسبب خاصیة مرغوب فیھا وھي الموضوعیة الخاصة
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یستخدم نموذج راش في حل بعض المشكالت الموضوعیة في القیاس في البیئة العربیة 

 سواء في مجال التحصیل او الذكاء او غیر ذلك

یستخدم نموذج راش لتقییم احادیة البعد ویحدث ھذا عن طریق تحلیل المكونات الرئیسیة 

امینة  (للعامل باستخدام الفروق المعیاریة واالحصاءات المالئمة لنموذج راش

 ) 1988:398كاظم 

 خصائص نموذج راش:سابعا

 :یتسم نموذج راش بالخصائص االحصائیة التالیة 

 تكون لدى جمیع المفردات القدرة التمییزیة ذاتھا فیما یتعلق بالسمة الكامنة 

 ال یوجد تفاعل بین االفراد والمفردات 

یعتبر المجموع النھائي لكمیة االستجابة الموجھة لمفردات االختبار كافیا لتقییم مقیاس السمة 

المرتبط بھذه الكمیة الموجھة اي ان تقییم القدرة یعتمد فقط على عدد المفردات التي تم حلھا 

 ولیس نماذج المفردة

تعتبر عملیة تقدیر المعالم علمیة ولیست صعبة الن معالم المفردة یمكن تقییمھا باستخدام 

 طریقة الترجیح االكبر المشروط ویكون التقییم مستقال عن مقاییس القدرة والعكس

العالقة بین االستجابة والسمة یمكن ان یتم وصفھا بالنسبة لكل مفردة عن طریق دالة 

 )(Spiel&gluck1998P520تزایدیة مطرودة وھي المنحى الممیز للمفردة
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 :ثامنا

 :اوجھ الفروق بین نموذج راش والنظریة الكالسیكیة 

 

           النظریة الكالسیكیة

  

                نموذج راش 

تعتمد النتائج بشكل 

مباشر على المفردات 

التي تقییمھاو یعتمد 

اختبار القیاسات 

النفسیة على 

خصائص العینة 

 المعیاریة

القیاسات النظریة تكون 

مستقلة عن المفردات 

المستخدمة في تقییمھا 

وتكون خصائص 

االختبار مستقلة عن 

 العینة

النتائج التي یحصل 

علیھا من االختبارات 

المختلفة تكون اكثر 

سھولة في الموازنة 

واكثر مباشرة في 

المقارنة وتكون 

تقدیرات القدرة من 

 البیانات الجزئیة

تكون نتائج االختبارت 

مختلفة التي تقیس نفس 

الشئ غیر قابلة 

للمقارنة بشكل مباشر 

یجب ان یتم توجیھ 

جمیع المفردات 

للحصول على نتائج 

 یمكن تفسییرھا

یتم معاملة الدرجات 

الخام لحسابات 

السلوك البیانات على 

 انھا قیاسات فاصلة

تستخلص قیاسات 

المستوى الفردي من 

بیانات الدرجة الخام 

 الترتیبیة

القیاس الخطي حول 

مجال القدرة اكثر 

 حساسیة وفعالیة للتغییر

القیاس عند طرفي 

القدرة ربما یكون غیر 

حساس للتغییر بمرور 

 الزمن

یعتمد ثباث االختبار 

على اختالف 

خصائص العینة 

 المعیاریة

یحسب تباین الخطاء 

كدالة للقدرة ولصعوبة 

 المفردة

یقدم مؤشرات صحیحة 

عن الدقة البالغة في 

 مجال القیاس

االختبار غیر 

 صادق

یحمل وجود تفاوت 

بین احجام المجموعة 

 العینة المعیاریة

یتطلب عینات كبیرة 

وموجھة بشكل جید من 

اجل الحصول على 

تقدیرات متوازنة لمقیاس 

 المفردة

المفردات الثابثة تتطلب 

ان تكون العینة اصغر 

من مائة وذلك لتدریج 

 المفردات المتعددة

من المحتمل ان 

تستخدم مع العینات 

االصغر طالما انھا 

 نموذجیة
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  خطوات التحلیل باستخدام نموذج راش:تاسعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 خطوات التحلیل باستخدام نموذج

                 راش

 تصحیح االجابة

           ادخال البیانات        

  

           التحلیل االولي

                     استبعاد االفراد غیر المالئمین

 التحلیل الثاني 

       حذف المفردات غیر المالئمة

            التحلیل النھائي    
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 الخالصة  

وفي الختام تعد النظریة الحدیثة في القیاس التي یطلق علیھا نظریة االستجابة على الفقرة 

نقطة تحول في ھذا التطور وذلك بسبب ما قدمتھ من طرق ذات فعالیة كبیرة فیما یتعلق 

ببناء االختبارات وتصحیحھا وتحلیل نتائجھا مقارنة بما قدمتھ النظریة الكالسیكیة اذ ان 

االختبارات التحصیلیة التي تصمم في اطار النظریة الحدیثة تكون على درجة عالیة من 

الموضوعیة ویمكن تعمیم نتائجھا كمت انھا تتیح الفرصة للمقارنات بین المجموعات متباینة 

من االفراد بحیث یمكن تقدیر قدرة الفرد الذي یطبق علیھ االختبار بدقة ومقارنتھ بغیره من 

 االفراد

 



          الفصل الرابع

 

الدراسات السابقة                         
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 :الدراسات السابقة -

 2006)السید محمد أبو ھاشم (دراسة 

ھدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بین النظریة التقلیدیة ونموذج راش في اختیار فقرات 

 :المقیاس مداخل الدراسة لدى طالب الجامعة أي أن ھذه الدراسة ھدفت إلى 

التعرف على الخصائص السیكومتریة لمقیاس مداخل الدراسة على عینة من طالب الجامعة 

 .باستخدام النظریة التقلیدیة 

التعرف على الفروق بین مرتفعي ومنخفضي التحصیل الدراسي من طالب الجامعة في 

 .مداخل الدراسة التقلیدیة 

تحدید الخصائص السكومتریة لمقیاس مداخل الدراسة على عینة من طالب الجامعة 

 .باستخدام نموذج راش

التحقق من إمكانیة التنبؤ بالتحصیل الدراسي للطلبة من درجاتھم على مقیاس مداخل 

 .الدراسة المشتقة من نموذج راش 

اللغة العربیة :طالب وطالبة موزعین على التخصصات التالیة 244تكونت عینة البحث من 

وتم (576, 0)وانحراف معیاري(20, 5)اللغة االنجلیزیة الریاضیات بمتوسط عمري 

في تحلیل فقرات المقیاس مداخل 2010وبرنامج رام spssاستخدام برنامج الحاسب اآللي 

 :الدراسة بستخدام نموذج راش وقد توصل البحث إلى النتائج التالیة 

اختالف المفردات المكونة لمقیاس مداخل الدراسة باختالف النموذج االحصائي المستخدم 

مفردةولم تتحقق 28حیث أفرزت المؤشرات التقلیدیة للصدق والتباث مقیاسا مكون من 

خصائص جیدة فتم استبعادھابینما افرز نموذج راش مقیاسا مكونا من (4,14)المفردتین

مالئمة جیدة مع نموذج (6,10,12,14,16,20, 4)مفردة ولم تتحقق المفردات أرقام21

فقرات 8فقرة لقیاس مداخل الدراسة 21وبذلك أصبح المقیاس في صورتھ النھائیة مكونا من 

 .فقرات للمدخل االستراتیجي7فقرات للمدخل السطحي و6للمدخل العمیق و

وجود فروق بین مرتفعي ومنخفضي التحصیل الدراسي من طالب الجامعة في مداخل -

 .الدراسة لصالح المرتفعین 
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ان تدریج فقرات مقیاس مداخل الدراسة الیتغیر بتغیر مستوى قدرة األفراد المستخدمة في -

الحصول على ھذا التدریج وان مداخیل الدراسة المنبئ جید بمستوى التحصیل الدراسي 

 . لدى طالب الجامعة

 2006)بحث رانیا ماھر محمد(

ھدف البحث إلى دراسة مدى اختالف دقة التنبؤ بالحالة القلق من سمة القلق باختالف 

 : والعینة انقسمت الى)تقلیدي نموذج راش(أسلوب القیاس 

 عینة التدریج واستخدمت في تطویر مقیاس حالة سمة القلق باستخدام نموذج راش

عینة المقارنة بین  عینة التطویر واستخدمت لتطویر حالة سمة القلق باستخدام نموذج راش

في دقة التنبؤ بحالة القلق من سمة القلق وتكونت )التقلیدي و نموذج راش(أسلوبي القیاس 

طالبة من طالبات كلیة البنات من الفرقة 220عینة التدریج مقیاس حالة سمة القلق من 

 ماعدا شعبة علم النفس)علمي وأدبي(الرابعة ببعض الشعب التربویة 

طالبة من طالبات كلیة البنات من الفرقة الرابعة بالشعب 69وتكونت عینة المقارنة من 

في إدخال SYSTATالتربویة لقسم اللغة االنجلیزیة وتم استخدام برنامج الحاسب اآللي 

في تحلیل المفردات باستخدام نموذج MICRO SCALEتصحیح البیانات واستخدام برنامج 

 :راش ومن نتائج ھذا البحث مایلي 

 أمكن تطویر مقیاس حالة سمة القلق وتدریج مفردات كل منھما باستخدام نموذج راش

تحسین ثباث القیاس نسبیا والذي یمثل في ارتفاع قیم معامالت ثباث تقدیرات األفراد 

 والمفردات على المقیاس

تحقیق صدق القیاس الكامل من األفراد والمفردات وذلك لما وفره التدریج باستخدام نموذج 

 راش من حذف األفراد غیر المالئمین وكذلك المفردات غیر المالئمة للقیاس

 (stage2003)بحث 

ھدف البحث إلى معرفة ما إذا كان التحول من النظریة الكالسیكیة لالختبار إلى نظریة 

 ;االستجابة للمفردة ھو عملیة تطویر للمفردةویتكون البحث من ثالثة أجزاء 
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تطبیق نماذج االستجابة للمفردة في اختبار االستعداد المدرسي السویدي :الجزء االول 

 واالختبارات الفرعیة 

مقارنة بین تحلیل المفردة المعتمد على نظریة االستجابة للمفردة والنظریة :الجزء الثاني 

الكالسیكیة لالختبار وھي ملخص لثالثة تقاریر مسبقة والتي بھا المقارانات بین صعوبة 

 المفردة للنظریة الكالسیكیة لالختبار وصعوبة المفردة لنظریة االستجابة للمفردة

 :الجزء الثالث 

تطبیق نظریة االستجابة للمفردة على االختبار الكلي الختبار االستعداد المدرسي السویدي 

للتحلیل االحصائي للبیانات واھم ما توصل الیھ bilogوتم استخدام برنامج الحاسب االلي 

 :البحث من نتائج مایلي 

 .النموذج ثنائي المعلم یكون غیر مناسب للبیانات -

یختلف تقدیر صعوبة المفردات لكل من النظریة الكالسیكیة لالختبارونظریة االستجابة -

 .للمفردة 

ان النظریة الكالسیكیة لالختبار والتحلیل المبدئي الیعطي تدعیما للنموذج الثالثي المعلم -

 .لكل من االختبارات الفرعیة الخمسة 

ان تحلیل المفردة في ضوء نظریة االستجابة للمفردة افضل من النظریة الكالسیكیة -

 .لالختبار

 1994)امینة محمد كاظم(بحث 

ھدف البحث إلى التوصل إلى معاییر النمو النفسي للطفل بما یؤدي إلى التعرف على النمو 

عالوة على ذلك االكتشاف المبكر لإلعاقة ,السوي للطفل في المرحلة ما قبل المدرسة 

بمختلف أنواعھا كاإلعاقة العقلیة أو االنفعالیة أو الحسیة أو مشكالت النضج االجتماعي 

والتخاطب والمشكالت السلوكیة بوجھ عام التي تحتاج اى تنبیھ لھا من فترة عمریة مبكرة 

یصعب التحكم ,كي یسھل عالجھا قبل ان تتفاقم لتصبح مع مرور الوقت مشكال ت تراكمیة 

مقیاس الحركات الكبیرة ومقیاس الحركات الدقیقة (فیھا او حلھا وتم تطبیق المقاییس 

ومقیاس ما قبل الكتابة ومقیاس المجال المعرفي ومقیاس المجال اللغوي ومقیاس مساعدة 



 الفصل الرابع                                                                        الدراسات السابقة
 

 
37 

في دراسة استطالعیة تم بناء علیھا إجراء التعدیالت الالزمة مثل حذف بعض )الذات 

المفردات او تعدیل صیاغتھا او إعادة صیاغة بعض التعلیمات أو المواد المستخدمة في أداء 

وبعد تطبیق المقاییس في صورتھا المعدلة على العینة األساسیة تم تحلیل ,بعض المفردات 

لتحلیل المفردات بواسطة نموذج راش micro scaleاالستجابة برنامج الحاسب اآللي 

 .لحذف بعض المفردات غیر المناسبة 

الى المقارنة بین النموذج التقلیدي ونموذج (breithaupt,2002)كما ھدفت دراسة

على العینة )صعوبة المفردة وتمییزھا(االستجابة للمفردة في مدى اعتماد إحصاءات المفردة 

المستخدمة في القیاس ولتحقیق غرض الدراسة طبق الباحث مقیاس االكتئاب على عشر 

فردا (500)عینات  عشوائیة مختلفة في العمر  ومستوى الصحة من الجنسین بلغ عددھا 

وتمت المقارنة بین معالم المفردة الناتجة عن استخدام النموذج الثنائي المعلم باإلحصاءات 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى إحصاءات المفردة الناتجة عن )الصعوبة والتمییز(التقلیدیة 

النموذجین كانت متشابھة عبر العینات العشوائیة وان معالم األفراد الخاصة بالنموذج الثنائي 

البارامتر اقل حساسیة لتغیر العینة مقارنة بالنموذج التقلیدي وان بارامتر التمییز للنموذج 

ثنائي البارامتر كان أكثر استقرار عبر العینات المختلفة مقارنة بنظائرھا في النموذج 

 .التقلیدي 

 (forster&karr1980)بحث

ھدف ھذا البحث إلى استخدام نموذج راش لتحلیل المفردات اختبارات التحصیل وقد تم 

إحصاء (استخدام معامل االرتباط األصیل مع إحصاء متوسط المربعات للمالئمة التقاربیة 

لتحلیل مفردات االختبارات إلعطاء معلومات صادقة حول اختیار المفردة )المالئمة التقاربي

مفردة من اختبارات التحصیل على مجموعات التالمیذ خالل الصفوف (700)وتم تطبیق

الدراسیة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة التاسعة وكانت ما مجموعة تتكون 

تلمیذا وتلمیذة یسكنون في األحیاء التالیة المحیطة بالمدرسة ومن اھم (150,250)من

 :النتائج 

لم یكن كل من االرتباط الثنائي األصیل وإحصاء متوسط المربعات للمالءمة التقاربیة 

 مؤشرا لثباث وصدق المفردة 
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طریقة تجمیع المعلومات خالل التحلیل تتزاید بشكل ملحوظ ویمكن استخدام ھذه المعلومات 

 استخداما امثل

ھدف البحث الى المقارنة بین االختبارات التي تبنى مفرداتھا (hatton1980)بحث

بالطریقة الكالسیكیة واالختبارات التي تبنى مفراداتھا باستخدام نموذج راش من حیث الدقة 

مفردة على عینة 40والفعالیةوطبق الباحث اختبارا في الریاضیات یتكون من 

تلمیذا من الصف التاسع ثم تم سحب عینتین عشوائیتین منھما حجم كل 6956بلغت

تلمیذ وقسمت كل من العینتین الى عینتین فرعیتین متساویتین تم استخدام العینة 2000منھما

الفرعیة االولى في تدریج المفردات بالطرق التقلیدیة وقد تمت عملیة تحلیل البیانات من 

 :خالل ثالث مراحل ھي 

اختیار المفردات التي تتحقق أفضل مالئمة للنموذج باستخدام إحصاء :المرحلة األولى 

 متوسط المربعات للمالءمة التقاربیة 

دراسة الصدق المستعرض حیث خضعت مفردات االختبارین لبرنامج :المرحلة الثانیة 

موحد لتحلیل المفردات باستخدام أربعة متغیرات تابعة لقیاس دقة االختبار ھي التباث 

 والخطأ المعیاري للقیاس وصعوبة المفردة ومعامل االرتباط الثنائي للمفردة

اظھر التحلیل وجود فرق واحد ذو داللة إحصائیة في الدقة حیث میز :المرحلة الثالثة 

االختبار الذي استخدم األسلوب الكالسیكي في اختیار مفرداتھ بطریقة أفضل من االختبار 

الذي استخدم نموذج راش في بناء مفرداتھ كما اظھر التحلیل اإلحصائي عدم وجود دلیل 

 (Halton1980)ثابث یدعم فعالیة أي من الطریقتین في عملیة اختیار المفردات وقد أشار 

في النھایة ان المقارنة بین طریقتي اختیار المفردات ربما تمیل لصالح نموذج راش النھ 

 .أكثر جاذبیة نظرا لما یتمتع بھ من ممیزات ثبات القیاس

في قسم العلوم التربویة والنفسیة في بناء )یاسین حمیدعیال الربیعي(وكذلك دراسة الباحث 

 اختبار تحصیلي وفق نموذج راش في مادة األحیاء لدى طلبة الصف األول متوسط 

حیث ھدفت ھذه الدراسة الى الكشف عن مدى وضوح الفقرات االختباریة وتعلیمات 

االختبار ومدى فھم الطلبة لھا اذ طبق الباحث الصیغة االولیة لالختبار على عینة عشوائیة 

 بلغت مائة طالب وطالبة
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بعد ان طبق االختبار طلب من أفراد التجربة قراءة تعلیمات اختبار وفقراتھ وطرح اي 

سؤال عن التعلیمات او الفقرات وعن بدائل اإلجابة عنھا كانت واضحة أما فیما یخص 

 الوقت المستغرق في اإلجابة عن االختبار كان عشرون دقیقة

حیث بینت نتائج ھذه الدراسة لتي استخدمت نموذج راشفي تحلیل بیانات االختبارات 

 التحصیلیة في تحدید عدد افراد العینة

بعد أن طبق االختبار على عینة التحلیل اإلحصائي بصورة جمعیة صححت أوراق االختبار 

وكل إجابة خاطئة الدرجة الصفر وبذلك تكون (1)جمیعھااذ أعطیت لكل إجابة صحیحة 

الدرجة الكلیة لكل طالب في االختبار مساویة لمجموع عدد الفقرات التي أجاب عنھا 

 .بصورة واضحة صحیحة في االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :           الفصل الخامس 
 اإلجراءات المنھجیة للبحث                                

 تمھید -

 :اوال 

 الدراسة االستطالعیة

 مكان وزمان الدراسة االستطالعیة

 عینة الدراسة االستطالعیة

 ادوات الدراسة 

 الخصائص السیكومتریة الدوات الدراسة

 :ثانیا 

 الدراسة االساسیة

 منھج الدراسة

 مجتمع الدراسة االساسیة

 عینة الدراسة االساسیة

 ادوات الدراسة االساسیة 

 االسالیب االحصائیة المستخدمة

 الخالصة

 



 :           الفصل السادس 

 MINISTEP وبرنامج SPSSعرض النتائج  ومناقشة الفرضیات عن طریق برنامج 

WENSTEP VERSION 3.81.0 

 االستنتاج العام 

 صعوبة البحث 

 الخاتمة 

 التوصیات واالقتراحات
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 :الفصل السادس 

 MINISTEP وبرنامج SPSSعرض ومناقشة نتائج الدراسة عن طریق برنامج 

WENSTEP VERSION 3.81.0 

 مناقشة الفرضة العامة

 االستنتاج العام 

 الخاتمة 

 التوصیات واالقتراحات
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 :عرض النتائج ومناقشة الفرضیات

ان نتائج الفرضیة العامة والتي تنص على ان ھناك فرق  وللتاكد من صحة وخطاء 

 :ھذه الفرضیة قمنا بالخطوات التالیة 

المقارنة بین درجة كل فقرة بالمعامل الكلي لمعامل الفا كرونباخ وھنا تم تطبیق 

تفریغي للنتائج حیث طبقنا االداة على على عینة الدراسة االساسیة في الجدول 

 :التالي
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 :أوال 

     یوضح مقارنة درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة باستعمال الفاكرونباخ:01الجدول رقم 

    الدرجة الكلیة لمعامل الفا كرونباخ  درجة الفقرة الفقرات الرقم

                    0,667      0,663 1رقم الفقرة 1

                    0,667       0,662 2 الفقرة رقم 2

                    0,667       0,667 3الفقرة رقم 3

 0,667                                              0,662 4الفقرة رقم 4

 0,667                                              0,665 5الفقرة رقم 5

 0,667                                             0,662 6الفقرة رقم 6

 0,667                                            667, 0 7الفقرة رقم 7

 0,667                                            662, 0 8الفقرة رقم 8

 0,667                                             0,667 9الفقرة رقم 9

 0,667                                             0,664 10الفقرة رقم 10

 0,667                                            0,666 11الفقرة رقم 11

    0,667                                            0,667 12الفقرة رقم 12

 0,667                                            0,667 13الفقرة رقم 13

 0,667                                            0,664 14الفقرة رقم 14

 0,667                                            0,665 15الفقرة رقم 15

 0,667                                            0,662 16الفقرة رقم 16

 0,667                                            0,663 17الفقرة رقم 17

 0,667                                            0,664 18الفقرة رقم 18

 0,667                                            0,667 19الفقرة رقم 19

 0,667                                             667, 0 20الفقرة رقم 20
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 :التعلیق 

ھذا الجدول یوضح درجة كل فقرة والتي اخذت  درجةكانت ما بین 

 فحین ان الدرجة الكلیة لمعامل الفاكرونباخ تساوي)(0,667, 0,662 

وباجراء المقارنات بكل فقرة یتبین ان فقرات االختبار متناسقة مع االختبار )(0,667

ككل مما یعني ان صدق الفقرات اي الصدق التالزمي محققا وھذا بدوره یؤدي الى 

القول ان االختبار التحصیلي في مادة العلوم الطبیعیة صادقا وفق النظریة التقلیدیة 

 .للقیاس
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 :ثانیا 

  یوضح تحدید خریطة الفقرات وفق نموذج راش: 02الجدول رقم 

 

                  الفقرات

 

                  المعیار

 

           الرقم

 

 الفقرات

 

 المعیار

 

 النسبة المئویة

 

1               

 

بانحرافین  4 ,15 ,12الفقرات رقم

معیاریین عن 

المتوسط نحو 

 االعلى

 

10%        

 

2               

الفقرات 

 ,7,19,3,10, 11,2رقم

16,17,6,14,5,18,13  

 

وقعت ھذه 

 الفقرات

في معیار 

 المتوسط

 

 

75%        

 

3             

وقعت بانحراف  20,9الفقرات رقم

معیاري واحد 

 نحو

 السھولة

 

10%        

 

4           

 

 01الفقرة رقم 

 
وقعت بانحرف 

 معیاري واحد نحو 
 السھولة

 

 

5%         
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 : 02التعلیق على الجدول رقم 

یتضح ان توزیع الفقرات من حیث المظھر كان اعتدالیا ومن حیث العدد لكل متوسط 

واالنحرافات المعیاریة حیث اخذ االنحراف المعیاري االول نحو االعلى ثالث فقرات واخذ 

فقرة واخذ االنحراف المعیاري الثالث فقرتین نحو السھولة واخذ االنحراف 13المتوسط

المعیاري الرابع فقرة واحدة نحو السھولة ولكن بعد ھذا التوزیع الظاھر یقوم برنامج 

ministep 3 .81.0 باستخدامMNSQ والذي یحدد )كاف تربیع(االسلوب االحصائي

 03بحیث یعطینا ھذا البرنامج الجدول رقم]1,50,0,50[بمعیار

 : 03الجدول رقم

                 نموذج الموئمة التباعدیة 

 MNSQ ZSTD الفقرات الرقم

1 16 1,60 2,0 

2 18 1,54 1,30 

3 8 1 ,88 1,0 

4 3 1,90 0,7 

5 9 1,20 0,5 

6 2 1,10 0,3 

7 17 1,51 0,1 

8 1 0,92 0,1- 

9 4 0,99 0,1- 

10 10 0,99 0 

11 19 0,96 0,2- 

12 20 0,97 0- 

13 11 0,95 0,2- 

14 13 0,30 0,6- 

15 14 0,30 0,6- 

16 15 0,93 0,7- 

17 5 0,44 0,7- 

18 6 0,10 0,8- 

19 12 0 ,21 1- 

20 7 0 ,43 0,7- 
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 : 03التعلیق على الجدول رقم 

 (15,نالحظ ان الفقرات ذات االرقام]1.50,0,50[اعتمادا على المعیار في المجال

كانت غیر دالة مما یعني انھا غیر مالئمة للنموذج )9, 2, 1, 4, 10, 19, 20, 11,

 : 04واعطت تباینات اولیة غیر مفسرة وذلك في جدول البعدیة رقم 

 : 04الجدول رقم

 :وینقسم الى مرحلتین minisep3.81.0ھذا الجدول یوضح البعدیة في نموذج راش 

          نسبة القیاس          القیمة          التباینات

التباینات االولیة المفسرة 

 للقیاس الكلي

1,7 7,80% 

 %1,70 4 التباینات المفسرة لالفراد

 %6,0 3, 1 التباینات المفسرة للفقرات

التباینات االولیة غیر 

 المفسرة

20 92% 

 

 جدول التغایرات_ 

 والذي یبین تحلیل التغایرات لھذه التبایات غیر المفسرة

         نسبة القیاس           القیمة         التغایر

 %13,0 2,8 التغایر االول

 %3 , 11 2,4 التغایر الثاني

 %10,2 2,2 التغایر الثالث

 %9,5 2,1 التغایر الرابع
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 %7,3 1,6 التغایر الخامس

 

 :التعلیق على الجدول 

 2المقیاس المستخدم لقیاس الدالة البعدیة عند نموذج راش ھو اكبر من العدد 

قام بحساب تحلیل )(ministep winistep Rash vrersion 3.81.0برنامج 

التغایر في خمس مرات حتى یمكننا من معرفة ما اذا كانت تشكل بعد ام ال وعلیھ 

من خالل النتائج لھذا التحلیل یظھر ان التغایر االول والثاني والثالث والربع واكبر 

مما یعط الشك باالمكان في )(2,4/2,8/ 2,2/ 1, 2وھي على التوالي 2من من العدد

 9, 2, 1, 4, 10, (تشكیل بعد عند القیام بحذف الفقرات غیر المالئمة والتي تحمل 

15 ,11 ,20( 

وبالتالي 2ووجدنا ان قیم التغایرات االول والثاني والثالث والرابع اكبر من العدد 

 ھي غیر دالة مما یزید في دلیل عدم المالئمة
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 :ثالثا 

 )mnsqاسلوب (یبین جدول المقارنة لدرجة الفقرات بین معامل الفا كرنباخ ونموذج راش

 

 الرقم

 

 الفقرات

 

Mnsq 

 

 الفقرات

 

 درجة الفقرة

الدرجة الكلیة لمعامل 

 الفاكرونباخ

1 16 1,60 1 0,663 0,667 

2 18 1,54 2 0,662 0,667 

 

3 8 1 ,88 3 0,667 0,667 

4 3 1,90 4 0,662 0,667 

5 9 1,20 5 0,665 0,667 

6 2 1,10 6 0,662 0,667 

7 17 1,51 7 0,667 0,667 

8 1 0,92 8 0,662 0,667 

9 4 0,99 9 0,667 0,667 

10 10 0,99 10 0,664 0,667 

11 19 0,96 11 0,666 0,667 

12 20 0,97 12 0,667 0,667 

13 11 0,95 13 0 ,667 0,667 

14 13 0,30 14 0,664 0,667 

15 14 0,30 15 0,665 0,667 

16 15 0,93 16 0,662 0,667 

17 5 0,44 17 0,663 0,667 

18 6 0,10 18 0,664 0,667 



      االجراءات المنھجیةالفصل السادس                                               

 

 
60 

19 12 0 ,21 19 0 ,667 0,667 

20 7 0 ,43 20 0,667 0,667 

 

 : (1,2)المقارنة بین الجدولین 

وبتطبیق االسلوب االحصائي spssعند حساب صدق الفقرات باستعمال برنامج  1

معامل الفا كرونباخ وعند مقارنة درجة كل فقرة من االختبار والدرجة الكلیة لھ 

 الحظنا ان القیم لھذه الفقرات تقریبا متساویة للدرجة الكلیة لمعامل الفا كرونباخ

یعني ان كل الفقرات دالة مما یقودنا الى القول بانھا موضوعیة حسب نتائج 

االسلوب المطبق وبالتالي نستطیع اصدار الحكم بان الفقرات مالئمة وبالتالي 

 االختبار صادق

 :حساب الصدق وفق نموذج راش 2

والذي اعطانا الجدولین یتبین فیھ ان mnsqعند تطبیق برامج لالسلوب االحصائي 

 11, 15 9, 2, 1, 4, 10, (الفقرات غیر مالئمة للنموذج وھذه الفقرات ھي رقم 

,20( 

 .لحساب البعدیة]1,50,0,50[وفق مجال الدالة 

عند تطبیق نموذج راش اعطى بیانات غیر مفسرة مما ادى بالبرنامج الى حساب 

تحلیل التغایر في خمس مراحل حیث یعتمد في دالتھ المعیار االكبر من العدد اثنان 

وعلیھ ظھرت نتیجة ھذا التحلیل في التغایر االول والثاني والثالث والرابع 

2 ,1 /2,2 /2,4/2,8)( 

 .اعطى الشك باالمكان بتشكیل بعد اخر 
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 :مناقشة الفرضیة العامة 

 :یتضح لنا مایلي  (1,2)من خالل النتائج المتوصل الیھا في الجدول رقم

ان درجة كل فقرة من الفقرات االختبار تقریبا متساویة للدرجة الكلیة لمعامل الفا 

كرونباخ مما یعطینا دالة كل منھا وبالتالي فان االختبار صادق وفقراتھ مالئمة 

 .للعینة وھذا وفق الصدق بالنظریة الكالسیكیة

 :اما نتائج استخدام نموذج راش فكانت كالتالي -

باعتبار ان النموذج یعتمد في حساب الصدق على البعدیة فقد ظھر لنا في الجداول 

بیانات اولیة غیر مفسرة وباستعمال النموذج للتغایرات في خمس محاوالت 

تبین ان ھناك محاوالت دالة مما یعطي الشك في 2وباعتبار المعیار اكبر من عدد 

 .االمكان بتشكیل البعد 

والذي یحدد عدم مالئمة بعض الفقرات MNSQاعتمد النموذج االسلوب االحصائي 

حیث ظھرت ان ھناك عدة فقرات غیر ]1,50,0,50[من خالل المعیار بالمجال 

 مالئمة للنموذج

فانطالقا من ھذا یمكننا القول ان االختبار غیر صادق وان فقراتھ غیر مالئمة 

للنظریة الكالسیكیة )صدق التالزمي(للنموذج وبالمقارنة بین صدق الفقرات 

والصدق وفق نموذج راش فاننا نستنتج انا الصدق وفق نموذج راش اكثر دقة 

 .وموضوعیة من الصدق التالزمي للنظریة الكالسیكیة وھو یختلف عنھ
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 :االستنتاج العام 

ان الصدق وفق نموذج راش اكثر دقة وموضوعیة من الصدق التالزمي للنظریة 

 الكالسیكیة وھو یختلف عنھ وبالتالي تحقیق الفرضیة واتباثھا

 :الخاتمة 

وفي الختام ان تنوع النظریات ونماذج القیاس التي یستند الیھا تصمیم وبناء 

االختبارات والمقاییس وتحلیل البیانات المستمدة منھا ویرجع ھذا التعدد الى اختالف 

المراحل التي یتبناھا علماء القیاس النفسي والتربوي وفي ھذا الشأن  وبالرغم من 

تباین االطر النظریة التي تستند الیھا ھذه المداخل الى انھ یمكن تصنیفھا في قسمین 

 :رئیسیین ھما 

اسالیب تعتمد على النظریة الكالسیكیة لالختبارات وما تنطوي علیھ من مفاھیم 

ومبادئ واسلیب تعتمد على نظریة السمات الكامنة او التي یفضل علماء القیاس 

 .تسمیتھا نظریة االستجابة للمفردة 
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 :التوصیات واالقتراحات 

عقد دورات تدریبیة للمعلمین وكل المشاركین في عملیة التقویم یتم خاللھا تدریبھم 

على كیفیة استخدام نموذج راش في تطویر اسالیب التقویم والمثمثلة حالیا في 

 االختبارات المدرسیة

اھمیة االستعانة بنموذج راش في اعداد وتصمیم وتحلیل االختبارات النفسیة 

والتربویة وذلك بما یتمتع بھ ھذا النموذج من خصائص یمكن االستفادة منھا ورفع 

كفاءة ادوات القیاس وتحسین جودتھا لتكون اكثر مرونة مما یحقق الموضوعیة 

 للقیاس 

ضرورة اھتمام بتوفیر االمكانیات االزمة الستخدام نموذج راش في تحلیل نتائج 

 و , Questاالختبارات مثل اجھزة الكمبیوتر وبرامج الحاسب االلي مثل برنامج

 Micro scaleبرنامج 

 .multilog وبرنامج bilogوبرنامج 



 :ملخص البحث 

ھدف موضوع ھذه الدراسة والمثمثل في اثر نموذج راش في بناء اختبار تحصیلي في مادة  

العلوم الطبیعیة لتالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التجریبیة  المقارنة النظریة والعملیة 

بین االتجاه التقلیدي النظریة التقلیدیة واالتجاه الحدیث اي نموذج راش والتوصل إلى تفسییر 

لنتائج االختبار باستخدام معاییر القیاس الخاصة بنموذج راش حیث اعتمدت ھذه الدراسة 

على منھج تحلیل الفقرات بواسطة نموذج راش وشملت الدراسة على عینة بحث بلغ 

 : حیث خلصت الدراسة بالنتائج التالیة )انثى23ذكر17( تلمیذ وتلمیذة 40عددھا

ان الصدق وفق نموذج راش اكثر دقة وموضوعیة من الصدق التالزمي للنظریة التقلیدیة 

 .وھو یختلف عنھ وھذا ما اكدتھ فرضیة بحثنا ھذا 
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