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 20152015//20142014: السنة الجامعية: السنة الجامعية



 

  أ

 

            إهداء 
 الغالیة "ماما"أهدي هذا العمل المتواضع إلى من الجنة تحت قدمیها الطاهرتین - 

 .العزیز رحمة اهللا علیه من نجحت بفضل دعواتهما"بابا"وٕالى

إلى إخوتي وأخواتي إلى خاالتي وخالي الوحید إلى 

شمس،مالك،شهرة،ماما :حلیمةالسعدیة،حلوم،فتیحة،حلیمة،فاطیمة و بناتها(صدیقاتي

 یاسین،حمیدو،یونس،فتحي،(وأصدقائي)خیرة،بایة،یاسمین،بختة،زوبیدة،زولیخة،خیرة؛اللیة

 )بوعبد اهللا،كاكي

إلى عائلة شریر وأهلها وأحبابها إلى كل من یعرفني ویهمه أمري ویسعده نجاحي إلى طلبة 

 .علم النفس بالخصوص طلبة الثانیة ماستر تحلیل المعطیات

 - وفقكم اهللا-                         
 



 ب  أب

 

 كلمة شكر         

 )إبراهیم("وٕاذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شدید"

                                                               صدق اهللا العظیم

 "من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا"      وعمال بقول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

فالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات،نحمده على هذه النعمة التي أنعم علینا بها،تحمد اهللا 

 .عز وجل الذي وفقنا وأعاننا على إنهاء مشوارنا الدراسي،وٕانجازنا لهذا العمل وٕاتمامه

 كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة من قریب وبعید 

 "سمیر فلواح"و"شریر بن عامر"وال ننسى"فتیحة فلواح"إلى"طالب الدكتورا فارس خالد"إلى

ولما كان شكر اهللا من شكر العباد،فهو فرض علینا أن نتقدم بالشكر الخاص إلى األستاذ 

 "علیلش فلة"و"قوعیش مغنیة:"وشكر خاص لألستاذتین" قماري محمد:"المؤطر

مولود "وكل من متوسطة .كما الننسى الحاالت التي قام علیها البحثنا

 "بوشعیب الجیاللي"ومتوسطة"فرعون

 أعانه اهللا في عمله"بن طویس خلیفة"كما أتقدم بالشكر الجزیل للمدیر

 .    كما  نتوجه إلى كل طلبة وأساتذة تحلیل المعطیات

 



 الفصــــــــــــــل األول

مدخل الدراسة 

 

. شكالیة الدراسة إ- 

. فرضیة البحث- 

دوافع اختیار البحث  - 

. أهداف البحث- 

. أهمیة البحث- 

  .التعاریف االجرائیة - 



 الفصــــــــــــــل الثالث 

نموذج راش 

: تمهید- 

. مفهوم نموذج راش- 

. األساس النظري لنموذج راش- 

. الصیغة الریاضیة لنموذج راش- 

. تحقیق الموضوعیة في نموذج راش- 

. إفتراضات نموذج راش- 

. إستخدامات نموذج راش- 

. خصائص نموذج راش- 

. ممیزات نموذج راش- 

  .عیوب نموذج راش- 

. دراسات سابقة لنموذج راش- 

. خالصة- 



57 

 

 :الخالصة العامة

هكذا أمكن إستخدام نموذج راش،بناء إختبار موضوعي في علم النفس تتدرج بنوده بوحدة 

قیاس مطلقة،ویصل بنا التفسیر الموضوعي لدرجة الفرد على هذا اإلختبار ویصبح بمثابة 

بنك ألسئلة هذا المقرر نستطیع أن نسحب منه أي عدد من البنود التي تحقق أهداف 

القیاس،و بهذا یمكن التغلب على مشكلة من أهم مشكالت تقویم التحصیل الدراسي وهي 

 .    موضوعیة التقدیر بالرغم من إختالف اإلختبار المستخدم في القیاس



الفصــــــــــــــل الثاني 

الریاضیات 

 .تمهید- 

. مفهوم الریاضیات- 

. األسس واألصول التي قام علیها علم الریاضیات- 

. أهمیة الریاضیات،وٕارتباط العلوم األخرى بها- 

. أهداف تعلیم وتدریس علم الریاضیات- 

. الریاضیات في التعلم المتوسط وأهداف برنامج الریاضیات في هذه المرحلة- 

. عوامل ضعف التحصیل في مادة الریاضیات- 

. خالصة- 

 



 رابع الفصــــــــــــــل ال

 اإلجراءات المنهجیة

 الدراسة االستطالعیة :وال                 أ

تمهید 

هداف الدراسة االستطالعیة  أ

داة القیاس  أ

المجال الجغرافي للدراسة االستطالعیة  

المجال الزمني للدراسة االستطالعیة  

طریقة المعاینة ومواصفات العینة االستطالعیة  

 الدراسة األساسیة  :ثانیا                

منهج الدراسة  

المجال الجغرافي والزمني للدراسة األساسیة  

جراء الدراسة األساسیة  إطریقة 

خصائص مجتمع الدراسة األساسیة  

طریقة المعاینة ومواصفات عینة الدراسة األساسیة  

دوات الدراسة  أ

 األسالیب اإلحصائیة
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: الدراسة اإلستطالعیة:اوال 

: تمهید 

یتناول هذا الفصل االجراءات المنهجیة للدراسة ، من خالله بینت الباحثة اهم الخطوات 

االساسیة التي اتبعتها اثناء دراستها االستطالعیة واالساسیة من ادوات ومكان ومدة الدراسة 

. والعینة التي طبقت علیها الدراسة ، وهذا قصد اختبار الفرضیة المطروحة 

تندرج هذه الدراسة ضمن تصنیفات الدراسات الوصفیة ،والتي نرید من خاللها التعرف على 

مدى قابلیة الدراسة لإلنجاز من حیث العینة وأدوات القیاس وكذا األسالیب اإلحصائیة 

.   المطبقة للدراسة،كما نسعى إلى فهم شامل لجو العامل لتطبیق الدراسة

 :االجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة -1

: أهداف الدراسة االستطالعیة-1

. و مجتمع الدراسة)التربص(معاینة مكان الدراسة- 

. معرفة مدى مالئمة اإلختبار المطبق- 

. تحدید عینة الدراسة - 

 : أداة الدراسة - 2

أساتذة في مادة (هو إختبار تحصیلي في مادة الریاضیات تم إنجازه من طرف فریق تربوي

في إطار التنسیق والذي كانت صیاغته وفق الشروط االزمة من الشمولیة  )الریاضیات

  . فقرة18وتمایز و إرتباطه باألهداف حیث شمل على 
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تمت الدراسة بمتوسطة مولود فرعون بثنیة :المجال الجغرافي للدراسة االستطالعیة -3

 . تیسمسیلت- الحد

. تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من أقسام السنة الرابعة متوسط- 

-16 إلى2015-03-05تمتد مدة الزمنیة من  :المجال الزمني للدراسة االستطالعیة-4

03-2015  .

         :                                         طریقة المعاینة ومواصفات العینة - 5

من  )تلمیذة20/تلمیذ15(ذ تلمي35كانت مكونة من  :حجم عینة الدراسة االستطالعیة- 1 

.                                                                        قسم السنة رابعة متوسط

                                              :خصائص عینة الدراسة االستطالعیة -2

 :یوضح الجدول والمخطط ادناه ممیزات عینة الدراسة االستطالعیة 

 :من حیث الجنس  ·

 .یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب الجنس :) 01(جدول رقم 

المجموع الذكور االناث الجنس 

 35 15 20العدد 

 100% 43% 57% %النسبة المئویة 
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 انثى، بنسبة 20(ان عدد اناث عینة الدراسة االستطالعیة  )01(یتضح من الجدول رقم 

من  )05(بفارق قدره خمسة  )% 43ذكرا،بنسبة15 ( من عدد الذكور فیها أكبر) 57%

: مجموع افراد عینة الدراسة ككل وهذا ما یؤكده المخطط التالي

 

 مخطط توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب الجنس: ) 01(شكل رقم 

 :من حیث السن ·

 .یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب السن :) 02(جدول رقم  ·

المجموع  17-16 16-15 15-14السن 

 35 5 10 20العدد 

النسبة 

 %المئویة

%57 %29 %14 %100 
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-16(ان نسبة أفراد العینة التي تتراوح أعمارهم ما بین )02(یتضح من الجدول رقم 

،مقارنة بنسبة األفراد الذین تتراوح أعمارهم 14%هي أقل نسبة حیث قدرت ب )سنة17

 )سنة16-15(،أما األفراد الذین تتراوح أعمارهم مابین57%و قدرت نسبتهم )سنة14-15(

 : وهذا ما یؤكده المخطط التالي29%فقد قدرة نسبتهم ب 

 

 

 

 

 

 

 

           

 .مخطط توزیع العینة االستطالعیة حسب السن:02شكل رقم

: الدراسة االساسیة :ثانیا 

: تمهید 

والتي نرید من خاللها التعرف على مدى قابلیة الدراسة من حیث منهج و مكان ومدة الدراسة 

والعینة وأدوات الدراسة وكذا األسالیب اإلحصائیة المطبقة للدراسة،كما نسعى إلى فهم شامل 
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.                                                                              لجو العامل اتطبیق الدراسة

وهو أسلوب یعتمد على جمع المعلومات   تم إتباع المنهج الوصفي:منهج الدراسة - 1

والبیانات عن ظاهرة ما،أو حدث ما أو شیئ ما وذلك بقصد التعرف على الظاهرة المدروسة 

والتعرف على جوانب القوة والضعف فیه من أجل معرفة مدى صالحیة هذا الوضع أو مدى 

.                                                             الحاجة إلحداث تغیرات جزئیة أو أساسیة فیه

 :المجال الجغرافي والزمني للدراسة االساسیة -1

طبقت الدراسة األساسیة بمتوسطة بوشعیب الجیاللي ببلدیة ثنیة  : المجال الجغرافي- ا

.                 تیسمسیلت- الحد

-04-23 إلى 2015-04-05أنجزت الدراسة في فترة إمتدت من تاریخ : المجال الزمني  -2

.                   إحتراما للنظام الداخلي للمؤسسة وهذه المرحلة تضمنت ظروف اإلجراء والتصحیح2015

: طریقة اجراء الدراسة االساسیة -2

. التوجه إلى مدیریة التربیة خاصة بتیسمسیلت ألخذ الموافقة على طلب التربص - 

وتقدیم الموافقة على طلب  )بوشعیب الجیاللي(التوجه للمؤسسة مراد القیام بالتربص فیها- 

. التربص من أجل تحدید مدة التربص

. زیارة التالمیذ داخل القسم و تعریف بأنفسنا وبسبب الزیارة- 

-04-05تطبیق موضوع اإلختبار كإمتحان تجریبي خالل مدة التربص الممتد من - 

  2015-04-23إلى 2015
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        :                                     خصائص مجتمع الدراسة االساسیة - 3 

یوضح الجدول والمخطط أدناه ممیزات مجتمع الدراسة األساسیة للبحث حسب متغیر -1

                                                                              :  الجنس

: من حیث الجنس 

 .مجتمع الدراسة األساسیة حسب الجنس عینة یوضح توزیع :)03(جدول رقم 

المجموع الذكور االناث الجنس 

 160 99 61العدد 

 100% 61% 39% %النسبة المئویة 

انثى، 61(ان عدد اناث مجتمع  الدراسة األساسیة  )01(یتضح من الجدول رقم 

من  )08(بفارق قدره اربعة  )61%ذكرا،بنسب99(اقل من عدد الذكور فیها  )39%بنسبة

: مجموع افراد عینة الدراسة ككل وهذا ما یؤكده المخطط التالي

39%

61%

إناث

ذكور
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  مخطط توزیع عینة مجتمع الدراسة األساسیة حسب الجنس:03شكل رقم

      :                              طریقة المعاینة ومواصفات عینة الدراسة األساسیة  -1

من قسم السنة  )تلمیذة13/ تلمیذ17( تلمیذ30مكونة :حجم عینة الدراسة األساسیة-1

          .                                                              الرابعة متوسط

 :خصائص عینة الدراسة األساسیة-2

 :یوضح الجدول والمخطط ادناه ممیزات عینة الدراسة األساسیة

 :من حیث الجنس  ·

 .یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب الجنس  :)04(جدول رقم 

المجموع الذكور االناث الجنس 

 30 17 13العدد 

 100% 56%          44% %النسبة المئویة 

) 44%انثى، بنسبة13(ان عدد اناث عینة الدراسة األساسیة  )01(یتضح من الجدول رقم 

من مجموع افراد  )04(بفارق قدره اربعة  )56%ذكرا،بنسبة17(اقل من عدد الذكور فیها 

: عینة الدراسة ككل وهذا ما یؤكده المخطط التالي
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 مخطط توزیع العینة األساسیة حسب الجنس:04شكل رقم

 :من حیث السن  ·

 .یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب السن :) 05(جدول رقم 

المجموع  17-16 16-15 15-14السن 

 30 3 12 15العدد 

النسبة 

 %المئویة

%50 %40 %10 %100 

-16(ان نسبة أفراد العینة التي تتراوح أعمارهم ما بین )02(یتضح من الجدول رقم 

،مقارنة بنسبة األفراد الذین تتراوح أعمارهم 10%هي أقل نسبة حیث قدرت ب )سنة17

 )سنة16-15(،أما األفراد الذین تتراوح أعمارهم مابین50% و قدرت نسبتهم)سنة14-15(

 : وهذا ما یؤكده المخطط التالي40%فقد قدرة نسبتهم ب 
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 .مخطط توزیع العینة األساسیة حسب السن:05الشكل

 

 :أدوات الدراسة األساسیة -3

 فقرة،قام ببنائها أساتذ مختصین في مادة 18عبارة عن تمارین ریاضیة تحتوي على 

 .الریاضیات

 :االسلوب االحصائي المتبع في الدراسة -4

،وبعد تفریغ spss20استخدمت الباحثة الرزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة المعروفة باسم 

 rash (winisteps) ministepتم تحویلها إلى برنامج  spssالبیانات في 

february3.81.0.3 version measurement   هذا البرنامج االحصائي یمكننا من

: معالجة مایلي
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هو أسلوب إحصائي بحسب الفرق بین البیانات :MNSQإختبار كا تربیع - ا 

حیث )1.5-0.5(وما هو متوقع حسب نموذج راش والذي محدد بمعیار)المحطات(الواقعیة

 وفي ITEM MISFITكل فقرة تقع ضمن هذا المجال تعتبر غیر مالئمة ویمكن حذفها 

.                                                                    MNSQتفسیرنا للفقرات إعتمدنا على 

وهو أسلوب إحصائي یعتمد لمعرفة درجة كل فقرة والمقارنة وفق معیار :Zالنسبة الحرجة-ب

.                                                                 محدد حتى نقبل أو نحذف بعض الفقرات

هو أسلوب إحصائي ضمن نموذج راش یأتي یعد ظهور :CONSTRASTالتغایر- ج

حیث یقوم هذا النموذج بإجراء التغایر في خمس مرات وهذا .تباینات أولیة غیر مفسرة

 2 فإذا ظهرت تغایرات أكثر من العدد 2األسلوب یعمل وفق معیار وهو أكبر من العدد 

.                                                                              فیمكن القول بأنها تشكل بعد

 RASH (WINISTEPS) MINISTEP FEBRUARYوهو برنامج:نموذج راش- د

3.81.0.3: VERSION MEASUREMENT  وهذا البرنامج یمكننا من الحصول على

عدة نتائج مرتبطة بإختبارنا التحصیلي ویوفر عدة جداول،خریطة الفقرات،خریطة 

.                       األفراد،جدول حذف األفراد،جدول البعدیة والذي هو مرتبط بالصدق وفق هذا النموذج

.                                                                                            المتوسط- ح

                                                                                    . اإلنحراف المعیاري- خ
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 إشكالیة الدراسة-1

التي هدفت )1988دراسة كاظم (إعتمادا على الدراسات السابقة ذات الصلة وخاصة دراسة

إلى بناء إختبار موضوعي بأسلوب نموذج راش في أحد مقررات علم النفس،تضمن اإلختبار 

 فقرة،أظهرت نتائج الدراسة،وتوصلت النتائج إلى متوسط صعوبة اإلختبار كله 100

BICAI بأسلوب نموذج راش وبإستعمال الحاسوب األلي ومعامل التمییز وٕاختبارات 

 .المالئمة وٕانحرافات المعیاریة

بهدف التوصل إلى الموضوعیة في مقیاس وتقدیر سلوك،وجب بناء أداة التي تصل بنا إلى 

وقد رأینا في بحثنا هذا أن نقدم دراسة تقوم على إستخدام نموذج .التقدیر الموضوعي للسلوك

.                                                        راش في بناء إختبار تحصیلي في مادة الریاضیات

:                                     لذى تبلورت مشكلة الدراسة الحالیة في السؤال التالي

 كیف یمكن إستخدام نموذج راش في بناء إختبار تحصیلي في مادة الریاضیات ؟  

 :فرضیة البحث - 2

یمكن التعرف على تقدیر مستوى قدرة األفراد،على متغیر التحصیل الدراسي،عن طریق 

 .إستجاباتهم على بنود اإلختبار التحصیلي في مادة الریاضیات

      :دوافع إختیار الموضوع- 3

المتمثلة في إستخدام نموذج راش في بناء إختبار تحصیلي في  دراسة تكمن دوافع اختیار

:  مادة الریاضیات وذلك من اجل التعرف على 
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. ـــــ التعریف بنموذج راش

. محاولة إبراز دور نموذج راش في تقییم مستوى التلمیذــــ 

.                                        بیان كیفیة بناء إختبار تحصیلي وفق نموذج راشـــــ 

  : أهداف الدراسةـــــ4ـ

:                                                     إستخدام نموذج راش وذلك بهدفبدراسة نقوم التقدیم ل

.                        التوصل إلى تفسیر لنتائج اإلختبار بإستخدام معاییر القیاس الخاصة بنموذج راشأـــ 

التحقق من مدى موضوعیة التقسیر لنتائج اإلختبار،كما یتمثل ذلك في إفترضات ب ـــ 

.                                   نموذج راش،أي تقییم مدى صدق النموذج في تحقیقه لموضوعیة القیاس

 في بناء اإلختبارات بطریقة MINISTEPتقدیم دلیل یساعد الباحث في إستخدام برنامج ج ــــ 

.                                                                              نموذج راش وتفسیر نتائجها

 :أهمیة الدراسة -5

تكمن أهمیة الدراسة في قیامها بإختبار مدى صدق نموذج راش فیما یفترضه من 

موضوعیة في القیاس،وذلك في مدى تحقیق نتائج اإلختبار الذي توصلت إلى 

 .                                    بنائه،ولمتطلبات القیاس الموضوعي

                                                                     :التعاریف اإلجرائیة ـــــــ 

یطلق علیه نموذج أحادي المعلمة :(RASCH MODEL)نموذج راشــ 1

MODEL PARAMETER ONE.  وقد إقترحه جورج راش،ویهتم بتحدید موقع الفقرة
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اإلختباریة على سلم الصعوبة لجمیع الفقرات التي تشكل اإلختبار،كما یهتم بتدریج مستویات 

                                                         .قدرة الفرد بإختبار معین على نفس متصل الفقرات

هو مجموعة من الفقرات واألسئلة التي قدمت للطالب في مادة :التحصیلي اإلختبارـــــ 2

                                                    . الریاضیات،التي تم بنائه من طرف اساتذة الریاضیات

هو أسلوب إحصائي ضمن نموذج راش یأتي بعد ظهور التباینات األولیة غیر :التغایرـــ 3

حیث یقوم هذا النموذج بإجراء التغایر في خمسة مرات وهذا األسلوب یعمل وفق .المفسرة

 فیمكن القول بأنها تشكل 2 فإذا ظهرت التغایرات أكثر من العدد2معیار وهو أكبر من العدد

 .                                                           بعد

                 .   هي مادة مقررة في البرنامج الدراسي،كما أنها تشتمل الجبر والهندسة:الریاضیات- 4 



 

 

 الفصــــــــــــــل الخامس

عرض النتائج ومناقشة الفرضیات 

عرض النتائج :أوال            

. تمهید- 

. عرض النتائج الفرضیة- 

مناقشة الفرضیة :          ثانیا

خالصة البحث  - 

. التوصیات و اإلقترحات- 

. المراجع - 

.                                                                                                    المالحق- 
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مقدمة  ال

 

: مقدمة عامة 

تتضمن العملیة التربویة والتعلیمیة في الجامعة كثیرا من المحاور األساسیة التي تحقق لها - 

وتعد اإلختبارات التحصیلیة واحدة من وسائل .النجاح الالزم لتنشئة األجیال البشریة صالحة

. التقویم وقیاس مستوى تحصیل الطلبة،والتعرف على مدى تحقیق المنهج الدراسي

یالحظ تعدد وتنوع النظریات ونماذج القیاس التي یستند إلیها تصمیم وبناء اإلختبارات - 

 الذي یعد أكثر نموذج راشوالمقاییس وتحلیل البیانات المستمدة منها،ومن بین هذه النماذج 

إستخداما في بناء اإلختبارات التحصیلیة وغیرها وتحلیل مفرداتها،تتلخص فكرته في ربط 

. وهذا ما ترید الباحثة التعرف علیه.خصائص الفقرات بمعلم أو أكثر

فصول ،حیث تعرضت في  )04(تحاول الباحثة من معاجة موضوع بحثها من خالل  

الفصل االول الى تحدید االشكالیة وصیاغة فرضیاتها ، كما تطرقت الى دوافع اختیار 

موضوع الدراسة مع ذكر اهدافها واهمیتها ـو تحدید التعاریف االجرائیة المعرفة بمتغیرات 

 .الدراسة 

 تناولت فیه الباحثة تعریف الریاضیات عند بعض العلماء،األسس الفصل الثانياما 

واألصول التي قام علیها علم الریاضیات،أهمیة الریاضیات وٕارتباطها بالعلوم األخرىن،أهداف 
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تعلیم وتدریس علم الریاضیات،الریاضیات في التعلیم المتوسط وأهداف برنامج الریاضیات 

.   في هذه المرحلة،عوامل ضعف التحصیل في مادة الریاضیات

 تطرقت فیه الى مفهوم نموذج راش،األساس النظري لنموذج راش،الصیغة الفصل الثالثوفي 

الریاضیة لنموذج راش،تحقیق الموضوعیة لنموذج راش،إفتراضات نموذج راش،إستخدامات 

نموذج راش،خصائص نموذج راش،ممیزات نموذج راش،عیوب نموذج راش،دراسات سابقة 

. لنموذج راش

 تناولت فیه الباحثة  منهجیة البحث للدراسة المیدانیة ،حیث تطرقت فیه الى الفصل الرابعاما 

الدراسة االستطالعیة بعرض االجراءات المنهجیة المتبعة فیها ، من حیث تحدید المجال 

الجغرافي والزمني ونوع العینة وكیفیة اختیارها ،واالدوات المستعملة فیها ، ثم تطرقت الى 

الدراسة االساسیة بعرض المنهج المستعمل والمتمثل في المنهج الوصفي ، ومكان اجرائها 

ومدتها وعینتها ـ واالدوات المستعملة فیها مع ذكر خطوات تطبیق الدراسة ، باإلضافة إلى 

األسالیب اإلحصائیة المتبعة في الدراسة ، وفي الفصل الخامس تطرقت فیه إلى عرض 

. نتائج الدراسة ومناقشة فرضیاتها 

واختتمت دراستنا بخالصة عامة ، تضمنت االستنتاج العام لألهم النتائج المتوصل إلیها ، 

مع تقدیم بعض االقتراحات والتوصیات التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت لدراسات 

. اخرى 
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وفي االخیر ثم عرض مختلف المراجع والمالحق التي اعتمدت علیها الباحثة في انجاز 

 .دراستها 
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التوصیات واالقتراحات  

 :بناءا على نتائج الدراسة فإننا نوصي بمایلي

 . إستخدام نموذج راش في تطویر أسالیب التقویم والمتمثلة حالیا في اإلختبارات المدرسیة ·

 SPSSالقیام بالدورات التدریبیة التي یتم من خاللها التدریب على كیفیة إستخدام برنامج  ·

 . وتحلیل البیانات بإستخدام نموذج راشMINISTEPوبرنامج 

 .اإلستعانة بنموذج راش في إعداد وتصمیم وتحلیل اإلختبارات النفسیة والتربویة ·

ضرورة اإلهتمام بتوفیر اإلمكانیات الالزمة إلستخدام نموذج راش في تحلیل نتائج اإلختبارات  ·

 MINISTEP وبرنامج SPSSبرنامج :أجهزت الكمبیوتر وبرامج الحاسب األلي مثل:مثل

إلخ  .......

 



  ه

 

           قائمة المحتویات

ا ..............................................................االهداء   

ب ..........................................................شكركلمة ال

 ج.....................................................ملخص الدراسة 

 ح....................................................قائمة المحتویات 

 ط.......................................................قائمة الجداول 

  ي........................................................قائمة االشكال

  01.....................................................:  مقدمة عامة 

مدخل الدراسة : الفصل االول                         

 04 ...................................................اشكالیة الدراسة- 

 04.................................................فرضیات الدراسة - 

 05............................................دوافع اختیار الموضوع - 

 05...........................................اهداف الدراسة واهمیتها - 

 06................................................التعاریف االجرائیة - 

                        

 



  و

 

    الریاضیات:الفصل الثاني                       

 07................................................................تمهید- 

 09....................................................مفهوم الریاضیات- 

 09......................األسس واألصول التي قام علیها علم الریاضیات- 

 11..........................أهمیة الریاضیات،وٕارتباط العلوم األخرى بها- 

 15.................................أهداف تعلیم وتدریس علم الریاضیات- 

 16.......الریاضیات في التعلم المتوسط وأهداف برنامج الریاضیات في هذه المرحلة- 

 17.........................عوامل ضعف التحصیل في مادة الریاضیات- 

 22............................................................خالصة- 

نموذج راش  : الفصل الثالث                          

 23.............................................................دتمهي- 

 23.................................................مفهوم نموذج راش- 

 24.......................................األساس النظري لنموذج راش- 

 26.....................................الصیغة الریاضیة لنموذج راش- 

 28.................................تحقیق الموضوعیة في نموذج راش- 

 31.............................................إفتراضات نموذج راش- 

 31............................................إستخدامات نموذج راش- 



  ز

 

 31..............................................خصائص نموذج راش- 

 32.................................................ممیزات نموذج راش- 

 33................................................ .عیوب نموذج راش- 

 34..........................................دراسات سابقة لنموذج راش- 

 37................................ــــــ خطوات التحلیل بإستخدام نموذج راش

 38............................................................خالصة- 

االجراءات المنهجیة  : الفصل الرابع                           

 39............................. الدراسة االستطالعیة:اوال                

 39.................................................................تمهید

 39..........................................اهداف الدراسة االستطالعیة 

 39..........................................................اداة القیاس 

  40.................................المجال الجغرافي للدراسة االستطالعیة

 40...................................المجال الزمني للدراسة االستطالعیة 

 40.........................طریقة المعاینة ومواصفات العینة االستطالعیة 

 42................................ الدراسة االساسیة :ثانیا               

 42................................................................ تمهید

  43.........................................................منهج الدراسة



  ح

 

 43..........................المجال الجغرافي والزمني للدراسة االساسیة 

 43......................................طریقة اجراء الدراسة االساسیة 

 44.................................خصائص مجتمع الدراسة االساسیة 

 45...................طریقة المعاینة ومواصفات عینة الدراسة االساسیة 

 47......................................................ادوات الدراسة 

 48................................................االسالیب االحصائیة 

عرض نتائج ومناقشة فرضیات الدراسة : الفصل الخامس               

   49............... عرض نتائج الفرضیة الدراسة وتفسیرها:اوال           

 49..............................................................تمهید 

   50..............................................عرض نتائج الفرضیة  

 55............................مناقشة فرضیة الدراسة : ثانیا             

 55..............................................................  تمهید

 56......................................................مناقشة الفرضیة

 57....................................................الخالصة العامة 

 58..............................................التوصیات االقتراحات 

قائمة المراجع  

 المالحق  قائمة 



 

  ط

 

                قائمة الجداول

 الصفحة العنوان الرقم

 40 یوضح توزیع العینة اإلستطالعیة حسب الجنس 01

 41 یوضح توزیع العینة اإلستطالعیة حسب السن 02

 44 یوضح توزیع عینة مجتمع الدراسة حسب الجنس 03

 45 یوضح توزیع العینة األساسیة حسب الجنس  04

 46 یوضح توزیع العینة األساسیة حسب السن 05

یوضح مقارنة درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة بإستعمال  06

 ألفا كرونباخ

50 

 51 یوضح خریطة الفقرات 07

 MNSQیوضح مالئمة الفقرات بإستعمال أسلوب  08

 Zو

52 

 53جدول التغایرات الخمسة  09

 54 جدول التباینات المفسرة والغیر مفسرة 10
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 : تمهید

 و مناقشة هذه النتائج مع ما توصلت الیه دراسةقمت في هذا الفصل بعرض نتائج ال

 السابقة وفقا ألسئلة البحث وتحقیقا ألهدافه و ذلك من خالل التحقق من فروضها ةالفرضي

 .و في األخیر قمت بتقدیم بعض التوصیات و االقتراحات بناء على النتائج المحصل علیها,
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 :عرض النتائج فرضیة الدراسة:اوال

 :06الجدول رقم

 :یوضح مقارنة درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة بإستعمال ألفا كرونباخ- 

 الدرجة الكلیة لمعامل ألفا كرونباخ  درجة الفقرات رقم الفقرة

01 0.73 0.75 

02 0.72 0.75 

03 0.73 0.75 

04 0.74 0.75                        

05 0.72 0.75      

06 0.74 0.75 

07 0.75 0.75 

08 0.74 0.75 

09 0.74 0.75 

10 0.76 0.75 

11 0.73 0.75 

12 0.74 0.75 

13 0.74 0.75 

14 0.75 0.75 

15 0.75 0.75 

16 0.74 0.75 

17 0.76 0.75 

18 0.73 0.75 
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في  )0.76-0.72(هذا الجدول یوضح درجة كل فقرة والتي أخذت درجة ما بین :التعلیق

وبإجراء  )01أنظرملحق رقم( 0.75حین أن الدرجة الكلیة لمعامل ألفا كرونباخ تساوي 

المقارنات بكل فقرة یتبین أن فقرات اإلختبار متناسقة مع اإلختبار ككل مما یعني أن صدق 

 .  الفقرات محققا وهذا بدوره یؤدي إلى بناء إختبار مادة الریاضیات وفق نموذج راش

 :07 رقمجدول 

                                                                                    یوضح خریطة الفقرات

النسبة المعیار الفقرات  الرقم  

المئویة 

بإنحراف معیاري عن  17،18،16،3:الفقرات رقم 1

متوسط نحو 

 )نحوالصعوبة(األعلى

22% 

الفقرات  2

 9،6،2،14،15،5،8،7،1،12،13،4:رقم

وقعت في معیار 

المتوسط 

67% 

وقعت بإنحراف  11،10:الفقرات رقم 3

معیاري واحد نحو 

السهولة 

11% 

 )02(أنظر الملحق صفحة
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 :08جدول رقم

 :جدول یوضح مالئمة الفقرات

 OUTFITنموذج الموائمةالتباعدیة  

النسبة ZSTDكا تربیع  MNSQالفقرة  الرقم 

الحرجة 

1 Q17 1.48 1.5 

2 Q9 1.38 1.4 

3 Q10 1.22 0.6 

4 Q14 1.18 0.8 

5 Q7 1.04 0.2 

6 Q15 1.04 0.3 

7 Q6 1.06 0.3 

8 Q16 0.95 0.1 -

9 Q13 0.81 0.4 -

10 Q4 0.84 0.3 -

11 Q8 0.86 0.4 -

12 Q12 0.90 0.1 -

13 Q18 0.88 0.4 -

14 Q3 0.81 0.6 -

15 Q1 0.67 0.9 -

16 Q5 0.69 1.1 -

17 Q2 0.71 1.2 -

18 Q11 0.65 0.8 -
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:                                                                                                 التعلیق 

نالحظ أن كل الفقرات كانت دالة یعني ومالئمة )1.5-0.5(بإعتماد المعیار في المجال - 

                               )03أنظر ملحق(.للنموذج

 .                                   MINISTEP 3.81.0هذه الجداول توضح البعدیة في نموذج راش – 

: ینقسم إلى مرحلتین

 :09جدول رقم 

 :جدول التغایرات- ا

نسبة القیاس القیمة التغایر 

 %13.1 3.14 1التغایر

 %10.6 2.54 2التغایر

 %8 1.91 3التغایر

 %7.1 1.70 4التغایر

 %6 1.45 5التغایر

 04 أنظر الملحق رقم
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 :10جدول رقم 

  :جدول التباینات- ب

نسبة القیاس القیمة التباینات 

التباینات األولیة المفسرة 

للقیاس الكلي 

6 25% 

 %11.7 2.82التباینات المفسرة لألفراد 

 %13.3 3.18التباینات المفسرة للفقرة 

 %75 18التباینات األولیة غیر المفسرة 

 04أنظر الملحق 

:                                                                                                 التعلیق

.                2المعیار المستخدم لقیاس دالة بعدیة عند نموذج راش أكبر من العدد - 

 VERSIONالبرنامج–

 3.81.0.MINISTEP.WINISTEP.RASH.MEASUREMENT قام بحساب 

وعلیه .تحلیل التغایر في خمس مرات حتى یمكننا من معرفة ما إذا كانت تشكل بعد أم ال

ومن خالل النتائج لهذا التحلیل یظهر أن نتیجة التحلیلین للتغایر األول والثاني دالة أي أكبر 

.  مما یعطي الشك باإلمكان تشكیل بعد3.14،2.54 وهي على التوالي 2من 
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 :مناقشة فرضیة الدراسة:ثانیا

بعد تطرق الباحثة إلى إشكالیة الدراسة،تم إقتراح إجابة مؤقتة تمثلت في فرضیة :تمهید 

الدراسة التي یمكن اإلعتماد علیها للوصول إلى حل لهذه اإلشكالیة وقد تمت مناقشة هذه 

 .   الفرضیة على هذا األساس

 : علىوالتي تنص: مناقشة الفرضیة

یمكن التعرف على تقدیر مستوى قدرة األفراد،على متغیر التحصیل الدراسي،عن طریق  ·

  .إستجاباتهم على بنود اإلختبار التحصیلي في مادة الریاضیات

  : كانت هناكفي ضوء النتائج التي توصلت الیها الباحثة

] 0.76-0.72[بما أن درجة كل فقرة من فقرات اإلختبار المطبق كانت تنتمي للمجال ·

 هذا یعني أنه دال وبالتالي فإن 0.75تتساوى مع الدرجة الكلیة لمعامل ألفا كرونباخ وهي 

 .اإلختبار صادق وفقراته مالئمة للعینة

 : فكانت النتائج كاألتيMINISTEPأما نتائج إستخدام نموذج راش التي عولجت ببرنامج  ·

 وقعت في  قدرت67%بنسبة)9،6،2،14،15،5،8،7،1،12،13،4(تبین أن معظم الفقرات ·

 .  معیار المتوسط وهذا من خالل جدول خریطة الفقرات

ظهرت لنا في الجداول التباینات أولیة غیر مفسرة و بإستعمال النموذج للتغایرات في خمسة  ·

أكبر  )3.14 -2.54( تبین أن هناك محاولتین 2محاوالت وٕاعتبار المعیار أكبر من العدد 

 . هذا ما یؤدي إلى تشكیل بعد أخر2من 
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 والذي یحدد مالئمة الفقرات Z   والنسبة الحرجةMNSQإعتمادا على األسلوبین كا تربیع  ·

حیث ظهرت كل فقرات اإلختبار مالئمة للنموذج أي تنحصر  ]1.5-0.5[من خالل معیار

 ] 1.5-0.5[في المعیار

إنطالقا من هذه المناقشة تم التوصلت إلى التحقق من مدى موضوعیة التفسیر لنتائج  ·

 التي إستهدفت إلى بناء إختبار 1988اإلختبار في صورته النهائیة وتوافقا مع دراسة كاظم 

موضوعي بأسلوب نموذج راش في أحد مقررات مادة علم النفس،یتمثل ذلك في تحقیق 

یمكن التعرف على تقدیر مستوى قدرة األفراد،على متغیر التحصیل الدراسي،عن  "الفرضیة 

ویعتبر هذا في ".طریق إستجاباتهم على بنود اإلختبار التحصیلي في مادة الریاضیات

  .جوهره تقییم لمدى صدق النموذج في تحقیقه لموضوعیة القیاس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ج

 

: ملخص الدراسة

 كیفیة إستخدام نموذج راش في بناء إختبار تحصیلي في هدفت هذه الدراسة الى معرفة 

مادة الریاضیات  وذلك  باستخدام معاییر القیاس الخاصة بنموذج راش، وللوصول الى هذه 

: الغایة طرحت االشكالیة التالیة 

كیف یمكن إستخدام نموذج راش في بناء إختبار تحصیلي في مادة الریاضیات؟ - 

: ولهذا الغرض صاغت الباحثة الفرضیة التالیة 

یمكن التعرف على تقدیر مستوى قدرة األفراد وعلى متغیر التحصیل الدراسي،عن طریق 

. إستجاباتهم على بنود االختبار التحصیلي في مادة الریاضیات

والختبار هذه الفرضیة ،قد اختیرت العینة عشوائیا من بین تالمیذ السنة الرابعة متوسط 

،بمتوسطة بوشعیب  )تلمیذة 13/ تلمیذ 17 (: تلمیذ 30من الجنسین وقد بلغ عددهم  

. الجیاللي بثنیة الحد بتیسمسیلت

إختبار كا   (تمت المعالجة االحصائیة لبیانات الدراسة من خالل مجموعة من االسالیب 

،كما اعتمدت الباحثة في دراستها CONSTRAST، التغایرZ النسبة الحرجة،MNSQتربیع 

. على منهج تحلیل الفقرات بواسطة برنامج  نموذج راش

RASH (WINISTEPS) MINISTEP FEBRUARY 3.81.0.3  VERSION 

MEASUREMENT  



 

  د

 

 :واسفرت هذه الخطوة على النتائج التالیة )المتوسط الحسابي ،االنحراف المعیاري  

تطابقة فقرات اإلختبار المطبق مع معاییر قیاس نموذج راش،ومن خالل الدراسة التي قامت 

الباحثة تحققت فرضیة الدراسة ،و تمت مناقشة هذه النتائج في ضوء االطار النظري للدراسة 

. والدراسات السابقة 
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 تمهید

یعد نموذج راش األحادي المعلمة من أفضل النماذج إذا ما تم تحقیق فروضه،حیث إنتقاء - 

الفقرات التي تتمیز بخصائص إحصائیة مناسبة من المشكالت التي تواجه مطوري 

اإلختبارات،وتبرز هذه المشكلة بشكل واضح عند الحاجة لتوفیر عدد كبیر من الفقرات أو بند 

من الفقرات لتشكیل هذه اإلختبارات،فمطور اإلختبار ال یهتم فقط بتحدید نوع أو صیغة 

الفقرات،بل أیضا بتحدید خصائص الفقرات التي سیضمنها اإلختبار مثل 

الصعوبة،التمییز،التخمین،ودالة معلومات الفقرة؛ودالة معلومات اإلختبار،وغیرها من 

. الخصائص اإلحصائیة الخاصة بالفقرات

:                                                                                نموذج راش -1

ویطلق على هذا النموذج نموذج راش اللوغاریتمي اإلحتمالي البسیط و أحیانا یطلق علیه -

نموذج البارامتر الحر لتحلیل الفقرات،وقد إرتبط هذا النموذج بإسم عالم الریاضیات 

الذي نادى بأهمیة بناء نظام قیاسي موضوعي للعلوم السلوكیة وكان "جورج راش"الدانماركي 

یهدف إلى تحقیق مفهوم الموضوعیة بمعنى أن درجة الفرد في اإلختبار ال یجب أن تكون 

.                 دالة لعینة األفراد التي إستخدمت في التدریج األصلي للفقرات التي یشتمل علیها اإلختبارات

كما أنه یجب أن یحصل الفرد على الدرجة نفسها في كل من إختبارین یقسان السمة أو -

القدرة نفسها مهما إختلفت صعوبة فقرات كل منها،وهذا یعني أن تكون القیاسات مستقلة من 

)                                         118: 2000عالم صالح الدین محمود،(.خصائص عینة تقنینها
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ویعد نموذج راش أحادي المعلمة من أكثر النماذج شیوعا في تصمیم وبناء اإلختبارات و - 

المقاییس النفسیة والعقلیة والتربویة ویهتم بتحدید موقع الفقرة اإلختباریة على میزان صعوبة 

،كما یهتم بتدریج مستویات القدرة الفرد )بارامتر الصعوبة(جمیع الفقرات التي تشكل اإلختبار

                               ) 139: نفس المرجع السابق (.بإختبار معین على نفس میزان تعبیر الفقرات

:                                                          األساس النظري لنموذج راش - 2

یستخدم نموذج راش في تحلیل البیانات المستمدة من فقرات اإلختبارات التي تعتمد في - 

أي اإلختبارات التي تكون درجة اإلجابة عن كل فقرة فیها )خطأ،صح(إجاباتها على طریقة 

واحد في حالة اإلجابة الصحیحة ،صفر وفي حالة اإلجابة الخاطئة ،ومن خالل هذا التفاعل 

:                                                           یتضح أن نموذج راش یعتمد على أساسین هما

إحتمال أن یجیب الفرد إجابة صحیحة على فقرة سهلة هو أكبر من إحتمال أن یجیب :أ

.                                                                          إجابة صحیحة على فقرة صعبة

كاظم أمینة (.یزداد إحتمال اإلجابة الصحیحة بزیادة مستوى القدرة لدى الفرد:ب

)                                                                                  65:1988محمد،

:                                                          الصیغة الریاضیة لنموذج راش-3

 فالمتغیرات األساسیة المؤثرة i(1(عند وضع الصیغة الریاضیة إلستجابة فرد ما عن الفقرة - 

                                                           

.ـ استجابة فرد ما عن فقرة
1
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والنموذج الذي یمكن أن یوضح تأثیر bi(2(وصعوبة الفقرة.1)o(في اإلستجابة ،هما قدرة الفرد

 )37:2007میمي السید أحمد إسماعیل،(هذین المتغیرین في اإلستجابة الملحوظة 

ویعتمد إحتمال حدوث اإلستجابة الصحیحة على  .o-bi)( هو الفرق بین هذین المعلمین 

هذا الفراق ،بمعنى أن إحتمال حدوث اإلستجابة الصحیحة دال لهذا الفرق،ویتمثل ذلك في 

:                                                                                           المعادلة التالیة

1:(pi(o)=f(o-bi)                                                                                      

 أي إحتمال حدوث إستجابة (i) على الفقرة (o)إحتمال نجاح الفرد ذي القدرةpi(o): حیث

ومن الممكن بعد ذلك تحویل هذه الدالة إلى نموذج ریاضي یحقق هذه .الصواب

 (o-bi) في حین أن الفرق 1 و0فإحتمال اإلجابة الصحیحة ینحصر بین القیمتین .العالقة

یمكن أن یكون أي عدد حقیقي،وقد یصل إلى سالب ما ال نهایة وحتى موجب ما ال 

 نویجعله منحصرا بین  (o-bi)نهایة،لذا ینبغي أن نحتار نموذجا إحتمالیا یعتمد على الفرق

القیمتین صفر وواحد،ولیكن إحتمال التوزیع األسي مثال،لذا تحول إلى الصیغة األسیة 

                                                      :  فتكون الصیغة(e)لألساس الطبیعي 

2 :(e
(o-bi)

=exp(o-bi)                                                                                  

3ویعد المقدار
exp(o-bi)  ممیزا أو مرجحا للنجاح،حیث أنه في حالة قدرة الفرد(o) تكون 

                                                           

.ـ قدرة الفرد 
1
  

.ـ صعوبة الفقرة
2
  

,ـ  المقدار اللوغاریتمي EXPـ
3
  



                                                                                 نموذج راشلثالفصل الثا

 

26 

 

 وتتراوح هذه 0.50 یكون إحتمال اإلجابة الصواب أكبر من (bi)أكبر من صعوبة الفقرة 

:                            ولتحویلها من صفر إلى واحد نصل إلى النسبة.الصیغة بین صفر وما النهایة 

3     :(                                                                                  

:                                    وتصبح المعادلة1وهنا یمكن مساواتها بالطرف األیسر من المعادلة - 

4    :(pi(o)                                                                           

وبما أن هذه المعادلة تمثل إحتمال النجاح في اإلستجابة ،فإن إحتمال الخطأ في 

:                                                          یمكن تمثیله بالمعادلة األتیةQ i(o)(o)اإلستجابة

5   :(Qi(o)=1-                                                                         

5     :(=                                                                                                              

:                                         كاألتي "راش" تكون المعادلة العامة لنموذج 5 و4ومن المعادلتین 

6    :(                                                                                   

وتعد هذه هي الصورة العامة للنموذج و األكثر ألفة بین مجموعة من نماذج القیاس التي 

والتي توفر نموذجا فعاال لإلستجابة،حیث تجمع بین خطیة التدریج وعمومیة "راش"ترجع ل

یمكنها إعطاء تقدیر لكل من قدرة الفرد "راش"القیاس،ولیس هناك صیغة غیر صیغة نموذج 

 (o)و صعوبة الفقرة بحیث یستقل كل منهم عن األخر متحررا،ولهذا یكون تقدیر قدرة الفرد

 وعكس هذه هي الصیغة الوحیدة التي یمكنها من إعطاء تقدیر (bi)من متحررا صعوبة الفقرة
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نفس المرجع (.لكل من قدرة الفرد وصعوبة الفقرة بحیث یستقل كل منهما عن األخر

)                                                                                    38:السابق

:                                                     تحقیق الموضوعیة في نموذج راش- 4

موضوعیة المقارنة بین نتیجة تفاعل قدرتي الفردین مع "راش"تحقیق الموضوعیة في نموذج- 

كما تعني أیضا موضوعیة المقارنة بین صعوبة بندین إستجاب لهما .صعوبة بند المناسب

فرد مناسب ،وال یكون التقدیر الكمي لهذه المقارنة دقیقا تماما ،بل تتراوح تتراوح لمدى معین 

:    وتبدو هذه الموضوعیة من ناحیتین.على جانبي هذا التقدیر،أي تقل أو تزید عنها نوعا

 : إستقالل معلم قدرة الفرد عن البند المستخدم: أ

؛إال أن هذه المقارنة ال  بالرغم من أن المقارنة بین فردین تعتمد على إستخدام بند المالئم

وكما سبق فإن البنود المالئمة تعني .تتأثر بإستخدام أي بند كان من هذه البنود المالئمة

البنود الصادقة في تعریفها للمتغیر موضوع القیاس،أي الصادقة في قیاسها للصفة وفي 

تدرجها عن متصلها،كما تعني أیضا تساوي قوتها على التمییز بین مستویات األفراد على 

وهكذا فإن موضوعیة الموضوعیة المقارنة بین قدرتي الفردین،هو إستقالل هذه .الصفة

المقارنة عن البند المستخدم،أي أن إستجابة الفردین ألي بند من البنود المالئمة،ینبغي أن 

بإعتبار الخطأ المعیاري (تؤدي إلى نفس التقدیر الكمي للمقارنة بین قدرتي هذین الفردین

وعلى هذا فإن ما نصل إلیه ما نصل إلیه لیس هو القدرة المطلقة .)على جانبي هذا التقدیر

 (u)وهذا الفرق یجعل قرة الفرد.(u) مثال وٕانما هو بعده عن قدرة الفرد آخر ولیكن(v)للفرد
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                                            . (v)كنقطة أصل تقاس منها قدرة الفرد

                                   :إستقالل معلم صعوبة البند عن الفرد الذي یجیب علیه:ب

بالمثل فبالرغم من أن المقارنة بین صعوبة البندین تعتمد على إستجابة فرد مالئم،إال أن ال 

                         )25:1988أمینة محمد كاظم،(تتأثر باإلستجابة أي فرد یكون من األفراد المالئمین

ویكون الفرد مالئما،عندما تكون إستجابته على البند إستجابة صادقة،ال تختلف كثیرا عن 

وهكذا فإن موضوعیة المقارنة بین .اإلستجابة المتوقعة لمعظم األفراد في مستوى هذا الفرد

صعوبة بندین یعني إستقالل هذه المقارنة عن الفرد الذي یجیب على هذین البندین،أي أن 

 إستجابة أي من األفراد المالئمین على هذین البندین،ینبغي أن تؤدي إلى نفس التقدیر 

.                                                )مع إعتبار الخطأ المعیاري على جانبي هذا التقدیر(البندین

 مثال وٕانما هو بعدها عن (i)وعلى هذا إن ما نصل إلیه لیس هو الصعوبة المطلقة للبند

 كنقطة أصل تقاس منها (c)وهذا الفرق یجعل صعوبة البند.(c)صعوبة بند آخر ولیكن

.                                                                       (i)صعوبة البند

كلما توافقت صعوبة البنود المستخدمة،مع مستوى قدرة األفراد الذین یجیبون علیها،كلما 

 )26:نفس المرجع السابق(.توصلنا إلى هذه الموضوعیة في القیاس

: إفتراضات نموذج راش-5

: یوفر راش متطلبات القیاس الموضوعي عندما تتحقق إفتراضات هي- 

: uni-dimensionalityأحادیة البعد:أوال
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یفترض نموذج راش وجود سمة أو قدرة واحدة هي التي تشكل األساس لجمیع - 

وهذا الفرض یسمى أحادیة البعد،فالمفردة یجب أن تكون أحادیة البعد أي تقیس .المفردات

وهذا العامل ال یعتبر تحدیدا صارما للطریقة حیث یمكن للفرد أن یستبعد .سمة واحدة فقط

ونظرا لسهولة تفسیر درجات اإلختبار التي .بسهولة المفردات التي یبدو أنها تخالف هذا الفرد

فإن صانعي اإلختبارات یفترضون دائما أن مجموعة مفردات .تقیس قدرة أو سمة واحدة

ففي .اإلختبار تكون أحادیة البعد،أما إذا كانت مفردات اإلختبار ال تقیس أكثر من قدرة واحدة

هذه الحالة یمكن تجمیع المفردات في مجموعات متجانسة،وذلك بإستخدام التحلیل العاملیثم 

إستخدام أحد نماذج اإلستجابة للمفردة لكل مجموعة متجانسة من المفردات                                                                                                                    

:                               وتشیر أمینة ومحمد كاظم إلى أن أحادیة البعد في نموذج راش تحقق عندما

.                 تتدرج المفردات بحیث تعرف تغیرا واحدا فقط،وبحیث تختلف فیما بینها في صعوبتها فقط-

یتدرج األفراد على متصل هذا المتغیر تبعا لمستوى أدائهم على المفردات حیث یكون هؤالء -

. األفراد ذوي قدرة أحادیة البعد فتحدد وحدها هذا المستوى األداء على المفردات

                                                  :local independenceإستقاللیة القیاس:ثانیا

یقصد به أن ال تؤثر إستجابة المفحوص إلحدى مفردات اإلختبار على إستجابته للمفردات -

:                    األخرى،وهذا یعني عدم ترابط المفردات مع بعضها البعض و تبدو إستقاللیة القیاس في

:                                         إستقالل القیاس عن قدرة العینة التي تؤدي اإلختبار ومعنى هذا* 

.                 تحرر قدرة الفرد المقدرة بهذا اإلختبار عن قدرة باقي األفراد الذین یجیبون على اإلختبار- 
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.                                تحرر تقدیر صعوبة المفردة عن قدرة األفراد الذین یجیبون على اإلختبار– 

:                                      إستقالل القیاس عن المفردات التي یجیب علیها األفراد ومعنى هذا* 

میمي السید أحمد (. تحرر تقدیر صعوبة المفردة عن باقي مفردات اإلختبار- 

) 38:2007إسماعیل،

.  تحرر تقدیر قدرة الفرد عن صعوبة المفردات المعینة التي یجیب علیها– 

:                                                                         خطیة القیاس:ثالثا

وتعني أن یكون هناك معدل ثابتة لتدریج المقاییس،حیث یتدرج كل من األفرادعلى نفس - 

المتصل تدریجیا خطیا بوحدة قیاس واحدة،وعندئذ فعند أي مستوى من مستویات المتغیر 

یكون تقدیر الفرق بین أي قیاسین متتالیین على هذا التدریج ثابت وال یختلف المعنى الكمي 

. ألي فرق بین أي قیاسین على هذا التدریج بتغیر أداة القیاس طالما أنها أداة للقیاس مناسبة

:                            items characteristic curvesالمنحنیات الممیزة للمفردات:رابعا

أي أنه إلى الحد الذي تمیز فیه المفردات بین األفراد ذوي المستویات المختلفة من قدرة - 

ما،فإن جمیع هذه المفردات ینبغي أن یكون لها قوة تمییز متساویة ویعتمد إحتمال إجابة 

    mc 2002الفرد صوابا عن مفردة ما على شكل المنحنى الممیز للمفردة والذي عرفه

camey: بأنه تعبیر ریاضي یربط بین إحتمال إستجابة الصواب على المفردة بالنسبة

. لمستوى قدرة وخصائص المفردة نفسه
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:                                                                  إنعدام أثر التخمین:خامسا

حیث یفترض أنه ال یوجد فرد یخمن اإلجابة الصواب ویتفق ذلك الشرط مع أحادیة - 

) 41:نفس المرجع السابق(.البعد

                                                                         :راش إستخدامات نموذج -6

یشترط إلستخدام نموذج راش توفر أداة مصممة لقیاس سمة كامنة واحدة وبیانات ثنائیة * 

:                             الدرجة وٕاستجابات مرتبة وفقرات متعددة اإلختبار ومن أهم اإلستخدامات مایلي

.                                                                             یستخدم في القیاس النفسي- 

یستخدم في بناء وتحلیل اإلختبارات النفسیة والعقلیة والتربویة وكذلك بناء األسئلة التي – 

.                                                                             تحقق الموضوعیة في القیاس

.                                               یستخدم في حل بعض المشكالت الموضوعیة في القیاس– 

یستخدم لتقییم أحادیة البعد ویحدث هذا عن طریق تحلیل المكونات األساسیة الرئیسیة – 

أمینة محمد (.للعامل بإستخدام الفروق المعیاریة و اإلحصائیات المالئمة لنموذج راش

  )56:1988كاظم،

:                                                                  خصائص نموذج راش- 7

:                                                       یتسم نموذج راش بالخصائص اإلحصائیة التالیة- 

.                               تكون لدى جمیع المفردات القدرة التمییزیة ذاتها فیما یتعلق بالسمة الكامنة- 

.                                                                   ال یوجد تفاعل بین األفراد والمفردات- 
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یعتبر المجموع النهائي لكمیة اإلستجابة الموجهة لمفردات اإلختبار كافیا لتقییم مقیاس - 

أي أن تقییم القدرة ویعتمد فقط على عدد المفردات التي (السمة المرتبط بهذه الكمیة الموجهة 

.                                                                            )تم حلها ولیس نماذج المفردة

تعتبر عملیة تقدیر المعالم عملیة لیست صعبة ألن معالم المفردة یمكن تقییمها بإستخدام - 

.                     ویكون التقییم مستقال عن مقاییس القدرة والعكس (cnl)طریقة الترجیح األكبر المشروط

العالقة بین اإلستجابة والسمة یمكن أن یتم وصفها بالنسبة لكل مفردة عن طریق دالة - 

). 42:2007میمي الید أحمد إسماعیل،(.تزایدیة مطردة وهي المنحنى الممیز للمفردة

                                                                    :ممیزات نموذج راش- 8

یتمتع نموذج راش بمجموعة ممیزات تجعله األفضل لدى مستخدمیه عن بقیة النماذج - 

:                                                               األخرى للسمات الكامنة ومن هذه الممیزات

وهذا من شأنه أن یصل بالمقیاس )1،0(یعتمد نموذج راش على إعطاء إستجابتین للمفردة- 

مقارنة بما لو كانت أكثر من (إلى الموضوعیة أو تقترب إستجابات المفحوصین من الدقة

  .)إستجابتین

یؤدي نموذج راش إلى منحنیات ممیزة لمفردات تكون متوازیة أي ال تتقاطع وكذلك -  

فالمنحنى الممیز للمفردة هو دالة ریاضیة تربط بین .المنحنیات الممیزة لألفراد المختبرین

إحتمال افجابة الصحیحة لفرد ما عن مفردة إختباریة وبین القدرة التي یقیسها اإلختبار 

والمنحنى الممیز للفرد هو تلك الداة التي تربط إحتمال اإلجابة الصحیحة لمجموعة من 
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.                                          األفراد المتساویین تقریبا في القدرة المقاسة وبین صعوبة المفردات

الیعتمد تقدیر صعوبة المفردة على تقدیرات صعوبة المفردات الخرى المكونة لإلختبار وال - 

على تقدیرات قدرة الفراد الذین یجیبون علیها،وال یعتمد تقدیر قدرة الفرد على تقدیرات قدرة أي 

. مجموعة من األفراد الذین یؤدون اإلختبار،أو على تقدیرات صعوبة المفردات التي یؤدونها

 )                                                       44:نفس المرجع السابق(

.                                            توافر برامج الكمبیوتر لمعالجة البیانات بشكل غیر مكلف   - 

بعض )VAN ALPHEN ET AL.1994(فان ألفین وأخرون ویضیف– 

:                                                                            الممیزات األخرى لنموذج راش

 الطبیعة اإلحتمالیة للنموذج،وهذا یتناقض  مع النماذج الحتمیة مثل مقیاس- 

.                والذي یأخذ في اإلعتبار أن إستجابات الفرد تكون معرضة للتقلبات)GUTMAN(جوتمان

.                                                        یسهل اإلختبار إفتراضات نموذج راش إحصائیا- 

.                                           یعتبر مقیاس سیكومتریا حیث أنه من المعلوم جیدا ماذا یقیس- 

إتاحة المعلومات حول المفردات المختلفة التي تساعد على تحدید المفردات - 

)                                                                      44:نفس المرجع السابق(.المتجانسة

:                                                                   عیوب نموذج راش- 10

یتطلب توفر خاصیة اإلستقالل لبارامترات نموذج  راش التحقق بصورة دوریة من عدم - 

حدوث تغیرات ربما تطرأ على القیم التقدیریة لبارامتراته نتیجة لتغیر خصائص أفراد مجتمع 
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المختبرین،أو متغیر طبیعة أو محتوى أو معنى الفقرات اإلختباریة بالنسبة إلیهم بمرور 

.                                                                  الزمن

تفترض نموذج راش أن جمیع الفقرات تتساوى في قدرتها على التمییز وهذا القید یضیف   - 

قیدا أخر على إنتقاء الفقرات التي تشتمل علیها اإلختبار،فالفقرات ال یجب أن تمیز بین 

مستویات القدرة المقاسة تمییزا داال فحسب،بل إن جمیع فقرات اإلختبار یجب أن تكون 

 )697:2000عالم صالح الدین محمود،(.قدرتها على التمییز متساویة تقریبا

:  لنموذج راشدراسات سابقة

إستهدفت تحلیل البیانات المستمدة من إختبار الیقظة العقلیة الذي :1985دراسة عالم 

مفردة،وهو أحد اإلختبارات الفرعیة )20(یكون المقیاس من.یقیس الذكاء وفق نموذج راش

التي تشتمل علیها بطاریة اإلستعداد العقلي المعدة للمرحلة الثانویة والجامعة المعد من قبل 

من الطلبة الجدد في جامعة األزهر وحللت )126(وطبق اإلختبار على عینة قوامها.الغرب

البیانات المستمدة  proxلحساب صعوبة الفقرة وقدرة األفراد وأسفرت النتائج عن تطابق

بالطریقة التقریبیة الیدویة،القیم المحسوبة لمعالم الصعوبة والقدرة إلفتراضات نموذج راش تم 

).                  122-116: 1985عالم (التحقق من إستقاللیة القیاس عن عینة الفقرات وقدرات األفراد

إستهدفت بناء إختبار موضوعي بأسلوب نموذج راش في أحد مقررات :1988دراسة كاظم

مادة علم النفس،مع وضع معاییر وفق القیاس التقلیدي مثل المعاییر التائیة والرتب المئینیة 

دوافع (فقرة بصورته النهائیة وغطى الموضوعات )100(وتضمن اإلختبار.لدرجات األفراد
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السلوك،واإلنفعاالت،والتعلم،والتفكیر،وحل المشكالت،والذكاء،والتوافق،والشخصیة،وٕاضطرابات 

،وتغطي الفقرات جمیعها المستویات الثالثة األولى من تصنیف بلوم لألهداف )السلوك

من طلبة جامعة الكویت )418(وتم تطبیقه على عینة بلغت.)المعرفة،والفهم،والتطبیق(وهي

الدراسین لمقرر علم النفس ثم حللت البیانات وتوصلت النتائج إلى متوسطة الصعوبة 

بأسلوب نموذج راش وبإستعمال برنامج الحاسوب اآللي ومعامل   bicaiلإلختبار كله 

وبعد حذف الفقرات التي لم تحقق فروض .التمییز وٕاختبارات المالئمة وٕانحرافاتها المعیاریة

فقرة إستخرجت الباحثة معاییر )70(أصبح عدد الفقرات بشكلها النهائي )25(النموذج وعددها

الرتب المئینیة ومعاییر الدرجات التائیة المقابلة لكل درجة من الدرجات الخام التي علیها 

األفراد من عینة التقنین دون الدخول في مقارنتها مع نتائج التحلیل یأسلوب نموذج 

).                                                         506-431: 1988كاظم،(.راش

 إستهدفت الدراسة معرفة تأثیر حذف األفراد غیر :phillhps 1989دراسة فیلبس 

ولتحقیق الهدف تم تطبیق إختبار .المطابقین إلفتراضات نموذج راش على التعادل الراسي

اإلنجاز المتعدد المستویات لطلبة جامعة شیكاغو وحللت البیانات بإستعمال برنامج بیكال 

والثانیة .المحوسب مرتین،األولى إبقاء األفراد الذین لم یجیبوا إجابة دقیقة على فقرات المقیاس

الذین لم یجیبوا إجابة دقیقة على فقرات المقیاس وقد بلغ  bicalإستبعاد األفراد

وأسفرت النتائج أن هناك تغیرا ملحوظا .%11.2فرد،وشكلوا نسبة مئویة قدرت ب)56(عددهم

في بیانات النموذج بعد حذف األفراد الذین لم یجیبوا إجابة دقیقة على فقرات المقیاس،إذ إن 
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كذلك إزداد عدد الفقرات عدد الفقرات .نسبة اإلتفاق في قیمة الصعوبة یزداد بعد الحذف

.                                                       فقرات للتعادل الراسي)15(فقرات إلى)10(الرابطة من
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 خطوات التحلیل باستخدام نموذج راش- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

   

   تصحیح اإلجابة

دخال البیانات        إ          

  

  التحلیل األولي         

          ستبعاد األفراد غیر المالئمینإ           

التحلیل الثاني      

حذف المفردات غیر المالئمة        

  التحلیل النهائي              

ستخدام نموذج إخطوات التحلیل ب

                راش 
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: الخالصة

یتمیز نموذج راش عن غیره من النماذج بقدرة التنبؤ بأداء األفراد أو یمكن تفسیر أدائهم في 

إختبار نفسي أو تربوي بناء على خاصیة أو خصائص معینة ممیز لهذا األداء،رغم صعوبة 

 . مالحظة هذه السمات بطریقة مباشرة
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                قائمة األشكال

        الصفحة العنوان     الرقم

 41مخطط توزیع الدراسة اإلستطالعیة من حیث الجنس  01

 42. مخطط توزیع الدراسة اإلستطالعیة من حیث السن 02

 44. مخطط توزیع مجتمع الدراسة األساسیة من حیث الجنس 03

 46. مخطط توزیع العینة األساسیة من حیث الجنس 04

 47. مخطط توزیع العینة األساسیة من حیث السن  05

 



 

قائمة المراجع                                  

 

 :مراجع باللغة العربیة 

.                 1980ــ أحمد زكي بدوي ـ معجم المصطلحات للعلوم اإلجتماعیة ، بیروت ، مكتبة لبنان ،

ــ أمینة كاظم محمد ـ إستخدام نموذج راش في بناء إختبار تحصیلي في النفس وتحقیق 

.                                       1988التفسیر الموضوعي للنتائج ، جامعتي عین شمس و الكویت 

ــ أمینة كاظم محمد ـ دراسة نظریة حول القیاس الموضوعي للسلوك نموذج راش ، مؤسسة 

.                                                                    1988الكویت للتقدم العلمي ، الكویت 

ــ إبراهیم مجدي عزیز ـ رؤى مستقبلیة في تحدیث منظومة التعلیم ، القاهرة ، مكتبة األنجلو 

.                                                                                         2001المصریة 

.                    1999 ، الریاض ،2ــ الموسوعة العربیة ـ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع ،ط

ــ بل فردریك ، طرق تدریس الریاضیات ، الجزء الثاني ، ترجمة محمد أمین المفتي و ممدوح 

.                                                  1986سلیمان ، الدار العربیة للنشر و التوزیع ، القاهرة 

ــ برنامج األمم المتحدة األلماني الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتماعي 

 نحو إقامة مجتمع المعرفة ، المكتب اإلقلیمي 2003،تقریر التنمیة العربیة للعام 2003

 .                                                                    للدول العربیة 



ــ عبد اهللا بن عثمان المغیرة ـ طرق تدریس الریاضیات ، عمارة الشؤون و المكتبات ، جامعة 

.                                                                            1989الملك سعود ، الریاض 

 ، وزارة التربیة                                             2ــ عدنان عبد القادر بن زیوش عمر ـ كتاب الفلسفة لطالب البكالوریا الجزء 

.                                                        1989و التكوین المعهد التربوي الوطني الجزائري 

أساسیاته و تطبیقاته و : ــ عالم صالح الدین محمود ـ القیاس و التقویم التربوي و النفسي 

                                                      2000توجیهاته المعاصرة ، دار الفكر العربي القاهرة 

.                     1998ــ قطامي یوسف نایف قطامي ـ نماذج التدریس الصفي ، عمان ، دار الشروق 

ــ محمد العبدي ، فتیحة سیاحة ـ دلیل أستاذة الریاضیات للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، 

.                                                          الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  دون سنة 

ــ محمد أحمد كراش ـ دراسة تحلیلیة للعلوم التربویة لتدني التحصیل في الریاضیات ، مجلة 

.                                                                      1998 ، 14البحوث ، قطر ، عدد 

ــ میمي السید أحمد إسماعیل ـ الخصائص السیكومتریة إلختبارالقدرة العقلیة بإستخدام نموذج 

تخصص علم نفس (راش لدى طلبة المرحلة الثانویة العامة ، رسالة ماجیستر في التربیة 

.                                                    1428 ـ 2007كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق )التربوي

ــ وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة إطار لمراجعة المناهج التربویة و برامج تكوین األطر لجنة   

.                                                          2001لإلختبارات و التوجهات التربویة ، مارس 
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