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املنبثق ) أمنوذج سلم التقدير  (دف هذه الدراسة إىل استخدام أحد مناذج نظرية استجابة الفقرة           
ذج راش اللوغاريتمي ذي املعلمة الواحدة، وذلك يف حتليل بيانات مقياس االجتاهات حنـو              عن أمنو 

طالباً ) ٦٨٠( طبق املقياس على عينة مؤلفة من        وقدفقرة،  ) ٦٦(، والذي يتكون من     علوم احلياتية ال
نـة،   يف مديرية تربية اربد األوىل، وعند حتليل استجابات أفـراد العي شراعوطالبة من طلبة الصف ال 

فقرة، وقد بلغ معامل    ) ٣٧(أظهرت النتائج أن عدد الفقرات اليت طابقت أمنوذج سلم التقدير بلغ            
، كما أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط بـني أبعـاد            )٠,٩٩(الثبات للمقياس بصورته النهائية     

عـاد واملقيـاس    بني كل بعد من األب     احصائياًدالة  كانت  كما  املقياس كانت مجيعها دالة إحصائياً،      
  .يكلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .كلية التربية، جامعة الريموك، األردن *
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١−:
، حيث تعمـل علـى       يف جماالت حياته املختلفة    سلوكات االنسان  يف    كبرياً تؤدي االجتاهات دوراً  

 ;٢٠٠٠ ،الكتـاين  (تنظيم العمليات املعرفية واالنفعالية لتتبلور تبلوراً سلوكياً معيناً يف موقـف معـني   
Dalgety, Coll, and Jones , 2003  .(وبالتايل فهي متنبأ جيد لسلوك االنسان(Glasman and 

Albarracín 2006)  .  وتعترب االجتاهات حنو املقررات املدرسية من األهداف االنفعالية اليت يرجـى
، ألن حتقيـق األهـداف      حتقيقها يف جمال التربية والتعليم، وال تقل أمهية عن األهداف املعرفية واملهارية           

وتشري الدراسات اىل أن درجة النجاح يف املقـررات          ٠ اجتاهات اجيابية حنوها   املعرفية واملهارية يتطلب  
 ,Cheung, 2009; Prokop, Tuncer, and Chuda)املدرسية تعتمد على اجتاهات الطلبة حنوها 

2007;  Salta, 2004 )و املقررات املدرسية مـن املهـام   نمية االجتاهات االجيابية حن لذلك تعترب ت؛
عمليـة  دور مهم يف من  لالجتاهات وملا. ( Cheung, 2009 )الرئيسية اليت تقع على عاتق املدرسني 

كالرياضـيات، والكيميـاء، والعلـوم،      فقد حظيت االجتاهات حنو املقررات املدرسية املختلفة        التعلم،  
 ;Baser and Geban, 2007; Berg, 2005 )  وغريها باهتمام البـاحثني التربـويني    والفيزياء

Cheung, 2009; Coll, Dalgety, and Salter, 2002; Reid, 2003; Ziedner, 1998 ).    
 الـذين   الطلبـة ألن   القضايا اليت حظيت باهتمام الباحثني،    من  العلوم احلياتية   واالجتاهات حنو تعلم    

 الذين لديهم   الطلبةعلى درجات مرتفعة، بينما حيصل      وم احلياتية حيصلون    للديهم اجتاهات اجيابية حنو الع    
وم احلياتية على درجات متدنية، وبالتايل فأن درجة النجاح يف العلوم احلياتيـة             لاجتاهات سلبية  حنو الع    

 ,.Pekel, Demir, and Yildiz, 2006; Prokop, et al) حنوهـا،  الطلبةتعتمد على اجتاهات 
2007; Tunnicliffe, Prokop, and Prokop, 2007) .  

، ملا لالجتاهات مـن دور يف تفـسري         من الصدق والثبات  عالية  بدرجة  االجتاهات  ال بد من قياس     و
 فضالً عن دور مقاييس االجتاهات يف الكشف عن العوامل ، ) Coll, et al., 2002 (السوك االنساين 

ويتطلب ذلك استخدام .   (  Cheung, 2009 ; Dalgety, et al., 2003  )اليت تؤثر يف االجتاهات
 McMillan andأفضل االساليب لبناء املقاييس، واختيار الققرات املناسبة ، واستبعاد غري املناسب    

Schumacher, 2001 ) (.  
 أن حيدد عناصر عقدية حتدد مفهوم االجتاهات وهي أن (Shrigley, 1983)استطاع شريغلي  وقد

، اسـتعدادات لالسـتجابة   ،  تتأثر بسلوك اآلخـرين   ،  نب املعريف متعلمة ويتضمن ذلك اجلا    :االجتاهات
شدد شريغلي على أن تعكس مقاييس االجتاهات الطبيعة        وقد   .ويتضمن ذلك اجلانب االنفعايل   : تقييميه

الشخصية لالجتاهات من خالل كتابة فقرات تتمركز حول الذات، والبعد االجتماعي من خالل كتابة              
أكد كل   ما   ك . واالتساق من خالل كتابة فقرات تتمركز حول الفعل        فقرات تتمركز حول اجلماعة،   

 ضـرورة أن تعكـس فقـرات مقـاييس     (Shrigley & Koballa, 1984) شريغلي وكوباال من 
   .االجتاهات الشدة االنفعالية
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النظريـة  يف  حكـات خمتلفـة     مبوقد اعتمد مصممو مقاييس االجتاهات يف اختيار فقرات املقاييس          
، مثل نسبة احملايدين يف اإلجابة، ومعامل االرتباط املعدل، والداللة اإلحصائية للفرق             القياس  يف التقليدية

  .الفقرة، وتشبع الفقرة بالعامل وغريها من احملكاتببني متوسط التقديرات للفئتني العليا والدنيا 
اطاراً للتوجه  كامنة،  النظرية احلديثة يف القياس أو نظرية استجابة الفقرة أو نظرية السمات ال           وتشكل  

وذلك ملا قدمته من مؤشـرات   هاوتطوير، ( Anastasi, 1982 )بناء املقاييس يف  احلايل واملستقبلي 
النظرية التقليديـة   ببناء االختبارات واملقاييس وتصحيحها وحتليلها مقارنة       بذات فعالية كبرية مبا يتعلق      

(Mislevy and Bock, 1990).دف  والفـرد باالختبـار   أداء حتديد العالقة بني  إىلهذه النظرية 
 ,Baza'n, Bolfarine, and Branco, 2004; Fan)وبني القدرات اليت تكمن وراء هـذا األداء  

1998; Hambleton and Johns, 1993; Orlandon, Jaycox, Mccaffrey, and 
Marshall, 2006).تدريج أدوات القيـاس   وتستجيب ملتطلبات القياس املوضوعي، املتمثلة يف حترير 

 ,Hambleton and Johnsمن خصائص األفراد، وحترير تقدير القدرة لألفراد من خصائص الفقرات 
1993)(  
 One)األمنوذج اللوغاريتمي ذو املعلمة الواحدة ومنها  ، مناذج نظرية استجابة الفقرةقد تعددت و

Parameter Logistic Model) نموذج راش ب أو ما يسمى(Rasch Model)،  تعـددت  كما 
النماذج اليت مت تطويرها من منوذج راش لتالئم أنواعاً خمتلفة من البيانات، منها أمنوذج سـلم التقـدير                  

 واذا تطابقت .(Masters & Wright, 1984)الذي يستخدم مع البيانات املأخوذة من سلم التقدير 
ة صعوبتها ميكن تقديرها تقديراً مستقالً عن       الفقرات مع هذا النموذج، فان معامل الفقرات املتمثلة بدرج        

 كذلك قدرات االفراد  ميكن تقديرها تقديراً مستقالً عن درجـة صـعوبة الفقـرات                .قدرات االفراد 
(Masters, 1982) .    

وتقوم فكرة منوذج سلم التقدير على أن كل فقرة حتمل شحنة انفعالية تسهم مع الفقرات األخـرى    
نة انفعالية إمجالية تعرب عن اجتاه الفرد مبا يتفق مع تقديره لتلك الفقرة، ويقـوم  يف املقياس يف تكوين شح   

ليـة الـيت يعتمـدها النمـوذج     الرياضـية االحتما  النموذج بتقدير هذه الشحنة لكل فقرة وفق الدالة   
  ).١٩٩٢عودة،(

فقـرات  وباستخدام برامج الكمبيوتر اخلاصة بنموذج سلم التقدير ميكن الكشف عن مدى  مطابقة              
ترية للمقياس وذلك مـن     م والتعرف إىل اخلصائص السيكو    لنموذج سلم التقدير،  اأفراد العينة   واملقياس  

خالل تقدير قدرة كل فرد، واخلطأ املعياري يف قياس القدرة وقيم إحصائي املطابقة الداخليـة لألفـراد     
(The Standardized Information weighted Fit Statistics for Persons: Infit 

ZSTDK                أو إحصائي متوسط املربعات التقاريب الذي يشري للسلوكات غري املتوقعة الـيت تـؤثر يف ،
 Mean Square Infit)االستجابات عن الفقرات اليت تكون قريبة مـن مـستوى قـدرة الفـرد     

Statistics, MNSQ     وقيم إحـصائي املطابقـة اخلارجيـة لألفـراد ، (The Standardized 
Information weighted Fit Statistics for Persons: Outfit ZSTD)    أو إحـصائي
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متوسط املربعات التباعدي الذي يشري للسلوكات غري املتوقعة اليت تؤثر يف االستجابات عن الفقـرات               
  ( Mean Square Outfit Statistics,   MNSQ )اليت تكون بعيدة عن مستوى قـدرة الفـرد   

 املطابقني يتم تقدير معلم الصعوبة لكل فقرة واخلطأ املعياري يف قيـاس هـذا               وبعد استبعاد األفراد غري   
املعلم، وقيم إحصائي املطابقة الداخلية واخلارجية للفقرات، ومتوسط املربعات التقـاريب والتباعـدي             

  .للفقرات
حيـث  ) ١٩٩٢(ومن الدراسات اليت استخدمت  منوذج سلم التقدير، الدراسة اليت قام ا عـودة           

فقرة ) ٤٢( معلماً مبقياس مخاسي التدريج، مكون من  ٤٥٨ يف حتليل إجابات     (Bical)ستخدم برنامج   ا
. فقرة مع النمـوذج   ) ١٩( تطابق   نات املدرسية، وأظهرت النتائج   تقيس اجتاهات املعلمني، حنو االمتحا    

) ٢٢٤(ت    لتحليل إجابا   (BIGSTEPS)باستخدام برنامج   ) ٢٠٠٦( الشريفني    أجراها الدراسة اليت و
لعمل املخربي،  فقرة تقيس اجتاهات معلمي العلوم حنو ا      ) ٨٣(معلماً مبقياس مخاسي التدريج، مكون من       

 Wright and) رايت وماسترز ى كل من ما أجرك. فقرة مع النموذج) ٥٨( تطابق وأظهرت النتائج
Masters, 1982)     دراسـة اسـتخدما فيهـا برنـامج (Rasch Model for Rating Scale 

Analysis)    فقرة تقيس االجتاهات حنو العلـوم،      ) ٢٥(فرداً مبقياس مكون من     ) ٧٥( لتحليل إجابات
كـر واجلينـا    وأما الدراسة اليت قام ا كـل مـن كر         . راتـع الفق ـابق مجي ـوأظهرت النتائج تط  

(Crocker and Algina, 1986) فقرة لقياس ) ٢٠(فرداً مبقياس مكون من ) ٢١٨( بتحليل إجابات
 ويف الدراسة الـيت أجراهـا       . من الفقرات مع النموذج    ٪٤٠تطابق   فقد أظهرت النتائج     ، االختبار قلق

 مت تطبيـق   (Bhakta, Tennant, Horton, Lawton, and Andrich, 2005 ) وزمالؤهباكتا 
طالباً يف السنة الرابعـة يف      ) ١٩٣(فقرة يف ختصصات خمتلفة يف الطب، على        ) ٩٨(امتحان يتكون من    

ب، وذلك دف اشتقاق اخلصائص السيكومترية لالمتحان، أظهرت النتائج مطابقة مجيع الفقـرات       الط
 ( Masters and  Hyde, 1984 )كما أجرى كل من ماسترز وهايـد  . ألمنوذج راش اللوغاريتمي
فقـرة  ) ٢٥(طالباً، وذلك مبقياس ثالثي التـدريج، مكـون مـن           ) ٨٧٦(دراسة لتحليل استجابات    

أمـا يف   . ع الفقرات للنموذج باستثناء ثالث فقرات     مجي مطابقة   النتائجأظهرت  . حنو املدرسة لالجتاهات  
 مت استخدام منوذج راش أحادي البعد لتحليل اجابـات  (Waugh, 1998)الدراسة اليت أجراها ووج 

طالب يف أربعة ختصصات خمتلفة، يف احدى اجلامعات االسترالية، وذلـك مبقيـاس مخاسـي               ) ٤٠٤(
أظهـرت  . فقرة للتعرف إىل وجهات نظر الطلبة حول املساقات اجلامعيـة         ) ٢٥(ج يتكون من    التدري

يف دراسة أخرى أجراهـا كـورتيس       نفسه   املقياس   وقد استخدم . فقرة للنموذج ) ١٧(النتائج مطابقة   
(Curtis, 2001)  م الدراسية، مت حتليـلللتعرف إىل وجهات نظر طلبة الدراسات العليا حنو مساقا 

  .فقرة للنموذج) ١٧(جابام ، واحلصول على النتيجة نفسها مبطابقة است
א−٢ :א

  وبسبب أمهية دور  ٠تعتمد درجة نشاط الطلبة وجناحهم يف العلوم احلياتية على اجتاهام حنوها
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 والثبـات   تتمتع بدرجة عالية من الـصدق     قياس   فإن توفري أداة      العلوم احلياتية،  االجتاهات اإلجيابية حنو  
 وتكمـن مـشكلة     ٠ يصبح ضروريا  علوم احلياتية حنو موضوع ال  الطلبة   اجتاهات   للتعرف من خالهلا إىل   

وبالتـايل   ، يف حتليل بيانات مقاييس االجتاهـات  استجابة الفقرة ندرة استخدام مناذج نظرية     الدراسة يف   
 -، وذلك    يف األردن  علوم احلياتية طلبة حنو ال  الالعلمية لقياس اجتاهات    تتفق مع احملكات    فر أداة   اعدم تو 

  .-يف حدود علم الباحثة
א−٣ :א

، وفق  العلوم احلياتية حنو    العاشر   دف هذه الدراسة إىل حتليل بيانات مقياس اجتاهات طلبة الصف         
للتحقق من مدى مطابقة فقرات مقياس االجتاهـات حنـو العلـوم          ،   استجابة الفقرة أحد مناذج نظرية    

فقرات متحررة من    مقياس يتمتع باملوضوعية، ويتضمن      وبالتايل إجياد  مع نظرية استجابة الفقرة،      احلياتية
  .خصائص األفراد، وحترر األفراد من خصائص الفقرات

  : التاليةاألسئلة عن اإلجابةوحاولت هذه الدراسة 
 مع أمنـوذج      ما مدى مطابقة االستجابات عن فقرات مقياس االجتاهات حنو العلوم احلياتية           -١-٣

 .سلم التقدير املنبثق عن أمنوذج راش؟
 ؟      س االجتاهات حنو العلوم احلياتية ما قيم معامل الفقرات لكل فقرة من فقرات مقيا-٢-٣
  ؟ ما اخلصائص السيكومترية ملقياس االجتاهات حنو العلوم احلياتية-٣-٣
א−٤ :א

 من خالل تناوهلا النظرية احلديثة يف تطوير مقاييس االجتاهات     تكمن أمهية الدراسة من الناحية العلمية     
مما يفتح األبواب الجراء دراسات الحقة تربز التطبيقات        . بشكل خاص، واملقاييس التربوية بشكل عام     

  .العملية للنظرية احلديثة يف تطوير املقاييس وبنائها للحصول على أدوات قياس موضوعية
 توفري أداة قياس موضوعية تقيس االجتاهات حنو العلوم احلياتيـة بدقـة           كما تكمن أمهية الدراسة يف    

أكرب، مما يعطي هذه االداة قيمة خاصة يف اال التربوي، واستخدام هذه األداة لتحديد اجتاهات طلبـة                 
م  ويف ضوء اجتاهات الطلبة حنو العلو ٠حنو موضوع العلوم احلياتية ، والعوامل املؤثرة فيها        الصف العاشر   

احلياتية ، والعوامل املؤثرة فيها يتم حتديد أولويات التربية الالزم اجراؤها من ختطيط وتطـوير بـرامج                 
العلوم احلياتية وتعلمها وتعليمها من قبل املسؤولني، وغريها من االجراءات املناسبة لتغـيري االجتاهـات               

  .ص اليت هلا عالقة بالعلوم احلياتيةكما ميكن التنبؤ بدرجة اختيار الطلبة ملوضوعات  التخص. السلبية 
א−٥ :א
  .اقتصرت الدراسة على طلبة مديرية تربية اربد االوىل -١-٥
  .اقتصرت الدراسة على طلبة الصف العاشر -٢-٥
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 ٦٤

א−٦ :א
هو أحد مناذج النظرية احلديثة، يساعد يف تقدير احتمالية اجابة الفـرد عـن   :  أمنوذج راش  -١-٦

الفقرة اجابة صحيحة بداللة قدرة الفرد، ومعامل صعوبة الفقرة بغض النظر عن حجم العينـة وعـدد                 
  (Wright & Stone, 1979).الفقرات 
 يأخذ شكل ٠ هو أحد مناذج النظرية احلديثة املنبثقة عن منوذج راش  :א−٢−٦

  استجابات متعددة بتدرجيات تفصل بينها مسافات متساوية
 كاحتمال  0.5 مستوى القدرة على حمور السينات الذي يقابل         :א−٣−٦

لالجابة عن الفقرة اجابة صحيحة على حمور الصادات يف منحىن خصائص الفقرة وعندما يكون معامل               
  .التخمني يساوي صفر

א−٤−٦  حتملها الفقرة بـصورة      الشحنة النفسية أو ردود االفعال االنفعالية اليت       :א
  . ضمنية أو صرحية، حبيث تكون مبجموعها نوع االجتاه وقوته

א−٥−٦ אא  أداء الطالب يف الصف العاشر مبقياس االجتاهـات         :א
 . ، والذي أعد هلذه الدراسةالعلوم احلياتيةحنو 
א−٧ אא :א
א−١−٧ :א

اصة يف مديرية تربية اربـد      تكون جمتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر يف املدارس احلكومية واخل          
ددهم كما أظهـرت سـجالت املديريـة        م والبالغ ع  ٢٠١٠ /٢٠٠٩ للفصل الدراسي األول     وىلاأل
    .مدرسة ) ٥٥( طالباً وطالبة، موزعني على ) ٧٧٧٦(

א−٢−٧ :א
 ٣٣٩طالباً وطالبة يف الصف العاشر بـالفرع العلمـي، بواقـع            ) ٦٨٠(من  تكونت عينة الدراسة    

 إناثاً مت اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية من ست مدارس ثانوية لإلناث، وست             ٣٤١ذكوراً، و   
  . مدارس ثانوية للذكور، يف مديرية تربية اربد األوىل، وكانت وحدة االختيار هي الشعبة

א−٣−٧ א :א
אא−١−٣−٧ :א

 والكيميـاء،    مطورو مقاييس االجتاهات حنـو العلـوم       هالذي عرض دب التربوي   األ باالطالع على 
 ;Akubuiro & Joshua, 2004; Baser and Geban, 2007؛ ٢٠٠١زيتـون،  (  والفيزيـاء 

Bauer,2008; Reid, 2003(العلوم احلياتيـة ليت تناولت بنية االجتاهات حنو الدراسات ا ، و مراجعة 
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Chuang and Cheng, 2003; Pekel, et al., 2006; Prokop, et al., 2007).    مت حتديـد 
 :االجتاهات حنو العلوم احلياتية باالبعاد التالية

  .لعلوم احلياتيةاصعوبة االجتاه حنو   -١-١-٣-٧
  .لعلوم احلياتيةا بةتعلقاملهنة املاالجتاه حنو  -٢-١-٣-٧
  .لعلوم احلياتيةاالجتاه حنو االهتمام با -٣-١-٣-٧
  .االجتاه حنو العمل املخربي -٤-١-٣-٧
  .لعلوم احلياتيةامدرس االجتاه حنو  -٥-١-٣-٧
  .لعلوم احلياتيةاأمهية االجتاه حنو  -٦-١-٣-٧
א−٢−٣−٧ :א

ـ باالطالع على  ,Akubuieo & Joshua, 2004; Zeidner)و العلـوم   مقاييس االجتاهات حن
 ,.Chuang and Cheng, 2003; Pekel, et al)ومقاييس االجتاهات حنوالعلوم احلياتية،  ;1998

2006; Prokop, et al., 2007). موزعـة  وفق سلم ليكرت، فقرة موجبة وسالبة ٨٤ متت صياغة 
 فقرة سالبة، وكان منط االستجابة      ٤١ فقرة موجبة و     ٤٣غري متساو، وبواقع    توزيعاً   ستة ال بعادعلى األ 
، وقـد صـيغت     )موافق بشدة، موافق، غري متأكد، معارض، معارض بشدة       ( تدريج مخاسي    اعليها ذ 

 ، أو تصف شعوراً   يرغب فيه املستجيب، أو يتجنبه، أو يقوم به فعالً         الفقرات حبيث تصف الفقرة سلوكاً    
كمـا صـيغت    .  ملا جيب أن تكون عليه املمارسة أو املشاعر        صوراًجتاه ممارسة يقوم ا اآلخرون، أو ت      

وقد روعـي يف   ،(Payne, 1974)الفقرات اجليدة يف مقاييس االجتاهات  حمكات ضوء يف الفقرات 
الطبيعة :  يف أن تعكس مقاييس االجتاهات مايلي      (Shrigley,1983)صوغ الفقرات ما أكده شريغلي      

تمركز حول الذات، والبعد االجتماعي من خالل كتابـة فقـرات           الشخصية من خالل كتابة فقرات ت     
  .تتمركز حول اجلماعة، واالتساق من خالل كتابة فقرات تتمركز حول الفعل

بعد ذلك عرضت الفقرات على اثين عشر حمكماً من ذوي اخلربة واالختصاص يف القياس والتقومي،               
غوية للفقرات وسالمتها، ومـدى مناسـبتها       وعلم النفس التربوي، بغرض التحقق من دقة الصياغة الل        

للمستجيب، ومطابقة هذه الفقرات ملعايري صوغ فقرات االجتاه، وابداء االقتراحات املناسبة ، والتأكـد              
وبنـاء علـى مالحظـات    . ما إذا كانت الفقرات تقيس ما أعدت لقياسه،  ومدى انتماء الفقرة للبعد 

 بعضها اآلخر، وقد بلغ عدد فقرات املقياس بعد ذلك          احملكمني متت اعادة صوغ بعض الفقرات وحذف      
  .  فقرة٦٦

 ٨٥وللتأكد من وضوح فقرات املقياس وتعليماته، مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من               
ويف ضوء مالحظات الطلبة، مت تعديل الفقـرات الـيت أبـديت            . العاشرطالباً وطالبة من طلبة الصف      

يتم حذف أي فقرة من فقرات املقياس، وأصبح املقياس بصورته األولية يتكون            املالحظات حوهلا، ومل      
  .  فقرة كما هو مبني يف امللحق) ٦٦(من 
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 ٦٦

:א−٨
وللتحقق من أحادية البعد، اذ تفترض مناذج السمات الكامنة قدرة واحدة تفسر أداء الفرد باملقياس،               

 ٠وذلك بعد تطبيق املقياس على عينة الدراسة      الرئيسية،  املكونات  مت إجراء التحليل العاملي وفق طريقة       
 من واحد صحيح، وتفسر هذه      أكثروقد أفرز التحليل أربعة عشر عامالً، قيمة اجلذر الكامن لكل منها            

  .يبني نتائج التحليل العاملي) ١(من التباين الكلي، واجلدول رقم ) ٥٧,١٠(العوامل جمتمعة ما نسبته 
    )١(اجلدول رقم 

  .مل ونسبة التباين املفسر التراكميا واجلذر الكامن ونسبة التباين املفسر لكل عيالتحليل العامل
  نسبة التباين التراكمي  نسبة التباين  اجلذر الكامن  العامل
٢٥,٥١  ٢٥,٥١  ١٦,٣٣  ١  
٣٠,٣٣  ٤,٨٢  ٣,٠٩  ٢  
٣٤,٢٠  ٣,٨٦  ٢,٤٧  ٣  
٣٧,٣٣  ٣,١٣  ٢,٠١  ٤  
٤٠,٣٣  ٣,٠٠  ١,٩٢  ٥  
٤٢,٦٢  ٢,٢٩  ١,٤٧  ٦  
٤٤,٦٧  ٢,٠٥  ١,٣١  ٧  
٤٦,٦٨  ٢,٠١  ١,٢٩  ٨  
٤٨,٦٠  ١,٩٢  ١,٢٣  ٩  
٥٠,٤١  ١,٨٢  ١,١٦  ١٠  
٥٢,١٦  ١,٧٤  ١,١١  ١١  
٥٣,٨٧  ١,٧١  ١,٠٩  ١٢  
٥٥,٤٩  ١,٦٢  ١,٠٤  ١٣  
٥٧,١٠  ١,٦١  ١,٠٣  ١٤  

من التبـاين، وأن قيمـة اجلـذر        ) ٢٥,٥١(يتبني من اجلدول رقم أن العامل األول يفسر ما نسبته           
بقية العوامل، مما يشري إىل أن املقياس يقيس مسة         بوهي قيم مرتفعة مقارنة     ) ١٦,٣٣(لكامن له تساوي    ا

  .واحدة
א−١−٨ א א א :אא

 واسـتبعاد    نفسها، اإلجابةب مجيع الفقرات    نأجابوا ع قبل حتليل االستجابات، مت استبعاد ثالثة أفراد        
  . نفسهااإلجابةبا مجيع األفراد مهنأجاب عفقرتني 

ن أل ،   لعلوم احلياتيـة  اأمنوذج سلم التقدير لتحليل استجابات الطلبة مبقياس االجتاهات حنو          استخدم  
موافق بشدة، موافق، غري متأكد، معـارض، معـارض         ( املقياس املستخدم يف الدراسة متعدد التدريج     

  .ن فقرات املقياس ختتلف يف صعوبتها فقطألش ذي املعلمة الواحدة ، كما مت استخدام أمنوذج را)بشدة
  أعطيت االستجابات موافق بشدة مخس درجات، وموافق ولتحديد الدرجة اليت تعرب عن اجتاه الفرد، 
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  أربع درجات، وغري متأكد ثالث درجات، ومعارض درجتان، ومعارض بشدة درجة واحدة، وذلك 
 وقد استخدم برنامج الكمبيـوتر      .ت السالبة فقد عكست عليها الدرجات     أما الفقرا . للفقرات املوجبة 

(WINSTEPS)         مجيـع فقـرات     ن لتحليل االستجابات، حيث مت حتليل استجابات مجيع األفراد ع 
املقياس دف الكشف عن األفراد غري املطابقني للنموذج، ولتحقق ذلك مت تقدير قـدرة كـل فـرد،        

 The Standardized)ة، وقـيم إحـصائي املطابقـة الداخليـة     واخلطأ املعياري يف قياس القـدر 
Information Weighted Fit Statistics for Persons Infit ZSTD)  إحصائي متوسـط  أو

 وهو مؤشر إحصائي للسلوكات ،(Mean Square Infit Statistics, MNSQ)التقاريب املربعات 
كمـا مت   ن مستوى قدرة الفـرد،      م قريبةاليت تكون   غري املتوقعة اليت تؤثر يف االستجابات عن الفقرات         

 The Standardized Information Weighted Fit)ارجيـة قيم إحـصائي املطابقـة اخل  تقدير
Statistics for Persons Outfit ZSTD)،  التباعـدي  إحصائي متوسط املربعـات  أو(Mean 

Square Outfit Statistics, MNSQ)ة للـسلوكات غـري   ، وهو مؤشر إحصائي أكثر حساسي
املتوقعة اليت تؤثر يف االستجابات عن الفقرات اليت تكون بعيدة عن مستوى قدرة الفرد، وذلك لكـل                 

يبني املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لكل تقـدير        ) ٢(واجلدول رقم   . تقدير من تقديرات القدرة   
 إحـصائيات املطابقـة الداخليـة        واخلطأ املعياري يف قياس هذه القدرة، وقـيم        ،من تقديرات القدرة  

  .واخلارجية، ومتوسطات املربعات للمطابقة الداخلية واخلارجية
   )٢(اجلدول رقم 

املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لقدرات األفراد، واخلطأ املعياري يف تقدير القدرات، وإحصائيات املطابقة 
  الداخلية واخلارجية

  إحصائي املطابقة الداخلية
INFIT  

  إحصائي املطابقة اخلارجية
OUTFIT  

 
 العالمة اخلام
RAW 

SCORE 

 ةالقدر
MEASURE 

 اخلطأ املعياري
MODEL 
ERROR  

ــط  متوسـ
  املربعات

MNSQ  

قيمــــة 
  االحصائي
ZSTD  

ــط  متوسـ
  املربعات

MNSQ 

ــة  قيمـ
  االحصائي
ZSTD  

 0.3- 1.03  0.3- 1.02 0.12  33.0 218  املتوسط احلسايب
 2.6 0.49 2.8 0.48 0.01 55.0 36.7  االحنراف املعياري

 7.8 3.28 8.3 3.22  0.24 2.26  301.0 أعلى عالمة
 6.8- 0.25 7.2- 0.25 0.11 1.66- 95.0 ادىن عالمة

 (MNSQ)يتضح من اجلدول رقم أن املتوسط احلسايب ملتوسطات املربعات الداخلية واخلارجيـة             
 (ZSTD)ائي املطابقة الداخلية واخلارجيـة      يقترب من الواحد، وأن املتوسط احلسايب ملتوسطات إحص       

، بينما االحنـراف املعيـاري      )١صفر،  (يقترب من الصفر، وهو الوضع املثايل، الذي يفترضه األمنوذج          
  .يبتعد عن الواحد إىل حد ما

ة اخلارجية لألفراد، والذي يشري إىل مطابقة قدرة الفرد         ـائي املطابق ـص قيم إحص  ـد تفح ـوعن
 فإذا كانـت    ،ا يف قياس السمة اليت يقيسها املقياس      ـراد اليت ينتمي إليه   ـة األف ـدرات جمموع ـمع ق 

تعترب قدرة الفرد غري مطابقة لقـدرات جمموعـة األفـراد           ) ٢ (+لىائي تزيد ع  ـذا اإلحص ـقيمة ه 
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 ٦٨

(Alastair and Hutchinson, 1987; Julian, 1988)، فرداً غـري مطـابقني   ) ١٥٤( تبني أن
أو قيم متوسـطات    )  ٢ (+لىقيم إحصائي املطابقة اخلارجية املقابلة لدرجام ع      للنموذج، حيث تزيد    

 ,Wright and Stone)، وهي القيم اليت يتوقعها األمنوذج )١ (لىاملربعات املقابلة لدرجام تزيد ع
1979).  

طابقـة  بعد استبعاد األفراد غري املطابقني للنموذج، متت إعادة التحليل للكشف عن الفقرات غري امل             
للنموذج، حيث مت تقدير معلم الصعوبة لكل فقرة، واخلطأ املعياري يف قياس هذا املعلم، وقيم إحصائي                

، ويعرب عنه (The standardized Statistic for Items Infit ZSTD)املطابقة الداخلية للفقرات 
 مت تقـدير   كما،(Mean Square Infit Statistic MNSQ)بإحصائي متوسط املربعات للفقرات 

 The Standardized Information Weighted Fit)قيم إحصائي املطابقة اخلارجية للفقـرات  
Statistic for items Outfit SZTD)، ويعرب عنه بإحصائي متوسط املربعات للفقرات (Mean 
Square Outfit Statistic MNSQ)     ٣(لكل معلم من معامل الصعوبة، ويـبني اجلـدول رقـم (

 احلسايب، واالحنراف املعياري، واخلطأ املعياري يف قياس هذه الصعوبة، وقيم إحصائي املطابقـة              املتوسط
  .الداخلية واخلارجية ملعامل الصعوبة

    )٣(اجلدول رقم 
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واخلطأ املعياري يف القياس وقيم إحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجية ملعامل 

 ةالصعوب
  إحصائي املطابقة الداخلية

INFIT 
  إحصائي املطابقة اخلارجية

OUTFIT  
 

 العالمة اخلام
RAW 

SCORE 

 القدرة
MEASURE 

 اخلطأ املعياري
MODEL 
ERROR  

متوسط 
  املربعات

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

متوسط 
  املربعات

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

 0.0 1.01 0.1- 1.00 0.05 0.00 1814.6  املتوسط احلسايب
 3.4 0.20 3.5 0.20 0.01 0.68 293.2  االحنراف املعياري

 9.8 1.65 9.3 1.58 0.07 1.28 2390.0 أعلى عالمة
 6.8- 0.67 7.0- 0.67 0.04 1.70- 1188.0 ادىن عالمة

 (MNSQ)جلدول رقم أن املتوسط احلسايب ملتوسطات املربعات الداخليـة واخلارجيـة            يتبني من ا  
 (ZSTD)يقترب من الواحد، وأن املتوسط احلسايب ملتوسطات إحصائي املطابقة الداخلية واخلارجيـة             

، بينما يبتعد االحنراف املعياري     )١صفر،  (يقترب من الصفر، وهو الوضع املثايل الذي يفترضه األمنوذج          
  .عن الواحد

ادت قيم متوسطات املربعات    فقرة للنموذج، حيث ز   ) ٢٧(وفيما يتعلق بالفقرات، تبني عدم مطابقة       
يبني قيم إحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجيـة       ) ٤( الواحد الصحيح، واجلدول رقم      لىاملوزونة هلا ع  

  .ومتوسطات املربعات املوزونة
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   )٤(اجلدول رقم 
  وزونة هلذه الفقرات املربعات املأرقام الفقرات غري املطابقة وقيم إحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجية، ومتوسطات

 إحصائي املطابقة الداخلية
INFIT 

 إحصائي املطابقة اخلارجية
OUTFIT االدخال  

 ENTRY 
 NUMBER 

  العالمة اخلام
 RAW  

 SCORE 

ــصعوبة  الــ
MEASURE 

 اخلطأ املعياري
ERROR  ــط متوســ

 املربعــات
MNSQ 

ــة  قيمـ
  االحصائي
ZSTD 

ــط  متوســ
  املربعات

MNSQ  

ــة  قيمـ
  االحصائي
ZSTD 

ارتباط بوينت  
 بايسرييا

 PTBIS  
CORR. 

  الفقر ة
ITEM  

50 1592 0.51 0.04 1.58 9.3 1.65 9.8 A0.22 50=Q50 
64 1532 0.62 0.04 1.48 7.8 1.47 7.6 B0.35 64=Q64 
52 1431 0.81 0.04 1.39 6.6 1.43 7.0 C0.30 52=Q52 
49 1511 0.66 0.04 1.42 7.1 1.38 6.2 D0.51 49=Q49 
53 2027 0.41 0.05 1.42 5.8 1.32 4.4 E0.61 53=Q53 
15 1858 0.02 0.05 1.32 5.0 1.34 5.0 F0.40 15=Q15 
57 1365 0.94 0.04 1.31 5.4 1.33 5.4 G0.35 57=Q57 
14 1852 0.01 0.05 1.12 1.9 1.23 3.5 H0.01 14=Q14 
32 2213 0.95 0.06 1.23 3.0 1.17 2.3 I0.51 32=Q32 
24 1288 1.08 0.04 1.22 3.9 1.19 3.2 J0.54 24=Q24 
7 1561 0.57 0.04 1.15 2.6 1.19 3.3 K0.23 7=Q7 
9 1746 0.21 0.04 1.15 2.6 1.18 2.9 L0.26 9=Q9 

29 1188 1.28 0.05 1.03 0.6 1.17 2.8 M0.10 29=Q29 
12 1615 0.47 0.04 1.17 3.0 1.17 3.0 N0.49 12=Q12 
20 1645 0.41 0.04 1.11 2.0 1.17 2.8 O0.26 20=Q20 
30 2324 -1.38 0.07 1.16 2.0 1.08 1.1 P0.42 30=Q30 
61 2008 -0.36 0.05 1.16 2.4 1.16 2.3 Q0.43 61=Q61 
13 1921 -0.16 0.05 1.10 1.5 1.16 2.4 R0.34 13=Q13 
27 1397 0.88 0.04 1.12 2.3 1.14 2.4 S0.41 27=Q27 
18 2063 -0.50 0.05 1.14 2.0 1.07 1.1 T0.57 18=Q18 
31  1763 0.18 0.04 1.12 2.0 1.10 1.7 U0.53 31=Q31 
37 2228 -1.00 0.06 1.06 0.9 1.11 1.5 V0.47 37=Q37 
8 1857 -0.02 0.05 1.03 0.5 1.10 1.6 W0.21 8=Q8 

34 1901 -0.11 0.05 1.09 1.4 1.09 1.5 X0.46 34=Q34 
55 1871 -0.05 0.05 1.06 1.0 1.08 1.3 Y0.47 55=Q55 
6 2122 -0.67 0.05 1.04 0.6 1.07 1.0 Z0.43 6=Q6 

22 1456 0.77 0.04 0.89 -
2.2 

1.00 0.1 0.20 22=Q22 

بعد استبعاد األفراد غري املطابقني، والفقرات غري املطابقة، ولغرض التأكد من مطابقة البيانات الناجتة              
 والتحقـق   ،)٣٧( من موضوعية املقياس بصورته النهائية    املقياس، والتحقق   بعن استجابات أفراد العينة     

وبة من افتراضات أمنوذج سلم التقدير، متت إعادة التحليل للحصول على تقديرات متحررة مـن صـع               
  .يبني نتائج التحليل للقيم املتحررة من قدرات األفراد) ٥(جلدول رقم الفقرات وقدرات األفراد، وا

    )٥(جلدول رقم ا
   للقيم املتحررة من قدرات األفرادنتائج التحليل

  إحصائي املطابقة الداخلية
INFIT  

  إحصائي املطابقة اخلارجية
OUTFIT  

 
 العالمة اخلام
RAW 

SCORE 

 القدرة
MEASURE 

 اخلطأ املعياري
MODEL 
ERROR  متوسط املربعات  

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

متوسط 
  املربعات

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

 0.2- 1.01 0.2- 1.01 0.20 0.63 130.8  حلسايباملتوسط ا
 1.7 0.40 1.7 0.41 0.03 0.80 21.3  االحنراف املعياري

 4.0 2.35 4.0 2.24 0.41 3.40 178.0 أعلى عالمة
 4.4- 0.30 4.4- 0.28 0.18 2.48- 52.0 ادىن عالمة
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 -٥٢( تراوحـت بـني   املتحررة من قدرات األفـراد النهائية يتضح من اجلدول رقم أن التقديرات  
لوجيت، أمـا   ) ٠,٨٠(لوجيت، واالحنراف املعياري بلغ     ) ٠,٦٣(، ومتوسط توزيع القدرة بلغ      )١٧٨

، وهي قيمة تقتـرب ممـا يفترضـه     )٠,٠٣(اخلطأ املعياري للوسط احلسايب لتقديرات القدرة فقد بلغ         
نتائج التحليل  ) ٦(اجلدول رقم   النموذج، ما يشري إىل دقة حتديد مواقع األفراد على متصل السمة، ويبني             

  .للقيم املتحررة من صعوبة الفقرات
  )٦(اجلدول رقم 

  نتائج التحليل للقيم املتحررة من صعوبة الفقرات 
 إحصائي املطابقة الداخلية

INFIT  
  إحصائي املطابقة اخلارجية

OUTFIT  
  

 العالمة اخلام
RAW 

SCORE 

 القدرة
MEASURE 

 اخلطأ املعياري
MODEL 
ERROR  متوسط املربعات  

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

متوسط 
  املربعات

MNSQ  

قيمة 
  االحصائي
ZSTD  

 0.0 1.01 0.2- 1.00 0.05 0.00 1859.4  املتوسط احلسايب

 2.3 0.14 2.3 0.13 0.01 0.79 279.4  االحنراف املعياري
 5.1 1.34 4.6 1.29 0.08 1.25 2390.0 أعلى عالمة

 4.1- 0.78 4.5- 0.77 0.05 1.84- 1352.0 ادىن عالمة

لوجيت، واالحنـراف املعيـاري بلـغ       ) اًصفر(يشري اجلدول رقم إىل أن متوسط توزيع القدرة بلغ          
، )١,٢٥(و  ) ١,٨٤-(لوجيت، وقيم التقديرات املتحررة من صعوبة الفقرات تراوحت بني          ) ٠,٧٩(

،  مما يشري إىل دقة تقـديرات        )٠,٠٣٨(أما اخلطأ املعياري للوسط احلسايب لتقديرات الصعوبة فقد بلغ          
  .الصعوبة

، باستخدام طريقة االرجحيـة     فقرة) ٣٧(وقد مت تقدير قيم معامل الفقرات للمقياس بصورته النهائية          
 غري املشروطة، لتقدير أدق القدرات والصعوبة، ولتقليل اخلطأ يف التقدير لـصعوبة الفقـرات،               ىالعظم

  .ات، واخلطأ املعياري يف تقدير الصعوبةيبني صعوبة الفقر) ٧(واجلدول رقم 
   )٧(اجلدول رقم 

  ها املعيارية مرتبة تنازلياً وفق صعوبة الفقراتؤصعوبة الفقرات وأخطا 
 إحصائي املطابقة الداخلية

INFIT 
 يةإحصائي املطابقة اخلارج

OUTFIT 

ال
ــ
ــ

دخ
اال

 
E
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ــة 
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SC
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E
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E
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ــط  متوسـ
ــات  املربع
MNSQ 

ــة  قيمــ
  االحصائي
ZSTD 

ــط  متوسـ
  املربعات

MNSQ 

ــة  قيمــ
  االحصائي
ZSTD  ت

ــ
وين
ط ب
ــا
رتب
ا

رييا
يس
با

   P
T

B
IS

 C
O

R
R

.
ر ة 
لفق
ا

  IT
E

M
  

48 1352 1.25 0.05 1.23 0.8 1.25 0.9 0.42 48=Q48 
46 1386 1.17 0.05 0.82 -1.4 0.81 -0.4 0.64 46=Q46 
59 1411 1.12 0.05 1.04 0.7 1.03 0.4 0.58 59=Q59 
39 1528 0.86 0.05 0.99 -0.2 0.97 -0.5 0.64 39=Q39 
33 1539 0.84 0.05 1.21 1.5 1.22 1.5 0.50 33=Q33 
40 1544 0.83 0.05 0.89 -1.1 0.89 -1.1 0.65 40=Q40 
28 1545 0.82 0.05 1.18 1.1 1.29 1.6 0.32 28=Q28 
60 1566 0.78 0.05 0.87 -1.5 0.87 -1.3 0.63 60=Q60 
25 1620 0.66 0.05 0.77 -1.5 0.78 -1.1 0.63 25=Q25 
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41 1620 0.66 0.05 0.83 -1.1 0.85 -1.7 0.67 41=Q41 
54 1639 0.61 0.05 0.87 -1.3 0.89 -0.9 0.58 54=Q54 
47 1668 0.55 0.05 0.85 -1.7 0.84 -0.9 0.67 47=Q47 
44 1731 0.40 0.05 1.14 1.3 1.16 1.6 0.49 44=Q44 
5 1738 0.39 0.05 1.29 1.6 1.34 1.1 0.34 5=Q5 
42 1787 0.27 0.05 0.86 -1.5 0.84 -1.7 0.65 42=Q42 
43 1793 0.26 0.05 0.93 -1.1 0.95 -0.9 0.63 43=Q43 
51 1847 0.12 0.05 0.90 -1.8 0.92 -1.3 0.57 51=Q51 
16 1858 0.10 0.05 0.98 -0.3 0.98 -0.2 0.47 16=Q16 
45 1881 0.04 0.05 0.83 -1.9 0.91 -1.5 0.51 45=Q45 
1 1896 0.00 0.05 1.11 1.7 1.19 2.8 0.32 1=Q1 
62 1896 0.00 0.05 1.10 1.6 1.09 1.4 0.58 62=Q62 
35 1902 -0.02 0.05 0.85 -1.6 0.89 -0.8 0.58 35=Q35 
26 1945 -0.13 0.05 0.99 -0.2 0.99 -0.2 0.57 26=Q26 
4 1948 -0.14 0.05 1.14 1.1 1.13 1.0 0.40 4=Q4 
56 1971 -0.21 0.05 1.11 1.7 1.10 1.4 0.63 56=Q56 
38 1994 -0.27 0.05 0.82 -1.0 0.81 -1.1 0.71 38=Q38 
17 2025 -0.36 0.05 1.12 0.8 1.12 0.8 0.57 17=Q17 
36 2041 -0.41 0.06 0.90 -1.6 0.91 -1.5 0.65 36=Q36 
63 2082 -0.54 0.06 1.12 0.8 1.17 1.4 0.41 63=Q63 
58 2141 -0.73 0.06 0.98 -0.3 0.98 -0.3 0.56 58=Q58 
11  2181 -0.88 0.06 1.11 1.5 1.04 0.6 0.52 11=Q11 
10 2189 -0.91 0.06 0.96 -0.5 1.00 0.1 0.42 10=Q10 
19 2228 -1.06 0.06 1.10 1.4 1.10 1.5 0.43 19=Q19 
23 2268 -1.23 0.07 1.01 0.2 0.96 -0.5 0.53 23=Q23 
3 2295 -1.35 0.07 0.95 -0.6 0.98 -0.3 0.31 3=Q3 
2 2352 -1.63 0.07 0.97 -0.4 1.07 0.9 0.33 2=Q2 
21 2390 -1.84 0.08 1.05 0.7 1.07 0.9 0.37 21=Q21 

|------------------------------------+---- 
| MEAN   1859.   526.    0.00    0.05|1.00  -0.2|1.01   0.0|     |       | 
| S.D.    279.     0.    0.79    0.01|0.13   2.3|0.14   2.3|     |       | 
+------------------------------------------------------------------------+ 

ـ           يتبني من اجلدول رقم أن مؤشرات املطابق       دود ة لكل فقرة من فقرات املقياس كانـت ضـمن ح
  ).١,٣ -٠,٧(املطابقة الداخلية واخلارجية واليت تتراوح بني 

ثان نوفيما يتعلق مبعامالت التمييز ومطابقتها لنموذج، فقد أشار كـل مـن هـامبلتون وسـوامي               
Hambleton and Swaminathan, 1985)( جيـب أن   إىل أن معامالت التمييز املطابقة لألمنوذج

) ٠,٥٢(ن متوسط معامالت التمييز بلـغ       أل، و )٠,١٥ ±متوسط معامالت التمييز    (تتراوح قيمها بني    
 (PTBIS)ن قيم معامالت االرتبـاط الثنائيـة        أل، و )٠,٦٧ -٠,٣٧(فإن حدود املطابقة تتراوح بني      

ج وتتمتع بقدرة   مجيعها كانت ضمن حدود املطابقة، فهذا مؤشر على أن فقرات املقياس مطابقة لألمنوذ            
  .متييزية متكافئة

:א−٢−٨
 إىل دقة تقدير مواقع األفراد والفقرات علـى متـصل           ستجابة الفقرة يشري معامل الثبات يف نظرية ا     

، ومعامـل   (Gi)السمة، وميكن حتديد مدى هذه الدقة يف التقدير حبساب معامل الفصل بني الفقرات              



  تغريد  عبد الرحمن حجازي .د. ……..................تحليل بيانات مقياس االتجاهات نحو العلوم الحياتية وفق نظرية
  
 

 ٧٢

ف معامل الفصل بني الفقرات بأنه النسبة بني االحنراف املعياري للقـيم    ويعر. (Gp)الفصل بني األفراد    
، )RMSE( ، ومتوسط اخلطأ املعياري هلذه القـيم      )ADJ.SD( من صعوبة الفقرات  التدرجيية املتحررة   
، وبناء على ذلك فإن هذه الفقـرات كافيـة          )٢ (لى، وهذه القيمة تزيد ع    )١٥,٨(وقد بلغت قيمته    
 لـى ، وهذه القيمة تزيـد ع )٣,٨٥( أما معامل الفصل بني األفراد فقد بلغت قيمته .للفصل بني األفراد  

 وقد مت حـساب معامـل الثبـات         .، وبناء على ذلك فإن عينة األفراد كافية للفصل بني الفقرات          )٢(
  :للفقرات ولألفراد باستخدام املعادلة التالية

2

2

1 G
GR
+

=  
 ,Wright and Masters) تشري إىل معامل الثبـات  (R)وصل،  تشري إىل معامل الف:G باعتبار

  .على التوايل) ٠,٩٣٦، ٠,٩٩٦( وقد بلغت قيم معامالت الثبات للفقرات واألفراد (1982
  :لفقرات باستخدام املعادلة التاليةل املتمايزة (H)مت حتديد عدد الطبقات اإلحصائية 

H=4G+1/3 
قدرة الفقرات علـى إظهـار       إىلوتشري هذه القيمة    ) ٢١,٤(وقد بلغ عدد هذه الطبقات للفقرات       

عدد نفسها مت حتديد     وباستخدام املعادلة   . الفروق الفردية بني األفراد من حيث درجة امتالكهم للسمة        
ة مـستويات لـدى     ست، وتشري هذه القيمة إىل        )٥,٥( بلغ   حيث ،)H(  لألفراداالحصائية  الطبقات  
  .األفراد
:א−٣−٨
خدم التحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيسية مع التدوير املتعامد بطريقة فارمياكس، وذلـك             است

فقرة، وقد مت تكرار التحليل حتت ظروف خمتلفة من حيث حتديد           ) ٣٧(لفقرات املقياس بصورته النهائية     
 من قلـة عـدد      نتائج التحليالت على أساس التخلص      ىلإعدد األبعاد املطلوب تدويرها، وقد مت النظر        

الفقرات يف غالبية األبعاد، حبيث ال يقل عدد الفقرات يف أي بعد عن ثالث فقرات واالحتفاظ بالبنيـة                  
  .العاملية األساسية

 بأربعة أبعاد، حيث كان عـدد الفقـرات         بعادوبناء على ذلك فقد حتقق األساسان عند حتديد األ        
مـن  ) ٤٥,٤٧( جمتمعة   بعادقد فسرت هذه األ   ، و )٥،  ٥،  ١٠،  ١٧(املكونة لكل بعد هي على التوايل       

  .التباين
البعد الذي تنتمي إليه من جهـة،       بوقد مت حساب معامالت االرتباط بني الدرجة بالفقرة والدرجة          

م كل فقرة مبـا يقيـسه       اسهإوذلك ملعرفة مدى     املقياس الكلي من جهة أخرى،    بوبينها وبني الدرجة    
) ٨(هة، وما يقيسه املقياس الكلي من جهة أخرى، واجلدول رقم           املقياس الفرعي الذي تنتمي إليه من ج      

  .يبني هذه املعامالت
  
  



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر . ……........  ...............مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

 ٧٣

   )٨(اجلدول رقم 
   الكليكل من البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، واملقياسبمعامالت االرتباط بني الدرجة بالفقرة والدرجة 

 فقرة مع املقياس الكليمعامل ارتباط ال  معامل ارتباط الدرجة بالفقرة مع البعد  الفقرة  البعد
  ٠,٦٧  ٠,٧١  ٤٧  األول
  ٠,٦٤  ٠,٦٩  ٤٦  
  ٠,٦٧  ٠,٧١  ٤١  
  ٠,٦٤  ٠,٦٨  ٣٩  
  ٠,٦٥  ٠,٦٨  ٤٠  
  ٠,٥٨  ٠,٦٢  ٥٩  
  ٠,٦٣  ٠,٦٥  ٢٥  
  ٠,٦٣  ٠,٦٥  ٦٠  
  ٠,٦٥  ٠,٦٦  ٤٢  
  ٠,٦٣  ٠,٦٣  ٤٣  
  ٠,٧١  ٠,٦٩  ٣٨  
  ٠,٤٧  ٠,٤٩  ١٦  
  ٠,٦٣  ٠,٦٠  ٥٦  
  ٠,٥٨  ٠,٥٦  ٥٤  
  ٠,٥٠  ٠,٤٩  ٣٣  
  ٠,٥٧  ٠,٥٤  ٢٦  
  ٠,٤١  ٠,٤٠  ٦٣  
  ٠,٦٥  ٠,٦٢  ٣٦  الثاين
  ٠,٤٩  ٠,٥١  ٤٤  
  ٠,٥٧  ٠,٥٦  ٥١  
  ٠,٥٦  ٠,٥٤  ٥٨  
  ٠,٥٨  ٠,٥٥  ٦٢  
  ٠,٥١  ٠,٥٠  ٤٥  
  ٠,٤٢  ٠,٤٢  ٤٨  
  ٠,٣٢  ٠,٣٧  ٢٨  
  ٠,٥٨  ٠,٥٣  ٣٥  
  ٠,٣٤  ٠,٤٠  ٥  
  ٠,٣٧  ٠,٤٧  ٢١  الثالث
  ٠,٤٣  ٠,٤٧  ١٩  
  ٠,٥٣  ٠,٥٩  ٢٣  
  ٠,٥٧  ٠,٥٦  ١٧  
  ٠,٥٢  ٠,٤٤  ١١  
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  ٠,٣٠  ٠,٣١  ١  الرابع
  ٠,٣٢  ٠,٣٥  ٢  
  ٠,٣١  ٠,٣٤  ٣  
  ٠,٤٢  ٠,٣٦  ١٠  
  ٠,٤٠  ٠,٣٠  ٤  

، )٠,٠١<α(حصائياً عند مستوى الداللة     إيتضح من اجلدول رقم أن مجيع معامالت االرتباط دالة          
كمـا  . ثـة وأن فقرات املقياس متسقة فيما بينها يف قياس مسة عامة مبا يتفق مع افتراضات النظرية احلدي               

يتضح أن بعض الفقرات كان معامل ارتباطها باملقياس الكلي أكرب من معامل ارتباطها بالبعـد الـذي                 
تنتمي اليه؛ وذلك بسبب تشبع هذه الفقرات بأكثر من بعد، وقد مت اعتماد البعد الذي تـشبعت بـه                   

  . وهذه الفقرات متيل ألن تقيس السمة العامة اليت يقيسها املقياس. الفقرة أكثر
، يكلالد األربعة، وكذلك بني كل بعد واملقياس        ا مت حساب معامالت ارتباط بريسون بني األبع       وقد

  .يبني هذه املعامالت) ٩(واجلدول رقم 
  )٩(اجلدول رقم 

  يكلالمعامالت االرتباط بني أبعاد املقياس وبني كل بعد واملقياس  
  الكلي  الرابع  الثالث  الثاين  األول  البعد
  *٠,٩٥  *٠,٤٦  *٠,٦٢  *٠,٧٢    األول
  *٠,٨٧  *٠,٤٦  *٠,٦٢      الثاين
  *٠,٧٤  *٠,٤٣        الثالث
  *٠,٥٩          الرابع

  ).٠,٠١<α(معامل االرتباط دال احصائياً عند مستوى الداللة * 
 دالة احصائياً عنـد     ةأن معامالت ارتباط األبعاد ببعضها وباألداة الكلي      ) ٩(يتضح من اجلدول رقم     

  ).٠,٠١<α(مستوى الداللة 
א−٩ :א

مت احلصول على فقرات متحررة من خصائص األفراد، وحترر األفراد من خصائص الفقرات، مـن               
 ، وذلـك باسـتخدام   لعلوم احلياتيةاشر مبقياس االجتاهات حنو     اخالل حتليل استجابات طلبة الصف الع     

ت هذه الفقرات تتمتع بدرجة مقبولة من       ، وكان )احد مناذج نظرية استجابة الفقرة    (أمنوذج سلم التقدير    
  .فقرة) ٣٧(الصدق والثبات، وقد بلغ عددها 

هومات ف وأسس ختتلف عن امل    اتموونظراً حلداثة مناذج نظرية استجابة الفقرة، وما تتضمنه من مفه         
واألسس يف النظرية التقليدية، يقترح إجراء دراسات أخرى للتحقق من خصائص مناذج نظرية استجابة              

يف خمتلف ااالت، كما يقترح إعادة إجراء الدراسة علـى منطقـة            وبنائها  قرة يف تصميم املقاييس     الف
  . لعلوم احلياتيةاجغرافية أكرب، وذلك لزيادة الثقة باستخدام املقياس يف قياس االجتاهات حنو 
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 ٧٥

א א
א :אא

  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ن، عما)٤ط(، أساليب تدريس العلوم ).٢٠٠١ (.زيتون، عايش -
الـة  . بناء مقياس اجتاهات معلمي العلوم حنو العمـل املخـربي         ). ٢٠٠٦ (.الشريفني، نضال  -

  .١٨٧-١٦٩، )٣(٢األردنية يف العلوم التربوية، 
مدى التوافق بني أمنوذج راش واملؤشرات التقليدية يف اختيـار فقـرات           ). ١٩٩٢ (.عودة، أمحد  -

  .١٧٧-١٥٠، ٨جملة كلية التربية، . باعي التدريجمقياس اجتاه س
االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقتها مبخـاوف         .)٢٠٠٠ (.الكتاين، فاطمة املنتصر   -

  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان، )١ط(، الذات لدى االطفال
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