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 مقياس فقرات انتقاء يف اجلزئي التقدير منوذج ستخداما
 يف SPSS برنامج حنو العليا الدراسات طلبة اجتاهات

 املكرمة مكة منطقة
ىدفت الدراسة الحالية إلى استخدام أنموذج التقدير الجزئي _ ممخصال

 في انتقاء فقرات مقياس اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحو برنامج
SPSS  لتحقيق ىذا اليدف في كمية التربية في منطقة مكة المكرمة، و

ويقدم تقويمًا موضوعياً  SPSS تم بناء مقياس اتجاىات نحو برنامج
( فقرة تدريج ليكرت 65ألبعاد االتجاىات، والمقياس يتكون من )

( طالبًا 195)خماسي البدائل(، وطبق االختبار عمى عينة بمغت )
وطالبة من كميات التربية بجامعات الممك عبد العزيز وأم القرى 

طائف، وأشارت النتائج إلى أن المقياس يقيس سمة واحدة، وعدم وال
مفردة عمى نتيجة مفردة أخرى، وأن المقياس متحرر  أيتأثير إجابة 

من عامل السرعة، وأن ىناك مطابقة بين فقرات مقياس االتجاىات مع 
نموذج التقدير الجزئي، وأن المقياس يتمتع بدالة المعمومات أي أن 

  SPSS دد اتجاىات الطالب نحو برنامجاإلجابة عميو تح
مقياس االتجاه نحو  –: نموذج التقدير الجزئي الكممات المفتاحية

 .الدراسات العميا – SPSS برنامج
 

 المقدمة. 1
حظي مجال القياس والتقويم التربوي والنفسي باىتمام بحثي      

متزايد من قبل عمماء النفس والتربية، حيث كان اليدف األساسي 
ن ذلك ىو الكشف عن الفروق الفردية بأنواعيا سواء كانت م

فروًقا بين األفراد أو بين الجماعات أو فروًقا في ذات الفرد، وقد 
تنوعت أساليب وأدوات القياس لتحقيق ىذا الغرض، حيث كانت 
 جودة التقويم تعتمد عمى جودة األداة وجودة عممية في

Classical Theory ه الجيود إلى القياس، وقد أثمرت ىذ
االنتقال من النظرية التقميدية تصميم االختبارات، والتي 
استخدمت لفترة طويمة في التقويم التربوي والنفسي، إلى النظرية 

الحديثة  Item Response Theory أو نظرية السمات
 Latent Trait Theory ردةــــمفــة لمــابــة االستجـــريـــة بنظـــالمتمثم

 ].1الكامنة ] 
ويعتبر نموذج راش أبسط نماذج السمات الكامنة وأكثرىا      

استخدامًا في بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية 
وتطويرىا، والفكرة األساسية التي يقوم عمييا ىذا النموذج ىي أن 
كل فقرة تحمل شحنة انفعالية تساىم مع الفقرات األخرى في 

عالية إجمالية تعبر عن اتجاه الفرد المقياس في تكوين شحنة انف
بما يتفق مع تقديره لتمك الفقرة حسب عدد فئات التدريج 
المستخدم في المقياس، ويقوم النموذج بتقدير ىذه الشحنة لكل 
فقرة حسب الدالة الرياضية االحتمالية التي يعتمدىا النموذج، ثم 

 ]2التحقق من شروط مالءمة الفقرات لمنموذج ]
[ نموذج التقدير الجزئي كتعميم 3وضع ماستر ]وقد       

لنموذج راش أحادي البارامتر، حيث تتحول مفرداتو من 
التصحيح الثنائي إلى مفردات متعددة التصحيح، وتصنف 
االستجابة عمى المفردات في فئات مرتبة بدرجات متتابعة من 

،...(، وقد افترض ماسترز درجة لكل ميمة أو 3،2،1،0)
 .الفرد بنجاحخطوة ينجزىا 

ويعد موضوع االتجاىات أحد الموضوعات الرئيسة في       
عمم النفس االجتماعي حيث يتركز اىتمامو عمى دراسة اتجاىات 
الجماعات المختمفة، أو عمى مستوى الجماعة الواحدة حيث 
تحدد االتجاىات النفسية الكيفية التي يستجيب بيا الفرد في 

. تختمف االتجاىات وأساليب مواقف الخبرة التي يمرون بيا
تحديدىا من فرد آلخر ومن ثقافة ألخرى. من المالحظ في 
االتجاىات الدراسية أن المتعمم ربما يجد نفسو يميل الختيار مواد 
شباع حاجتو وتحقيق  دراسية معينة تتناسب مع قدراتو وا 
طموحاتو. المدرسة ىي المؤسسة الوحيدة التي أوكميا المجتمع 



 SPSS  
 

3 

تو وجمب كل ما يتناسب مع أفكاره. وقد تبدو لتوصيل ثقاف
االتجاىات السموكية والمعرفية أكثر أىمية في ىذه المؤسسة 
التربوية، أي تنمية الميارات الطالبية بمختمف جوانبيا العممية 

 .والعممية وذلك بإدراكيم لمعالم الذي يعيشون فيو
 

وتقع  ويعتبر الطالب الجامعي عنصرًا أساسيًا في الكمية،     
عمى عاتق الجامعة والكمية مسؤولية تقويم نموه وتطوره من 
خالل تشجيعو وتنمية روح التحدي لديو انطالقًا من كونو موردًا 
بشريًا ميما لمرحمة ما بعد التخرج سيساىم في خدمة وبناء 

 .المجتمع
 

 مشكمة الدراسة. 2
 SPSSنظرًا لكون الباحثة تدرس مقررات اإلحصاء وبرنامج     

لطالبات الدراسات العميا فقد الحظت تخوف كثير من الطالبات  
من ىذا البرنامج وتوجييم إلى مراكز التحميل اإلحصائية 
التجارية ليحمموا بيانات بحوثيم بداًل من أن يحمموىا بأنفسيم، كما 
الحظت شح الدراسات التي تناولت قياس اتجاىات الطالب نحو 

جود دراسة تناولت بناء مقاييس ىذا البرنامج، كما الحظت عدم و 
في ضوء نموذج التقدير الجزئي والذي  SPSS اتجاىات نحو

ييدف إلى تحديد مؤشر الصعوبة لكل خطوة من خطوات حل 
المفردة متعددة االستجابة والدي يعد تعميم لنموذج راش في 

[. وىذا ما دفعيا لمقيام بدراستيا 4المفردة ثنائية االستجابة ]
ي تتحدد مشكمتيا بشكل عام في محاولة انتقاء فقرات الحالية والت

مقياس اتجاه طالب الدراسات العميا نحو برنامج الحزم 
في كمية التربية في كل من جدة ومكة  SPSS اإلحصائية

والطائف، ثم إعداده ألغراض الدراسة بيدف الحصول عمى 
ودالالت جيدة  ،دالالت سيكومترية جيدة لصدق وثبات المقياس

 .اتو في ضوء جودة مطابقتيا لنموذج التقدير الجزئيلفقر 
 

 أسئمة الدراسةأ. 
 :ينبثق من مشكمة الدراسة األسئمة الفرعية التالية     

ما مدى توافق بيانات مقياس اتجاىات طمبة الدراسات العميا  -
  وفق نظرية استجابة الفقرة؟ SPSS نحو برنامج

 مبة الدراسات العميا ما مدى مطابقة فقرات مقياس اتجاىات ط -

 لنموذج التقدير الجزئي؟ SPSS نحو برنامج
ما دالة المعمومات لمقياس اتجاىات الطالب نحو  -

 ؟" SPSSبرنامج
 فروض الدراسةب. 

ما مدى توافق بيانات مقياس اتجاىات طمبة الدراسات العميا  -
  وفق نظرية استجابة الفقرة SPSS نحو برنامج

ت مقياس اتجاىات طمبة الدراسات العميا ما مدى مطابقة فقرا  -
  لنموذج التقدير الجزئي SPSS نحو برنامج

 ما دالة المعمومات لمقياس اتجاىات الطالب نحو برنامج -
SPSS  

 أهداف الدراسةج. 
 :تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف التالية    

الكشف عن درجة مطابقة بيانات مقياس اتجاىات الطمبة نحو  -
 .مع افتراضات نموذج التقدير الجزئي SPSS مجبرنا
الكشف عن مدى مطابقة فقرات مقياس اتجاىات طمبة  -

 .لنموذج التقدير الجزئي SPSS الدراسات العميا نحو برنامج
الكشف عن "دالة المعمومات" لمقياس اتجاىات الطمبة نحو  -

  SPSS برنامج
 أهمية الدراسةد. 

 :ما يميتكمن أىمية ىذا البحث في     
يعد ىذا البحث من البحوث القميمة التي تناولت التقدير . 1

الجزئي الرياضي في انتقاء فقرات مقياس اتجاه طالب الدراسات 
في كمية التربية في  SPSS العميا نحو برنامج الحزم اإلحصائية

كل من جدة ومكة والطائف مستخدًما بيانات إمبريقية وواقعية، 
 winsteps  د تم استخدام برنامجوليست بيانات مولدة وق

يقدم ىذا البحث الخطوات العممية المتبعة في انتقاء فقرات . 2
مقياس اتجاه طالب الدراسات العميا نحو برنامج الحزم 

 SPSS  اإلحصائية
يتوقع أن تفيد إجراءات ىذه الدراسة مصممي المقاييس . 3

والميتمين بموضوع بناء مقاييس االتجاىات بأداة قياس 
موضوعية؛ لتحديد اتجاىات عينة من مستخدمي برامج الحزم 
اإلحصائية وفق التقدير الجزئي، وذلك بإيجاد فقرات مقياس 



592016
 

4 

متحرر من خصائص األفراد، وتحرر األفراد من خصائص 
فقرات المقياس، ألن موضوعية المقياس تعني: تحرر تدريج 
أدوات القياس من خصائص األشياء المقاسة، وتحرر قياس 

ألشياء من خصائص أدوات القياس، مما يوفر ليذا المقياس ا
 .قيمة تربوية خاصة؛ ليمبي حاجات كثير من الميتمين بالمجال

 حدود الدراسةه. 
 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى    

الحدود المكانية: كمية التربية بجامعات الممك عبد العزيز وأم  -
 .القرى والطائف

اسي األول من العام الجامعي الحدود الزمنية: الفصل الدر  -
 .ىـ1436/ 1435

الحدود البشرية: طالب وطالبات كميات التربية في جامعات  -
 .الممك عبد العزيز وأم القرى والطائف

   SPSS  الحدود الموضوعية: مقياس االتجاه نحو برنامج -
 مصطمحات الدراسةو. 

ىو أحد  Partial Credit Model: نموذج التقدير الجزئي 
ماذج نظرية االستجابة لممفردة متعددة االستجابة، حيث يتم من ن

خاللو تقدير معالم الصعوبة الفئوية لكل خطوة من خطوات 
اإلجابة عن المفردة متعددة االستجابة وكذلك تحديد معمم قدرة 

 ].1] الفرد
االتجاه: ىو السموك المكتسب الذي يظيره الفرد عمى شكل 

راوح بين الرفض التام أو القبول التام استجابات لمثيرات معينة تت
ليذه المثيرات، أو عمى أي نقطة في البعد المستمر بين الرفض 
التام أو القبول التام كما تبينو المقاييس الخاصة بقياس 

  [5].االستجابات إزاء ىذه المثيرات المحددة
واالتجاه ىو ميل ثابت لمتفكير والشعور ايجابًا أو سمبًا عن 

  [6].ةقضية معين
وىو وجدان متعمم يظير عمى شكل سموك منتظم       

ومستمر، كاستجابة ايجابية أو سمبية توجو نحو الفرد أو الشيء 
 ].7] أو الفكرة

 وىو عبارة عن استعداد نفسي وتييئة عقمية لنوعية محددة من    

  [8].الموضوعات ويضمن حكمًا عمييا بالقبول أو الرفض
نو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الفرد ويعرف إجرائيًا بأ    

، الذي أعد SPSS عمى فقرات مقياس االتجاىات نحو برنامج
 .خصيًصا ليذه الغاية

طمبة الدراسات العميا: ويعرف طمبة الدراسات العميا إجرائيا بأنيم 
ىم الطمبة الممتحقون ببرامج الماجستير بالدراسات العميا 

 .بالجامعات السعودية
عرف مرحمة الدراسات العميا بأنيا المرحمة التي تمي وت      

مرحمة البكالوريوس، وتيدف إلى التعمق في فروع المعرفة واعداد 
الطالب لمواصمة البحث عن الحقيقة ومعرفة قوانينيا وفق طريقة 

  [9].منظمة في التفكير
وىي المرحمة الدراسية التي تمي المرحمة الجامعية األولى،       
فييا الطالب دراساتيم بإشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس ويتابع 

 ].10] لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه
وتعرف إجرائيًا بأنيا جميع البرامج المقدمة لطمبة الدراسات       

العميا في الكميات المختمفة لجامعات الطائف وأم القرى والممك 
ىا لمحصول عمى عبد العزيز، ويتطمب من الطمبة إنجازىا واجتياز 

درجة الماجستير من أجل إكسابيم الميارات األكاديمية 
والشخصية الالزمة لمتدريس في الجامعة والعمل بمؤسسات 

 .المجتمع المختمفة
  طار النظرياإل. 3

 :أواًل: االتجاىات
يحتل موضوع االتجاىات مكانة ىامة في األدب التربوي     

باىتمام عمماء النفس  والنفسي، فقد حظيت دراسات االتجاىات
والتربويين، وقياس االتجاىات ليست ميمة سيمة، بل ىي الميمة 
األصعب في عممية التقويم، وذلك لكون االتجاىات سمات 
مفترضة بطبيعتيا، لذا ظيرت الحاجة الماسة إلى إيجاد مقاييس 

 ].11] فعالة لقياس االتجاىات
لصعبة، كونيا وتعّد عممية قياس االتجاىات من األمور ا     

سمات مفترضة بطبيعتيا، لذا ظيرت الحاجة الماسة إليجاد 
مقاييس فعالة لقياس االتجاىات، وفي مقاييس االتجاىات يكون 
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الباحث ميتمّا بالدرجة األولى بجمع قائمة من العبارات التي 
تغطي جميع اآلراء المحتممة، والخاصة بالمفيوم موضع 

ضحة ومختصرة، وتركز عمى الدراسة، بحيث تكون العبارة وا
الشعور بداًل من الحقائق، وعمى االتجاه ذاتو بداًل من المعمومات 

[12.[ 
وىناك العديد من المعايير التي استخدمت الختيار فقرات        

أدوات القياس بشكل عام، ومقاييس االتجاىات بشكل خاص 
[، والغالبية العظمى من ىذه المعايير انبثق عن مفاىيم 13]
 Classic Test)لنظرية التقميدية أو الكالسيكية في القياسا

Theory, CTT) [ أن 14فيما ذكر انستازي المذكور في ]
 النظرية الحديثة في القياس، أو ما تعرف بنظرية استجابة الفقرة

(Item Response Theory, IRT)  تشكل إطارًا عممياًّ جديدًا
الي، وىي تعالج الكثير ووثيقًا في اختيار الفقرات في الوقت الح

من القضايا التربوية والنفسية بشكل أكثر فاعمية من النظرية 
 .التقميدية

  Attitudes مفيوم االتجاىات
يعرف االتجاه بأنو تنظيم لمجموعة من المعارف المكتسبة     

بالخبرة االتجاه طاقة منظمة نسبيًا حول معتقدات متداخمة 
ا يشتمل عمى الجانب مرتبطة بجوانب متعددة، فمنيا م

االنفعالي، ومنيا ما يشتمل عمى السموك، وكل ىذه المعتقدات 
 ].15تصحبيا ارتباطات موجبة أو سالبة نحو موضوع معين ]

وتعرف االتجاىات بأنيا االستعداد لنشاط معين وبطريقة مناسبة 
[16.[ 

وتمثل االتجاىات استعدادات مسبقة لمتصرف بطريقة       
عبر سنوات التنشئة االجتماعية الطويمة في االسرة  يكتسبيا الفرد

وجماعة الرفاق والمدرسة والمسجد والجامعة ومختمف المؤسسات 
 ].17] االجتماعية

وتعكس االتجاىات مدى تقبل األفراد أو ايمانيم بأىمية       
المواضيع التي يواجيونيا، أي تمك التي تنسجم مع رغباتيم 

نيا أب كثر تحديداً أ، لذلك عرفت وبشكل وميوليم وخبراتيم السابقة
 تنظيم متكامل من المفاىيم والمعتقدات والعادات والدوافع والميول 

 ].18] السموكية
فاالتجاىات ىي تفضيل لرد فعل تجاه حالة، شخص أو      

مفيوم يوضح باستجابة معينة وىذه االستجابة إما أن تكون 
جم عن المالحظات ايجابية أو سمبية، وىي رد فعل مكتسب ين

 .السابقة لمفرد أو التجارب المباشرة أو التأثر باتجاىات اآلخرين
واالتجاىات ليا صفة الثبات واالستمرار النسبي، ولكن يمكن     

تعديميا وتغييرىا تحت ظروف معينة، فاالتجاىات أنماط سموكية 
 ].19] يمكن اكتسابيا وتعديميا بالتعمم

بشكل عام عند الفرد من خالل  فاالتجاه النفسي يتطور    
التفاعل المتبادل بين ىذا الفرد وبيئتو، بكل ما فييا من 
خصائص ومقومات وتكوين االتجاه النفسي بغض النظر عن 

 :ولالتجاىات ثالث مكونات ].20] كونو سمبيًا أو إيجابياً 
ويشير إلى المعتقدات  Cognitive مكونات إدراكية معرفي. 1

ت واألحكام، وتتعمق ىذه المكونات بادراك واألفكار والتصورا
الموضوع الذي يتم التعامل معو أو  -أي فيم واستيعاب–أىمية 

 .القناعة واإليمان بأىميتو
وتشير إلى الحاالت الشعورية  Affective مكونات عاطفية. 2

الذاتية أو المزاجية واالستجابات الجسمانية التي تصاحب 
بي أو السمبي نحو شخص أو االتجاه، وتعكس الشعور اإليجا

 .موضوع معين
وتشير إلى العمميات  Behavioral مكونات سموكية. 3

      الجسمية والعقمية التي تعد الفرد لمتصرف بطريقة معينة،
أي النية أو الرغبة لمسموك بطريقة معينة تجاه الشخص أو 

 .موضوع محدد
غيرت وتؤثر ىذه المكونات الثالثة كل باألخرى فإذا ت      

إحداىا فإنيا يمكن أن تؤثر في ىيكل اتجاىات الفرد )بشكل 
عام(، حيث يعتقد البعض أن االتجاىات سيمة الغاية ألن الفرد 
يمتمك االستعداد لمتصرف بطريقة معينة إزاء المواضيع التي 

  [21].يواجييا وييتم بيا
األسرة  :ومن أىم العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاه      
رة االنفعالية الحادة أو الصارمة واالنفصالية أو االنعزال، والخب
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والدعاية )مع أو ضد(، والتربية المقصودة وغير النظامية أثناء 
 ].22] رحمة الحياة )المنزل، المدرسة، الجماعات(

إال أن واقع األمر يشير إلى تعقد طبيعة ومستوى       
األفراد أو تغير االتجاىات وتغيرىا باستمرار، بسبب تطور ميول 

العوامل المؤثرة في ىذه الميول مما يزيد دافعية األفراد )الطمبة( 
لتبني اتجاىات معينة أو التخمي عن اتجاىات سابقة، وكل ذلك 
يؤثر في سموكياتيم تجاه القضية أو الحالة التي يتصرف كل 
منيم إزاءىا، إذ غالبًا ما تتغير االتجاىات بتغير الظروف 

 غيرتعميم والتدريب بل وحتى نتيجة مالحظة سموك والخبرات وال
[23.[ 
 :مراحل تكوين االتجاىات 

تتكون االتجاىات لدى الفرد بشكل تدريجي وفق األنماط       
 :االفتراضية اآلتية

أثناء محاولة الفرد إشباع حاجاتو، فالفرد يسعى دومًا إلى . 1
خبرات إشباع حاجات معينة ويصادف في مسعاه العديد من ال

اإليجابية وغير اإليجابية، ويكون اإلنسان اتجاىات إيجابية حيال 
الخبرات أو األشخاص الذين ساعدوه في إشباع حاجاتو وأخرى 
 .سمبية تجاه العوائق والناس الذين اعترضوا إشباع تمك الحاجات

تتكون عند الفرد حسب المعمومات المتوفرة لديو، فالمعمومات . 2
 .تجاىات وبدونيا يصعب تكوين االتجاىاتىي أساس تكوين اال

تعتبر محصمة معتقدات وقيم البيئة االجتماعية التي ينتمي . 3
 ].24إلييا الفرد ]

ويتضح مما تقدم، أن االتجاىات غالبًا ما تكون مكتسبة        
وىي تنمو مع نمو الفرد وفقًا لما يتمقى من معمومات وخبرات 

ائدة في المجتمع، وبالتالي فإن تدعميا العالقات االجتماعية الس
باإلمكان تغييرىا أو التأثير فييا من خالل التحكم بالعوامل التي 
تساىم في تكوينيا، سعيًا إلى تعديل السموك الفردي وتوجييو في 

 :ويمر تكوين االتجاه بثالث مراحل وىي .اإلطار الصحيح
 يياالمرحمة اإلدراكية المعرفية: وىي المرحمة التي يدرك ف. 1

الفرد المثيرات التي تحيط بو ويتعرف عمييا، ومن ثم تتكون لديو 
 .الخبرات والمعمومات التي تصبح إطارًا معرفيًا ليذه المثيرات

المرحمة التقييمية: وىي مرحمة يقوم بيا الفرد بتقييم حصيمة . 2
 .تفاعمو مع ىذه المثيرات

الحكم المرحمة التقريرية: وىي مرحمة التقرير أو إصدار . 3
بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من عناصر البيئة، فإذا كان 
ذلك الحكم موجبًا تكون االتجاه اإليجابي لدى الفرد والعكس 

  [25].صحيح
 :ثانيًا: نموذج راش ونموذج التقدير الجزئي

تركزت النظرية الكالسيكية في القياس عمى االختبار ككل       
ة، وبالتالي ال يسمح بحذف والنظر إليو عمى أنو وحدة واحد

المفردات أو إضافة مفردات، ألن ىذا يؤثر عمى صدق وثبات 
االختبار، بينما في القياس الموضوعي يكون التركيز عمى 
المفردة باعتبارىا الوحدة األساسية وليس عمى االختبار ككل، 
ويسمح ىذا النظام بإضافة مفردات أخرى لالختبار أو حذف 

ذلك عمى صدقو أو ثباتو، وىذا يعني بناء  بعضيا دون أن يؤثر
اختبارات مرنة، أي يمكن أن يكون االختبار قصيرًا أو طوياًل أو 
يتميز بالصعوبة أو السيولة، ومن ىنا جاءت الحاجة لبناء 
نظرية في القياس تتصف بالمرونة وتتالفي أوجو القصور في 

معاصرة النظرية الكالسيكية، وقد أدت الجيود إلى تطوير نظرية 
في القياس النفسي والتربوي أطمق عمييا نظرية االستجابة لممفردة 
ويندرج تحتيا مجموعة من النماذج تعرف باسم نماذج االستجابة 

  [26].لممفردة االختبارية
وىدفت ىذه النظرية إلى التغمب عمى مشكالت النظرية        

إطار  الكالسيكية؛ إذ أن االختبارات التحصيمية التي تصمم في
النظرية الحديثة تكون عمى درجة عالية من الموضوعية، ويمكن 
تعميم نتائجيا، كما أنيا تتيح الفرصة لممقارنات بين مجموعات 
متباينة من األفراد؛ بحيث يمكن تقدير قدرة الفرد الذي يطبق 
عميو االختبار بدقة، ومقارنتو بغيره من األفراد، فبناَء وتطوير 

النظرية الكالسيكية يتضمن انتقاء الفقرات المقاييس باستخدام 
وفقًا لمحتواىا وخصائصيا المتعمقة بالصعوبة، والتمييز، وفاعمية 
بدائميا؛ حيث يتم انتقاء الفقرات ذات الداللة التمييزية العالية، 
ومستوى الصعوبة المناسب؛ والذي يناسب الغرض من المقياس 
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طبق عمييا المقياس أو المقدم وتوزيع القدرة في المجموعة التي ي
 [27].االختبار 

وتتكون نظرية االستجابة لممفردة من مجموعة من النماذج       
الرياضية تبين كيفية استجابة مفحوصين من مستويات مختمفة 
لمقدرة عمى المفردات، وتستخدم ىذه النماذج في تقدير بارامترات 

حيث يمكن لممفردات وكذلك بارامترات لإلفراد في ىذه السمات، 
باستخدام القيم التقديرية ليذه البارامترات تفسير أداء كل فرد في 

ألن ىذه السمات يصعب مالحظتيا وقياسيا  االختبار، ونظراً 
نما يستدل عمييا باستخدام ىذه القيم التقديرية  قياسًا مباشرًا، وا 

  [28,29]. ويطمق عمييا السمات الكامنة
تائج االختبارات الموضوعية، وقد اىتم راش بالربط بين ن     

بمعنى أن درجة الفرد في االختبار ال يجب أن تكون لعينة 
األفراد التي استعممت في التدرج األصمي لممفردات التي يشتمل 
عمييا االختبار، كما يجب أن يحصل الفرد عمى الدرجة نفسيا 

 ].30] في كل اختبارين يقيسان القدرة نفسيا أو السمة
ل راش النماذج الرياضية في ترجمة ظواىر الحياة واستعم       

المختمفة، وتكون البداية من واقع المشكمة أو الظاىرة وترجمتيا 
إلى نماذج وسيطة توضح المتغيرات المؤثرة في الظاىرة ثم 
تحويميا إلى نماذج رياضية بحتة يمكن دراستيا وحميا بغض 

دراسة النظر عن معناىا األصمي، ثم إرجاع نتيجة تمك ال
 ].31] الستعماليا وتطبيقيا عمى الظاىرة األصمية

ويقوم نموذج راش عمى عدد من الفروض حددىا كل         
 :[ في4] ؛ عالم[32] كاظم، من
وال تعنى  Unidimensionality أحادية القياس البعد. 1

أحادية القياس بساطة المتغير موضوع القياس، أي بساطة ما 
نما تع نى أن بنود المقياس تكون متجانسة فيما يقيسو البند، وا 

بينيا وتقيس في أساسيا نفس الصفة، ومعنى ذلك أن أي بند 
من البنود المتدرجة الصعوبة يتطمب في حمو نفس النوع من 
اإلجراءات والعمميات السموكية، ولكنيا تختمف فيما بينيا من 

 & Hambletonحيث تدرج صعوبتيا فقط، ويرى

Swaminathan  [33]نو يصعب تحقيق ىذا االفـتراض نظرًا أ

لوجود بعض العوامل التي تؤثر في أداء األفراد عمى االختبار 
مثل مستوى الدافعية، وقمق االختبار، والقدرة عمى اإلجابة 
بسرعة والحكمة االختبارية، والتخمين في إجابة بعض بنود 

 .االختبار
 Localاستقاللية القياس االستقالل المركزي. 2

Independence  ويقصد بيذا االفتراض أن تكون استجابات
الفرد لمبنود المختمفة في االختبار مستقمة استقالاًل إحصائيًا، 
وىذا يعنى أال تؤثر استجابة الفرد إلحدى المفردات عمى 

 :استجاباتو لممفردات األخرى ويتضح ىذا في
وىذا يعنى ثبات  تحرر القياس من توزيع العينة المستخدمة.  أ

تقدير كل من قدرة الفرد وصعوبة البند واستقرارىما بالرغم من 
اختالف عينة األفراد المستخدمة في تدريج المقياس طالما أنيا 

 .عينة مالئمة
وىذا يعنى  تحرر القياس من مجموعة المفردات المستخدمة . ب

ثبات تقدير كل من قدرة الفرد وصعوبة المفردة واستقرارىما 
مجموعة المفردات المستخدمة في القياس، بالرغم من اختالف 

طالما أنيا مفردات مالئمة، وطالما أن ىذه المجموعات المختمفة 
من المفردات تقع عمى ميزان تدرج واحد، أي أنيا تعرف متغيرًا 

 .واحداً 
توازى المنحنيات المميزة لمبنود: فالمنحنيات المميزة لممفردة  .3

جاح الفرد في اإلجابة عمى ىي دوال رياضية تربط بين احتمال ن
مفردة ما والقدرة التي تقيسيا مجموعة المفردات التي يشتمل 
عمييا االختبار، أو ىو انحدار الدرجة التي يحصل عمييا الفرد 

 .في إحدى المفردات عمى قدرتو
وانبثق عن نموذج راش عدة نماذج، لتالئم كل منيا نوعا        

 ج ثنائي التدريجخاصّا من البيانات، منيا: النموذ
(Dicotomous Model)ونموذج التقدير الجزئي ، (PCM) 

(model Partial Credit)ونموذج سمم التقدير ،(Rating 

Scale Model)   الذي يستخدم في البيانات المستمدة من
[. والفكرة 34ساللم التقدير، وأول من طوره ىو العالم اندرش ]

ىي أن كل فقرة تحمل  التي يقوم عمييا نموذج سمم التقدير،



592016
 

8 

شحنة نفسية إجمالية تعبر عن اتجاه الفرد بما يتفق مع تقديره 
لتمك الفقرة، ويقوم النموذج بتقدير ىذه الشحنة لكل فقرة حسب 
الدالة االحتمالية التي يعتمدىا النموذج، حيث أن المعمم الوحيد 

 bi الذي يتعامل معو نموذج سمم التقدير، ىو معمم الصعوبة
 .في مقاييس االتجاىاتوذلك 
ويعرف نموذج التقدير الجزئي بأنو أحد نماذج نظرية       

االستجابة لممفردة متعددة التدريج وييدف إلى تحديد مؤشر 
الصعوبة لكل خطوة من خطوات حل المفردة متعددة االستجابة، 
ويعتبر ىذا النموذج تعميم لنموذج راش في المفردة ثنائية 

 ].4] االستجابة
ولمكشف عن درجة التطابق بين الفقرة ونموذج سمم       

 التقدير، يمكن لمباحث استخدام البرمجية اإلحصائية
(WINSTEPS)  لمحصول عمى بيانات كمية تدّل عمى مقدار

ما تحممو الفقرة الواحدة من شحنة انفعالية دالة عمى االتجاه، أو 
اس فئوي السمة المقاسة، كما أنيا توفر بيانات واقعة عمى مقي

عمى األقل. عالوة عمى ذلك، فإن البرمجية توفر مؤشرات حول 
 .تطابق أفراد العينة مع النموذج المستخدم

 Partial Credit) ويستخدم نموذج التقدير الجزئي      

Model)   مع الفقرات التي يمكن تصحيحيا في عدة مستويات
حيحة التامة من األداء تقع بين اإلجابة الخطأ كميًا واإلجابة الص

 ].3] أي عندما تتعدد فئات مستويات االستجابة لمفقرة
وتجدر اإلشارة إلى أن تحويل الفقرة متعددة المستويات      

لالستجابة إلى فقرة ثنائية غير مالئم في معظم الحاالت حيث 
يغير ذلك في طبيعة التدريج لممقياس وبالتالي قد ييدد الصدق 

 ].35] لممقياس بصورة خطيرة
وُينمذج ىذا النموذج الفيم الجزئي لممسائل متعددة      

الخطوات وىو تعميم لنموذج راش، وبداًل من وجود معممة 
صعوبة واحدة لكل فقرة كما ىو الحال في االستجابة الثنائية فإن 
نموذج التقدير الجزئي يتطمب وجود معممة صعوبة واحدة لكل 

 كن أن يتجاوزىامن المم  (category threshold)عتبة فئة
 .الفرد

فمثاًل إذا كان ىناك خمس فئات أو مستويات لالستجابة       
فإنو سيكون ىناك أربعة معالم لمصعوبة لوجود أربع عتبات 
تفصل ىذه المستويات، ويمثل كل معمم منيا صعوبة االنتقال 
من مستوى إلى المستوى الذي يميو، وقد أطمق ماستر عمى ىذه 

عوبتيا مسمى )صعوبة الخطوات(، والنموذج الحركات ومعالم ص
ال يضع أي قيود عمى معالم ىذه العتبات لذلك يسمح لعتبات 
أي فقرة باالختالف بدون أي اعتبار لعالقتيا بالفقرات األخرى، 
ويتطمب النموذج أن تكون المستويات مرتبة بحيث تمثل األعداد 

عبر ( مستويات األداء المختمفة بحيث ي0،1،2،3الصحيحة )
العدد األقل عن قيمة أقل لمسمة المقاسة، وتجدر اإلشارة إلى أنو 
ال يمكن لمفرد أن يصل المستوى الثالث إال إذا تجاوز المستويات 
التي تسبقو، لكنو ال توجد متطمبات تتعمق بالصعوبة المرتبطة 
بالتقدم من مستوى إلى آخر، فمثاًل قد يكون من الصعب عمى 

ستوى الثاني، لكن بعد وصولو إلى ىذا الفرد الوصول إلى الم
المستوى قد يكون من السيل عميو تجاوزه لممستوى الثالث، 
ويفترض نموذج التقدير الجزئي أن جميع الفقرات تميز بالتساوي 

 ].34] عند جميع مستويات القدرة
ويعد النموذج مناسبًا لمتطبيق عندما تشكل مجموعة من       

[ وىذا ىو مجال 14] ة فقرة عنقوديةالفقرات الثنائية المرتبط
اىتمام الدراسة الحالية حيث فقرة الصواب والخطأ المتعدد ىي 
فقرة عنقودية تتكون من عدة فقرات من نوع الصواب والخطأ 
التي تشترك في نفس المتن، ويتطمب ىذا النموذج تحديدًا مسبقًا 
 لعدد مستويات األداء في ضوء عدد الخطوات المطموب تنفيذىا

( بداًل من الصفر إذا قام 1بنجاح، وُيعطى المفحوص العالمة )
( إذا قام بحل 1( بداًل من )2بحل الخطوة األولى، والعالمة )

( إذا قام بحل الخطوة 2( بداًل من )3الخطوة الثانية، والعالمة )
[، عالمات المستويات عمى أنيا تمثل 3الثالثة، ويفسر ماسترز ]
الخطوات في السؤال التي ينجزىا الفرد  عدد الميمات الجزئية أو

 .بنجاح
 وقد ُبني نموذج التقدير الجزئي اعتمادًا عمى فرضية أن      

تدل عمى صعوبة تخطي الفرد  (k) درجة صعوبة الخطوة
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، وعند اجتياز )k-1بداًل من بقاءه في المستوى ) (k) لمخطوة
بداًل من  (k) فإن االختيار يقع عمى بديل االستجابة (k) الخطوة

(1-k (  في االستجابة عمى الفقرة حيث تؤخذ الخطوات بشكل
 مرتب متسمسل، ويمكن التعبير عن احتمالية وصول الشخص

(n) لمستوى األداء (k) لمفقرة (i) بالعالقة الرياضية التالية: 
 
 
 

 
 العالمة فئة استجابة بدالة المعادلة ىذه وتعرف      

(category response function)، نطاق عمى وتستخدم 
 لمفقرة الصعوبة معممة لتقدير (WINSTEPS) برنامج في واسع
 عن بعضيا االستجابة فئات تفصل التي عتباتيا من عتبة ولكل
 الداخمية المطابقة إحصاءات كذلك البرنامج ويوفر. بعض

 الفقرات خاصية ومنحنيات القدرة لمعممة وتقديرات والخارجية
 Steps) اإلجابة مستويات من ستوىم كل احتمال تحدد التي

probability curves) المفحوص موقع بين الفرق بداللة 
 .المقاسة السمة متصل عمى الفقرة وموقع
 كل داخل الخطوات انجاز الجزئي التقدير نموذج ويتطمب      
 أن يعني ال وىذا ،(معين بترتيب أو ثابت بنظام) بالتتابع مفردة

 تكون أن بالضرورة ليس أنو كما ة،الصعوب متساوية الخطوات
 ىي األولى الخطوة أن أو حميا، في األصعب ىي مفردة آخر

 محدد ترتيب لو وليس يتفاوت المفردات صعوبة فمدى األسيل،
 احتوت واذا المتدرجة، االستجابة نموذج مع الحال ىو كما

راش  نموذج إلى النموذج تحول فقط فئتين عمى المفردة
[36,37.[ 

 اإلحصائية اإلحصائي التحميل برامج أحد ووى:  SPSS برنامج
 أجل من وذلك الباحثين، قبل من واستخداماً  شيوعاً  القت التي
 ويستخدم ألبحاثيم، الالزمة اإلحصائية بالتحميالت القيام

 في لمباحثين الالزمة اإلحصائية التحميالت إلجراء البرنامج
 واإلدارية، واالجتماعية، التربوية، المجاالت من العديد

 شيوعاً  اإلحصائية البرامج أكثر من وىو والزراعية، واليندسية،

 ليا التي والعينات االستبانات تحميل في استخدامو يمكن حيث
 .العممية البحوث في عالقة

 السابقة الدراسات. 4
 اإلحصاءات لتقييم ىدفت بدراسة Johnson [38] قام     

 ،SPSS برنامج باستخدام يةالتربو  العموم في المستخدمة النشطة
 عرض في المتعددة الوسائط استخدام يمكن أنو تبين

 لمباحثين ويمكن ،SPSS  برنامج من المستخرجة اإلحصاءات
 وسرعة، بكفاية الوسائط ىذه مثل استخدام التربوية العموم في
 جراء ممموسة فائدة ووجدت التربوي، التقويم عمميات في حتى

 اإلحصائية المعالجات توضيح في البرنامج ىذا استخدام
 وذلك بأنفسيم، المعالجات بيذه القيام ومن الطمبة، في الخاصة

 بنجاح، البرنامج مع لمتعامل الالزمة األساسيات إلى التعرف بعد
 إلى البرنامج، من المستخرجة اإلحصائية، المعالجات وأدت

 اإلحصائية لمتحميالت واستيعابيم الطمبة فعالية تحسين
  مثل البسيطة بالطرق المتعمقة اإلحصائيات اوخصوص

(ANOVA, T-Test, Chi-Square) 
 فاعمية استقصاء الى ىدفتفقد [ 39] العمي دراسةأما       
 أسئمة ومعايرة األفراد قدرة تقدير في الجزئي التقدير نموذج
 الثانوي الثاني الصف في الكيمياء مادة في الخطوات متعددة
 لمصف الكيمياء مادة في تحصيمي ختبارا اعداد وتم العممي،
 عدد في تختمف سؤاال، 20 من مؤلف العممي الثانوي الثاني

 في وطالبة طالبا( 771) من العينة وتكونت االستجابة، خطوات
 الخطأ أن النتائج من وتبين العممي، الثانوي الثاني الصف
 خطوات عدد بزيادة يزداد األسئمة صعوبة درجة لتقدير المعياري

 المعايرة الفروق متوسطات بين فروق توجد ولم االستجابة،
 األربع المجموعات في المحسوبة األسئمة صعوبة معالم لتقديرات
 والمتدنية، والعميا والعشوائية الكمية المجموعة وىي المختمفة
 قدرات تقديرات بين المعايرة الفروق متوسطات في فروق ووجدت
 فروق توجد لم بينما والمتدنية، ياوالعم العشوائية المجموعة أفراد
 المجموعة أفراد قدرات تقديرات بين المعاير الفرق وسط في

 وتزداد السيل، واالختبار الصعب االختبار في المحسوبة الكمية
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 خطوات عدد بزيادة عام بشكل لالختبار النسبية الكفاية
 مع الصعب لالختبار النسبية الكفاية وتتساوى االستجابة،

 الكفاية تزداد بينما العالية القدرات أصحاب عند الكمي راالختبا
 .جدا المتدنية القدرة اصحاب عند السيل لالختبار النسبية
 تطوير إعادة إلى[ 40] الدين نورو  الشافعي دراسة وىدفت     

 Thurston  األمريكي لمعالم األولية العقمية القدرات اختبارات

 نظرية نماذج أحد ستخدامبا( صالح زكي أحمد الدكتور تعريب)
 التقدير نموذج Partial Credit Model لممفردة االستجابـة
( 657) حجميا بمغ السعودية البيئة من عينة باستخدام الجزئي
 والثانوية( اً طالب 320) المتوسطة المرحمتين طالب من طالباً 

 بيا الخاصة التحميالت الدراسة أجريت وقد طالبًا،( 337)
 الدراسة نتائج أظيرت وقد ،RUMM 2010 مجبرنا باستخدام

 أن المستخدم التحميل بنموذج الخاصة التحميالت خالل من
 تعديميا وتم السعودية البيئة مع تتناسب لم التي الفقرات بعض
 الصعوبة تدريج اختالف اظيرت كما مالءمة، أكثر تصبح كي

 في) تطويره إعادة بعد الصعوبة تدريج عن لالختبار األصمي
 استخدام أن الدراسة نتائج أظيرت كما( الفرعية المقاييس ضبع

 لممفردة االستجابة نظرية نماذج أحد وىو الجزئي التقدير نموذج
 تطوير عمى أدى العقمية القدرات اختبار تطوير مجال في

 بخصائص يتميز جعمو مما وكفاءة فاعمية أكثر بشكل االختبار
 المختمفة العمرية ئحالشرا تصنيف إلى أدت مرتفعة سيكومترية

 بصورة ظير قد وىذا االختبار من قياسيا المستيدف لمقدرة وفقا
 ككل باالختبار الخاصة المعمومات دوال من وجمية واضحة

 معاني) االختبار منيا يتكون التي األربع الفرعية واالختبارات
 يؤدي مما( العدد االستدالل، التفكير، المكاني، اإلدراك الكممات،

 النتائج وقبول موضوعية أكثر بصورة االختبار تخداماس عمى
 .الثقة من أعمى بدرجة عنيا يسفر التي

 مدى إلى التعرف إلى ىدفت دراسة Lui [41] وأجرى       
 في (STATA, SAS, SPSS) الحاسوبية البرامج استخدام
 باستخدام الفروض، تحميل في اإلحصائية، التحميالت إجراء

 نتائج أشارت وقد بينيا، فيما النتائج ومقارنة التربوية، البيانات

 يختارون عندما متنوعة خبرات الباحثين لدى أن إلى الدراسة ىذه
 ألبحاثيم، الالزمة اإلحصائية التحميالت لعمل اإلحصائية الحزم
 الحزم ىذه وتستخدم ،(STATA, SAS ,SPSS) أىميا ومن
 أكثر أن تبين كما اإلحصائي، والتقويم التحميل في مختمفة فنيات
 SPSS  برنامج ىو استخداماً  اإلحصائية الحزم ىذه

 أثر عمى التعرف إلى ىدفت بدراسة[ 42] الراجح وقامت      
 طالبات واتجاىات تحصيل في SPSS برنامج استخدام
 إلى الدراسة نتائج وأشارت اإلحصاء، مقرر في العميا الدراسات

 طالبات سطاتمتو  بين احصائية داللة ذات فروق وجود عدم
 الفروق وكانت البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة
 .التجريبية المجموعة لصالح
 عن الكشف إلى[ 43] السوالمةو  الصمادي دراسةىدفت و      
 تقدير دقة في المتعدد والخطأ الصواب فقرات تصحيح طريقة أثر

. الجزئي التقدير نموذج باستخدام الفقرات وصعوبة األفراد قدرات
 فقرة 35 من يتكون تحصيمي اختبار بناء تم ذلك؛ ولتحقيق
 الصف لطمبة المقررة اإلحصاء وحدة في متعدد وخطأ صواب
 لمعام المعموماتية واإلدارة األدبي الفرعين في الثانوي األول

 873 عمى االختبار وطبق. األردن في 2004/2005 الدراسي
 اختيرت مدارس عشر في لموحدة ستيمدرا بعد وطالبة طالباً 

 أوراق صححت وقد. األولى اربد تربية مديرية من عشوائياً 
 مراعاتيا في متدرجة لمتصحيح طرق أربع باستخدام اإلجابة
 إحصاءات عمى الحصول تم برمجية وباستخدام. الجزئية لممعرفة
 وصعوبة األفراد لقدرات (Big Steps) وتقديرات المطابقة

 التصحيح طريقة بحسب تقديرىا في المعيارية واألخطاء راتالفق
 التقدير لنموذج المطابقين غير والفقرات األفراد استبعاد بعد

 األكثر_ الرابعة التصحيح طريقة أن النتائج أظيرت. الجزئي
 األفراد قدرات تقدير في دقة أكثر_ الجزئية لممعرفة مراعاة

 الثانية، ثم الثالثة، حالتصحي طريقة تمتيا الفقرات، وصعوبة
 الصواب فقرات التصحيح، طرق: المفتاحية الكممات. )فاألولى
 .الجزئي التقدير نموذج لمقياس، الحديثة النظرية المتعدد، والخطأ
  من التحقق محاولة ىإل تـــىدف دــفق [44] دـــمحم ةــدراس اــأم     



 SPSS  
 

11 

 العنقودية االختبارات تحميل في الجزئي التقدير نموذج فاعمية
 حول السابقة الدراسات نتائج لتضارب نظرا راش بنموذج ارنةمق
 تحقيقيا ومدى العنقودية االختبارات تدريج طريقة من كل

 المحك مرجعي عنقودي اختبار الباحث واستخدم لمموضوعية،
 النفسي القياس مقرر في التعمم ناتج بنية مستويات لقياس
 من وطالبة باً طال( 771) من العينة وتكونت التربوي، والتقويم
 الدراسي لمعام المنيا جامعة – التربية بكمية العام الدبموم طمبة

 نموذج استخدام فاعمية الدراسة نتائج وأكدت ،(2009/  2008)
 العنقودية االختبارات وتدريج وتحميل بناء في الجزئي التقدير
 حسن تحقق خالل من راش بنموذج مقارنة المحك مرجعية
 التقدير نموذج مع االختبار من مستمدةال لمبيانات مطابقة
 افتراضات تحقق خالل ومن راش، بنموذج مقارنة أفضل الجزئي
 الموضعي االستقالل – البعد أحادية) لممفردة االستجابة نظرية

 بنموذج مقارنة بفاعمية( المفردة خصائص منحنيات توازى –
 األفراد من لكل الثبات معدل ارتفاع خالل من وكذلك راش،

 استخدام عند عنو الجزئي التقدير نموذج باستخدام لعناقيدوا
 الطالب مستوى اختالف برغم التدريج ثبات وتبين راش، نموذج
 دالة ارتفاع واتضح راش، بنموذج مقارنة أعمى ودقة بكفاءة

 مقارنة الجزئي التقدير نموذج استخدام عند االختبار معمومات
 العناقيد معمومات دالة قياس في الدقة وتحقق راش، بنموذج
 .االختبار ودالة
 عمى التعرف إلى ىدفت دراسة[ 47] زيد أبو أجرىو       

( واالستقرار الضبط) السببي العزو ومكونات االتجاىات،
 الجامعية المرحمة طالبات لدى SPSS برنامج بإتقان وعالقتيا
 من طالبة( 96) من العينة وتكونت العميا، الدراسات وطالبات

 (والدكتوراه الماجستير) العميا الدراسات وطالبات الجامعة الباتط
 بين إحصائياً  دالة فروق وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت
 الجامعية، المرحمة في SPSS لبرنامج المتقنات الطالبات
 العميا، الدراسات مرحمة في SPSS لبرنامج المتقنات والطالبات

 وتم العميا، الدراسات رحمةم في المتقنات الطالبات لصالح وذلك
  SPSS برنامج استخدام ميارات ضوء يـف ةـــالدراس جـــنتائ رــتفسي

 .االتقان ومتغير
 نموذج عمى الضوء بتسميط[ 46] الخولي دراسة واىتمت      
 في المعاصرة االتجاىات كأحد التدريج متعدد الجزئي التقدير
 يغةالص استنتاج خالل من نظرية ناحية من الموضوعي القياس

 برامج وأىم خصائصو، أىم في والبحث لمنموذج، الرياضية
 ومتعددة ثنائية المفردات تدريج في المستخدمة الحاسوب
 خالل من تطبيقية ناحية ومن ،Parscale كبرنامج االستجابة

 ثنائية مفردات من مكون افتراضي اختبار مفردات تدريج
 Parscale بالحاسو  برنامج باستخدام وذلك االستجابة، ومتعددة
 .مشتركة قياس ووحدة مشتركة أصل بنقطة مشترك مقياس عمى
 مدى الستقصاء ىدفت فقد[ 45] الشافعي دراسة أما     
 ببرنامج االحصائية المالئمة مؤشرات استخدام امكانية

(Winsteps) االستجابات عن الناتجة البيانات عن الكشف في 
لى المالئمة، غير  المالئمة عدم جاباتاست تأثير عمى التعرف وا 
 من العينة وتكونت االختبارية، لممفردات الصعوبة تقديرات عمى
 العام التعميم من اإلعدادي الثاني الصف طمبة من طالباً ( 746)

 جبر لمادة وفقاً  اعد اختبار الباحث واستخدم النوعي، دون
 برنامج قدرة عدم إلى الدراسة وتوصمت االعدادي، الثاني الصف
 اكتشاف في (Winsteps) الدراسة في لمستخدما التحميل
 لمدراسة المحددة المالئمة عدم حاالت من العظمى الغالبية
 خالل من ،(جدية عدم جماعي، غش فردي، غش) الحالية
( والتباعدي التقاربي) بالبرنامج المتضمنان المالئمة مؤشري
 التأثير وأن الحاالت، ىذه مثل كشف في فعاليتيما افترض والذي

 مؤشرات عمى المالئمة عدم حاالت الستجابات العكسي لسمبيا
 اختبار) المستخدم التحميل اختبار لمفردات االحصائية المالئمة
 تبين وأخيراً  المفردات، عن حقيقية غير صورة يعطي مما( المقال

 المالئمة عدم حاالت باستجابات الخاصة الحذف اجراءات أن
 أثرت البرنامج عمييا يتعرف ولم الحالية بالدراسة حددت والتي
 .المستخدم باالختبار الخاصة الصعوبة تقديرات عمى وبشدة

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب
  التقدير أنموذج تناولت التي الدراسات تتنوع :دافـــلألى ةـــبالنسب
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 األفراد قدرة تقدير في[ 39] العمي دراسة استخدمتو فقد الجزئي،
 الصف في الكيمياء مادة في لخطواتا متعددة أسئمة ومعايرة
[ 40] الدين نور الشافعي؛ ودراسة العممي، الثانوي الثاني

 ودراسة األولية، العقمية القدرات اختبارات تطوير إعادة استيدفت
 فقرات تصحيح طريقة أثر عن الكشف[ 43] السوالمة الصمادي؛
 وصعوبة األفراد قدرات تقدير دقة في المتعدد والخطأ الصواب
 العنقودية االختبارات تحميل في[ 44] محمد ودراسة الفقرات،
 كأحد درستو[ 46] الخولي ودراسة راش بنموذج مقارنة

 نظرية ناحية من الموضوعي القياس في المعاصرة االتجاىات
 ودراسة لمنموذج، الرياضية الصيغة استنتاج خالل من

 راتمؤش استخدام امكانية مدى الستقصاء وىدفت[ 45]الشافعي
 عن الكشف في (Winsteps) ببرنامج االحصائية المالئمة
 استفادت وقد. المالئمة غير االستجابات عن الناتجة البيانات
 .الدراسة أىداف تحديد في ذلك من الحالية الباحثة
 في كما( 873) بين ما العينة أعداد تراوحتفقد  :لمعينة بالنسبة
 ].45] الشافعي سةدرا في كما[ 43] السوالمة، الصمادي؛ دراسة

 تناولت فقد الدراسات تناولتيا التي التعميمية المراحل اختمفتو 
 الصمادي؛ ودراسة التربوي، الدبموم مرحمة[ 44] محمد دراسة

 المتوسطة،[ 45] الشافعي ودراسة الثانوي،[ 43] السوالمة،
 نور الشافعي؛ دراسة في كما والثانوي المتوسط بين والمقارنة
 المرحمة تحديد في ذلك من الحالية الباحثة استفادتو [ 40] الدين

 .الحالي البحث لعينة العمرية
 حيث متنوعة، نتائج إلى الدراسات توصمت: فقد نتائجملبالنسبة 
 لالختبار النسبية الكفاية أن إلى[ 39] العمي دراسة توصمت

 دراسة وتوصمت االستجابة، خطوات عدد بزيادة عام بشكل زدادت
 التقدير نموذج استخدام أن إلى[ 40] الدين نور الشافعي؛
 مما وكفاءة فاعمية أكثر بشكل االختبار تطوير عمى أدى الجزئي
 الصمادي؛ ودراسة مرتفعة، سيكومترية بخصائص يتميز جعمو

 - الرابعة التصحيح طريقة أن إلى توصمت[ 43] السوالمة
 قدرات تقدير في دقة أكثر -الجزئية لممعرفة مراعاة األكثر
 إلى[ 44] محمد دراسة وتوصمت. الفقرات وصعوبة داألفرا

 وتدريج وتحميل بناء في الجزئي التقدير نموذج استخدام فاعمية
 راش، بنموذج مقارنة المحك مرجعية العنقودية االختبارات

 التحميل برنامج قدرة عدم إلى توصمت[ 45] الشافعي ودراسة
 بيةالغال اكتشاف في (Winsteps) الدراسة في المستخدم
 وتوصمت. لمدراسة المحددة المالئمة عدم حاالت من العظمى
 تحسين في ساىم SPSS برنامج أن إلى Johnson [38] دراسة
 دراسة وتوصمت اإلحصائية، لمتحميالت واستيعابيم الطمبة فعالية

 تحصيل في SPSS برنامج استخدام أن إلى[ 42] الراجحي
 كما اإلحصاء، مقرر في العميا الدراسات طالبات واتجاىات
 ومكونات االتجاىات، أن إلى[ 47] زيد أبو دراسة توصمت
 برنامج بإتقان عالقة وليا( واالستقرار الضبط) السببي العزو

SPSS العميا الدراسات وطالبات الجامعية المرحمة طالبات لدى .
 في الدراسات نتائج استعراض من الحالية الباحثة واستفادت

 .الحالية الدراسة نتائج فسيروت الدراسة، فروض تحديد
 واإلجراءات الطريقة. 5

 الدراسة منهجأ. 
 ييتم الذي التحميمي الوصفي المنيج الباحثة استخدمت     

 حيث من الواقع، في ىي كما ويصفيا لمظاىرة، الراىنة بالحالة
 حاليًا، فييا السائدة واالتجاىات والممارسات الظروف طبيعة
 المصاحبة والعمميات لنشاطاتا بوصف المنيج ىذا وييتم

 كمياً  تعبيراً  عنيا ويعبر الظواىر، ىذه بين السائدة والعالقات
 الظاىرة، ىذه عالقات فيم إلى لموصول يؤدي بشكل وكيفياً 

 الواقع تطوير في تساعد وتعميمات استنتاجات إلى لموصول
 .الممموس

 الدراسة مجتمعب. 
 الدراسات وطالبات طالب جميع من الدراسة مجتمع تكون     
 .والطائف القرى وأم العزيز عبد الممك جامعات في العميا
 الدراسة عينةج. 
 جامعات في وطالبة طالباً ( 195) من الدراسة عينة تكونت     
  يــف حـوضــم وــــى اــمــك فـــائــوالط رىــــالق وأم زـــزيــالع دــــعب كـــالمم

 :التالي الجدول
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 1 جدول
 والطائف القرى وأم زالعزي عبد الممك جامعات في الدراسة عينة أعداد

 جممة طالبات طالب الجامعة
 65 31 34 الممك عبد العزيز

 71 36 35 أم القرى
 59 25 34 الطائف

 195 92 103 العدد الكمي
وقد تم اختيار العينة في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

  ىـ1435/1436
 أداة الدراسةد. 
 SPSS  مقياس االتجاىات نحو برنامج 

يدف ىذا المقياس إلى تقدير معتقدات ومشاعر طالب ي        
الدراسات العميا في جامعات الممك عبد العزيز وأم القرى 

 SPSS  والطائف نحو برنامج
( عبارة أمام 65تكون المقياس في صورتو النيائية من )و       

كل عبارة خمسة بدائل، ويكمف الطالب بقراءة كل عبارة جيدًا 
 .( أسفل االختيار المناسب لو√) والتفكير، ووضع عالمة

 ب عمى )خمس درجات = موافقـالــل الطــيحص :اتــر الدرجـــتقدي

= موافق، ثالث درجات = متردد، درجتين =  جدا، أربع درجات
أرفض، درجة واحدة = أرفض بشدة( عن كل سؤال من األسئمة، 

 .( درجة325أي أن النياية العظمى ىي )
 :صدق المقياس

الدراسة الحالية باستخدام صدق المحكمين،  قامت الباحثة في -أ
حيث عرضتو عمى تسعة محكمين من أساتذة عمم النفس 
التربوي، وطمب من كل منيم إبداء الرأي حول وضوح العبارات 
 ومدى تعبيرىا عن اتجاىات طالب الدراسات العميا نحو برنامج

SPSS وتقرير مدى مناسبة ومالئمة الفقرات لعمر عينة ،
( يوضح النسب المئوية التفاق 2والجدول التالي رقم )الدراسة. 

 :المحكمين عمى كل محور من المحاور السابقة
 2جدول 

 النسب المئوية التفاق أراء المحكمين حول صالحية فقرات المقياس
 النسبة المئوية السؤال

 %88.8 ؟SPSS: ىل العبارات واضحة وتعبر عن اتجاىات طالب الدراسات العميا نحو برنامج 1س
 %77.7 : ىل العبارات مناسبة ومالءمة لعمر عينة الدراسة؟2س

وُأخذ بالمقترحات التي قدموىا حول ىذه األمور، وعدلت       
وعرضت عمييم مرة أخرى واتفق المحكمون عمى مالءمة ىذا 

 .المقياس بعد إجراء التعديالت الالزمة

قامت الباحثة الحالية أيضا بحساب الصدق باستخدام  -ب
"صدق التجانس الداخمي لالختبار"، وذلك عن طريق حساب 

 .معامل االرتباط بين الدرجة الكمية ودرجة كل عبارة
 3جدول 

 معامالت التجانس الداخمي بين الدرجة الكمية ودرجة كل بعد
 معامل االرتباط رةرقم العبا معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.75 18 0.76 35 0.67 52 0.77 
2 0.69 19 0.74 36 0.66 53 0.78 
3 0.79 20 0.79 37 0.75 54 0.74 
4 0.66 21 0.89 38 0.74 55 0.68 
5 0.84 22 0.71 39 0.81 56 0.84 
6 0.71 23 0.64 40 0.83 57 0.86 
7 0.88 24 0.78 41 0.72 58 0.74 
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8 0.76 25 0.79 42 0.73 59 0.68 
9 0.76 26 0.76 43 0.76 60 0.69 
10 0.72 27 0.74 44 0.77 61 0.83 
11 0.68 28 0.73 45 0.83 62 0.84 
12 0.78 29 0.73 46 0.82 63 0.75 
13 0.69 30 0.78 47 0.83 64 0.76 
14 0.67 31 0.74 48 0.82 65 0.75 
15 0.67 32 0.68 49 0.73   
16 0.74 33 0.64 50 0.66   
17 0.85 34 0.68 51 0.73   

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط      
بين الدرجة الكمية ودرجة كل فقرة، ذات قيم عالية وىى دالة عند 

، مما يشير الى درجة عالية من االتساق الداخمي 0.01مستوى 
 .ليذا االختبار
 :ثبات المقياس

ي الدراسة الحالية بحساب الثبات بطريقة قامت الباحثة ف      
إعادة االختبار بفاصل زمني أسبوعين عمى العينة االستطالعية 

، مما يدعو إلى 0.83(، وبمغت قيمة معامل الثبات 37)ن = 
 .الثقة في النتائج التي يمكن التوصل الييا

 :إجراءات الدراسة
مك عبد الحصول عمي موافقة عمداء كمية التربية بجامعات الم -

العزيز وأم القرى والطائف، وذلك بعد الحصول عمى موافقة 
 .وكالء تمك الجامعات

التوجو إلى كميات التربية وتوزيع المقياس عمى طالب  -
 .وطالبات الدراسات العميا

 .التحميل اإلحصائي -
 نتائج ومناقشتها. ال6

ما مدى توافق بيانات مقياس ": األول عمى لسؤالاينص      
وفق نظرية  SPSS طمبة الدراسات العميا نحو برنامجاتجاىات 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة " استجابة الفقرة؟
 :بالتحقق من االفتراضات األساسية لمنموذج عمى النحو التالي

 :أوال: أحادية البعد
قامت الباحثة بإجراء التحميل العاممي بطريقة تحميل        

 ,Principle Components Analysis) المكونات الرئيسة

PCA)والتدوير تبعًا لمحاور متعامدة ، (Varimax)  حيث
( عوامل، فسر العامل األول منيا 5أفرز التحميل عن )

( من التباين، وفسرت جميع العوامل ما نسبتو 30.01)%
( قيم الجذور 4من التباين الكمي. ويبين الجدول ) 48.13%
 :ين المفسر لكل عامل، ونسبة التبا(Eigenvalues) الكامنة

 4جدول 
 قيم الجذور الكامنة والتباين المفسر

 نسبة الجذر الكامن االول الى نسبة الجذر الكان الثاني نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
1 15.003 30.006 3.424 
2 4.381 8.762 
3 1.845 3.690 
4 1.574 3.148 
5 1.261 2.522 
جدول السابق تحقق افتراض أحادية البعد يتضح من ال     

وذلك لزيادة النسبة بين الجذر الكامن لمعامل األول إلى الجذر 
 (.3.424( والتي تساوي )2الكامن لمعامل الثاني عن القيمة )

أدنى كحد Georgiev [52]  وىي القيمة التي اشترطيا     
أي لتحقق افتراض أحادية البعد، وىذا يعني وجود عامل واحد 

أن ىناك سمة واحدة أو قدرة واحدة لفقرات مقياس اتجاىات 
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كما يتضح ذلك  SPSS طالب الدراسات العميا نحو برنامج
لقيم الجذور الكامنة   Scree Plot أيضًا من التوزيع البياني

 (.1) لمعوامل كما في شكل

 1 شكل
 الرسم البياني لقيم الجذور الكامنة

 :لموضوعيثانيا: افتراض االستقالل ا
ويشير إلى عدم تأثر اإلجابة عن أي مفردة من مفردات       

المقياس باإلجابة عن أي مفردة أخرى تأثرًا سالبًا أو موجبًا أي 
أن افتراض االستقالل الموضعي يتحقق إذا كان احتمال اإلجابة 
الصحيحة عن مفردة ما من مفردات المقياس ال يرتبط باحتمال 

 .أي مفردة أخرىاإلجابة الصحيحة عن 
وقد قامت الباحثة بالتحقق من االستقالل الموضعي عن      

طريق حساب معامالت االرتباط بين فقرات المقياس، وقد 
تراوحت معامالت االرتباط بين فقرات المقياس لممجموعة العميا 

(، وتراوحت 70.0( بمتوسط قدره )40.00،0.11بين )
لممجموعة الدنيا بين  معامالت االرتباط بين فقرات المقياس

(، كما تراوحت معامالت 0.11( بمتوسط قدره )0.18، 0.02)
، 0.09االرتباط بين فقرات المقياس لكل أفراد العينة بين )

(، ويتضح من خالل ذلك انخفاض 0.16( بمتوسط قدره )0.22
قيمتي متوسطي معامالت االرتباط بين المفردات لممجموعة 

ن قيمة متوسط معامالت االرتباط بين العميا والمجموعة الدنيا ع
المفردات لمعينة ككل، كما يتضح أيضًا اقتراب جميع معامالت 
االرتباط من الصفر، وىذا يدل عمى تحقق افتراض االستقالل 

 ].48الموضعي لفقرات المقياس ]
 Item Characteristic: ثالثا: افتراض منحنى خصائص الفقرة

Curve-ICC 
إلى االستجابة الصحيحة عمى المفردة احتمال التوصل       

كدالة لمسمة الكامنة أو القدرة المقاسة في ضوء األداء عمى 
المفردات. ويعتبر من المفاىيم الرئيسة في نظرية االستجابة 
لممفردة، وتوضح الرسوم البيانية ليذا المنحنى احتمال التوصل 

ة أو إلى االستجابة الصحيحة عمى المفردة كدالة لمسمة الكامن
 .المقاسة في ضوء األداء عمى المفرداتالقدرة 
ولمتحقق من ىذا االفتراض، تم استخراج منحنى خصائص       

( منحى 2المفردة لكل من مفردات المقياس ويظير الشكل )
( كمثال من مفردات المقياس في 20خاصية المفردة رقم )

 :صورتو النيائية وفقًا لنموذج التقدير الجزئي

 2شكل 
 ( في المقياس وفقًا لنموذج22المفردة ) منحى
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 Speediness  رابعًا: افتراض التحرر من السرعة
[ أن إخفاق بعض األفراد في 49] أشار عبد الحافظ      

اإلجابة يعزى الى انخفاض قدراتيم وليس بتأثير عامل السرعة 
عمى إجابتيم أي أنيم يفشمون بسبب محدودية قدرتيم، وليس 

 .غير كاف لموصول إلى الفقرة واإلجابة عمييا بسبب أن الوقت
وىذا االفتراض ال يتناسب مع طبيعة مقياس اتجاىات      

حيث ال يتم تحديد  SPSS طالب الدراسات العميا نحو برنامج
زمن لإلجابة عمى بنود المقياس، فالمقياس ليس محدد بزمن، 

 .وىو بذلك متحرر من عامل السرعة
عمى أنو: ما مدى مطابقة فقرات ينص الفرض الثاني      

 SPSS مقياس اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحو برنامج

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم  لنموذج التقدير الجزئي
 (goodness –of –Fit –test)افتراض حسن المطابقة

لالستجابات عن فقرات المقياس تم إدخال البيانات الخاصة 
( فردًا عمى جميع فقرات 195م )باستجابة أفراد الدراسة وعددى

( فقرة وأخضعت البيانات لمتحميل باستخدام 65المقياس وعددىا )
بيدف  ،تبعًا لتدريج ليكرت الخماسي (WINSTEPS) برنامج

الكشف عن األفراد غير المطابقين لنموذج التقدير الجزئي، 
ولتحقيق ذلك تم تقدير قدرة كل فرد والخطأ المعياري في قياس 

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من قيم القدرة 
إحصاءات المطابقة الداخمية والخارجية ومتوسطات المربعات 

 (:5لممطابقة الداخمية والخارجية، كما يتضح في الجدول )
 5 جدول

 (65والمفردات  195ئي )األفراد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من إحصاءات المطابقة لألفراد حسب نموذج التقدير الجز 
 INFIT الخطأ المعياري في التقدير القدرة  

 إحصائي المطابقة الداخمية
OUTFIT 

 إحصائي المطابقة الخارجية 
 متوسط المربعات

MNSQ 

 قيمة اإلحصائي 
ZSTD 

 متوسط المربعات
MNSQ 

 قيمة اإلحصائي 
ZSTD 

0.2 - 1.01  0.3- 0.99 0.12 0.36 المتوسط الحسابي  
 1.3 0.50 1.4 0.44 0.00 2.26 االنحراف المعياري

 لمتوسطات الحسابي المتوسط أن ،(5) الجدول من يتضح     
 أن كما ،(0.99) بمغت لألفراد الداخمية (MNSQ) المربعات
 الخارجية (MNSQ) المربعات لمتوسطات الحسابي المتوسط
 الوضع وىو صحيح الواحد من قريبة قيم وىي( 1.01) بمغت
 إحصائي قيم متوسط أن يتبين كما. النموذج يتوقعو الذي

 بمغ ليا المعياري واالنحراف( 0.3 -) بمغ قد الداخمية المطابقة
( 1صفر،) ىي النموذج يفترضيا التي المثالية والقيم( 1.4)

 الخارجية المطابقة إحصائي قيم متوسط أن وكما التوالي، عمى
 والقيم ،(1.3) بمغ ليا عياريالم واالنحراف ،(0.2 -) بمغ قد

 .التوالي عمى( 1صفر،) ىي النموذج يفترضيا التي المثالية
 6 جدول

 (65 والمفردات 195 األفراد)الجزئي التقدير نموذج حسب لممفردات المطابقة إحصاءات من لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 INFIT الخطأ المعياري في التقدير الصعوبة  

 ي المطابقة الداخميةإحصائ
OUTFIT 

 إحصائي المطابقة الخارجية 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 0.0 1.01 0.01 - 1.00 0.07 0.50 المتوسط الحسابي
 1.8 0.15 1.6 0.12  0.02 0.49 االنحراف المعياري

(، أن المتوسط الحسابي لمتوسطات 6)يتضح من الجدول       
(، كما أن 1.00الداخمية لممفردات بمغت ) (MNSQ) المربعات

الخارجية  (MNSQ) المتوسط الحسابي لمتوسطات المربعات
( وىي قيم قريبة من الواحد صحيح وىو الوضع 1.01بمغت )

الذي يتوقعو النموذج. كما يتبين أن متوسط قيم إحصائي 
( واالنحراف المعياري ليا بمغ 0.1 -قد بمغ ) المطابقة الداخمية

( 1( والقيم المثالية التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،1.6)
عمى التوالي، وكما أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية 
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(، والقيم 1.8(، واالنحراف المعياري ليا بمغ )0.0قد بمغ )
 .والي( عمى الت1المثالية التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،

[ بأنو إذا كانت قيمة إحصائي 50وُيشير الموسوي ]     
( أو يقل عن 2المطابقة الخارجية والداخمية لألفراد يزيد عن )+

( فإن قدرة الفرد تعد غير متطابقة مع قدرات مجموعة 2-)
األفراد، لذا فإن ىؤالء يجب استبعادىم من التحميل ألن 

النموذج، كأن يستجيب استجاباتيم الممحوظة تبتعد عن توقعات 
لفقرة ما في المقياس بالموافقة رغم أن اتجاىو نحوىا ال يتسق مع 

 .الشحنة االنفعالية
 ( فردًا غير مطابقين لمنموذج وتمت إعادة81اد )ـم استبعـــت      

التحميل مرة أخرى لمكشف عن الفقرات غير المطابقة لمنموذج،  
أ المعياري وتم تقدير معمم القدرة لكل فرد باإلضافة إلى الخط

لكل فرد، وكذلك المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من 
قيم إحصاءات المطابقة الداخمية والخارجية ومتوسطات 
المربعات لممطابقة الداخمية والخارجية لألفراد حسب نموذج 

 :التقدير الجزئي
( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 7والجدول )

عالم القدرة والخطأ المعياري في قياس ىذه من تقديرات م
   التقديرات، باإلضافة إلى إحصائيات المطابقة الداخمية

 .والخارجية لألفراد
 7جدول 

فراد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من إحصاءات المطابقة لألفراد حسب نموذج التقدير الجزئي بعد حذف األفراد غير المطابقين )األ
 (65لمفردات وا 114

 INFIT الخطأ المعياري في التقدير القدرة  

 إحصائي المطابقة الداخمية
OUTFIT 

 إحصائي المطابقة الخارجية 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 0.3- 1.02 0.4- 1.00 0.12 0.36 المتوسط الحسابي

 1.5 0.23 1.5 0.49 0.00 0.27 يارياالنحراف المع
 لمتوسطات الحسابي المتوسط أن ،(7) الجدول من يتضح     

 غير األفراد حذف بعد لألفراد الداخمية (MNSQ) المربعات
عادة المالئمين  المتوسط أن كما ،(1.00) بمغ التحميل وا 
 بمغت الخارجية (MNSQ) المربعات لمتوسطات الحسابي

 الذي الوضع وىو صحيح الواحد من ريبةق قيم وىي( 1.02)
 المطابقة إحصائي قيم متوسط أن يتبين كما. النموذج يتوقعو

( 1.5) بمغ ليا المعياري واالنحراف( 0.4 -) بمغ قد الداخمية
 عمى( 1صفر،) ىي النموذج يفترضيا التي المثالية والقيم

 غبم قد الخارجية المطابقة إحصائي قيم متوسط أن وكما التوالي،
 المثالية والقيم ،(1.5) بمغ ليا المعياري واالنحراف ،(0.3 -)

.التوالي عمى( 1صفر،) ىي النموذج يفترضيا التي

 8 جدول
 المطابقين غير األفراد حذف بعد الجزئي التقدير نموذج حسب لممفردات المطابقة إحصاءات من لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 (65 اتالمفرد ،114 األفراد)
 INFIT الخطأ المعياري في التقدير الصعوبة  

 إحصائي المطابقة الداخمية
OUTFIT 

 إحصائي المطابقة الخارجية 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 0.00 1.02 0.1- 1.00 0.09 0.0 المتوسط الحسابي
 1.5 0.18 1.3 0.14 0.02 0.05 االنحراف المعياري

( أن المتوسط الحسابي لمتوسطات 8يتضح من الجدول )      
الداخمية لممفردات بعد حذف األفراد غير  (MNSQ) المربعات

عادة التحميل بمغ ) (، كما أن المتوسط 1.00المالئمين وا 
الخارجية بمغت  (MNSQ) الحسابي لمتوسطات المربعات
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من الواحد صحيح وىو الوضع الذي  ( وىي قيم قريبة1.02)
يتوقعو النموذج. كما يتبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة 

( 1.3( واالنحراف المعياري ليا بمغ )0.1 -الداخمية قد بمغ )
( عمى 1والقيم المثالية التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،

   التوالي، وكما أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية قد
 (، والقيم المثالية1.5(، واالنحراف المعياري ليا بمغ )0.00بمغ )

 .( عمى التوالي1التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،
وعند تفحص قيم إحصائي المطابقة الخارجية والداخمية      

( مفرده من مفردات المقياس تجاوزت 12لممفردات تم استبعاد )
 ( حسب2-( أو تقل عن )2حدود المالئمة التي تزيد عن )+
( قيم العبارات 5لجدول التالي )نموذج التقدير الجزئي ويظير ا

 :مالئمةال غير
 9جدول 

 العبارات التي تجاوزت حدود المالئمة وفقًا لنموذج التقدير الجزئي
 الصعوبة رقم المفردة م

 
 OUTFIT INFIT الخطأ المعياري

STD MNSQ STD MNSQ 

1 6 -0.04 0.09 -3.05 1.26 -2.96 0.81 
2 10 0.38 0.08 -3.03 1.03 -2.9 1.19 
3 15 0.04 0.09 -2.58 1.13 -2.55 1.33 
4 17 0.73 0.08 -2.52 1.14 -2.45 1.2 
5 19 -0.82 0.13 -2.35 0.95 -2.37 0.78 
6 23 -0.34 0.08 -2.31 1.01 -2.35 0.75 
7 29 0.05 0.09 -2.28 0.97 -2024 0.76 
8 31 -0.01 0.08 -2.21 1.08 -2.15 0.76 
9 36 -0.64 0.11 -2.81 1.01 -2.03 0.84 
10 56 0.45 0.06 -3.05 0.78 2.02 1.3 
11 60 0.9 0.08 -3.03 0.77 2.09 1.75 
12 61 0.7 0.08 -2.58 0.82 3.99 0.75 
فقرة( أعيد  21المطابقة وعددىا ) غيربعد حذف المفردات       

يرات متحررة لكل من التحميل لممرة الثالثة لمحصول عمى تقد
( نتائج 10قدرات األفراد وصعوبة الفقرات، ويمخص الجدول )
 :التحميل لمقيم المحررة لقدرات األفراد، عمى النحو التالي

 12جدول 
المالئمة  غيرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من إحصاءات المطابقة لألفراد حسب نموذج التقدير الجزئي بعد حذف األفراد والمفردات 

 (53المفردات  114)األفراد 
 INFIT الخطأ المعياري في التقدير القدرة 

 إحصائي المطابقة الداخمية
OUTFIT 

 إحصائي المطابقة الخارجية 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 0.3- 1.02 0.3- 1.02 0.13 0.47 المتوسط الحسابي
 1.4 0.56 1.5 0.58  0.01 0.25 االنحراف المعياري

( أن المتوسط الحسابي 10يتضح من الجدول )      
 لمتوسطات المربعات الموزونة لقيم إحصائي المطابقة الداخمي

MNSQ  مالئمة ال غيرلألفراد بعد حذف األفراد والمفردات
الي كما ( وىو الوضع المث21.0لنموذج التقدير الجزئي بمغ )

 يتوقعو النموذج، كما أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الداخمية

(ZSTD) ( 1.5( واالنحراف المعياري ليا قد بمغ )0.3-بمغ )
( عمى 1والقيم المثالية التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،

التوالي. ويالحظ أيضا أن المتوسط الحسابي لمتوسط المربعات 
يساوي  MNSQ ة الخارجيالموزونة لقيم إحصائي المطابق

( وىو قريب جدًا من الوضع المثالي الذي يتوقعو 1.02)
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 (ZSTD) النموذج، وأن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية
( 1.4( بينما االنحراف المعياري ليا يساوي )0.3-قد بمغ )

( عمى 1والقيم المثالية التي يفترضيا النموذج ىي )صفر،
 .التوالي

 11دول ج
 غيرلمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من إحصاءات المطابقة لممفردات حسب نموذج التقدير الجزئي بعد حذف األفراد والمفردات ا

 (53المفردات  114المالئمة )األفراد 
 INFIT الخطأ المعياري في التقدير الصعوبة   

 إحصائي المطابقة الداخمية
OUTFIT 

  إحصائي المطابقة الخارجية
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 متوسط المربعات

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي 

ZSTD 
 0.1 1.02 0.0  1.00 0.09 0.00  المتوسط الحسابي
 1.2 0.17  1.00 0.11  0.02 0.44 االنحراف المعياري

 لمتوسطات الحسابي المتوسط أن( 11) الجدول من يتضح     
 MNSQ الداخمي المطابقة إحصائي لقيم الموزونة المربعات
 لنموذج المالئمين غير والمفردات األفراد حذف بعد لممفردات
 الوضع من جداً  قريب وىو ،(1.00) يساوي الجزئي التقدير
 إحصائي قيم متوسط أن كما النموذج، يتوقعو كما المثالي
 ليا المعياري واالنحراف( 0.0) بمغ( ZSTD) الداخمية المطابقة

 النموذج يفترضيا التي المثالية القيم من وتقترب( 1.00) مغب قد
 المتوسط أن أيضاً  ويالحظ التوالي، عمى( 1صفر،) وىي

 المطابقة إحصائي لقيم الموزونة المربعات لمتوسط الحسابي
 الوضع من جداً  قريب وىو( 1.02) يساوي MNSQ الخارجي
 المطابقة يإحصائ قيم متوسط وأن النموذج، يتوقعو الذي المثالي

 ليا المعياري االنحراف بينما( 0.1) بمغ قد( ZSTD) الخارجية
 التي المثالية القيم من ما نوعاً  قريبة وىي( 1.2) يساوي

 .التوالي عمى( 1صفر،) وىي النموذج يفترضيا
 الفقرات صعوبة من لكل المتحررة القيم عمى الحصول تم     

 معامل قيمة وبمغت فردًا،( 119) األفراد وقدرات فقرة( 53)

 الدراسات طمبة اتجاىات مقياس تحميل عند الفقرات بين الفصل
( 4.57) الجزئي التقدير نموذج حسب SPSS برنامج نحو

 كافية تعد المقياس فقرات فإن( 2) عن تزيد القيمة ىذه أن وحيث
 معامل قيمة بمغت وكذلك نقيسو، الذي السمة متصل لتعريف
 تدل وىي( 2) من قريبة قيمة وىي (1.60) األفراد بين الفصل
 .الفقرات بين الفصل في كافية تعد أيضاً  األفراد عينة أن عمى
 لمقياس المعمومات دالة ما: أنو عمى الثالث الفرض ينص

 ؟SPSS برنامج نحو الطالب اتجاىات
" معمومات دالة" حساب تم الفرض ىذا صحة من ولمتحقق      

 ،SPSS برنامج نحو لدراساتا طمبة اتجاىات لمقياس االختبار
 االستجابة لنظرية الرئيسية المفاىيم من تعد المعمومات ودالة

 يمكن وحيث المقدر، الشيء في الدقة مقدار ُتمثل فيي لممفردة،
 دالة لمنحنى ارتفاع أقصى من المعمومات كمية تحديد

 . القدرة مستويات من مستوى أي عند المعمومات،
 نموذج وفق المقياس المعمومات ةدال التالي الجدول ويظير
 :الدارسة ىذه في المستخدم الجزئي التقدير

 12 جدول
 الجزئي التقدير لنموذج وفقاً  المقياس معمومات دالة قيم

 القدرة أكبر قيمة النموذج
 0.04 62.96 نموذج التقدير الجزئي

يتضح من الجدول السابق أن أكبر قيمة لدالة المعمومات 
وفقًا لنموذج  SPSSت الطالب نحو برنامج لمقياس اتجاىا

( ويبين الشكل 0.04( عند قدرة )62.96التقدير الجزئي بمغت )

التالي منحنى دالة المعمومات لممقياس وفقًا لنموذج التقدير 
 الجزئي:
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 3شكل 
 دالة المعمومات لممقياس وفقا لنموذج التقدير الذاتي

ومات لمقياس ( منحنى دالة المعم3يوضح الشكل )      
وفقًا لنموذج  SPSS اتجاىات طمبة الدراسات نحو برنامج

التقدير الجزئي، ويظير المنحنى عمى شكل منحنى جرسي يمثل 
العالقة بين مستويات القدرة وكمية المعمومات التي يقدميا 
المقياس عند كل مستوى من مستويات القدرة، حيث تزداد كمية 

ج التي تالحظ عمى المحور المعمومات عند نقطة صفر التدري
السيني وتنخفض عند األطراف، وىذا يعني أن المقياس يعطي 
معمومات أكبر عن األفراد ذوي االتجاىات المتوسطة، بينما 
كانت كمية المعمومات التي يقدميا المقياس أقل عند القيم العالية 
أو المتدنية، بمعنى أن المقياس يعطي معمومات قميمة عن األفراد 

االتجاىات اإليجابية والسمبية، وىذا ما يتطابق مع توقعات  ذوي
 .النموذج
ودالة المعمومات من المؤشرات التي يستدل فييا عمى       

معامل الثبات لممقياس وفقًا لنظرية االستجابة لممفردة، حيث أن 
منحنى دالة المعمومات لممقياس ينتج من تجمع منحنيات الفقرات 

 ].51] فوق بعضيا
 اتالتوصي. 7

استخدام نماذج التقدير الجزئي في تطوير وبناء المقاييس . 1
 .لمتغمب عمى اوجو النقد التي وجيت لتمك المقاييس

استخدام نماذج التقدير الجزئي في تطوير وبناء المقاييس . 2
 .واالختبارات والتحقق من الخصائص السيكومترية ليا

ويم يتم من جراء دورات تدريبية لممشاركين في عممية التقإ. 3
خالليا تدريبيم عمى كيفية استخدام نموذج التقدير الجزئي في 

 .تطوير اساليب التقويم
ضرورة االىتمام بتوفير االمكانيات الالزمة الستخدام نموذج . 4

التقدير الجزئي في تحميل نماذج االختبارات وبرامج الحاسب 
  Win Steps اآللي الالزمة كبرنامج

 :المقترحات
ء دراسات تقيس اتجاىات الطمبة نحو البرامج اإلحصائية إجرا. 1

 .في باقي الجامعات وبالنظريتين التقميدية والحديثة
 المراجع

 المراجع العربية .أ
 وعدد العينة حجم (. أثر2009أحمد ) اهلل، زياد العبد [1]

 األسئمة بنك تدريج مفردات عمى المشتركة المفردات
 غيري، رسالة ماجستير الجزئ التقدير نموذج باستخدام

 منشورة، كمية التربية، جامعة القاىرة.

(. مدى التوافق بين نموذج راش 1992عودة، أحمد ) [2]
والمؤشرات التقميدية في اختيار فقرات مقياس اتجاه سباعي 

-153، 8التدريج، مجمة كمية التربية بجامعة اإلمارات، 
179. 
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 والتقويم اسالقي (2000محمود ) الدين صالح عالم، [4] 
المعاصرة.  وتوجياتو وتطبيقاتو أساسياتو والنفسي، التربوي
 .الفكر العربي دار :القاىرة

 نحو المجتمع كميات طمبة اتجاىات (.1987حسن ) عبيد، [5]
كمية التربية،  منشورة، غير ماجستير رسالة مينة التعميم،

 الوطنية. النجاح جامعة

عمم النفس، جامعة (. أصول 1970راجح، أحمد عزت ) [8] 
 .8االسكندرية: المكتب المصري الحديث، ط،

 بغداد: دار جامعية، كتابات (.1990منذر ) الشاوي، [9]
 الحكمة.

 (.2004ابراىيم ) اهلل ؛ أبو دقة، سناء عبد عميان الحولي، [10]
من  بغزة سالميةاإل الجامعة في العميا الدراسات تقويم برامج

سالمية، سمسمة اإل الجامعة مجمة الخريجين، نظر وجية
 (.2)12 االنسانية، الدراسات

(. القياس 1989ثورندايك، روبرت ؛ ىيجن، اليزابيث ) [12] 
والتقويم في عمم النفس والتربية، ترجمة: الكيالني، عبداهلل 

 زيد ؛ عدس، عبدالرحمن، عمان: مركز الكتب األردني.

 السموكية، العموم في القياس أساسيات (2004)النبيان،  [13]
 :عمان والتوزيع، لمنشر الشروق دار األولى، الطبعة
 األردن.

 التربوية اإلدارة (،1986) منالرح عبد ىاني الطويل، [17]
النظم،  في األفراد والجماعات المنظمي: سموك والسموك

 .1عمان، ط،

 اإلدارة، في االنساني السموك (.1973عمي ) السممي، [18]
 المعارف. دار القاىرة:

(. اتجاىات الفكر التربوي في مجال 2002بدر، سيام ) [19]
 .مكتبة األنجمو المصريةالقاىرة: الطفولة، 

 كميات طمبة اتجاىات (.1990سمارة ) توفيق شاىين، [20]
 ماجستير رسالة األردن، يـف ســـالتدري ةـــو مينـــنح عـــالمجتم
 .االردن الجامعة االردنية، منشورة، غير

(. مدخل عمم النفس، 1999األشول، عادل عز الدين ) [21]
 اىرة: الدار الدولية.الق

 تغّير عمم( 1970) تحسين وعمي، ،حنا عزيز داوود، [22]
، القاىرة: األنجمو ، مكتبةاالجتماعية النفسية االتجاىات

 مصر.

 في التنظيمي: دراسة السموك (.1982) عمي اهلل، فضل [23]
 العصرية. التنظيمي، دبي: المطبعة والتطوير التدريب

عمان،  التنظيمي، السموك (.1993قاسم ) محمد القريوتي، [24]
 .2ط،

 النفسي، الكويت: القياس (.1983سعد ) الرحمن، عبد [25]
 .الفالح مكتبة

ت (. االختبارا2006عالم، صالح الدين محمود ) [26]
 والمقاييس التربوية والنفسية، عمان: دار الفكر.

 االستجابة نماذج (.2005محمود ) الدين صالح عالم، [29]
 وتطبيقاتيا االبعاد ومتعددة البعد احادية االختبارية لممفردة

 العربي. الفكر دار والتربوي. القاىرة: القياس النفسي في

معاصرة (. تطورات 1986محمود ) الدين صالح عالم، [30]
 في القياس النفسي، جامعة الكويت.

(. نماذج السمات الكامنة. في: 1996كاظم، أمينة ) [31]
(، اتجاىات معاصرة في 1996الشرقاوي، أنور وآخرون )

القياس والتقويم النفسي والتربوي. القاىرة: مكتبة االنجمو 
 المصرية.

 في راش أنموذج (. استخدام1996محمد ) كاظم، أمينة [32]
 التفسير وتحقيق النفس عمم في تحصيمي اختبار ناءب



592016
 

22 

 (،1996وآخرون ) الشرقاوي أنور لمنتائج، في: الموضوعي
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USE PARTIAL CREDIT MODEL IN THE 

SELECTION OF THE PARAGRAPHS OF 

GRADUATE STUDENTS ATTITUDES 

SCALE TOWARDS THE SPSS PROGRAM 

IN MAKKAH REGION 

KHADIJA DAIF_ALLAH ALQURASHY 

TAIF UNIVERSITY 

ABSTRACT_ The study aimed to use partial credit model in the selection of the 

paragraphs of graduate students attitudes scale towards the SPSS program in the faculty of 

Education in each of the King Abdul Aziz University and Om El-Kora and Taif, to achieve 

this goal the researcher design the trend measure towards SPSS program offers assessment 

objective to pry trends, measure consists of (65) paragraph of multiple choice (5 

alternatives), and applied the test on the sample of (195) students from the faculties of 

education at universities King Abdul Aziz , Om El- Kora and Taif, The results indicated 

that the scale measures a single attribute, and does not affect answer any single other 

single result, and that a liberal measure of the speed factor, and that there was a match 

between the vertebrae scale trends with partial estimation model, and that the measure has 

the function of information that is answered determine students' attitudes about SPSS 

program. 

KEYWORDS: model partial appreciation - scale trend toward software SPSS - graduate. 

 


