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ملخص: 
تقومي  التدري�سية نحو  الهيئة  اأع�ساء  بناء مقيا�س اجتاهات  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
الأولية  ال�سورة  ُبنيت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  اجلامعية،  التدري�سية  للممار�سات  الطلبة 
للمقيا�س من )44( مفردة وفق تدريج ليكرت اخلما�سي، وبعد حتكيم املقيا�س وتطبيقه على 
العينة ال�ستطالعية بلغ عدد املفردات )31( مفردة، وطبق املقيا�س على عينة مكونة من 
 )28( مطابقة  اإىل  النتائج  الأزهر– غزة.اأ�سارت  جامعة  من  تدري�سية  هيئة  ع�سو   )200(
النهائية  ال�سورة  �سكلت  را�س  منوذج  عن  املنبثق  التقدير  �سلم  منوذج  لفرتا�سات  مفردة 
للمقيا�س، وتغطي مت�سل ال�سمة بانتظام، كما متتع املقيا�س بخ�سائ�س �سيكومرتية جيدة، 

اإذ بلغت قيمة معامل الثبات ملفردات املقيا�س )0.96( وتوافر له دللت �سدق متعددة.
نظرية  را�س،  منوذج  التقدير،  �سلم  منوذج  اجتاهات،  مقيا�س  املفتاحية:  الكلمات 

ال�ستجابة للمفردة، تقييم الطلبة.
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Using Andrich Model in Constructing the Scale of the Attitudes 
of Faculty Staff Members Towards Students’ Evaluation 

of Educational Practices at University Level

Abstract: 
This study aimed at constructing a scale of the attitudes of faculty staff 

members towards the students’ evaluation of the educational practices at the 
university level.To achieve the study’s objective, the primary form of the scale 
was constructed out of (44) items using a 5-point Likert Scale.After proofing 
and applying the scale on pilot sample, the number of the items was (31) .The 
scale was administered to a sample of (200) faculty staff members at Al Azhar 
University in Gaza.The results revealed that (28) items obey the assumptions 
of rating scale model derived from Rasch model that constitute the final form 
of the scale and cover the Trait Continuum Regularly.The scale characterized 
by good psychometric properties, and the value of the reliability coefficient of 
the scale items was (0.96) and offered it several symptoms validity.

Keywords: attitudes scale, rating scale model, Rasch model, item 
response Theory (IRT) , students’ evaluation.
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مقدمة: 
تقوم اجلامعات على الرغم من اختالفها �سواء يف اأنواعها، اأم مواطنها، اأم اأعمارها، 
اأم اأهدافها، تقريبًا بالأدوار واملهمات نف�سها، فاجلامعة يف اأيامنا هذه ينتظر منها اأن تقوم 

باأدوار ثالثة متكاملة هي: التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.
وتخريج  التدري�س،  فاإن  املجتمع،  وخدمة  العلمي  البحث  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
الأدوار يف معظم اجلامعات، ويعد ع�سو  اأبرز  ُيعد من  امليادين  املتخ�س�سني يف خمتلف 
ُيدِر�سه،  الذى  للم�ساق  خمططًا  يعمل  فهو  الدور،  هذا  يف  الأ�سا�سي  الركن  التدري�س  هيئة 

وحما�رضاً للمحا�رضات واللقاءات ال�سفية، ومنفذاً لها ثم مقومًا لنواجت التعلم.
وتعدُّ عملية تقومي ع�سو هيئة التدري�س كمدر�س من امل�سكالت املعقدة ملا يثار حولها 
من ت�ساوؤلت عدة مثل: موا�سفات املدر�س الناجح، واملحكات، اأو املعايري التي ميكن احلكم 
من خاللها على م�ستوى جناح العملية التدري�سية، وامل�سادر التي ميكن اأن ت�سكل م�سادر 
الأخطاء يف عملية التقومي وكيفية �سبطها، اأو عزل تاأثريها �سواء تلك املتعلقة بامل�ساقات 
اأو  العام يف اجلامعة،  التعليمية واملناخ  اأو بالظروف  التدري�س،  اأم بع�سو هيئة  الدرا�سية، 

بخ�سائ�س الطالب نف�سه )عودة، والداهرى، 1992( .
يرى رووت )Root, 1987( اأن تقومي الأداء اجلامعي لع�سو هيئة التدري�س من اأ�سعب 
ع�سو  تقومي  يف  اجلامعات  عليها  تعتمد  التي  املعلومات  م�سادر  وتتعدد  التقومي،  برامج 
الهيئة التدري�سية كالتقومي الذاتي، وتقومي الزمالء لبع�سهم بع�سًا، وتقومي امل�سئول املبا�رض، 

وتقومي الطلبة.
التدري�سي اجلامعي ق�سية جدلية حتى يف  الأداء  الطلبة يف تقومي  ما زالت م�ساركة 
ب�سبب  لي�س  متقدمة،  الطلبة مرحلة  وم�ساركة  التقومي  عملية  فيها  و�سلت  التي  اجلامعات 

. )Adams, 1997( مبداأ امل�ساركة، بل لكيفية ا�ستخدام نتائج التقومي
العوامل منها:  التدري�سية بالعديد من  الهيئة  الطلبة ملمار�سات ع�سو  تتاأثر تقديرات 
م�ستوى املادة الدرا�سية، وجمالها، ونوعها: فقد وجد ال�سايب )2007ب( اأن تقديرات الطلبة 
كما  للمادة،  الدرا�سي  امل�ستوى  تدنى  كلما  الرتفاع  اإىل  متيل  اجلامعي  التدري�س  لفاعلية 
اأن هناك حتيزاً يف تقديرات   )Centra & Gaubatz, 2000( بينت درا�سة �سنرتا وجوباتز 
عودة  درا�سة  نتائج  بينت  اجلن�س.كما  ملتغري  تعود  اجلامعي  التدري�س  لفاعلية  الطلبة 
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والدهري )1992( اأن الثقة بقدرات الطلبة على القيام بدور تقومي اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
لي�ست عالية.

وعلى الرغم من ذلك يبقى الطلبة م�سدراً من م�سادر املعلومات ذات ال�سلة الوثيقة 
بالتدري�س من ال�سعب جتاهله، ويوؤكد ذلك دوريز )Dooris, 1997( حني اأ�سار اإىل اأن تقومي 
امل�سدر  اأنه  اإل  للمعلومات  الوحيد  امل�سدر  لي�ست  التدري�س  هيئة  ع�سو  ملمار�سات  الطلبة 

الأكرث �سيوعًا والأ�سهل ا�ستخدامًا مقارنًة بالأ�ساليب الأخرى.
الهيئة  اأع�ساء  لدى  تتوافر  اأن  لبد  التقومي  عملية  من  املن�سود  الهدف  يتحقق  ولكي 
التدري�سية الرغبة والجتاهات الإيجابية نحو عملية التقومي، حيث توؤدى الجتاهات دوراً 
مع  وتعامله  تفاعله  و�سبط  توجيهه،  على  وتعمل  وممار�ساته،  الإن�سان  �سلوك  يف  بارزاً 
الآخرين �سواًء كانوا اأفراداً اأم جماعات، ونظراً لتزايد الهتمام بقيا�س الجتاهات، فاإن الأمر 
يتطلب اإعداد اأدوات فعالة وتطويرها، وذلك من خالل انتقاء املفردات املنا�سبة، وا�ستبعاد 

.)Mcmillan & Schumacher, 2001( املفردات غري املنا�سبة
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  واجتاهات  التدري�سية  للممار�سات  الطلبة  تقومي  حظى  لقد 
الرازق،  عبد  2007؛  احلويل،  2011؛  )العجلوين،  الباحثني  قبل  من  بالغ  باهتمام  نحوه 
واملتب�رض يف تلك الدرا�سات يجد اأن جميعها   )2003 العمايرة،  2005؛  الرفوع،  2006؛ 
 classical التقليدية  النظرية  على  فيها  امل�ستخدمة  املقايي�س  مفردات  انتقاء  اعتمدت يف 
)Test Theory )CTT التي تعر�ست جلوانب نقدية نظراً لعجزها عن تف�سري بع�س الق�سايا 

يف القيا�س النف�سي؛ فظهرت نظرية جديدة تعالج اأوجه الق�سور يف النظرية التقليدية ُعرفت 
اأنه  ، حيث تفرت�س   Item Response Theory )I.R.T( للمفردة  ال�ستجابة  با�سم نظرية 
ميكن التنبوؤ باأداء الأفراد اأو تف�سري اأدائهم يف اختبار نف�سى اأو تربوي يف �سوء خ�سائ�س 
ال�سمات غري مالحظة، ولكن ميكن قيا�سها  اأو قدرات، وهذه  متيز هذا الأداء، ت�سمى �سمات 
من خالل اأداء الأفراد على مفردات الختبار.كما ت�سمى هذه النظرية اأي�سا بنظرية املنحنى 
ي�ستخدم  حيث   ،Item characteristic curve theory )Suen, 1990( للمفردة  املميز 
ال�ستجابات  خالل  من  الكامنة  ال�سمة  حول  ا�ستقراءات  عمل  يف  للمفردة  املميز  املنحنى 
املالحظة، وميثل هذا املنحنى العالقة بني احتمال ال�ستجابة ال�سحيحة ملفردة من مفردات 
ال�ستجابة  نظرية  وتوفر   .)Kline, 1993( القيا�س  مو�سوع  القدرة  اأو  وال�سمة،  الختبار 
للمفردة موؤ�رضات اإح�سائية ثابتة لالختبار ومفرداته ل تختلف باختالف عينة الأفراد، مما 
يوفر قيا�سًا اأكرث ثباتًا مع اأخطاء اأقل للقيا�س )Nitko, 2001(. وتقوم نظرية ال�صتجابة 
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للمفردة على جمموعة من الفرتا�صات وهي: 
◄  :Unidimensionality اأحادية البعد

ال�سفة  اأ�سا�سها  وتقي�س يف  بينها  فيما  تكون متجان�سة  املقيا�س  اأن مفردات  وتعنى 
حلها  يف  تتطلب  ال�سعوبة  املتدرجة  املفردات  هذه  من  مفردة  اأية  اأن  يعنى  وهذا  نف�سها، 
النوع نف�سه من الإجراءات والعمليات ال�سلوكية، ولكنها تختلف فيما بينها من حيث تدرج 
�سعوبتها فقط )كاظم، 1994( .اأما اإذا كانت املفردات تقي�س اأكرث من متغري«قدرة« فيمكن 
ا�ستخدام  العاملى، ثم  التحليل  جتميع مفردات كل قدرة فى جمموعة متجان�سة با�ستخدام 
)مراد،  لتدريجها  املفردات  من  متجان�سة  جمموعة  كل  مع  الكامنة  ال�سمات  مناذج  اأحد 

و�سليمان، 2002( .
◄  :Local Independence ال�صتقالل املحلى

يوؤخذ  اإح�سائيًا عندما  ا�ستجابة املفحو�س على مفردات الختبار تكون م�ستقلة  اإن 
ل  اأن  ما يجب  املفحو�س على مفردة  ا�ستجابة  اأن  اأى  العتبار،  املفحو�س بعني  م�ستوى 
�سعوبة  تقديرات  على  يعتمد  ل  مفردة  اأى  �سعوبة  تقدير  اأن  اأى  اأخرى،  مفردة  على  يوؤثر 
املفردات الأخرى، ول يعتمد على قدرة الأفراد الذين يجيبون عليها، وكذلك ل يعتمد على 
تقدير قدرة اأى جمموعة اأخرى من الأفراد الذين طبق عليهم الختبار، ول يعتمد على قيم 

�سعوبة املفردات التي يجيبون عليها.
وهذا الفرتا�س يو�سح اأن قدرة املفحو�س وخ�سائ�س املفردة هما وحدهما اللتان 
هذا  بتحقق  اأنه   )Allen & Yen , 1979( وين  األن  ال�ستجابة.ويرى  اأو  الأداء  يف  توؤثران 
الفرتا�س، فاإن احتمال احل�سول على اأى ت�سل�سل من العالمات ملجموعة من املفردات هو 

بب�ساطة حا�سل �رضب الحتمالت لكل هذه املفردات.
◄  : Item characteristic curve (ICC) منحنى خ�صائ�س املفردة

اأحد املفاهيم الأ�سا�سية يف نظرية ال�ستجابة   )ICC( يعدُّ منحنى خ�سائ�س املفردة
للمفردة وهو ميثل احتمالية اإجابة املفحو�س اإجابة �سحيحة على مفردة كدالة يف القدرة 
 Crocker( وتزداد احتمالية اإجابة املفحو�س على املفردة بازدياد قدرة املفحو�س ، )θ(
Algina, 1986 &( .وتتميز هذه الدالة اللوغاريتمية بخ�سائ�س ميكن الإفادة منها يف جعل 

تقديراً  لالختبارات  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�س  تقدير  وفى  خطيًا،  الختبار  درجات  ميزان 
م�ستقاًل عن خ�سائ�س عينة املختربين )عالم، 1995( .
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◄  :Speediness ال�رشعة
اأن  هو  للمفردة  ال�ستجابة  مناذج  م�ستخدمى  جميع  عند  ال�سمنى  الفرتا�س  اإن 
الذين  املفحو�سني  اإن  حيث  ال�رضعة،  �رضط  حتت  تطبق  ل  للنموذج  املالئمة  الختبارات 
اأخفقوا فى الإجابة عن مفردات الختبار كانت ب�سبب قدرتهم املحدودة، ولي�س ب�سبب ف�سلهم 
اإنه مت�سمن  الفرتا�س حيث  يعلن عن هذا  الختبار، ورمبا ل  الو�سول ملفردات  فى عدم 
�سمن افرتا�س اأحادية البعد؛ فعندما توؤثر ال�رضعة فى الأداء على الختبار، فانه على الأقل 
هناك �سمتان تقا�سان بهذا الختبار هما: �رضعة الأداء وال�سمة املقا�سة مبحتوى الختبار 

. )Hammbelton & Swaminthan , 1985(
ا�ستخدمت فى  التى  النماذج  للمفردة جمموعة من  ال�ستجابة  انبثق عن نظرية  ولقد 
موؤ�رضات  على  احل�سول  خاللها  من  ميكن  والتى  وتطويرها،  والختبارات  املقايي�س  بناء 
اح�سائية للمفردة ل تعتمد على خ�سائ�س املفحو�سني وتقديراتهم، ول تعتمد على �سعوبة 
مفردات املقيا�س، ومن هنا اأعطيت اأهمية الالتغري )Invariance( فى تقدير معامل املفردات 
بني خمتلف جمموعات الأفراد، وو�سفت هذه الأهمية باأنها اأكرب ال�سفات املهمة فى نظرية 

. )Lord, 1980( ال�ستجابة للمفردة
للمفردة  ال�ستجابة  نظرية  مناذج  من  جمموعة  املا�سية  ال�سنوات  عرب  طورت  وقد 
اأو التقدير اجلزئى، وتهدف هذه  و�سميت باأ�سماء وظيفتها املقرتحة مثل: مقايي�س التقدير 
النماذج اإىل حتديد العالقة بني اأداء الفرد على مفردات الختبار، وبني ال�سمات اأو القدرات 
الكامنة وراء هذا الأداء وتف�سريه، ولكل منها معادلة ريا�سية حتدد العالقة بني اأداء الفرد 

والقدرة اأو ال�سمة الكامنة وراء هذا الأداء وتف�سريه.
ويعد منوذج را�س الأحادى املعلم اأب�سط مناذج ال�ستجابة للمفردة، واأكرثها ا�ستخداما 
قبل  را�س  منوذج  .وا�ستخدم   )Bachman, 1997( الأ�سئلة  وبنوك  الختبارات  بناء  فى 
تطويره فى حتليل مفردات الختبارات التى تعطى فيها درجة خام واحدة عن كل ا�ستجابة 
�سحيحة على املفردة ودرجة خام �سفر عن كل ا�ستجابة خاطئة، وطور من هذا النموذج 

مناذج متعددة ليالئم كل منها نوعًا خا�سًا من البيانات مثل: 
منوذج ال�ستجابة املتدرجة Graded Response Model، ومنوذج التقدير اجلزئي 
Partical Credit Model ، ومنوذج �سلم التقدير Rating Scale Model، وطوره اندري�س 
Andrich لينا�سب املقايي�س ذات املفردات  التقدير لندري�س  Andrich، وقد بنى مقيا�س 
وي�سيع  املقا�سة،  ال�سمة  م�ستوى  على  متفاوتة  درجات  متثل  والتى  الفئات،  املرتبة 
ا�ستخدامه مع مقايي�س الجتاهات، وال�سخ�سية، والتى ت�سحح على غرار مقيا�س ليكرت 

. )Embreston & Reise, 2000(
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النموذج  هذا  يحدد  املعلم،  اأحادي  كامنة  �سمة  منوذج  التقدير  �سلم  منوذج  وُيعد 
جمموعة من املفردات ت�سرتك فى بنية مقيا�س التقدير، حيث ُتختار بدائل ال�ستجابة نف�سها 
لكل املفردات، كما يتميز منوذج �سلم التقدير بوجود عتبات Thresholds تعرب عن احلدود 

. )De Ayala, 1993( بني اخلطوات، وتكون ثابتة عرب املفردات
اأن كل مفردة من مفردات املقيا�س حتمل �سحنة  النموذج على فكرة مفادها  ويقوم 
الريا�سية  الدالة  وفق  مفردة  لكل  ال�سحنة  هذه  بتقدير  النموذج  ويقوم  اإجمالية  انفعالية 
النموذج يف حتليل  الباحث على هذا  النموذج، وقد وقع اختيار  التي يعتمدها  الحتمالية 
البيانات من اأجل مطابقتها، نظراً ملنا�سبته للتدريج امل�ستخدم يف بناء املقيا�س امل�ستخدم.
اأولفريا،  اأجراها  التي  الدرا�سة  ففي  الدرا�سات،  من  العديد  النموذج يف  ا�ستخدم  وقد 
مفردات  تقييم  بهدف   )Oliveira, Fernandes, Sisto, 2014( و�سي�ستو  وفرينانديز، 
ا�ستجابات )253( طالبًا وطالبة  النموذج يف حتليل  ا�ستخدم  قائمة قلق املدر�سة، حيث 
تراوحت اأعمارهم بني )9-12( عام.اأو�سحت النتائج مالءمة مفردات القائمة للنموذج، 
حيث  الثبات  من  عالية  بدرجة  القائمة  ومتتعت  للجن�س،  متحيزة  مفردات  وجود  وعدم 
 )0.32( العينة  اأفراد  لدى  القلق  متو�سط  وكان   )0.98( للمفردات  الثبات  قيمة  بلغت 

لوجيت بانحراف معياري )1.6( .
بيانات  حتليل  يف  النموذج  ا�ستخدم   )2012( حجازي  اأجرتها  التي  الدرا�سة  ويف 
على  املقيا�س  وطبق  مفردة،   )66( من  املقيا�س  وتكون  العلوم،  نحو  الجتاهات  مقيا�س 
عينة موؤلفة من )680( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف العا�رض يف مديرية تربية اإربد الأوىل، 
واأظهرت النتائج اأن عدد املفردات التي طابقت النموذج )37( مفردة، وقد بلغ معامل الثبات 

للمقيا�س ب�سورته النهائية )0.99( .
كما ا�ستخدم النموذج يف الدرا�سة التي اأجراها جوارنة، وال�رضيفني )2012( بهدف بناء 
مقيا�س لجتاهات الطلبة نحو العمل املهني، حيث ا�ستخدم النموذج يف حتليل ا�ستجابات 
عينة الدرا�سة املوؤلفة من )530( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف العا�رض على مقيا�س الجتاه 
نحو العمل املهني املكون من )96( مفردة.اأظهرت النتائج مطابقة )46( مفردة لفرتا�سات 

منوذج �سلم التقدير، كما متتع املقيا�س بخ�سائ�س �سيكومرتية جيدة.
انتقاء  يف  التقدير  �سلم  منوذج  فيها  ا�ستخدمت  درا�سة   )2009( خليفة  اأبو  واأجرت 
الغوث  التابعة لوكالة  الرتبوية  العلوم  مفردات مقيا�س تقدير لتقومي اجتاهات طلبة كلية 
الدولية يف الأردن.حيث حللت ا�ستجابات )250( طالبًا وطالبة على مقيا�س تقدير مكون 
من )38( مفردة، م�سمم وفق اأ�سلوب ليكرت اخلما�سي.اأظهرت النتائج مطابقة )28( مفردة 

لتوقعات النموذج.
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حتليل  يف  النموذج  ا�ستخدم   )Waugh, 1998( ووف  اأجراها  التي  الدرا�سة  ويف 
الأ�سرتالية،  اجلامعات  اإحدى  اأربعة تخ�س�سات خمتلفة، يف  )404( طالب يف  ا�ستجابات 
امل�ساقات  حول  الطلبة  نظر  وجهات  اإىل  للتعرف  مفردة   )25( من  مكون  مقيا�س  على 

اجلامعية.اأظهرت النتائج مطابقة )17( مفردة للنموذج.
ويف الدرا�سة التي اأجراها عودة )1992( بهدف الك�سف عن مدي التوافق بني منوذج 
اجتاهات  مقيا�س  مفردات  اختبار  يف  التقليدية  الإح�سائية  واملوؤ�رضات  التقدير،  �سلم 
املعلمني نحو المتحانات املدر�سية من حيث عدد املفردات يف �سورتي املقيا�س ونوعها، 
ومدى تغطية املفردات ملجال الجتاه، ومعامالت الثبات، وبينت النتائج اأن عدد املفردات 

التي طابقت النموذج بعد حذف الأفراد الذين مل تتفق تقديراتهم مع النموذج )28( مفردة.

مشكلة الدراسة: 
تعول  التي  املو�سوعات  من  اجلامعية  التدري�سية  املمار�سات  تقومي  مو�سوع  يعدُّ 
عليها اجلامعات يف تقييم اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وتوؤدي نتائجه دوراً حا�سمًا مي�س 
الأمن الوظيفي لع�سو الهيئة التدري�سية فيما يخ�س قرارات تثبيته اأو ترقيته، اإل اأن اأغلب 
الدرا�سات اأ�سارت اإىل �سك اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف قدرة الطلبة على القيام بدور املقيم، 
وذلك ل�سعف دللت ال�سدق والثبات لتقديرات الطلبة على املمار�سات التدري�سية التي ترد 

عادة اإىل اأدوات التقومي املعدة لهذا الغر�س )عودة، 1988( .
وترى بلو�رض )Blosser, 1984( اأن عدم الت�ساق يف نتائج قيا�س الجتاهات يف املجال 
اجتاهات  اأن   )Kwan, 2000( كوان  مالئمة.واأ�سار  غري  اأدوات  ا�ستخدام  اإىل  يعزى  الواحد 
الطلبة تتاأثر مبحتوى اأداة القيا�س وطولها والأ�سئلة الغام�سة وغري املنا�سبة التي حتتويها 
تلك الأداة.ولدى مراجعته لأكرث من )200( درا�سة تناولت قيا�س الجتاهات اأو�سى �سبيكي 
)schibeci, 1984( ب�رضورة الت�سديد على جوانب ال�سدق والثبات يف البحوث املن�سورة يف 

املجالت العلمية.
الهيئة  اأع�ساء  لقيا�س اجتاهات  اإىل بناء مقيا�س  الدرا�سة احلالية تهدف  فاإن  وعليه 
التدري�سية نحو تقومي الطلبة ملمار�ساتهم التدري�سية يت�سم بالدقة واملو�سوعية وفق منوذج 
اأندري�س Andrich اأو ما ي�سمى بنموذج �سلم التقدير Rating Scale Model كاأحد النماذج 
Item Response Theo� وفق نظرية ال�ستجابة للمفردة Rasch  ململنبثقة عن منوذج را�س

ry التي اعتربتها اأن�ستازى )Anstasi, 1982( باأنها ت�سكل الإطار احلايل وامل�ستقبلي لتطوير 
املقايي�س، وبالتحديد فاإن الدرا�صة احلالية ت�صعى لالإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
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اجتاهات . 1 مقيا�س  مفردات  عن  الأفراد  ل�ستجابات  البيانات  مطابقة  درجة  ما 
�سلم  التدري�سية اجلامعية لنموذج  للممار�سات  الطلبة  التدري�سية نحو تقييم  الهيئة  اأع�ساء 

.Rasch املنبثق عن منوذج را�س Rating Scale Model التقدير
مفرداته . 2 معايرة  بعد  املقيا�س  ملفردات  املتوفرة  والثبات  ال�سدق  دللت  ما 

با�ستخدام منوذج �سلم التقدير Rating Scale Model املنبثق عن منوذج را�س Rasch؟ 

أهمية الدراسة: 
يقي�س  العربية  املكتبة  اإىل  جديد  مقيا�س  اإ�سافة  يف  احلالية  الدرا�سة  اأهمية  تتمثل 
اجلامعية  التدري�سية  للممار�سات  الطلبة  تقومي  نحو  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اجتاهات 
ميتاز بالدقة واملو�سوعية يف قيا�س ال�سمة من خالل اإيجاد مفردات متحررة من خ�سائ�س 
 Rating Scale التقدير  �سلم  لنموذج  ا�ستخدامها  اأي�سا يف  الدرا�سة  اأهمية  وتكمن  الأفراد، 
Model املنبثق عن منوذج را�س Rasch يف تطوير املقايي�س النف�سية والرتبوية ب�سكل عام، 

وفى تطوير مقايي�س الجتاهات ب�سكل خا�س.

مصطلحات الدراسة: 

اأحد مناذج نظرية ال�ستجابة للمفردة املنبثق عن منوذج را�س  ◄ اأندري�س:  منوذج 
م�سافات  بينها  تف�سل  بتدريجات   )Polytomous( املتعددة  ال�ستجابات  �سكل  ياأخذ 

مت�ساوية.
الجتاه نحو تقومي الطلبة للممار�صات التدري�صية اجلامعية: جمموعة م�ساعر  ◄

واأفكار واآراء واإدراكات ع�سو الهيئة التدري�سية للمظاهر والعنا�رض املتعلقة بتقومي الطلبة 
ملمار�ساته التدري�سية التي توؤثر يف ا�ستجابته جلميع املواقف التي ت�ستثري هذه ال�ستجابة، 
ويعرفه الباحث اإجرائيًا مبوقع الفرد على مت�سل ال�سمة من خالل ا�ستجابته اللفظية على 

املقيا�س الذى اأعد لذلك.

حمددات الدراسة: 
♦  Rating Scale Model اقت�رضت الدرا�سة احلالية على ا�ستخدامها مقيا�س التقدير

يف ا�ستقاق اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س.
اقت�رضت الدرا�سة على عينة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بجامعة الأزهر اختريت  ♦

بالطريقة الع�سوائية ممن يحملون درجة الدكتوراه واملاج�ستري، وذلك يف الف�سل الدرا�سي 
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الثاين من العام اجلامعي 2014 - 2015

منهجية الدارسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

ممن  الأزهر  بجامعة  جميعهم  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
عددهم  والبالغ   2015-2014 الدرا�سي  للعام  واملاج�ستري  الدكتوراه  درجة  يحملون 
)231( ع�سواً ح�سب اإح�ساءات دائرة �سئون املوظفني باجلامعة، وقد تكونت عينة الدرا�سة 

من )200( ع�سو هيئة تدري�سية اختريوا بالطريقة الع�سوائية.

أداة الدراسة: 

ُبنيت اأداة الدرا�صة وفق اخلطوات الآتية: 
اخلطوة الأوىل:  ◄

اجلامعية،  التدري�سية  للممار�سات  الطلبة  تقومي  نحو  وبنيته  الجتاه  مفهوم  ُحدِّد 
يف  املهتمني  من  كثري  تناوله  الذي  الجتاه  ملفهوم  النظري  الأدب  من  بال�ستفادة  وذلك 
 kobballa  1984 shrigley؛   ،1983 1989؛  اأدواتها )اخلليلي،  قيا�س الجتاهات وتطوير 
قيا�س  اأدوات  م�سممو  و�سعه  الذي  النظري  الأدب  من  ال�ستفادة  مت  كذلك   ),& Shirgley

الطلبة  تقومي  نحو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اجتاهات  نحو  ال�سابقة  والدرا�سات  الجتاهات 
ملمار�ساتهم التدري�سية )احلويل، 2007؛ الرفوع، 2005؛ العجلوين، 2011؛ عودة، 1992؛ 
التي كان  ، كما �سيغت بع�س مفردات املقيا�س من خالل املالحظات   )2003 املعايرة، 
الق�سايا  حول  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الزمالء  مع  مناق�سته  اأثناء  يف  الباحث  يدونها 
حت�سني  يف  تاأثريها  ومدى  اجلامعية،  التدري�سية  ملمار�ساتهم  الطلبة  بتقومي  املتعلقة 
التدري�س اجلامعي وتطويره، مما كان يوؤدي اإىل ظهور تباين يف الآراء بني موؤيد ومعار�س، 
ثم ت�سجل املالحظات يف �سكل عبارات يف املقيا�س، كما متت ال�ستفادة من اإجابة )45( 
الطلبة  اأ�سئلة حمددة حول تقومي  ع�سو هيئة تدري�س من حملة املاج�ستري والدكتوراه عن 
قرارات بحق  اتخاذ  العتماد عليها يف  اجلامعية، ومدى  التدري�س  ملمار�سات ع�سو هيئة 

ع�سو الهيئة التدري�سية باجلامعة واآثارها ال�سلبية، والإيجابية على العملية التعليمية.
اخلطوة الثانية-كتابة مفردات املقيا�س:  ◄

 )Edwards( اختريت مفردات املقيا�س يف �سوء جميع املحكات التي و�سعها ادواردز
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اأبعاد  تغطي  مفردة   )44( كتابة  من  الباحث  .ومتكن   )1989( اخلليلي  يف  اإليها  امل�سار 
املقيا�س، وو�سع تدريج خما�سي لال�ستجابة عن كل مفردة من مفردات املقيا�س: )موافق 
ت�سف  بحيث  املفردات  وقد �سيغت  ب�سدة(  متاأكد-معار�س-معار�س  ب�سدة-موافق-غري 

املفردة اجتاه ع�سو هيئة التدري�س نحو تقومي الطلبة ملمار�ساته التدري�سية.
من  حمكمني   )7( على  مفردة   )44( الأولية  ب�سورتها  املقيا�س  مفردات  ُعر�ست 
والكفاية، وذلك بغر�س  اأ�سحاب اخلربة  النف�س، ومن  الرتبية وعلم  اأهل الخت�سا�س يف 
التحقق من ال�سدق املنطقي للمقيا�س، وذلك من خالل احلكم على مدى و�سوح ال�سياغة، 
يرونه  تعديل  اأي  اإجراء  منهم  واملقيا�س، وطلب  للبعد  املفردة  منا�سبة  و�سالمتها، ومدى 
اأبعاد املقيا�س، وبناًء على  اأي مفردة تعمل على تغطية  اأي مفردة واإ�سافة  منا�سبًا على 
�سوء  يف  املفردات  ُعّدلت  املقيا�س،  مفردات  حول  ومالحظاتهم  املحكمني  اقرتاحات 
اأ�سبح  )6( مفردات لتفاقهم على عدم منا�سبتها وتكرارها، وبذلك  مالحظاتهم وحذفت 

عدد مفردات املقيا�س )38( مفردة.
اخلطوة الثالثة-جتريب مفردات املقيا�س:  ◄

ُطبِّق املقيا�س )38( مفردة على عينة ا�ستطالعية موؤلفة من )30( ع�سو هيئة تدري�س 
يبدوا  اأن  وكذلك  بجدية،  الإجابة  اأهمية  الباحث  لهم  بني  حيث  الدار�سة،  عينة  خارج  من 
ثم  ال�سياغة،  وا�سحة  غري  اأو  املفهومة  غري  املقيا�س  مفردات  من  مفردة  اأية  حول  راأيهم 
جمعت مالحظاتهم، وفرِّغت ا�ستجاباتهم، ويف �سوء ذلك ُعدِّلت املفردات التي اأُبديت حولها 
وبذلك   ،  )%  90( اأكرث من  عليها  املوافقة  ن�سبة  كانت  )7( مفردات  املالحظات، وحذفت 
للمقيا�س  الداخلي  الت�ساق  ثبات  تقدير  ومت  مفردة،   )31( املقيا�س  مفردات  عدد  اأ�سبح 

با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، وقد بلغت قيمته )0.91( وهي عالية جداً.
افرتا�س  ◄ والتحقق من  الدرا�صة  املقيا�س على عينة  الرابعة: تطبيق  اخلطوة 

اأحادية البعد: 
ُطبِّق املقيا�س على عينة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بجامعة الأزهر من حملة الدكتوراه 
واملاج�ستري بلغ حجمها )200( ع�سو هيئة تدري�سية اختريوا بالطريقة الع�سوائية، وذلك يف 
افرتا�س  من  التحقق  اأجل  من  وذلك   ،2015  -  2014 اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�سل 
اأحادية البعد ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س الجتاه، حيث يعد هذا الفرتا�س 
اأحد الفرتا�سات الأ�سا�سية التي يقوم عليها منوذج �سلم التقدير، اإذ يفرت�س النموذج وجود 

�سمة واحدة تف�رض اأداء الفرد على مقيا�س الجتاه.
Rasch Prin� املفردات لباقي  الرئي�سية  املكونات  بنتائج حتليل  ال�ستعانة   ققد مت 
)cipal Components Analysis of Item Residuals )Rasch PCAR، وذلك من خالل 
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برجمية WINSTEPS ويبني اجلدول )1( نتائج هذا التحليل
الجدول (1) 

نتائج تحليل المكونات الرئيسية لبواقي المفردات

حجم التباين مقدراً بوحدة القيم املميزة البيان
Eigenvalue Units للمفردات

التباين

املتوقعاملالحظ

100100 %49.5التباين الكلي يف ال�ستجابات

71.771.1 %35.5التباين الذي ف�رضه العامل الرئي�سي

28.328.9 %14.0جمموع التباين غري املف�رض

التباين الذي ف�رضه العامل الثاين
-3.43 %1.7 )الأول يف البواقي( 

يالحظ من خالل اجلدول )1( اأن: 
Ú  بعد( Raw variance explained by measures ن�سبة التباين املف�رض بوا�سطة 

را�س( بلغت )71.7 %( وهي اأكرب من 60 %، مما يعد موؤ�رضاً قويًا لأحادية البعد.
Ú  Unexplained اإليه بـ  التباين التي ف�رضها البعد الثاين الأكرب والذي ي�سار  ن�سبة 

Variance in 1st contrast بلغت 3.43 % من التباين، وهي اأقل من 5 %، مما يوؤكد من 
. )Linacre, 2006, p272( جديد على اأحادية البعد

كما مت تقومي كفاءة فئات املقيا�س: )موافق ب�سدة – موافق – حمايد – معار�س – 
معار�س ب�سدة( يف تقومي �سمة الجتاه لدى اأفراد عينة الدرا�سة، حيث ُح�سبت الن�سبة املئوية 
لظهور الفئة يف البيانات املالحظة ومتو�سط تقديرات الأفراد داخل الفئة وبارامرت را�س – 

اندري�س واجلدول )2( يبني ذلك.
الجدول (2) 

النسبة المئوية لظهور الفئة في البيانات الماحظة ومتوسط تقديرات األفراد داخل الفئة

رتبة الفئة
الدرجة 

املخ�ص�صة 
للفئة

الن�صبة 
املئوية 
املالحظة

بارامرت را�س-اإح�صاءات املالءمة للفئاتمتو�صط القدرة
اندري�س التباعديةالتقاربيةاملتوقعاملالحظ

11% 7-0.38-0.541.131.08-

22% 13-0.25-0.700.740.67-1.35

33% 200.680.541.171.11-0.10
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رتبة الفئة
الدرجة 

املخ�ص�صة 
للفئة

الن�صبة 
املئوية 
املالحظة

بارامرت را�س-اإح�صاءات املالءمة للفئاتمتو�صط القدرة
اندري�س التباعديةالتقاربيةاملتوقعاملالحظ

44% 361.261.281.011.051.35

55% 241.911.941.021.023.36

يالحظ من اجلدول )2( اأن متو�سط تقديرات ال�سمة يف الفئات اخلم�س مرتبة ت�ساعديًا 
مالئمة  ال�ستجابة  فئات  جميع  اأن  كما  املتوقع،  النحو  على  وذلك  الفئة،  درجة  ح�سب 
 MNSQ اإح�سائيًا تبعًا ملقيا�سي املالءمة التقاربي والتباعدي، حيث مل تتجاوز اإح�ساءات
 Increase ملالءمة الفئات حدود املالءمة )0.80 – 1.2( ، ويالحظ اأي�سًا الزيادة الوتريية
monotonically لتدريج عتبات را�س-اأندري�س بزيادة رقم الفئة، مما يعني حتقق افرتا�س 

منوذج �سلم التقدير.
◄ Local Independence :ال�صتقالل املو�صعي

مت التحقق من ذلك من خالل ح�ساب قيم معامل الرتباط بني درجة املفحو�س على 
املفردة والباقي، اأى الفرق بني الدرجة على املفردة والدرجة املتنباأ بها با�ستخدام منوذج 
�سلم التقدير )Kim, Cohen & Lin, 2006( ، حيث كانت القيم داخل كل بعد قريبة جداً من 
ال�سفر؛ كما اأن قيم اختبار مربع كاي با�ستخدام طريقة الحتمالية العظمى كانت غري دالة 
اإ�سافة اإىل  اإح�سائيًا )α<0.05( ، وهذا موؤ�رض على حتقق افرتا�س ال�ستقالل املو�سعي، 
ذلك يعدُّ هامبلتون و�سوامنثان )Hambleton & Swaminathan,1985( اأن هذا الفرتا�س 

مكافئ لفرتا�س اأحادية البعد.
عامل ال�رشعة:  ◄

تفرت�س نظرية ال�ستجابة للمفردة حترر الختبار من عامل ال�رضعة، مبعنى اأن يكون 
الوقت منا�سبًا وكافيًا جلميع اأفراد العينة، ونظراً لأن املقيا�س من نوع الأداء العادي، مبعنى 
اأن عامل ال�رضعة ل يوؤدي دوراً مهمًا يف ال�ستجابة عن مفردات املقيا�س، فاإّن الفرتا�س 

اخلا�س بعامل ال�رضعة حمقق.
إجراءات الدراسة: 

مت خماطبة رئا�سة اجلامعة للح�سول على موافقة ر�سمية بتطبيق اأداة الدرا�سة على . 1
اأفراد العينة

قت . 2 مت تطبيق املقيا�س على اأفراد عينة الدرا�سة، وبعد جمع ن�سخ ال�ستجابات، ُدقِّ
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 )5( الدرجة  اأعطيت  الت�سحيح حيث  حت ح�سب مفتاح  حِّ للحا�سوب، و�سُ البيانات  واأُدخلت 
يف حالة ا�ستجابة الفرد مبوافق ب�سدة، والدرجة )4( يف حالة اإجابة الفرد مبوافق و )3( يف 
حالة الإجابة مبحايد و )2( يف حالة الإجابة مبعار�س و )1( يف حالة الإجابة مبعار�س 

ب�سدة وذلك يف حالة املفردات املوجبة.وقد قلب التدريج يف حالة املفردات ال�سالبة.
با�ستخدام برنامج . 3 التقدير  �سلم  لنموذج  ُدرِّجت مفردات مقيا�س الجتاهات وفقًا 

winsteps

مت فح�س نتائج التدريج ملعرفة فيما اإذا كان هناك فجوات بني مفردات املقيا�س . 4
مت ح�ساب اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س ب�سورته النهائية.. 5

املعاجلات اإلحصائية: 
والدرجة . 1 املقيا�س  مفردات  على  الأفراد  درجات  بني  الرتباط  معامالت  ُح�سبت 

الكلية على املقيا�س
العاملي . 2 البناء  لتحديد   )PCAR( املفردات  لباقي  الرئي�سة  املكونات  ُح�سبت 

للمقيا�س.
ُح�سب معامل الثبات للمقيا�س من خالل ح�ساب معامل الف�سل بني املفردات، وكذا . 3

معامل الف�سل بني الأفراد.
ُح�سبت دالة املعلومات جلميع مفردات املقيا�س.. 4

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ل�صتجابات  ◄ البيانات  مطابقة  درجة  »ما  الأول:  ال�سوؤال  عن  الإجابة 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية نحو تقومي  الأفراد عن مفردات مقيا�س اجتاهات 
 Rating التقدير  �صلم  منوذج  مع  اجلامعية  التدري�صية  للممار�صات  الطلبة 
البيانات اخلا�سة  اإدخال  Scale Model املنبثق عن منوذج را�س Rasch؟ “ مت 
على  مفردة   )31( املقيا�س،  مفردات  عن  فرد   )200( الدرا�سة  عينة  اأفراد  با�ستجابة 

برنامج WINSTEPS، وا�ستخرجت النتائج وفق اخلطوات الآتية: 
ُحذف الأفراد غري املالئمني للنموذج، مبعنى حذف الأفراد غري املالئمني لعملية . 1

التدريج، اأي لأ�سول القيا�س، وذلك تبعًا للمحكات التالية: 
ا�ستبعاد الأفراد الذين تقل قيمة اإح�ساءات املالءمة لديهم عن )2-( ، حيث يعني  -
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ذلك ت�سابه اإجابات هوؤلء الأفراد، مما ي�سري اإىل عدم �سدق ال�ستجابات.
ا�ستبعاد الأفراد الذين تزيد اإح�ساءات املالءمة لديهم عن )2+( ، حيث يعني ذلك  -

اختاروا  اإنهم  حيث  ال�ستجابات،  �سدق  عدم  اإىل  ي�سري  مما  الأفراد،  هوؤلء  اإجابات  ت�سابه 
بديال يعرب عن م�ستوى الجتاه يختلف )يزيد اأو يقل( عن م�ستوى الجتاه لديهم، وقد يرجع 
ذلك اإىل الإهمال وعدم جديتهم يف ال�ستجابة )Wright & Linacre, 1998( .وقد اأ�سفر ذلك 

عن حذف )26( فرداً، واجلدول )3( يبني ذلك.
الجدول (3) 

رقم الفرد ومعلمه والخطأ المعياري وإحصائي الماءمة التقاربي والتباعدي

اخلطاأ املعياريمعلم الفرد (θ(رقم الفردم�صل�صل
اإح�صائي املالءمة

التباعديالتقاربي

1160.810.24-3.5-3.54

221-0.020.192.782.72

3231.000.22-2.94-2.73

4241.000.22-3.75-3.51

5340.770.21-3.88-3.81

6372.270.303.133.06

741-0.610.202.862.79

861-0.090.192.762.83

9740.720.29-3.69-3.60

10771.940.193.213.25

11801.870.273.423.31

12930.720.27-3.28-3.35

13101-0.050.253.233.11

141020.680.212.982.92

151040.950.22-3.04-2.92

16117-0.340.283.763.74

17121-0.640.203.022.98

18141-0.020.193.113.18

191540.770.21-3.06-2.98

201571.940.273.213.25
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اخلطاأ املعياريمعلم الفرد (θ(رقم الفردم�صل�صل
اإح�صائي املالءمة

التباعديالتقاربي

21160-0.200.193.423.31

221630.680.21-3.30-2.79

231681.870.273.152.78

24181-0.240.192.992.91

251930.770.29-3.99-3.90

261972.180.293.01-2.96

يالحظ من اجلدول )3( اأن قيم اإح�سائي املالءمة التقاربي، والتباعدي اخلا�س بجميع 
الأفراد جتاوز القيمة )2( ؛ اأي اأن هناك خلاًل وعدم م�سداقية يف ا�ستجاباتهم.

حذف . 2 مبعنى  للنموذج،  املالئمة  غري  املفردات  حلذف  اأخرى  مرة  التحليل  اأعيد 
املفردات التي بها بع�س العيوب، والتي ل جتعلها �ساحلة لتدريج املتغري مو�سوع القيا�س، 

وذلك تبعًا للمحكات الآتية: 
حيث  -  )-2.5( القيمة  عن  لها  املالءمة  اإح�ساءات  قيم  تقل  التي  املفردات  حذف 

اأو اأنها تقي�س متغرياً  يعنى ذلك عدم ا�ستقاللية تلك املفردات عن باقي مفردات املقيا�س، 
اآخر �سديد الت�سابه مع املتغري املفرت�س قيا�سه.

اإح�ساءات املالءمة لها عن )2.5+( ، حيث يعني  - التي تزيد قيم  حذف املفردات 
ذلك اأن هناك خلاًل يف بناء املفردة، اأو اأنها تقي�س متغرياً اآخر.وقد اأ�سفر ذلك عن حذف )3( 

مفردات واجلدول )4( يبني ذلك.
الجدول (4) 

رقم المفردة ومعلمها والخطأ المعياري وإحصائي الماءمة التقاربي والتباعدي

اخلطاأ املعياريمعلم املفردة (θ(رقم املفردةم�صل�صل
اإح�صائي املالءمة

التباعديالتقاربي
110.090.094.024.64

25-0.500102.963.14

3310.050.103.442.60

يالحظ من اجلدول )4( اأن قيم اإح�سائي املالءمة التقاربي، والتباعدي اخلا�س بجميع 
املفردات جتاوز القيمة )+ 2.5( اأي اأن هناك خلاًل يف بناء تلك املفردات، وعند التدقيق يف 
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تلك املفردات تبني اأن املفردة الأوىل كتبت بالنفي » لي�س لدى الطلبة القدرة على التفكري 
الناقد التي تتطلبها عملية التقومي.« وهذا انتهاك لقواعد كتابة املفردة واأن املفردة الثانية 
التدري�س  ل�سلوكيات ع�سو هيئة  تقديره  يوؤثر يف  املقرر  للطالب يف  ال�سخ�سي  الهتمام   «
للمقرر«، والثالثة »تتاأثر عملية تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س بعدد الطلبة يف ال�سعبة » 

تقي�سان العوامل املوؤثرة يف عملية التقومي، ول تقي�سان الجتاه.
بعد حذف الأفراد غري املالئمني واملفردات غري املالئمة لنموذج التقدير، مت احل�سول 
على تقديرات معامل املفردات ملقيا�س الجتاه مقدرة بوحدة اللوجيت واجلدول )5( يبني ذلك.

الجدول (5) 
التدريج النهائي لمفردات مقياس االتجاهات مقدرة بوحدة اللوجيت ومرتبة تبعًا لمعالم المفردات
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3= االنتقال من محايد إلى 2= االنتقال من معارض إلى محايد،  1* االنتقال من معارض بشدة إلى معارض،   
موافق، 4= االنتقال من موافق إلى موافق بشدة.
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و   -0.88( بني  تراوحت  الجتاه  مقيا�س  مفردات  معامل  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
ن�سبيًا، ويعزو الباحث  �سيق  مدى  وهو  لل�سفر،  م�ساٍو  ح�سابي  مبتو�سط  باللوجيت   )0.77
اأن املقيا�س يعدُّ مقيا�سًا لقيا�س الأداء  اأفراد عينة الدرا�سة، كما  ذلك اإىل تقارب م�ستويات 
العادي، ولي�س مقيا�سًا لقيا�س القدرة.وتراوحت قيم اخلطاأ املعياري لتقدير معامل املفردات 
بني )0.08 و 0.10( مبتو�سط ح�سابي م�ساٍو )0.09( ، وهي قيمة متدنية، مما ي�سري اإىل دقة 

مواقع املفردات على مت�سل ال�سمة.
كما اأن مفردات املقيا�س )28( مفردة غطت مدى ال�سعوبة** ب�سكل جيد، حيث ل توجد 
فجوات على مدى مت�سل بني تلك ال�سعوبات، حيث يقل الفرق بني تقديري ال�سعوبة لأي 
تتدرج  املفردات  اأن  يدل على  لهما، مما  املعياري  مفردتني متتاليتني عن جمموع اخلطاأ 

فيما بينها بطريقة منظمة على مدى ميزان القيا�س بحيث تعرف متغري الجتاه.
كما يت�سح اأي�سًا من اجلدول )5( تزايد قيم العتبات الفا�سلة، فمتو�سط القدرة الكامنة 
الالزمة لنتقال الفرد من م�ستوى معار�س ب�سدة اإىل معار�س اأقل من م�ستوى القدرة الالزمة 

لالنتقال من م�ستوى معار�س اإىل حمايد.
الإجابة عن ال�سوؤال الثاين: «ما دللت ال�صدق والثبات املتوافرة ملفردات  ◄

 Rating Scale املقيا�س بعد معايرة مفرداته با�صتخدام منوذج �صلم التقدير
Rasch؟“ ُح�سبت دللت �سدق املقيا�س وثباته  را�س  Model املنبثق عن منوذج 

كما ياأتي: 

المفردة  التي تحملها  االنفعالية  الشحنة  تعني  التدريسية  للممارسات  الطلبة  تقييم  الصعوبة في مقياس االتجاه نحو   **
تساهم فيها في تكوين شحنة انفعالية اجمالية تعبر عن مستوى االتجاه لعضو الهيئة التدريسية نحو تقييم الطلبة لممارساتهم 

التدريسية.
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اأولً-دللت ال�صدق:  ●
املقايي�س  وبناء  تطوير  يف  للمفردة  ال�ستجابة  نظرية  مناذج  اأحد  ا�ستخدام  عند 
الرتبوية، لبد من توفري اأدلة على �سدق املقيا�س، حيث ل يعني مطابقة البيانات للنموذج 
امل�ستخدم اأنها تقدم دلياًل على �سدقه، واإمنا ي�سري ذلك اإىل اأن مفردات املقيا�س تقي�س �سمة 
عامة )Hambleton & Swaminathan, 1985( .لذا مت اإيجاد املوؤ�رضات الآتية للدللة على 

�سدق املقيا�س وهى: 
ال�صدق املنطقي Logical Validityأ. 

اإحدى الطرق والإجراءات التي ت�ستخدم يف التحقق من  تعد طريقة التحليل املنطقي 
خالل  من  املنطقي  ال�سدق  من  التحقق  .ومت   )Cronbach, 1971( للمقيا�س  البناء  �سدق 
تقومي  نحو  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اجتاهات  وهي  املقي�سة،  لل�سمة  النظري  التحليل 
الطلبة ملمار�ساتهم التدري�سية اجلامعية، ومتت ال�ستفادة منه يف حتديد مكونات املقيا�س 
يف  اآراوؤهم  واأُخذت  املحكمني،  من  جمموعة  على  املقيا�س  وعر�س  مفرداته،  و�سياغة 
�سالحية كل مفردة من مفردات املقيا�س، م�سرت�سدين باملعايري التي و�سعها اإدوارد مثل: 
هل يوجد للمفردة اأكرث من تف�سري؟ هل حتمل املفردة �سحنة نف�سية تعرب عن الجتاه؟ هل 
املفردة وا�سحة املعنى؟ هل يوجد باملفردة كلمات تفيد احلتمية اأو العمومية؟ وبناء على 

اآراء املحكمني ُعدِّلت مفردات املقيا�س.
الأ�صاليب الرتباطية: ب. 

مت اإيجاد معامالت الرتباط بني الدرجة على املفردة والدرجة على البعد الذي تنتمي 
اأخرى،  جهة  من  ككل  املقيا�س  على  والدرجة  املفردة  على  الدرجة  وبني  جهة،  من  اإليه 

واجلدول )6( يبني ذلك.
الجدول (6) 

معامات االرتباط بين الدرجة على المفردة والدرجة على البعد، والدرجة على المقياس ككل.

رقم البعد
م�صمون املفردةاملفردة

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

البعد

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

املقيا�س

الثقة 
والهتمام

0.620.60اأرى اأن ت�ستمر اجلامعة يف تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س1

0.540.51عملية تقومي الطالب لع�سو هيئة التدري�س جهد �سائع 2

0.460.41اأ�سجع عملية تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س 3

4
يعتمد تقومي الطلبة على ر�ساهم العام عن اجلامعة اأكرث من 

0.590.52ر�ساهم عن امل�ساق نف�سه 
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رقم البعد
م�صمون املفردةاملفردة

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

البعد

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

املقيا�س

الثقة 
والهتمام

0.640.63اأهتم بنتائج تقومي الطلبة 5

6
اأع�ساء هيئة التدري�س ذوي العالقات الجتماعية اأوفر حظًا يف 

0.540.52احل�سول على تقديرات عالية

0.560.53 ينبغي تدريب الطلبة على كيفية تعبئة مناذج التقومي قبل تعبئتها7

0.670.63من اخلطاأ اإ�رضاك الطلبة يف تقومي ع�سو الهيئة التدري�سية8

0.600.48اأى بديل عن تقومي الطلبة ميكن اأن يكون اأف�سل 9

الفائدة 
والقيمة 

لتقديرات 
الطلبة

10
تقديرات الطلبة توفر تغذية راجعة لأع�ساء هيئة التدري�س من اأجل 

0.480.32حت�سني اأدائهم

0.590.56تقديرات الطلبة للمعلمني اأقل من املجهودات التي يبذلونها 11

12
توفر تقديرات الطلبة احلماية لأع�ساء هيئة التدري�س من حتيز 

0.640.58امل�سئولني يف تقديراتهم لهم

0.600.57تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س يحقق فوائد كثرية13

14
اأ�سعر باأن عملية تقومي الطلبة ت�ساهم يف رفع اأداء ع�سو هيئة 

0.680.63التدري�س

15
حت�سن اإدارة اجلامعة �سنعًا اإذا األغت تقومي الطلبة لأع�ساء الهيئة 

0.590.52التدري�سية

0.690.63تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س يوؤدى اىل تلبية رغباتهم16

17
اأ�سعر باأن نتائج تقومي الطلبة ت�ساعد يف حت�سني املمار�سات 

0.580.52التدري�سية

0.500.48تفتقر تقديرات الطلبة للدقة و املو�سوعية18

19
اأعتقد اأن القرارات املبنية على نتائج تقومي الطلبة ملدر�سيهم 

0.630.62قرارات خاطئة

20
تعك�س نتائج تقديرات الطلبة جوانب التميز والق�سور احلقيقية يف 

0.640.55تدري�سي

التوتر 
واخلوف 

من 
تقديرات 

الطلبة

0.620.56تقومي الطلبة يعاقب املت�سددين يف العالمات 21

0.660.61تقومي الطلبة يقلل من هيبة التدري�س اجلامعي22

23
اأخ�سى اأن ت�ستغل نتائج التقومي ب�سورة غري مو�سوعية عند اتخاذ 

0.510.47القرارات بحق ع�سو هيئة التدري�س

0.570.55�رضر تقديرات الطلبة على اأع�ساء هيئة التدري�س اأكرث من نفعها24
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رقم البعد
م�صمون املفردةاملفردة

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

البعد

معامل ارتباط 
الدرجة مع 

املقيا�س

التوتر 
واخلوف 

من 
تقديرات 

الطلبة

0.710.68اأ�سعر بالإحباط نتيجة لتقومي ممار�ساتي التدري�سية من قبل الطلبة25

26
قلق اأع�ساء الهيئة التدري�سية من تقديرات الطلبة يربر التقليل من 

0.630.61اأهميتها

0.530.40اأ�ستاء عندما يتحدث الزمالء عن تقديرات الطلبة لهم 27

0.490.43اأ�سعر بالتوتر يف اأثناء تقومي الطلبة ملمار�ساتي التدري�سية28

ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )6( اإىل اأن قيم معامالت الرتباط بني الدرجة على 
املفردة، والدرجة على البعد الذي تنتمي اإليه اأكرب من معامالت الرتباط بني الدرجة على 
ما  وتقي�س  البعد،  يقي�سه  ما  تقي�س  املفردة  اأن  موؤ�رض على  الكلي، وهذا  واملقيا�س  املفردة 
اأبعاد املقيا�س مع  الدرجة على  ُح�سبت معامالت الرتباط بني  يقي�سه املقيا�س ككل كما 

بع�سها بع�سًا، ومع الدرجة الكلية على املقيا�س واجلدول )7( يبني ذلك.
الجدول (7) 

معامات االرتباط بين الدرجة على األبعاد مع بعضها البعض والدرجة على المقياس الكلي

املقيا�س الكليالثالثالثاينالأولالبعد

0.880.830.84-الأول

0.860.89--الثاين

0.80---الثالث

ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )7( اأن جميع معامالت الرتباط بني اأبعاد املقيا�س 
م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  كانت  املقيا�س  على  الكلية  الدرجة  ومع  البع�س،  بع�سها  مع 

دللة )0.01( وعالية، مما يدلل على اأن اأبعاد املقيا�س تقي�س ما يقي�سه املقيا�س الكلي.
ثانياً-دللت الثبات:  ●

مت العتماد يف ح�ساب الثبات على ما يوفره برنامج Winsteps، وهو معامل مكافئ 
ملعامل كودر ريت�سارد�سون20- يف النظرية التقليدية، ويقوم ح�ساب الثبات يف النظرية 
الكلى  التباين  على  مق�سومًا  احلقيقي  التباين  ق�سمة  خارج  ح�ساب  اأ�سا�س  على  التقليدية 
بالختبار  يتعلق  مما  اأكرث  بالأ�سخا�س  يتعلق  فهو  لذلك  الختبار،  مفردات  على  لالأفراد 
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يف  الدقة  مدى  اإىل  في�سري  التقدير،  �سلم  منوذج  يف  الثبات  مفهوم  .اأما   )Linacre, 2006(
تقدير موقع كل من الأفراد واملفردات على مت�سل ال�سمة املراد قيا�سها، وُيحدَّد مدى دقة 
املفردات يف تعريف هذا املت�سل باإيجاد الن�سبة بني النحراف املعياري للقيم التقديرية 
املتحررة ل�سعوبة املفردات، ومتو�سط اخلطاأ املعياري لهذه القيم، ويطلق على هذه الن�سبة 
اأن تكون قيمة  )Item Separation Index )Gp حيث يجب  الف�سل بني املفردات  معامل 
هذا املعامل اأكرب ما ميكن، فاإذا مل تزد هذه القيمة عن )2( ، ي�سعب قيا�س املتغري بو�ساطة 
هذه املفردات.وقد وجد الباحث قيمة معامل الف�سل بني املفردات يف املقيا�س بعد معايرة 
فاإن  مفرداته با�ستخدام منوذج �سلم التقدير )5.20( ، ونظراً لأن هذه القيمة تزيد عن )2( 
مفردات املقيا�س تعد كافية لتعريف مت�سل ال�سمة الذي تقي�سه.وميكن احل�سول على معامل 

الثبات من خالل ال�سيغة الريا�سية الآتية: 

حيث )Gp( ترمز اإىل معامل الف�سل )Wright & Masters, 1982( .وقد ُح�سبت قيمة 
الثبات  معامل  بلغ  وقد  ال�سابقة  للعالقة  وفقًا  الجتاه  مقيا�س  ملفردات  الثبات  معامل 

. )0.96(
كما ُح�سب معامل الثبات من خالل ح�ساب معامل الف�سل بني الأفراد، وقد بلغ معامل 
الف�سل لالأفراد )3.5( وهذه القيمة تزيد عن )2( ، مما يعني اأن عينة الأفراد كافية للف�سل 

بني املفردات، وقد بلغ معامل الثبات لالأفراد )0.92( .
نظرية  با�ستخدام  املقيا�س  ثبات  على  منها  ي�ستدل  التي  الأخرى  املوؤ�رضات  ومن 
ال�ستجابة للمفردة دالة املعلومات )Information function( حيث ت�ساعد يف حتديد مقدار 
املعلومات التي تقدمها مفردة ما عن فرد ما، وذلك من خالل حتديد اأق�رض ارتفاع للمنحنى 
املمثل لدالة املعلومات لتلك املفردة على مت�سل القدرة، وبالتايل ميكن حتديد اأى املفردات 
الختبارية تقي�س املتغري املراد قيا�سه )ال�سمة( بدرجة اأف�سل عند م�ستويات حمددة للقدرة.

ودالة املعلومات للمقيا�س هي مقدار يتنا�سب عك�سيًا مع اخلطاأ املعياري يف التقدير، 
وتعطى دالة املعلومات للمفردة يف منوذج �سلم التقدير املنبثق عن منوذج را�س من خالل 

العالقة الآتية: 
Ii (θ) = Pi (θ) * Qi (θ)

حيث اإن
 )θ( عند م�ستوى القدرة )i( مقدار املعلومات املقدمة بوا�سطة املفردة :Ii (θ) 

Pi (θ) : احتمال ال�ستجابة ال�سواب على املفردة )i( عند م�ستوى القدرة )θ( كما حت�سب 
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يف �سوء منوذج را�س
 1 � Pi (θ) تعني : Qi (θ)

 )Embretson & Reise, 2000, p184( 
هى  لالختبار  املعلومات  دالة  فاإن  املفردات،  من  جمموعة  هو  الختبار  اأن  ومبا 
نف�سه، وتعطى  ال�سمة  الختبار على متغري  لهذا  املكونة  املفردات  دوال معلومات  جمموع 

دالة املعلومات لالختبار من خالل العالقة الآتية: 

حيث اإن 
Ii (θ) : دالة معلومات املفردة

       : جمموع دوال املعلومات اخلا�سة باملفردات الإخبارية
وبطبيعة احلال �سوف يكون مقدار املعلومات التي يتم احل�سول عليها من الختبار 
اأعلى من تلك التي يتم احل�سول عليها من مفردة واحدة، وقد اأ�سار هامبلتون و�سوامينثان 
جمموعة  تعطيها  التي  املعلومات  كمية  اأن  اإىل   )Hambleton & Swaminthan, 1985(
من املفردات عند م�ستوى قدرة معني تتنا�سب عك�سيا مع اخلطاأ املعياري يف تقدير القدرة، 

وميكن تو�سيح ذلك من خالل ال�سيغة الريا�سية التالية

 )θ( اخلطاأ املعياري يف تقدير القدرة Se (θ) :حيث
I (θ) : دالة املعلومات لالختبار عند م�ستوى القدرة )θ( ، وبالتايل فاإن نق�سان قيمة 

اخلطاأ يف تقدير القدرة يوؤدى اإىل زيادة قيمة معامل الثبات 
التي  وتعد دالة املعلومات لالختبار )Test information Function( من املوؤ�رضات 
ي�ستدل منها على معامل الثبات وفق نظرية ال�ستجابة للمفردة، وبالتايل فاإن زيادة كمية 
املعلومات يوؤدى اإىل نق�سان اخلطاأ املعياري للقيا�س.فقد اأ�سار ريفي )Reeve, 2004( اإىل 

اأن دالة املعلومات للمقيا�س ترتبط مع ثبات املقيا�س من خالل العالقة الآـتية: 

ولذلك يتوقع اأنه كلما زادت دالة املعلومات للمقيا�س عند م�ستوى معني من القدرة، 
فاإن ذلك يوؤدى اإىل زيادة الثبات، وبالتايل نق�سان اخلطاأ املعياري للقيا�س، والذي يتيح 

Ii (θ) = ∑  Ii (θ)
i = 1

N

∑ Ii (θ)
i = 1

N

Se (θ) = 1
√ I (θ)
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الفر�سة لتقدير اخلطاأ املعياري عند كل م�ستوى من م�ستويات القدرة املختلفة، ومعرفة مدى 
Hambleton & Swamina� )��ساهمة كل مفردة من مفردات املقيا�س يف حتديد دقة القيا�س 

than, 1985( .وقد ُح�سبت دالة املعلومات ملفردات املقيا�س واجلدول )8( يبني ذلك.

الجدول (8) 
دوال المعلومات لمفردات مقياس االتجاه بعد معايرة مفرداته باستخدام نموذج سلم التقدير

دالة املفردةدالة املعلوماتاملفردة
دالة املفردةاملعلومات

دالة املفردةاملعلومات
املعلومات

50.61530.629130.631240.628

160.617140.631210.632250.626

10.618150.631100.631270.622

190.622260.632280.623230.619

200.62220.627270.631170.618

180.62740.631110.631220.611

120.62960.63180.63090.609

تعطيها  التي  املعلومات  مقدار  يف  تفاوتًا  هناك  اأن   )8( اجلدول  خالل  من  يتبني 
املفردات يف املقيا�س، واأن القيم الق�سوى لدالة املعلومات للمفردات جاءت عالية، وُح�سبت 
ال�سكل )1( دالة  الكلى، وقد بلغت )17.51( ويبني  التي يعطيها املقيا�س  دالة املعلومات 

املعلومات ملقيا�س الجتاه.

الشكل (1(
دالة المعلومات لمقياس االتجاه المطور
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اأكرب ما ميكن  اأن قيمة دالة املعلومات ملقيا�س الجتاه كانت  ال�سكل )1(  يتبني من 
عند م�ستوى القدرة )0( لوجيت، مبعنى اأن املقيا�س يعطى معلومات اأكرث فاعلية عند الأفراد 
ذوى القدرة املتو�سطة، بينما كانت قيم دوال املعلومات التي يقدمها املقيا�س اأقل ما ميكن 
عند م�ستويات القدرة العالية واملنخف�سة.كما تبني اأن قيمة دالة املعلومات تزداد تدريجيًا، 
بتزايد القدرة )q( وت�سل اإىل اأق�سى قيمة لها عندما تكون قيمة القدرة �سفر لوجيت، اأو قريبة 
اأقل ما ميكن عند م�ستوى  اأن قيمة اخلطاأ املعياري للتقدير كانت  ال�سفر، كما يالحظ  من 
املعياري،  اخلطاأ  بنق�سان  تزداد  املعلومات  كمية  اأن  اأي   ،  )0( بلغت  حيث  �سفر،  القدرة 

وبالتايل تزداد معها قيمة معامل الثبات للمقيا�س.

الصورة النهائية للمقياس: 

ملمار�ساتهم  الطلبة  تقومي  نحو  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اجتاهات  مقيا�س  تكّون 
تطبيق  وعند  الجتاه،  تقي�س  مفردة   )28( من  النهائية  �سورته  يف  اجلامعية  التدري�سية 
بحرية  املقيا�س،  مفردات  من  مفردة  كل  عن  ي�ستجيب  اأن  امل�ستجيب،  من  يطلب  املقيا�س 
اخلم�س  التدريج  فئات  بني  من  املنا�سبة،  التدريج  فئة  اأو  البديل  باختياره  تامة، وذلك 

الآتية: 
 )موافق ب�سدة – موافق – حمايد – معار�س – معار�س ب�سدة( ، وت�سحح ا�ستجابات 
املفحو�سني على مفردات املقيا�س، ويقرتح الباحث اأن ُي�سنف املفحو�سون وفق الدرجات 

الكلية على املقيا�س يف ثالث فئات على النحو الآتية: 
املفحو�سون الذين تقل درجاتهم عن الدرجة 70، ي�سنفون باأنهم ذوو اجتاهات . 1

�سلبية نحو تقومي الطلبة ملمار�ساتهم التدري�سية اجلامعية.
املفحو�سون الذين ترتاوح درجاتهم بني 70 - 98 ي�سنفون باأنهم ذوو اجتاهات . 2

متو�سطة.
املفحو�سون الذين ترتاوح تزيد درجاتهم عن 98 ي�سنفون باأنهم ذوو اجتاهات . 3
موجبة.

اخلالصة والتوصيات: 
هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستخدام منوذج اأندري�س يف بناء مقيا�س اجتاهات اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية
تقديرات ملعامل  اجلامعية، واحل�سول على  التدري�سية  للممار�سات  الطلبة  تقومي  نحو 
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املفردات م�ستقلة عن تقديرات العينة، كما مت احل�سول على خ�سائ�س �سيكومرتية مقبولة 
تربر ا�ستخدامه ب�سورته النهائية، وهي )28( مفردة.وعليه يو�صى الباحث مبا ياأتي: 

ا�ستخدام املقيا�س ب�سورته النهائية يف قيا�س اجتاهات اأع�ساء الهيئة التدري�سية . 1
باجلامعات نحو تقومي الطلبة ملمار�ساتهم التدري�سية اجلامعية .

وتطويرها . 2 والنف�سية  الرتبوية  املقايي�س  بناء  حول  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 
با�ستخدام منوذج �سلم التقدير كنموذج حديث يف تقدير معامل الأفراد واملفردات، ومقارنة 
ودرا�سة   General Graded Unfolding العام  الك�سفي  النموذج  مثل:  اأخرى  بنماذج  ذلك 

مدى التوافق بينها.
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