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  ملخص الدراسة

مرونة الغلق باستخدام نظریة ل مقیاستطویر دراسة سیكومتریة في  :عنوان الدراسة
  .االستجابة للمفردة االختباریة

تطویر مقیاس لمرونة الغلق بتدریج مفردات اختباري النسخ على  :ھدف الدراسة
  .میزان تدرج واحد مشترك یعرف متغیر مرونة الغلق وذلك باستخدام نموذج راش

  :فیما یأتىأهمیة الدراسة الحالیة  تبدو :أھمیة الدراسة
 :وتتمثل في  :النظریة األهمیة: أوًال 

مرونـة  قـدرةفي بناء أدوات مدرجة بوحدة تـدریج ل الحالیة ربما تسهم الدراسة .١
  .الغلق

الموضــوعیة للقیــاس مــن خــالل تــدریج مقیــاس النســخ فــي تحقیــق األهــداف  .٢
 ).نموذج راش(ضوء اإلتجاهات المعاصرة للقیاس 

مــــن خــــالل حـــــذف ) صــــدق التكـــــوین( تحقیــــق درجــــة عالیــــة مـــــن الصــــدق .٣
المفــردات غیــر المالئمــة وفــق محكــات المالءمــة التقاربیــة والتباعدیــة والتــي 

 .قد تقیس متغیرًا آخر أو بها عیبًا في الصیاغة
تـدریج مفـردات مختلفــة علـى متصـل لــنفس المتغیـر یسـهم فــي بنـاء مقــاییس  .٤

 تتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات لألفــراد والمفــردات ممــا یعــد إضــافة ألدوات
 .في مجال علم النفس القیاس

إن توفیر صور متعادلة لقیاس قدرة مرونة الغلق یزود بأدوات قیاس ال  .٥
 .وعة المفرداتتختلف فیها تقدیرات القدرة باختالف مجم

ن ما یوفره نموذج راش من خطیة في القیاس یتیح الفرصة لتقدیر إ .٦
، مما یحقق دقة القیاس ةصعوبة المفردة وقدرة الفرد بوحدة قیاس معرف

 .وموضوعیته

   : التطبیقیة األهمیة: ثانیًا 
  :إن تقدير قدرة مرونة الغلق بشكل موضوعي  يساعد في      
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المتعلمــــــین ممـــــا یعــــــد أداة مفیـــــدة لعمــــــل تشـــــخیص صـــــعوبات الــــــتعلم لـــــدى  .١
 .األخصائي النفسي

ســــلوب المعرفــــي للطالــــب ممــــا یــــنعكس أثــــره فــــي اختیــــار أســــالیب التنبــــؤ باأل .٢
 .التدریس المناسبة

صور باستخدام  ) القیاس القبلي، القیاس البعدي( تقییم برامج التدریب  .٣
 .باالختبارلفة مما یساعد على التغلب على مشكلة األمتعادلة القیاس 

تــوفیر وقــت وجهــد الباحــث وعینــة البحــث مــن خــالل إعــداد صــورة مختصــرة  .٤
 .القدرةمن المقیاس لتقدیر 

  -:مشكلة الدراسة
  : تیة الدراسة بالتساؤالت اآل لةحددت مشك

اختباري النسخ على میزان تدرج واحد مشترك باستخدام مفردات  ما إمكانیة وضع .١
 نموذج راش؟

محكات المالءمة التقاربیة ما تفسیر المفردات المحذوفة من مقیاس النسخ وفق  .٢
 ؟والتباعدیة

من عینة تدریج مقیاس النسخ وفق  ینما تفسیر استجابات بعض األفراد المحذوف .٣
 ؟محكات المالءمة التقاربیة والتباعدیة

بصورته  على مقیاس النسخخام ما تقدیر قدرة األفراد لكل درجة كلیة محتملة  .٤
 ؟النهائیة

 ؟النهائیة تهبصور  ما مقدار المعلومات التي یوفرها مقیاس النسخ .٥

 ؟في صورته النهائیة مقیاس النسخ وثباتهما مدى صدق  .٦

 ا المعاییر التائیة والرتب المئینیة لمقیاس النسخ بصورته النهائیة؟م .٧

مقیاس ما تدریج مفردات كل صورة من الصورتین اإلختباریتین المسحوبتین من  .٨
 ؟ینستخدام بعض األفراد المشتركإالنسخ ب

هل تختلف صعوبات مفردات كل صورة من الصورتین اإلختباریتین المسحوبتین  .٩
 بالمقیاس المرجعي؟عن صعوباتها 
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كل صورة من الصورتین  فيما تقدیر قدرة األفراد لكل درجة كلیة محتملة  .١٠
 ؟اإلختباریتین المسحوبتین

توفرها كل صورة من الصورتین اإلختباریتین ما مقدار المعلومات التي  .١١
  المسحوبتین؟
  :مصطلحات الدراسة

  :اإلدراك البصري.١
متضـمنة مجموعـة مـن العملیـات  البحث في المجال البصـري قدرة الفرد على

ــــة،  ــــة تتمثــــل فــــي التمییــــز، الغلــــق البصــــري، إدراك العالقــــات المكانی إنشــــاء المعرفی
مألوفـــة، وحفـــظ هـــذه التمثـــیالت واســـتعادتها تمثـــیالت عقلیـــة لمثیـــرات بصـــریة غیـــر 

  .الستخدامها فیما بعد ومعالجتها
  :الغلقمرونة . ٢
القـــدرة علـــى االحتفـــاظ عقلیـــًا بمـــدرك بصـــري معـــین أو تركیبـــه معینـــة ، لكـــي     

  . خرى معرفه بشكل جیدأدراكیه إیمكن استخالصه من مادة 
  :تدرج االختبار . ٣

ویتمثــل هــذا فــي  ،بوحــدة معرفــة ةالقــدرة مقــدر إنشــاء میــزان لتــدریج هــذه  بــهیقصــد 
بحیـث تعـرف المتغیـر موضـوع القیـاس  اتـدریج مفـردات المقیـاس تبعـا لتقـدیر صـعوبته

  .على متصل هذه القدرة بوحدة قیاس معرفة ولها صفر واحد مشترك 
  :اإلختبارات متعادلة القیاس. ٤

بـــاختالف آدائـــه علـــى أي هـــى االختبـــارات التـــي ال یختلـــف فیهـــا تقـــدیر قـــدرة الفـــرد 
اختبــار منهــا، وتنــدرج جمیــع مفــردات هــذه االختبــارات علــى میــزان واحــد وصــفر مشــترك 

  .واحد
  :الدراسة إجراءات

 :عینة الدراسة -
  :عینة التجریب االستطالعي)أ(
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ـا وطالبـة ) ٥٠(بلغـت  عشـوائیة علـى عینـة يبالتجریب االسـتطالعقام الباحث   ً طالب
الصـــــورتین  وذلـــــك بتطبیـــــق ٢٠١٢- ٢٠١١مـــــن طـــــالب كلیـــــة التربیـــــة للعـــــام الجـــــامعى 

 .على نفس العینة االختباریتین
  ):المرجعي(عینة تدریج المقیاس )ب(

طلبــــــــــة وطالبــــــــــات كلیــــــــــات التربیــــــــــة  تكونــــــــــت عینــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــن بعــــــــــض
ـــــــــــــة التـــــــــــــدریج  ـــــــــــــرق الدراســـــــــــــیة وجمیـــــــــــــع تخصصـــــــــــــاتها  إلجـــــــــــــراء عملی ـــــــــــــع الف بجمی

ــــــــــــــاس النســــــــــــــخ ــــــــــــــة یســــــــــــــاوي و  لمقی ــــــــــــــ) ٤١٥(كــــــــــــــان حجــــــــــــــم العین ً بمتوســــــــــــــط  اطالب
نحراف معیاري) ١٨،٧٩( ٕ   ).٠،٧٦٤( وا
  :عینة المعاییر  )ت( 

إلـــى ثـــالث  مقســـمةفـــرد )  ٣٨٨(المعـــاییر علـــى عینـــة مكونـــة مـــن   حســـابتـــم 
  .)٢٠، ١٩، ١٨( شرائح عمریة

  :دوات الدراسةأ -
؛ مــن صــورتین ، الــذي یتكــونCopying Testالنســخ  تمثلــت فــي مقیــاس

  .مفردة ٣٢على  صورةكل  تحتوي
  :جمع البیاناتإجراءات  -

 التجریب االستطالعى. 
 تطبیق االختبار تبعًا للتعلیمات. 
 دخالها على الحاسب ٕ  .تصحیح البیانات وا

 :وتتمثل في :إجراءات تدریج المقیاس -
  للنسخ المقیاس المرجعيتدریج 
  النهائیةتحدید مدى صدق وثبات االختبار فى صورته. 
  في المقیاسحساب المعاییر المختلفة التى تفسر مستوى قدرة الفرد. 
  وفقـًا للمقیـاس  تینالمسـحوب والثانیـة ولـىاأل تیناالختبـاریتین تدریج مفردات الصـور

فـــراد المشـــتركین واســـتخراج الصـــعوبات األمـــن المرجعـــي للنســـخ باســـتخدام عـــدد 
 .وحدة المنفالجدیدة للمفردات باللوجیت وتحویلها الى 

   :المعالجة اإلحصائیة -
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 IBMو WINSTEPS (Version 3.67.0  ( اســتخدم برنــامجي
SPSS(19) لإلجابــة عــن" راش"الالزمــة لنمــوذج  فــى إجــراء المعالجــات اإلحصــائیة 
  .أسئلة الدراسة

  :أھم النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة
مشترك باستخدام اختباري النسخ على میزان تدرج واحد مفردات تم تدریج  -

إلى  ) ١،٩٤- (تغطیه المفردات من  لذيالصعوبة ا وتمتد نموذج راش
 .منف) ٦٨(إلى  ) ٤٠(لوجیت أي  من ) ٣،٦٤(

ا) ١٧(حذف  -  وفق محكات المالءمة التقاربیة والتباعدیةمن عینة التدریج  فردً
وذلك بسبب عاملي التخمین  ؛المحذوفینبعض األفراد استجابات  توفسر 

 .واإلهمال

مقیاس النسخ وفق محكات المالءمة التقاربیة  من مفردات) ٨(حذف  -
ض اآلخر بعبسبب وجود بعض المفردات بها عیب في البناء وال والتباعدیة

 .یقیس بنیة سیكولوجیة مختلفة عما یقیسه بقیة المفردات

تقدیرات القدرة المقابلة لكل درجة كلیة محتملة  جدول لحساب الحصول على -
لوجیت أي )  ٦،١٢(و )٥،٨-  (تتراوح بین حیث مقیاس النسخ المرجعيعلى 
أقصى حدود للقدرة  يوتعتبر هذه الحدود ه .منف) ٨٠،٦(إلى  )  ٢١(من  
الي أو أیة مقاییس فرعیة مسحوبة الحیمكن تقدیرها باستخدام المقیاس التى 

 .منه

حیث تشیر قیم معامالت الثبات أن  صدق وثبات المقیاس في صورته النهائیة تحقق - 
فراد أو في تقدیر عالیة من الثبات سواء في تقدیر قدرة األ ةالمقیاس یتمتع بدرج

، وقیمة معامل )٠،٩(فراد ن قیمة معامل ثبات تقدیر األإصعوبة المفردات حیث 
وتحقق الصدق من خالل تحقق صدق تعریف  ،)٠،٩٨(ثبات تقدیر الصعوبات 
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وال ، مرونة الغلق قدرةن المفردات تعرف جمیع مستویات إقدرة مرونة الغلق حیث 
 .أربع فجوات على الرغم من ظهورتوجد فجوات على أغلب متصل المفردات 

عن طریق إیجاد رتب " راش"حساب معاییر المقیاس بعد التدریج باستخدام نموذج  - 
لثالث شرائح عمریة  ودرجات تائیة مقابلة للتقدیرات المختلفة لقدرة األفرادمئینیة 

على ) ٥٦، ٤٩، ٤٤(یقابلها درجات تائیة ) ٧٥، ٥٠، ٢٥(وكانت الرتب المئینیة 
  .الترتیب

ختباریتین المسحوبتین من مقیاس النسخ تدریج مفردات كل صورة من الصورتین اال - 
ث یمتد مدى الصعوبة الذي تغطیه الصورة حیین فراد المشتركباستخدام بعض األ

) ٦٥(إلى ) ٣٩،٨(لوجیت أي من ) ٣(إلى ) ٢،٠٤-( ولى المسحوبة من األ
) ١،٩٦-(منف، بینما یمتد مدى الصعوبة الذي تغطیه الصورة الثانیة المسحوبة من 

 .منف) ٦٨،٧٥(إلى ) ٤٠،٢(لوجیت أي من ) ٣،٧٥(إلى 

تقدیرات القدرة المقابلة لكل درجة كلیة محتملة على  جدول لحساب الحصول على -
  )٥- (ولى منقدرات الصورة االختباریة األ ، حیث تمتدتین االختباریتینالصور 
تقدیرات القدرة تمتد  ، بینمامنف) ٧٦(إلى )  ٢٥(لوجیت أي من )  ٥،٢٦(إلى 

 )٥،٢٦- (منالصورة االختباریة الثانیة المقابلة لكل درجة كلیة محتملة على 
 . منف) ٧٨(إلى  )  ٢٤(لوجیت أي من)  ٥،٥٤(إلى
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  الدراسة مستخلص
    الحمید عبد محمد سعید جمعة :الباحث
 نظریة باستخدام الغلق مقیاس لمرونة تطویر في سیكومتریة دراسة :الدراسة عنوان

  .االختباریة للمفردة االستجابة
 میزان على النسخ اختباري مفردات بتدریج الغلق لمرونة مقیاس تطویر :الدراسة أھداف
  .راش نموذج باستخدام وذلك الغلق مرونة متغیر یعرف مشترك واحد تدرج

 الفرق بجمیع التربیة كلیات وطالبات طلبة من عینة على التطبیق تم :الدراسة عینة
 العینة حجم وكان النسخ لمقیاس التدریج عملیة إلجراء  تخصصاتها وجمیع الدراسیة
ا) ٤١٥( یساوي ً نحراف) ١٨،٧٩( بمتوسط طالب ٕ  حساب وتم) ٠،٧٦٤(معیاري وا

ا ١٣٨٨ من مكونة عینة على المعاییر  ،١٩ ،١٨( عمریة شرائح ثالث إلى مقسمة فردً
٢٠.(  

 واحدة كل تشتمل(صورتین من یتكون ؛Copying Test النسخ مقیاس :الدراسة أدوات
  ).مفردة٣٢ على منها

 فى IBM SPSS(19) وWINSTEPS3.67  برنامجي استخدم :اإلحصائیة المعالجة
  الدراسة أسئلة على لإلجابة" راش" لنموذج الالزمة اإلحصائیة المعالجات إجراء

  :الدراسة عنھا أسفرت التي النتائج أھم

 راش باستخدام مشترك واحد تدرج میزان على النسخ اختباري مفردات تدریج تم -
 أي لوجیت) ٣،٦٤( إلى) ١،٩٤-( من المفردات تغطیها التي الصعوبة تمتد حیث
 .منف) ٦٨(إلى) ٤٠( من

ا) ١٧(حذف -  والتباعدیة التقاربیة المالءمة محكات وفق التدریج عینة من فردً
  .واإلهمال التخمین عاملي بسبب وذلك المحذوفین األفراد بعض استجابات وفسرت

 والتباعدیة التقاربیة المالءمة محكات وفق النسخ مقیاس من مفردات )٨(حذف -
 بنیة یقیس اآلخر والبعض البناء في بهاعیب المفردات بعض وجود بسبب

  .المفردات بقیة مختلفةعما تقیسه سیكولوجیة

                                                
ا ١٧) فرد ٤١٥(  من المكونة االساسیة العینة من حذف حیث١ ً ا وحذف المالئمة، محكات وفق فرد  ١٠ أیضً

 على المعاییر حساب تم لذلك المیالد، كتاریخ بھم الخاصة البیانات استكمال في الباحث مع تعاونھم یبدو لم أفراد
ا ٣٨٨ ً  .فرد



 ١٦٠

 على محتملة كلیة درجة لكل المقابلة القدرة تقدیرات لحساب جدول على الحصول -
 من أي لوجیت) ٦،١٢(و) ٥،٨-(      بین تتراوح حیث المرجعي النسخ مقیاس

 . منف) ٨٠،٦( إلى)  ٢١(

 توجد وال الغلق مرونة قدرة مستویات جمیع المفردات تعرف حیث المقیاس صدق تحقق -
 قیم وتشیر. فجوات أربعة ظهور من الرغم على المفردات متصل أغلب على فجوات
 إن حیث الثبات من عالیة بدرجة النهائیة بصورته المقیاس تمتع إلى الثبات معامل
 ).٠،٩٨( الصعوبات تقدیر ثبات معامل وقیمة ،)٠،٩( األفراد تقدیر ثبات معامل قیمة

 رتب إیجاد طریق عن" راش" نموذج باستخدام التدریج بعد المقیاس معاییر حساب -
 وكانت عمریة شرائح لثالث األفراد لقدرة المختلفة للتقدیرات مقابلة تائیة ودرجات مئینیة
  .الترتیب على) ٥٦ ،٤٩ ،٤٤( تائیة درجات یقابلها) ٧٥ ،٥٠ ،٢٥( المئینیة الرتب

 النسخ مقیاس من المسحوبتین االختباریتین الصورتین من صورة كل مفردات تدریج -
) ٢،٠٤- (من األولى الصورة صعوبة مدى یمتد حیث المشتركة األفراد بعض باستخدام

 الذي الصعوبة مدى یمتد بینما منف،) ٦٥( إلى) ٣٩،٨( من أي لوجیت) ٣( إلى
) ٤٠،٢( من أي لوجیت) ٣،٧٥( إلى) ١،٩٦-( من المسحوبة الثانیة الصورة تغطیه

 .منف) ٦٨،٧٥( إلى

القدرة المقابلة لكل درجة كلیة محتملة على  تقدیرات لحساب جدول على الحصول -
) ٥،٢٦( إلى )٥-(من األولىاالختباریة  صورةتمتد قدرات ال ثاالختباریتین، حی الصورتین

القدرة المقابلة لكل درجة كلیة  تقدیرات تمتد بینما ،منف) ٧٦(إلى )  ٢٥(أي من  لوجیت
)  ٢٤(أي من لوجیت) ٥،٥٤(إلى  )٥،٢٦-(االختباریة الثانیة من الصورةمحتملة على 

 . منف) ٧٨(إلى  
 


