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ابملنيا، مت تدريج مفرداته ابستخدام  الرتبية ( طالب وطالبات ابلفرقة الرابعة والدبلوم العام بكلية0101)
ج ئتاوأسفرت ن ختبارتكوين ست صور اختبارية من هذا اال حيث مت البارامرت ثالثيالنموذج اللوغاريتمي 

يف ، ع صور اختبارية منها، وعدم حتققه يف صورتني اختباريتنيبالبعد يف أر  البحث عن حتقق افرتاض أحادية
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 .ااالفرتاضني عمليؤ يعين عدم تكاف وهذا األخرأن حتقق أحد االفرتاضني ال يضمن حتقق االفرتاض إىل 

 مةداملق

 Item Response للمفردة أدى التطور املستمر يف علم القياس النفسي إىل ظهور نظرية االستجابة

Theory (IRT) اليت عانت منها النظرية التقليدية يف القياس يف حماولة للتغلب على أوجه القصور 

Classical Test Theory (CTT) ،وتقليل أخطاء ، ة تقدير إحصائيات األفراد واملفرداتوزايدة دق
 املقاييس النفسية. أدى ذلك إىل تزايد استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف حتليل مفردات وقد، القياس

يتم التحقق من افرتاضاهتا يف  وقد ثبت انه ال ميكن االستفادة من مزااي نظرية االستجابة للمفردة إذا مل
النموذج املناسب لتحليل هذه البياانت  اد حتليلها، وكذلك التأكد من اختيارالبياانت املر 

Zhu,2009:17)تتطلبها مناذج االستجابة للمفردة (. ومن االفرتاضات اليت IRT Models  يف البياانت
 Local وافرتاض االستقالل املوضعي، Unidimensionality البعد أحاديةافرتاض  املراد حتليلها

Independence ، وحتقق منحىن خصائص املفردة(العالقة الوتريية Monotonicity) والتحرر من ،
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 & Fan,1998: 363, Huber, Speededness  (Limnios, Mesbah السرعة

Nikulin,2008: 256 . 

 &Hambleton, Swaminathan) ويعد تعريف هامبلتون وسوامينااثن وروجرز 

Rogers,1991:9)  البعد، ويعرفونه على   يف البحوا السيكومرتية ملفهوم أحاديةأكثر التعريفات تداوالا
العامل هو القدرة أو السمة املقيسة. وقد عرب  وهذا، أنه وجود عامل واحد يكمن وراء األداء يف املقياس

عندما  ذلك عن  (Chakravarty, Bjorner & Fries, 2007: 1428) شاكرافاريت وجبورنر وفرايس
مفردات  ية البعد تتحقق يف مقياس ما إذا كان التباين بني املفحوصني يف األداء علىأحاد أشاروا إىل أن

 املقياس يعود إىل عامل واحد فقط هو القدرة أو السمة املقيسة.

البعد تعين جتانس مفردات  ( إىل أن أحادية31: 2102) ط( واخليا01: 2116وقد أشار أبو هاشم )
مفردة من املفردات تتطلب لالستجابة هلا نفس النوع من  وأن أية، سمةاملقياس فيما بينها وقياسها نفس ال

 ولكنها ختتلف فيما بينها من حيث تدرج ابرامرتات صعوبتها فقط.، السلوكية اإلجراءات والعمليات

إذ قد تتحقق أحادية  :ردات فيما بينها على الصعوبة فقطويؤخذ على هذا التعريف قصره اختالف املف
وهذا ما أدى إىل ، التمييز والقابلية للتخمني غم اختالف املفردات فيما بينها يف القدرة علىالبعد أيضاا ر 

: 0399وثالثية ورابعية البارامرت. ولعل هذا ما يؤخذ أيضاا على كاظم ) ائيةنظهور مناذج أحادية البعد ث
 أشارت إىل أن منوذج راش يعد النموذج الوحيد األحادي البعد. ( حينما22

وأحادية البعد السيكومرتية، فريى  بني أحادية البعد السيكولوجية (Sick, 2010: 23-25) سيك قويفر 
يكون األداء على املفردات راجعاا إىل عملية سيكولوجية  أن أحادية البعد السيكومرتية ال تتطلب أن

 ولذلك، ددةعلى املقياس يتطلب مهارات ومعارف وعمليات واسرتاتيجيات متع ذلك ألن األداء ؛واحدة
متسقة يف منوذج ضمين يف  فإن حتقق أحادية البعد السيكومرتية يتطلب فقط أن تكون دوال املفردات

العشوائي بني املفحوصني يف البياانت ميكن عزوه إىل بعد  مبعىن أن كل التباين غري، مصفوفة البياانت
 ا إذا كان من املمكن التنبؤغري املتوقعة حتدا بشكل عشوائي وغري متكرر، أم واحد، واالستجاابت

ذلك يعين وجود بعد سيكومرتي  ابالستجاابت غري املتوقعة جملموعة من املفردات أو جمموعة من األفراد فإن
 آخر يؤثر يف هذه االستجاابت .

حتقق أحادية البعد يف أغلب  أنه يصعب  (Hambleton et al.,1991:9) وقد أكد هامبلتون وآخرون
مثل العوامل املعرفية ، املفحوصني على مفردات املقياس امل أخرى تؤثر يف استجاابتلوجود عو ، األحوال
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يف  أبداء األفراد على االختبار نفسه مثل مستوى الدافعية وقلق االختبار والسرعة أو الشخصية أو املتعلقة
ة البعد يف افرتاض أحادي ( أن61: 2112إتباع التعليمات وحكمة االختبار. كما أكد عالم )و اإلجابة 

 :Lee, 2012)افرتاضاا صحيحاا كليةا . كما أوضح يل االختبارات العقلية وبعض املقاييس الوجدانية ال يعد

 وعدم حتققها لنفس، البعد ملقياس ما عند تطبيقه على عينة من املفحوصني إمكانية حتقق أحادية (17
األداء التفاضلي يف  أن  (Sick, 2010: 25) املقياس إذا مت تطبيقه على عينة أخرى . وقد أشار سيك

منها املقياس يؤدي إىل انتهاك أحادية  اليت يتكون Differential Item Function بعض املفردات
 .من األفراد على هذه املفردات البعد ملا هلا من أتثري يف أداء جمموعة

مناذج االستجابة للمفردة منوذج من  ويرتتب على عدم حتقق أحادية البعد يف البياانت ضرورة استخدام
بعد من أبعاد املقياس خاصة يف النماذج غري التعويضية  متعددة األبعاد بعد تصنيف املفردات يف كل

  Svetina,2013: 313) :2111)عالم، 

وحجر الزاوية يف كل مناذج نظرية  ومن انحية أخرى فإن افرتاض االستقالل املوضعي يعد افرتاضاا رئيساا 
. ويؤدي انتهاكه  Hashimoto,2011: 19: Walter & Rose, 2013: 82) مفردةاالستجابة لل

 قدرات األفراد وابرامرتات املفردات )الصعوبة والتمييز والتخمني(، قد يتبعها إىل أخطاء سيكومرتية يف تقدير
 Monseur, Baye, Lafontaine & Quittre, 2009: 133- 134: Reeve) عدة قرارات خطأ

2004: 12) . 

مفردات املقياس ابإلجابة عن أي مفردة  ويشري االستقالل املوضعي إىل عدم أتثر اإلجابة عن أي مفردة من
 :Linacre, 2009: 2; Salvia & Ysseldyke, 1995: 722) أخرى أتثراا سالباا أو موجباا 

Ueno,2002: 59) ح أو الفشل أنه إذا كان هناك مفرداتن مستقلتان موضعياا فإن احتمال النجا  . مبعىن
 Monseur et) إجابة إحدامها ال يؤثر يف احتمال النجاح أو الفشل يف اإلجابة عن املفردة األخرى يف

al,2009: 133-134)وقد أوضح فيسيت .(Fissette, 2012: 14 ) افرتاض االستقالل املوضعي  أن
يرتبط ابحتمال اإلجابة مفردة ما من مفردات املقياس ال  يتحقق إذا كان احتمال اإلجابة الصحيحة عن

املقياس  إحصائي بني مفردات ارتباط. ويعرب عنه إحصائياا بعدم وجود أي مفردة أخرى الصحيحة عن أي
مفردات املقياس عند املستجيبني ذوي  إحصائي بني ارتباطأي ال يوجد أي ، عند تثبيت القدرة املقيسة

 Hambleton et al.,1991:9: Walter & Rose, 2013: 82 Wang).، نفس القدرة املقيسة

& Ackerman.2012: 781)  ( أن االستقالل املوضعي يعين أنه إذا 22: 2113زكري ) كما أشار
 البعد الكامن وراء املقياس فلن يوجد أي تغاير منتظم بني املفردات. مت إزالة أثر العامل أو
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فقد أوضح ، تباطية بني املفرداتار  هذا، وال يعين افرتاض االستقالل املوضعي أنه ال توجد أية عالقة
أن االستقالل املوضعي ميكن حتققه رغم  (Hambleton et al., 1991: 11-12) هامبلتون وآخرون

 هذه ارتباطإذ أنه يتطلب عدم ، املستوايت املتباينة من السمة أو القدرة املقيسة هذه املفردات عند ارتباط
( ذلك بقوله أن 61 :2112رة املقيسة. ويؤكد عالم )املفردات عند تثبيت مستوى هذه السمة أو القد

االختبار غري مرتبطة ابلنسبة جملموعة كلية من  افرتاض االستقالل املوضعي ال يعين أن تكون مفردات
 موجب بني أزواج املفردات حيثما كان هناك تباين بني األفراد يف ارتباطعلى  ألنه ميكن احلصول :األفراد

 القدرة املقيسة.

مفاتيح أو دالئل تؤثر يف اإلجابة عن  هك االستقالل املوضعي بني مفردتني إذا احتوت إحدامها علىوينت
. كما  (Walter & Rose,2013: 82) االستقالل املوضعي وهلذا يؤثر ترتيب املفردات على، األخرى

 سرعة والتعبحالة وجود متغريات أخرى تؤثر يف اإلجابة عن املفردات مثل ال ينتهك هذا االفرتاض يف
 :Wang & Ackerman, Contextual Clues 2012) إملاعات السياقو واملؤثرات اخلارجية 

املوضعي قد  أن االستقالل  ( Chen & Thissen 1997: 265) كما أكد تشني وثيسني (782
: 2112) اليت تتبعها. وقد أشار عالم بني املفردة واملفردات رتباطلال :ينتهك يف اختبارات الفهم القرائي

. كما أقر ملقاييس خاصة االختبارات العقليةيف كثري من ا ( إىل صعوبة حتقق االستقالل املوضعي62
يف الياابن  ابنتهاك االستقالل املوضعي يف االختبارات اليت تعقد (Hashimoto, 2011:19) هاشيموتو

 & Mislevy) وتشانج . كما بني ميسلفيTestlets Items وحتتوي على مفردات عنقودية

Chang2000: 154) احتمال انتهاك االختبارات التكيفية Adaptive Testing  اليت تصمم(
 الفرتاض االستقالل املوضعي. لتناسب مستوى كل مفحوص على حدة(

 مشكلة البحث:

املراد حتليلها ابستخدام نظرية  رغم أمهية التحقق من أحادية البعد واالستقالل املوضعي يف البياانت
 ,Siemons, Klooster)  وجالس وفان ديالر إال أن سيمونز وكلوسرت واتل، جابة للمفردةاالست

Taal, Glas & Van- delaar, 2012: 10)  

االستقالل املوضعي مقارنة  أشاروا إىل اخنفاض نسبة الدراسات اليت تعرضت للتحقق من افرتاض
ث وجدت دراسة واحدة فقط مت فيها التأكد البعد، حي ابلدراسات اليت تناولت التحقق من افرتاض أحادية

 مقابل يف 7.0ي بنسبة أدراسة تناولت القياسات العيادية ) 02املوضعي من بني  من افرتاض االستقالل
دراسة قد تعرضت الفرتاض  06( تناولت افرتاض أحادية البعد، كما وجد %70.2دراسات )بنسبة  01



 6112مارس  -اجلزء األول -111اجمللة الرتبوية                د. حممد عبد الوهاب        العدد 

 111                                                                                      اجمللد الثالثون

( يف مقابل % 09.9ي بنسبة أخمرجات التقارير املرضية ) دراسة تناولت 92االستقالل املوضعي من بني 
عن  ( تناولت افرتاض أحادية البعد، أي أن معظم الدراسات مل تسع للكشف76.2% دراسة )بنسبة 62

االفرتاض يعد أمراا حديثاا يف  وفسروا ذلك أبن االهتمام ابلتأكد من هذا، افرتاض االستقالل املوضعي
أوصوا بضرورة وضع افرتاض االستقالل املوضعي موضع  ، كما2117ة من عام الدراسات اليت جاءت بداي

عند بناء  يف تقدير ابرامرتات املفردات قد يقود إىل قرارات خطأ bias انتهاكه من حتيز االهتمام ملا يسببه
 املقاييس.

طرق التحقق من استخدام أية طريقة من  كما الحظ الباحث سبباا آخراا وراء نقص الدراسات اليت مت فيها
(، والصمادي 102: 2113مثل: الشريفني وطعامنة )، الباحثني وهو أن كثرياا من، االستقالل املوضعي

 (، ويوينو027: 2102(، وبين عطا والشريفني )210: 2113(، ومحادنة )73  :2113والسواملة )
(Ueno,2002: 59) اعتمدوا على ما أشار إليه ماكدوانلد (McDonald, 1962 as cited in 

Lee 2012 : 14-15) وكذلك لورد ونوفيك  (Lord & Novick, 1968: 13)  مث 
وأن االستقالل املوضعي  ( من تكافؤ افرتاضي أحادية البعد واالستقالل املوضعي،(Lord,1980:20لورد

اآلخر. وابلتايل فتحقق أحد االفرتاضني يضمن حتقق  يعرب عن التعريف الرايضيايت للسمة الكامنة نفسها،
اختلفوا يف قضية تكافؤ افرتاضي االستقالل املوضعي وأحادية البعد فمنهم من  إال أن علماء القياس قد

املتطلب  اللذين أشارا إىل أن (Crocker & Algina, 1986: 339) التكافؤ، مثل: كروكر وأجلاينا أكد
املوضعي بني أزواج مفرداته إىل  رتباطاال الرئيس لتحقق افرتاض أحادية البعد يف أي اختبار هو إمكانية عزو

، املفردات تكون مرتبطة إحصائياا لدى املستوايت املتباينة من املفحوصني مسة أو قدرة واحدة فقط، أي أن
 Wang) . وكذلك فقد أكد وانج وأكرمياناا لدى املفحوصني ذوي نفس القدرةمستقلة إحصائي ولكنها

& Ackerman,2012: 781)  وكذلك سيمونز (Siemons et al, 2012: 215)  عدم حتقق  أن
متعدد األبعاد، أي ال تتحقق  االستقالل املوضعي بني املفردات جيعل املقياس املكون من هذه املفردات

، يقيس أكثر من قدرة تؤثر يف اإلجابة عن مفرداته أحادية البعد. وكذلك فإن املقياس متعدد األبعاد الذي
مستقلة عند أي مستوى من مستوايت القدرة ألي بعد من هذه األبعاد،  هلن تكون اإلجابة عن مفردات

تطلبت  أيضاا عندما أشارا إىل أنه إذا (Walter & Rose, 2013: 82) أوضحه والرت وروس وهذا ما
 طأحادية البعد( فإن شر ط ي عدم حتقق شر أاإلجابة عن مفردات املقياس وجود عدة مسات كامنة )

 يتحقق. االستقالل املوضعي لن

لالفرتاض األعم وهو أحادية  ( أن االستقالل احمللي )املوضعي( يعد امتداداا 22: 2113ويرى زكري )
 2119االفرتاضني إحصائياا نيابة عن اآلخر. كما أشارت عوض ) البعد، مما جيعل من املمكن اختبار أحد
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أبنه إذا   البعد، وتعلل ذلك افرتاض االستقالل املوضعي يتطلب أن يكون املقياس أحادي ( إىل أن20 :
مفرداته سوف تتأثر فيما بينها. وقد  كان هناك أكثر من قدرة تؤثر على أداء املفحوصني يف االختبار فإن

( إىل أن االستقالل املوضعي يتحقق إذا كانت جمموعة 022 :2113أشار فخرو وعبد الرحيم وحممد )
مرتبطة عند  بعد فإن درجات مفردات املقياس ستكونالبعد، فإذا مل تتحقق أحادية ال املفردات أحادية

( أن االستقالل 0126:  2101ون )بالز  مستوى قدرة معني ألهنا تقيس قدرة أخرى أو أكثر، كما أكد
 البعد، وأن حتقق أحادية البعد يضمن حتقق االستقالل املوضعي. املوضعي لن يتحقق إذا مل تتحقق أحادية

اختالفاا يف  (Hambleton & Rovinelli, 1986: 287) ، وروفينيليويف هذا الصدد وجد هامبلتون 
استدال عليه من خالل رؤيتهما عدم مراعاة املؤشرات  تعريف أحادية البعد يف بعض البحوا السيكومرتية

كيد بعض أت أحادية البعد لضرورة حتقق االستقالل املوضعي بني مفردات املقياس رغم املستخدمة يف قياس
 .طعلى ضرورة حتقق هذا الشر  -آنذاك  -ادية البعد تعريفات أح

فقد أشار مريا ، واالستقالل املوضعي وقد أاثر بعض علماء القياس شكاا حول تكافؤ افرتاضي أحادية البعد
( إىل عدم تكافؤ 62، 2100، يف: محادنة(  (Meara, Robin &Sired,2000وروبني وسرييسي 

 كاا، ففيبأن الفرق بني االفرتاضني يعد أمراا مر  (Lee, 2012: 14-15) أوضح يل االفرتاضني معاا، كما
أحيان أخرى مثل االختبارات  ولكن يف، بعض األحيان تعرب أحادية البعد ضمنياا عن االستقالل املوضعي

البعد إال أنه بديهياا ستوجد عالقة ارتباطية بني املفردات  العنقودية فإنه رغم إمكانية حتقق افرتاض أحادية
 أي لن يتحقق االستقالل املوضعي . وقد أكد وانج وأكرميان، السمة املقيسة ىت بعد تثبيت أثرح

(Wang & Ackerman 2012: 781)  املوضعي ال يتحقق  االستقالل شرطذلك عندما أوضحا أن
ن هذه ( بني املفردات رغم أموضعيةعليه تبعية  و ما يطلقأموضعي ) ارتباطيف االختبارات العنقودية لوجود 
ا واحداا. كما أشار عالم ) املفردات قد تقيس مسة واحدة : 2100( وأبو شندي )62: 2112أو بعدا

قد يقيس  االستقالل املوضعي وأحادية البعد ليسا مفهوماا واحداا معلالن ذلك أبن املقياس ( إىل أن22
مفردات املقياس مستقلة  الوقت تكون مستان كامنتان )مبعىن عدم حتقق افرتاض أحادية البعد(، ويف ذات

ي حتقق افرتاض االستقالل املوضعي (. وقد أشار أهذين البعدين ) ابلنسبة لألفراد املتجانسني يف كل من
 إىل أن افرتاض(22: 2113يف: نصار والشافعي )  (Jaio & Kamata, 2003) جايو وكاماات

فإذا مت تغيري ترتيب  حادية البعد،االستقالل املوضعي ال يتحقق يف مجيع احلاالت اليت تتحقق فيها أ
ذلك قد يؤدي إىل انتهاك االستقالل املوضعي  فإن، املفردات أو كان هناك مفردات متشاهبة بدرجة كبرية

 رغم إمكانية حتقق أحادية البعد.
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 (Andrich, 2006: 2 & واندريتش ومما يثري الشك أيضاا يف تكافؤ االفرتاضني ما أشار إليه مارايس
(Marais يتعرض هلما افرتاض االستقالل املوضعي يصعب  من وجود نوعني من االنتهاكات قد

 التمييز بينهما بشكل واضح نظرايا، أحدمها انتهاك أحادية البعد الذي يسمى التمييز بينهما عملياا وال يتم
 ابةبتبعية االستج واآلخر انتهاك االستقالل اإلحصائي ويسمى، Trait Dependence  بتبعية السمة

Response Dependence البعد وحدها قد ال يضمن حتقق  . ويف هذا إشارة إىل أن حتقق أحادية
 االستقالل املوضعي متاماا.

احلصول على  أنه ميكن (Hambleton et al., 1991: 11-12)  وقد أكد هامبلتون وآخرون
إمكانية حتديد مقدار كل  البعد، وذلك عند االستقالل املوضعي ابلرغم من عدم حتقق افرتاض أحادية

 وا مثاالا لذلك يف حالة اختبار الرايضيات املكون منبوضر ، مفردات املقياس األبعاد املؤثرة يف األداء على
املمتحنون ذوو املستوايت  مسائل لفظية تتطلب مستوايت مرتفعة من مهارة القراءة )حبيث ال يستطيع

بصرف النظر عن كفاءاهتم الرايضياتية(، وبذلك فإن بعداا  ئبةاملنخفضة يف القراءة اإلجابة عنها بطريقة صا
مجيع  يف األداء على مفردات االختبار غري الكفاءة الرايضياتية، أما يف حال امتالك آخراا حيدا تبايناا 

الرايضياتية وحدها هي اليت ستؤثر يف  فإن الكفاءة، املفحوصني القدر املطلوب من مهارة القراءة املطلوبة
ويف هذه احلالة فإن االستقالل املوضعي قد يتحقق ، اإلجابة عن املفردات ر التباين بني املفحوصني يفمقدا
دالئل يف مفردة من  وجود أكثر من قدرة متضمنة يف االختبار، كما أنه يف حالة وجود مفاتيح أو رغم

لقدرة على االستفادة من املمتحنني سيكون لديهم ا فإن بعض، املفردات تؤثر يف اإلجابة عن مفردة أخرى
وابلتايل فإن االستفادة من هذه املفاتيح سيعد ، لن يكون لديهم هذه القدرة هذه املفاتيح وبعض املمتحنني

املفاتيح فإن بعداا واحداا  وعند استفادة مجيع املفحوصني من هذه، آخراا مؤثراا يف اإلجابة عن املفردات بعداا 
أحادية البعد( رغم أن وجود هذه املفاتيح حيول دون  ي تتحققأتبار )سيؤثر يف اإلجابة عن مفردات االخ

 حتقق االستقالل املوضعي.

يف الرايضيات وفق النموذج  ( ببناء اختبار حمكي املرجع 210: 2113وعلى الرغم من قيام محادنة )
اعتماداا على  طريقة للتحقق من االستقالل املوضعي اللوغاريتمي ثالثي البارامرت، دون أن يستخدم أية

 فقام ابلتحقق من، ( عاد ليتحقق من تكافؤ االفرتاضني61: 2100محادنة ) إال أن، تكافؤ االفرتاضني
على عينة مكونة من  افرتاض أحادية البعد للبياانت املستمدة من تطبيق اختبار املستوى يف احلاسوب

، مث 1Qرداته ابستخدام مؤشر املوضعي ملف مث التحقق من افرتاض االستقالل، طالب وطالبات 0019
إذ أن هذا ، وهذا االستنتاج ال يعد صحيحاا متاماا ، حتققهما يف هذه البياانت استنتج تكافؤ االفرتاضني جملرد
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ال يضمن حتقق  حيدا مبحض الصدفة أو على البياانت املستمدة من هذا االختبار فقط، وهذا قد
 مما ال يرتتب عليه تعميم صحيح. مقاييس أخرى،االفرتاضني معاا يف كل البياانت املستمدة من 

البعد واالستقالل املوضعي يف  ( بدراسة أثر انتهاك افرتاضي أحادية27 : 2113وقام نصار والشافعي )
حبثية تقوم على ثالا صور اختبارية يتحقق يف إحداها مجيع  معتمداا منهجية، تدرج مفردات بنوك األسئلة

السرعة أو  لمفردة سواء أحادية البعد أو االستقالل املوضعي أو التحرر مناالستجابة ل افرتاضات نظرية
مجيع االفرتاضات عدا االستقالل  ويف الصورة االختبارية الثانية تتحقق، حتقق منحىن خصائص املفردة

كن االفرتاضات عدا أحادية البعد، وهذا يشري ضمنياا إىل أنه مي ويف الصورة الثالثة تتحقق مجيع، املوضعي
 أحد افرتاضي أحادية البعد أو االستقالل املوضعي دون حتقق االفرتاض اآلخر. عملياا حتقق

املقاييس غري السمة املقيسة مثل العوامل  إذا كان هناك عوامل تؤثر يف استجاابت املفحوصني عن مفرداتو 
فحوصني من املفاتيح بظروف األداء، أو الناجتة عن استفادة بعض امل املعرفية أو الشخصية أو املتعلقة

إذا  ؛ و (Hambleton et al., 1991: 11-12)يف بعض املفردات يف إجابة مفردات أخرى  املوجودة
أو السمة املقيسة لوجود بعض  كان من احملتمل وجود تباين بني املفحوصني ذوي نفس املستوى من القدرة

اختالف بني أحادية البعد النظرية  ونظراا لوجود، (Sick, 2010: 25) املفردات ذات األداء التفاضلي
( فإن هذا يعين أن أحادية البعد ال 002: 2112، يف: دودين Smith,1994)، وأحادية البعد العملية

مهما راعى  ونظراا ألنه، عملياا بشكل اتم يف البياانت املستمدة من تطبيق املقاييس النفسية ميكن أن تتم
مفاتيح تؤثر يف إجابة مفردات أخرى فإن  فردات حبيث ال حتتوياملتخصصون يف القياس الدقة يف وضع امل

 وهذا يعين أن كال االفرتاضني يصعب، املفردات لن يتحقق بشكل كامل االستقالل املوضعي التام بني
االستقالل املوضعي وأحادية البعد  : هل يتحقق تكافؤ افرتاضيملياا بشكل اتم، مما يثري السؤالحتققهما ع

 هي:، السؤال من خالل اإلجابة عن عدة أسئلة فرعية لعملية ؟ وميكن اإلجابة عن هذامن الناحية ا

 خمتلفة من أداة البحث؟ هل يتحقق افرتاض أحادية البعد يف البياانت املستمدة من ست صور -0

صور خمتلفة من أداة  هل يتحقق افرتاض االستقالل املوضعي يف البياانت املستمدة من ست  -2
 البحث؟

 عملياا تكافؤ افرتاضي أحادية البعد واالستقالل املوضعي؟هل يتحقق  -1
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 أهداف البحث

 يهدف البحث احلايل إىل:

 خمتلفة من أداة البحث. الكشف عن افرتاض أحادية البعد يف البياانت املستمدة من ست صور .0

 .صور خمتلفة من أداة البحث الكشف عن افرتاض االستقالل املوضعي يف البياانت املستمدة من ست .2

 املوضعي. التحقق اإلمربيقي من تكافؤ افرتاضي أحادية البعد واالستقالل .1

 أهمية البحث

 تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي:

تناولت التحقق من تكافؤ  اليت –يف حدود علم الباحث  -يعد هذا البحث من البحوا النادرة   -0
 عملياا. افرتاضي أحادية البعد واالستقالل املوضعي

ابلتحقق من كل من افرتاضي  البحث إىل ضرورة قيام املتخصصني يف القياس النفسيقد يؤدي هذا  -2
االعتماد على حتقق أحدمها دون التحقق من اآلخر، أو اإلكتفاء  وعدم، أحادية البعد واالستقالل املوضعي

 أحدمها فقط مع ضمان حتقق االفرتاض اآلخر. بتحقق

إعادة النظر يف نتائج حبوثهم اليت  االستجابة للمفردة يفقد يفيد هذا البحث الباحثني يف جمال نظرية  -1
 واكتفوا ابلتحقق من أحد االفرتاضني، أحادية البعد واالستقالل املوضعي اعتمدوا فيها على تكافؤ افرتاضي
 دون التحقق من االفرتاض اآلخر.

 البحث ودحد

 يقتصر هذا البحث على:

والدبلوم العام بكلية ، الفرقة الرابعة ملقرر على طالبست صور خمتلفة من اختبار يف القياس النفسي ا -0
 (.م )من إعداد الباحث 2100 - 2101 ابملنيا يف العام اجلامعي الرتبية

 ابملنيا. الرتبية ( من طالب الفرقة الرابعة والدبلوم العام بكلية0101عينة مكونة من )  -2
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 مصطلحات البحث

يكمن وراء األداء يف املقياس  ود عامل أو مكون واحد: وتعين وج Unidimensionalityأحادية البعد 
 وهذا املكون هو القدرة أو السمة املراد قياسها.

اجلذر الكامن للعامل األول  وحيكم على حتقق أحادية البعد يف هذا البحث من خالل زايدة النسبة بني
 . 2واجلذر الكامن للعامل الثاين على القيمة 

أية مفردة من مفردات  ويعين عدم أتثر اإلجابة عن :Local Independence االستقالل املوضعي
التأثر موجباا أو سالباا، وحيكم على حتقق االستقالل  سواءا كان هذا، االختبار ابإلجابة عن أية مفردة أخرى

 . Fisher'sZ مؤشرابستخدام  املوضعي يف هذا البحث

االفرتاضني يضمن حتقق  ن حتقق أحد: أي أEquivalence of Assumptions  تكافؤ االفرتاضني
عن حتقق االفرتاضني معاا أو عدم حتققهما معاا يف  اآلخر، وحيكم عليه يف هذا البحث من خالل الكشف

 البحث مت تكوينها حبيث ينتهك يف بعضها افرتاض أحادية البعد. ست صور اختبارية من أداة

 ريظاإلطار الن

 طرق التحقق من أحادية البعد:

 ,Hulin, Drasgow & Parsons, 1983 as cited in: Stout ني ودراسقو وابرسونزأشار هول

استداليل للكشف عن أحادية البعد جملموعة من  أن هناك حاجة ابلغة إىل اختبار إحصائي 1987:590
 ,Hattie، طريقة مرضية يف التحقق من افرتاض أحادية البعد، مث حصر هايت وأنه ال يوجد أية، املفردات

الفئة األوىل منها  مؤشراا لقياس أحادية البعد، قام بتصنيفها يف مخس فئات، 11( (139-141 :1985
أساس احنراف منط االستجابة املالحظة عن  وتقوم على، عبارة عن مؤشرات تعتمد على منط االستجاابت

الصحيحة عن تكون الدرجة الكلية للمقياس مساوية جملموع اإلجاابت  منط االستجابة املتوقعة عندما
، اإلعادة أو ما يعرف مبعامل االسرتجاع أو Guttman ومن أمثلتها معامل جتمان، األسهل األسئلة

الفئة الثانية فتعتمد على  أما، Green Index ومؤشر جرين، Consistency Index ومؤشر التجانس
ت بني املفردات والدرجة واالرتباطا، ريتشاردسون مثل معامل الفا لكرونباك ومعامل كيودر، طرق الثبات

. والفئة الثالثة تتمثل يف حتليل املكوانت معامالت االرتباط بني املفردات ومتوسط، الكلية للمقياس
الفئتني  والفئة الرابعة تقوم على التحليل العاملي وكال Principal Component Analysis األساسية
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املكوانت األساسية تعتمد على املزيج  حتليل أنبينهما ، والفرق أبعادعبارة عن تقنية الختزال البياانت يف 
العاملي يقوم بنفس الشيء على املتغريات الكامنة غري  ولكن التحليل، اخلطي للمتغريات املالحظة

البعد، أحادية مة البياانت ألحد مناذج االستجابة للمفردة ئاخلامسة فتعتمد على مال الفئة أما، املالحظة
 االختالف بني القيم املالحظة والقيم املتوقعة.وتستند مجيعها على 

 Hattie, 1985: 139) هايت اعرتاضاا على الفئة الثانية اليت أشار إليها (Lee, 2012: 17) وأبدى يل

وهذا يعد شرطاا ضرورايا ، االرتباطات بني املفردات لرؤيته أن زايدة معامل الثبات تدل على زايدة  (141 -
 غري كافة إذ ميكن احلصول على قيمة مرتفعة ملعامل الثبات رغم وجود عدة لكنهلتحقق أحادية البعد و 

 ةالءممباخلامسة املتعلقة  كما أبدى اعرتاضاا أيضاا على الفئة،  مسات أو قدرات كامنة يقيسها املقياس
لتحقق من لرؤيته أيضاا أن هذا ليس شرطاا كافياا ل البياانت ألحد مناذج االستجابة للمفردة أحادية البعد

 أحادية البعد.

، البعد جملموعة مفردات للتحقق من أحادية DIMTEST طريقة (Stout, 1987: 589) مث قدم ستوت
ية العالية اإلحصائية ذات احلساس أكد نقص االختبارات (Verhelst, 2002: 1) إال أن فريهلست

أنه توجد يف  (Brentari & Golia, 2007: 253) . مث أوضح برينتاري وجولياالنتهاك أحادية البعد
يعتمد املدخل األول منها على ، يف البياانت Dimensionality األدبيات عدة مداخل لقياس الُبعدية

 عدم وجود طالذي يشرت  Martin- Lӧf واختبار مارتني لوف، التحليل العاملي اخلطي مثل:، طرق أولية
 Post- hoc البعدية ثاين على االختباراتويعتمد املدخل ال، افرتاضات خاصة بتوزيع السمة املقيسة

testing بينما يعتمد املدخل الثالث ، املفردات مثل حتليل املكوانت الرئيسة للبواقي وإحصاءات مالءمة
 0397يف عام  Stout اليت استخدمها ستوت DIMTEST على اإلجراءات الالابرامرتية، مثل: طريقة

. 

ابستخدام  Residual Analysis الل إجراء حتليل البواقيكما ميكن التحقق من أحادية البعد من خ
عدد األبعاد اليت يتم حتديدها لالختبار والبياانت من  ة بنيمءحيث مت فحص املوا، NOHARM برانمج

 يعي ملتوسطات مربعاتبإلجياد قيمة اجلذر الرت  Residual Matrix البواقي خالل حساب مصفوفة
جداا من  وجيب أن تكون قيمته قريبة Root Mean Square  of Residual (RMSR) البواقي

 Tanaka Index مؤشر اتانكا الصفر لكي يتحقق افرتاض أحادية البعد، ابإلضافة إىل أن تكون قيمة

: 2102يف: بين عطا والشريفني، Miller (1991) قريبة من الواحد الصحيح وفقاا ملا أشار إليه ميلر
026.) 
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خالل التوزيعات املشروطة لدرجات  إىل أنه ميكن قياس أحادية البعد من (0126: 2101ون )بوأشار الز 
فإذا كانت هذه التوزيعات متشاهبة دل ذلك على أن ، القدرة االختبار عند كل مستوى من مستوايت

الكلي فإن  واحداا، أما إذا كانت هذه التوزيعات متغرية عرب اجملتمعات اجلزئية للمجتمع املقياس يقيس شيئاا 
 يسعى لقياسها. ك يعين أن املقياس يقيس شيئاا آخراا غري القدرة أو السمة اليتذل

وكذلك هايز وليو  (27: 2113(، ونصار والشافعي )102: 2113واعتمد الشريفني وطعامنة )
على حساب ثبات املقياس  (Hays, Liu, Spritzer & Cella, 2007:34) وسربيتزر وسيال

أحادية البعد. بينما اعتمد الصمادي والسواملة  ك للتحقق من افرتاضابستخدام معامل ألفا لكرونبا
كما ،  بني املفردات والدرجة الكلية رتباط( على اال27: 2113) (، ونصار والشافعي73: 2113)

موجبة دالة  ادية البعد عندما وجدوا ارتباطاتمن أح (Hays et al., 2007) وآخرون حتقق هايز
وبني ، سبريمان ارتباطملعامل  ( وفقاا 1.79 - 1.22ياس تراوحت بني )إحصائياا بني مفردات املق

 بريسون. ارتباط( وفقاا ملعامل 1.73 -1.20)

افرتاض أحادية  إىل أن (Reckase, 1979 as cited in: Onder, 2007: 213) وأشار ريكاس
ان املكون أو العامل األول ملفردات املقياس إذا ك البعد ميكن التحقق منه من خالل إجراء التحليل العاملي

يف الدرجات ابلنسبة للتباين الكلي الذي يرجع إىل مجيع العوامل اليت  من التباين 21يرجع إليه تقريباا 
قيمة اجلذر الكامن  أو من خالل كرب النسبة بني، قيمة اجلذر الكامن هلا أكرب من الواحد الصحيح تكون

على هذا األسلوب كل من الشريفني  (. واعتمد2قيمة )للعامل األول وقيمته للعامل الثاين عن ال
: 2113(، واحلموري والكحلوت )021: 2113وحممد ) (، وفخرو وعبد الرحيم072: 2116)

(، ومحادنة ) 73: 2113(، والصمادي والسواملة )102: 2113وطعامنة ) (، والشريفني099
وأيضاا  (Onder, 2007: 213) (، وكذلك اوندر116: 2101(، وحجازي والشريفني )62 :2100

الذين قاموا ابلتحقق من  وهذا يعين أن أغلب الباحثني، وغريهم (Georgiev 2119: 01جيورجيف )
امل األول إىل ومقارنة نسبة اجلذر الكامن للع، للبياانت افرتاض أحادية البعد اعتمدوا على التحليل العاملي

أنسب  ( أن هذه الطريقة تعد27: 2113ر والشافعي )وقد أشار نصا، للعامل الثاين قيمة اجلذر الكامن
 سيستخدم يف البحث احلايل.ما الطرق لقياس البعدية، وهذا 

خالل حتديد العوامل اليت  إىل إمكانية قياس أحادية البعد من (Hayes ,2012 :64) كما أشار هايز
فإذا وجد احندار كبري بني ، عواملللجذور الكامنة هلذه ال (، مث التمثيل البياين0يزيد جذرها الكامن عن )

املفردات  الثاين يف اجلذر الكامن فإن هذا يعد دليالا على أن التباين يف األداء على العامل األول والعامل
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البعد، وهذا سيستخدم أيضاا يف البحث  أحادية شرطوبذلك يتحقق ، يرجع بدرجة كبرية إىل العامل األول
 احلايل.

 ل املوضعي:طرق التحقق من االستقال

اختلفوا يف التفسري اإلحصائي هلذا  رغم إمجاع كثري من الباحثني على معىن االستقالل املوضعي إال أهنم
إىل أن  (Hambleton & Swaminathan, 1985: 24)  فقد أشار هامبلتون وسوامينااثن، املعىن

 لصواب على مفرداته مساوايا املقياس إذا كان احتمال حدوا االستجاابت ا االستقالل املوضعي يتحقق يف
نصار والشافعي  حاصل ضرب احتماالت حدوا االستجابة الصواب عن كل مفردة منها. وأكد

  ( أن هذه الطريقة معقدة ويصعب إجراؤها يدوايا.27: 2113)

املوضعي بني مفردتني يتم  أن االستقالل (Crocker & Algina, 1986: 339) ويرى كروكر وأجلاينا
مساوايا حاصل ضرب احتمال اإلجابة  P)+،+( مال اإلجابة الصحيحة عن كال املفردتنيإذا كان احت

يف حاصل ضرب احتمال اإلجابة الصحيحة عن املفردة الثانية   1P)+( الصحيحة عن املفردة األوىل
)+(2P، ( وكذلك أن يكون احتمال اإلجابة اخلطأ عن كالمها-،-)P  ضرب احتمال  مساوايا حاصل

، ... وهكذا، 2P(-اخلطأ عن املفردة الثانية ) يف احتمال اإلجابة 2P (-خلطأ عن املفردة األوىل )اإلجابة ا
 وذلك وفق املعادالت:

P ( + , + ) = P1( + ) P2( + ), P (-,-) = P1(-) P2(-), P(-, +) = P1(-) P2( + ) & P (+ 

,-) = P1 (+ )P2(-) 

اإلجابة الصحيحة عن املفردة  عن املفردة األوىل مع إىل احتمال اإلجابة اخلطأ P (-حيث تشري )+،
 =1P0.6  =   +( =)2P ،1.2)- (1P ، 1.2)+( =1.9 . فإذا كانP،+(-ـ)لوالعكس ابلنسبة ، الثانية

)-( 2P بني هاتني املفردتني يتم إذا كاناإلحصائي  فإن االستقالل: 

P( + , + ) = 0.48, P = 0.08, P(-, + ) = 0.12 & P( + ,-) = 0.32 

 راشاستخدام منوذج  عند (Mislevy & Chang,2000: 149) وهذا ما أشار إليه ميسلفي وتشانج
 طبقاا للمعادلة: )ibوابرامرت صعوبة املفردة ) )Ө (يف تقدير قدرة الفرد
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إىل  D(، وتشري iاملفردة ) ( عنӨالفرد ذي القدرة ) إجابة  Probabilityمتثل احتمال iP (Өحيث )
األقصى من دالة التوزيع االعتدايل وله قيمة اثبتة مقدارها  يج جيعل الدالة اللوجستية قريبة إىل احلدمعلم تدر 

 حيول الدالة إىل الدالة االحتمالية. 2.709إىل اثبت قيمته  (e(، وتشري )0.7)

 حالة أن درجة املفحوص يف أي dichotomous ائيتا االستجابةن( ث (il, i2 فإنه إذا كان هناك مفرداتن 
(، u=  1يف حالة االستجابة اخلطأ تساوي صفراا ) (، ودرجتهu=  0اإلجابة الصحيحة تساوي واحداا )

 ، فإن افرتاض(2b= 0 (وابرامرت صعوبة املفردة الثانية (1b= 1األوىل ) وكان ابرامرت صعوبة املفردة
 يتحقق إذا كان : ( بني هاتني املفردتنيӨ- 0االستقالل املوضعي عند مستوى قدرة مقداره )

P(ui1 = l,ui2 = 0| Ө» = 1) = Pi1(1;Ө)Pi2(0; Ө) = 0.731 x 0.622 = 0.455 

صحيحة وعن املفردة الثانية  ( عن املفردة األوىل بطريقةӨ - 0أي أن احتمال إجابة الفرد ذي القدرة )
طريقة صحيحة يف احتمال إجابته عن املفردة األوىل ب بطريقة خطأ جيب أن يكون مساوايا حلاصل ضرب

 املفردة الثانية بطريقة خطأ، وابملثل يكون: احتمال إجابته عن

P(u i1 =l,ui2=0|Ө =1) = Pi1(0; Ө)Pi2(0;Ө) =0.269x0.622= 0.167 

P(u i1= l,ui2=0|Ө =1) = Pi1(0;Ө)Pi2 (l;Ө=0.269x0.387=0.102 

P(ui1 =l.ui2= O|Ө = 1) = P i1(l;Ө) Pi2 (l;Ө) =0.731x 0.387=0.276 

املستخدمة يف التحقق من  اإلحصاءات (Wang & Ackerman,2012:781) وصنف وانج وأكرميان
اإلحصاءات البارامرتية افرتاضات قوية  طوالابرامرتية، وتشرت  االستقالل املوضعي إىل إحصاءات ابرامرتية

افرتاضات  تتطلب أي أما اإلحصاءات الالابرامرتية فهي ال، ويعاين بعضها من حتيز سليب خاصة ابلتوزيع،
 Conditional طاملصاحب املشرو  مثل التباين، خاصة ابلتوزيع أو بشكل منحىن خصائص املفردة

Covariance .. 

 رتباطمتوسط معامالت اال ابلتحقق من االستقالل املوضعي بطريقة (ӧnder,2007: 25) وقام اوندر
وللمجموعة ذات ، دات جملموعة األفراد كلهمبني املفر  رتباطالبينية من خالل حساب متوسط معامالت اال

إذا كان  ويتحقق االستقالل املوضعي للمفردات، وللمجموعة ذات املستوايت املنخفضة املستوايت العليا،
السفلى قريبني من الصفر، وكاان  متوسطا معامالت االرتباطات بني املفردات للمجموعة العليا واجملموعة

يف اجملموعة كلها، واستخدم هذا اإلجراء عبد الوهاب  ات املفرداتأقل من متوسط معامالت ارتباط
 الناقد، والتفكري االستداليل، االستقالل املوضعي ملفردات اختبارات التفكري ( للتحقق من22 :2101)
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املوضعي ملفردات اختبار  ( للتحقق من االستقاللكما اتبعه عبد الوهاب )حتت الطبع،  والنماذج املختفية
 يف القياس النفسي.حتصيلي 

وتيس لينون من أاختبار  ( ابلتحقق من االستقالل املوضعي ملفردات061: 2113)بينما قام زكري 
ملفردات االختبار عند كل درجة من الدرجات الكلية  خالل حساب معامل الثبات بطريقة حتليل التباين

 قيم مجيع أنإىل  وأشار(، من القدرةستوايت املختلفة عند كل مستوى من امل ي)أللمفحوصني يف االختبار 
ملفردات االختبار جلميع  ما قيمة معامل الثباتأمعامالت الثبات اليت مت حساهبا كانت مساوية للصفر، 

 أواتساق  أي، وهذا يشري إىل انه ال يوجد 1.92 املفحوصني ذوي الدرجات الكلية املختلفة فقد بلغت
 وهذا يشري إىل حتقق االستقالل املوضعي.، تثبيت اثر السمة املقيسةإذا ما مت  ارتباط بني مفردات االختبار

الذي يستخدم للكشف  2Gمؤشر  ومن اإلحصاءات املستخدمة يف التحقق من االستقالل املوضعي أيضاا 
توافقي للكشف عن الفروق بني التكرارات املالحظة واملتوقعة  املوضعي من خالل جدول رتباطعن اال

 وأشار هاشيموتو .(Chen & Thissen,1997: 270) زوج من أزواج املفرداتكل  لالستجاابت عن
) ,2011:19(Hashimoto 2إىل أنه ابلرغم من أن مؤشرG مقاييس االستقالل  يعد أحد أكثر

املفردات املرتبطة موضعياا، لذا فقد قدم اختبار  اختباراا متحيزاا عند زايدة عدد املوضعي شيوعاا، إال أنه يعد
بديالا   The Latent Conditional Independence (LCI) test الكامن طل املشرو االستقال
 .2Gالختبار 

االختبار، وفيه يتم حتويل  يف التحقق من االستقالل املوضعي ملفردات Fisher's z كما يستخدم مؤشر
ردات املستقلة أن توزيع قيم مؤشر فيشر للمف واملنطق وراء ذلك، األخطاء املالحظة إىل أخطاء معيارية

 مبتوسط قدره )صفر(، ومن مث فإنه إذا كان املتوسط احلسايب ملؤشرات فيشر ينبغي أن يتوزع توزيعاا طبيعياا 
األعلى ملؤشر فيشر اخلاص  املالحظة اخلاصة بكل زوج من أزواج املفردات واقعاا بني احلد األدىن واحلد

حصائياا، وحيدد احلد األدىن واحلد األعلى للثقة أو ما إ دل ذلك على أهنا مفردات مستقلة، أبزواج املفردات
غري  خالل طرح وإضافة احنرافني معياريني لقيم مؤشر فيشر، وتعد أزواج املفردات يسمى بفرتة الثقة من

 األدىن واألعلى للثقة مستقلة إحصائياا إذا وقع مؤشر فيشر املالحظ اخلاص هبا خارج احلدين

(Iramaneerat, Myford & Yuldkowsky,2006: 7) ،استخدم جوارنة والشريفني  وقد
املوضعي ملفردات مقياس اجتاهات الطالب حنو  ( هذا املؤشر يف التحقق من االستقالل12 2012:)

من  91.2وأشارا إىل أن نسبة أزواج املفردات املستقلة موضعياا بلغت  العمل املهين وفق منوذج أندريش،
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من ذلك على  من أزواج املفردات أظهرت ارتباطاا موضعياا، واستدال 03.2يف مقابل، املفردات بني أزواج
 حتقق االستقالل املوضعي ملفردات املقياس عامة.

وهو ، مفردات املقياس املوضعي بني رتباطلقياس اال 1Qمؤشر  ( 127Yen :1984 , (كما قدمت ين
، فردات بعد ضبط السمة املقيسةلزوج من امل Residuals مؤشر إحصائي يعرب عن العالقة بني البواقي

 بني أية مفردتني عند رتباطاملفردات يف ضوء هذا املؤشر إذا كان معامل اال املوضعي بني رتباطويظهر اال
-0مبتوسط حسايب مقداره ) توزيعاا عينياا  1Qمستوى قدرة معني أكرب من الصفر، ويتبع توزيع املؤشر 

n/0-واحنراف معياري قدره )(1 -1/ nث ( )حيn واستخدم هذا املؤشر مونسري عدد املفردات متثل .)
املوضعي ملفردات  رتباطللكشف عن اال al   (Monseur et, 2113:-011 -012 ) وآخرون

، كما استخدمه محادنة 2111و  2111يف عامي  PISA الدويل للطالب اختبار برانمج التحصيل
الذي تعده  ختبار املستوى يف احلاسوبفردات ااملوضعي مل رتباط( يف الكشف عن اال21 :2100)

الكلي ألزواج  ارتباطاا موضعياا إىل العدد وتبني له أن نسبة أزواج املفردات اليت أظهرت، جامعة آل البيت
يف املستوايت املختلفة كانت قريبة من القيمة 1Qمتوسطات قيم مؤشر  وأن 1.012املفردات تساوي 

  ق االستقالل املوضعي.هلذا املؤشر، وهذا يعين حتق املتوقعة

االستقالل املوضعي يف  املستخدمة يف الكشف عن2X ،Pearson' s  2G ،1Qوابملقارنة بني مؤشرات 
 & Chen) وجد تشني وثيسني، ضعيف درجة حساسيتها للمفردات اليت بينها اعتماد موضعي

) ,1997: 285Thissen 2 أن كالا من املؤشرين،Pearson's X   2G  زيع مريع كاي يتوزعان كتو
، وأظهرا قوة أقل يف الكشف عن االعتماد املوضعي بني 2×2التوافقي  بدرجة حرية واحدة للجدول

 ،1Q) ابملقارنة بني مؤشري  (Shen. 1997:2) . كما قام شني1Qعند مقارنتهما مبؤشر  املفردات
Fisher' s Z ر من متعدد من االختيا مفردة من نوع 771( يف الكشف عن االستقالل املوضعي بني

املطبقة يف   National Medical Licensing Examination  االختبارات الوطنية للرخصة الطبية
ميتلك خصائص إحصائية أفضل وحساسية أعلى لالعتماد  Fisher's Z، واتضح أن املؤشر 0332عام 

 .1Qمقارنته مبؤشر  املوضعي عند

ثالا طرق للتحقق من االستقالل  ( مبقارنة2: 2113)ويف مقارنة أخرى بني هذه املؤشرات قام النعيمي 
نوعية التعليم يف األردن املطبق على الصفني الثامن والعاشر  املوضعي ملفردات االختبار الوطين لضبط

 (، وقد أشارت النتائج إىل انسجام نتائج الطرق'1Q ،s Z,Fisherالطرق هي: ) وهذه، األساسيني
،  مبحث اللغة اإلجنليزية معاا يف (1Q ،Fisher's Z)وانسجام الطريقتني  ية،بالثالا يف مبحث اللغة العر 
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، 1.111معرفة أتثري قوة االرتباط بني األبعاد ) دراسة هدفت إىل49). :2100كما قام أبو شندي )
عالية ( على قدرة أربعة من كواشف ، املفحوصني )منخفضة، متوسطة ( ومستوى قدرة1.311، 1.211

الكواشف هي: و  وهذه، ي يف الكشف عن نسبة أزواج املفردات املنتهكة هلذا االفرتاضاملوضع االستقالل
(1Q  ،s Z,Fisher') ،2أظهرت النتائج عدم أتثر املؤشر  وقد، ومتوسط معامالت االرتباط البينيةG 

، 11.11متوسط معامالت االرتباط البينية عند قويت االرتباط ) وعدم أتثر مؤشر، بتغري قوة االرتباط
 (، وفيما1.111فلم يتأثرا فقط عند قوة االرتباط ) (,1Q ،Fisher' s Z)املؤشران  (، أما 1.211

املنتهكة لالستقالل املوضعي مل  بَينت النتائج أن نسبة أزواج املفردات، يتعلق بتأثري مستوى قدرة املفحوصني
صني عند استخدام مؤشرات بنقصان مستوى قدرة املفحو  وكانت تقل، 2Gتتغري عند استخدام املؤشر 

 .1.311وقوة االرتباط بني األبعاد  ('1Q  ،s Z,Fisher)، االرتباط البينية متوسط معامالت

عن 1Qأفضلية مؤشر  من (Chen & Thissen,1997: 285) ونظراا ملا توصل إليه تشني وثيسني
وكذلك ما توصل إليه  ،املوضعي بني املفردات رتباطيف درجة احلساسية لال 2s XPearson' 2,Gمؤشري

يف الكشف عن االستقالل 1Qعن مؤشر  'Z sFisher  أفضلية مؤشر من  Shen)13 :1997 ,(شني
االستقالل  للكشف عن  Fisher's Z  فإن الباحث فضل استخدام مؤشر، بني املفردات املوضعي

 .املوضعي بني املفردات

 أداة البحث:

النفسي مت إعداده يف حبث سابق  بيق اختبار يف مادة القياساعتمد الباحث على البياانت املستمدة من تط
الدراسي يف أربعة موضوعات دراسية )مفاهيم أساسية يف  ( لقياس التحصيلحتت الطبع، )عبد الوهاب

اختبار  ، وخطوات بناء%21االختبار اجليد  شروط، و %11، وأنواع االختبارات %25 القياس النفسي
، والتحليل %21والتطبيق  ،%02، والفهم %22ة خمتلفة )احلفظ ( ومستوايت معرفي%22حتصيلي 

21%.) 

( 7( مفردة على )61املكونة من ) كد من صدق حمتوى االختبار من خالل عرض الصورة األوليةأومت الت
يقومون بتدريس املقرر، مث إجراء التعديالت اليت أشاروا إليها،   من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس الذين

البارامرت،  أيضاا من صدق االختبار من خالل مطابقة مفرداته الفرتاضات النموذج ثالثي مت التأكدكما 
-لبارامرتات صعوبة املفردات املقبولة ) ( مفردة منها، وكان املتوسط واالحنراف املعياري17وثبت مطابقة )

 ، 1.02رتات التخمني )(، ولبارام1.23، 1.92ولبارامرتات التمييز ) ( على الرتتيب، 1.32، 1.111
1.02.) 
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 االختبار على النحو التايل: ولتحقيق أهداف البحث احلايل مت بناء ست صور خمتلفة من هذا

اللوغاريتمي ثالثي البارامرت وبلغ عددها  وىل: حتتوي على مجيع املفردات املقبولة يف ضوء النموذجالصورة األأ 
 .م معادلة كيودر ريتشاردسونستخدااب 1.912 مبعامل ثبات قدره، ( مفردة17)

بعد استبعاد أكثر أربع ، للصورة األوىل مفردة من بني املفردات املكونة (33) : وحتتوي علىالصورة الثانية
حبيث تكون املفردات األربعة احملذوفة من مستوايت ، للصورة األوىل مفردات تشبعاا ابلعامل األول املكون

للموضوعات ومستوايت  أي مبا ال خيل كثرياا ابألوزان النسبية، خمتلفةخمتلفة ويف موضوعات دراسية  معرفية
 .ستخدام معادلة كيودر ريتشاردسوناب 1.902الصورة وكان معامل ثبات هذه ، األهداف

بعد استبعاد أكثر أربع ، للصورة الثانية ( مفردة من بني املفردات املكونة23: وحتتوي على )الصورة الثالثة
وكان معامل ثبات هذه ، السابق شرطمبا حيافظ على ال، للصورة الثانية لعامل األول املكونمفردات تشبعاا اب

 .ستخدام معادلة كيودر ريتشاردسوناب 1.779 الصورة

بعد استبعاد أكثر أربع ، للصورة الثالثة ( مفردة من بني املفردات املكونة22: وحتتوي على )الصورة الرابعة
وكان معامل ثبات هذه ، السابق شرطمبا حيافظ على ال، للصورة الثالثة ول املكونمفردات تشبعاا ابلعامل األ

 .ستخدام معادلة كيودر ريتشاردسوناب 1.712 الصورة

بعد استبعاد أكثر ، للصورة األوىل ( مفردة من بني املفردات املكونة12: وحتتوي على )الصورة اخلامسة
وكان معامل ، السابق شرطمبا حيافظ على ال، ها من املفرداتغري  ثالا مفردات أظهرت ارتباطاا موضعياا مع

 .ستخدام معادلة كيودر ريتشاردسوناب 1.792الصورة  ثبات هذه

بعد استبعاد أكثر ، للصورة اخلامسة ( مفردة من بني املفردات املكونة10: وحتتوي على )الصورة السادسة
مبا حيافظ على ، فردات املكونة للصورة اخلامسةغريها من امل ثالا مفردات أظهرت ارتباطاا موضعياا مع

 .ستخدام معادلة كيودر ريتشاردسوناب 1.762وكان معامل ثبات هذه الصورة  السابق، شرطال

 عينة البحث:

جبامعة املنيا الذين  الرتبيةبكلية  ( من طالب الفرقة الرابعة والدبلوم العام0101تكونت عينة البحث من )
م، وهم ميثلون مجيع الطالب الذين  2100-2101اجلامعي  قياس النفسي يف العامقاموا بدراسة مقرر ال

يوضح توزيع عينة  (0وجدول رقم )، بتدريس هذا املقرر هلم عدا الطالب الغائبني يوم التطبيق قام الباحث
 البحث يف ضوء اجلنس والتخصص.
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 (1جدول رقم )

 ع عينة البحث يف ضوء اجلنس والتخصصز تو 

 الفرقة
 اجلنس خصصالت

 جمموع
 إانث ذكور األديب العلمي

طالب الفرقة 
 269 126 022 231 079 الرابعة

طالب الدبلوم 
 222 120 210 226 006 العام

 0101 697 121 706 232 اجملموع

 إجراءات البحث:

 متثلت فيما يلي: لإلجابة عن أسئلة البحث احلايل قام الباحث مبجموعة من اإلجراءات

( مفردة 17املكونة من ) عن أحادية البعد على البياانت املستمدة من الصورة األوىلالكشف -0
اجلذور الكامنة للعوامل املكونة لالختبار وتشبعات مفردات  ابستخدام طريقة التحليل العاملي مع حساب

 (.0ابلعوامل اليت يزيد اجلذر الكامن هلا على ) االختبار

 . Fisher's Z فردات الصورة األوىل ابستخدام طريقةالكشف عن االستقالل املوضعي مل- 2

للمستوايت املعرفية املختلفة ويف  مفردات تشبعاا ابلعامل األول حبيث تكون ممثلة حتديد أكثر أربع -1
 املفردات لتكوين الصورة الثانية لالختبار. مث حذف هذه، املوضوعات املختلفة

 ختبار.على الصورة الثانية لال 2، 0تكرار اخلطوتني   -2

حبيث تكون ممثلة للمستوايت  حتديد أكثر أربع مفردات تشبعاا ابلعامل األول املكون للصورة الثانية  -2
 مث حذف هذه املفردات لتكوين الصورة الثالثة لالختبار. املعرفية املختلفة ويف املوضوعات املختلفة،
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 على الصورة الثالثة لالختبار. 2، 0تكرار اخلطوتني   -6

حبيث تكون ممثلة للمستوايت  مفردات تشبعاا ابلعامل األول املكون للصورة الثالثة أربع حتديد أكثر  -7
 مث حذف هذه املفردات لتكوين الصورة الرابعة لالختبار. املعرفية املختلفة ويف املوضوعات املختلفة،

 على الصورة الرابعة لالختبار. 2، 0تكرار اخلطوتني   -9

املفردات يف الصورة األوىل لالختبار  رتباطاا موضعياا مع غريها منحتديد أكثر ثالا مفردات أظهرن ا  -3
 مث حذف هذه املفردات لتكوين، املعرفية املختلفة ويف املوضوعات املختلفة حبيث تكون ممثلة للمستوايت

 الصورة اخلامسة لالختبار.

  على الصورة اخلامسة لالختبار. 2، 0تكرار اخلطوتني  -01

املفردات يف الصورة اخلامسة  أظهرن ارتباطاا موضعياا مع غريها منحتديد أكثر ثالا مفردات  -00
مث حذف هذه املفردات ، املعرفية املختلفة ويف املوضوعات املختلفة لالختبار حبيث تكون ممثلة للمستوايت

 الصورة السادسة لالختبار. لتكوين

 على الصورة السادسة لالختبار. 2، 0تكرار اخلطوتني  -02

 ريهاالبحث وتفس نتائج

 متت اإلجابة عن أسئلة البحث على النحو اآليت:

 :األولاإلجابة عن السؤال 

من ست  يف البياانت املستمدة هل يتحقق افرتاض أحادية البعد" لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على
 العاملي للبياانت على ست مراحل يتم عقب كل مرحلة ؟" مت إجراء التحليلصور خمتلفة من أداة البحث

 (.2وكانت النتائج كما يف جدول رقم )، حذف مفردات طبقاا لإلجراءات السابقة من األوىل إىل اخلامسة



 6112مارس  -اجلزء األول -111اجمللة الرتبوية                د. حممد عبد الوهاب        العدد 

 111                                                                                      اجمللد الثالثون

 (6جدول رقم )
 نتائج التحليل العاملي للبياانت املستمدة من ست صور خمتلفة من أداة البحث

 ( 1111 -)ن 

 اإلحصائي
 الصورة
 األوىل

الصورة 
 الثانية

الصورة 
 الثالثة

الصورة 
 ةالرابع

 الصورة
 ةاخلامس

الصورة 
 السادسة

 العامل األول
 2.710 2.913 0.321 2.622 1.671 2.922 اجلذر الكامن

 02.062 02.211 01.021 01.267 00.921 01.021 التباين املفسر%

 العامل الثاين
 0.603 0.626 0.211 0.626 0.721 0.721 اجلذر الكامن

 2.222 2.921 9.122 6.626 2.229 2.710 التباين املفسر%

 27.039 27.663 61.717 60.211 60.932 61.122 املفسر التباين الكلي

 26.200 22.690 06.671 07.211 03.021 20.921 الكلي نسبة تباين العامل األول إىل التباين

 2.312 2.321 0.227 0.232 2.012 2.731 النسبة بني اجلذرين الكامنني

 متحقق متحقق متحقق غري متحقق غري متحقق متحقق البعدحتقق أو عدم حتقق أحادية 

الصور االختبارية األوىل والثانية واخلامسة  ويتضح من اجلدول السابق حتقق افرتاض أحادية البعد يف مفردات
اجلذر الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين عن القيمة  وذلك لزايدة النسبة بني، والسادسة

 كحد أدىن (Reckase, 1979 as cited in Onder, 2007: 213) اشرتطها ريكاس ليت( ا2)
إرجاع التباين بني املفحوصني إليه  لتحقق افرتاض أحادية البعد، وهذا يعين وجود عامل واحد مسيطر ميكن

ن هناك مسة واحدة أو قدرة واحدة تسعى مفردات كل صورة م أي أن، يف كل صورة من الصور االختبارية
الصورتني االختباريتني  االختبارية إىل قياسها. كما يتضح عدم حتقق هذا االفرتاض يف مفردات هذه الصور

للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين عن  إذ اخنفضت النسبة بني اجلذر الكامن، الثالثة والرابعة
إرجاع  ك أكثر من عامل مسيطر ميكنالصورتني االختباريتني، وهذا يعين أن هنا ( يف هاتني2القيمة )

ذلك أيضاا من التوزيع البياين  . ويتضحكل صورة من هاتني الصورتني إليه  التباين بني املفحوصني يف
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"Scree plot لكل صورة من الصور االختبارية الستة السابقة كما يف  لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة
 (.0شكل رقم )

 وىلاأل االختباريةالصورة 
Scree plot 

 

 الثانية االختباريةة ر الصو 
Scree plot 

 
 لثالثةا االختباريةالصورة 

Scree plot 

 

 ةرابعال االختباريةالصورة 
Scree plot 

 
 خلامسةا االختباريةالصورة 

Scree plot 

 

 لسادسةا االختباريةالصورة 
Scree plot 

 
 ور الكامنة ( التمثيل البياين لقيم اجلذ1شكل رقم )

 للعوامل املكونة للصور االختبارية الست

اجلذور الكامنة اليت تزيد عن واحد  ويتضح من األشكال البيانية وجود احندار واضح يف التمثيل البياين لقيم

وهذا يشري إىل حتقق أحادية البعد فيها وفق ما ، واخلامسة والسادسة يف الصور االختبارية األوىل والثانية

هذا االحندار  . أما يف الصورتني االختباريتني الثالثة والرابعة فلم يكن(Hayes,2012:64) زهاي أكده

ذلك إىل حذف أكثر املفردات تشبعاا ابلعامل  واضحاا مما يشري إىل عدم حتقق أحادية البعد فيهما. ويرجع
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 مل األول بدرجة كبرية يفمما أدى إىل اخنفاض قيمة اجلذر الكامن للعا األول يف الصورة األوىل والثانية،

 وهذا أدى بدوره إىل عدم حتقق أحادية البعد فيهما.، الصورتني الثالثة والرابعة

 اإلجابة عن السؤال الثاني:

 املوضعي يف البياانت املستمدة هل يتحقق افرتاض االستقالل"لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على 

الذي يتم فيه حتويل   Fisher' s Z  على مؤشر تماد؟" مت االعمن ست صور خمتلفة من أداة البحث

، وحساب املتوسط احلسايب ملؤشرات فيشر اخلاصة أبزواج املفردات األخطاء املالحظة إىل أخطاء معيارية،

فيشر اخلاص  مؤشر فيشر اخلاص بزوج من املفردات واقعاا بني احلد األدىن واحلد األعلى ملؤشر فإذا كان

حتديد احلد األدىن واحلد األعلى للثقة  ذلك على أهنا مفردات مستقلة إحصائياا، ويتم دل، أبزواج املفردات

وإضافة احنرافني معياريني لقيم مؤشر فيشر، وتعد أزواج املفردات  أو ما يسمى بفرتة الثقة من خالل طرح

( 1جدول رقم ) ويتضمن، إحصائياا إذا وقع مؤشر فيشر املالحظ اخلاص هبا خارج فرتة الثقة غري مستقلة

  للصور االختبارية الستة.  Fisher' s Zنتائج مؤشر 

 (1جدول رقم )
 ملفردات الصور االختبارية الستة واالستقالل املوضعي هلا Fisher's Z نتائج مؤشر

 اإلحصائي
 الصورة
 األوىل

الصورة 
 الثانية

الصورة 
 الثالثة

الصورة 
 الرابعة

 الصورة
 ةاخلامس

الصورة 
 السادسة

 10 12 22 23 11 17 فرداتعدد امل

 262 260 111 216 229 666 عدد أزواج املفردات

 1.0220- 1.0213- 1.0212- 1.0207- 1.1022- 1.1219- ملؤشر فيشر ألزواج املفردات األدىناحلد 
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 اإلحصائي
 الصورة
 األوىل

الصورة 
 الثانية

الصورة 
 الثالثة

الصورة 
 الرابعة

 الصورة
 ةاخلامس

الصورة 
 السادسة

 1.1131 1.1210 1.1913 1.1667 1.1213 1.0226 احلد األعلى ملؤشر فيشر ألزواج املفردات

 1.1262- 1.1263- 1.1160- 1.1222- 1.1233- 1.1222- ملؤشرات فيشراملتوسط احلسايب 

 3 02 02 09 22 22 املفردات املرتبطة موضعياا  أزواجعدد 

 0.312 2.013 2.667 2.221 2.067 1.611 نسبة أزواج املفردات املرتبطة موضعياا 

 226 223 296 199 216 622 عدد أزواج املفردات املستقلة موضعياا 

 39.162 37.960 32.111 32.267 32.911 36.136 أزواج املفردات املستقلة موضعياا نسبة 

 حتقيق أو عدم حتقيق االستقالل
 متحقق متحقق متحقق متحقق متحقق متحقق املوضعي

املالحظة اخلاصة أبزواج املفردات من  ( اقرتاب املتوسط احلسايب ملؤشرات فيشر1)ويتضح من جدول رقم 
  املفردات املستقلة موضعياا يف الصور االختبارية الستة حيث تراوحت بنيأزواج رتفاع نسبة الصفر، وكذلك ا

حتقق االستقالل املوضعي  (، مما يدل علىسةيف الصورة الساد 39.162و ، يف الصورة الرابعة 32.111
(  (Kim, Cohen & Lin,2005 وكوهني ولني  إليه كيم أشارملفردات هذه الصور االختبارية وفقاا ملا 

 أظهرتاغلب مفردات الصور االختبارية الستة  أنوهذا يعين  (،12: 2102يف: جوارنة والشريفني، 
 إجياابا ابإلجابة عن املفردات أو اغلب املفردات ال تتأثر اإلجابة عنها سلباا  أن أي استقالالا موضعياا 

 أزواجوالسادسة عن نسبة  تني اخلامسةاملفردات املستقلة موضعياا يف الصور  أزواج. وازدادت نسبة األخرى
 كثر املفردات ارتباطاا موضعياا بغريها من املفردات.أحذف  املفردات املستقلة موضعياا يف ابقي الصور نتيجة

 اإلجابة عن السؤال الثالث:

أحادية البعد واالستقالل  هل يتحقق عملياا تكافؤ افرتاضي"لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على 
(، ونتائج السؤال الثاين 2يف جدول رقم ) ؟" مت االستفادة من نتائج السؤال األول املوضحةضعياملو 
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هذه النتائج أن حذف املفردات املتشبعة ابلعامل األول لتكوين  (، إذ يالحظ من1املوضحة يف جدول )
األول واجلذر  من للعاملالصورة الثانية وحىت الصورة الرابعة قد قلل النسبة بني اجلذر الكا الصور بدءاا من

أحادية البعد يف الصورتني الثالثة  الكامن للعامل الثاين تدرجيياا حىت قلت عن النسبة املطلوبة لتحقق
مث ، نسبة أزواج املفردات املستقلة موضعياا يف الصورة الثانية كما يالحظ أيضاا ظهور اخنفاض يف،  والرابعة

ذلك إىل  وقد يعود، مث ازداد هذه االخنفاض أيضاا يف الصورة الرابعة ،يف الصورة الثالثة ازداد هذا االخنفاض
، املفردات األكثر تشبعاا ابلعامل األول اخنفاض يف درجة حتقق أحادية البعد يف هذه الصور نتيجة حذف

 عدم الذي ميكن أن يؤدي فيه عدم حتقق افرتاض أحادية البعد إىل مل يصل إىل احلد االخنفاضإال أن هذا 
الصورتني الثالثة والرابعة  فبالرغم من عدم حتقق افرتاض أحادية البعد يف، افرتاض االستقالل املوضعي ققحت

كل صورة منهما. كما يالحظ أن حذف املفردات  إال أنه حتقق افرتاض االستقالل املوضعي بني مفردات
موضعياا  سبة أزواج املفردات املستقلةالصورتني اخلامسة والسادسة تبعه زايدة يف ن ثر ارتباطاا موضعياا يفكألا

 وزايدة أيضاا يف درجة حتقق أحادية البعد عن ابقي الصور.

الصورتني اخلامسة والسادسة  وهذا يعين أنه كلما ازداد مؤشر االستقالل املوضعي ملفردات االختبار يف
الرابعة اخنفض مؤشر االستقالل البعد يف الصور الثانية والثالثة و  زادت أحادية البعد، وكلما اخنفضت أحادية

االفرتاض اآلخر،  أنه ال ميكن القول أن حتقق أحد االفرتاضني يضمن يف مجيع احلاالت حتقق إال، املوضعي
النظرية أو الرايضياتية فإنه من الناحية العملية ال  وهذا يعين أنه ابلرغم من تكافؤ االفرتاضني من الناحية

 2111al "et Meara)وهذا يتفق مع ما أشار إليه مريا وزمالؤه ، االتاحل يتحقق هذا التكافؤ يف مجيع
 (.62: 2100)(، وخيتلف مع ما توصل إليه محادنة 62: 2100، محادنة يف:(
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 أوجه االستفادة من البحث:

 ميكن االستفادة من نتائج البحث احلايل فيما يلي:

للمفردة ابلتحقق عملياا من  الستجابةضرورة قيام املتخصصني يف القياس النفسي خاصة يف نظرية ا-0
 على السواء. افرتاضي أحادية البعد واالستقالل املوضعي

أحادية البعد واالستقالل املوضعي   ضرورة مراجعة نتائج الدراسات اليت مل يتم فيها التحقق من افرتاضي- 2
 هبا. االستجابة للمفردة يف حتليل مفردات املقاييس كل على حدة عند استخدام مناذج

املوضعي نتيجة حتقق افرتاض  ضرورة مراجعة املقاييس اليت مت التسليم فيها بتحقق افرتاض االستقالل- 1
 .اا من كال االفرتاضني كل على حدةإحصائي أحادية البعد أو العكس دون التحقق

  االفرتاضني.عملياا من كال التأكيد على املسؤولني عن مراكز القياس والتقومي بضرورة مراعاة التأكد- 2
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 البحوث املقرتحة

 بناء على البحث احلايل يقرتح الباحث إجراء البحوث اآلتية:

 واالستقالل املوضعي. أثر تغيري ترتيب مفردات املقياس على تكافؤ افرتاضي أحادية البعد-0

 ضعي.البعد واالستقالل املو  أثر حذف املفردات ذات األداء التفاضلي على تكافؤ افرتاضي أحادية- 2

 االفرتاضني عملياا. أثر طرق الكشف عن االستفالل املوضعي وأحادية البعد يف حتقق تكافؤ- 1

 املفردات يف املقاييس متعددة األبعاد. أثر انتهاك افرتاض االستقالل املوضعي يف دقة تقدير ابرامرتات- 2
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Empirical Verification of The Equivalence  

of Unidimensionality Assumption  

and Local Independence Assumption 

Dr. Mohammed M. Abd-elwahab 

Faculty of Education - Minia University A.R.E 

Abstract 

The current research was conducted to practically explore the 

equivalence of Unidimensionality assumption and Local Independence 

assumption, data was obtained from administrating achievement test in 

psychological measurement course (on 1010 from senior students and 

general diploma students at faculty of Education - Minia university). The 

test was used after calibrating items by Three Parameter Logistic Model. 

Six forms of the test were formed. The findings indicated that 

Unidimensionality assumption was held in just four forms of the test and 

the assumption was not held in the other two forms. Meanwhile Local 

Independence assumption was held in all forms. These conclusions mean 

that the verification of Unidimensionality assumption does not ensure the 

verification of Local Independence assumption. So, the two assumptions 

are not equivalent. 
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الصواب واخلطأ املتعدد  أثر طريقة تصحيح فقرات .(2113مروان والسواملة، يوسف )، الصمادي   .02

 األردنية. اجمللة ابستخدام منوذج التقدير اجلزئي يف دقة تقدير قدرات األفراد وصعوبة الفقرات

 .97-70 (،0)2 وية،بيف العلوم الرت 

االختبارية يف تدريج  ةرد( استخدام مناذج االستجابة للمف2101مد حممود )حم، عبد الوهاب  .06

 جامعة املنيا. -غري منشورة بكلية الرتبية  دكتوراه. رسالة االختبارات املعرفيةات بعض ردمف

والنموذج ثالثي البارامرت يف  املقارنة بني النظرية الكالسيكية .(2101حممد حممود )، عبد الوهاب  .07

اختيار من متعدد".  "األفراد واملفردات يف اختبار  ر التخمني عند تقدير إحصائياتمعاجلة أث

 . 200-063 (،0، ج013) 29وية. باجمللة الرت 
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اته وتطبيقاته أساسي وي والنفسي:ب( القياس والتقومي الرت 2111صالح الدين حممود )، عالم  .09

 .يبدار الفكر العر ، . القاهرةوتوجهاته املعاصرة

أحادية البعد ومتعددة  االختبارية، ردة(. مناذج االستجابة للمف2112ح الدين حممود )صال، عالم  .03

 .يبدار الفكر العر ، القاهرة  وتطبيقاهتا يف القياس النفسي والرتبوي. األبعاد

يف ضوء  املميزة للمفردة (. بعض املتغريات املؤثرة على دقة كشف الدالة2119عوض، رضا مسري )  .21

 .جامعة القاهرة-وية بمنشورة مبعهد الدراسات الرت  غري دكتوراه. رسالة للمفردة نظرية االستجابة

(. فاعلية استخدام 2113إبراهيم ) أنور رايض وحممد، حممد، فخرو، حصة عبد الرمحن وعبد الرحيم  .20

. اسة لدى طلبة جامعيت قطر واملنيامقياس مداخل الدر  منوذج سلم التقدير يف حتليل مفردات

 .072 -012 -(2)، 22، وعلم النفس الرتبية يف جملة البحث

منوذج راش. -للسلوك  رية نقدية حول القياس املوضوعيظ(. دراسة ن0399أمينة حممد )، كاظم  .22

 التأليف والرتمجة والنشر(. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )إدارة، الكويت

اضي أحادية البعد واستقاللية افرت  أثر انتهاك .(2113حممد منصور )، نصار، وفاء حممود والشافعي  .21

. الندوة اإلقليمية درجات االختبار البنكي املسحوب األسئلة ودقة معادلة بنك احملل يف تدرج

 مطبوعات الندوة.-جامعة امللك سعود- الرتبية كلية  –لعلم النفس 

ي افرتاض االستقالل املوضع (. مقارنة ثالا طرق للكشف عن انتهاك2113عز الدين )، النعيمي  .22

 .02 - 2، 20، إنسانيةجملة علوم  األردن.يف  يف االختبارات الوطنية لضبط نوعية التعليم
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